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Drodzy Mieszkańcy powiatu leżajskiego!
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy pragniemy życzyć Wam,
abyście ten wyjątkowy czas spędzili w atmosferze szczęścia, wewnętrznego spokoju,
dobrego zdrowia i wzajemnej życzliwości.
Niech Zmartwychwstanie Chrystusa na nowo wypełni Wasze serca nadzieją,
dzięki której spojrzycie z ufnością w przyszłość. Niechaj budząca się do życia
wiosna sprawi, że radosny nastrój towarzyszyć Wam będzie nie tylko
przy wielkanocnym stole, ale również w każdym kolejny dniu.
W imieniu Rady Powiatu Leżajskiego
Przewodniczący
Adam Wylaź

W imieniu Zarządu Powiatu Leżajskiego
Przewodniczący
Marek Śliż

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
pragniemy życzyć radości, wzajemnej życzliwości
i refleksji nad otaczającym nas światem.
Niech ten czas Zmartwychwstania
będzie czasem przemiany serc,
aby udział w tych Tajemnicach ożywiał wiarę,
dawał nadzieję i umacniał miłość.
Życzymy, aby Zmartwychwstanie dokonało się w naszych sercach
i trwało przez każdy dzień naszego życia.
Aby nadchodzące Święta przyniosły ze sobą wiele radości, pokoju.
Oby chwile spędzone w kręgu najbliższych trwały jak najdłużej.
By nasza Ojczyzna, dzięki naszej patriotycznej postawie
była dla wszystkich szczęśliwym miejscem.

Szczęść Boże
Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Karol Ożóg

Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Stanisław Ożóg

Wielkanoc 2020
KURIER POWIATOWY n nr 3/2020 (183)
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Drodzy Mieszkańcy
mojej Ziemi Leżajskiej!
Życzę aby Święta Wielkiej Nocy
były pełne radosnej wiary w lepsze jutro,
pełne nie tylko bogatego stołu
ale wzajemnego szacunku,
dobroci i życzliwości.
Niech Zmartwychwstały Chrystus
napełni nas swą mocą i siłą
i pokazuje jak dawać duszę,
aby powstawać do tego
co wielkie, szlachetne i piękne.

Niebawem na nowo pochylimy się
nad tajemnicą Zmartwychwstania Chrystusa,
a nasze serca wypełni spokój i nadzieja.
Życzymy, aby ten wyjątkowy czas
dodał Wam otuchy, przyniósł radość
i wzajemną życzliwość.
Niech światłość wielkanocnego poranka
napełni Was wiarą, która pozwoli
z ufnością patrzeć w przyszłość
i rozjaśni drogi, by prowadziły Was
w dobrym kierunku.

Radosnego Alleluja
życzą

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Krawiec

Wójt Gminy Leżajsk
Krzysztof Sobejko

Janina Sagatowska
Senator RP
Wielkanoc 2020
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Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia wiosny
i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego
w gronie najbliższych osób
życzy
Monika Smoleń
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Leżajsku
wraz z pracownikami
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Z PRAC RADY I ZARZĄDU POWIATU LEŻAJSKIEGO

XXII SESJA

RADY POWIATU LEŻAJSKIEGO
27 lutego w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się XXII sesja Rady Powiatu. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji i ustaleniu porządku obrad, radni zapoznali się z informacją z działalności placówek
opiekuńczo-wychowawczych oraz z zakresu pomocy społecznej za 2019 r.

Następnie podjęli uchwały w sprawie:
• zmiany Uchwały Nr LXIII/441/06 Rady Powiatu w Leżajsku • powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Leżajskiej;
w sprawie utworzenia Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla
• zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd;
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie.
• zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd;
• przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie leżajskim na lata 2020-2022
• zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego;
• zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób powyżej • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.
29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (VI)” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 7.2 – Poprawa sytuPonadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiaacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkurso- tu w okresie międzysesyjnym.
we PUP;
NN
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Ochrona przed koronawirusem

Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19.
Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami
mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi
się drogą kropelkową. Ciężki przebieg
choroby obserwuje się u ok. 15-20%
osób. Do zgonów dochodzi u 2-3%
osób chorych. Najbardziej narażone
na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną
odpornością, którym towarzyszą inne
choroby, w szczególności przewlekłe.
Jak ochronić się przez zakażeniem?
Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą
z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa
i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1-1,5 m) od osoby,
która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
Podejrzewasz u siebie koronawirusa?
Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki,
które świadczą o ryzyku:
• w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś
na obszarach objętych wirusem bądź
miałeś kontakt z osobą zarażoną,
• masz podwyższoną temperaturę,
• kaszlesz i masz duszności.

Masz objawy i wróciłeś z regionu,
w którym występuje koronawirus?
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy,
jak: gorączka, kaszel, duszności, lub
miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie:
• bezzwłocznie powiadom telefoniczZostań w domu z dzieckiem
nie stację sanitarno-epidemiologiczDecyzją
Prezesa
Rady
Ministrów
zawieszono zajęcia w szkołach i innych placówkach oświatoną
wych, żeby najmłodsi nie byli narażeni na kontakt z dużymi skupiskami ludzi. Dlatego też chodzelub
• zgłoś się do oddziału zakaźnego lub nie na plac zabaw, czy w miejsca, gdzie przebywają inne dzieci, nie jest dobrym pomysłem.
oddziału obserwacyjno-zakaźnego,
Akcja #ZostańwDomu z dzieckiem w praktyce
gdzie określony zostanie dalszy tryb
W internecie, a szczególnie na blogach o rodzicielstwie znajdziecie mnóstwo inspirujących popostępowania medycznego.
mysłów, jak urozmaicić czas swoim dzieciom. Zachęcamy do szukania w sieci inspiracji, my natomiast zebraliśmy dla Was najważniejsze pomysły.
Gdzie do tej pory stwierdzono

przypadki zakażenia koronawirusem?
Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%),
głównie w prowincji Hubei, Korei Południowej oraz we Włoszech.
Masz objawy, ale nie byłeś w kraju,
w którym występuje koronawirus i nie
miałeś kontaktu z osobą zakażoną?
Stosuj podstawowe zasady ochrony,
gdy kaszlesz i kichasz oraz higieny rąk.
Pozostań w domu do czasu powrotu do
zdrowia.
8

Co można robić z dzieckiem w domu?
Grać w planszówki, karty, warcaby, szachy.
Czytać książki, bajki, komiksy.
Oglądać pasma dla dzieci w telewizji lub filmy dokumentalne na platformach vod.
Uczyć się – pamiętaj, że wiele szkół i przedszkoli decyduje się na naukę zdalną i mogą zlecać
Wam i Waszym dzieciom różne zadania.
• Może czas na nowe hobby? Majsterkowanie, robienie na drutach czy gra na instrumencie może
przypadnie najmłodszym do gustu.
• Leżakować (opcja również dla dorosłych).
•
•
•
•

Jeśli chcecie zapewnić Waszym dzieciom porcję świeżego powietrza,
pójdźcie do lasu. Spacerujcie, ale tam, gdzie nie ma ludzi!
KURIER POWIATOWY n nr 3/2020 (183)

POWIAT

POWIAT

Najważniejsze mity
dotyczące koronawirusa
Zwilż ręce ciepłą
wodą. Nałóż
mydło w płynie
w zagłębienie
dłoni.

Namydl obydwie
wewnętrzne
powierzchnie dłoni.

Namydl kciuk
jednej dłoni
drugą ręką
i na przemian.

Namydl wierzch
jednej dłoni
wnętrzem
drugiej dłoni
i na przemian.

Spłucz starannie
dłonie, żeby usunąć
mydło. Wysusz je
starannie.

Spleć palce
i namydl je.

Czy częste picie wody zwalcza
koronawirusa?
Nie! Aby ograniczyć ryzyko zakażenia, przestrzegaj zasad higieny i unikaj kontaktu z dużymi skupiskami ludzi.
Czy na ulice polskich miast zostało
wyprowadzone wojsko?
Nie! Wojsko nie wyszło na ulice, nie zamyka miast.

Namydl
obydwa
nadgarstki.

Nie zapomnij umyć tych obszarów:
Całkowity czas:
30 sekund

Czy w Polsce zabraknie żywności?
Nie! W Polsce nie zabraknie żywności. Jesteśmy jednym z największych producentów
żywności w Europie.
Czy domowe testy na
koronawirusa są skuteczne?
Nie! Wiarygodny test na obecność koronawirusa może przeprowadzić tyko placówka medyczna.
Czy sklepy zostaną zamknięte? Czy nie
będzie można dostać jedzenia i leków?
Nie! Wszystkie sklepy spożywcze, drogerie
i apteki są otwarte.

Pamiętaj! Jedynym źródłem prawdziwych informacji
o decyzjach rządu są strony internetowe w domenie gov.pl.
Zwłaszcza:
www.gov.pl/koronawirus; www.gis.gov.pl; www.premier.gov.pl
i oficjalne kanały społecznościowe:
@PremierRP; @MZ_GOV_PL; @GIS_gov

KURIER POWIATOWY n nr 3/2020 (183)

9

OŚWIATA – Z ŻYCIA SZKÓŁ

Zespół
Szkół Licealnych
w Leżajsku
Uroczystość 101. rocznicy
bohaterskiej śmierci
płk. Leopolda Lisa Kuli w Rzeszowie
– przyrzeczenie strzeleckie
6 marca o godz. 12.00 zgromadzeni w Rzeszowie strzelcy i orlęta wzięli udział w uroczystej mszy świętej w kościele pw. Świętego
Krzyża, której przewodniczył bp Jan Wątroba, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. Kolejna część obchodów to uroczysty apel przed
pomnikiem pułkownika Lisa-Kuli na Placu
Farnym. Prawie sześćset dziewcząt i chłopców uroczyście złożyło swe pierwsze patriotyczne zobowiązanie wobec Ojczyzny. Wśród
wyróżnionych strzelców składających przyrzecznie na sztandar była uczennica Zespołu
Szkół Licealnych w Leżajsku Martyna Trębacz. Na zakończenie uroczystości odbyła się
defilada młodzieży strzeleckiej wraz z Kom-

panią Reprezentacyjną 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa. Jednostkę Strzelecką 2035 Leżajsk reprezentowała
kompania honorowa wraz z historycznym
sztandarem Związku Strzeleckiego Oddział
Leżajsk z 1927 r., którego współfundatorem był Marszałek Polski Józef Piłsudski
oraz cztery pododdziały strzelców składających przyrzeczenie. Przemarszowi akompaniowała Orkiestra Reprezentacyjna Podhalańczyków. W uroczystości wziął udział m.in.
Starosta Leżajski Marek Śliż oraz Członek
Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz.
Tekst i zdjęcia: Adrian Rauza

Sukcesy uczniów ZSL w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym MAT
MAT jest konkursem znanym
wśród uczniów szkół wszystkich szczebli. Jest instrumentem motywującym uczniów
do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia,
samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala rozbudzać, diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów
jak również odkrywać ich
uzdolnienia i talenty matematyczne.
9 stycznia odbyła się jego XXI
m. w woj.), Jakub Stępniowski
(IX m. w woj.)
edycja. Wzięło w niej udział blisko 6 tysięcy uczniów ze wszyst- n w klasach drugich: Magdalekich typów szkół z całej Polski.
na Kieler (II m. w woj.), Kamil
W Zespole Szkół Licealnych do
Wilk (III m. w woj.), Eliza Dąwspółzawodnictwa stanęło 92
bek (V m. w woj.)
uczniów. Z ogromną satysfak- n w klasach trzecich: Krystian
Gomula (I m. w wojewódzcją przyjęliśmy otrzymane wyniki konkursu. Zewnętrzna komitwie)
sja wyróżniła 17 uczniów naszej
szkoły.
Za dobry wynik w skali kraju wyróżnienie zdobyli ucznioBardzo dobry wynik w skali wie klas:
n pierwszych: Kacper Lasota
kraju uzyskali:
n w klasach pierwszych: Bartło(XI miejsce w województwie),
miej Pasiak (I miejsce w wojeŁukasz Szczepański (XV m.
wództwie), Konrad Dunicz (II
w woj.), Maksymilian Maj
10

(XV m. w woj.) i Laura Rymarz (XIX m. w woj.)
n drugich: Karolina Naróg (VII
m. w woj.) i Katarzyna Horodecka (VIII m. w woj.)
n trzecich: Urszula Węglarz (II
m. w woj.), Magdalena Nowak
(III m. w woj.), Mikołaj Zygmunt (IV m. w woj.) i Weronika Misiak (V m. w woj.)
Wszystkim nagrodzonym młodym matematykom gratulujemy
osiągniętych wyników i życzymy
dalszych sukcesów w następnych
konkursach matematycznych.

Nauczycielami nagrodzonych
uczniów są: w klasach pierwszych: Agnieszka Lizak, Iwona
Długoń, Luiza Pałys, Bożena Baj
i Grzegorz Leja; w klasach drugich: Małgorzata Karaś, Elżbieta
Naróg i Bogdan Wójtowicz oraz
w klasach trzecich: Agnieszka Lizak i Bogdan Wójtowicz.
Szkolnymi
koordynatorami
konkursu są: Elżbieta Naróg
i Małgorzata Sarzyńska.
Organizatorzy dziękują także
Dyrekcji Szkoły za przychylność
i pomoc w organizacji konkursu.
Tekst i zdjęcia: Elżbieta Naróg
i Stanisław Majcher
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ZST
W LEŻAJSKU

Coraz większym uznaniem
społecznym cieszą się
zawody oparte na pracy
fizycznej. Między innymi
z myślą o podniesieniu prestiżu zawodowego wśród
uczniów Branżowej Szkoły
I Stopnia i technikum, przeprowadzono II edycję konkursu „Mistrz w zawodzie
operator obrabiarek skrawających”.

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

Operatorzy obrabiarek skrawających
walczyli o tytuł mistrza w zawodzie

Jak podkreślają jego organizatorzy – nauczyciele Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu – tego rodzaju konkurs to nie tylko sprawdzian wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim możliwość wykazania się umiejętnościami praktycznymi.
Laureatami zostali: w pionie BSI: Marcin Wiatr, Piotr Ćwiek,
Krzysztof Ściuk, w pionie technikum: Marcin Niemiec, Grzegorz
Działo, Piotr Buczkowski.

Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane
przez: Powiat Leżajski, Radę Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku, Pracownię Praktycznej Nauki Zawodu Zespołu Szkół Technicznych, firmy: Ardaco – Dariusz Kuras, OSK Laser
Auto – Sylwester Rzepko, Matel – Tadeusz Gauda, Jazgot – Andrzej
Krzywdzik, Narzędziopol – Piotr Grzywna, Wojciech Zabłotni.
ZST

Kajetan Walawski zwycięzcą konkursu
„Matematyka w technice dla technika”
„Matematyka w technice dla technika” to ogólnopolski
konkurs matematyczny skierowany do uczniów technikum. W tegorocznej edycji udział wzięło prawie 1300
uczniów z ponad 300 szkół, z województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego.
Z tym większą satysfakcją informujemy, że najlepszym z najlepszych, czyli laureatem I miejsca został Kajetan Walawski,
uczeń czwartej klasy technikum mechatronicznego w ZST.
Jako zwycięzca otrzymał indeks
na Politechnikę Lubelską. Uroczyste podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników odbyło
się 28 lutego. W tym uroczystym
wydarzeniu towarzyszyli Kajetanowi: nauczycielka matematyki Marta Śmiałek i wicedyrektor szkoły Piotr Foryt. Ponieważ
tegoroczna edycja była dziesiątą edycją konkursu, organizator wręczył Jubileuszowe Listy
Gratulacyjne dyrektorom szkół,
których uczniowie osiągają wysokie wyniki. Taki list otrzymał
ZST m.in. za dwukrotne zwycięstwo w konkursie (w 2019 i 2020
12

roku), trzech laureatów i dwóch
finalistów w dziesięcioletniej historii konkursu.
W ciągu czterech lat nauki
w Zespole Szkół Technicznych
w Leżajsku, Kajetan reprezentował szkołę w wielu olimpiadach
i konkursach przedmiotowych,
osiągając liczne sukcesy. Do najważniejszych należy zaliczyć IV
miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Innowacji Technicznych
i Wynalazczości (za konstrukcję drona wyścigowego), co dało
mu indeks na wybrany kierunek
na wszystkich uczelniach tech-

nicznych w Polsce, wyróżnienia: w finale wojewódzkim Konkursu Matematycznego im. prof.
Jana Marszała, finale wojewódzkim Podkarpackiego Konkursu
Matematycznego im. prof. Franciszka Leji, ogólnopolskim konkursie Kangur Matematyczny
oraz w ogólnopolskim konkursie z języka niemieckiego „DEUTSCHFREUND”.
Ponadto,
w trzeciej klasie Kajetan osiągał najlepszą średnią w szkole
i w związku z tym został stypendystą Prezesa Rady Ministrów.
Jedną z jego licznych pasji jest
fotografia. W serwisie YouTube,
na kanale o nazwie: Kajetan Walawski, można znaleźć m.in. serię
filmów „Leżajsk z lotu ptaka”.
ZST

Tenisiści stołowi
z ZST wicemistrzami
Podkarpacia

Mistrzowską formę utrzymuje drużyna tenisistów stołowych. W rozegranym 17 lutego
finale wojewódzkim Licealiady
reprezentacja ZST w składzie:
Łukasz Madej, Łukasz Flis, Michał Klocek zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie drużynie
ZSEiO Krosno.
ZST
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OFERTA EDUKACYJNA
2020/2021

TECHNIKUM
-

technik
technik
technik
technik
technik
technik
technik

- technik
- technik
-

technik
technik
technik
technik

automatyk
programista
informatyk
mechatronik
Y
K
N OW
spawalnictwa
N
U E
R
E
I
K
elektronik
urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej
mechanik (spec. obrabiarki
sterowane numerycznie)
mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki
pojazdów samochodow ych
hotelarstwa
handlowiec
żywnienia i usług
gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
-

mechanik pojazdów samochodow ych
operator obrabiarek skrawających
stolarz
elektryk
mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
murarz-tynkarz
ślusarz
sprzedawca
fryzjer
cukiernik
piekarz
kucharz

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki ul. Mickiewicza 67 37-300 Leżajsk
tel. 17 240 61 07 fax. 17 240 61 08
www.zst.lezajsk.pl
e-mail: szkola@zst.lezajsk.pl
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku

SZANOWNI RODZICE!
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
„SŁONECZNA POLANA” przy ul. Sandomierskiej 39
OGŁOSZAJĄ NABÓR na rok szkolny 2020/2021.
Przedszkole otacza opieką dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, z zaburzeniami genetycznymi, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz
innymi dysfunkcjami rozwojowymi) w wieku od 3-9 roku życia. Dla
każdego dziecka opracowywany zostaje Indywidualny Program
Edukacyjno-Terapeutyczny na początku ścieżki edukacyjnej. Dodatkowym atutem oddziałów przedszkolnych są kilkuosobowe grupy oraz bezpłatny dojazd i podręczniki. Wychowaniem i edukacją
dzieci zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
W przedszkolu prowadzone są indywidualne i grupowe zajęcia specjalistyczne: terapia logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna, fizjoterapia, integracja sensoryczna, hipoterapia, dogoterapia,
muzykoterapia, trening umiejętności prospołecznych, trening poznawczo-behawioralny, muzykoterapia, zajęcia relaksacyjne, a także zajęcia twórczego myślenia i działania. Dużą atrakcją dla przedszkolaków jest plac zabaw, boisko, ogród sensoryczny oraz altany,
dostosowane do specyficznych potrzeb naszych wychowanków.

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA TRWAJĄ CAŁY ROK!

ORGANIZUJEMY

BEZPŁATNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE W RAMACH

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
(WWRD)

Oferta zajęć w ramach WWRD obejmuje:
Są to zajęcia dla wszystkich dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole oraz posiadają OPINIĘ • terapię psychologiczną
O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA • terapię pedagogiczną
• terapię logopedyczną/ neurologopedyczną
ROZWOJU.
• fizjoterapię
Celem wczesnego wspomagania dziecka jest po- • terapię ręki
budzanie i stymulowanie ruchowego, poznawcze- • integrację sensoryczną
go, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od • basen
chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu • inne w zależności od potrzeb
podjęcia nauki w szkole.
Wszystkie terapie prowadzone są przez zespół wykwaZespół WWRD zapewnia kompleksową, wielospecjalistyczną pomoc dzieciom z różnorodnymi deficy- lifikowanych terapeutów. Nasi specjaliści poza systematami rozwojowymi w wieku od urodzenia do podjęcia tyczną pracą z małym pacjentem w gabinecie, starają
się także wspierać rodziców w procesie wychowawczoobowiązku szkolnego.
-terapeutycznym ich dzieci. Czynią to m.in. przekazując
zalecenia do domu, pomagając w doborze niezbędnych
Zajęcia WWRD mają na celu stymulację
terapii czy konsultacji specjalistycznych, by wspólnie
4 sfer rozwojowych:
z rodzicami poprawić funkcjonowanie małego człowie• lokomocja i kontrola postawy
ka. Dzieci objęte zajęciami WWRD mogą korzystać
• koordynacja wzrokowo-ruchowa
z zajęć w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.
• mowa
SOSW
• rozwój społeczno-emocjonalny
14
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KULTURA
Dzień Kobiet to święto
szczególne dla wszystkich
pań, dlatego chcąc należycie je uczcić, Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz Powiat
Leżajski we współpracy
z Gminnym Ośrodkiem
Kultury Gminy Leżajsk
przygotowały dla kobiet
wyjątkowy prezent w postaci bogatego programu
artystyczno-kulturalnego.
W programie znalazło się wiele atrakcji, zaś największą z nich
był występ zespołu GANG
MARCELA znanego z przebojów Ojciec żył tak jak chciał,Tyle
złamanych serc, Kto jeśli nie ty?
oraz własnych aranżacji znanych
piosenek biesiadnych np.: Róże
czerwone są czy Głowisia. Zespół
obecnie obchodzić będzie 40-lecie istnienia na polskiej scenie
muzycznej, a w swojej karierze
współpracował m.in. z Marylą
Rodowicz i Krzysztofem Krawczykiem.
Panie, które zdecydowały się
wziąć udział w wydarzeniu, tuż
po przekroczeniu progów muzeum zostały obdarowane przez
Starostę Leżajskiego Marka Śliża, Przewodniczącego Rady Powiatu Leżajskiego Adama Wylazia, Wicestarostę Leżajskiego
Lucjana Czenczka, Członka
Zarządu Powiatu Leżajskiego
Krzysztofa Trębacza oraz Dyrektora Muzeum Ziemi Leżajskiej
Jacka Kwiecińskiego symbolicznymi czerwonymi różami.
Spotkanie rozpoczął montaż słowno-muzyczny w wykonaniu Magdaleny Kubasiewicz oraz
Amelii Misiak uczennic z I Liceum Ogólnokształcącego w Nowej
Sarzynie przy akompaniamencie Michała Garbacza ucznia Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku.
Dodatkową atrakcją przed
koncertem było spotkanie z podróżnikiem Grzegorzem Chachurą, który od wielu lat podróżuje
do najodleglejszych miejsc na ziemi. Tematem spotkania była „Japonia – kraj kwitnącej wiśni”.
Ponadto Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprosiło wszystkie przybyłe osoby na zwiedzanie jednej
z wystaw czasowych poświęconej jednemu z najstarszych szlaków pielgrzymkowych – szlakowi
św. Jakuba. Ekspozycja jest zapi16

Dzień Kobiet

w Muzeum Ziemi Leżajskiej

sem trwającej 40 dnipielgrzymki
Grzegorza Żmudy Trzebiatowskiego do Santiago de Compostela, którą odbywał w stroju
średniowiecznego pielgrzyma,
nawiązując tym samym do przedstawień zawartych w piętnastowiecznych manuskryptach. Wystawa zawiera m.in. pamiątkowe
fotografie z każdego dnia pielgrzymowania
przedstawiające
piękne widoki, jakie towarzyszyły piechurowi. Wystawa będzie
czynna do 10 kwietnia 2020 roku.
Muzeum Ziemi Leżajskiej, Powiat Leżajski oraz Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk
serdecznie dziękują Cukierni
Dębnianka, Firmie PB Light –
oświetlenia, ozdoby Paweł Burda
oraz firmie Trzask.pl za włączenie
się w przygotowanie uroczystości.
MZL
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Żołnierze Niezłomni

KULTURA

– wierni ojczyźnie do końca

W ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 4 marca sala konferencyjna Muzeum Ziemi Leżajskiej wypełniła się młodzieżą, która wysłuchała wykładu poświęconego Żołnierzom Niezłomnym „Żołnierze
Niezłomni – wierni Ojczyźnie do końca”, przygotowanego przez dr. Dariusza Półćwiartka.
Podczas wykładu naukowiec
przywołał historię powojennego
podziemia oraz przedstawił poszczególne sylwetki bohaterów
m.in. z terenu ziemi leżajskiej,
którzy zapłacili najwyższą cenę
za wierność swoim ideałom.
W wydarzeniu poza licznie
przybyłą młodzieżą z Zespo-

łu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego oraz Zespołu
Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku udział
wziął Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz oraz Przewodniczący Rady
Powiatu Leżajskiego Adam Wylaź, który po zakończeniu pre-

lekcji zabrał głos dziękując prelegentowi za podtrzymywanie
pamięci o Żołnierzach Niezłomnych. Ponadto obecni również
byli reprezentanci Sarzyńskiego

Stowarzyszenia Eksploracyjnego „Sarzyńscy Zwiadowcy Historii” oraz lokalni pasjonaci historii z terenu powiatu leżajskiego.
MZL

Biesiadne śpiewy
w muzeum
23 lutego, w związku z kończącym się karnawałem, mieszkańcy z terenu powiatu leżajskiego mieli możliwość spotkać się
w Muzeum Ziemi Leżajskiej na
wspólnych tradycyjnych już śpiewach biesiadnych, które na stałe wpisały się do rocznego harmonogramu wydarzeń (obok
wspólnego kolędowania i śpiewania pieśni patriotycznych). Impreza miała formę karaoke przy doty i ciekawostki dotyczące odakompaniamencie fortepiano- grywanych piosenek.
wym Zdzisława Zawilskiego, któMuzeum dziękuje wszystkim
ry jednocześnie podczas trwania za liczne uczestnictwo.
spotkania opowiadał różne anegMZL
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SPARTA

– podsumowanie rozgrywek halowych
Jak co roku, tak i w 2020 podczas
przerwy zimowej w rozgrywkach
ligowych adepci piłki nożnej Klubu
Piłkarskiego SPARTA LEŻAJSK brali
udział w wielu turniejach halowych,
gdzie osiągali czołowe miejsca oraz
zdobywali nagrody indywidualne.
W lutym, w obiektach Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku został zorganizowany cykl
turniejów w ramach VII LEŻAJSK CUP 2020. Organizatorem tego czterodniowego wydarzenia sportowego po raz
siódmy był Zarząd Klubu SPARTA LEŻAJSK. Z uwagi na wysoki poziom rozgrywek oraz dzięki
zaangażowaniu rodziców w przygotowania, od siedmiu lat turniej
na ziemi leżajskiej cieszy się coraz większym zainteresowaniem,
co przekłada się na liczbę kibiców, którzy przybywają, aby dopingować zawodników. W tegorocznym turnieju po raz pierwszy
wzięła udział drużyna z Ukrainy.
8 lutego, w pierwszy dzień zawodów, w leżajskiej hali przy Zespole Szkół Licealnych rywalizowały drużyny rocznika 2009.
Młodzi piłkarze walczyli o nagrody i puchar ufundowane
przez dyrektora leżajskiego MOSiR-u Wojciecha Surmę. Turniej
rozgrywany był w dwóch grupach.
Zwycięzcę turnieju wyłoniły dopiero rzuty karne, w których lepsi okazali się zawodnicy z Sokołowa Małopolskiego.
Ostateczna klasyfikacja w tej
kategorii przedstawia się nastę-

18

pująco: miejsce II – Błękit Żołynia, miejsce III – FA Nisko, miejsce IV – Stal Łańcut, miejsce V
– Orlik Przemyśl, miejsce VI –
GAP Bojanów. Zawodnicy Sparty Leżajsk uplasowali się na VII
i VIII pozycji.
Nagrody indywidualne zdobyli:
v Miłosz Siudy – król strzelców
(FA Nisko – 9 bramek),
v Oliwier Kosior – najlepszy zawodnik (Błękit Żołynia)
v Miłosz Matuła – najlepszy
bramkarz (TG Sokół)
Podczas drugiego dnia zawodów, 9 lutego, w hali ZSL rywalizowały drużyny z rocznika 2010.
Młodzi piłkarze walczyli o puchary ufundowane przez Burmistrza
Leżajska Ireneusza Stefańskiego. Drużyna Sparty prowadzona przez trenera Tomasza Szmuca zajęła trzecie miejsce. Turniej
rozgrywany był w systemie „każdy z każdym”, co dawało do rozegrania 15 meczów.
I miejsce zdobył Orzełek Przeworsk, II – FA Rzeszów, III miejsce – Sparta Leżajsk, IV miejsce
– Włókniarz Rakszawa, V miejsce – Start Brzóza Stadnicka,
miejsce VI – AP Młode Nadzieje
Nowa Sarzyna.

Nagrody indywidualne zdobyli:
v Ksawery Lizak – król strzelców
(FA Rzeszów),
v Michał Matuszek – najlepszy zawodnik (Orzełek Przeworsk)
v Krystian Skoczylas – najlepszy
bramkarz (Sparta Leżajsk)
15 lutego rywalizowały ze sobą
drużyny rocznika 2007. Młodzi
piłkarze walczyli o puchary ufundowane przez Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych Zbigniewa
Trębacza. Turniej rozgrywany
był systemem „każdy z każdym”.
Końcowe wyniki przedstawiają
się następująco: miejsce I – GAP
Bojanów, miejsce II – Sparta Leżajsk, miejsce III – MKS Orzeł
Przeworsk, miejsce IV – Unia
Nowa Sarzyna, miejsce V – Arka
Albigowa, miejsce VI – Celsium
Skarżysko-Kamienna.
Nagrody indywidualne zdobyli:
v Bartosz Owsiak – król strzelców (Orzeł Przeworsk)
v Jakub Miazga – najlepszy zawodnik (Sparta Leżajsk)
v Mateusz Papucin – najlepszy
bramkarz (GAP Bojanów)
Turniej rocznika 2008, który
odbył się następnego dnia, zamknął tegoroczny VII Leżajsk
CUP 2020. Tym razem w hali
ZSL drużyny zmagały się o puchary ufundowane przez Starostę
Leżajskiego Marka Śliża. Swoją
obecnością zaszczyciła rozgrywki drużyna z Ukrainy, Jantarne
Szkło Nowojaworowsk. Turniej
także rozgrywany był systemem
„każdy z każdym”, co przy sześciu zespołach, które zameldowały się na turnieju, dawało do rozegrania 15 meczów. Ostateczne

wyniki to: miejsce I – Celsium
Skarżysko-Kamienna, miejsce II
– KS Czarni Lipa, miejsce III –
Nowojaworowsk, miejsce IV –
Stal Stalowa Wola, miejsce V –
Stal Łańcut, miejsce VI – Sparta
Leżajsk.
Nagrody indywidualne zdobyli:
v Olaf Sochacki – król strzelców
(Skarżysko Kamienna)
v Pyć Jan – najlepszy zawodnik
(KS Czarni Lipa)
v Paweł Bubis – najlepszy bramkarz (Nowojaworowsk)
v Denis Ctkiel – nagroda fair
play (Nowojaworowsk)
Ogromną rolę w organizacji rozgrywek odegrali sędziowie: Andrzej Maruszak, Janusz Kuszpa, Janusz Maczuga,
Krzysztof Cich, Jacek Młynarski, Rafał Kyć, Jakub Jagiełło,
Tadeusz Rauza, Wiktoria Bartnik i Paweł Niemczyk. Opiekę
medyczną podczas wydarzenia
sprawowali ratownicy: Brunon
Jagusztyn i Konrad Baj, którzy
poświęcali swój czas wolny pomagając i dbając o bezpieczeństwo młodych piłkarzy.
Zarząd Klubu Piłkarskiego
Sparta Leżajsk składa serdeczne
podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tegorocznego turnieju mi.
Staroście Leżajskiemu Markowi Śliżowi, Burmistrzowi Leżajska Ireneuszowi Stefańskiemu,
Dyrektorowi MOSiR w Leżajsku
Wojciechowi Surmie, Dyrektorowi ZSL w Leżajsku Zbigniewowi
Trębaczowi oraz wszystkim rodzicom, którzy pomogli w przygotowaniach do turnieju oraz porządkach po jego zakończeniu.
Sparta Leżajsk

Sparta Leżajsk zaprasza wszystkich młodych
miłośników piłki nożnej do klubu. Aktualne
informacje na stronie www.sparta.lezajsk.pl.
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Turniej Finałowy
XXII Mistrzostw Województwa Podkarpackiego
Strażaków PSP w Piłce Siatkowej
25 lutego w obiektach sportowych Zespołu Szkół Licealnych
im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku odbył się Turniej Finałowy
XXII Mistrzostw Województwa
Podkarpackiego Strażaków PSP
w Piłce Siatkowej.
W turnieju zwyciężyła reprezentacja Komendy Powiatowej
PSP w Stalowej Woli pokonując
w meczu finałowym reprezentację Komendy Powiatowej PSP
w Lubaczowie 2:0.
•
•
•
•
•
•

–
–
–
–

Klasyfikacja końcowa turnieju:
I miejsce – KP PSP Stalowa Wola;
II miejsce – KP PSP Lubaczów;
III miejsce – KM PSP Tarnobrzeg;
IV miejsce – KP PSP Strzyżów;
V miejsce – KM PSP Rzeszów;
VI miejsce – KP PSP Leżajsk.
Podczas turnieju przyznano
wyróżnienia indywidualne,
które otrzymali:
MVP turnieju: Mateusz Robak
z KP PSP w Stalowej Woli,
najlepszy atakujący: Mirosław
Tkaczyk z KP PSP w Lubaczowie,
najlepszy rozgrywający:
Marek Szkodziński
z KP PSP w Stalowej Woli,
najlepszy Libero: Paweł Kopyto
z KM PSP w Tarnobrzegu.

Turniej zaszczycili swoją obecnością: Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Andrzej Marczenia,
Prezes Sportowego Klubu Pożarniczego „STRAŻAK” st. bryg.
Krzysztof Filip, Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, – Dyrektor i Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół
Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku Zbigniew Trębacz i Dymitr Malec, Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk Zenon
Szkamruk, Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku mł. insp.
Zenon Wierzchowski, Komendant Powiatowy PSP w Leżajsku
st. bryg. Józef Kludys oraz komendanci i zastępcy komendantów PSP drużyn uczestniczących
w mistrzostwach.
20

Mecze turniejowe sędziowali
Marek Biros i Mateusz Górnicki.
Organizatorami turnieju byli:
Komenda Wojewódzka PSP
w Rzeszowie, Komenda Powiatowa PSP w Leżajsku oraz Sportowy Klub Pożarniczy „STRAŻAK” w Rzeszowie. Patronat
honorowy nad turniejem sprawował Starosta Leżajski Marek
Śliż, natomiast patronat medialny – „Kurier Powiatowy”
Organizatorzy kierują podziękowania za wsparcie organizacji
turnieju finałowego do następujących instytucji i osób:
– Powiat Leżajski;
– Zespół Szkół Licealnych im.
Bolesława Chrobrego w Leżajsku;
– Miasto i Gmina Nowa Sarzyna;
– Gmina Leżajsk;
– Gmina Kuryłówka;
– Gmina Grodzisko Dolne;
– Browar w Leżajsku;
– Firma „Rolnik” z Leżajska.
mł. bryg. Wojciech Długosz,
KP PSP Leżajsk
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Halowe rozgrywki juniorek

SPORT

22 lutego w hali sportowej w Grodzisku Dolnym odbyły się rozgrywki
w ramach Powiatowej Ligii Halowej.
Turniej zostałrozegrany w kategorii
juniorek. Udział w zawodach wzięło
5 drużyn.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
I miejsce – LKS „Grodziszczanka” I Grodzisko Dolne
II miejsce – Sokół Hucisko
III miejsce – ŁKS „Spec Stal” Łańcut
Puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe
IV miejsce – PUPS „Przemiana Azalia” Wola Zarczycka
V miejsce – LKS „Grodziszczanka” II Grodzisko Dolne wręczyli zaproszeni goście: Sekretarz Gminy Grodzisko Dolne Adam Chmura, PreNajlepszą zawodniczką turnieju wybra- zes LKS „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne
na została Zofia Szpunar z drużyny ŁKS Waldemar Tronjar oraz w imieniu Starosty
„Spec Stal” Łańcut, natomiast najlepszą Leżajskiego – Prezes Powiatowego Zrzeszebramkarką została Martyna Stopyra z LKS nia Zespołów Sportowych w Leżajsku Zbi„Grodziszczanka” I Grodzisko Dolne, a ty- gniew Śliwa.
tuł najskuteczniejszej zawodniczki przypadł
Gratulujemy wszystkim zawodniczkom
Karinie Bechcie, reprezentującej zwycięską biorącym udział w zawodach zaangażowania
drużynę turnieju.
i sportowego ducha rywalizacji. Drużynom,
Organizatorzy dziękują Staroście Leżaj- które zajęły miejsca na podium gratulujemy
skiemu Markowi Śliżowi za objęcie patrona- osiągniętych wyników, natomiast pozostałym
tu nad rozgrywkami i ufundowanie pucha- życzymy samych wygranych w kolejnych turrów oraz nagród, a także Wójtowi Gminy niejach organizowanych przez PZZS w LeżajGrodzisko Dolne Jackowi Chmurze również sku, na które już dziś serdecznie zapraszamy.
za ufundowanie nagród.
Kamil Śliwa

KURIER POWIATOWY n nr 3/2020 (183)

21

SPORT

Trampkarze walczyli o mistrzostwo w futsalu
Kiedy Powiatowe Zrzeszenie
Zespołów Sportowych w Leżajsku po raz pierwszy organizowało Halową Ligę Trampkarzy,
żadnego z obecnie grających
w niej zawodników nie było jeszcze na świecie. Ówcześni zawodnicy zasilają dziś szeregi seniorskich drużyn, zaś w ich miejsce
weszło kolejne pokolenie młodych piłkarzy, które 29 lutego na
hali w Zespole Szkół Licealnych
w Leżajsku wzięło udział w XX
turnieju piłkarskim organizowanym w ramach Powiatowej Halowej Ligii Trampkarzy. O tytuł Mistrza Powiatu Leżajskiego
w futsalu walczyło ze sobą 6 drużyn.
Najlepszym
zawodnikiem
w turnieju wybrany został Konrad Wilkos z LKS „Złotsan”
Kuryłówka, najlepszym bramkarzem wybrano BartłomiejaFusiarza ze „Sparty” Leżajsk, zaś
tytuł najskuteczniejszego zawodnika – z dorobkiem 7 bramek –
przyznano zawodnikowi MZKS
„Unia” Nowa Sarzyna Danielowi Lei.
Organizatorzy dziękują Staroście Leżajskiemu Markowi Śliżowi za objęcie rozgrywek patronatem i ufundowanie pucharów
oraz nagród. Wyrazy wdzięczności kierują również do Burmistrza Leżajska Ireneusza Stefańskiego za ufundowanie nagrody
specjalnej dla zwycięzcy – Pucharu Burmistrza Leżajska. Gorąco dziękujemy dyrektorowi
ZSL Zbigniewowi Trębaczowiza
nieodpłatne udostępnienie hali,
w której możliwe było rozegranie turnieju.
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Tabela końcowa:
I miejsce: MZKS „Unia” Nowa Sarzyna
II miejsce: Szkółka Piłkarska „Sparta” Leżajsk
III miejsce: LKS „Złotsan” Kuryłówka
IV miejsce: KS „Victoria” Giedlarowa
V miejsce: PUKS „Przemiana Azalia”
Wola Zarczycka
VI miejsce: LKS „Grodziszczanka”
Grodzisko Dolne
W ceremonii wręczenia nagród
wzięli udział: Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, Prezes Powiatowego
Zrzeszenia Zespołów Sportowych
w Leżajsku Zbigniew Śliwa oraz
Sekretarz PZZS Józef Miś.
Organizatorzy
gratulują
wszystkim zawodnikom biorącym udział w turnieju sportowej
postawy i zaangażowania, które jednoznacznie wskazywało na
to, że grali również sercem. Jedni osiągnęli lepsze, inni gorsze
wyniki, lecz najważniejsza była
sportowa atmosfera i zdrowa rywalizacja. Podziękowania należą
się także trenerom i opiekunom
za przygotowanie drużyn oraz
rodzicom za gorący doping.
Kamil Śliwa

Wyniki poszczególnych spotkań:
1. „Sparta” Leżajsk – „Azalia Przemiana” Wola Zarczycka
3:0
2. „Złotsan” Kuryłówka – „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne
3:1
3. „Unia” Nowa Sarzyna – „Victoria” Giedlarowa
3:1
4. „Sparta” Leżajsk – „Złotsan” Kuryłówka
3:0
5. „Azalia Przemiana” Wola Zarczycka – „Unia” Nowa Sarzyna
0:4
6. „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne – „Victoria” Giedlarowa
0:2
7. „Złotsan” Kuryłówka – „Unia” Nowa Sarzyna
1:1
8. „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne – „Sparta” Leżajsk
1:4
9. „Victoria” Giedlarowa – „Azalia Przemiana” Wola Zarczycka
4:2
10. „Unia” Nowa Sarzyna – „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne
3:1
11. „Azalia Przemiana” Wola Zarczycka – „Złotsan” Kuryłówka
4:1
12. „Sparta” Leżajsk – „Victoria” Giedlarowa
4:1
13. „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne – „Azalia Przemiana” Wola Zarczycka 2:3
14. „Unia” Nowa Sarzyna – „Sparta” Leżajsk
3:1
15. „Victoria” Giedlarowa – „Złotsan” Kuryłówka
0:2
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KALENDARZ IMPREZ
KINO NA ANTRESOLI

ia

an

AKADEMIA CZYTANIA

Termin: Wtorki i czwartki w godz. 15.00-16.30.
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku
„Akademia czytania” to indywidualne zajęcia dla dzieci 6-8 letnich
doskonalące sztukę czytania.

Termin: 14 kwietnia i 28 kwietnia o godz.20.00
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, (filia Biblioteki
Publicznej)
Organizator: MCK w Leżajsku
Opis: Zapraszamy na filmy autorskie (reżyserskie), kino alternatywne z różnych okresów.

do
od
wo
ł

IMPREZY KULTURALNE – kwiecień 2020

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI

za
wi
es
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ne

Termin: 15 kwietnia, godz. 16.30
WARSZTATY WIELKANOCNE, WARSZTATY WYKONYWANIA
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
TRADYCYJNYCH PALM I OBCHODY NIEDZIELI PALMOWEJ
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku.
Termin: 1-5 kwietnia
DKK to klub dla wszystkich, którzy lubią czytać i chcą dzielić się wraMiejsce: Biedaczów, Brzóza Królewska, Dębno, Chałupki Dębniań- żeniami z lektury z innymi czytelnikami.
skie, Giedlarowa, Maleniska, Wierzawice, Rzuchów i Piskorowice
Organizatorzy: poszczególne ośrodki kultury
KWIETNIOWE HARCE TEATRALNE
Opis: Warsztaty wielkanocne z wykorzystaniem różnych technik, wy– POWIATOWY PRZEGLĄD TEATRÓW DZIECIĘCYCH
konywanie tradycyjnych palm wielkanocnych i udział w procesjach
z palmami.
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KIERMASZ WIELKANOCNY

po

Termin: 23 kwietnia
Miejsce: GOK w Giedlarowej
Organizatorzy: GOK w Giedlarowej
Opis: Przegląd dziecięcej amatorskiej twórczości teatralnej.
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Termin: 2 kwietnia w godz. 10.00-17.00
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Opis: Rękodzielnicy z powiatu leżajskiego zapraszają na tradycyjny kiermasz wielkanocny. Produkty oferowane to: świąteczne stroiki,
koszyki, palmy, świeczki, pisanki, biżuteria, obrusy, serwetki ręcznie
haftowane, plecionki, wyroby z masy solnej, z mąki, z siana, z drewna oraz inne wyroby regionalne.

iw

DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ
– DĄB KATYŃSKI FERDYNANDA BIELAKA

GIEŁDA STAROCI

Termin: 25 kwietnia w godz. 8.00-12.00
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: MCK 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.

mp
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Termin: 3 kwietnia
BEZPIECZNIE I Z HUMOREM „MUREM ZA SENIOREM”
Miejsce: Kuryłówka
Organizator: Wójt Gminy Kuryłówka, SP w Kuryłówce, GOK w Ku- Termin: 20 kwietnia
Miejsce: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie
ryłówce
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

OBRZĘDY WIELKANOCNE – KURYŁOWSKIE ZWYCZAJE

Za
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Termin: 12-13 kwietnia
Miejsce: Brzyska Wola, Dąbrowica, Kolonia Polska, Kulno, Kuryłówka
Organizator: GOK w Kuryłówce oraz poszczególne parafie
Opis: Turki są nieodłącznym elementem obchodów Świąt Wielkanocnych. W wielu miejscowościach naszego regionu jest zwyczaj
stawiania straży grobowych przy symbolicznym grobie Chrystusa.
Ta honorowa i zaszczytna służba szybko wrosła w polską tradycję.
Aby się o tym przekonać, wystarczy w tym czasie odwiedzić kościoły
w Brzyskiej Woli, Dąbrowicy, Kolonii Polskiej, Kulnie, Kuryłówce,
gdzie Turki nieprzerwanie pełnią wartę przy Grobie Chrystusa pielęgnując tę tradycję. Natomiast w wielkanocny poniedziałek prezentują musztrę paradną. Trzeba przyznać, że nie jest to zwyczaj tylko
podkarpacki, ponieważ Straże Grobu Pańskiego występują w różnorakiej formie w całej Polsce.
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IMPREZY SPORTOWE – kwiecień 2020
Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia młodzików
w tenisie stołowym

Termin: 19 kwietnia
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 kategorii dziewcząt i chłopców zawodnicy będą rywalizować
o medale i puchary w grze pojedynczej i podwójnej oraz o awans do
Mistrzostw Polski.
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podróż 80
Jaka jest Sycylia? To pytanie
zadaje sobie każdy turysta, który
pragnie tu przyjechać. Ta wyspa
ma różne oblicza. My podzielamy opinię Goethego, który powiedział, że „Sycylia jest kluczem
do poznania Włoch”. I chyba od
czasów wielkiego pisarza niewiele się zmieniło. To bez wątpienia
najbardziej autentyczny region
Włoch. Bez wielkomiejskiego
blichtru, wypucowanych zabytków, za to ze świetną kuchnią,
słonecznymi plażami i barwnymi,
tradycyjnymi festynami.
A co z mafią? Spokojnie. Sielanki współczesnej Sycylii nie
mąci nawet istniejąca tu mafia,
która na trwałe opanowała życie społeczne i obyczaje. Uspokaja fakt, że w ciągu ostatnich lat
wpływy „ośmiornicy” zmalały na
tyle, że zwykli ludzie przybywający na wyspę nie mają większych
szans, by je w ogóle zauważyć.
Dzisiaj to turyści poszukują śladów mafijnej przeszłości wyspy.
A od kiedy Francis Ford Coppola nakręcił słynną trylogię „Ojciec
Chrzestny” o włoskiej rodzinie
mafijnej, turyści ruszyli na poszukiwanie śladów kultowego filmu.
My również wpisujemy się
w turystyczny trend i ruszamy
w głąb wyspy.
Za oknem przewijają się wspaniałe widoki, prawie żadnych
zabudowań, rzadko spotykane stadko krów, owiec lub kilka
pasących się koni. A poza tym,
łąki, skały i malownicze pagórki. To w lewo, to w prawo, pod
górkę, z górki, i tak dziesiątki,
a może setki razy. Nawet nawigacja – gdybyśmy jej całkowicie zaufali – wyprowadziłaby nas
w przysłowiowe pole, lub – co
gorsze – do Agrigento, na południe wyspy. Patrząc na otaczające nas krajobrazy nie można się
dziwić Grekom, a później Rzymianom, którzy doceniali warunki klimatyczne i urodzajne gleby tej części Sycylii nazywając je
„Spichlerzem Rzymu”. Docenili to również Arabowie podbijając te tereny i wznosząc tu szereg
24

Śladami
„Ojca
Chrzestnego”
SYCYLIA

Corleone

Ratusz miejski na Piazza Garibaldi

budowli obronnych. Jednak nie
te piękne tereny są naszym celem, a miasto Corleone, które za
panowania tureckiego nosiło nazwę Qurlayun. Później Corleone znane było także pod nazwą
„Odważni mieszkańcy” z powodu ich postawy w wojnach, ale
tak naprawdę kojarzone jest tylko z jednym – mafią.
Miasto nie byłoby z pewnością
tak znane na świecie, gdyby jego
nazwa nie została użyta jako nazwisko tytułowej postaci w książce Maria Puza i filmie Francisa
Forda Coppoli „Ojciec chrzestny”. Kiedy Coppola zabrał się za
kręcenie filmu w latach 70-tych,
Corleone z małej osady stało się
miasteczkiem, a co za tym idzie
nie pasowało już do opisów z literackiego pierwowzoru, wyglądało zbyt nowocześnie. Inna wersja mówi, że realizowanie filmu
w Corleone wymagało od Coppoli uiszczenia „opłaty”, na którą
twórca się nie zgodził. Co więcej,
reżyserowi kazano unikać brutalności, a mafia miała być pokazana w pozytywnym świetle. Takich
warunków Coppola nie mógł zaakceptować i zdecydował się na
kręcenie sycylijskich scen, w bardziej przytulnej mieścinie o na-

Piazza Nasce

zwie Savoca. Pomimo tego, że
mieszkańcy nie byli zadowoleni
z wykorzystania nazwy ich miasta
w filmowej produkcji i zastanawiali się nawet nad zmianą nazwy
na Cuor di Leone – Lwie Serce,
to w końcu docenili korzyści, jakie płyną z tej popularności.
Współczesne Corleone, w którym przez lata ukrywali się najgroźniejsi mafiozi, dzisiaj nie zachwyca urodą. Jednak mafijna
przeszłość miasta, często splamiona przelaną krwią, widoczna
jest niemal na każdym kroku.
Jesteśmy na Piazza Nasce. Tutaj w 1915 r. mafia zamordowała
ówczesnego burmistrza Corleone Bernardino Verro. Na jego
cześć w 1917 okoliczni chłopi postawili popiersie. Pomnik w 1925

roku zniknął i nigdy go nie odnaleziono. W 1992 wzniesiono nowy, który został kilkakrotnie naruszony, a w 1994 w całości
zniszczony. W ten sposób mafia
dała do zrozumienia, że prześladuje swoje ofiary nawet po ich
śmierci.
Niestety, większość lokali i zabytków, w tym kościół poświęcony biskupowi San Martino,
jak również muzeum Anti-Mafia – opowiadające o przerażającej historii sycylijskiego syndromu zbrodni Cosa Nostra – są
zamknięte. Może to posezonowy
czas?
Kilka kroków dalej znajduje się niewielki Piazza Garibaldi, na którym wznosi się ratusz
miejski. Naszą uwagę skupia ko-

Skała górująca nad miastem
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Krajobraz środkowej Sycylii

Automaty z pitną wodą

Cmentarz komunalny

lejny pomnik. Tym razem to popiersie Piacido Rizotto, który był
włoskim partyzantem, chłopem
o poglądach socjalistycznych
i przywódcą związków zawodowych z Corleone. Jego działalność była sprzeczna z celami mafii, która wydała na niego wyrok.
Został porwany i zamordowany
przez mafijnego szefa Luciano
Leggio, 10 marca 1948 r.
Współczesne Corleone stoi na
rozdrożu. Miejsce krwawych zamachów stało się atrakcją turystyczną. Nawet w domu, gdzie
mieszkał mafijny boss, Salvatore
„Toto” Riina, zwany „La Belva”,
czyli bestia, można zarezerwować
nocleg. Salvatore zlecił kilkaset
morderstw. Wszczął w latach 80.
mafijną wojnę na Sycylii, w której zginęło kilkuset ludzi. A potem jako pierwszy w historii sycylijskiej mafii capo di tutti capi
(szef wszystkich szefów), czyli
rzeczywisty zwierzchnik Cosa Nostry, poszedł na wojnę z włoskim
państwem, każąc zabijać sędziów,
prokuratorów, policjantów i polityków. Celem było zastraszenie
państwa włoskiego. Wśród jego
ofiar byli m.in. Giovanni Falcone
i Paolo Borsellino – motyw znany z filmu „Ośmiornica”. Podob-

PODRÓŻE

Grobowiec rodziny Rinna

Kosciół San Martino

no Salvatore płakał po raz ostatni
we wrześniu 1943 r. Ale mieszkańcy Corleone zarzekają się, że
nawet wówczas to było zaledwie
parę łez hardego 13-latka na pogrzebie jego ojca oraz 7-letniego
brata. Obaj zginęli od eksplozji
niewybuchu, wskutek amatorskiego rozbrajania bomby przez ojca.
Salvatore został głową rodziny – z owdowiałą ciężarną matką i młodszą siostrą. Ze względu
na niewielki wzrost przezywano
go „Mały”, ale wyłącznie za plecami, bo nikt nigdy nie śmiał mu
tego powiedzieć w twarz.
Lokalni touroperatorzy organizują „pełne emocji” trasy turystyczne. Mają w swojej ofercie
spotkanie z synem Bernardo Pro-
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venzano, zmarłego w lipcu 2016
roku w więzieniu w Mediolanie
mafijnego bossa. Provenzano odsiadywał wielokrotne dożywocie. Został schwytany w 2006 r.
w domu na obrzeżach Corleone.
Był następcą Riiny i umykał policji przez 43 lata. Zwano go Binnu u’Tratturi, co w sycylijskim
dialekcie znaczy „Bernardo traktor”. Śmierć mafijnego bossa stała się małym świętem w Corleone, a 11 kwietnia obchodzony
jest jako „Dzień oswobodzenia”.
W Corleone można również
obejrzeć ulubiony bar Riiny,
gdzie ściany zdobią obrazy malowane przez jego córkę Lucię.
Sycylijscy przedsiębiorcy próbują mroczną sławę tej włoskiej wy-

spy przekuć na pieniądze, ale nie
wszyscy są z tego powodu szczęśliwi. Lokalni działacze i politycy
wolą, by ich miasteczka nie kojarzyły się ze zorganizowaną przestępczością. Ale czy to dzisiaj jest
możliwe?
Ulicą obsadzoną drzewami pomarańczowymi jedziemy
na cmentarz komunalny w Corleone. Tutaj znajdziemy nie tylko groby największych mafijnych
bosów, ale również groby osób
zabitych przez mafie i tzw. groby
duchów, jak nazywają je miejscowi. To szkielety osób, które nigdy nie były zidentyfikowane, ale
wszyscy wiedzą kim byli w życiu.
Mafia – by tajemnice cmentarza nie wyszły na jaw – zamordowała nawet przedsiębiorcę pogrzebowego Francesco Coniglio.
Mężczyzna został zabity w 1976
roku zabierając do grobu tajemnice wielu nieoznaczonych grobów. Po latach niektóre szczątki,
nierzadko z licznymi otworami
w czaszce, zostają zidentyfikowane tylko dzięki zeznaniom skruszonych gangsterów. Długo szukamy grobów mafijnych bosów.
Wydawać by się mogło, że będą
to największe na cmentarzu grobowce. Nic bardziej mylnego.
Pracownik cmentarza pokazuje
nam gdzie znajdują się rodzinne groby dwóch mafiosów – Riina i Provenzano.
Paradoksalne, smutne i obłudne jest to, że dwóch największych morderców i przestępców we włoskiej historii kończy
w grobach ozdobionych rzeźbami aniołów i jezuitów, jak dobrzy chrześcijanie. I jeszcze bardziej boli fakt, że na tym samym
cmentarzu pochowani są przeciwnicy Cosa Nostry.
cdn.
tekst, zdjęcia Ireneusz Wołek
www.niezwyklyswiat.com
You Tube – niezwykly swiat
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KOMUNIKATY

KOMUNIKAT
DOTYCZĄCY PRACY ARiMR
(stan na 18 marca 2020 r.)

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa”, aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.
Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

KANAŁY KOMUNIKACJI
W związku z koniecznością wprowadzenia ogra-

– ograniczona zostaje możliwość osobistego zała- niczeń w kontaktach bezpośrednich uruchotwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach
mione zostały dla Państwa dodatkowe kanały
regionalnych oraz centrali ARiMR – jednostki te
komunikacji z ARiMR. Jeżeli mają Państwo japracują bez kontaktu z interesantami;
– kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub
elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail
będą dostępne w widocznym miejscu przy wejściu
do placówki Agencji;

kiekolwiek pytania odnośnie funkcjonowania
Agencji w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, prosimy kierować
je na następujący adres maila lub pod numer telefonu:

ALERT@ARIMR.GOV.PL
– w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organitel. 22 595 06 99
zacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie
/ urny, w których możliwe będzie pozostawienie Informacje dotyczące działalności ARiMR dodokumentów / wniosków / oświadczeń bez koniecz- stępne są również za pośrednictwem dotychczaności kontaktu z pracownikami Agencji.
sowych kanałów komunikacji, w szczególności:

Większość spraw związanych z ubieganiem się o do- Infolinia ARiMR: 800 38 00 84 lub 22 595 06 11
płaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można
Formularz kontaktowy:
załatwić przez internet.
1. Jeżeli używasz komputera – złóż wniosek o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020
za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a dane o zwierzętach zgłoś albo wyjaśnij za pomocą aplikacji
PortalIRZplus!

https://www.arimr.gov.pl/zadaj-pytanie/
ePUAP[1] : https://epuap.gov.pl/wps/portal
eUsługi ARiMR: eWniosekPlus oraz PortalIRZplus

2. Jeżeli nie używasz komputera – skontaktuj się telefonicznie z doradcą rolniczym lub z pracownikiem
Wszystkie podjęte działania mają charakter prebiura powiatowego ARiMR.
3. Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020
roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 wyślij pocztą lub
przez ePUAP. Rolnicy uprawnieni do złożenia
Oświadczenia mogą także zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet do
czego zachęcamy.
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wencyjny. W celu zapobiegania rozpowszechniania się wirusa zachęcamy Państwa do ograniczenia wizyt w urzędach do niezbędnego minimum,
a w razie konieczności załatwiania spraw pilnych
przy użyciu powyższych kanałów komunikacji.
p.o. Prezesa ARiMR
Tomasz Nowakowski
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