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Jest taka noc,
na którą człowiek czeka
i za którą tęskni.
Jest taki
wyjątkowy wieczór w roku,
gdy wszyscy obecni gromadzą się
przy wspólnym stole,
gdzie gasną spory
i znika nienawiść.
Wieczór, gdy łamiemy opłatek,
składamy życzenia.

To noc wyjątkowa, jedyna, niepowtarzalna.
Noc Bożego Narodzenia.
Życzymy Mieszkańcom powiatu leżajskiego, aby nadchodzące Święta
Bożego Narodzenia przyniosły ze sobą wiele radości, refleksji oraz nadziei,
a nadchodzący nowy rok sprzyjał powodzeniu planów i spełnianiu marzeń.
W imieniu Rady Powiatu Leżajskiego
Przewodniczący Rady
Adam Wylaź

W imieniu Zarządu Powiatu Leżajskiego
Starosta Leżajski
Marek Śliż

Drodzy Mieszkańcy ziemi leżajskiej!
Staje przed Wami jak co roku w okresie oczekiwania
na przyjście Bożej Dzieciny.
I potem w samą Wigilię o północy, dzieląc się z Wami opłatkiem świętym,
ciesząc się, że JEST! PRZYSZEDŁ! Zbawiciel nasz!
Przyszedł, aby nas ocalić od zwątpień, gasnących nadziei, przygniecionych
pandemią, zagrożeniami na granicy, niepokojami w świecie.
Boża Dziecina jak zawsze da nam siłę, tylko uwierzmy. Poprowadzi i ocali.
Życzę więc błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych
z najbliższymi, we wzajemnym zrozumieniu i radości.
Nawet w najczarniejsze noce okupacji i prześladowań Polacy pokazywali
wielkość i łączność z Bogiem, i to nas zawsze ocalało.
Pokonywaliśmy wszystko wspierając się, będąc razem
i niech tak będzie w nowym 2022 roku!
Niech to będzie rok szczęśliwy dla każdego z Was, pełny łask wszelakich.
Janina Sagatowska
Senator RP
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Drodzy Przyjaciele,
Szanowni Państwo!
Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, wszelkiej pomyślności, szczęścia,
samych radosnych chwil, a także poczucia
wewnętrznego spokoju.
W tym trudnym dla nas wszystkich czasie mimo
wszystko życzymy, aby ten wyjątkowy czas
upłynął w atmosferze spokoju i radości w gronie
najbliższych i przyniósł nadzieje na lepsze jutro.
Radny Sejmiku
Województwa Podkarpackiego

Senator
Rzeczypospolitej Polskiej

Karol Ożóg

Stanisław Ożóg

Boże Narodzenie 2021
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„Jest taka noc jedyna, gdy Miłość na Ziemi się rodzi.
Jest taka noc jedyna, gdy Anioł wskazuje nam drogę…”

Boże Narodzenie to czas szczególny;
to właśnie wtedy udajemy się w drogę do Betlejem,
aby stanąć u progu skromnej stajenki i powitać Króla,
który w zawierusze współczesnego świata mówi,
że jest naprawdę i wszystko oddaje.
To wyjątkowy czas, kiedy rodzi się dobro i wzajemna życzliwość;
kiedy bliskość drugiej osoby jest prawdziwym darem,
którym możemy dzielić się z innymi,
kiedy melodie kolęd i biały opłatek staja się
wyjątkowym skarbem rodzinnym.
Życzymy, aby magia tych wyjątkowych dni zagościła
w Państwa domach i sercach.
Niech otuli Państwa spokojem i radością
na każdy nadchodzący dzień Nowego Roku.

Wesołych Świąt!
Przewodniczący
Rady Gminy

Kazimierz Krawiec
KURIER POWIATOWY n nr 12/2021 (202)

Wójt
Gminy Leżajsk

Krzysztof Sobejko
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Niechaj nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia
będą radosne, zdrowe i miłe
A nowy rok przyniesie spełnienie
najskrytszych marzeń
i realizację wszelkich planów.
Życzy Dyrektor
oraz Pracownicy
Powiatowego Urzędu Pracy
W Leżajsku

Boże Narodzenie 2021
KURIER POWIATOWY n nr 12/2021 (202)
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Z PRAC RADY I ZARZĄDU POWIATU LEŻAJSKIEGO

XLIV sesja Rady Powiatu Leżajskiego
26 listopada w sali obrad
Starostwa Powiatowego
w Leżajsku odbyła się XLIV
sesja Rady Powiatu Leżajskiego.

zania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy
2021 na realizację zadania
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1265R Górno
(gr. pow.) – Wola ZarczycPo przyjęciu porządku obka w związku z budową
rad i protokołu z XLIII sesji
przejścia dla pieszych w km
Rady Powiatu radni zapozna7+460 w Woli Zarczyckiej”;
li się z informacją o systemie
– w sprawie ustalenia zasad
pomocy rodzinie oraz organinaliczania diet przysługujązacji pomocy dla osób niepełcych radnym;
nosprawnych na terenie powia– w sprawie ustalenia wynatu leżajskiego oraz informacją
grodzenia dla Starosty Leo realizacji zadań z zakresu
mi pozarządowymi i innymi
dowlane przy zabytkach wpiżajskiego;
geodezji i kartografii oraz gopodmiotami prowadzącymi
sanych do rejestru zabytków – w sprawie wprowadzenia
spodarowania gruntami Skardziałalność pożytku publiczpołożonych na obszarze pozmian w budżecie.
bu Państwa i Powiatu. Następnego na rok 2022,
wiatu leżajskiego;
nie podjęli uchwały:
– zmieniającą uchwałę w spra- – w sprawie zmiany UchwaW dalszej części spotkania
– w sprawie przyjęcia rocznego
wie udzielenia dotacji na
ły nr XLIII/242/2021 z dnia starosta przedstawił sprawozprogramu współpracy powiaprace konserwatorskie, re28 października 2021 r. doty- danie z prac Zarządu Powiatu
tu leżajskiego z organizacjastauratorskie lub roboty buczącej zaciągnięcia zobowią- w okresie międzysesyjnym.
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Szczepienia przeciwko koronawirusowi
w powiecie leżajskim wciąż trwają
Szczepienie przeciw koronawirusowi to najskuteczniejsza broń w walce z ciężkim
przebiegiem choroby oraz
śmiercią. Pozwala uniknąć
zachorowania na COVID-19
lub łagodnie przejść przez zakażenie. Jednak nie wszystkie
szczepionki zapewniają odporność na całe życie (zjawisko tzw. słabnącej odporności). Tak jest również
w przypadku szczepionek na
koronawirusa. Stąd konieczność podania dawki przypominającej, która ma na celu
poprawę, utrwalenie i przedłużenie ochrony.
Jest to działanie zupełnie
normalne (w Polsce stosuje się
je np. w przypadku szczepień
na tężec lub błonicę) i bezpieczne. Od 2 listopada trzecią
dawkę szczepionki mogą przyjmować wszyscy powyżej 18
roku życia, którzy przeszli pełny cykl szczepień. Z takiej możliwości skorzystali również Starosta Leżajski Marek Śliż oraz
dyrektor SP ZOZ w Leżajsku
Marian Furmanek, którzy zachęcają mieszkańców powiatu
do zaszczepienia się. – Zdecydowanie zachęcam wszystkich
do szczepień. Mamy ponowny
wzrost zachorowań, więc nie ma
co zwlekać. Im więcej osób się
zaszczepi, tym szybciej osiągniemy zbiorową odporność i skończy się pandemia, którą zapewne
wszyscy jesteśmy już zmęczeni. –
mówi starosta.
Szczepić się, szczepić się i jeszcze raz szczepić się – podkreśla Marian Furmanek i dodaje:
Aktualnie szczepimy we wtorki,
środy, czwartki i teraz również
w piątki w punkcie zlokalizowanym na Placu Mariackim 8, naprzeciwko klasztoru. Panie pielęgniarki szczepią po około 50
osób dziennie. Na Podkarpaciu mamy 38% zaszczepionych,
a zbiorową odporność osiąga się
przy około 90%, więc nasz wy-

nik jest tragiczny. Na dzisiaj (23
listopada, przyp. red.) w szpitalu w Leżajsku mamy hospitalizowanych 33 pacjentów z potwierdzonym koronawirusem,
w tym czterech na respiratorach.
Dla nas to duże obciążenie,
bo to zajęcie łóżek dla pacjentów na oddziałach internistycznych, neurologicznym, chirurgii
oraz OIOM. Jeśli minister zdrowia lub rząd mówią, że utworzyli
dwadzieścia tysięcy łóżek, to jest
to nieprecyzyjne. Jakie dwadzieścia tysięcy łóżek? U nas ani jedno łóżko nie zostało utworzone,
tylko 32 łóżka zostały zamienione na leczenie pacjentów z koronawirusem. Jeżeli wojewoda
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mówi, że w szpitalu w Leżajsku
utworzyli 32 miejsca dla osób
chorych na Covid-19, należy
powiedzieć to pełnym zdaniem,
czyli „Utworzyliśmy 32 miejsca
dla chorych na Covid-19, kosztem łóżek na takich i takich oddziałach oraz kosztem pacjentów.” Zdecydowana większość,
czyli około 80% chorych to niezaszczepieni. Jest kilka osób zaszczepionych, które mają również inne schorzenia przewlekłe
i ich odporność jest mniejsza,
jednak wyraźnie widać, że ciężki przebieg choroby dotyka osoby niezaszczepione. Osoby zaszczepione albo nie wykazują
objawów albo te objawy nie są

dotkliwe. Tak mieliśmy ostatnio
na ortopedii, gdzie pojawiło się
ognisko epidemiologiczne zakażenia i gdy przebadano wszystkich pacjentów oraz pracowników, to okazało się, że dwie
osoby zaszczepione nie wykazywały żadnych objawów, mimo
dodatniego wyniku. Uważam, że
dopóki nie będzie radykalnych
rozwiązań i nie zostaną wprowadzone pewne formalne ograniczenia dla osób niezaszczepionych lub obowiązek szczepień,
to na polepszenie sytuacji możemy czekać jeszcze bardzo długo.
NN
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Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
dla PUP i uczniów ZST

Powiatowy Urząd Pracy
w Leżajsku na zaproszenie
Zespołu Szkół Technicznych 17 listopada przybliżył specyfikę działań
i pracy, jaką prowadzi na
terenie powiatu leżajskiego. Odbiorcami byli uczniowie klasy III technikum
uczący się na kierunku
technik programista i technik mechatronik.
W trakcie spotkania zostały omówione niektóre instrumenty rynku pracy oraz usługi,
z których młodzież kończąca
szkołę może bezpłatnie skorzystać po zarejestrowaniu się
w Urzędzie Pracy.
Największym zainteresowaniem cieszyły się informacje
o stażach, szkoleniach, pracach
interwencyjnych,
jednorazo-

wych środkach na rozpoczęcie
działalności gospodarczej oraz
bonach na zasiedlenie. Pracownicy urzędu przedstawili również specyfikę rynku pracy oraz
wymagania, jakie pracodawcy

stawiają młodym ludziom rozpoczynającym swój start zawodowy. Podzielili się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami
w kontaktach z pracodawcami
oraz wiedzą.

Gmina Kuryłówka zakończyła
realizację projektu w ramach
Uniwersytetu Samorządności
Dobiegły końca prace związane z wykonaniem projektu pn.
Realizacja inicjatywy „Uniwersytet
Samorządności” poprzez przebudowę pomieszczeń i zakup wyposażenia Domu Ludowego w Brzyskiej Woli. Przebudowane zostały
sanitariaty i pomieszczenie szatniowe oraz zakupiono niezbędne wyposażenie. Zadanie wykonano przy pomocy pracy własnej
mieszkańców sołectwa Brzyska
Wola. Realizacja projektu zakładała również udział partnerów,
dzięki którym zostało wyremontowane pomieszczenie szatniowe, zakupiono nowe ławki oraz
wykonano przeróbkę instalacji elektrycznej wraz z podłączeniem ekranu i rzutnika w sali szkoleniowej. Gmina Kuryłówka
została wybrana do wdrażania koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” na terenie powiatu leżajskiego. Kolejnym etapem
będzie przeprowadzenie w latach 2022-2025 inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców powiatu z wykorzystaniem przygotowanej infrastruktury. Całkowita wartość projektu wyniosła
10

Na koniec dyrektor i pracownicy PUP w Leżajsku życzyli młodym ludziom odwagi w podejmowaniu i realizacji
własnych decyzji zawodowych.
Monika Smoleń

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

30.635,01 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Województwa
Podkarpackiego wynosi 15.000 zł.
Projekt realizowany w ramach Podkarpackiego Programu
Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na realizację I etapu koncepcji
„Uniwersytet Samorządności”.
Gmina Kuryłówka
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Otwarto Centrum Rehabilitacji
w Stowarzyszeniu „Dobry Dom”
19 listopada 2021 r. w Stowarzyszeniu „Dobry Dom” zostało
oficjalnie otwarte nowe Centrum Rehabilitacji, zlokalizowane w Zakładzie Aktywności
Zawodowej – Oddział Stowarzyszenia w Nowej Sarzynie.
Zaproszeni
goście,
darczyńcy i przedstawiciel osób z niepełnosprawnościami dokonali przecięcia
wstęgi. Z wielkim zainteresowaniem,
popartym gratulacjami za wykonanie
tak potrzebnego dzieła, goście mieli
także możliwość degustacji wyrobów
wykonanych w kuchni i cukierni działających w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej.
Aby omawiane przedsięwzięcie
mogło dojść do skutku konieczni byli
ci z wrażliwym sercem, zrozumieniem
i hojnością. A byli to: Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Fundacja ORLEN, Fundacja Lotto, Fundacja PGE, Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
Niezbędne do działania centrum
na pełnych obrotach stało się posiadanie odpowiedniego sprzętu, w zdobyciu którego pomogli: Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Fundacja PGNiG, Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, Nadleśnictwo Leżajsk.
MH

Bez komputera ani rusz

„Bez komputera ani rusz” to tytuł projektu, który Stowarzyszenie „Dobry Dom” złożyło do Narodowego Instytutu Wolności do Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Pomoc Doraźna – Edycja 2021. Dzięki temu placówka otrzymała środki na zakup 4 laptopów, które obecnie służą do realizowania celów statutowych stowarzyszenia.

Zostań pomocnikiem
Świętego Mikołaja
Na apel zachęcający do zostania pomocnikiem Świętego Mikołaja odpowiedzieli w tym roku wolontariusze z Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki
w Leżajsku oraz harcerze Hufca Leżajsk.
27 listopada w leżajskich sklepach „Społem” oraz w „Biedronce” zbierali słodkości i produkty spożywcze.
Dzięki życzliwości kupujących zostało przygotowanych i dostarczonych 125 paczek do dzieci przebywających w szpitalu
i tych z niepełnosprawnościami oraz 16 paczek z produktami
spożywczymi, które trafiły do osób starszych i samotnych.
Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wolontariuszom
i ich opiekunom za zaangażowanie w XVIII mikołajkową akcję, która za każdym razem wywołuje uśmiech obdarowanych.
SDD
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OŚWIATA – Z ŻYCIA SZKÓŁ

Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

Program „CYBER.Mil z klasą”

w Chrobrym

Uczniowie klasy 1E o profilu
„Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne” wraz z wychowawczynią Bożeną Leniart
wzięli udział w warsztatach
informatycznych na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Zajęcia z algorytmiki i programowania
zostały zorganizowane w ramach współpracy związanej
z realizacją programu Ministerstwa Obrony Narodowej
„CYBER.MIL z klasą” na zasadzie wcześniej zawartego
porozumienia z Politechniką
Rzeszowską.
Warsztaty zorganizowane na
Wydziale Elektroniki i Informatyki prowadzone przez dr.
inż. Pawła Dymorę oraz dr. inż.
Mirosława Mazurka dotyczyły rozwiązywania zadań algorytmicznych i programowania
w języku C++.
Warto podkreślić, że Zespół
Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego jest jedną z szesnastu szkół w Polsce realizującą w nowym roku szkolnym
2021/2022 pilotażowy program
Ministerstwa Obrony Narodowej „CYBER.MIL z klasą”. W ramach eksperymentu pedagogicznego powstała
w ZSL w Leżajsku 16-osobowa
klasa o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”, która
dodatkowo została wyposażona w mundury sfinansowane
przez MON i Powiat Leżajski.
Udział szkoły w tym projekcie to efekt konkursu zorganizowanego przez MON wśród
szkół średnich. W procesie rekrutacji brano pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego
z poprzednich lat z matematyki, fizyki i informatyki oraz
osiągnięcia uczniów w olimpiadach przedmiotowych. Wyniki
te pozwoliły znaleźć się szkole
w elitarnym gronie.
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Za koordynację i przebieg
programu odpowiada Biuro do
spraw Programu „Zostań Żołnierzem
Rzeczypospolitej”.
Nadzór merytoryczny sprawuje Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni,
Wojskowa Akademia Techniczna oraz Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.
Na potrzeby edukacji w tej
klasie w Zespole Szkół Licealnych została dofinansowana
z MON i Powiatu Leżajskiego
pracownia komputerowa. Laboratorium cyberbezpieczeństwa zostało wyposażone w wysokowydajne stacje robocze
firmy Fujitsu oraz infrastrukturę wspomagającą, która zapewnia wysoki komfort realizacji
zajęć informatyki. Uczniowie
dysponują własnymi stacjami
roboczymi z pełnymi uprawnieniami administracyjnymi co
daje nieskrępowane możliwości
wykonywania zadań lekcyjnych
oraz projektowych. Przywrócenie urządzenia do stanu referencyjnego odbywa się po ponownym restarcie urządzenia.
Każdy komputer dysponuje wysokiej klasy oprogramowaniem
narzędziowym, programistycznym, biurowym oraz symulacyjnym. Zastosowana konfiguracja umożliwia tworzenie

własnego środowiska wirtualnego, co głównie jest istotne na zajęciach projektowych
a w szczególności podczas analizy i detekcji faktycznych oraz
potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej. Uczniowie mają
możliwość zapisywania dokumentów, programów tworzonych podczas zajęć oraz plików
na serwerze NAS o dużej powierzchni dyskowej, do którego
dostęp jest również spoza infrastruktury szkoły. Dodatkowo
na serwerze jest skonfigurowany system kopi zapasowych dla
komputerów.
Laboratorium
dysponuje własną odizolowaną
siecią komputerową działająca pod kontrolą zapory sieciowej typu UTM Fortigate z pełnym wsparciem sygnaturowym,
gdzie prowadzone projekty
uczniowskie z dziedziny cyberbezpieczeństwa nie będą miały negatywnego wpływu na pozostałą infrastrukturę w szkole.
Ponadto sala jest wyposażona w klimatyzację, ogólnie dostępną drukarkę wielofunkcyjną oraz monitor interaktywny,
który pozwolił wzmocnić możliwości dydaktyczne nauczyciela.
Oprócz zaplecza technicznego uczniowie otrzymali dostęp
do profesjonalnych platform

edukacyjnych. Została utworzona Cisco Networking Academy, gdzie uczniowie mają
możliwość uzyskania wiedzy
teoretycznej oraz praktycznej
z dziedziny projektowania, zarządzania i utrzymywania sieci komputerowych. Oferowana w ramach Akademii bogata
i zróżnicowana oferta kursów
na różnym poziomie zaawansowania pozwoli zdobyć uczniom
dodatkowe umiejętności poparte branżowymi certyfikatami. Zajęcia z informatyki
w klasie „Cyber” prowadzone
są przez dr. Mariusza Nycza.
Dodatkowo dzięki współpracy z Politechniką Rzeszowską, szkoła uzyskała dostęp do
Palo Alto Networks Cybersecurity Academy. Palo Alto Networks jest światowym liderem urządzeń bezpieczeństwa
na najwyższym poziomie i treści dydaktyczne zawarte w kursach będą stanowiły dużą dawkę profesjonalnej wiedzy dla
uczniów.
Program
„CYBER.MIL
z klasą” zostaje wydłużony na
kolejne 6 lat, co oznacza, że
nabór do nowej klasy będzie
prowadzony w przyszłym roku
szkolnym 2022/2023.
Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę oceny z matematyki, informatyki, fizyki oraz
z języka angielskiego (min.
oceny dobre). Kandydaci muszą wykazać się uzyskaniem
w procesie rekrutacji minimum 150 punktów oraz oceny
co najmniej dobrej na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
Ministerstwo uruchamiając
ten projekt chce przygotować
potencjalnych kandydatów do
pracy w instytucjach państwowych i prywatnych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo oraz tworzonych właśnie
Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni.

Bożena Leniart
Mariusz Nycz
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Uroczyste otwarcie

nowej części bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku
3 grudnia odbyło się oficjalne zamknięcie inwestycji pn.
„Rozbudowa bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku” połączone
z uroczystym poświęceniem nowego obiektu.
Gospodarzami
uroczystości byli: Starostwo Powiatowe
w Leżajsku na czele ze Starostą Markiem Śliżem oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku: Zbigniew
Trębacz, Dymitr Malec i Waldemar Tłuczek.
W uroczystości wzięli udział
między innymi: ks. dziekan Marek Cisek, o. kustosz Klaudiusz
Baran, starszy wizytator Kuratorium Oświaty Dorota Kaleta,

Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof
Sobejko, Wójt Gminy Kuryłówka Agnieszka Wyszyńska, radni
powiatowi oraz przedstawiciele
instytucji i szkół z Leżajska.
Symbolicznego
przecięcia
wstęgi dokonali: Starosta Leżajski, starszy wizytator Kuratorium Oświaty, kierownik inwestycji budowlanych Ryszard
Rembisz oraz dyrektor Zespołu Szkół Licealnych w Leżaj-

sku Zbigniew Trębacz. Ksiądz
dziekan Marek Cisek dokonał
poświęcenia nowej części szkoły, po czym wszyscy zaproszeni gości udali się do Powiatowej Sali Koncertowej, gdzie
nastąpiło wręczenie statuetek
i kwiatów dla wszystkich osób
zaangażowanych w rozbudowę szkoły. Statuetki za profesjonalną rozbudowę inwestycji otrzymali: Tomasz Iskra,
Ryszard Rembisz, Adam Krupiński, Grażyna Mazgaj oraz
Stanisław Moskal. Ponadto statuetki za znaczący wkład w realizację inwestycji otrzymali:
Marek Śliż, Lucjan Czenczek,
Krzysztof Trębacz, AdamWy-

laź, Józef Majkut oraz Marek
Leszczak.
Dyrekcja Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku przedstawiła prezentację dokonanej
inwestycji rozbudowy bazy dydaktycznej wraz z projektem
zagospodarowania terenu przy
budynku szkoły.
Uroczystość uświetnił koncert Powiatowej Orkiestry
„Divertimento” oraz Grupy
Wokalnej „Meritum” z Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku pod dyrekcją Bartłomieja Urbańskiego we współpracy
z Jackiem Brzuzanem.

pień, Kornelia Tofilska, Aleksandra Gongola, Patryk Węglarz, Julia Grzywna. Decyzją
jury I miejsce zajęła Kornelia
Tofilska (klasa 3HP, na zdjęciu) – finalistka mistrzostw
Polski i Europy w stylu show
dance. II miejsce przypadło
Jakubowi Stępnikowi (klasa
3TSG), który grał na perkusji
i należy do Powiatowej Orkiestry Divertimento oraz zespołu Bad Fleas. III miejsce otrzy-

mał Zespół ,,Tacy a nie inni”,
którego członkowie to aktualni mistrzowie i wicemistrzowie
Polski w tańcu boogie-woogie.
Dodatkową Nagrodę Publiczności zdobył również Zespół
„Tacy a nie inni”. Zwycięzcy
odebrali z rąk dyrektora szkoły
Zbigniewa Trębacza atrakcyjne nagrody, ufundowane przez
Starostę Leżajskiego Marka
Śliża.

Anna Mielniczek,
Katarzyna Rynkiewicz

Chrobry ma talent!

17 listopada 2021 roku miało miejsce szczególne wydarzenie, które, pomijając okres pandemii, odbywa się cyklicznie
w Zespole Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku od
pięciu lat. Czwarta edycja konkursu po raz kolejny ukazała
talenty, zainteresowania i pasje twórcze uczniów szkoły.
Do udziału w konkursie za- mysław Wilk – absolwent ZSL
kwalifikowało się siedem osób im. B. Chrobrego w Leżajsku.
występujących indywidualnie
Imprezę rozpoczął występ
oraz sześcioosobowy zespół.
absolwentów – duetu Natalii Kolano i Ireneusza Jędrka,
Występy zostały poddane którzy wykonali dwa utwory,
ocenie jury w składzie: Irene- a Przemysław Wilk na dłuższą
usz Wołek – dyrektor Miej- chwilę „zaczarował” zebranych
skiego Centrum Kultury w Le- pokazem iluzji, którą interesużajsku, Ireneusz Sudoł – były je się od czasów szkolnych.
przewodniczący Rady RodziW konkursie udział wzięców w ZSL im. B. Chrobrego li: zespół taneczny „Tacy a nie
w Leżajsku, Natalia Kolano – inni” w składzie: Daria Róabsolwentka ZSL im. B. Chro- życka, Emilia Siuzdak, Monibrego w Leżajsku, Ireneusz Ję- ka Ciryt, Jakub Fila, Szymon
drek – absolwent ZSL im. B. Miś, Tomasz Ciryt oraz Jakub
Chrobrego w Leżajsku, Prze- Stępnik, Julia Baran, Julia StęKURIER POWIATOWY n nr 12/2021 (202)

Agnieszka Kolano
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ZST

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

Drużyna ZST w finale

W LEŻAJSKU

Drużyna Zespołu szkół
Technicznych w składzie: Bartek Zygmunt, Wiktoria Banaś, Michał Szuba, Arkadiusz
Wojas, Łukasz Zagaja, Julia Szenborn, Jakub Flis, Kacper Potaczała, Jakub Olechowski, Jakub Kisielewicz wraz
z opiekunką Sylwią Krukowiecką-Niemiec bierze udział

Mistrzostw w Projektowaniu
Gier Komputerowych

w Mistrzostwach w Projektowaniu Gier Komputerowych.
16 listopada w Lublinie odbyła się „Konferencja Przydzia-

łu” Turnieju Trójgamicznego. Drużyna ZST wzięła udział
w warsztatach prowadzonych
przez pracowników studia Py-

ramid Games. Następnie, zespół pracował nad przydzielonymi zadaniami, zdobywając
wystarczającą do awansu liczbę punktów.
W kolejnym etapie konkursu,
drużyna uda się na pięciodniowy pobyt w Lublinie, podczas
którego będzie kontynuować
prace nad grą. Uczniom pomagać będą wykładowcy prowadzący dla zawodników wykłady
i zajęcia praktyczne.
ZST

Link do filmu na YT:

https://youtu.be/aSukWDisENY

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Technicznych
Rozwój kompetencji miękkich, planowanie własnej ścieżki kariery
zawodowej, kształtowanie cech
przedsiębiorczości, uczestniczenie
w zajęciach prowadzonych przez
pracowników firm instytucji naszego regionu – to tylko niektóre z korzyści płynących z udziału uczniów
ZST w czternastej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

ŚTP to wydarzenie organizowane w stu siedemdziesięciu krajach, którego celem
jest promowanie tworzenia środowiska aktywnie wspierającego przedsiębiorcze
postawy i kreatywne inicjatywy młodych ludzi.

W tym roku szkoła realizowała projekt Młodzieżowej Fundacji
Przedsiębiorczości „Otwarta firma – Biznes przy tablicy”. ZST
gościł przedstawicieli: Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – WUP w Rzeszowie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Leżajsku, Podkarpackiego Centrum Hurtowego
AGROHURT S.A, BNP PARIBAS Bank Polska S.A. Oddział
14

w Leżajsku, RSTECHNOLOGY w Gniewczynie Trynieckiej,
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Leżajsku, Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku, B&P Engineering Sp. z o.o.
w Przeworsku. Zaproszeni goście prowadzili zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy oraz pozwalające poznać
specyfikę pracy w firmie i instytucji.
ZST
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku

Zastosowanie monitora interaktywnego
w codziennej dydaktyce
i wychowaniu dzieci przedszkolnych

D

zieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi borykają się z szeregiem trudności w funkcjonowaniu w rzeczywistości przedszkolnej. Mimo
wielu zajęć specjalistycznych, dostosowania podstawy programowej nie są w stanie
w stopniu zadowalającym opanować technik szkolnych, wiadomości oraz umiejętności, które stawia przed nimi edukacja.
Często ich rozwój psychofizyczny przebiega nieharmonijnie i towarzyszą mu
liczne deficyty funkcji percepcyjno-motorycznych. Skutkiem tego są problemy
przedszkolaków np. w pisaniu, czytaniu, liczeniu, zapamiętywaniu materiału dydaktycznego, a także zaburzenia sfery emocjonalno-społecznej.
Z uwagi na trudności edukacyjne, brak
sukcesów przedszkolnych, czy obniżoną motywację do nauki dzieci nie zawsze
chętnie uczestniczą w zajęciach specjalistycznych, gdyż wymaga to od nich dodatkowego zaangażowania i mierzenia się
z problemami. Warto, zatem wprowadzać
atrakcyjne metody i narzędzia, które stworzą optymalne warunki do usprawniania
słabszych obszarów. Mózg nie lubi nudy,
potrzebuje wyzwań, pracy ciała i dobrej
zabawy. Takie właśnie warunki zapewnić
może wykorzystanie w trakcie zajęć monitorów interaktywnych.
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Praca z monitorem interaktywnym
usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową. Rozwija się kluczowa dla tego wieku
rozwojowego umiejętność tj. prawidłowe
pisanie, współpraca ręki i oka. Poprawia
się koncentracja uwagi, skupianie uwagi
na obserwowanych na monitorze materiałach, a także możliwość wpływania na ich
kształt i formę. Wszystko to przyczynia się
do wydłużania koncentracji, co może przynieść wymierne skutki edukacyjne w postaci wzrostu osiągnięć przedszkolnych
dziecka. Praca z monitorem interaktywnym usprawnia funkcje wzrokowo-przestrzenne, kluczowe m.in. w procesie uczenia się matematyki. Praca z monitorem
interaktywnym stanowi doskonałą okazję do rozwijania orientacji przestrzennej,
tworzenia konstrukcji czy dostrzegania figury i tła. Rozwija motorykę małą – przedszkolaki angażują ręce, dłonie i palce
w czynności związane z przesuwaniem wyświetlanych na monitorze materiałów.
Monitor interaktywny pomocny jest
w usprawnianiu ćwiczeń funkcji słuchowych. Może się także przyczynić do poprawy uwagi słuchowej oraz zwiększyć
pojemność jej pamięci. Rozwija funkcje
poznawcze np. pamięć, uwagę, koncentrację, myślenie logiczne, wnioskowanie.
Wszelakie formy gier pamięciowych np.

memory, zapamiętanie ciągu obrazków
czy słów oraz zabawy matematyczne połączone z manipulacją na ekranie stanowią
dla rozwoju dziecka okazję do przyjemnego usprawniania funkcji deficytowych.
Ogromną korzyścią pracy z monitorem interaktywnym jest niemal natychmiastowa
informacja na temat wykonanego ćwiczenia oraz możliwość poprawiania własnych
rekordów, co może stanowić mechanizm
wzmacniający a także motywację do nauki. Zaciekawienie treściami pojawiającymi się na ekranie, angażującymi wiele
sfer rozwoju dziecka niemal równocześnie wspiera ciekawość poznawczą i zachęca do dalszej nauki, zwłaszcza dzieci,
które na swojej drodze edukacyjnej napotykają liczne trudności. Monitor inspiruje do zabawy, stwarza sprzyjające warunki do nauki, pobudza zaangażowanie
przedszkolaków i sprawia, że ćwiczenia
wywołują u nich przyjemne emocje. Ćwiczenia na monitorze zwiększają szansę na
usprawnienie obszarów deficytowych oraz
na to, że dzieci chętnie będą uczestniczyły
w zajęciach. Monitor interaktywny z pewnością może pomóc nauczycielowi w zbudowaniu atrakcyjnego dla dziecka i jednocześnie rozwijającego warsztatu pracy.
ciąg dalszy na str. 16
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Wykorzystanie filmów, gier i ćwiczeń
może także wesprzeć kompetencje emocjonalne dzieci. Radząc sobie z porażką,
frustracją, rywalizując w bezpiecznych warunkach, dzieci nabierają umiejętności radzenia sobie z różnymi stanami emocjonalnymi i zyskują wiedzę na temat strategii
rozwiązywania sytuacji trudnych. Ponadto praca ta rozwija zdolności współpracy
z rówieśnikami, uczy czekania na swoją
kolej, a także komunikowania się w sposób zrozumiały dla otoczenia.
Mówiąc o korzyściach płynących z wykorzystania monitorów interaktywnych
w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi warto również zaznaczyć, iż podobne uzyska nauczyciel. Roz-

Teatr
uczy i bawi

wija się u niego kreatywność, nauczyciel
zyskuje lepsze relacje z dziećmi, a prowadząc z nimi ćwiczenia sam usprawnia
swój mózg. Wprowadzenie monitorów,
jako jednego z elementów działań terapeutycznych czy wyrównawczych zachęci przedszkolaki do aktywnego udziału
w zajęciach, co sprzyjać będzie procesowi
uczenia się.
Oddziały przedszkolne przy SOSW im.
św. Jana Pawła II w Leżajsku mieszczące
się na ulicy Sandomierskiej 39 w Leżajsku,
zostały wyposażone w dwa nowe 65 calowe
monitory interaktywne dzięki wykorzystaniu dotacji celowej z budżetu państwa na
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
Joanna Bąk, Sylwia Zych

Teatr jest najważniejszą rzeczą
na świecie, gdyż tam pokazuje się
ludziom, jakimi mogliby być,
jakimi pragnęliby być,
choć nie mają na to odwagi.
Tove Jansson, fińska pisarka, autorka
cyklu książek o Muminkach, miała
stuprocentową rację pisząc te słowa.
Świat teatru to świat marzeń, magii, fantazji, ucieczki od rzeczywistości zarówno
dla dzieci, jak i dorosłych. Na pewno jest to
również mądra alternatywa dla gier komputerowych i telefonów komórkowych, które
w zastraszającym tempie zajmują czas młodemu pokoleniu. Dlatego też w Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym im. św. Jana Pawła II w Leżajsku systematycznie, na ile tylko
ograniczenia pandemiczne pozwalają, organizowane są wyjazdy do rzeszowskich teatrów. 17 listopada uczniowie szkoły branżowej SOSW po raz kolejny wzięli udział
w wyjeździe do Rzeszowa, do Teatru im.
W. Siemaszkowej na spektakl pt. „Szalone nożyczki”. Wszystkim bardzo spodobała
się formuła przedstawienia w formie dialogu prowadzonego przez aktorów z publicznością. Pierwszym pytaniem po spektaklu,
jakie zadała młodzież swoim nauczycielom,
było: „Kiedy będzie kolejny taki wyjazd?”.
Prawdopodobnie następnym przedstawieniem, na jaki pojadą uczniowie będzie „Kolacja dla głupca” jeszcze przed feriami zimowymi. Trzeba kuć żelazo póki gorące.
Natomiast dzień później, 18 listopada, uczniowie z klas szkoły podstawowej,
uczestniczyli w wyjeździe do rzeszowskiego Teatru Maska na spektakl pt. „Biruta
i tajemnica rzeki”. Widowisko zachwyciło
dzieci ciekawą scenografią, wesołymi piosenkami i grą aktorską. Występ sprawił,
że przenieśliśmy się na chwilę w niezwykły świat magii i czarów, gdzie dobro zawsze zwycięża. Po wielu teatralnych atrakcjach powrót do szkolnej rzeczywistość nie
był wcale łatwy.
Aneta Szpila
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W oczekiwaniu
na święta

KULTURA

Franciszkański Ośrodek Kultury w Leżajsku w jesienno-zimowe długie wieczory niezmiennie tętnił życiem
przygotowując wiele interesujących i różnorodnych wydarzeń kulturalnych.
Od 3 listopada każdego popołudnia można było zobaczyć niezwykle przejmującą wystawę zatytułowaną „Ecce Homo. Osoba
i Twarz”. Ekspozycję tworzyły portrety więźniów Auschwitz,
inspirowane między innymi fotografiami Wilhelma Brasse.
Obrazy przypominają tych, którzy zginęli w obozie koncentracyjnym. Ich autorem jest krakowski artysta Artur Kapturski.
Z kolejną propozycją w zupełnie odmiennym klimacie
ośrodek wyszedł 18 listopada.
W czwartkowy wieczór FOK
gościł Marcina Dańca, jednego z najpopularniejszych satyryków w historii polskiego kabaretu. Artysta, co udowadnia
od lat, ma wspaniały kontakt
z publicznością, której reakcje
stają się częścią jego programu. Widzowie zebrani w auli
FOK również docenili znakomity dowcip i trafną obserwację
polskiej rzeczywistości, komentowaną przez gościa w swoim
własnym niepowtarzalnym stylu. Prawie dwugodzinny występ Marcina Dańca utwierdził
publiczność w przekonaniu, że
artysta jest nadal w swojej najlepszej formie. A sam satyryk
podkreślił, że jego występy mają
głównie na celu oderwanie nas
– widzów od trudów i problemów codzienności. Jego olbrzymie poczucie humoru sprawiło,
że występ co i rusz przerywały
salwy śmiechu oraz spontaniczne brawa.
Natomiast z początkiem
grudnia, specjalnie z myślą
o najmłodszych, odbyły się występy Arkadiusza Gwizdały, iluzjonisty i prekursora w Polsce
sztuki „Bubble Show”, czyli niezwykłych efektów wykonywanych z bańkowego płynu. Główną rolę w tych spektaklach grają
bańki mydlane, które unoszą
się w powietrzu tworząc figury
geometryczne, czynne wulkany lub zjawiska pozornie nie-

możliwe i niewyjaśnione. Jak
mówi sam artysta, jego priorytetem jest oryginalność, a misją
„kreowanie spektakli dla niezapomnianych chwil dzieci i dorosłych”. Były to rzeczywiście
jedyne w swoim rodzaju radosne, zdumiewające i fantastyczne pokazy, które urzekły nie
tylko dzieci. Podczas tych „bańkowych spotkań” niespodzianką dla dzieci była wizyta Świętego Mikołaja, który obdarował je
prezentami.
Mówiąc o wydarzeniach kulturalnych mających miejsce
w ostatnim czasie w FOK-u, nie
sposób pominąć odbywającego się w dniach od 28 listopada do 5 grudnia Adwentowego
Kiermaszu Rękodzieła, który
cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. Piękne, ręcznie robione przez lokalnych twórców
przedmioty szybko znajdowały nabywców, doceniających ich
kunszt i oryginalność.
Oczywiście na tym nie kończą się propozycje, jakie przygotował Franciszkański Ośrodek Kultury. Już dziś zaprasza
na kolejne wydarzenia artystyczne. Jednym z nich będzie
styczniowa premiera spektaklu
w wykonaniu Grupy Teatralnej
„Franciszek” zatytułowanego
„Opowieść o Bożym Narodzeniu”. Szczegóły już wkrótce.

Społeczność Franciszkańskiego
Ośrodka Kultury
pragnie złożyć
Mieszkańcom powiatu leżajskiego
najserdeczniejsze życzenia:
Bożego Pokoju i Dobra
z racji zbliżających się
Świąt Narodzenia Pańskiego.
o. Bartymeusz Kędzior

Franciszkański Ośrodek Kultury
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Maranata
OPOWIEŚĆ O ŚMIERCI, PIĘKNIE I SZTUCE

Zajmuje się ceramiką, małą formą rzeźbiarską, a także
rysunkiem. W swojej sztuce dąży do połączenia realizmu i abstrakcji oraz szukania własnych form
ekspresji. Przyświeca jej motto: „Nieważne, że coś
zostało powiedziane wielokrotnie, ważne, że za
każdym razem było powiedziane inaczej.”

Sylwia Walania-Telega

,
mieszkanka Wierzawic, absolwentka Wydziału
Rzeźby ASP w Krakowie i historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, zdobywczyni Grand Prix w II Międzynarodowym Konkursie Sztuki Współczesnej „Quadrienalle
Betesda” za instalację „Maranata” w rozmowie z „Kurierem Powiatowym” opowiada o pomyśle na instalację, jej symbolice oraz najbliższych planach artystycznych.
Natalia Nowicka: Centralną częścią instalacji, za którą otrzymała pani grand prix, jest
szpitalne łóżko. Znajdują się na nim wgniecenia
w kształcie ludzkiego ciała, zapewne mające
symbolizować leżącego tam niegdyś człowieka.
W moim odczuciu taki zabieg niezwykle przejmująco uwypukla jego nieobecność, ale bardzo
zaciekawiły mnie też gołębie. A zwłaszcza ich
ilość. Skąd w ogóle wziął się koncept instalacji?
Sylwia Walania-Telega: Może zacznę od początku. Poszperałam trochę w symbolice i jak
się okazało, gołębie miały ogromne znaczenie
w wielu kulturach, m.in. na Bliskim Wschodzie nad grobem zmarłych wznoszono domki dla gołębi, będące symbolem powracającej
duszy ludzkiej. Na szeroką skalę przedstawienia gołębi spotykamy w kulturze starożytnych
Greków, a potem Rzymian. Wraz z będącą
w rozkwicie kulturą Rzymian kształtowała się
sztuka chrześcijańska, czerpiąca wzory ze znanych pogańskich form, które płynnie przejęła
nadając im nowe wartości. Gołąb dość szybko został symbolem ducha świętego. Znajdujemy go w mozaikach raweńskich. Oficjalnie
białą gołębicę jako symbol Ducha Świętego
uznał Benedykt XIV w XVII wieku. Wiedza,
jaką miałam na temat gołębia rozszerzyła się,
dzięki czemu ukierunkowało się moje myślenie nad rolą, jaką ten ptak miał przyjąć w instalacji. Rzeźbienie gołębi zaczęłam jesienią
2019 roku. Pomysł na łóżko zrodził się późną
wiosną w wyniku ciężkiej choroby mojej cioci, a także sytuacji, w jakiej obecnie znajdowaliśmy się, czyli zamknięcia i strachu spowodowanego szalejącą pandemią. Miałam wiele
pomysłów na aranżację i wymowę łóżka szpitalnego. Pojawił się m.in. motyw gołębia, jako
przenośnika informacji czy symbolu wierności. Ostatecznie gołąb stał się symbolem odejścia. Bardzo ważne są dla mnie odwołania do
symboliki, dzięki czemu przy wykorzystaniu
minimalnej ilości komponentów można powiedzieć bardzo wiele. Odcisk widoczny na
materacu stał się symbolem przebywania na
nim człowieka, gołębie zaś mają uświadamiać,
że ten człowiek właśnie odszedł.

tak doświadcza sztuki: odczytujemy ją poprzez
pryzmat indywidualnych zasobów kulturowych,
uczuciowych i intelektualnych.
Tak, można tak powiedzieć. Sztuka zawsze
powinna coś opowiadać, sugerować. Artyści
często mówią o innych pracach, że są „przegadane”. Osobiście sama mam do tego tendencje. Myślę, że wynika to ze skłonności ku
literaturze i teatrowi, a co za tym idzie scenografii. Jeśli chodzi o indywidualny odbiór
prac, jest to uwarunkowane, jak sama pani zasugerowała, wewnętrznymi zasobami kulturowymi, uczuciowymi, intelektualnymi. W zależności od tego, czym bardziej się kierujemy,
tak odczytamy prace. Dlatego też interpretacje poszczególnych prac mają wiele odsłon.
Wśród wielu ludzi istnieje przekonanie o niemożliwości odczytania jakiejś pracy, co często
kwituje się słowami „artysta-nie zrozumiesz”.
Uważam, że są to bardzo nieodpowiednie słowa. Wielu artystów idzie właśnie drogą intelektualnych przemyśleń, aby zrozumieć ich
pracę trzeba spróbować przeanalizować temat, jaki został poruszony, a dopiero potem
poddać ocenie danego artystę i jego pracę.
Sztuka znajduje się w trudnej sytuacji. Niektórzy mówią, że wszystko już było. Obecnie
sami artyści rywalizują ze sobą, co jest słuszniejsze: sztuka realistyczna, czy abstrakcyjna.
Według mnie, obie dają spełnienie, obie jednak trzeba umieć umiejętnie wykorzystać.

giwać jakimiś konkretnymi. Trzeba po prostu
być otwartym na różne formy. Jest dużo łatwiej, gdy artysta się otworzy, bo łatwiej jest
pojmować różne zjawiska i rozumieć innych.
Z jednej strony bycia artystą nie określają jakieś konkretne ramy, ale trzeba wiedzieć, kiedy się zatrzymać, gdy jest czegoś za dużo.
Czyli ostatecznie gołąb pojawia się w instalacji
jako towarzysz odejścia?
Tak. I zarazem przejścia, a symbolem tego
przejścia jest okno. Zawsze, gdy ustawiam instalację, to ustawiam ją przy oknie. Precyzując: ta praca składa się z gołębi, łóżka i okna.
No dobrze, ale dlaczego gołębi jest aż siedemdziesiąt siedem?
Z zapisu biblijnego: „Nie będziesz przebaczał siedem razy, ale siedemdziesiąt siedem”.
Dopięcie wszystkich szczegółów trwało kilka
miesięcy. Msza święta, w której uczestniczyłam i na której była czytana ewangelia zawierająca te słowa, pozwoliła mi szybko domknąć
ostateczną kompozycję instalacji.
Gdy oglądałam film prezentujący instalację,
przyszło mi do głowy, że inaczej może się jej
doświadczać oglądając ją w murach klasztoru
Bonifratrów, a inaczej w przestrzeni muzealnej.
Czy faktycznie tak jest? Czy ten kontekst, jakim
jest w tym przypadku wnętrze, ma znaczenie?
Tak, zdecydowanie. I bardzo się cieszę, że
udało mi się nagrać ten film. Dzięki niemu
można zobaczyć instalację stojącą we wnętrzu klasztornych zabudowań, a większość
osób nie miałaby szansy jej tam zobaczyć
na żywo. Budynek był tuż przed remontem.
Może powiem coś więcej o samym miejscu.
Jest to teren konwentu Bonifratrów w Zebrzydowicach, który istnieje bodajże od 1614
roku i Bonifratrzy zajmują się tam chorymi
ludźmi. Najpierw byli to więźniowie, potem
osoby chore psychicznie, ale zawsze takie,
które potrzebowały pomocy i opieki. Szukałam odpowiedniego miejsca, żeby umieścić
instalację i nagrać film, bo w galeriach sztuki mamy raczej do czynienia z odnowionymi
wnętrzami. Jestem bardzo zadowolona, że
udało się takie znaleźć. Być może instalacja
będzie mogła tam wrócić na stałe. Budynek
jest już w trakcie remontu i w jego wyniku
przewidziane jest utworzenie muzeum oraz
sali wystawowej dla osób biorących udział
w warsztatach plastycznych, które są tam organizowane. Będzie też kawiarenka.

W notce biograficznej o pani na stronie jednej
z galerii przeczytałam, że pani twórczość cechuje synkretyzm. Czy właśnie w łączeniu sztuki
z opowieścią przejawia się ten synkretyzm?
Właściwe można tak to ująć. Trudno mi zamknąć się podczas tworzenia w jednej materii, choć teraz ograniczyłam się tylko do
rzeźby i rysunku, ale są to i tak dość obszerne pola. Dziś ciężko powiedzieć, czym jest rysunek. Może te śmiesznie brzmi, ale na studiach cały czas zarówno profesorowie, jak
i my sami stawialiśmy sobie pytanie: czym
właściwie jest ten rysunek? Zajęcia nie polegają tylko na tym, że rysuje się coś na kartce. Student ma dowolność. Może łączyć różTworzy pani coś w rodzaju rebusa, do rozwiąza- ne materiały – rysunek może stać się rzeźbą.
Same definicje, co jest rysunkiem, a co rzeźbą
nia którego zachęca odbiorcę, ale te rozwiąsą teraz tak szerokie, że ciężko jest się posłuzania mogą się różnić? Chyba większość z nas

A z jaką reakcją klasztoru spotkał się pomysł
umieszczenia tam instalacji?
Braciom zakonnym bardzo się ten pomysł
spodobał. Napisali krótki artykuł o instalacji na stronie internetowej i w swoim bonifraterskim piśmie. Udostępniali też filmiki.
Pierwotnie chciałam umieścić instalację we
wnętrzu szpitala, ale nie udało się to z uwagi na epidemię koronawirusa. Znajoma podpowiedziała mi, że jest takie miejsce, w którym można byłoby umieścić moją pracę i tak
trafiła do Zebrzydowic.

18

KURIER POWIATOWY n nr 12/2021 (202)

Myślę, że gdyby umieściła ją pani w warunkach
stricte szpitalnych, wsadziłaby pani ją w ramy
zbytniej dosłowności, więc uważam pomysł
umieszczenia jej w klimatycznym wnętrzu
starych zabudowań klasztornych za idealny.

KULTURA

„Maranata” – Sylwia Walania Telega

A gdzie instalacja znajduje się teraz?
We wrześniu umieszczona została w Muzeum Jana Pawła II w Warszawie, gdzie zostanie do stycznia. Przez chwilę była też w Galerii
Zofii Weiss w Krakowie, a potem zobaczymy.
Na początku szukałam dla niej miejsca, ale
nie było to takie łatwe ze względu na czas, jaki
panował, jej gabaryty i wymowę. Teraz myślę,
że samo się to ułoży. Mam propozycję zostawienia jej fundacji, która organizuje tę wystawę w Warszawie, ale, tak jak powiedziałam,
jeszcze nie podjęłam żadnej decyzji, choćby
z uwagi na to, że wykonanie instalacji wymagało dużych nakładów finansowych.
Tytuł instalacji („Maranata” – bibl. Przyjdź Panie Jezu! – przyp. red.) implikuje nawiązania do
chrześcijańskiej koncepcji życia po śmierci, ale
czy wyklucza odczytywanie jej z perspektywy
innych systemów religijnych lub filozoficznych?
Nie, oczywiście, że nie. Osoby, które wiedzą, co znaczy to słowo, mogą się identyfikować z instalacją przez pryzmat religii, a osoby
niewierzące lub będące wyznawcami innych
religii mogą odbierać ją przez pryzmat swoich
doświadczeń i interpretować, jak tylko chcą.
I o to mi też chodziło. W instalacji ważny jest
przede wszystkim motyw śmierci.

cią konkretnej osoby. Sukces dobrego dzieła
zawsze wynika z jego autentyczności i często
są nią przeżyte traumy. Większość artystów
właśnie tak wyraża się sztuce – poprzez wewnętrzne traumy, problemy, spory. Już dawno
temu założyłam sobie, że moja sztuka będzie
opowiadać o pięknie, które istnieje. Chciałabym nie dodawać ludziom cierpienia, a pokazać, że nie wszystko jest stracone. Instalacja
„Maranata” na pierwszy rzut oka może wywołać cierpienie poprzez wspomnienie, z drugiej zaś przywodzi nadzieję, która w tej pracy
jest mocniejszym procesem emocjonalnym.
Kolorystyka instalacji też ma znaczenie? Biel
jest symbolem czystości i niewinności, ale
także w koncepcji chrześcijańskiej – i być może
nie tylko w niej – symbolem odnowy życia
duchowego.
Od początku zamysł był taki, że wszystko
będzie białe. Tak, biały to symbol czystości,
ale też nadziei. Czystości w obliczu śmierci
w takim sensie, że nikt nas nie rozlicza w tym
momencie, czy jesteśmy wierzący, czy nie.
Podlegamy śmierci wszyscy tak samo. A co
jest dalej? Tak naprawdę tego nie wiemy.
Owszem, jest dużo koncepcji, pism i rozważań na ten temat, ale możemy w to wierzyć
lub nie.

czą, tak więc zaczynam od rzeczy praktycznych, czyli ceramiki użytkowej. Na niej się
nie skończy. Będę dalej tworzyć gołębie.
Pracuję również nad zleceniami dla prywatnych odbiorców. Będę się też przygotowywać na wystawę w sierpniu. Z ramach przyznanego mi grand prix główną nagrodą jest
właśnie wystawa indywidualna w Warszawie.
Bardzo się z tego cieszę, a z drugiej strony
wiem, że czeka mnie spory wysiłek, bo muszę ją zrobić od nowa: nowy pomysł, nowy
temat i nowe prace. W przypadku rzeźby jest
to dość ciężkie. Muszę przyznać, ze bardzo
motywująco wpłynęło na mnie wsparcie lokalne. We wrześniu tego roku w Miejskim
Centrum Kultury w Leżajsku miała miejsce
moja wystawa indywidualna, po której dwie
rzeźby zostały zakupione przez Urząd Miasta w Leżajsku.
Gdyby organizowała pani w przyszłości
warsztaty ceramiczne, to ja się już zgłaszam.
Słyszałam, że praca z gliną działa relaksująco
i w ogóle ma dobroczynny wpływ na samopoczucie.
Tak właśnie jest. Właściwie to ma też wymiar terapeutyczny, ponieważ mamy czas
na różne przemyślenia. Wszystkim osobom,
które chciałyby zacząć swoją przygodą ze
sztuką, polecam właśnie tę formę.

Nie znając kontekstu powstania instalacji
zastanawiałam się dlaczego akurat pani wybór Jedno jest pewne: wszyscy umrzemy. Czy może
padł na śmierć?
W takim razie życzę, żeby wena nie skąpiła pani
zdradzić nam pani nad czym obecnie pracuje?
Tak jak powiedziałam na początku, moja
Nad wieloma projektami. Kilka tygo- swoich owoców, kibicuję dalszej działalności
instalacja powstała dzięki refleksji nad śmier- dni temu założyłam działalność gospodar- i bardzo dziękuję za rozmowę.
KURIER POWIATOWY n nr 12/2021 (202)

19

SPORT

„AZALIA” umocniła swoją pozycję
w nowym sezonie kolarskim

16 października „Azalia”
rozpoczęła nowy sezon
w kolarstwie przełajowym
wyścigiem
punktowanym
w Międzynarodowej Unii
Kolarskiej UCI. W obu wyścigach startowała Malwina
Mul, gdzie zajęła odpowiednio czwarte i trzecie miejsce
zdobywając cenne punkty do
ww. klasyfikacji. Punkty te są
niezbędne w przypadku startu zawodniczki w mistrzostwach Europy albo świata.
23 października w Mikołowie
odbyła się I seria Pucharu Polski w kolarstwie przełajowym,
gdzie zawodnicy Azalii odnieśli
dwa zwycięstwa. Najpierw Mikołaj Klaczkowski w bardzo zaciętym wyścigu zwyciężył w kategorii żak. Drugie zwycięstwo
przypadło czołowej zawodniczce klubu Malwinie Mul, która z dużą przewagą nad drugą zawodniczką wjechała na
metę wyścigu. Dobrze punktowane miejsce (XIV) w kategorii młodzik zajął Jan Kupras.
Następnego dnia w Kluczborku odbył się I Międzynarodowy
Wyścig w Kolarstwie Przełajowym i tu także Azalia odniosła
dwa zwycięstwa. Mikołaj Klaczkowski i Malwina Mul nie mieli sobie równych odnosząc
zdecydowane zwycięstwa w kategorii żak i juniorka. Jan Kupras zajął IV miejsce w kategorii młodzik. Po tych wyścigach
Malwina Mul została powołana przez Polski Związek Kolarski na Mistrzostwa Europy do Holandii. Na pierwszych
kilometrach trasy wyścig układał się w miarę dobrze. Malwina jechała w czołówce. W połowie trasy Malwina zderzyła się
z barierką zabezpieczającą zawody. Po upadku straciła dobre
miejsce goniąc czołówkę wyścigu do samej mety. Ostatecznie
zajęła XXVIII miejsce, co i tak
jest dobrym wynikiem, jak na
debiut na dużej imprezie mistrzowskiej.
11 listopada w rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę odbyła się w Koziegłowach
V seria Pucharu Polski w ko20

larstwie przełajowym. „Azalia” posłała do boju pięcioro
zawodników w kategoriach od
żaka do mastersa. W kategorii
juniorek Malwina Mul jest nie
do pokonania – zajęła I miejsce
zdecydowanie z dużą przewagą
nad swoimi rywalkami. Mikołaj Klaczkowski wygrał w kategorii żak, Jan Kuprasza meldował się na X miejscu, a Borys
Klaczkowski na XXVI. Mistrzem Polski Krajowego Zrzeszenia LZS został Jan Kupras
w kategorii młodzik, a na drugiej pozycji uplasował się Mikołaj Klaczkowski w kategorii żak.
Hitem był udział Malwiny
Mul 14 listopada w Pucharze
Świata w kolarstwie przełajowym, który odbył się w czeskim
Taborze. Malwina pojechała bardzo dobrze zajmując XI
miejsce, zważywszy na fakt, że
w wyścigu wzięła udział czołówka najlepszych zawodników
z mistrzami świata i Europy na
czele. XI miejsce to najlepszy
wynik w historii polskiego kolarstwa w kategorii juniorka.

Do VI miejsca brakło Malwinie
jedynie 13 sekund. Tym startem
Malwina potwierdziła, że jest
w ścisłej czołówce światowej ,
co daje bardzo dobre nadzieje
na przyszłość.
21 listopada w Gościęcinie
obok Kędzierzyna-Koźla odbył się wyścig przełajowy punktowany do Międzynarodowej
Unii Kolarskiej w kategorii C2
dla kategorii wiekowej junior,
juniorka oraz elita kobiet i mężczyzn. Bardzo dobrze pojechała Malwina Mul wygrywając

w kategorii juniorka, a w wyścigu elity kobiet open zajęła IV
miejsce, co przysporzyło jej kilkanaście punktów do rankingu
Międzynarodowej Unii Kolarskiej. W młodszych kategoriach
rozegrany był Super Puchar
Polski i tu także Mikołaj Klaczkowski stanął na podium wygrywając wyścig w kategorii żak.
W kategorii młodzi VIII miejsce zajął Jan Kupras. Natalia
Muskus była piąta w wyścigu juniorek, a brat Mikołaja Borys
Klaczkowski w kategorii juniorów młodszych zajął XXI miejsce. W kategorii masters II Irek
Stafiej zajął XII miejsce.
Zarząd Klubu Azalia SmakGórno Poltino składa wyrazy
podziękowania Ministerstwu
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za przyznanie dotacji w ramach programu
„Klub”, która przyczyniła się do
ww. sukcesów zawodników.
Stanisław Zygmunt
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W POGONI ZA MARZENIAMI
z nowym trenerem
Zmiany z zarządzie MZKS Pogoń Leżajsk to nie jedyne
zmiany, które zagościły w strukturach klubu. Od września drużyna ma również nowego trenera.

w długofalowym procesie jest
rozwój klubu, coraz lepsza gra
i awanse sportowe.

Daniel Zielenkiewicz

w rozmowie z „Kurierem Powiatowym” opowiada
o swoich trenerskich początkach w drużynie, oczekiwaniach i planach w stosunku do niej.
Natalia Nowicka: Przejął pan
drużynę w trakcie rozgrywek, co
zapewne wiązało się z pewnymi
trudnościami. Przyszedł pan
z gotową strategią?
Daniel Zielenkiewicz: Każdy
mój trening od 21 września był
skrupulatnie przygotowywany pod kątem przejętej w trakcie rozgrywek drużyny. W razie potrzeby modyfikowałem
go, dopasowując do realiów
klubu, poziomu zawodników
oraz sytuacji codziennych, ponieważ wszyscy zawodnicy uczą
się lub pracują. Dobry plan treningowy, podobnie jak dobry
film musi być zbudowany według odpowiedniego scenariusza. Scenariusz wiąże wszystkie elementy w całość. I mój
plan treningowy był oparty według właśnie takiego przemyślanego scenariusza. Liczyłem,
że szybko przyniesie to oczekiwane efekty. Poszczególne
elementy tego planu były wykonywane przez drużynę bez
większych zarzutów w czasie
treningu. Jednak czasami zawodziliśmy na boisku w trakcie
meczu tracąc bramki po błędach indywidualnych lub przy
stałych fragmentach gry. Braki w wyszkoleniu technicznym
staraliśmy się nadrabiać wolą
walki i ambicją. Treningi były
dopasowane do dnia, w jakim
rozgrywamy mecz. Inna była
strategia treningu, gdy trenowaliśmy trzy razy w tygodniu,
a inna, gdy chcieliśmy ich wykonać więcej lub, gdy gramy
mecze pucharowe bądź ligowe co trzy dni. Modyfikowałem
wtedy objętość i intensywność
treningów oraz planowałem
odnowę biologiczną w odpowiednim dniu. Trzeba wiedzieć, że podstawą skutecz-

nego treningu z mierzalnymi
efektami w postaci dobrej formy sportowej i uzyskanie oczekiwanego wyniku sportowego
jest posiadanie odpowiednio
dopasowanego planu treningowego do grupy zawodników,
rzetelne rozwijanie motoryki,
egzekwowanie założeń techniczno-taktycznych i nastawienie mentalne zawarte w jednostce treningowej. Dużo czasu
na odprawach poświęcaliśmy
również na przygotowanie
mentalne do meczu zarówno
indywidualne, jak i zespołowe. Odprawy meczowe odbywały się w klubowej sali konferencyjnej z wykorzystaniem
technologii multimedialnych.
Trenujemy teraz do 15 grudnia, a następnie zaczynamy 11
stycznia 2022.
Jak ocenia pan potencjał drużyny? Ma szansę na powrót do
III ligi?
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Potencjał indywidualny oczywiście w tych chłopakach jest,
jednak na razie to za szybko,
aby mówić o potencjale drużyny. Na chwilę obecną kadra liczy tylko 14 zawodników
i 2 bramkarzy. Pamiętajmy,
że nie tak dawno pod koniec
września, gdy zacząłem pracę
w klubie na koncie mieliśmy
0 pkt i bilans bramkowy 0:11.
Obecnie mamy 16 pkt – zdobyliśmy 13 bramek tracąc 12.
Przed nami cały okres zimowy na budowanie kadry i formy
zespołu. Potrzebne są wzmocnienia i w dalszej perspektywie walka o punkty w V lidze. Oczywiście naszym celem

A jak drużyna przyjęła zmianę
trenera?
To pytanie powinno paść raczej do zawodników. Przychodząc do klubu, z kadry zespołu
znałem bardzo dobrze pięciu
zawodników, a z pozostałymi
szybko znalazłem wspólny język. Z mojej perspektywy uważam, że zmiany, jakie nastąpiły
w klubie na przestrzeni ostatnich stu dni, idą w dobrym
kierunku. Mamy wyznaczone klarowne cele i regulamin
w klubie. Współpraca z zarządem i zawodnikami układa się
w sposób jasny i zrozumiały.
Atmosfera w szatni i na treningach jest pozytywna.
W takim razie nie pozostaje mi
nic innego, jak tylko życzyć sukcesów zarówno panu, jak i całej
drużynie.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości Pogoń Leżajsk będzie
grała na miarę oczekiwań zarządu, sympatyków i kibiców.
A korzystając z okazji chciałbym życzyć wszystkim zdrowych, wesołych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz
szczęśliwego nowego roku.
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Borneo
Malezja

Cz.1

podróż 99
Już od kilku dni podróżujemy
po kontynentalnej części Malezji. Nastał jednak czas, by ruszyć
do celu naszej wyprawy.
Wzbijamy się w powietrze
podekscytowani, nie dlatego, że
lecimy samolotem – bo robiliśmy to już blisko 200 razy – a ze
względu na docelowe miejsce.
Przed nami Borneo, absolutnie
wyjątkowe miejsce na kuli ziemskiej. Tę trzecią co do wielkości wyspę na świecie kojarzy się
głównie z występowania orangutanów na wolności oraz połaci równikowych lasów deszczowych. Borneo ma jednak do
zaoferowania dużo, dużo więcej.
W gęstej dżungli można spotkać
olbrzymie warany, krokodyle,
nosacze, czyli małpy z wyjątkowo długim nosem i wystającym
brzuszkiem. Można tu zobaczyć
największy kwiat świata, spłynąć
rzeką w środku dżungli, a nawet
wypić legalnie napój z ptasich
gniazd.
Jacek Pałkiewicz, polski dziennikarz i podróżnik, odkrywca
źródła Amazonki, który Borneo
odwiedził dwa razy, opisywał wyspę jako „jeden z najdzikszych
skrawków globu, gdzie dominuje
zabójczy klimat, bezmiar dżungli, niebezpieczne zwierzęta,
trudno dostępny łańcuch górski
i zdradliwe rzeki, a zmorą są niezliczone choroby tropikalne i kilkadziesiąt gatunków jadowitych
węży, insektów oraz pijawek”.
Przez ostatnie lata, wiele zmieniło się na tej ogromnej wyspie,
ale nadal Borneo jest magicznym
miejscem, na które nasza wyobraźnia nie pozostaje obojętna.
Borneo składa się z czterech
regionów: Sabah, Sarawak, Brunei i Kalimantan. Sabah i Sarawak należą do Malezji, Kalimantan do Indonezji, a Brunei jest
niezależnym krajem. My odwiedzimy malezyjską część wyspy;
część indonezyjska uchodzi za
dużo surowszą i trudniejszą do
podróżowania, a Brunei to dla
większości podróżników po pro22

Pod nami magiczne Borneo

stu bardzo ekskluzywna destynacja.
Z trwogą patrzymy za okna.
Wielkie pionowe kumulusy nie
wróżą nic dobrego. Mamy tylko
nadzieję, że zdążymy wylądować
przed burzą.
Po blisko trzech godzinach lądujemy w Kota Kinabalu, stolicy
stanu Sabah i jednym z dwóch,
obok Kuching, największych
miast na Borneo. Większość turystów właśnie tutaj rozpoczyna
swoją przygodę na wyspie.
I pierwsze zaskoczenie. Spodziewaliśmy się skromnego lotniska w niewielkim mieście. A tu
nowoczesne lotnisko, które stanowi wrota do miasta wielkości
Wrocławia.
Sprawnie przemieszczamy się
do naszego hotelu, który zdecydowanie lepiej wygląda z zewnątrz niż w środku.
Szybka toaleta i głodni ruszamy na miasto.
Malezja słynie z owoców morza i widać to niemal na każdym kroku. Wystarczyło dojść
do głównej ulicy, a nasz wzrok
uparcie dążył w kierunku akwariów pełnych morskich ryb i skorupiaków. Dwudziestocentymetrowe krewetki, barwne langusty
i groźnie wyglądające ryby wabią
przechodniów.
Takiej okazji nie mogliśmy
przepuścić. Po kilkunastu minutach na naszym stole ląduje talerz pełen krewetek w kokosowym mleczku.
Kota Kinabalu to jedno z tych
miast, które wyzwala skrajne
emocje. Nie znajdziemy tu cennych zabytków, wartościowych
dzieł sztuki i słynnych muzeów.
Nie jest to również nadmorski
kurort z ekskluzywną promena-

dą i luksusowymi hotelami przysłoniętymi równo posadzonymi
palmami. Jednak jest coś magicznego w tym mieście. Może
już sama nazwa Kota Kinabalu,
która brzmi bardzo egzotycznie,
prawie jak zaklęcie, a może położenie, niemal na skraju świata,
a może sam fakt, że jesteśmy tutaj.
Pierwszy głód zaspokojony,
ruszamy więc wzdłuż wybrzeża
do portu.
O tej porze Kota Kinabalu
nie różni się od większości miast
Azji Południowo-Wschodniej.
Restauracje świecą pustkami,
ruch jest znikomy – miasto pogrążyło się w południowym letargu. Nawet market dopiero szykuje się na nadejście klientów.
Takie miejsca zawsze nas zadziwiały. My Europejczycy patrząc

na otaczające nas sceny, często
mamy wrażenie, że bieda zmusza tych ludzi do pracy na takich
targowiskach. Czy rzeczywiście
tak jest? Wystarczy spojrzeć na
te dzieciaki siedzące w metalowym wózku i bawiące się iPhonem, a odpowiedź nie będzie już
tak oczywista.
Nawet teraz znajdziemy tutaj kilka ciekawych towarów,
a wśród nich strzykwa, zwana
morskim ogórkiem.
My tradycyjnie poszukujemy
oryginalnego pieprzu. Może to
dziwne, ale pamiętajmy, że większość pieprzu sprzedawanego
w Polsce niewiele ma wspólnego
z oryginałem. Przeważnie są to
aromatyzowane ziarna wyki, dlatego zawsze z każdej podróży do
Azji przywozimy zapas pieprzu –
prawdziwego pieprzu.
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Dzieci bawiące sie na targu

Night Market

Przemierzając kolejne metry Waterfront zatrzymujemy
się przy pomniku I’love KK. To
obowiązkowe miejsce do zrobienia selfie. A jeśli komuś będzie
mało, może usiąść na betonowych rybkach.
W końcu jesteśmy u celu naszego wieczornego spaceru.
Jesselton Point Waterfront,
dawniej znany jako terminal promowy Kota Kinabalu, stał się
jedną z głównych atrakcji miasta. Znajdziemy tu restauracje,
sklepy z pamiątkami, ławeczki,
z których możemy obserwować
zachód słońca, ale przede wszystkim biura turystyczne organizujące wyprawy na sąsiednie wyspy, których nie można pominąć.
To taki przedsmak atrakcji Borneo. Już w Polsce sprawdziliśmy,
że najlepsze ceny można uzyskać
w porcie, a z miejscami – poza sezonem – nie powinno być problemów. I rzeczywiście tak jest.

Chodzimy od stoiska do stoiska,
przebierając w ofertach i negocjując cenę. Do wyboru mamy
kilka wycieczek. Najpopularniejsza to rejs na pobliską wyspę
Gaya – oddaloną stąd zaledwie
20 minut jazdy. Niestety, popularność jej nie służy. Co prawda
znajdziemy tam kilometry ścieżek przez dżunglę, rozległe plaże, ale i kilka luksusowych hoteli,
które skutecznie niweczą pierwotną magię wyspy. Obok leży
wyspa Sapi, na którą podczas odpływu można przejść na piechotę. Za 30 zł możemy wyruszyć na
trio wysp Manukan, Mamutik
i Sulug, na których znajduje się
rezerwat przyrody Tunku Abdul
Rahman Park. I wszystko wydawać by się mogło cacy, gdyby nie
stada turystów, głównie z Chin.
Jak piszą internauci, najlepszym wyborem będzie całodniowa wyprawa do Parku Narodowego PulauTiga leżącego na

Meczet w Kota Kinabalu
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trzech wyspach znacznie oddalonych od miasta, które odwiedza
się podczas Survivor Islands. Czy
te opinie okażą się prawdą, przekonamy się jutro, kupując bilety za 130 malezyjskich ryngitów
(około 110 zł za osobę).
Niewiele znajdziemy atrakcyjnych budowli w mieście. Bezsprzecznie jedną z najokazalszych jest Masjid Bandaraya Kota
Kinabalu. To jeden z największych i jak mówią mieszkańcy jeden z najpiękniejszych meczetów w Malezji. I chyba coś w tym
jest. To, co zobaczyliśmy, zauroczyłonas. Szczególnie teraz, gdy
skąpane w światłach białe ściany, błękitne kopuły odbijające się
w wodzie i ten niezwykle barwny
zachód słońca tworzą jakże spójny obraz stworzony przez człowieka i naturę. Jest już za późno,
by wejść do środka. Drzwi meczetu, który może pomieścić ponad 10 000 wiernych zostały już
zamknięte. Jednak nikt nam nie
odbierze tak wspaniałego widoku: dramatycznego, tajemniczego, ale jakże pięknego. I zapewne
jako nieliczni możemy spojrzeć
na niego z góry.
Projekt meczetu został oparty na słynnym meczecie Nabawi
w Medynie w Arabii Saudyjskiej.
Znany jest również pod nazwą
„Pływający Meczet”.
Meczet jest otwarty dla zwiedzających. Należy jednak przestrzegać
zasad
skromności,
szacunku i nie przeszkadzać wiernym w modlitwie.
Pomimo zmroku, który ze
względu na bliskość równika zapada tutaj bardzo szybko odwiedzamy jeszcze jedną trakcję miasta – Seafood Market.
To nasz faworyt w Kota Kinabalu. Można tu zjeść wszystko, co
żyje w morzu. Targ znajduje się
tuż przy brzegu, a od wody dzielą go tylko stare drewniane rybackie łodzie. To nimi rybacy codziennie wypływają na głębokie
wody, wracają z połowem i już
od godziny 17.00 serwują naj-

prawdziwsze przysmaki. Trudno
wymienić wszystko, co znajduje
się na stołach, ale przyglądanie
się tym okazom to wielka frajda.
I te zapachy zmieszane z dymem
unoszącym się nad grillami.
Czas jednak spróbować morskich przysmaków. I tu małe
wyjaśnienie (według Wikipedii, jak również świata zachodniego owoce morza to jadalne
skorupiaki i mięczaki morskie).
W Azji i Afryce to również ryby.
Tak więc nie zdziwmy się jeżeli
zamówimy mix owoców morza,
a na naszym talerzu będzie dominować ryba.
My świadomie decydujemy się
na rybę. Ale i tak czekały na nas
niespodzianki. Talerze w workach foliowych. Sprytny, choć
mało estetyczny sposób ominięcia konieczności mycia talerzy.
A teraz ryba. Nie obyło się bez
ryżu i pikantnego, gęstego sosu.
Jedzenie jest przygotowywane na naszych oczach. Straganów
oferujących posiłki jest mnóstwo,
każdy prowadzony przez sprawnie funkcjonującą rodzinę. Kobiety ważą ryby, mężczyźni gotują
i smażą, starsze dzieci przyjmują
zamówienia, a młodsze sprzątają. Jest kolorowo, gwarno, egzotycznie.
Ceny zachęcające do eksperymentowania. Za obiad dla
dwóch osób zapłaciliśmy około
40 ryngitów.
Niestety, azjatyckie targowiska, którym uroku nie można
odmówić, mają i nieprzyjemne
strony. I wcale nie chodzi tutaj
o bezpieczeństwo, bo Malezja to
bezpieczny kraj, a mieszające się
zapachy owoców, smażonych ryb
i fetoru wydobywającego się ze
studzienek kanalizacji, do których wyrzucane są wszelkiej maści targowe odpadki. Śmietniki
są, ale zazwyczaj przepełnione.
Cdn.
Zdjęcia, tekst: Ireneusz Wołek
Zapraszam do obejrzenia
filmu na YouTube –
NiezwyklySwiatBorneo Malezja
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Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Leżajsku

podsumował kadencję, dokonał wyboru nowych władz
oraz przyjął program działania na kolejne 5 lat

Zjazd obradował w historycznym dla
Leżajska budynku, Muzeum Ziemi
Leżajskiej 26 września, a to przypadło dokładnie w roku i miesiącu obchodów 100-lecia Związku OSP RP.
Na początku spotkania nastąpiło wprowadzenie sztandaru najstarszej w pow.
leżajskim, bo funkcjonującej od 1886r.
i działającej nieprzerwanie przez 135 lat
OSP Grodzisko Dolne Miasto, a Grodziskiej Orkiestry Dętej 110 lat. Poczet
prowadził dh Sławomir Żak, prezes OSP
w asyście najbardziej zasłużonych druhów
tej jednostki.
Po odegraniu i odśpiewaniu hymnu Polski oraz hymnu Związku OSP RP „Rycerze Floriana”, minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków. Zjazd otworzył
w imieniu ustępującego Zarządu prezes
dh Józef Golec, który przywitał uczestników i zaproszonych gości. Na wydarzenie
przybyło liczne grono gości honorowych,
m.in.: Poseł na Sejm RP Jerzy Paul – z Parlamentarnego Zespołu Strażaków, dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku
OSP RP woj. podkarpackiego dh Edward
Szlichta, Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Majkut, Komendant Powiatowy PSP w Leżajsku st.
bryg. Józef Kludys, Wójt Gminy Kuryłówka Agnieszka Wyszyńska, Wójt Gminy
Leżajsk Krzysztof Sobejko oraz wielu druhów, którzy otrzymali mandat delegata ze
szczebla gminnego Związku.
We wstępie prezes Józef Golec wspomniał, że działalność społeczna, którą wykonują strażacy-ochotnicy w czasie wolnym od obowiązków zawodowych
i rodzinnych jest pasją, a zarazem powołaniem, aby nieść pomoc z potrzeby serca. Dzisiejsze pożarnictwo spotyka się już
z innymi zagrożeniami, ma inne wymagania i możliwości. Pozostał nadal nie24

zmienny duch ofiarnej służby dla drugiego człowieka, a na obrzeżach działalności
ratowniczo-gaśniczej rozwijają się i ubogacają zwyczaje, tradycje oraz ceremoniał
strażacki. Remizy OSP są także miejscami działalności kulturalnej, wychowawczej
i społecznej integrując całe środowiska.
Strażacy prowadzą działalność profilaktyczną i edukacyjną, angażują się w życie
religijne, charytatywne, dbają o zachowanie sprawności fizycznej, są też autentycznie związani z krzewieniem postaw patriotycznych w lokalnych środowiskach.
Skuteczność w działaniu, akcje i osiągane sukcesy mocno cementują drużyny, wyzwalają więzi międzyludzkie, nowe
inicjatywy i powodują zdrową rywalizację w jednostkach a także w ogniwach naszego Związku. W pow. leżajskim straże
mają bogata historię tworzoną przez tutejszych mieszkańców spod znaku św. Floriana, ludzi mężnych, prawych oddanych społeczeństwu i ojczyźnie. Druhen i druhów,
służących i dbających o pomyślny rozwój
swoich rodzin, a także troszczących się
o wartości ogólnospołeczne, bezpieczeństwo swoje, sąsiadów i współmieszkańców
ich dobytek, a także o wspólne, wypracowane przez lata dobro. Wcześniej syrena
teraz SMS lub e-mail wzywa ich, aby szli
z pomocą walcząc z żywiołem ognia, wody,
powietrza czy innych współczesnych zagrożeń, jakie niesie postęp cywilizacyjny,
ale też i zmiany klimatyczne. Strażacy są
wzywani tam, skąd inni uciekają. Upatruje
się w nich rękę niosącą pomoc we wszystkich niebezpieczeństwach i klęskach, we
wszystkich życiowych problemach i znojach. Często wezwania i interwencje mają

miejsce w bardzo niekorzystnych warunkach pogodowych, porze dnia oraz roku
i są niekiedy długotrwałe.
W zarysie prezes nawiązał też do najistotniejszych osiągnięć organizacyjnych
i wydarzeń. Podkreślił, inicjatywę upamiętnienia tutejszego strażackiego dorobku
na przestrzeni 150 lat, popartą wydaniem
monografii „Strażacka Służba Na Ziemi
Leżajskiej w latach 1868-2018” która to
zajęła 2 miejsce w kraju na XXVI Ogólnopolskim Konkursie Opracowań „Z Dziejów OSP” w Olsztynie we wrześniu 2019r.
Współorganizacji z Burmistrzem Leżajska
obchodów 150-lecia powołania w 1868 r.
pierwszej na ziemi leżajskiej Ochotniczej Straży Ogniowej w Leżajsku. Organizacji uroczystych apeli z okazji 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości w tym odbycia Powiatowego Strażackiego Apelu Niepodległości
połączonego z pielgrzymką do leżajskiej
fary i odsłonięciem tablicy pamiątkowej w miejscu funkcjonowania OSP Leżajsk obok Ratusza. Podkreślił, że w tych
i innych uroczystościach brali udział parlamentarzyści, władze samorządowe powiatu i gmin, władze Związku i Państwowej
Straży Pożarnej, pododdziały i strażacy
ze wszystkich OSP działających na terenie
pow. leżajskiego wraz ze sztandarami, rodzinami, młodzieżą i orkiestrami. Wymienił też przeszkody i utrudnienia jakie miały i mają miejsce w wyniku zmagania się
z pandemią Covid-19, także po stronie interwencyjnej OSP. Podziękował za wzorową strażacką służbę, współpracę i pomoc
w realizacji strażackich zadań w minionym
okresie strażakom OSP i PSP, parlamenKURIER POWIATOWY n nr 12/2021 (202)
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tarzystom, władzom państwowym, samorządowym, pokrewnym służbom i organizacjom.
Prezes przedstawił cele Zjazdu określone regulaminem następnie zgłosił w imieniu ustępującego Zarządu kandydata
na przewodniczącego oraz protokolanta
Zjazdu, a delegaci przyjęli te kandydatury jednogłośnie.
Zjazdowi przewodniczył dh Jerzy Kołcz,
delegat z terenu Gminy Leżajsk, a zarazem naczelnik OSP Przychojec. Protokołował dh Jan Pinderski, delegat z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna członek
OSP Sarzyna i prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Nowej Sarzynie. Podczas Zjazdu zasłużonego
prezesa OSP Wola Zarczycka dh Józefa
Muchę uhonorowano „Złotym Znakiem
Związku”. Sprawnie powołano komisje
Zjazdu: mandatową, wyborczą, uchwał
i wniosków oraz skrutacyjną gdyż frekwencja delegatów wyniosła 95,5%.
W części sprawozdawczej poprzedzającej absolutorium dla ustępującego Zarządu swoje sprawozdania przedstawili: prezes i skarbnik w imieniu Zarządu oraz
przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej.
Główne sprawozdanie dh Józef Golec
przedstawił w formie multimedialnej dokumentując realizację zasadniczych zadań
statutowych.
Podstawowe zadania statutowe zostały
wykonane w pełni przez 4 lata natomiast
w 2020 i 2021 roku nie organizowano zawodów sportowo-pożarniczych, eliminacji
Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej a kampania zebrań sprawozdawczo
-wyborczych w OSP i Zjazdy Gminne przebiegały aż do września 2021 r. Pandemia
powodowała, że nie odbyły się też w 2020 r.
uroczystości a posiedzenia Zarządu, narady organizowano jedynie w formie on line.
Mimo obostrzeń, w tym okresie zadania
podstawowe wykonano. Skromniej z uwagi na zagrożenia oraz obostrzenia, ale god-

nie i z honorami pożegnano w tym czasie
także zmarłych druhów strażaków.
Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Leżajsku tworzą cztery Zarządy
Oddziałów Gminnych ZOSP RP: ZOG
ZOSP RP w Grodzisku Dolnym (na czele prezes dh Janusz Płatek), ZOG ZOSP
RP w Kuryłówce (na czele prezes druhna
Agnieszka Wyszyńska), ZOG ZOSP RP
w Leżajsku (na czele prezes dh Krzysztof Sobejko), ZOG ZOSP RP w Nowej
Sarzynie (na czele prezes dh Jan Pinderski). To również 37 Ochotniczych Straży Pożarnych liczących ogółem 1687 druhen i druhów (w tym 193 kobiet) członków
zwyczajnych jest 1489, honorowych 110,
a wspierających 88.Przy OSP działa 9 Kobiecych Drużyn Pożarniczych w składzie:
112 druhen, 15 Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych w składzie: 203 dziewczynek
i chłopców, 3 orkiestry w składzie: 111 muzyków oraz 2 zespoły liczące 29 osób.
W latach 2016-2020 zanotowano 4464
zdarzeń do których zostało zadysponowanych 2172 OSP (w tym zestawieniu nie podano danych z roku 2021).Ofiary śmiertelne to 37 osób, a 645 zostało rannych. Straty
wyniosły 10 mln 728,2 tys. zł, zaś uratowano majątek wart ok. 83mln zł. Na realizację zadań statutowych w kadencji Zarząd
Oddziału otrzymał pomoc od Powiatu Leżajskiego oraz gmin i miast tj. na zawody
powiatowe, konkursy plastyczne, turnieje
wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży
oraz jubileusze.
Wydanie książki w roku obchodów
150-lecia powołania pierwszej na ziemi le-

żajskiej OSP i 100-lecia odzyskania niepodległości mogło się odbyć poprzez wykupienie nakładu przez sponsorów, tj. lokalne
samorządy, WDK oraz darowizny w ogólnej kwocie 5.050 zł i wydawcę. Tablicę pamiątkową wraz z obeliskiem sfinansował
Urząd Miejski w Leżajsku. Zarząd nigdy nie finansował żadnych płatności osobowych dla członków zarządu np. zwrotu
kosztów podróży, delegacji. a funkcyjni realizują zadania społecznie na koszt własny.
W ostatnim czasie zakupiono wiele nowego sprzętu (samochodów) i wyposażenia. Najistotniejsze wzmocnienie
potencjału to 7 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych najbardziej uniwersalnych, które zakupiły: Gmina Leżajsk
dla OSP Biedaczów, OSP Giedlarowa,
OSP Brzóza Królewska i OSP Wierzawice; Gmina Grodzisko Dolne dla OSP Grodzisko Dolne; Gmina Kuryłówka dla OSP
Jastrzębiec; Miasto i Gmina Nowa Sarzyna dla OSP Jelna.
W OSP przybyło też łodzi, drabin, motopomp, agregatów prądotwórczych, aparatów ochrony dróg oddechowych, apteczek
do udzielania pomocy przedmedycznej,
ubrań, hełmów, obuwia i innego niezbędnego sprzętu.
Realizacja wyżej wymienionych zadań
była możliwa dzięki pomocy merytorycznej i finansowej oraz współdziałaniu Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku na czele z komendantami Bogdanem Kołczem
i Józefem Kludysem oraz Starostwa Powiatowego na czele ze starostą Markiem
Śliżem, Urzędów Miast i Gmin na czele
z wójtami: Agnieszką Wyszyńską, Jackiem
Chmurą, Krzysztofem Sobejko i burmistrzami Andrzejem Rychlem i Ireneuszem
Stefańskim, a także ZOW Związku OSP
woj. podkarpackiego na czele z dh Januszem Koniecznym. Wsparcia udzielał strażakom też Poseł na Sejm RP Jerzy Paul.
Józef Golec

Źródło: Materiały V Zjazdu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Leżajsku

Podczas Zjazdu dokonano wyboru nowych władz Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Leżajsku na kolejną 5-letnią kadencję:
– prezes: dh Józef Golec
– wiceprezesi: druhna Agnieszka Wyszyńska, dh Jerzy Paul,
dh Krzysztof Sobejko, dh Janusz Płatek
– sekretarz: dh Piotr Dziechciarz
– skarbnik: dh Tadeusz Matuszek
– członkowie prezydium: dh Jan Pinderski, st. bryg. Józef Kludys
– członkowie zarządu: dh Jan Kosior, dh Roman Szałajko,
dh Jaromir Burek, dh Krzysztof Zybura
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Komisja Rewizyjna w składzie:
– przewodniczący: dh Józef Majkut
– wiceprzewodniczący: dh Józef Mucha
– sekretarz: dh Andrzej Moszkowicz
– członkowie: dh Jerzy Kołcz i dh Marek Ner
Delegaci na Zjazd Wojewódzki:
– druhna Agnieszka Wyszyńska i dh Józef Golec
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BLOK REKLAMOWY
OGŁOSZENIE PŁATNE

Zareklamuj się
w Kurierze
Powiatowym

TEREN
ROZPOWSZECHNIANIA:
powiat leżajski
miasto Leżajsk,
miasto i gmina Nowa Sarzyna,
gmina Grodzisko Dolne,
gmina Kuryłówka,
gmina Leżajsk
NAKŁAD: 3000 egz.
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Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu
art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Szczegółowe warunki ubezpieczenia, w tym
ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności z nimi związane, jak również informacje na temat zasad działania
produktu określone są w obowiązujących Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Generali, z myślą o rolniku”
przekazywanych klientowi przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie generali.pl,
u poszczególnych dystrybutorów lub w siedzibie Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przy ul. Postępu 15B,
02-676 Warszawa.

DOM UBEZPIECZEŃ
Leżajsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
tel. 17 242 05 70
lezajsk@dom-ubezpieczen.com
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