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W związku z prowadzonym przez Stowarzyszenie „Peregrini” projektu pt. „Przywrócić pamięć o zapomnianych prekursorach kultury w powojennym Leżajsku”, zwracamy się do tych wszystkich, któApel parafian ze Zmysłówki
rzy byli członkami zespołów prowadzonych przez Danutę Dańczak,
Sytuacja Powiatu Leżajskiego po restrukturyzacji Podkarpackiego Władysława Pieniążka oraz Romana Chorzępę o udostępnienie prywatnych materiałów oraz wspomnień związanych z tymi ludźmi i ich
Banku Spółdzielczego w Sanoku
działalnością. Mile widziane będą wspomnienia w formie pisemnej,
Nowa odsłona strony internetowej Powiatu Leżajskiego
jak również fotografie z tamtych lat związane tematycznie z projektem.
I etap modernizacji piwnic w MZL już niebawem
W powyższej sprawie prosimy kontaktować się z Kazimierzem
XII obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holo- Moniczem, prezesem Stowarzyszenia „Peregrini” – 607 160 013 lub
kaustu na Podkarpaciu
Wiesławem Helitem – 798 418 385.
Prezes Stowarzyszenia „Peregrini”
Podsumowanie sezonu lotowego 2019
Kazimierz Monicz
Uczeń ZST reprezentuje Powiat Leżajski w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
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Miłość szczęśliwa. Czy to jest normalne,
czy to poważne, czy to pożyteczne –
co świat ma z dwojga ludzi,
którzy nie widzą świata?

Wywyższeni ku sobie bez żadnej zasługi,
pierwsi lepsi z miliona, ale przekonani,
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– Średniowieczna wędrówka szlakiem św. Jakuba – nowa wystawa dlaczego właśnie na tych, a nie na innych?
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Czy to narusza troskliwie piętrzone zasady,
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Spójrzcie na tych szczęśliwych:
gdyby się chociaż maskowali trochę,
udawali zgnębienie krzepiąc tym przyjaciół!
Słuchajcie, jak się śmieją – obraźliwie.
Jakim językiem mówią – zrozumiałym na pozór.
A te ich ceremonie, ceregiele,
wymyślne obowiązki względem siebie –
wygląda to na zmowę za plecami ludzkości!
Trudno nawet przewidzieć, do czego by doszło,
gdyby ich przykład dał się naśladować.
Na co liczyć by mogły religie, poezje,
o czym by pamiętano, czego zaniechano.
kto by chciał zostać w kręgu.
Miłość szczęśliwa. Czy to jest konieczne?
Takt i rozsądek każą milczeć o niej
jako skandalu z wysokich sfer Życia.
Wspaniale dziatki rodzą się bez jej pomocy.
Przenigdy nie zdolałaby zaludnić ziemi,
zdarza się przecież rzadko.
Niech ludzie nie znający miłości szczęśliwej
twierdzą, że nigdzie nie ma miłości szczęśliwej.
Z tą wiarą lżej im będzie i żyć, i umierać.
Wisława Szymborska
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29 stycznia w Muzeum
Ziemi Leżajskiej odbyła się
XXI sesja Rady Powiatu Leżajskiego.
Po przyjęciu protokołów z XIX
i XX sesji Rady Powiatu radni zapoznali się z informacjami:
v o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
powiatu leżajskiego oraz działalności Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku za
2019 r.
vo stanie bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego na terenie powiatu leżajskiego za
2019 r.
vo sprawozdaniu z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Leżajskiego
za 2019.

XXI sesja

Rady Powiatu Leżajskiego

W trakcie posiedzenia podjęto
uchwały w sprawie:
nie 1.1 Wsparcie osób młoPowiatu Leżajskiego z dnia 23 vsprawozdania z działalności
vwyrażenia zgody na zawarcie
dych pozostających bez pracy
grudnia 2019 r.;
Komisji stałych Rady Powiaporozumienia z Wojewodą
na
regionalnym
rynku
pravzatwierdzenia
planów
pracy
tu Leżajskiego za II półrocze
Podkarpackim w sprawie przycy
–
projekty
pozakonkursoKomisji
stałych
Rady
Powiatu
2019 r.
jęcia do prowadzenia niektówe, Poddziałanie 1.1.1 WsparLeżajskiego na 2020 rok.
rych zadań związanych z kwalicie udzielane z Europejskiego
Podczas posiedzenia radni zafikacją wojskową w 2020 roku;
Funduszu
Społecznego
ProW
punkcie
obrad
znalazły
się
znajomili
się również z informavzmiany Uchwały nr LVIII/411/06
gramu Operacyjnego Wiedza również dwa sprawozdania:
cją starosty o toczącej się restrukRady Powiatu w Leżajsku
Edukacja Rozwój 2014-2020 vsprawozdanie z wysokości śred- turyzacji Podkarpackiego Banku
w sprawie nadania statutu Do(PO WER) współfinansowanich wynagrodzeń nauczycie- Spółdzielczego w Sanoku. Pomowi Dziecka w Nowej Sarzynego
z
Europejskiego
Funduli na poszczególnych stopniach nadto starosta przedstawił spranie;
szu Społecznego;
awansu zawodowego w szko- wozdanie z prac Zarządu Powiavzatwierdzenia realizacji provzmiany
Uchwały
Budżetowej
łach i placówkach prowadzo- tu w okresie międzysesyjnym.
jektu „Aktywizacja osób młoPowiatu
Leżajskiego
na
rok
nych przez Powiat Leżajski
dych pozostających bez pra2020 nr XIX/117/2019 Rady
w roku 2019.
GL
cy w powiecie leżajskim (V)”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla
wszystkich, Priorytetu inwestycyjnego 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych,
którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi
młodych wywodzących się ze
środowisk marginalizowanych,
także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, Działa-
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parafian
ze Zmysłówki

W wyniku restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego parafia w Zmysłówce, znajdująca się na terenie gminy Grodzisko Dolne, straciła w styczniu br. 43% środków zgromadzonych na
rachunku bankowym, darowizn od parafian i innych ludzi dobrej woli, które były przeznaczone na
budowę nowego kościoła. W związku z tym parafianie ze Zmysłówki zwracają się do mieszkańców powiatu leżajskiego z poniższym apelem o pomoc.

P

araﬁa pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
w Zmysłówce powstała w latach osiemdziesiątych XX w., w trudnych czasach stanu wojennego. Mieszkańcy trzech miejscowości: Opalenisk, Zmysłówki i Podlesia wybudowali z wielkim
poświęceniem mały, drewniany kościółek, który
miał stanowić dla nowej wspólnoty paraﬁalnej tymczasową świątynię.
Różne okoliczności sprawiły, że kościółek służy wiernym do dnia dzisiejszego, a paraﬁanie wraz
z nowym proboszczem – ks. Jackiem Łucem dopiero trzy lata temu podjęli niełatwą decyzję o budowie nowego kościoła. W grudniu 2017 roku zawiązał się komitet budowy, a od stycznia 2018 roku
rozpoczęła się zbiórka funduszy. Na początku stycznia bieżącego roku jak grom z jasnego nieba spadła
na nas wiadomość, że Podkarpacki Bank Spółdzielczy, w którym lokowaliśmy nasze pieniądze, został
poddany restrukturyzacji, a nas pozbawiono prawie
połowy środków gromadzonych z wielkim trudem
i poświęceniem ze strony niezamożnych paraﬁan,
a także z darowizn instytucji i osób, które zaangażowały się w budowę kościoła.
O pomoc i interwencję zwróciliśmy się już do odpowiednich organów państwowych oraz parlamentarzystów z naszego rejonu. Jesteśmy jednak reali-

stami i mamy świadomość, że sprawa może ciągnąć
się długo (zbyt długo!), a nie ma pewności, co do
pozytywnego dla nas jej zakończenia, tj. odzyskania
przez naszą paraﬁę wszystkich zgromadzonych na
rachunku pieniędzy. Nie wyobrażamy sobie, by cel,
którym jest budowa nowego kościoła, został zniweczony przez niczym nieuzasadnione działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Obecny drewniany kościółek już niedługo przestanie spełniać
swoją funkcję, a koszty budowy nawet niewielkiej
świątyni są ogromne, dlatego dla tak małej wspólnoty paraﬁalnej jak nasza (liczącej niespełna 900
osób), każda kwota jest ogromnie ważna.
Sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się, jest niezwykle
krzywdząca i trudna. Mieszkańcy naszej paraﬁi to
„mała trzódka”, ale ogromnie przywiązana do tradycji i wiary ojców. Świątynia jest najważniejszym
dla nas miejscem, centrum życia religijnego, domem Bożym, do którego chętnie i z radością przychodzimy. Mimo dramatycznego położenia nie gaśnie w nas nadzieja, że znajdą się osoby i instytucje,
które pomogą nam przezwyciężyć trudności. Liczymy na solidarność wspólnoty wierzących.
Jeśli wśród Czytelników tego tekstu znajdą się
życzliwi i hojni darczyńcy, z serca dziękujemy!
Wierni z paraﬁi Zmysłówka

Ofiary można wpłacać na nasze nowe konto:
Bank PKO S.A. I O. w Leżajsku 26 1240 2630 1111 0010 9623 9196
Darowizna na budowę kościoła.
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Sytuacja Powiatu Leżajskiego
po restrukturyzacji Podkarpackiego
Banku Spółdzielczego w Sanoku

17 stycznia Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłosił przymusową restrukturyzację Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, w wyniku której w dramatycznej sytuacji postawione zostały 34 samorządy województwa
podkarpackiego, tracąc 43% środków zdeponowanych na kontach w PBS. Jednym z poszkodowanych jest również
Powiat Leżajski. O sytuacji Powiatu rozmawiamy ze Starostą Leżajskim Markiem Śliżem.
Natalia Nowicka: Jakie wyzwania czekają
w roku 2020 Powiat Leżajski? Ściślej rzecz
ujmując, chodzi mi o nową sytuację finansową Powiatu po 17 stycznia 2020 r. W grudniu z sukcesem uchwalono budżet, a już
w styczniu wszystko diametralnie się zmieniło po otrzymaniu informacji, że Bankowy
Fundusz Gwarancyjny poddaje PBS przymusowej restrukturyzacji.
Marek Śliż: 23 grudnia podczas sesji budżetowej Zarząd Powiatu cieszył się, że budżet został uchwalony bez głosów sprzeciwu,
co oznaczało, że jego realizacja ma poparcie radnych Rady Powiatu. Potrzeby finansowe na rozwój Powiatu są znacznie wyższe niż
te, które zapisaliśmy w uchwalonym budżecie,
dlatego też obiecaliśmy radnym, że pozostałe zadania inwestycyjne zostaną wprowadzone do budżetu na przełomie marca i kwietnia
z planowanej za 2019 rok nadwyżki budżetowej. W uchwalonym budżecie, w wydatkach majątkowych na inwestycje, przeznaczyliśmy najwięcej środków finansowych na
drogi powiatowe oraz na edukację. Na wydatki majątkowe przeznaczyliśmy łącznie ok.
23 746 000 zł, tj. ok. 20,8% całego budżetu, w tym: 17 388 000 zł na drogi powiatowe,
2 460 300 zł na edukację (rozpoczęcie rozbudowy ZSL w Leżajsku), 400 000 zł na dofinansowanie projektu rewitalizacji Muzeum Ziemi Leżajskiej. Pozostała kwota, tj. 3 497 700 zł
została przeznaczona na programy finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, na zakończenie rozbudowy budynku „A” Starostwa, na
przygotowanie projektów nowych inwestycji, na zakupy środków trwałych oraz budowę mostu w Grodzisku Dolnym. Przymusowa restrukturyzacja Podkarpackiego Banku
Spółdzielczego w Sanoku, a co za tym idzie
utrata ok. 43% środków pieniężnych zdeponowanych na ok. 80 kontach w tym banku,
wymusiła nowe spojrzenie na cały uchwalony
budżet powiatu oraz na planowaną nadwyżkę budżetową, którą w większości straciliśmy.
Utracona kwota to ok. 10 727 000 zł. Nie tylko ucierpią nasze plany związane z rozbudową infrastruktury drogowej i rozwojowej całego Powiatu w bieżącym roku, ale i w latach
następnych. Problem finansowania bieżącej
działalności dotyczy wszystkich jednostek poKURIER POWIATOWY n nr 2/2020 (182)

wiatowych – z wyłączeniem szpitala – i będzie gotowań do realizacji inwestycji planowanych
oddziaływał na kolejne lata ich działalności.
w latach przyszłych. Nie wykluczam, że aby
zrealizować w tym roku te przedsięwzięcia
Czy znane są tytuły pochodzenia utraconych będziemy zmuszeni do zaciągnięcia kredytu
środków finansowych Powiatu i podległych bankowego. Z drugiej strony, aby nadmiermu jednostek?
nie nie zadłużać Powiatu kredytami, w celu
ustabilizowania wydatków podjęta zostaTak. Mamy dokładne wyliczenia tych środ- ła wstępna decyzja o wstrzymaniu rozbudoków i wskazane jednostki, których te wylicze- wy ZSL w Leżajsku, a jej rozpoczęcie zostało
nia dotyczą. Podam kilka zbiorczych kwot przełożone na lata 2021-2022. Wstrzymujemy
dla wszystkich jednostek i utracone kwoty:
również w bieżącym roku realizację chodni– środki od Wojewody Podkarpackiego – ków przy drogach powiatowych na uzgodniook. 243 000 zł
nych z burmistrzami i wójtami w 2019 r. wa– subwencja oświatowa – ok. 311 000 zł
runkach. Pod dużym znakiem zapytania jest
– udziały w podatku PIT – ok. 267 000 zł
dofinansowanie zadań obiektów zabytkowych
– depozyty pensjonariuszy – ok. 655 000 zł
wpisanych do rejestru zabytków. Jednak po– depozyty dzieci tzw. 500+ – ok. 25 000 zł
mimo tych zabiegów, aby zrealizować pozo– fundusz pracy i projekty realizowane przez stałe zadania, jak już wspomniałem, będziePUP – ok. 498 000 zł
my musieli posiłkować się kredytem. Jaka to
– środki na projekty finansowane ze środ- będzie kwota okaże się w II półroczu tego
ków UE – ok. 95 zł
roku. Na razie nie grozi nam utrata płynno– środki z Funduszu Dróg Samorządowych – ści finansowej.
2 912 000 zł
– nadwyżka budżetowa – ok. 5 077 000 zł
Czy jest jakakolwiek możliwość odzyskania
– i inne
utraconych środków finansowych i jakie są
Pana oczekiwania w tym zakresie?
Wracając do wyzwań Zarządu w nowej syBądźmy realistami. Nie ma możliwości odtuacji finansowej Powiatu, czy wiadomo już zyskania wszystkich środków finansowych.
jak będzie wyglądać realizacja uchwały bu- Cieszyłbym się bardzo, gdyby zgodnie z nadżetowej na 2020 rok w zakresie inwestycji? szym wnioskiem do premiera Mateusza MoUtrata części środków pochodzących rawieckiego, Powiat otrzymał zwiększenie
z Funduszu Dróg Samorządowych i części dofinansowania z Funduszu Dróg Samorząnadwyżki budżetowej stawia Zarząd w trud- dowych do aktualnie realizowanych zadań
nej sytuacji. Pewne jest, że w pierwszej ko- drogowych z 50% do 80%. Nie rozwiązałoby
lejności musimy zakończyć rozpoczęte zada- to naszych problemów, ale na pewno złagonia inwestycyjne, tj. trzy drogi finansowane dziłoby skutki nieprzemyślanej restrukturyz Funduszu Dróg Samorządowych: droga Ku- zacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego
ryłówka – Ożanna, droga Wólka Grodziska – w Sanoku. Odbyło się wiele spotkań w tej
Zmysłówka, droga w Woli Zarczyckiej oraz sprawie. Po każdym kolejnym spotkaniu
będącą na ukończeniu rozbudowę budynku światełko nadziei coraz bardziej gaśnie. Brak
„A” starostwa. Drugim ważnym kierunkiem pomocy w odzyskaniu utraconych środków
finansowania jest oświata. W bieżącym roku finansowych to pozbawienie Powiatu Leżajmusimy dofinansować wyposażenie nowo po- skiego i jego mieszkańców nadziei na perwstałych pracowni w ZST w Leżajsku i pra- spektywę szybszego rozwoju w kolejnych lacowni planowanych dla nowych kierunków tach. Pomimo, że kraj będzie rozwijał się
kształcenia młodzieży. Nie rezygnujemy z re- szybko, dla nas będzie to czas bezpowrotnie
alizacji zadań zgłoszonych do dofinansowa- straconych nadziei i możliwości. Czas, który
nia z Funduszu Dróg Samorządowych, jedno- będzie trudny do odrobienia.
cześnie liczymy na to, że ich dofinansowanie
będzie znacznie wyższe niż w poprzednim Dziękuję za rozmowę.
rozdaniu. Nie rezygnujemy również z przyDziękuję.
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Nowa odsłona

strony internetowej powiatu

na terenie powiatu, stworzona
z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności (restauracja, pizzeria, bar lub kawiarnia)
oraz podziałem na poszczególne
gminy powiatu.

Jak załatwić sprawę

Strona internetowa urzędu
powinna być, owszem, atrakcyjna wizualnie, ale nade wszystko
użyteczna, bo internauta musi
znaleźć na niej wskazówki, które pomogą mu w kontakcie z administracją. Tę funkcję spełnia
podstrona „Jak załatwić sprawę”. Zawarte w niej narzędzia
pozwalają na załatwienie wybranych spraw online. Dostępne
udogodnienia to: internetowa rejestracja do kolejki, elektroniczna skrzynka podawcza systemu
pojazd i kierowca oraz odnośniki
do systemu Info-Car pozwalającego sprawdzić, czy można odeDla firm, jednostek samorządowych lub innych instytucji strona internetowa jest brać już dowód rejestracyjny polub prawo jazdy. Zakładka
przede wszystkim podstawowym źródłem pozyskiwania informacji. Strona www jazdu
zawiera również odnośnik do kaurzędu rządzi się jednak regułami typowymi dla mediów i nie jest wyłącznie miej- talogu dostępnych usług świadscem przekazywania oficjalnych informacji. Istotną jej cechą powinna być możliwość czonych przez powiat drogą
elektroniczną w ramach Podkarszybkiej reakcji na oczekiwania informacyjne odbiorców.
packiego Systemu e-AdministraDobre witryny internetowe nej platformy usług administra- uzyskać) oraz nieodpłatnej po- cji Publicznej (PSeAP).
urzędów charakteryzują się tym, cji publicznej, strony Powia- mocy prawnej i poradnictwa obyże informacje o strukturze urzę- tu Leżajskiego na Facebooku watelskiego (punkty NPP oraz
„Kurier Powiatowy”
du, podstawach prawnych, kom- oraz publikatorów urzędowych godziny przyjęć interesantów).
Nowa strona internetowa Popetencjach poszczególnych de- (Dziennik Urzędowy Wojewódz- Ponadto znajdują się na niej tak wiatu Leżajskiego umożliwia
partamentów itp. są umieszczone twa Podkarpackiego, Dzien- przydatne informacje, jak aktu- również dostęp do bieżącego
na drugim planie. Na pierwszym nik Ustaw RP, Monitor Polski alne godziny pracy aptek oraz elektronicznego wydania Kuriezaś są informacje o charakterze oraz Rządowe Centrum Legis- dane teleadresowe najważniej- ra Powiatowego” oraz archiwalpublicznym, które nie dotyczą lacji). Zawiera także niezbędne szych urzędów i instytucji na te- nych numerów, począwszy od
wprost kwestii administracyjnych narzędzia umożliwiające dostęp renie powiatu.
roku 2005. Nowością jest zakładznajdujących się w gestii urzędu. do serwisu osobom z niepełnoka zawierająca zasady publikacji
Dla turysty
W przypadku nowej witryny in- sprawnościami, zgodnie ze stantekstów w „Kurierze” oraz stawOdwiedzający powiat leżajski ki ogłoszeń płatnych zamieszczaternetowej Powiatu Leżajskie- dardami WCAG 2.0 (wytyczne
go, uruchomionej wraz z począt- dla dostępności treści interneto- turyści, na podstronie stworzo- nych na jego łamach.
kiem bieżącego roku, punktem wych). Warto przyjrzeć się kilku nej specjalnie dla nich, znajdą
Raporty rejestrujące liczbę odwyjścia do prac było przyjęcie ważniejszym blokom informacyj- niezbędne informacje dotyczą- wiedzin witryn internetowych
ce m.in. bazy noclegowej, tras samorządów wyraźnie pokazuperspektywy zarówno mieszkań- nym.
turystycznych, najważniejszych ją, że użytkownicy, obok tych
ca chcącego uzyskać konkretDla mieszkańca
zabytków, ciekawych wyda- związanych z konkretnym zane informacje oraz pomoc, jak
Podstrona skierowana głów- rzeń kulturalnych oraz obiektów gadnieniem administracyjnym,
i turysty, który drogą internetową poszukuje danych o miejscu, nie do mieszkańców powiatu sportowo-rekreacyjnych. Szcze- najczęściej wybierają te zakładktóre chce odwiedzić. W wyni- zawiera niezbędne informacje gólnie przydatnym narzędziem ki, które dostarczają im prakku tych prac powstała nowoczes- dotyczące doradztwa konsumen- jest baza teleadresowa lokali ga- tycznych lub bieżących informana, atrakcyjna wizualnie, w peł- ckiego (gdzie i w jaki sposób je stronomicznych znajdujących się cji dotyczących funkcjonowania
ni responsywna i dostosowana do
m.in. placówek oświatowych,
obowiązujących standardów wisłużby zdrowia, stanu lokalnej intryna z czytelną nawigacją. Uwyfrastruktury technicznej, itp. Co
pukla na stronie głównej ważne
prawda, urząd najczęściej nie jest
bloki informacyjne oraz aktualibezpośrednim dostawcą tych inzuje treści z podziałem na kateformacji, ale jego serwis internegorie: aktualności, kultura, sport,
towy jest naturalnym miejscem
ogłoszenia, itp.
ich prezentacji i dzięki temu staPraktyczny panel widżetowy
je się pierwszym adresem, któznajdujący się po prawej stronie
ry w wyszukiwarkę wpisują obyoferuje szybki dostęp do: Biuwatele na co dzień korzystający
letynu Informacji Publicznej,
z internetu.
e-PUAP-u, czyli elektroniczNN
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I etap modernizacji piwnic w MZL
już niebawem

10 lutego podpisana została umowa na pierwszy etap
prac związanych z gruntowną modernizacją piwnicy
w oficynie południowo-wschodniej Muzeum Ziemi Leżajskiej na cele ekspozycji historyczno-multimedialnej.
Podpisanie umowy odbyło się w obecności Starosty Leżajskiego Marka Śliża.
Wartość podpisanej umowy
na wykonanie pierwszego etapu prac budowlanych wynosi:
717.341,44 zł.
Całkowita wartość inwestycji wyniesie ok. 2 mln zł. Na zaplanowaną inwestycję placówka
otrzyma ok. 1,6 mln. zł. z funduszy Unii Europejskiej oraz
ze środków krajowych. Ponadto
środki w wysokości 400 tys. zł na
zabezpieczenie wkładu własnego
otrzyma z budżetu Powiatu Leżajskiego.
W celu przywrócenia właściwego stanu technicznego oraz
w celu udostępnienia pomieszczeń na cele ekspozycyjne w adaptowanej piwnicy zmodernizowane zostaną:
Ściany i sklepienia murowane
– w tym przede wszystkim skucie wypraw tynkarskich, oczyszczenie wątku ceglanego z powierzchniowych
nawarstwień,
wykucie najbardziej zniszczonych, nienadających się do konserwacji cegieł i spoin, osuszenie
wątku muru, odsalanie wątku ceglanego, wzmocnienie strukturalne muru, uzupełnienie ubytków materiałem ceramicznym
oraz uzupełnienie ubytków spoinowania oraz scalenie kolorystyczne uzupełnień wątku muru.
Schody wejściowe do piwnicy – zaplanowany jest demontaż
istniejących zniszczonych schodów do piwnicy oraz zastąpienie
ich nowymi w konstrukcji żelbetonowej.
Posadzki oraz ogrzewanie
podłogowe – wykonany zostanie demontaż pozostałości wylewek cementowych. Wykonane
zostaną posadzki z płytek klinkierowych na wylewce cementowej. W wylewce planowana jest
instalacja ogrzewania podłogowego oraz położenie peszli dla

przewodów instalacji elektroenergetycznej ekspozycji. Pod
warstwami posadzki w kanałach
prowadzone będą przewody instalacji wentylacji mechanicznej.
Wyloty nawiewne zlokalizowane
w posadzce. Przewody wyciągowe wyprowadzone zostaną w postaci rur do poziomu pod sufitem.
Stolarka drzwiowa – planuje
się wymianę drzwi zewnętrznych
oraz wewnętrznych.
Instalacje – wykonana zostanie instalacja wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej,
instalacja freonu – klimatyzacja,
instalacja centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna wewnętrzna, instalacja awaryjnego
oświetlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego, instalacja SSP, instalacja monitoringu CCTV IP, instalacja telewizji
przemysłowej, instalacja okablowania strukturalnego, instalacja
systemu sygnalizacji włamania
i napadu SSWiN.
Po zakończeniu prac budowlanych (IV kwartał roku 2020)
rozpoczęty zostanie kolejny etap
związany z zakupem sprzętu
multimedialnego oraz wyposażenia ekspozycji historyczno-multimedialnej.
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Nowo powstająca ekspozycja będzie bazować na innowacyjnych multimedialnych technikach audiowizualnych i nagłośnieniowych wraz z obecnością
światowej klasy sprzętu m.in.
rzutników, projektorów multimedialnych
wyświetlających
obraz. Dokonana zostanie aranżacja przestrzenna klatki schodowej, trzech sal i wąskiego korytarza. Prezentacja zostanie
zorganizowana w taki sposób,
aby poprowadzić widza przez
kolejne wydarzenia historyczne,
które będą połączone ze sobą
w chronologicznie ułożony ciąg.
Nie zabraknie również tradycyjnych makiet, grafik, plansz, wizualizacji oraz gablot, w których

będą prezentowane muzealia
archeologiczne. Ponadto w zakres inwestycji dodatkowo ujęto m.in. zakup demontowalnej
sceny, na której będą mogły odbywać się plenerowe występy artystyczne, zakup 6 drewnianych
stoisk straganowych, (również
demontowalnych i przenośnych)
przeznaczonych do użytku tymczasowego w czasie kulturalnych
imprez plenerowych, wymiana
oświetlenia budynków zespołu
od strony dziedzińca, wykonanie
pergoli w konstrukcji drewnianej zlokalizowanej pomiędzy oficynami południowymi, montaż
dodatkowych urządzeń interaktywnych dla dzieci (m.in. drewniane zabawki) wymianę wszystkich ławek ogrodowych, koszy,
stojaków na rowery, rozbudowę
konstrukcji wsporczej dla istniejącej uprawy chmielu dla pełniejszej prezentacji (nawiązanie do
ekspozycji browarniczej), utwardzenie dojścia na zaplecze oficyny południowo-wschodniej (do
adaptowanej piwnicy). Głównym
celem prac zewnętrznych jest
udostępnienie placu przy muzeum mieszkańcom powiatu leżajskiego i odwiedzającym go turystom.
MZL
7

POWIAT

XII Obchody Międzynarodowego
Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu
na Podkarpaciu

28 stycznia br. w Muzeum odbyły się XII Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci
o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. Zebrani mieli okazję wysłuchać koncertu w wykonaniu Chóru Cantiamo (grupa starsza) reprezentującego Zespół Szkół Licealnych im.
Bolesława Chrobrego w Leżajsku oraz reprezentantki z Chóru Cantiamo (grupa młodsza) ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku. Chór wystąpił pod batutą Barbary Kuczek.
W ramach wydarzenia odbyło się równiez spotkanie z Lucią
Retman z Izraela, dawną mieszkanką Leżajska ocalałą z Holokaustu oraz z Elen i Leo Mayerami przybyłymi z Holandii,
których rodziny ucierpiały podczas Holokaustu. Ponadto Emil
Majuk z lubelskiego Ośrodka
„Brama Grodzka” zaprezentował „Księgę pamięci męczenników Leżajska zgładzonych
w czasie Szoa przez nazistów”.
Na zakończenie części oﬁcjalnej
Zdzisław Zawilski odegrał hymny, zarówno Polski, jak i Izraela.
W trakcie wydarzenia w holu
wejściowym zaprezentowana została ekspozycja pt. „Holokaust
na Leżajszczyźnie”, którą będzie
można zwiedzać do 9 lutego.
W spotkaniu poza licznie przybyłymi mieszkańcami powiatu,
przedstawicielami stowarzyszeń,
lokalnymi pasjonatami historii,
młodzieżą ze szkół średnich z terenu Leżajska, członkami Rady

Muzeum na czele z jej Przewodniczącym Antonim Bereziewiczem, udział wziął Przewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego
Adam Wylaź oraz Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof
Trębacz, którzy na zakończenie
uroczystości przekazali na ręce
przybyłych gości pamiątkowe albumy o powiecie leżajskim.
Organizatorem
wydarzenia
było Muzeum Ziemi Leżajskiej
MZL

Podsumowanie sezonu lotowego 2019

Pod koniec 2019 r. odbyło się zakończenie sezonu lotowego i rozdanie nagród Polskiego Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych oddział Leżajsk-Sokołów Młp. z siedzibą w Leżajsku.
Nagrodzeni przyjęli wyróżniania z rąk: Członka Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztofa Trębacza, prezesa oddziału
Leżajsk-Sokołów Młp. Marcina Staronia, wiceprezesa ds. ﬁnansowych Waldemara Parucha
oraz wiceprezesa ds. lotowych
Tadeusza Murdzi.
Oddział składa się z 3 sekcji
(Leżajsk, Jeżowe, Łętownia) i liczy około 70 członków. W roku
2019 odbyło się 20 lotów treningowych i konkursowych o łącznym kilometrażu ok. 10 000 km,
m.in. 2 loty z miejscowości Burg
8

(Niemcy) – ok. 800 km oraz jeden lot z Brukseli – ponad 1 000
km.
Hodowanie i lotowanie gołębiami pocztowymi na terenie Leżajska i w okolicach to ponad 65
lat tradycji.
Wspomniany odział jest jednym z ośmiu oddziałów tworzących okręg tarnobrzeski liczący ponad 900 osób i wchodzi
w skład regionu Kraków z około
10 tys. hodowców. Czynnych hodowców gołębi pocztowych jest
w Polsce na chwilę obecną ponad
40 tysięcy. Gołębie oddziału Le-

żajsk – Sokołów Młp. rok rocznie zdobywają liczne nagrody na
szczeblach okręgowych i ogólnopolskich.
Organizatorzy zakończenia sezonu lotowego serdecznie dziękują za pomoc i wsparcie: Staroście Leżajskiemu, Wójtowi
Gminy Leżajsk, Wójtowi Gminy

Grodzisko Dolne, Masarni Osip
s.c. Wierzawice, Alfredowi Pelcowi oraz Restauracji „Stokrotka” w Giedlarowej.
Marcin Staroń
Prezes Polskiego Związku
Hodowców Gołębi Pocztowych
oddział
Leżajsk-Sokołów Małopolski
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Uczeń ZST w Leżajsku reprezentuje
Powiat Leżajski w Młodzieżowym
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
W sobotę 1 lutego 2020 roku na swoim pierwszym posiedzeniu zebrał
się Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego. 33 przedstawicieli młodzieży z terenu województwa zasiadło w krzesłach radnych województwa, aby uczyć się dyskusji na tematy ważne dla lokalnej społeczności, podnosić umiejętności pracy w zespole, wyrażania
swojego zdania oraz zrozumienia różnych punktów widzenia. Powiat
Leżajski reprezentuje Patryk Chmura, uczeń Zespołu Szkól Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku.
Obrady otworzył i przywitał
zebranych
wiceprzewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś, młodych przedstawicieli młodzieżowego sejmiku powitał marszałek
województwa podkarpackiego
Władysław Ortyl, o drodze od samorządu do parlamentu mówił
senator Stanisław Ożóg, w imieniu wojewody podkarpackiego
wystąpił wicekurator Stanisław
Fundakowski, a w imieniu europosła Bogdana Rzońcy Grażyna
Szarama. Od nieobecnego przewodniczącego sejmiku Jerzego
Borcza pozdrowienia przekazał
wiceprzewodniczący Cypryś.
Po oficjalnym rozpoczęciu obrad młodzieżowe gremium przystąpiło do wyborów władz sej-

miku młodych. Po zgłoszeniu
kandydatów na przewodniczącego młodzieżowego sejmiku i po
autoprezentacji nastąpiło głosowanie, w wyniku którego przewodniczącym I kadencji młodzieżowego sejmiku został Szymon

Szurlej. Następnie wybrani zostali I, II i III wiceprzewodniczący: Adam Poręba, Iga Karasińska
oraz Adrian Mokrzycki, a sekretarzem – Jadwiga Korszniak. Na
kolejne posiedzenie zaplanowane jest ustalenie komisji tema-

IX edycja Nagrody
Przyjaciel Powiatu
Leżajskiego
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania wniosków w ramach
IX edycji Nagrody Przyjaciel Powiatu Leżajskiego.
Celem przyznawania nagrody
jest wyłonienie oraz uhonorowanie szczególnie zasłużonych osób
i instytucji, które poprzez swoją aktywność wspierają i przyczyniają się
do szeroko rozumianego rozwoju i promocji Powiatu Leżajskiego
w kraju oraz poza jego granicami.
Starosta Leżajski przyzna nagrodę
w trzech kategoriach: Osobowość,
Społecznik, Przedsiębiorca.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić radni powiatowi, burmistrzowie i wójto-

wie z terenu powiatu leżajskiego,
organizacje działające na terenie
powiatu leżajskiego (organizacje
w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) instytucje, ośrodki kultury
itp., przewodniczący i członkowie
kapituły.
Termin składania wniosków to
31 marca 2020 r. Formularz wniosku jak również regulamin konkursu można pobrać ze strony www.
starostwo.lezajsk.pl zakładka Przyjaciel Powiatu.
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tycznych oraz wybór przewodniczących i składów komisji.
Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego powołany został w listopadzie 2019 r.,
przedstawiciele wybrani zostali
na podstawie zgłoszeń, mają od
16 do 24 lat i mieszkają na terenie
województwa, są aktywni w swoich środowiskach i często już posiadają doświadczenie w pracy
w podobnych gremiach, np. młodzieżowych radach miasta. Na
sejmiku 29 listopada 2019 r. zostały wręczone nominacje młodym przedstawicielom wybranym do Młodzieżowego Sejmiku.
Sejmik będzie ciałem opiniodawczym, zajmować się będzie sprawami bezpośrednio dotyczącymi środowiska młodzieżowego,
poszerzaniem wiedzy na temat
działalności i funkcjonowania
organów samorządu województwa oraz zwiększania świadomości młodego pokolenia na temat
istoty procesów demokratycznych i obywatelskich w społeczeństwie.
Bieżące informacje: www.mlodziezowysejmik.podkarpackie.pl
Tekst i fot. Izabela Fac
Kancelaria Sejmiku
www.sejmik.podkarpackie.pl
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Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

Bal Studniówkowy

w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku

11 stycznia, na symboliczne 100 dni przed egzaminem
dojrzałości, w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku spotkali się maturzyści wraz
z osobami towarzyszącymi i gronem pedagogicznym,
by wspólnie przeżyć swój wyczekiwany i wyjątkowy bal
maturalny.
W tym roku w balu studniówkowym wzięło udział 325 maturzystów z 11 klas maturalnych.
Rangę tego wydarzenia podniosła obecność znamienitych gości,
wśród których znaleźli się: Starosta Leżajski Marek Śliż, Dyrektor
Wykonawczy Polskiej Izby Handlowej w Waszyngtonie i fundator stypendium VICTORIA
Ireneusz Lubaczewski, Przedstawiciele Polskiej Izby Handlo-

wej w Waszyngtonie Robert Jordan i Robert Jordan Junior, Wójt
Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, Wicestarosta Leżajski Lucjan
Czenczek, Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Aurelia
Kryla, Przewodniczący Rady Rodziców Ireneusz Sudoł, Przedstawiciele Rady Rodziców: Paweł
Sudoł i Stanisław Konior oraz dy-

Sukcesy uczniów ZSL
w Olimpiadzie Wiedzy o Mediach

Edukacja medialna, czyli zainteresowanie uczniów rozwojem środków masowej komunikacji (tzw. „czwartej
władzy”) jest we współczesnym świecie bardzo powszechne. Wielu absolwentów szkół średnich wybiera dziennikarstwo jako kierunek studiów, a uczniowie
młodszych klas angażują się w pracę przy redagowaniu
gazetek szkolnych.
Uczniowie ZSL: Karolina Kozyra i Maksymilian Majkut pod
kierunkiem nauczycielek Moniki Łobodzińskiej-Zygmunt i Moniki Lizak napisali eseje na tematy związane z rozwojem mediów.
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Tekst publicystyczny Karoliny,
uczennicy drugiej klasy liceum był
zatytułowany: Media w edukacji –
jak pomagają i jak szkodzą? Natomiast jej klasowy kolega Maksymilian podjął się pisania pracy

rekcja szkoły: Zbigniew Trębacz
Dymitr Malec. Nie mogło zabraknąć również wychowawców klas
maturalnych oraz grona pedagogicznego, zaproszenie których
jest dowodem wdzięczności za ich
pracę i wkład włożony w edukację młodzieży. Całość uroczystości z wielkim zachwytem obserwowali licznie zgromadzeni rodzice,
którzy nie tylko pragnęli zobaczyć swoje pociechy w ten wyjątkowy wieczór, ale również służyli
pomocą nad przebiegiem całego
balu.
Maturzyści, choć dobrze znani swoim nauczycielom, pokazali
się tego wieczoru w innej odsłonie: przepiękne suknie wieczorowe i eleganckie garnitury dodały

im blasku, a nienagannie zatańczony polonez i walc były zwieńczeniem długich godzin spędzonych na przygotowaniach do tego
niezwykłego wydarzenia. Bal studniówkowy jest pierwszym akcentem zapowiadającym koniec
edukacji w szkole średniej i wejście w dorosłe życie. Czego zatem można życzyć maturzystom?
Jak słusznie zauważyli przemawiający na balu goście, przede
wszystkim pracowitych, ale spokojnych dni oraz wyczekiwanego sukcesu na egzaminach, aby
można było spełniać swoje marzenia i pragnienia.
Anna Mielniczek
i Katarzyna Rynkiewicz

w etapie okręgowym Olimpiady
Wiedzy o Mediach. Tutaj musieli
rozwiązać test wielokrotnego wyboru związany z funkcją mediów
oraz znaczeniem „czwartej władzy” w naszym kraju (za co zostali wyróżnieni i zajęli wysokie
miejsca na tym etapie olimpiady).
Ponadto uczestniczyli w serii wykładów redaktora TVP – Szymona Tarandy dotyczących sztuki retoryki i umiejętności koniecznych
Karolina Kozyra i Maksymilian Majkut –
uczniowie wyróżnieni na etapie okręgowym
do pracy w mediach. DowiedzieOlimpiady Wiedzy o Mediach
li się, że należy pamiętać o zasana temat Rola mediów w kampa- dach etyki obowiązujących w pranii wyborczej w kontekście zjed- cy dziennikarzy oraz ćwiczyć
noczonej prawicy.
formy wypowiedzi publicystyczW grudniu ub.r. w Wyższej nych podczas nauki w szkole.
Szkole Informatyki i ZarządzaMonika Łobodzińska-Zygmunt
nia w Rzeszowie wzięli oni udział
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Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

W LEŻAJSKU

Koncert Noworoczny

Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”
Działający przy Zespole
Szkół Technicznych w Leżajsku Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” już
po raz dziewiąty zaprosił mieszkańców miasta
i okolic na Koncert Noworoczny.
9 lutego na scenie Franciszkańskiego Ośrodka Kultury
w Leżajsku komplet publiczności
obejrzał specjalnie na tę okazję
przygotowany program. Złożyły
się na niego: wykonane przez kapelę i solistów popularne utwory
folklorystyczne (m.in. Dziewczyny, dziewczyny, Jechali furmani,
Wyszłabym za dziada) w aranżacji Tomasza Kyci, zaprezentowane przez grupy taneczne suity
tańców: przeworskich, krośnień-

skich i lubelskich, polka warszawska, krakowiak, a w ﬁnale – mazur. Gościnnie wystąpiły
też dzieci z „Małej Ziemi Leżajskiej” (działającej przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Leżajsku).
Wzorem lat ubiegłych publicz-

ność została poczęstowana słodkimi wypiekami przygotowanymi przez uczniów klas technikum
żywienia i usług gastronomicznych.
Podziękowania Dyrektor ZST
Haliny Samko dla występującej

młodzieży, jej opiekunów oraz
organizatorów zakończyły koncert, który już na stałe wpisał się
do kalendarza wydarzeń kulturalnych Leżajska i cieszy się niesłabnącą popularnością.
ZST

Zespół Szkół Technicznych z tytułem „Brązowej Szkoły 2020”
w najnowszym rankingu miesięcznika „Perspektywy”
W styczniu po raz kolejny został opublikowany przez
miesięcznik „Perspektywy” Ranking Najlepszych Liceów Ogólnokształcących i Techników w Polsce. Wśród
wyróżnionych szkół znalazł się Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku, który otrzymał tytuł „Brązowej Szkoły
2020”. Warto dodać, iż oceny szkół dokonuje Kapituła,
w skład której wchodzą przedstawiciele najważniejszych
KURIER POWIATOWY
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środowisk edukacyjnych w kraju. Zgodnie z jej postawieniami technika zostały ocenione za pomocą czterech
kryteriów. Były to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Wynik, jaki uzyskał ZST jest zasługą
wspólnej pracy uczniów i nauczycieli.
ZST
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku

Lokalne projekty w SOSW

W grudniu 2019 roku Stowarzyszenie „Nie Dzieli Nas
Nic” działające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Jana Pawła II zakończyło realizację dwóch projektów w ramach zadania publicznego
Gminy Miasto Leżajsk w zakresie „Przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym”.
Nauczycielki ośrodka: Agnieszka Bańka i Aneta Szpila
zrealizowały projekt pt.: „Droga do niepodległości”. Wzięło
w nim udział blisko 40 uczniów,
zaangażowanych w różnorodne
działania o tematyce patriotycznej.
Realizację projektu rozpoczęto od prezentacji multimedialnej1 o przebiegu II Wojny Światowej pt. „Oni walczyli za naszą
wolność”, która była skierowana
do całej społeczności szkolnej.
Największym zainteresowaniem
cieszyły się wycieczki historyczno-krajoznawcze uwzględniające miejsca pamięci narodowej.
Jako pierwszą zorganizowano wycieczkę w Leżajsku szlakiem pomników upamiętniających walki niepodległościowe
na terenie miasta. Kolejne były
wycieczki do Sarzyny, Tarnogóry, Woli Zarczyckiej, Sokołowa,
Turzy, Kuryłówki i Tarnawca,
gdzie również miały miejsce ważne wydarzenia w okresie II wojny światowej. Po powrocie zaprezentowano całej społeczności
uczniowskiej szkoły ﬁlm z rekonstrukcji pacyﬁkacji Woli Zarczyckiej z 20 czerwca 2018 pt.: „Za
Polskę ginę”. Bardzo ciekawą
formą poznawania historii wydarzeń związanych z odzyskaniem
niepodległości na ziemi podkarpackiej był wyjazd do Rzeszowa,
a tam przeprowadzona gra terenowa szlakiem pomników żołnierzy walczących za wolność
i niepodległość (Sikorski, Ciepliński, Lis-Kula, Cichociemni,
Żołnierze AK, Piłsudski), podczas której uczniowie podzieleni na dwie grupy wiekowe odpowiadali na pytania dotyczące
poznawanych pomników i ich
bohaterów. Podczas tej wycieczki uczniowie mieli możliwość zapoznania się z bardzo interesu12

jącymi eksponatami w Muzeum
Techniki i Militariów. Kolejnym
punktem projektu była wycieczka do Jarosławia w celu zapoznania się z nowym Pomnikiem Pamięci Narodowej, który został
odsłonięty niecały rok wcześniej.
Doskonała lekcja historii Polski
na przestrzeni wieków kształtowania się tożsamości narodowej.
Kulminacją zadań projektowych
był wyjazd do Krakowa, a tam
zwiedzanie Muzeum Lotnictwa
Polskiego. Projekt obejmował
również zajęcia plastyczne, podczas których wykonano album
projektowy „Droga do Niepodległości” z fotograﬁcznym zapisem wszystkich miejsc pamięci
narodowej, z którymi zapoznali się uczniowie biorący udział
w projekcie oraz zajęcia muzyczne o tematyce niepodległościowej. Podsumowaniem projektu
było spotkanie z rodzicami i zaproszonymi gośćmi, podczas którego przedstawiono prezentację
multimedialną „Historia w kamieniu zapisana”2 z realizacji niniejszego projektu.
„Pływanie osób niepełnosprawnych” to drugi projekt zrealizowany przez stowarzyszenie. Koordynatorem projektu był
Adam Dudziński, nauczyciel wychowania ﬁzycznego w SOSW.
Głównym celem była popula-

ryzacja kultury ﬁzycznej. Działania skierowane były do dzieci
i młodzieży ośrodka uczęszczających na zajęcia na basenie. W ramach projektu zorganizowano
wycieczkę do Parku Wodnego
w Krakowie. Czas spędzony na
wielu zjeżdżalniach i atrakcjach
wodnych wszystkich bardzo ucieszył i zachęcił do aktywności ﬁzycznej.
Kolejnym punktem projektu
był spływ galarami po rzece San,
w którym wzięli udział uczniowie, rodzice i nauczyciele. Wyjazd był wzbogacony prelekcją
nt. historii i działalności ﬂisactwa
w Ulanowie, oferty turystycznej oraz walorów przyrodniczych
rzeki San.
Najatrakcyjniejszym
wydarzeniem dla uczniów okazały
się warsztaty z płetwonurkowania. Był to program dedykowany dla osób, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia

z płetwonurkowaniem i z akwalungiem. Podczas zajęć składających się z części teoretycznej
i praktycznej uczestnicy zaznajomili się z podstawowym wyposażeniem płetwonurka, dowiedzieli się o zasadach bezpieczeństwa
obowiązujących podczas pobytu
w wodzie z butlą. Zajęcia prowadzili doświadczeni nurkowie i instruktorzy. Uczniowie wykonali
ćwiczenia, oraz wykonywali zadania na podwodnym torze przeszkód. Po ukończeniu programu
uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy.
Marta Bartnik,
Adam Dudziński,
Aneta Szpila
1) Prezentację można
obejrzeć na kanale
Youtube pod nazwą
SOSW im. św. Jana
Pawła II w Leżajsku
2) Prezentację można
obejrzeć na kanale
Youtube – wystarczy
zeskanować kod QR
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Podsumowanie ferii zimowych
w Muzeum Ziemi Leżajskiej

W tym roku, podczas ferii zimowych w Muzeum Ziemi
Leżajskiej po raz kolejny odbyły się zajęcia dla dzieci
z terenu powiatu leżajskiego. Zajęcia miały formę warsztatów oraz lekcji muzealnych i odbywały się od 13 do
24 stycznia. Podobnie jak w ubiegłych latach i tym razem zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród
dzieci, a same grupy na poszczególne dni były zróżnicowane pod względem wiekowym, ponieważ pojawiały
się na nich dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Organizowane
zajęcia miały rozmaity charakter, począwszy od edukacyjnego, poprzez kreatywno-manualny, po gry i zabawy.
Cykl spotkań zainicjowały zajęcia związane z edukacją teatralną, podczas których dzieci zostały zapoznane z ogólną wiedzą
o teatrze i z procesem powstawania przedstawienia teatralnego,
a także wykonały pacynki z papieru. W pierwszym tygodniu
odbyły się również zajęcia historyczne poświęcone regionowi
i miastu Leżajsk, w ramach których uczestnicy poznali nie tylko fakty związane z miastem, ale
również legendy oraz mogli zwiedzić ekspozycję „Historii Miasta
i Regionu”. W związku z Dniem
Babci i Dziadka miały miejsce
również zajęcia odnoszące się do

tego święta. Podczas nich dzieci
mogły wykonać ciekawe prezenty
(własnoręcznie malowane gliniane serce i własnoręcznie ozdobione kubki), które następnie
wręczyły swoim dziadkom.

Także drugiego tygodnia ferii zimowych nie zabrakło atrakcji dla dzieci. W pierwszym dniu
tego tygodnia dzieci uczestniczyły w warsztatach polegających na
pracy z gliną, z której wykonywa-

ły świeczniki z bałwankiem, a te
następnie mogły zabrać ze sobą
do domu. W ramach tych zajęć
dzieci zwiedziły również ekspozycję dotyczącą zabawkarstwa leżajskiego. Kolejne zajęcia były poświęcone różnego rodzaju grom
i zabawom, które swoją tematyka
nawiązywały do teatru. Ich celem
było aktywizowanie dziecięcej wyobraźni poprzez odgrywanie krótkich scen i odzwierciedlanie różnych emocji. Cykl zajęć zamknęły
warsztaty plastyczne, w trakcie
których dzieci wykonywały różnego rodzaju prace plastyczne. Ich
głównym motywem przewodnim
była zima.
MZL

Średniowieczna wędrówka szlakiem św. Jakuba

– nowa wystawa w leżajskim muzeum
Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza
na nową wystawę pt. „Średniowieczna wędrówka szlakiem św.
Jakuba – Camino de Santiago (Santiago de Compostela)”, która będzie
czynna do 31 marca br.
Droga św. Jakuba jest jednym z najstarszym szlaków pątniczych w Europie i prowadzi do miasta św. Jakuba – Santiago de
Compostela w północno-zachodniej Hiszpanii. W katedrze w tym mieście, według
przekonań pielgrzymów, znajduje się ciało św. Jakuba Większego Apostoła. Nie ma
jednej trasy pielgrzymki, a uczestnicy mogą
dotrzeć do celu jednym z wielu szlaków.
Drogi jakubowe biegną niemal przez całą
Europę. W Polsce istnieje kilka tras, z których największą rangę przypisuje się Camino Polaco, czyli tzw. Drodze Polskiej, która
prowadzi m.in. przez województwo kujawKURIER POWIATOWY n nr 2/2020 (182)

sko-pomorskie. Droga oznaczona jest muszlą św. Jakuba i żółtymi strzałkami.
Istniejąca od ponad tysiąca lat Droga
św. Jakuba jest jednym z najważniejszych
chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych,
obok szlaków do Rzymu i Jerozolimy. Według legendy ciało św. Jakuba przewieziono
łodzią do północnej Hiszpanii, a następnie
pochowano w miejscu, w którym dziś znajduje się miasto Santiago de Compostela.

Takiej podróży w czerwcu 2006 roku podjął się Grzegorz Zmuda Trzebiatowski, który podczas 40-dniowej pielgrzymki szlakiem św. Jakuba pokonał wyznaczoną trasę
w stroju średniowiecznego pielgrzyma.
Wystawa zawiera fotografie przedstawiające m. in. piękne widoki, jakie towarzyszyły piechurowi podczas tej pieszej wędrówki,
średniowieczny strój podróżnika nawiązujący do przedstawień zawartych w piętnastowiecznych manuskryptach. Zmuda Trzebiatowski przywiózł wiele pamiątek ze szlaku,
które także będzie można zobaczyć na wystawie.
Dodatkowo w związku z powyższą wystawą MZL serdecznie zaprasza dzieci
i młodzież ze szkół podstawowych z terenu
powiatu leżajskiego (oraz inne grupy zorganizowane) do wzięcia udziału w specjalnie
przygotowanej lekcji nawiązującej do powyższej wystawy.
MZL
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owiatowe Zrzeszenie Zespołów Sportowych w Leżajsku już od 18 lat organizuje rozgrywki w piłce nożnej
w ramach Halowej Ligii Powiatowej. Tym razem odbyły się one
na hali sportowej przy Zespole Szkół w Giedlarowej. W halowym turnieju w kat. młodzików
rozegranym 1 lutego udział wzięło 6 drużyn z terenu powiatu leżajskiego.
Organizatorzy turnieju oprócz
pucharów i dyplomów dla zwycięskich drużyn wręczyli także
statuetki i nagrody rzeczowe najlepszym zawodnikom turnieju.
Zostali nimi:
v Dawid Janik z MZKS” Unia”
Nowa Sarzyna – najlepszy zawodnik
v Kacper Daź z KS „Victoria”
Giedlarowa – najskuteczniejszy zawodnik
v Krystian Maj z „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne – najlepszy bramkarz
W turnieju udział wzięły dwie
drużyny z terenu gminy Leżajsk:
KS „Victoria” Giedlarowa i „Lotnik” Wierzawice. To pomiędzy
tymi drużynami toczyła się wewnętrzna rywalizacja o specjalnie ufundowany na ten cel puchar
i nagrody przez Wójta Gminy Leżajsk Krzysztofa Sobejkę. Po zaciętej rozgrywce na boisku, która przyniosła wynik remisowy,
o zwycięstwie zdecydowały rzuty
karne, w których minimalnie lepsza okazała się drużyna z Wierzawic wygrywając 3:2.
Podczas podsumowania turnieju, krótką historię rozgrywek
przybliżył sekretarz PZZS Józef
Miś, natomiast Prezes Powiatowego Zrzeszenia Zespołów Sportowych w Leżajsku Zbigniew Śliwa przywitał przybyłych gości
i wraz z nimi wręczył uczestnikom nagrody oraz puchary.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
14

Zmagania młodzików

w ramach Halowej Ligii Powiatowej

Mistrz Powiatu Leżajskiego Młodzików – Unia Nowa Sarzyna

Organizatorzy turnieju dziękują Staroście Leżajskiemu Markowi Śliżowi za objęcie patronatu
nad rozgrywkami oraz ufundowanie pucharów i nagród, jak
również Wójtowi Gminy Leżajsk
Krzysztofowi Sobejce za ufundowanie nagród. Podziękowania kierują również do dyrektora Zespołu Szkół w Giedlarowej
Lidii Stępniowskiej, która po raz
kolejny nieodpłatnie udostępniła
halę sportową, aby młodzi adepci piłki nożnej mogli ze sobą rywalizować. Wyrazy wdzięczności
kierują także na ręce gospodarza
wsi Giedlarowa, sołtysa Zdzisława Duszyńskiego, który zadbał
o wyżywienie dla zawodników
biorących udział w turnieju
Podziękowania należą się
przede wszystkim zawodnikom
i trenerom za wysiłek włożony
w przygotowanie się do turnieju, a także licznie przybyłym rodzicom i kibicom za wspieranie
młodych zawodników.
Kamil Śliwa

Wyniki poszczególnych spotkań:
„Victoria” Giedlarowa – „Azalia Przemiana” Wola Zarczycka.............................0:2
„Lotnik” Wierzawice – „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne.................................0:1
„Złotsan” Kuryłówka – „Unia” Nowa Sarzyna.........................................................1:1
„Grodziszczanka” Grodzisko Dolne – „Victoria” Giedlarowa..............................1:1
„Unia” Nowa Sarzyna – „Azalia Przemiana” Wola Zarczycka............................2:1
„Lotnik” Wierzawice – „Złotsan” Kuryłówka............................................................4:2
„Victoria” Giedlarowa – „Unia” Nowa Sarzyna........................................................1:3
„Złotsan” Kuryłówka – „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne...............................2:1
„Azalia Przemiana” Wola Zarczycka – „Lotnik” Wierzawice...............................1:1
„Victoria” Giedlarowa – „Złotsan” Kuryłówka..........................................................4:0
„Grodziszczanka” Grodzisko Dolne – „Azalia Przemiana” Wola Zarczycka..1:0
„Lotnik” Wierzawice – „Unia” Nowa Sarzyna..........................................................1:4
„Azalia Przemiana” Wola Zarczycka – „Złotsan” Kuryłówka.............................1:0
„Unia” Nowa Sarzyna – „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne..............................2:1
„Victoria” Giedlarowa – „Lotnik” Wierzawice...........................................................2:2

Reprezentacja gospodarzy – Victoria Giedlarowa

Zdobywca Pucharu Wójta Gminy Leżajsk – Lotnik Wierzawice

mejsce I:
miejsce II:
miejsce III:
miejsce IV:
miejsce V:
miejsce VI:

Klasyfikacja końcowa turnieju:
MZKS „Unia” Nowa Sarzyna
„Grodziszczanka” Grodzisko Dolne
PUKS „Przemiana Azalia” Wola Zarczycka
KS „Victoria” Giedlarowa
„Lotnik” Wierzawice
„Złotsan” Kuryłówka
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Pierwsze medale „Azalii”
w nowym roku

SPORT

Bardzo dobrze rozpoczęły nowy rok kolarski zawodniczki klubu „Azalia” Brzóza Królewska, zdobywając na
Mistrzostwach Polski w Szczekocinach pierwsze w tym
roku medale.
Tytuł Mistrzyni Polski wywalczyła niezawodna Malwina Mul,
a jej koleżanka Natalia Muskus
zdobyła brązowy medal – obie
w kategorii juniorka młodsza.
Trzeci medal zdobyła Kinga Kalembkiewicz, zostając w ten sposób Wicemistrzynią Polski w kategorii młodzieżowej do 23 lat. Po
tym sukcesie Kinga została powołana na start w przełajowych mistrzostwach świata, które odbyły się w Szwajcarii i zajęła tam

29 miejsce. W zawodach przełajowych bardzo ważne jest ustawienie zawodniczek na starcie.
Kingę sędziowie ustawili na samym końcu, gdyż nie startowała
w pucharach świata, gdzie zdobywa się punkty do rankingu UCI,
a to właśnie one decydują o ustawieniu na starcie podczas mistrzostw świata. Poza tym Kinga
była o 2 lata młodsza od pozostałych zawodniczek. Wracając do
Mistrzostw Polski – piąte miejsce

w kat. orliczka – do 23 lat zdobyła
Brygida Piersiak, ubiegłoroczna
Mistrzyni Polski Juniorek. Szóste
miejsce wywalczyła Amelia Bożek
w kategorii młodziczka. Niema-

łym powodem do dumy jest również Klubowe Wicemistrzostwo
Polski, które zdobył Klub „Azalia” Brzóza Królewska.
Stanisław Zygmunt

O swoim starcie
w Mistrzostwach Świata w Kolarstwie
Przełajowym w Szwajcarii
opowiada powołana przez PZKol
do reprezentacji narodowej

Kinga Kalembkiewicz.
Od kiedy uprawiasz kolarstwo
przełajowe?
Przełaje trenuję praktycznie
od początku mojej kariery sportowej, równolegle z kolarstwem
szosowym. Trener przygotowywał nas do startów szosowych
w sezonie letnim, a w okresie jesienno-zimowym trenowaliśmy
kolarstwo przełajowe.
W czym czujesz się lepiej?
W szosówce czy przełajach?
A może MTB?
Pierwsze sukcesy odniosłam
w kolarstwie szosowym, w którym zdobyłam medale mistrzostw Polski, łącznie z tytułem
Mistrzyni Polski. Startowałam
również z dużym powodzeniem
w mistrzostwach w kolarstwie
górskim MTB, z których także
przywiozłam medale. Najbardziej jednak polubiłam kolarstwo przełajowe. W tej dziedzinie również zdobyłam medale
mistrzostw Polski. Startowałam również w przełajach w pu-

charze Europy i Mistrzostwach
świata.
Niedawno wystartowałaś
po raz kolejny w mistrzostwach
świata. Jak do tego doszło?
Trzy tygodnie przed tym odbyły się mistrzostwa Polski, podczas których wywalczyłam srebrny medal, przegrywając złoto
dosłownie o tzw. błysk szprychy. Mimo to, ten medal był
moją przepustką do startu w mistrzostwach świata. Polski Związek Kolarski wskazał mnie, bo
jestem młodsza o 2 lata od mistrzyni Polski i – mówiąc wprost
– dobrze rokuję na następne
lata w ewentualnych startach
podczas wyścigów tej rangi.
Co utkwiło ci najbardziej
w pamięci z mistrzostw świata?
Na pewno nie chcę pamiętać
trasy w dniu, kiedy startowałyśmy. Pierwsze starty odbyły się
1 lutego w szwajcarskim Dubendorfie przy pięknej pogodzie,
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na w miarę utwardzonej trasie. W dniu naszego startu było
wręcz odwrotnie. Całą noc z soboty na niedzielę padał deszcz
oraz niemal całą niedzielę. Zrobiło się okropne błoto, więc nietrudno sobie wyobrazić, jak
takie warunki wpływają na komfort jazdy. Dobrze, że trener
Zygmunt wyposażył mnie w dwa
dobrej klasy rowery, co okazało
się niezbędne na tak błotnistej
trasie. Po każdej rundzie zmieniałam rower w boksie technicznym na czysty, bo po przejechaniu jednej rundy nie dało się na

zabłoconym jechać. Najbardziej
utkwił mi w pamięci niesamowicie głośny i entuzjastyczny doping kibiców z Polski i ogromne rzesze kibiców ze Szwajcarii.
Mimo brzydkiej pogody na trzyipółkilometrowej trasie dopingowało nas z pomocą gwizdków
i dzwonków około 30 tys. kibiców.
Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
Również dziękuję i pozdrawiam wszystkich czytelników
„Kuriera”.
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KALENDARZ IMPREZ
„BABSKI WIECZÓR”
– IMPREZA INTEGRACYJNA
DLA PAŃ

IMPREZY KULTURALNE
– marzec 2020
AKADEMIA CZYTANIA

Termin: Wtorki i czwartki, w godz.
15-16.30.
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Opis: „Akademia czytania” to indywidualne zajęcia dla dzieci 6-8 letnich doskonalące sztukę czytania.

Termin: 8 marca
Miejsce: Ośrodek Kultury w Nowej
Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

DZIEŃ KOBIET W GMINIE KURYŁÓWKA

Termin: 8 marca, godz. 16.00
Miejsce: GOK w Kuryłówce,
Organizator: Wójt Gminy Kuryłówka, GOK i GBP w Kuryłówce

KABARET: ŁOWCY.B

Eleni

TROSZECZKĘ ZIEMI, TROSZECZKĘ SŁOŃCA
– KONCERT ELENI Z ZESPOŁEM

Termin: 3 marca, godz. 18.00
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: Agencja zewnętrzna
Opis: Eleni to jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek. Jej
dyskografia jest bardzo bogata, a najbardziej znane tytuły płyt to:
Złote przeboje, Za wszystkie noce, Nic miłości nie pokona i wiele innych.

KONCERT MUZYKI INDIAŃSKIEJ – „EL SIKURI”

Termin: 3 marca, godz. 17.00
Miejsce: GOK w Kuryłówce
Organizator: GOK w Kuryłówce

WIECZORNE KOBIET ROZMOWY
– WIECZÓR ARTYSTYCZNO-LITERACKI

Termin: 5 marca, godz.
17.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku.
Opis: „Wieczorne kobiet
rozmowy” to impreza skierowana do pań z okazji ich
święta. Zaproszeni goście
opowiadają o swoich życiowych pasjach, panie biorą
udział w konkursach i słuchają dobrej muzyki.
16

Termin: 9 marca, godz. 19.00
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Opis: Kabaret Łowcy B powstał w listopadzie 2002 r. z inicjatywy
studentów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Wielokrotnie nagradzany na najważniejszych festiwalach
kabaretowych w kraju. Jego znakiem rozpoznawczym jest humor
absurdalny i abstrakcyjny, muzyka na żywo oraz (do niedawna) charakterystyczne sweterki.

KINO NA ANTRESOLI

Termin: 10 marca i 31 marca, godz. 18.00
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Opis: Zapraszamy na filmy autorskie (reżyserskie), kino alternatywne z różnych okresów.
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KALENDARZ IMPREZ
75. ROCZNICA ŚMIERCI JANINY PRZYSIĘŻNIAK – JAGI

Termin: 29 marca, godz. 15.00
Termin: 12 marca
Miejsce: Kościół św. Józefa
Miejsce: GOK w Giedlarowej
Organizator: SP w Kuryłówce, GOK w Kuryłówce
Organizatorzy: Gmina Leżajsk, GOK w Giedlarowej
Opis: Spotkanie przedstawicieli organizacji kobiecych, w tym kół gospodyń wiejskich.
TARGI RĘKODZIEŁA LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO
Termin: 29 marca
Miejsce: MOSiR w Nowej Sarzynie
DZIEŃ KOBIET W GMINIE GRODZISKO DOLNE
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

IMPREZY SPORTOWE

Termin: 12 marca
– marzec 2020
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Organizator: OK w Grodzisku Dolnym
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA PODKARPACIA MŁODZIKÓW,
Opis: Wieczór artystyczny dedykowany wszystkim paniom, na któKADETÓW I JUNIORÓW
ry złożą się występy rodzimych bądź zaproszonych zespołów, które
zaprezentują repertuar tematycznie nawiązujący do postaci kobiety Termin: 14 marca
Miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreai jej roli w życiu osobistym i zawodowym.
cji w Nowej Sarzynie
Organizatorzy: Podkarpacki Okręgowy
KONKURS PLASTYCZNY
Związek Tenisa Stołowego, Parafialny Ucz„WIELKANOC W OBRZĘDOWOŚCI GRODZISKIEJ”
niowski Klub Sportowy „Arka” Łętownia,
Termin: 16 marca – 30 kwietnia
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w NoMiejsce: Ośrodek Kultury w Growej Sarzynie
dzisku Dolnym
Opis: W każdej kategorii dziewcząt i chłopOrganizator: OK w Grodzisku
ców trzy najlepsze drużyny klubowe otrzyDolnym
mują medale i puchary, a zwycięzcy uzyskuOpis: Celem konkursu jest propają awans do Mistrzostw Polski.
gowanie folkloru i tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi, pobudzanie inwencji twórczej
i fantazji oraz kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec sztuki
i tradycji ludowej, związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.

3 GRAND PRIX PODKARPACIA WETERANÓW

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI

Termin: 19 marca, godz. 16.30
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Opis: DKK to klub dla wszystkich, którzy lubią czytać i chcą dzielić
się wrażeniami z lektury z innymi czytelnikami.

POWITANIE WIOSNY

Termin: 24 marca
Miejsce: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

GIEŁDA STAROCI

Termin: 28 marca w godz. 8.00-12.00
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Opis: Wszyscy fascynaci staroci i kolekcjonerzy, a także ci, którzy
po prostu chcą kupić coś starego, niepowtarzalnego i ładnego zarazem, będą mieli znów okazję do zakupów. Wszystko za sprawą giełdy staroci.
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Termin: 15 marca
Miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie
Organizatorzy: Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Arka” Łętownia, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie
Opis: W turnieju tym w poszczególnych przedziałach wiekowych
startują zawodnicy, którzy mają 40 lat lub więcej.
17

PODRÓŻE

ATENY
GRECJA

podróż 79
Ateny, stolica i największe
miasto 10-milionowej Grecji, to
jedyne w swoim rodzaju wielkie muzeum na świeżym powietrzu. Każda ulica, każdy plac był
świadkiem wielkiej historii, wzlotu i upadku cywilizacji helleńskiej. To obowiązkowy punkt
na turystycznej mapie Grecji,
a dzięki bliskości największych
„perełek” miasta, można bez
problemów zwiedzić je na piechotę.
Kolejną naszą przygodę z Atenami rozpoczynamy bardzo nietypowo – na Placu Syntagma
– inaczej Placu Konstytucji. Nazwa nawiązuje do pierwszej Konstytucji Grecji, którą 3 września
1848 roku wydał król niepodległej Grecji Otton Pierwszy. Tutaj
znajduje się ruchliwa stacja metra i stąd wyruszają turyści pod
budynek parlamentu, który niegdyś służył jako pałac królewski.
Później został dobudowany pomnik nieznanego żołnierza na
cześć poległych w walkach o niepodległość Grecji. Jednak historia tego budynku schodzi na plan
dalszy, kiedy następuje zmiana
warty. Ruchy żołnierzy gwardii
prezydenckiej i ich strój, może
rozbawić nawet największych ponuraków. Na pierwszy rzut oka
widzimy mężczyzn ubranych
w rajstopy, plisowane spódniczki
i trzewiki z pomponami. Jest to
strój wzorowany na tradycyjnych
strojach greckich żołnierzy, którzy walczyli tak ubrani m.in. podczas wojen bałkańskich. Młodzi
Ewzones – czyli Gwardia Prezydencka – wybierani są spośród
młodzieńców, którzy idą na obowiązkową w Grecji służbę wojskową. Ceremonia zmiany warty
prowadzona jest według sztywnych reguł, z musztrą na pograniczu patosu i groteski. Rozbawiony tłum mocno kontrastuje
z powagą ceremonii. Ale trudno nawet w tej sytuacji zachować
powagę.
Kilka kroków od Parlamentu wznosi się Świątynia Zeusa
Olimpijskiego. To jeden z mo18

Ateny – góra Likawitos

numentalnych zabytków Grecji.
Świątynia, zwana również Olimpejon, została wzniesiona w drugiej połowie VI w. p.n.e. Budowla liczyła 104 marmurowe,
siedemnastometrowej wysokości
kolumny i była wówczas największą świątynią starożytnej Grecji. Pierwotnie pośrodku świątyni znajdowały się dwa posągi.
Posag Zeusa Olimpijskiego i Cesarza Hadriana, niestety obydwa
zaginęły.
Zwiedzając takie zabytki, musimy jednak włączyć wyobraźnię, by móc zachwycać się osiągnięciami starożytnych Greków.
Bez wątpienia pomoże nam
w tym umiejscowienie ich w czasie. Kiedy tutaj powstawały tak
niezwykłe budowle, na terenach
dzisiejszej Europy wznoszono
ziemno-drewniane grody. Pierwsze murowane budowle na obecnych terenach Polski datuje się
na X wiek n.e. Czyli ponad 1000
lat później. To dziesięć wieków.
Szmat czasu. Z tą wiedzą, wróćmy jednak do oglądania zabytków.
Kiedy odwrócimy wzrok od
Świątyni Zeusa, zobaczymy Łuk
Hadriana, który miał oddzielać Ateny antyczne od rzymskich. Na zmurszałych kamieniach do dzisiaj widnieje wyryty
w kamieniu przekorny napis „Tu
są Ateny, dawne miasto Tezeusza”, natomiast z drugiej strony przeczytamy „Tu jest miasto
Hadriana, a nie Tezeusza”. To
najlepszy przykład kultury starożytnych Greków, której nadal

Akropol

powinniśmy się uczyć. Jak wyglądałyby dzisiaj takie spory? Pewnie w ruch poszedłby młotek,
a w najlepszym wypadku pędzel.
Przechodząc przez dzielnicę
Plaka wspinamy się na wzgórze
najsłynniejszego zabytku Aten –
Akropolu. Na jego południowym
stoku znajduje się Teatr Dionizosa. To chyba jeden z najsłynniejszych teatrów Starego Kontynentu. To na nim właśnie były
wzorowane wszystkie pozostałe greckie teatry. Były tu grane
sztuki słynnych dramaturgów:
Ajschylosa, Arystofanesa, Meandra oraz Sofoklesa. Teatr mógł
pomieścić aż dwadzieścia tysięcy widzów.
Krok za krokiem idziemy jeszcze wyżej, by stanąć przed Propylejami. To imponująca brama
do Akropolu. Propyleje zostały wzniesione w V wieku p.n.e.
przez architekta Mnesiklesa na
polecenie Peryklesa, który ówcześnie rządził miastem. Propyleje składają się z trzech części
– głównego gmachu w środku,
pinakoteki, czyli galerii, głównie

obrazów – po lewej oraz świątyni Ateny-Nike po prawej stronie. Pośrodku biegną monumentalne schody, na których miliony
turystów pstrykają setki milionów zdjęć. Kiedy przeciśniemy
się przez hałaśliwy tłum i staniemy na szczycie akropolskiego wapiennego wzgórza, pewnie
z rozczarowaniem spojrzymy wokół siebie. Tu nie ma nic – powiedzą sceptycy. I pewnie nie
przekonają ich również tablice z graﬁcznymi rekonstrukcjami. A jednak to serce zarówno
starożytnego, jak i współczesnego miasta. Dawniej miejsce to
stanowiło główny ośrodek władzy oraz kultu religijnego starożytnej Grecji. Walory strategiczne wzgórza okoliczna ludność
doceniła już w czasach prehistorycznych wznosząc tu pierwsze
umocnienia. Wtedy też wzgórze
zostało wyrównane i zamienione
w nieregularną kamienną platformę na której wybudowano
fortyﬁkacje. W czasach mykeńskich na Akropolu wzniesiona
została cytadela, a miejsce to sta-
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Świątynia Zeusa Olimpijskiego

ło się centrum miasta. W XII w.
p.n.e. ufortyfikowany szczyt otoczony został pierścieniem murów
obronnych wykonanych techniką „murów cyklopowych”. Zmiana funkcji Akropolu nastąpiła
w VI w. p.n.e., kiedy to ówczesny tyran ateński Pizystrat polecił wznieść na wzgórzu Partenon
monumentalną świątynię Ateny,
bogini mądrości, rzemiosła i strategii. To główna budowla Akropolu, której budowa trwała 15
lat. Świątynię wzniesiono z marmuru, łączonego klamrami. We
wnętrzu świątyni lśnił 12-metrowy posąg Ateny autorstwa Fidiasza, zdobiony kością słoniową oraz złotem. W V w. rzeźba
została wywieziona do Konstantynopola i zaginęła. W tym samym wieku świątynię zamieniono na kościół chrześcijański,
a w XV w. na meczet. W XVII
w. Turcy, którzy ówcześnie władali miastem, urządzili w Partenonie magazyn prochu strzelniczego. Budowla została trafiona
pociskiem z weneckiego moździerza, a eksplozja zniszczyła
jej sporą część i zmieniła okolice
w ogromne gruzowisko. Współcześnie, naukowcy zebrali oraz
zidentyfikowali porozrzucane po
całym Akropolu fragmenty Partenonu i wciąż trwają prace nad
ustawieniem ich dokładnie tam,
gdzie znajdowały się przed eks-

Erechtejon

Zmiana warty

Propyleje

plozją. Równie cennym budynkiem jest Erechtejon. Budowla
powstała w miejscu, gdzie wznosił się pałac z czasów mykeńskich.
Erechtejon został wzniesiony ku
czci Ateny i Posejdona. Jednym
z ważniejszych elementów architektonicznych jest ganek, na którym zamiast kolumn znajduje się
sześć kariatyd. Pięć oryginalnych
posągów można zobaczyć w Muzeum Akropolu, a jeden znajduje się w British Museum w Londynie.
Akropol to również wspaniałe miejsce widokowe na miasto, w panoramie którego wyróżnia się stożkowa góra Likavitos
– najwyższe wzniesienie w Atenach. Kto jednak chce zobaczyć Akropol w całości powinien

Plaka
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wejść na Areopag, czyli wzgórze Aresa, położone naprzeciwko wejścia na Akropol. Nie jest
zbyt wysokie, ani duże, ale warte
wysiłku. W czasach starożytnych
pełniło funkcję miejsca obrad
ateńskich polityków, a teraz jest
miejscem spotkań młodych Greków oraz wspaniałych widoków
na miasto i Akropol. A co nas zaskoczyło? Jest tutaj wyjątkowo
cicho i spokojne jak na centrum
wielkiej metropolii. Dobre miejsce na chwilę odpoczynku.
A teraz dzielnica Plaka. To
obowiązkowy punkt programu
każdej wycieczki. Dzielnica turystycznych restauracji, udających tawerny z prawdziwego zdarzenia i sklepików wypchanych
po brzegi magnesami na lodówkę. Szkolnych wycieczek, które marzą o tym, żeby wyrwać się
spod opieki nauczyciela, emerytów na wcale nie tanich zakupach
oraz rodzin z dziećmi krzyczącymi jedno przez drugie. Wzdłuż
uliczek ciągną się neoklasycystyczne kamieniczki, które przyciągają wzrok swoją prostą i nieprzegadaną architekturą. Bije
od nich marmurowe dostojeństwo i drobnomieszczańska solidność. Plakę wzniesiono na ruinach starożytnej Agory, więc
stąpa się tu po miejscach niemal
świętych. Niestety, prawie w ogó-

le tego nie czuć. Niby wszystko
jest na wyciągnięcie ręki, co rusz
przechodzi się obok ruin niewielkich świątyń czy fragmentów starożytnej mozaiki podłogowej,
ale razem nie tworzy to klimatu.
Trzeba się w niego wczuć. Trzeba ponownie włączyć wyobraźnię
i spróbować przenieść się w czasie. Krótkie spodenki i t-shirty
zamienić na białe tuniki i zacząć
rozmawiać w języku starogreckim. Ale wyobraźnia z trudem
walczy z krzykliwymi neonami,
reklamami przeszkolonych sklepów i powraca do rzeczywistości
napędzanej współczesnymi trendami.
Opuszczamy Ateny, jedno
z najważniejszych miast w historii ludzkości, kolebkę naszej cywilizacji i miejsce narodzin demokracji. To tutaj tworzyli
i nauczali: Sokrates czy Sofokles,
a dziś wciąż możemy znaleźć
w Atenach wiele śladów tamtych antycznych czasów. Dzisiejsze Ateny to miasto kontrastów,
olbrzymia metropolia zamieszkiwana przez prawie 4 miliony
ludzi, w której króluje wszechobecny chaos, hałas i brak ładu
architektonicznego. Z jednej
strony piękna Plaka, z drugiej kilometry brudnych i szarych dzielnic. Spacerując po mieście spotkamy ślady czasów antycznych,
rzymskich czy bizantyjskich,
przeplatane jednak budynkami,
które wyglądają jakby miały się
zawalić dziś lub najpóźniej jutro.
Ateny można kochać lub nienawidzić, nie można jednak przejść
obok nich obojętnie.
Zdajemy sobie sprawę, że tylko musnęliśmy dziedzictwo
wspaniałych Aten, ale czas wyruszyć dalej, bo miejsc wartych
w Grecji do zobaczenia jest mnóstwo.
tekst, zdjęcia Ireneusz Wołek
www.niezwyklyswiat.com
You Tube – niezwykly swiat
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Podsumowanie projektu

„Ale cyrk!”

Nauka chodzenia na szczudłach, żonglowanie, gimnastyka, klaunada i wiele innych cyrkowych umiejętności
stało się udziałem uczniów Szkoły Podstawowej w Sarzynie dzięki projektowi „Ale cyrk!” ze środków Programu
„Działaj Lokalnie”.
W ramach działań projektowych dzieci z kl. I-III uczestniczyły w zajęciach z zakresu pedagogiki cyrku. Pod okiem
profesjonalnych
instruktorów
rozwijały koordynację wzrokowo-ruchową poprzez żonglowanie, balansowanie, poruszanie
się na szczudłach i wiele innych
zabaw ruchowych. Gimnastyka, ruch przy muzyce i elementy klaunady dały dzieciom nie
tylko wiele radości, ale także
możliwość uczenia się współpra-
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cy w zespole i planowania, a przede wszystkim pobudziły kreatywność. Uczestnicy projektu mieli
możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w szkole i w lokalnym środowisku. Odbyły się
pokazy cyrkowe dla przedszkolaków i dzieci z Niepublicznego
Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Nowej Sarzynie, połączone z zabawą andrzejkową
utrzymaną w klimacie cyrkowego show. Oprócz tego dzieci odwiedziły Środowiskowy Dom Sa-
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Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek
Działaj Lokalnie – Fundację Fundusz
Lokalny w Leżajsku.
mopomocy w Sarzynie, gdzie do
wspólnej zabawy zaangażowały
dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, a także Dom Dziecka
i Ośrodek Wsparcia dla Oﬁar
Przemocy w Nowej Sarzynie. Na
zakończenie projektu odbył się
„Wieczór Radości”, który połączony został z kiermaszem i koncertem na rzecz zmagającej się
z nieuleczalną chorobą uczennicy szkoły Julii Józefary. Setki
osób obejrzały występy artystyczne dzieci z oddziałów przedszkol-

nych i szkoły podstawowej, a cyrkowe pokazy na zakończenie
koncertu wywołały uśmiech na
twarzach wszystkich zebranych.
Projekt przygotowany został
przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sarzyna, a zrealizowany
dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli, rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej w Sarzynie i lokalnego środowiska.
Całkowita wartość projektu to
14 676 zł.
.
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Podsumowanie kolejnej edycji programu

„DZIAŁAJ LOKALNIE”

Fundacja Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju zakończyła właśnie realizację
kolejnej edycji programu
grantowego „Działaj Lokalnie”. Program ten pozwala mieszkańcom małych
miejscowości pozyskiwać
fundusze na działania służące wspólnemu dobru.
W ramach ostatniej edycji
programu dotacje na realizację projektów trafiły do
3 miejscowości z Powiatu
Leżajskiego.

W

Brzyskiej Woli, na niewykorzystanym dotąd
terenie Szkoły Podstawowej im. Józefa Świątoniowskiego utworzono wspólnymi siłami uczniów, nauczycieli oraz
mieszkańców ogród edukacyjno-sensoryczny. Zasadzone kwiaty,
rośliny, krzewy i drzewa owocowe pozwoliły na stworzenie miejsca przyjaznego pszczołom oraz
jednocześnie dającego uczniom
możliwość bezpośredniej obserwacji przyrody i odpoczynku.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Sarzyna zrealizowało projekt odpowiadający na często występujący wśród małych dzieci problem
zaburzeń koordynacji wzrokowo-słuchowej. W ramach projektu
przeprowadzono m.in. cykl warsztatów z pedagogiki cyrku – nowatorskiej metody ćwiczeń i zajęć
ruchowych.
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Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji
Wolności powstał w 2000 roku
i jest przedsięwzięciem realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Głównym celem Programu jest
wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych
miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych
i poprawie jakości życia oraz
przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.
Dotacje w ramach programu
są przyznawane lokalnie przez
Ośrodki Działaj Lokalnie do sieci których należy Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku.
Do dnia dzisiejszego w ramach
kilkunastu edycji programu
Działaj Lokalnie przekazaliśmy
lokalnej społeczności ponad
550 tys. złotych wspierając realizację 265 przedsięwzięć.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Wólka Grodziska zrealizowało
projekt „Wspólne Świętowanie”.
Zorganizowany w jego ramach
Piknik Militarny cieszył się dużym zainteresowaniem ze stro-

ny lokalnej społeczności. Ponadto odbyła się cała seria wydarzeń
nawiązujących do ważnych dla
naszego kraju rocznic m.in. Bieg
dla Wolnej Polski, konkurs plastyczny Moja miejscowość, moja

gmina w Unii Europejskiej, międzypokoleniowe spotkanie upamiętniające 30 rocznicę przemian demokratycznych w Polsce.
LSR
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10 przykazań
dających szansę
na uniknięcie ASF

Bez zrozumienia przez wszystkich konieczności stosowania w praktyce podstawowych zasad bioasekuracji nie da się uchronić hodowli świń przed zakażeniem
wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) i olbrzymich
strat finansowych dla gospodarki.
Co to jest bioasekuracja? To
działania prowadzone zarówno na terenie gospodarstwa, jak
i w jego najbliższym otoczeniu
mające na celu jego ochronę biologiczną i zdrowotną.
Podstawą ochrony przed ASF
jest izolacja hodowli od środowiska zewnętrznego.
IZOLACJA czyli:
1. Zakaz wstępu do chlewni wszystkim, oprócz bezpośredniej, stałej obsługi i służby weterynaryjnej
2. Maty dezynfekcyjne, nasączone środkiem dezynfekcyjnym,
we wszystkich bramach wjazdowych/wyjazdowych oraz szczególnie we wszystkich wejściach/
wyjściach do/z chlewni.
3. Za przejściem przez matę
dezynfekcyjną do chlewni powinien znajdować się kącik sanitarny dla obsługi z odzieżą, obuwiem na zmianę oraz środkiem
dezynfekcyjnym do rąk i obuwia.
4. Dezynfekcja sprzętu przed
i po pracy w chlewni.
5. Izolacja pomieszczeń dla
świń przed możliwością przedostania się do wewnątrz wszelkich
zwierząt mogących wnieść wirusa ASF.
6. Miałeś kontakt z lasem, polami gdzie bytują dziki – nie
zbliżaj się do chlewni przez minimum 72 godz. Po powrocie dezynfekuj buty, odzież.
7. Nie stosuj pasz i słomy, które w czasie składowania mogły
mieć kontakt z dzikami.
8. Stroń od nielegalnych „hodowców” świń. Bez bioasekuracji, ze zwierzętami niewiadomego pochodzenia, są potencjalnym
zagrożeniem dla sąsiadów i twojej legalnej, zarejestrowanej hodowli.
9. Uświadamiaj ludzi niezwiązanych z hodowlą, o skali problemu jakim jest ASF i istotnym,
właściwym zachowaniu wszel-

kich środków ostrożności tak,
aby przypadkowo nie przenieść
wirusa do gospodarstwa produkującego świnie.
10. Nie lekceważ problemu
z ASF – on naprawdę jest bardzo
poważny.
Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza
bezpośredniego zagrożenia dla
ich zdrowia lub życia. Jednakże,
mięso świń lub dzików zarażonych
wirusem ASF jest niezdatne do
spożycia gdyż choroba ta charakteryzuje się między innymi wysoką
gorączką i posocznicą, powodującą destrukcję organizmu i szereg
zmian chorobowych, powodujących w konsekwencji śmierć tych
zwierząt. Człowiek nie może się
zarazić wirusem ASF lecz zjedzenie mięsa z chorych zwierząt wpływa negatywnie na jego zdrowie.
Zmienione chorobowo mięso jest
nieprzydatne pod kątem technologicznym i nie nadaje się do przetwórstwa. Wyroby z takiego mięsa
byłyby niezdrowe i niesmaczne co
w konsekwencji prowadziłoby do
ich wyrzucenia. Odpady poubojowe i przetwory mięsne ze świń
i dzików zarażonych wirusem ASF
przyczyniają się do jego dalszego
rozprzestrzeniania się w środowisku.
Na terenach byłego Związku Radzieckiego gdzie afrykański pomór świń jest bardzo rozpowszechniony, ze względu na
niską świadomość społeczną występują przypadki przenoszenia
wirusa z wyrobami pochodzącymi z mięsa zarażonych świń lub
dzików (najczęściej skłusowanych
lub powypadkowych). Służby graniczne konfiskują na przejściach
całą żywność przewożoną wraz
z bagażem osób prywatnych. Były
potwierdzone przypadki przeniesienia wirusa ASF wraz z przemyconą żywnością do krajów UE.
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ASF sytuacja
epizootyczna
od 15.11.2019
do 31.01.2020
Mięso świń i dzików po badaniu lekarsko-weterynaryjnym
i wydaniu pozytywnej oceny jest
w pełni zdatne do spożycia i nie
stanowi żadnego zagrożenia.
Powiat leżajski, ze względu na
potwierdzone przypadki występowania afrykańskiego pomoru
świń u dzików, jest obecnie objęty w całości czerwoną strefą (tzw.
obszar objęty ograniczeniami).
W związku z powyższym zostały wprowadzone nadzwyczajne
środki przeciwko rozprzestrzenianiu się tej choroby, do których
należą między innymi:
1. Wszyscy rolnicy utrzymujący trzodę chlewną są zobowiązani do stosowania bioasekuracji
w swoich gospodarstwach.
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał nakaz odstrzału sanitarnego dzików przez lokalne
koła łowieckie.
3. Przeprowadzane są cykliczne przeszukiwania lasów i pól
przez służby weterynaryjne we
współpracy z leśnikami, myśliwy-

mi i wojskiem w celu odnajdywania zwłok padłych dzików będących rezerwuarem wirusa.
4. Przeprowadzane są badania
laboratoryjne wszystkich dzików
odstrzelonych, padłych oraz zabitych w wypadkach komunikacyjnych.
5. Wszystkie świnie opuszczające nasz powiat, przemieszczane do rzeźni lub dalszej hodowli,
po uzyskaniu pozwoleń od służb
weterynaryjnych muszą być poddawane badaniu laboratoryjnemu krwi, w okresie 7 dni przed
przemieszczeniem oraz badaniu
klinicznemu przeprowadzonemu
przez lekarza weterynarii na 24
godziny przed wyjazdem.
6. Dopuszczony jest ubój gospodarczy trzody chlewnej po
spełnieniu dotychczas obowiązujących zasad oraz badaniu przedubojowym świń i poubojowym
mięsa, a w razie podejrzenia
przez lekarza weterynarii wystąpienia ASF także badaniu laboratoryjnemu.

Ważne!

W grudniu i styczniu na terenie powiatu leżajskiego zbadano pod kątem ASF 2007 świń przeznaczonych do przemieszczeń. Od 4 września (wejście restrykcji) zbadano
pod kątem ASF 291 odstrzelonych dzików oraz zbadano
pod kątem ASF 44 padłe lub powypadkowe dziki. Dodatnich (chorych) dzików było 31.
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Zadbaj o bezpieczeństwo
swojego dziecka w sieci
Corocznie, 11 lutego obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI),
ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 r.
Jego głównym celem jest
inicjowanie oraz propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do
zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja
pozytywnego wykorzystywania internetu.
Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak
również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także
rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. W Polsce kompleksowymi działaniami na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z internetu i nowych technologii zajmuje się m.in. Polskie
Centrum Progamu Safer Internet: www.saferinternet.pl.
Warto zapoznać się zatem z informacjami dotyczącymi zagrożeń,
na jakie narażone są dzieci i młodzież w sieci oraz sposobów zapobiegania im. Przydatne materiały dostępne są na stronach kampanii
prowadzonych przez PCPSI:
• http://www.dzieckowsieci.pl/
• http://uwaznirodzice.pl/
• http://mamatatatablet.pl/
• https://reagujzglos.dyzurnet.pl/
Źródło informacji: www.saferinternet.pl
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