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Z PRAC RADY I ZARZĄDU POWIATU LEŻAJSKIEGO

Na wstępie obrad przyjęli in-
formację dotyczącą projektu „Li-
derzy Kooperacji” realizowane-
go przez Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Rzeszo-
wie. Następnie zapoznali się ze 
sprawozdaniem rocznym z wyko-
nania planu finansowego Samo-
dzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Leżajsku 
za rok 2018 oraz sprawozdaniem 
rocznym z wykonania planu fi-
nansowego Muzeum Ziemi Le-
żajskiej w Leżajsku za rok 2018. 
Radni zaznajomili się również 
z informacją z działalności placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych 
oraz z zakresu pomocy społecz-
nej za 2018 r.

W trakcie posiedzenia podjęto 
następujące uchwały:

- uchwałę zmieniającą Uchwa-
łę Nr LXIII/440/06 Rady Po-
wiatu w Leżajsku z dnia 29 
września 2006 r. w sprawie 
utworzenia Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Jelnej;

- uchwałę  w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XLIII/201/2017 
Rady Powiatu Leżajskiego 
z dnia 26 kwietnia 2017 r. 
w sprawie przyjęcia Powiato-
wego programu przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie 
oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie w Powiecie Leżaj-
skim na lata 2017-2021;

- uchwałę w sprawie zaciąg-
nięcia zobowiązania ponad 
budżet 2019 r.;

- uchwałę w sprawie zmian 
w wieloletniej prognozie 
finansowej Powiatu Leżaj-
skiego;

- uchwałę w sprawie wpro-
wadzenia zmian w budżecie 
Powiatu na 2019 r.

 Ponadto starosta przedsta-
wił sprawozdanie z prac Zarzą-
du Powiatu w okresie międzyse-
syjnym.

VII SESJA 
RADY POWIATU 

LEŻAJSKIEGO
28 marca w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżaj-
skiej odbyła się VII sesja Rady Powiatu Leżajskiego. 
Po przyjęciu protokołu z poprzedniego spotkania radni 
przystąpili do realizacji porządku obrad.

Fot. Grzegorz Leja
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Z okazji zbliżających  
się Świąt Wielkanocnych

składamy najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, pogody ducha  
i wszelkiej pomyślności

zarówno w życiu prywatnym,  
jak i zawodowym.

Niech Zmartwychwstały Chrystus 
wyzwoli w nas to, co najlepsze  

i napełni Wasze serca  
wzajemnym szacunkiem,

pokojem oraz wiarą w lepsze jutro.

Wielu łask Bożych życzą:

Drodzy Przyjaciele!
Kolejny raz stajemy w obliczu wielkiej 

Tajemnicy naszej wiary.
Chrystus Pan z Krzyża, z pustego grobu 

pokazuje drogę.
Uczy jak mamy promieniować światłem, 

prostotą, pokorą,  
być solą ziemi i światłem świata. 

Takiej mocy nam trzeba, bo widzimy nienawiść, 
która chce każdego dnia  

kamienować i krzyżować!
Musimy więc wołać o prawo miłości,  

bo nienawiść chce podciąć siły  
rozwojowe drugiego.

Wierzę, że silni naszą wiarą będziemy zdolni  
do dostrzegania w drugim Przyjaciela.

Niech moc Zmartwychwstałego Chrystusa 
sprawi, że będziemy właśnie tacy, że będziemy 

świętować radośnie, rodzinnie, patrząc  
jak budzi się nowe życie wokół nas. 

Pięknych, błogosławionych Świąt Wielkiej 
Nocy dla Mieszkańców Ziemi Leżajskiej. 

Senator RP
 Janina Sagatowska

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy 
pragniemy złożyć Mieszkańcom powiatu leżajskiego 

najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności, szczęścia, pogody ducha i wiary w sens 

odradzającego się życia.

Niech potrzeba radosnego świętowania  
Zmartwychwstania Chrystusa  

zjednoczy nas przy wielkanocnym stole w dobrym zdrowiu,  
a chwile spędzone w gronie rodzinnym  

przyniosą kojący spokój  
i wytchnienie od codziennego pośpiechu.

W imieniu 
Zarządu Powiatu Leżajskiego

Przewodniczący
Marek Śliż

W imieniu 
Rady Powiatu Leżajskiego 

Przewodniczący 
Adam Wylaź

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Stanisław Ożóg

Poseł na Sejm RP
Mieczysław Miazga 

Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Karol Ożóg
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Niech Święta Wielkiej Nocy  
będą dla wszystkich Mieszkańców  

powiatu leżajskiego  
pełne radości i pokoju. 

Ireneusz Stefański
Burmistrz Leżajska

Niech wypełni je ciepło, 
zaduma i nadzieja.  

Niech przy świątecznym 
stole  

nie zabraknie miejsca  
dla najważniejszego  

Gościa  
– Zmartwychwstałego 

Jezusa.
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Z okazji  
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

Mieszkańcom gminy Leżajsk  
oraz powiatu leżajskiego,  

składamy najserdeczniejsze życzenia 
spokoju i radości, miłych spotkań  

w gronie rodziny i przyjaciół  
oraz nadziei w życiu i wiary w dobro.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Krawiec

Wójt Gminy Leżajsk
Krzysztof Sobejko

Zdrowych, pogodnych i prawdziwie 
wiosennych Świąt Wielkanocnych.

Radosnych Świąt 
Wielkanocnych 

wypełnionych nadzieją 
budzącej się wiosny  
i wiarą w sens życia,  

a także pogody  
w sercu, zdrowia i ciepłej, 

rodzinnej atmosfery 
przy wielkanocnym stole

życzą

Przewodniczący  
Rady Gminy Kuryłówka 

Dominik Kusy 

Wójt  
Gminy Kuryłówka 

Agnieszka Wyszyńska



KURIER POWIATOWY n nr 4/2019 (173)6

POWIAT

Pierwsza Dama obejrzała pro-
gram artystyczny w wykonaniu 
podopiecznych oraz spotkała 
się z uczniami biorącymi udział 
w warsztatach praktycznych, sen-
sorycznych i teatralnych, a także 
z pracownikami placówki i rodzi-
cami wychowanków. W spotka-
niu uczestniczył także Zarząd 
Powiatu Leżajskiego: Starosta 
Leżajski Marek Śliż, Wicesta-
rosta Leżajski Lucjan Czenczek 
oraz Członek Zarządu Powiatu 
Krzysztof Trębacz.

Agata Kornhauser-Duda pod-
opiecznych ośrodka poznała 
w trakcie ubiegłorocznego spot-
kania gwiazdkowego w Pałacu 
Prezydenckim. Pierwsza Dama 
wspominała, że już wtedy za-
uważyła „że atmosfera panują-
ca w ośrodku jest naprawdę wy-
jątkowa”, gdyż jego pedagodzy 
są „szczególnie zaangażowani 
i oddani sprawom dzieci i mło-
dzieży”. Uczniowie i tym razem 
przygotowali wspaniały występ 
artystyczny, który zaprezentowa-
li swojemu gościowi oraz kole-
żankom i kolegom. – W każdym 
człowieku tkwi jakiś talent, wy-

Z WIZYTĄ W LEŻAJSKU
28 marca wizytę w Leżajsku złożyła Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. Małżonka Prezydenta przyjechała 

na zaproszenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku.

starczy go odkryć – skomentowała 
Małżonka Prezydenta, gratulując 
udanego przedsięwzięcia.

Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy im. św. Jana Pawła II jest je-

dyną placówką na terenie powia-
tu leżajskiego kształcącą osoby 
z niepełnosprawnością intelek-
tualną wszystkich stopni w wieku 
od 3 do 25 lat. Placówka promu-

je, wspiera i koordynuje udział 
uczniów w konkursach, olimpia-
dach i turniejach. Angażuje się 
też w rozwiązywanie problemów 
o charakterze wychowawczym 

PIERWSZA DAMA
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i socjalnym swoich podopiecz-
nych oraz ich rodzin. 

– Chcę serdecznie pogratulo-
wać całej społeczności realizowa-
nia tak licznych projektów, zaan-
gażowania w różne inicjatywy oraz 
wielu osiągnięć – mówiła Pierwsza 
Dama. Podczas spotkania z ucz-
niami biorącymi udział w warszta-
tach Małżonka Prezydenta roz-
mawiała o tworzonych przez nich 
misternie zdobionych pisankach 
i dekoracyjnych ptakach z gliny, 
technikach plastycznych i różnym 
zastosowaniu form sztuki oraz 
uczyła się wykonywać własne pra-
ce. Zajęcia tego typu wspomaga-
ją ogólny rozwój młodzieży prze-
bywającej pod opieką placówki 
oraz stanowią rodzaj samoreali-
zacji oraz środek ekspresji.

Agata Kornhauser-Duda wzię-
ła udział także w warsztatach 
sensorycznych dla dzieci z auty-
zmem. Rozmawiała z pracowni-
kami ośrodka m.in. o ich szcze-
gólnym przygotowaniu do pracy 
z podopiecznymi, które wymaga 
maksymalnego poziomu stałości 
i przewidywalności, zapewnie-
nia komfortu sensorycznego, czy 
wsparcia w samodzielnej pracy. 
Pierwsza Dama korzystając z po-
mocy dydaktycznych dla nauczy-
cieli miała okazję przekonać się, 
jak postrzegają świat osoby ze 
spektrum autyzmu. Chorzy do-
strzegają każdy szczegół, ale wi-
dzenie całego obrazu jest już dla 
nich bardzo trudne, a zmiana za-
akceptowanych schematów po-
woduje niepokój i lęk.

Małżonka Prezydenta dołą-
czyła też do młodych aktorów, 

z którymi podczas próby kół-
ka teatralnego, odczytała wiersz 
„Lokomotywa” oraz obserwowa-
ła przygotowania do spektaklu 
opracowywanego na Powiato-
wy Przegląd Małych Form Tea-
tralnych „Spory i wybory”. Pod-
czas wizyty w Leżajsku Małżonka 
Prezydenta wyraziła szczegól-
ne uznanie dla współpracy, jaką 
ośrodek podejmuje z odpowied-
nimi placówkami zagranicznymi 
w Belgii, Finlandii, Anglii, Tur-
cji, Rumunii, czy Grecji, a „któ-
rej celem jest wymiana metod 
pracy oraz doświadczeń w za-
kresie wiedzy dydaktyczno-tera-
peutycznej. – Polska nie ma czego 

się wstydzić, a wiele krajów czer-
pie z naszych osiągnięć – mówiła 
Pierwsza Dama.

– Jesteście Państwo niesamo-
wici – powiedziała Pierwsza 
Dama, zwracając się do nauczy-
cieli. – Profesjonalizm jest jednym 
z aspektów zawodu, ale jego drugą 
stroną jest empatia – kontynuo-
wała. – Państwa praca to prawdzi-
we ukierunkowanie na drugiego 
człowieka, który ma bardzo spe-
cyficzne potrzeby. Nie mam też 
wątpliwości, że realizują państwo 
w praktyce naukę swojego patro-
na, który w swoim nauczaniu tak 
wiele miejsca poświęcał osobom 
niepełnosprawnym, chorym i cier-

piącym, ale też wiele mówił o mi-
łości i godności człowieka – wy-
jaśniła Agata Kornhauser-Duda. 
– Jan Paweł II powiedział, że tro-
ska o dziecko to pierwszy i podsta-
wowy sprawdzian stosunku czło-
wieka do człowieka. Państwo ten 
sprawdzian każdego dnia zdaje-
cie celująco. Bardzo za to serdecz-
nie dziękuję – zakończyła Pierw-
sza Dama.

Cała relacja z wizyty na stro-
nie: www.prezydent.pl, zakładka: 
Pierwsza Dama.

 Źródło: www.prezydent.pl
 Fot. Grzegorz Jakubowski
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W czołówce planowanych za-
dań znalazła się rozbudowa bu-
dynku Zespołu Szkół Technicz-
nych w Leżajsku. Projekt zakłada 
zwiększenie powierzchni użytko-
wej istniejącego budynku o pięć 
klasopracowni wraz z komuni-
kacją wewnętrzną poprzez roz-
budowę, budowę dodatkowej 
kondygnacji oraz instalacji we-
wnętrznych. Wartość inwestycji 
to ok. 1 mln 918 tys. zł. Powiat 
zabezpieczył w budżecie odpo-
wiednią kwotę na jej realizację.

Wśród planowanych przed-
sięwzięć nie mogłoby zabraknąć 
inwestycji drogowych. Budowa 
przepustów w ciągu drogi po-

wiatowej 1264R Wola Zarczycka 
– gr. pow. Wólka Niedźwiedzka 
znalazła się jako jedna z propo-
zycji na liście do dofinansowa-
nia ze środków wojewódzkich. 
Powiat zabezpieczył już środki 
na opracowanie dokumentacji 
i wkład własny na ww. inwestycję. 

Przebudowa odcinka dro-
gi nr 1264R od skrzyżowania 
z drogą powiatową nr 1240R 
do skrzyżowania z drogą gmin-
ną nr 104726R i drogi nr 1240R 
w miejscowości Wola Zarczycka. 
W tym przypadku inwestycja wy-
maga zwiększonych nakładów 
stąd zabezpieczenie w kwocie ok. 
1 mln zł. Ponadto niebawem zo-

NOWE INWESTYCJE 
JUŻ NIEBAWEM

Podczas sesji budżetowej wieńczącej ubiegły rok Za-
rząd Powiatu Leżajskiego zadeklarował przystąpienie 
w roku bieżącym do realizacji kolejnych inwestycji, które 
znacząco wpłyną na poprawę infrastruktury, przyczynią 
się do aktywizacji kulturalnej oraz gospodarczej regionu 
i zapewnią rozwój lokalnej społeczności.

stanie złożony wniosek o wspar-
cie finansowe zadania z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. 
Z tego samego źródła mają po-
chodzić środki, o które Powiat 
Leżajski wnioskuje na przebu-
dowę drogi powiatowej 1262R 
Hucisko – Brzóza Królewska – 
Biedaczów w miejscowościach 
Hucisko i Brzóza Królewska 
oraz przebudowę drogi powiato-
wej nr 1267R Wólka Grodziska – 
Kopanie Żołyńskie. Przebudowa 
ostatniej drogi uwzględnia tak-
że remont przepustów znajdują-
cych się w jej ciągu. Na wsparcie 
finansowe realizacji tego przed-
sięwzięcia również został złożony 
osobny wniosek. Także i na te in-
westycje Powiat Leżajski zabez-
pieczył pieniądze w budżecie.

Do zakończenia realizacji za-
dania po przerwie spowodowa-
nej zimowymi warunkami pogo-
dowymi przystąpił wykonawca 
budowy ronda w Grodzisku Gór-
nym. Mimo wstrzymania prac na 

okres zimowy rondo było prze-
jezdne od grudnia ubiegłego 
roku. 

Inwestycją o dużym znaczeniu 
będzie również utworzenie sali 
koncertowej na potrzeby dzia-
łalności kulturalnej powiatu le-
żajskiego. Sala powstanie w auli 
Zespołu Szkół Licealnych w Le-
żajsku. Środki na realizację tego 
zadania Powiat Leżajski pozy-
skał z programu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego „Infrastruktura kultury”. 
Dotacja w wysokości 480 000 zł, 
którą otrzymał Powiat daje mu  
6 miejsce pod względem wyso-
kości dofinansowania w ww. pro-
gramie. 

Ponadto Powiat zabezpieczył 
jako wkład własny środki finan-
sowe w wysokości 400  000 zł na 
rewitalizację Muzeum Ziemi Le-
żajskiej. 

Zwiększono również dotację 
na renowacje zabytków na tere-
nie powiatu leżajskiego.

Budowa ronda w Grodzisku Górnym dobiega końca

.
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Wśród szesnastu zdarzeń kry-
zysowych odegranych na po-
trzeby ćwiczeń, znalazł się epi-
zod, w którym zadaniem służb 
było odbicie nielegalnej wytwór-
ni narkotyków. Jej funkcję peł-
nił opuszczony budynek na te-
renie zakładów CIECH SA, 
gdzie podłożone zostały mate-
riały wybuchowe, a przy wyj-
ściu ułożono beczki z nieznaną 
substancją, która zaczyna wy-
ciekać. W związku z zaistniały-
mi okolicznościami utworzono 
sztab kryzysowy, w skład które-
go weszły: Państwowa Straż Po-
żarna, Policja, Państwowe Ra-

townictwo Medyczne, Służby 
Wojskowe, Inspekcja Ochrony 
Środowiska i Sanepid. Jego za-
daniem było wypracowanie jak 
najlepszej koncepcji zneutralizo-
wania problemu w możliwie jak 
najkrótszym czasie. 

– Możemy przećwiczyć prak-
tycznie całe spektrum działań 
Państwowej Straży Pożarnej pro-
wadzonych każdego dnia. Oczy-
wiście te zdarzenia są mocno prze-
sadzone. Mamy nadzieję, że nigdy 
nie będziemy musieli usuwać tego 
typu awarii albo działać przy ta-
kich interwencjach – powiedział 
mł. bryg. Marcin Betleja, rzecz-

nik prasowy Komendy Woje-
wódzkiej PSP w Rzeszowie.

Ćwiczenia tego typu mają klu-
czowe znaczenie, ponieważ po-
zwalają sprawdzić umiejętności 
kooperacyjne służb w sytuacji, 
gdy zagrożone jest bezpieczeń-
stwo wielu ludzi. Dlatego nie-
zwykle ważnym aspektem takich 
działań jest przeprowadzenie ich 
w realnych warunkach. W tym 
celu zarząd spółki CIECH zgo-
dził się udostępnić teren zakładu 
Wojewódzkiemu Zespołowi Za-
rządzania Kryzysowego.

Wykonywanie oraz koordyno-
wanie zadań w zakresie obron-

ności i bezpieczeństwa państwa 
oraz zarządzania kryzysowego 
należy również do zadań władz 
samorządowych, dlatego w ćwi-
czeniach wzięli również udział 
samorządowcy, m.in.: Wojewoda 
Podkarpacki Ewa Leniart oraz 
Starosta Leżajski Marek Śliż, 
jako zwierzchnik inspekcji, służb 
i straży powiatu leżajskiego.

W ćwiczeniach uczestniczyło 
280 osób z województw: podkar-
packiego, świętokrzyskiego, lu-
belskiego i mazowieckiego.

NN

KRAJOWE ĆWICZENIA RATOWNICZE 
„PODKARPACIE 2019”

Odbijanie nielegalnej wy-
twórni narkotyków i wy-
padki spowodowane wa-
runkami pogodowymi to 
tylko niektóre z epizodów 
zainscenizowanych na po-
trzeby dwudniowych Kra-
jowych Ćwiczeń Ratowni-
czych, które odbywały się 
w dniach 20-21 marca 
w Nowej Sarzynie. Ich celem 
jest doskonalenie procedur 
i obiegu informacji pomię-
dzy organami zarządzania 
kryzysowego w przypadku 
wystąpienia zagrożeń ma-
sowego rażenia.
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 – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ
27 marca w Dworku Sta-
rościńskim odbyła się pod 
patronatem Starosty Le-
żajskiego Marka Śliża Wo-
jewódzka Konferencja Na-
ukowa „Autyzm – razem 
możemy więcej”. Głównym 
inicjatorem pomysłu był 
Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy im. św. Jana Pa-
wła II w Leżajsku.

AUTYZM

Dyrektor placówki Boże-
na Garbacka przedstawiła krót-
ką historię jedynej na terenie 
powiatu leżajskiego placówki, 
kształcącej dzieci i uczniów z nie-
pełnosprawnością intelektual-
ną stopniu lekkim, umiarkowa-
nym, znacznym oraz głębokim. 
Opowiedziała również o inicjaty-
wie powołania do życia w 2012 r. 
oddziałów dla uczniów z auty-
zmem w normie intelektualnej. 
Prezentacja przedstawiona pod-
czas spotkania ukazała obecnie 
funkcjonujące kilkuosobowe ze-
społy klasowe stwarzające moż-
liwość indywidualizacji i dosto-
sowania tempa pracy uczniów ze 
spektrum autyzmu do ich możli-
wości psychofizycznych. Zapre-
zentowano główne cele i zadania 
realizowane w procesie dydak-
tyczno-wychowawczo-terapeu-
tycznym w ośrodku oraz warun-

ki pracy z dzieckiem i uczniem 
dotkniętym autyzmem. Spotka-
nie prowadził uczeń leżajskiego 
ośrodka Piotr Skoczylas, chłopiec 
dotknięty autyzmem, który skradł 
serca wszystkich słuchaczy.

Prelekcję „Intensywna inter-
akcja z dzieckiem autystycznym 
fundamentem budowania pro-
cesu komunikacji” wygłosiła dr 
nauk hum. Katarzyna Patyk-
-Wieczorek, prezes fundacji Al-
lot, terapeuta dzieci z autyzmem 
w Szkole Podstawowej Specjal-
nej nr 26 w Lublinie, wykładowca 
Wyższej Szkoły Ekonomii i In-
nowacji w Lublinie, autorka licz-
nych publikacji na temat eduka-
cji i rewalidacji osób z ASD.

O „Praktycznych aspektach or-
ganizacji i realizacji zajęć wczes-
nego wspomagania rozwoju dla 
dzieci z autyzmem” opowiedzia-
ła mgr Małgorzata Ciemboro-

wicz, nauczyciel i Koordynator 
Sieci Współpracy i Samokształce-
nia przy Specjalistycznej Poradni 
Wczesnej Pomocy Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Krakowie, 
wykładowca Wyższej Szkoły Eko-
nomii i Innowacji w Lublinie.

Z kolejnym tematem: „Rola 
treningu umiejętności społecz-
nych w terapii osób z ASD” za-
poznała słuchaczy mgr Beata 
Koczur, nauczyciel i terapeuta 
w Szkole Podstawowej Specjal-
nej nr 26 w Lublinie oraz wykła-
dowca Wyższej Szkoły Ekonomii 
i Innowacji w Lublinie.

Temat „Autyzm, szkoła i co 
dalej..., czyli problemy doro-
słych pacjentów ze spectrum 
autyzmu” omówiła dr Justy-
na Kula-Lic, specjalista klinicz-
ny dzieci i młodzieży, kierownik 
Poradni dla Osób z Autyzmem 
Dziecięcym w Leżajsku.

Podczas przerw w wykładach 
uczestnicy konferencji mieli oka-
zję wziąć udział w warsztatach 
sensorycznych pt.: „Postrzega-
nie świata przez osoby ze spec-
trum autyzmu”, przygotowanych 
przez nauczycieli SOSW w Le-
żajsku, którzy na co dzień pra-
cują z dziećmi i uczniami z ASD. 
Dzieląc się własnym doświadcze-
niem, przedstawili kilka ćwiczeń 
wizualizujących i wprowadza-
jących odbiorcę w świat widzia-
ny oczami autysty. Konferencję 
zakończył panel dyskusyjny słu-
chaczy i prelegentów. Spotkanie 
cieszyło się ogromnym zaintere-
sowaniem i zgromadziło wielu 
gości, wśród których nie zabra-
kło rodziców dzieci z ASD i pra-
cujących z nimi nauczycieli.

Organizatorzy

Fot. Grzegorz Leja
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Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

Podczas spotkań poruszono te-
matykę: dowodu w matematyce, 
zasady szufladkowej, podzielno-
ści, geometrii trójkąta, nierówno-
ści i innych zadań. W wykładach 
wzięło udział 60 uczniów z trzech 
szkół. Wśród omawianych zadań 

znalazło się następujące: „We-
wnątrz prostokąta o polu 100 na-
rysowano pewną liczbę kół. Suma 
długości ich promieni jest więk-
sza niż 10. Udowodnić, że pewna 
prosta przechodzi przez przynaj-
mniej trzy z tych kół.”

Olimpiada Matematyczna jest 
najtrudniejszym konkursem ma-
tematycznym i najstarszą w Pol-
sce olimpiadą przedmioto-
wą – pierwsza edycja odbyła się 
w roku szkolnym 1949/1950 z ini-
cjatywy Polskiego Towarzystwa 

Matematyka 
bez tajemnic
W dniach 19-20 marca w Zespole Szkół Licealnych im. 
Bolesława Chrobrego w Leżajsku, dr Bartłomiej Bzdę-
ga, wykładowca z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, prowadził dla uczniów wykłady z mate-
matyki pt. „Wybrane motywy w zadaniach olimpijskich.” 
W ciągu dwunastu godzin wykładów dr Bzdęga prezen-
tował sposoby rozwiązywania zadań matematycznych 
z olimpiad i konkursów.

W XX Turnieju Piłki Siatko-
wej chłopców o Puchar Staro-
sty wzięły udział następujące ze-
społy: II LO Zamość (trener Jan 
Obszański), Zespół Szkół Leś-
nych Biłgoraj (trener Jacek Gra-
bias), Absolwenci ZSL Leżajsk 
i gospodarz turnieju ZSL Le-
żajsk (trener Adam Kowalski).

W zawodach wzięli udział ab-
solwenci Zespołu Szkół Liceal-
nych, którzy przez ostatnie cztery 
lata byli zwycięzcami tego turnie-
ju. W 2015 jako reprezentacja 
Gimnazjum Miejskiego w Le-
żajsku, w latach 2016, 2017, 2018 
reprezentując Zespół Szkół Li-
cealnych. Tak też stało się i tym 
razem. Wszystkie mecze wygra-
li Absolwenci ZSL, zdobywając 
I miejsce w turnieju.

MVP Turnieju został Michał 
Krzyżak z drużyny Absolwenci 
ZSL Leżajsk, zaś konkurs siat-
karskiego „gwoździa” wygrał Ja-
kub Sitkowski także z tego same-
go zespołu.

Zawodom towarzyszyły wspa-
niałe występy szkolnych cheerle-
aderek i gorący doping kibiców.

Na zakończenie turnieju Wi-
cestarosta Leżajski Lucjan Czen-
czek i Dyrektor ZSL Zbigniew 
Trębacz wręczyli zwycięzcom pu-
chary i dyplomy. Wszyscy uczest-
nicy jubileuszowego turnieju 
otrzymali pamiątkowe statuetki.

Zawodnikom i trenerom gra-
tulujemy występów i dziękujemy 
za dostarczenie wielu pozytyw-
nych emocji. Szczególne podzię-

kowania i gratulacje należą się 
trenerowi Adamowi Kowalskie-
mu, który przez dwadzieścia lat 
z sukcesem prowadził siatkarskie 
reprezentacje Zespołu Szkół Li-
cealnych.

Maria Skrzat

Dwadzieścia lat 
z Turniejem o Puchar Starosty
20 marca w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku został 
rozegrany XX Turniej Piłki Siatkowej chłopców o Puchar 
Starosty Leżajskiego. Początki turnieju sięgają 1999 
roku. Zarówno wówczas, jak i przez sześć kolejnych lat 
uczestniczyły w nim zespoły dziewcząt. Od 2005 roku 
jest to turniej siatkówki chłopców.

Wyniki meczów:
III LO Zamość – ZSL Biłgoraj 2:1
ZSL Leżajsk – Absolwenci Leżajsk 0:2
Absolwenci Leżajsk – IIILO Zamość 2:0
ZSL Leżajsk – ZSL Biłgoraj 1:2
Absolwenci Leżajsk – ZSL Biłgoraj 2:0
ZSL Leżajsk – III LO Zamość 0:2

Klasyfikacja końcowa: 
I m – Absolwenci ZSL Leżajsk
II m – III LO Zamość
III m – ZSL Biłgoraj 
IV m – ZSL Leżajsk

Najlepsi w drużynach:
II LO Zamość – Kacper Lis
ZSL Biłgoraj – Jacek Wnuk
Absolwenci ZSL Leżajsk – Patryk Kotula
ZSL Leżajsk – Mateusz Łyko 

Skład drużyny Absolwentów: Patryk Kotula, Michał Krzyżak, Wiktor Wa-
nat, Sylwester Cebula, Jakub Sitkowski, Kamil Pondel, Bartek Sierżęga.
Skład drużyny ZSL Leżajsk: Marek Nicpoń, Michał Kycia, Igor Maluszczak, 
Paweł Perlak, Mateusz Sałęga, Mateusz Łyko, Mateusz Majkut, Artur Mar-
cinowski, Kacper Piela, Bartek Gdula, Bartek Kłos, Bartek Szostak, Mar-
cin Madej.

Matematycznego i od tego cza-
su organizowana jest corocznie. 
Olimpiada skierowana jest do 
uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych, ale uczniowie gimnazjów 
i szkół podstawowych również 
mogą w niej brać udział. Począw-
szy od 2009 olimpiadę organizu-
je Stowarzyszenie na Rzecz Edu-
kacji Matematycznej.

Typowe zadanie olimpijskie 
przybiera formę problemu, na 
który trzeba znaleźć odpowiedź 
oraz przeprowadzić kompletny 
dowód poprawności tej odpowie-
dzi. Dowód ten stanowi zasadni-
czą część rozwiązania zadania.

Rozpoczynając przygodę z olim- 
piadą, warto rozpocząć ją od 
Olimpiady Matematycznej Ju-
niorów.

Zadania i rozwiązania 
z wcześniejszych edycji OMJ 

można znaleźć na stronie 
https://www.omj.edu.pl/

zadania
Monika Sudoł
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21 marca odbył się finał IV edycji konkursu. Świet-
ny wynik osiągnął uczeń pierwszej klasy technikum 
informatycznego Krzysztof Sternik, który wywalczył  
II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. 

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku ZST
W LEŻAJSKU

Warto podkreślić, iż „web.Master Podkarpacki” cieszy się du-
żym zainteresowaniem. W tym roku wzięło w nim udział ponad 
600 uczniów z całego województwa. Zmagania konkursowe prze-
biegały w dwóch etapach. Pierwszy z nich polegał na uzupełnieniu 
testu online udostępnionego na platformie e-learningowej. Na 
jego podstawie wyłoniono 15 najlepszych (w każdej z dwóch kate-
gorii wiekowych). Zmagania finałowe obejmowały zadania prak-
tyczne z zakresu programowania stron internetowych. 

ZST

Wyjazd merytorycznie i fi-
nansowo wspierała Polsko-Nie-
miecka Współpraca Młodzieży 
(PNWM) – organizacja między-
narodowa utworzona na mocy 
ustawy podpisanej 17 czerw-
ca 1991 roku przez rządy Polski 
i Niemiec, w ramach ratyfikacji 
„Traktatu o dobrym sąsiedztwie 
i współpracy”. Jej zadaniem jest 
promowanie wzajemnego po-
znania i zrozumienia oraz współ-
pracy młodych ludzi z Polski 
i Niemiec. Młodzież była zakwa-
terowana w katolickiej palców-
ce kształceniowej, gdzie również 
miała zapewnione posiłki.

Głównym koordynatorem pro-
jektu ze strony ZST była Alfreda 
Grabowska-Błońska, nauczyciel-
ka języka niemieckiego, której 
na seminarium kontaktowym 
w Chełmnie organizowanym 
przez PNWM udało się pozy-
skać szkołę partnerską we Frie-
dbergu [Johann-Philipp-Reis-
-Schule], ściśle odpowiadającą 
kierunkom kształcenia w ZST. 
W projekcie uczestniczyli ucz-
niowie z klas technikum mecha-
tronicznego, informatycznego 
oraz technikum żywienia i usług 
gastronomicznych. Strona nie-
miecka bardzo starannie przygo-
towała program wymiany. Każdy 
dzień wypełniała praca nad pro-
jektami, która była doskonałą 
okazją do integracji kulturalnej, 
doskonalenia języka oraz skon-

frontowania wiedzy technicznej 
nabytej w szkole z zawodową rze-
czywistością. W programie prze-
widziano także zwiedzanie. Dzię-
ki temu młodzież mogła obejrzeć 
miejscowe zakłady pracy – me-
chatronicy udali się do zakła-
dów energetycznych „OvaG”, 
a technicy żywienia i usług ga-
stronomicznych zwiedzali miej-
scowe piekarnie „Hinnerbӓcker”, 
gdzie obejrzeli proces powsta-
wania szerokiego asortymen-
tu pieczywa. Była to także dobra 
sposobność, aby w praktyce zo-
baczyć, jak funkcjonuje w Niem-
czech system kształcenia dual-
nego. Model ten oparty jest na 
ścisłej współpracy przedsiębior-
stwa oraz szkoły zawodowej, 
gdzie uczeń odbywający naukę 
w przedsiębiorstwie już od sa-
mego początku stanowi część ze-
społu, a za swoją pracę otrzymu-
je wynagrodzenie. 

Wraz z niemieckimi kolega-
mi uczniowie ZST zrealizowa-
li projekty – mechatronicy wy-
konali modele różnego rodzaju 
elektrowni [pompowo-szczy-
towa, gazowa, jądrowa, wodna 
oraz wiatrowa] oraz porównali 
źródła energii w Polsce i Niem-
czech. Z kolei technicy żywienia 
przygotowali potrawy tradycyj-
nej kuchni naszych zachodnich 
sąsiadów. W menu znalazły się 
m.in.: pieczywo ługowe, bułecz-
ki, precle oraz lasagne.

Podczas wyjazdu nie zabrakło 
też czasu na aspekt krajoznaw-
czy. Na trasie zwiedzania zna-
lazły się m.in.: uzdrowiskowe 
miasteczko Bad Nauheim, zna-
ne z tężni i źródeł solankowych, 
Friedberg oraz Frankfurt – wie-
lokulturowa i finansowa metro-
polia. 

Wizyta w Niemczech była do-
skonałą okazją do wzajemnego 
zaprezentowania umiejętności 
oraz wiedzy technicznej i do-
skonalenia języka niemieckie-
go. Młodzież ZST godnie pro-

mowała nie tylko swoją szkołę, 
ale również region. Zadbali o to 
zwłaszcza członkowie Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Ziemia Le-
żajska”, którzy zaprezentowa-
li utwory muzyczne z repertuaru 
Zespołu. 

Spotkania o takim charakte-
rze nie tylko służą doskonaleniu 
umiejętności zawodowych, ale 
również sprzyjają poszerzaniu 
horyzontów, niwelują uprzedze-
nia oraz motywują uczniów do 
nauki języków obcych. 

ZST

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży

W dniach od 17 do 23 marca, dwudziestosześcioosobowa grupa młodzieży z ZST wraz z opiekunami: Alfredą 
Grabowską-Błońską, Anną Kochmańską, Anną Zając i Janem Jużyńcem wyjechała do Niemiec w ramach projektu 
wymiany młodzieży.

Krzysztof Sternik laureatem II miejsca 
konkursu informatycznego „web.Master Podkarpacki”

Konkurs informatyczny „web.
Master Podkarpacki” skierowany 
jest do młodzieży planującej związać 
swoją przyszłość z branżą IT. 

ZST Leżajsk – JPRS Friedberg
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W dniach 3 do 9 marca br. delegacja nauczycieli SOSW 
wyjechała do tureckiej szkoły w ramach realizacji pro-
jektu Erasmus plus pt. C.H.A.N.G.E. Dzięki wizycie w tym 
pięknym kraju, kadra nauczycielska miała możliwość 
poznania metod pracy z młodzieżą niepełnosprawną w tej placówce, podobnie jak 
w innych partnerskich szkołach z Włoszech, Grecji, Litwy, Rumunii, i Turcji.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku

Pierwszego dnia reprezentacje 
ww. krajów zostały przywitane 
przez całą społeczność szkolną. 
Przygotowany program muzycz-
no-słowny dostarczył wielu po-
zytywnych wrażeń. Tureckie tań-
ce ludowe i pieśni wykonywane 
przez uczniów tej szkoły, na dłu-
go pozostaną w  pamięci każde-
go z uczestników. Piękna turecka 
pogoda, jak również serdeczne 
przyjęcie  zmotywowały do dal-
szej pracy i zachęciły do zdoby-
wania wiedzy oraz nowych umie-
jętności. 

W kolejnych dniach nauczy-
ciele odbyli szkolenie nt. metod 
radzenia sobie z trudnymi za-
chowaniami uczniów. Dodatko-
wo odbył się panel dyskusyjny, 
podczas którego każdy mógł za-
dawać pytania, wyjaśnić swoje 
wątpliwości i poruszyć interesu-
jące tematy z życia zawodowego. 
Wszyscy uczestnicy wzięli udział 
w lekcjach otwartych: z ogrodni-
ctwa, gotowania, zajęciach tech-
nicznych oraz warsztatach dru-
karskich. Nauczyciele otrzymali 
wykonane przez uczniów nowo-
czesne gadżety: imienny kubek, 
koszulkę z logiem projektu oraz 
flagą swojego kraju. Niezwykły 

prezent stanowiły przygotowa-
ne w obecności gości drzewka 
szczęścia zrobione z urokliwych 
koralików.

Dzięki wizycie projektowej 
wszyscy uczestnicy spotkania 
mogli poznać i zwiedzić wspa-
niałe zakątki Istambułu: piękne 
meczety takie jak Hagia Sophia 
wraz w Pałacem Topkapi, Nie-
bieski Meczet oraz słynny ture-
cki bazar i Cysterny. Wszystkie 
reprezentacje odbyły rejs stat-
kiem po cieśninie Bosfor oraz 
zwiedziły Pałac i Ogrody Suł-
tańskie. Szkolenia w ramach re-
alizacji projektu Erasmus plus 
są doskonałą okazją do wymia-
ny doświadczeń zawodowych, 
a zdobyta wiedza i umiejętności 
zostaną wykorzystane  w przy-
szłej pracy. Mimo różnic kulturo-
wo-religijnych można było prze-
konać się, że przyświeca nam 
jeden cel: pomagać dzieciom 
i młodzieży z różnymi niepeł-
nosprawnościami, przeciwdzia-
łać ich wykluczeniu społecznemu 
i rozwijać talenty oraz pasje.

Agnieszka Bańka, 
Monika Pęcak

KOLOROWA TURCJA
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Ekspozycja prezentuje śred-
niowieczny obóz rycerski i życie 
obozowe w czasie wyprawy wo-
jennej. Główną częścią wystawy 
jest postać króla prezentowa-
na obok namiotu wraz z wypo-
sażeniem. Oprócz władcy moż-
na zobaczyć skrybę, zbrojnego, 
kucharza, ciurę obozowego czy 
pokojowca – wszystkich odzia-
nych w stroje z epoki z charak-
terystycznymi dla każdej po-
staci atrybutami. Ponadto na 
wystawie prezentowane są: na-
mioty mieszkalne i gospodar-
cze, sprzęt obozowy, przedmioty 
codziennego użytku, średnio-
wieczne meble, uzbrojenie, ak-
cesoria kuchenne, repliki ubrań 
cywilnych i bojowych.

Wystawa przygotowana zosta-
ła przez firmę SPES Medieval 
Market z Torunia we współpra-

cy z Muzeum Bitwy pod Grun-
waldem. Przedstawia życie 
w średniowiecznym obozie ry-
cerskim po bitwie i nawiązuje do 
Wielkiej Wojny Polski i Litwy 
z Zakonem Krzyżackim 1409-
1411. Ekspozycję przygotowa-
no w oparciu o średniowieczne 
źródła materialne, a także iko-
nografię i historiografię z „Kro-
niką konfliktu Władysława króla 
polskiego Władysława Jagiełły 
z Krzyżakami w roku pańskim 
1410”.

Wszelkie informacje doty-
czące szczegółowego opisu lek-
cji, grupy docelowej, rezerwa-
cji, numeru kontaktowego oraz 
kosztów przedstawione zosta-
ły na załączonych kartach infor-
macyjnych.

MZL

Nowe lekcje muzealne
w leżajskim muzeum

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza dzieci i uczniów z przedszkoli oraz szkół na specjalnie zorganizowane lekcje 
muzealne powiązane ze zwiedzaniem otwartej w minionym miesiącu wystawy czasowej „W rycerskim obozie”.

Tematyka lekcji:Bitwa pod Grunwaldem 1410 r.  – przykład wielkiej średniowiecznej bitwy Na królewskim dworze – czyli księżniczki, rycerze i herby 
W świecie bajek i baśni – o królach, księżniczkach i rycerzach Średniowieczny projektant mody
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Historia naczyń używanych do 
picia piwa ma tak samo długą tra-
dycję jak i dzieje warzenia tego 
trunku. Rodzaj użytego materia-
łu był ściśle powiązany z pozio-
mem materialnym. Wykonywano 
kufle z rogów zwierzęcych, gliny, 
drewna, cyny czy srebra. Z cza-
sem zmieniał się materiał i kształt 
kufli. Pojawiły się szklane, fajan-
sowe często bogato ozdabiane 
i malowane, w kształcie stożka 
lub beczułkowate. Niektóre wy-
posażone były w pokrywkę, któ-
ra początkowo miała zapewnić 

ochronę przed dolaniem truci-
zny, a później przed zanieczysz-
czeniami (kurzem, owadami). 

W XIX wieku browary rozpo-
częły filtrować piwo, stąd też ku-
fle oraz szklanki stały się bardziej 
przezroczyste, po to by móc oce-
nić barwę oraz klarowność trun-
ku. Ich kształty były różne, ze 
względu na rozwinięte już w tym 
okresie znawstwo piwa.

MZL

nowa
w leżajskim muzeum
Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz Koło Polskiego Towarzy-
stwa Numizmatycznego w Leżajsku, zaprasza na nową 
wystawę pt. „Moje hobby – W świecie kufli”, na której 
prezentowane są kufle i szklanki do piwa ze zbiorów Ja-
cka Więcława.

ekspozycja

Wystawa będzie czynna 
do 7 czerwca br.
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Wytańczyli mistrzostwo
Mistrzostwa Polski w Boogie Woogie to dla zespołu 
Maraton Boogie Giedlarowa najważniejsze zawody ta-
neczne  roku. Przygotowywali się do nich systematyczne 
trenując, uczestnicząc w warsztatach i obozach szkole-
niowych.

Kategoria dzieci
I miejsce Maja Kozyra i Hubert 
Płoszaj Maraton Boogie Giedlarowa 
II miejsce Monika Ciryt i Szymon 
Miś Maraton Boogie Giedlarowa
III miejsce Daria Różycka i Daniel 
Wróbel Maraton Boogie Giedlarowa
IV miejsce Nikola Szczepańska 
i Jakub Oleszczyński KBOT Chełm
V miejsce Oliwia Bejda i Maurycy 
Miazga KBOT Chełm 
VI miejsce Karina Nowak i Jakub 
Stafiński KBOT Chełm 
VII miejsce Zofia Sobczyk 
i Mikołaj Artel KBOT Chełm

Kategoria juniorzy
I miejsce Adrianna Dolecka i Tomasz 
Ciryt Maraton Boogie Giedlarowa 
II miejsce Amelia Sąpór 
i Szymon Gogacz Kick Pionki 
III miejsce Magdalena Puk 
i Jakub Sirko KBOT Chełm 
IV miejsce Alicja Siatka i Bartosz 
Chmielewski KBOT Chełm 
V miejsce Zuzanna Śliwa i Kamil 
Wylaź Maraton Boogie Giedlarowa
VI miejsce Kamila Niemiec i Paul 
Patryk Maraton Boogie Giedlarowa
VII miejsce Oleksandra Pankova 
i Cyprian Olender KBOT Chełm

fot. Aleksandra Borysiewicz

10 marca na scenie Chełm-
skiego Domu Kultury spotka-
ły się najlepsze pary taneczne 
z terenu całej Polski. Ten dzień 
na długo pozostanie w pamięci 
członków zespołu. Po wielogo-
dzinnych, pełnych emocji zma-
ganiach ogłoszono wyniki. Ra-
dość była ogromna. Tancerze 
z Giedlarowej zdobyli tytuły Mi-
strzostw Polski w dwóch katego-
riach: dzieci i junior, a ponadto 
opanowali całe podium w kate-
gorii dzieci. Para Adrianna Do-
lecka i Tomasz Ciryt zdobyła 
kwalifikacje do Mistrzostw Euro-
py w Boogie Woogie, które od-
będą się w Stuttgarcie. IV miej-
sce w kat. senior zajęła tańcząca 
w klubie SwingStep.pl para Edy-
ta Stępień i Jakub Śmiałek Ze-
spół działa przy współpracy Ze-
społu Szkół w Giedlarowej oraz 
Gminnego Ośrodka Kultury 
Gminy Leżajsk. Grupę prowa-
dzą Jolanta i Andrzej Cirytowie. 

AC

Klasyfikacja końcowa:

Najwspanialsze w czytaniu 
książek jest to, że raz na jakiś 
czas trafi się taka, która wytrą-
ca nas z otępienia codziennością 
(skądinąd wygodnego) i precy-
zyjnie uderza w te struny naszej 
wrażliwości, o istnieniu których 
nie mieliśmy najmniejszego po-
jęcia. Po lekturze takiej książki 
człowiek długo zastanawia się, co 
z nim tak naprawdę się zadziało 
i nie może sobie znaleźć miejsca, 
bo coś go gniecie, uwiera i nie-
pokoi. 

Obietnicę takich doznań z całą 
pewnością spełni lektura „Rze-
czy, których nie wyrzuciłem” 
Marcina Wichy, ilustratora i gra-
fika oraz autora książek dla dzie-
ci. Na stu dziewięćdziesięciu 
ośmiu stronach tego niepozorne-
go tomu esejów Wicha porząd-
kuje księgozbiór zmarłej mat-
ki, a każda książka, którą bierze 
do ręki, jest pretekstem do wy-
cieczek w przeszłość. Wydłubu-
je z niej cegiełki, z których stawia 
pośmiertny pomnik matce. Wieje 
nudą i przewidywalnością, praw-
da? Ale gdy po kilkunastu stro-
nach zorientujemy się, że owe-
mu pomnikowi daleko do bycia 

sentymentalną reminiscencją pa-
nierowaną w lukrze, to od książ-
ki już się nie odczepimy. I zrozu-
miemy, że literacka Nike, którą 
uhonorowano Wichę w ubiegłym 
roku, to za mało. 

Mamy XXI wiek, a funkcjo-
nujemy w kulturze, która wciąż 
hołduje antycznemu aforyzmo-
wi mówiącemu, że o zmarłych 
należy mówić dobrze albo wcale. 
Tą bezmyślnie powtarzaną frazą 
malujemy odrealnione portrety 
tych, których z nami już nie ma, 
jakby – zanim odeszli – nie byli 
ludźmi z krwi i kości tylko mi-
tycznymi istotami będącymi jedy-
nie wcieleniem cnót wszelakich. 
Wicha odważył się na coś zupeł-
nie odwrotnego. Dzięki temu 
już od początku dajemy autoro-
wi kredyt zaufania. Na gruncie 
takiej uczciwości wyrasta obraz 
niezwykłej kobiety, która potra-
fiła rozszarpać rozmówcę zabój-
czą ripostą, jeśli zalazł jej za skó-
rę. Kobiety niemożliwie upartej, 
stanowczej, przeżywającej życie 
na swoich własnych warunkach, 
wykłócającej się o swoją rację, 
ale tylko w sytuacjach, w których 
wiedziała, że ma ją na sto pro-

cent. A z drugiej strony obraz 
kobiety obdarzonej wyjątkową 
empatią, osobliwym poczuciem 
humoru i mądrością matki, któ-
ra wie jak okazywać miłość swo-
jemu dziecku, aby tą miłością go 
nie przygniatać. Oszczędność ję-
zyka w książce niebywale kontra-
stuje z emocjami bulgoczącymi 
pod jego powierzchnią. Dzię-
ki temu dysonansowi doświad-
czamy podczas czytania takiego 
bogactwa wrażeń, że nasze życie 
emocjonalne przed wzięciem tej 
książki do ręki wyda nam się nie-
co ubogie. Oddając się lekturze 
esejów Wichy narażamy się na 
niebezpieczeństwo pozdrapywa-
nia swoich własnych życiowych 
strupków. Wrócą obrazy i strzę-
py zdań – wyparte albo upchnięte 
na strychu naszej pamięci. Mimo 
to, „Rzeczy, których nie wyrzuci-
łem” to jedna z tych książek, któ-
re powinny być lekturą obowiąz-
kową. Bo? Bo każdy kogoś stracił 
i straci, a wiedza o tym, jak mó-
wić o stracie i o tych, których 
utraciliśmy, jest na wagę zło-
ta. Zwłaszcza jeśli niesie ze sobą 
ukojenie.

NN

POWIATOWY REGAŁ KSIĄŻKOWY POLECA
RZECZY, KTÓRYCH 
NIE WYRZUCIŁEM

MARCIN WICHA

Pozycję posiadają w swoich księgozbiorach: Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce, 
Miejska i Gminna Biblioteka w Nowej Sarzynie,  Miejska Biblioteka Publiczna w Leżajsku.
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TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 
O PUCHAR DYREKTORA ZSL W LEŻAJSKU

9 marca w hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych 
rozegrany został turniej piłki siatkowej w grupie wieko-
wej open o puchar Dyrektora ZSL w Leżajsku Zbigniewa 
Trębacza oraz pod honorowym patronatem Starosty Le-
żajskiego Marka Śliża.

grupa A  
E&D GSM Leżajsk – Polonez Łańcut ............................................................. 1:2
Pub Legenda Leżajsk – Polonez Łańcut  ...................................................... 2:0
Pub Legenda Leżajsk – E&D GSM Leżajsk  ................................................. 2:0

grupa B
PHU Sarzyna – UKS Dynamika Lipiny D  ...................................................... 2:0
PHU Sarzyna – REST Rzeszów  ....................................................................... 1:2
REST Rzeszów – UKS Dynamika Lipiny D   ................................................. 2:0

Półfinały:
PUB Legenda Leżajsk – PHU Sarzyna  .......................................................... 2:0
REST Rzeszów – Polonez Łańcut  .................................................................. 2:0

Mecz o V miejsce
E&D GSM Leżajsk – UKS Dynamika Lipiny D  ............................................. 2:0

Mecz III miejsce 
PHU Sarzyna – Polonez Łańcut  ...................................................................... 2:0

Mecz finałowy 
PUB Legenda Leżajsk – REST Rzeszów  ...................................................... 2:0

Najlepsi zawodnicy w drużynie: 
Tomasz Kurasiewicz ( E&D GSM Leżajsk), Witold Mordias (PHU Sarzy-
na), Adam Zebzda (Polonez Łańcut), Krzysztof Frączek (REST Rzeszów), 
Piotr Ożóg (Pub Legenda Leżajsk)

Najlepsi zawodnicy:
Przyjmujący: Adam Zebzda (Polonez Łańcut)
Atakujący: Andrzej Trębacz (Pub Legenda Leżajsk)
Zagrywający: Michał Gibała (Pub Legenda Leżajsk)
Blokujący: Piotr Wikiera (PHU Sarzyna)
Rozgrywający: Bogusław Kędzior (REST Rzeszów)
MVP najlepszy zawodnik: Maciej Karakuła (Pub Legenda Leżajsk)

W mocno obsadzonym turnie-
ju wzięło udział 6 zespołów: Pub 
Legenda Leżajsk, E&D GSM 
Leżajsk, Polonez Łańcut, PHU 
Sarzyna Bogdan Miazga, UKS 
Dynamika Lipiny Dolne oraz 
REST Rzeszów. Zespoły zo-
stały podzielone na dwie grupy 
o trzyosobowych składach. Roz-
grywki odbywały się na zasadzie 
„każdy z każdym” do dwóch wy-
granych setów. Następnie roze-
grane zostały mecze półfinało-
we w oparciu o zasadę: zespół, 
który zajął I miejsce w gr. A gra 
z zespołem, który zdobył II miej-
sce w grupie B natomiast zespół, 
który uplasował się na II miej-

scu w gr. A gra z drużyną, któ-
ra zajęła I miejsce w gr. B. Koń-
cową klasyfikację wyłoniły mecze 
o V miejsce: mecz drużyn, któ-
re zajęły III miejsce w gr. A i B. 
Zdobywców miejsca III wyłoniło 
spotkanie przegranych zespołów 
w półfinałach, zaś zwycięstwo 
w turnieju przypadło zespołowi, 
który wygrał z drużyną przeciw-
ną na etapie rozgrywek półfina-
łowych. 

Dzięki wsparciu udzielonym 
przez sponsorów przyznano in-
dywidualne nagrody dla najlep-
szych zawodników w drużynie 
oraz dla wyróżniających się gra-
czy na poszczególnych pozycjach.

Organizatorzy dziękują sponsorom: 
Staroście Leżajskiemu Markowi Śliżowi, 

Dyrektorowi ZSL w Leżajsku Zbigniewowi Trębaczowi 
Dyrektorowi Browaru w Leżajsku Leszkowi Kałuży
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Mistrzostwa odbywały się pod 
honorowym patronatem abpa 
Adama Szala oraz Prowincjała 
OO. Bernardynów Teofila Czar-
niaka. Każdy dzień rozgrywek 
rozpoczynał się mszą św. w Bazy-
lice ZNMP w Leżajsku. Otwarcia 
turnieju dokonali: bp Stanisław 
Jamrozek oraz Starosta Leżajski 
Marek Śliż.

Franciszkański Ośrodek Kul-
tury pełnił funkcję biura mi-
strzostw, a jego dyrektorem i za-
razem opiekunem leżajskiej 
drużyny LSO był o. Klaudiusz Ba-
ran. Turniej cieszył się bardzo du-
żym zainteresowaniem, wszystkie 
drużyny otrzymały atrakcyjne na-
grody (m.in. koszulki z autogra-
fami klubów z PlusLigi) oraz pa-
miątkowe puchary.

Tytuł MVP mistrzostw zdobył 
zawodnik leżajskiej drużyny To-
biasz Sarzyński.

Patronat medialny nad im-
prezą sprawował ogólnopolski 
miesięcznik dla ministrantów 
„KNC” oraz podkarpacielive.tv, 
które prowadziło transmisję me-
czy finałowych oraz wręczenia 
nagród.

Organizatorzy dziękują za 
wsparcie wydarzenia: Staroście 
Leżajskiemu Markowi Śliżowi, 
Burmistrzowi Leżajska Irene-
uszowi Stefańskiemu, Elektro-
ciepłowni Nowa Sarzyna, MZK 
Leżajsk, Opus Bonum, Tryumf, 
Maawsport, Styropianex, Grein-
plast, Kraksport i Happy Druk. 
Ponadto kierują podziękowa-
nia do dyrekcji Zespołu Szkół 
Technicznych i dyrekcji Zespo-
łu Szkół Licealnych w Leżajsku 
za życzliwość i pomoc w organi-
zacji mistrzostw.

o. Klaudiusz Baran

MISTRZOSTWA POLSKI 
LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA 

W SIATKÓWCE

W dniach 23-24 marca 
br. w Leżajsku odbyły się 
pierwsze Mistrzostwa 
Polski Liturgicznej Służ-
by Ołtarza w Siatkówce. 
Pomysłodawcą i organi-
zatorem zawodów była 
Liturgiczna Służba Ołta-
rza działająca przy Klasz-
torze OO. Bernardynów 
w Leżajsku. Mistrzem 
Polski została drużyna 
z Leżajska trenowana 
przez Jana Macha. Srebr-
ny medal zdobył Kroto-
szyn, brąz zaś wywalczyli 
zawodnicy z Czułowa.

Końcowa klasyfikacja turnieju:
I miejsce:  Leżajsk
II miejsce:  Krotoszyn (diecezja kaliska)
III miejsce:  Tychy-Czułów (archidiecezja katowicka)
IV miejsce:  Warta (diecezja włocławska)
V miejsce:  Gwizdów (archidiecezja przemyska)
VI miejsce:  Mońki (archidiecezja białostocka)
VII miejsce:  Miasteczko Śląskie (diecezja gliwicka)
VIII miejsce:  Zaczernie (diecezja rzeszowska)
IX miejsce:  Starogard Gdański (diecezja pelplińska)
X miejsce:  Ruda Śląska (diecezja katowicka)

Fot. Zuzanna Ostolska
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Na zawody przybyło 330 zawodników zrzeszo-
nych w 33 klubach w 5 krajach (Węgry, Czechy, 
Chorwacja, Polska i Słowacja). Zawodnicy CSWiS 
nie zawiedli zdobywając złoto w kat. junior, a wy-
walczyła je Aleksandra Kula. Srebro w kat. mło-
dzik zdobyła Karolina Jurkowska, a dwa brązowe 
medale w kat. dzieci wywalczyli Jakub Czubat oraz 
Patryk Marcinowski, który pierwszy raz startował 
w seniorach. 

Poza turniejem był także czas na poznanie Bra-
tysławy i zapoznanie podopiecznych CSWiS z hi-
storią miasta. Młodzież mogła podziwiać jego uro-
ki po ciężkim dniu spędzonym na tatami.

Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu finansowe-
mu Miasta Leżajsk, firmy BMF Polska oraz firmy 
Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna.

AD – www.csw.net.pl

W sezonie 2018/19 siatkarze LTS Feniks Le-
żajsk zajęli I miejsce w podkarpackiej lidze młodzi-
ków i zgodnie z regulaminem rozgrywek Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej Feniks został zobligowany 
do organizacji 1/4 mistrzostw Polski. Turniej odbył 
się w dniach 22-24 marca w hali sportowej Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Leżajsku. 

Leżajskich zawodników dopingowało liczne gro-
no kibiców i rodziców. Drużyna z Leżajska wystą-
piła w składzie: Kacper Lasota, Jakub Olechowski, 
Jan Kuźniar, Jan Partyka, Jan Konopka, Kacper 
Stańko, Krzysztof Domagała, Michał Kociołek. 
Trenerem zespołu jest Daniel Domagała.  

Puchary, statuetki, dyplomy i nagrody w imieniu 
starosty leżajskiego wręczył zawodnikom Prezes 
LTS Feniks Leżajsk Zbigniew Pudełkiewicz. 

Siatkarze uzyskali awans do półfinałów Mi-
strzostw Polski, co jest bardzo dużym osiągnię-
ciem. Turniej odbędzie się w dniach 5-7 kwietnia 
2019 roku w Kielcach.

Prezes LTS Feniks Leżajsk
Zbigniew Pudełkiewicz 

CSWiS na Otwartych Mistrzostwach Słowacji
W dniach 22-23 marca Centrum Sztuk Wal-
ki i Sportu w Leżajsku brało udział w Slova-
kian Open International Tournament w Du-
najskiej Stredzie (Otwarte Mistrzostwa 
Słowacji), które są jednymi z największych 
na Słowacji. Organizatorem był Shinky-
okushin Karate Organization Slovakia. 

Sukces 
młodych 
siatkarzy 
LTS FENIKS 
LEŻAJSK

Klasyfikacja końcowa:
I m-ce – KS Wifama Łódź
II m-ce – LTS Feniks Leżajsk 
III m-ce – Sparta AGH Kraków
IV m-ce – AKS V LO Rzeszów
V m-ce – LKS Bobowa
VI m-ce – ULKS Chobrzany 

LTS Feniks osiągnął następujące wyniki:
1. LTS Feniks Leżajsk – LKS Bobowa  ............................ 2:0  ............................. (25:12, 25:22 )
2. LTS Feniks Leżajsk – KS Wifama Łódź  .................... 2:0  ............................. (25:19, 25:23)
3. AKS V LO Rzeszów – LTS Feniks Leżajsk  ............... 1:2  ............................. (25:27, 25:13, 13:15)
4. Sparta AGH Kraków – LTS Feniks Leżajsk  ............. 2:1  ............................. (25:21, 22:25, 15:10)

Statuetki dla najlepszych zawodników otrzymali:
najlepszy rozgrywający: 

Igor Michalski (Sparta AGH Kraków)
najlepszy atakujący: 

Jan Konopka (LTS Feniks Leżajsk) 
MVP turnieju: 

Kacper Łysik (KS Wifama Łódź)
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KALENDARZ IMPREZ

MAJ 2019GMINNE OBCHODY 
UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Termin: 3 maja
Miejsce: Brzóza Królewska
Organizatorzy: Gmina Leżajsk, GOK w Giedlarowej, parafia i orga-
nizacje społeczne wsi Brzóza Królewska
Opis: Uroczysta msza św. w intencji ojczyzny, apel poległych i skła-
danie wiązanek w miejscu pamięci. 

UROCZYSTE OBCHODY ŚW. KONSTYTUCJI 3 MAJA 
POŁĄCZONE Z 90-LECIEM OSP GRODZISKO GÓRNE 

Termin: 3 maja 
Miejsce: Gmina Grodzisko Dol-
ne 
Organizatorzy: Wójt Gminy 
Grodzisko Dolne, Ośrodek Kul-
tury w Grodzisku Dolnym, OSP 
Grodzisko Górne 
Opis: W tym dniu odbędą się 
uroczystości upamiętniające 
Święto Konstytucji 3 Maja. Pierwsza część uroczystości będzie mieć 
miejsce w kościele parafialnym, natomiast uroczysty apel na placu 
przy remizie OSP w Grodzisku Górnym. 

74. ROCZNICA BITWY POD KURYŁÓWKĄ 
Termin: 5 maja 
Miejsce: Kuryłówka 
Organizator: Wójt Gminy Kuryłówka, GOK w Kuryłówce 
Program: 15.00 – Msza w Kościele św. Józefa, 16.30 – Uroczystości 
przy pomniku obok Urzędu Gminy
Opis: Bitwa pod Kuryłówką miała miejsce 6 maja 1945 roku, przez 
lata wymazana z historii należy do największych zwycięskich bojów 
żołnierzy podziemia antykomunistycznego z Sowietami. Dzisiaj gdy 
jest upamiętniona symbolem w postaci pomnika można godnie ob-
chodzić kolejne rocznice, ale o bitwie przypominają również groby 
na cmentarzu parafialnym, w których pochowano mieszkańców Ku-
ryłówki pomordowanych nazajutrz po bitwie z NKWD. 

76. ROCZNICA PACYFIKACJI WSI GIEDLAROWA
Termin: 7 maja 2019 r. 
Miejsce: Giedlarowa
Organizatorzy: Parafia, GOK
Opis: Msza św. przy kapliczce na „Półtorakach”. 

KINO NA ANTRESOLI
Termin: 7 maja ( każdy drugi wtorek miesiąca godz.20.00) 
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, ul. Mickiewicza 65 
(Filia Biblioteki Publicznej) 
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Opis: Zapraszamy na filmy autor-
skie (reżyserskie), kino alterna-
tywne z różnych okresów czaso-
wych. 

ZOOM NA LITERATURĘ. 
OGÓLNOPOLSKA AKCJA 

PROMOWANIA 
CZYTELNICTWA, BIBLIOTEK 

I BIBLIOTEKARZY
Termin: 7-9 maja 2019 r.
7 maja, godz. 9.00 – spotkanie au-
torskie połączone z warsztatami 
pisarskimi dla młodzieży prowa-
dzone przez Joannę M. Chmie-
lewską

I M P R E Z Y  K U L T U R A L N E  –  m a j

7 maja, godz. 17.00 – koncert Jakuba Blokesza
8 maja, godz. 17.00 – spotkanie autorskie z Andrzejem Stasiukiem
9 maja, godz. 17.00 – spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas-Ło-
niewską
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku

PRZEGLĄD PIOSENKI SZKOLNEJ „MUZYNKA”
Termin: 14-15 maja
Miejsce: OK w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

GMINNE ŚWIĘTO 
PRZEDSZKOLAKA

Termin: 16 maja 
Miejsce: OK w Wierzawicach
Organizator: OK w Wierzawicach
Opis: Prezentacja umiejętności 
artystycznych dzieci uczęszcza-
jących do przedszkoli na terenie 
gminy Leżajsk.

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

Andrzej Stasiuk Agnieszka Lingas-Łoniewska

Termin: 15 maja – 30 czerwca 
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym 
Organizator: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym 
Opis: Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z te-
renu Gminy Grodzisko Dolne, którego tematem przewodnim jest 
popularyzowanie i promowanie walorów naturalnych, turystycznych 
i krajobrazowych własnej miejscowości oraz jej ludowego dziedzi-
ctwa kulturowego. Celem konkursu jest również aktywizacja dzie-
ci i młodzieży do twórczych działań plastycznych oraz różnych form 
wypowiedzi literackich nawiązujących do tradycji oraz poszanowania 
rodzimych i pięknych wartości patriotycznych. 



21KURIER POWIATOWY n nr 4/2019 (173)

POWIAT KALENDARZ IMPREZ

I M P R E Z Y  S P O R T O W E  –  m a j

DNI KWITNĄCEJ AZALII
Termin: 19 maja
Miejsce: Rezerwat Azalii Pontyjskiej „Kołacznia”
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

GIEŁDA STAROCI
Termin: 19 maja w godzinach 8.00-12.00
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Opis: Wszyscy fascynaci staroci i kolekcjonerzy, a także i ci którzy 
po prostu chcą kupić coś starego, niepowtarzalnego i ładnego zara-
zem, będą mieli znów okazję do zakupów. Wszystko za sprawą gieł-
dy staroci.

XI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI DAWNEJ
Termin: 20,21 maja
Miejsce: PSM I st,, MCK, MZL,
Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku, Miejskie 
Centrum Kultury w Leżajsku 

LEŻAJSKA NOC MUZEÓW POWIATOWA LIGA W PIŁCE NOŻNEJ O KLUBOWE MISTRZOSTWO 
POWIATU LEŻAJSKIEGO – SEZON 2019

Termin: 1 maja – 31 października 
Miejsce: teren Powiatu Leżajskiego 
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym, Powiatowe 
Zrzeszenie Zespołów Sportowych w Leżajsku, Starostwo Powiato-
we w Leżajsku
Opis: Powiatowa liga w piłce nożnej organizowana jest w kategorii 
młodzików, trampkarzy i juniorek oraz orlik. Biorą w niej udział dru-
żyny dziewcząt i chłopców z terenu powiatu leżajskiego i spoza jego 
obszaru. Rozgrywki prowadzone są w sezonie „wiosna-jesień” w sy-
stemie „każdy z każdym – mecz i rewanż” w różnych miejscowoś-
ciach. Celem rozgrywek jest popularyzacja i upowszechnianie piłki 
nożnej w powiecie, podnoszenie umiejętności zawodników oraz wy-
łonienie klubowego mistrza powiatu w poszczególnych kategoriach 
w roku 2019.

V ULICZNY BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA W NOWEJ SARZYNIE
Termin: 2 maja 
Miejsce: Start/meta: parking przed Urzędem Miasta i Gminy w No-
wej Sarzynie
Organizatorzy: Urząd Mia-
sta i Gminy w Nowej Sarzy-
nie, Zespół Szkół w Nowej 
Sarzynie, Szkoła Podstawo-
wa w Łętowni, Biuro Posel-
skie Posła na Sejm RP Je-
rzego Paula. 

XVII MIĘDZYSZKOLNE 
SPŁAWIKOWE ZAWODY 

WĘDKARSKIE 
Termin: 18 maja 
Miejsce: Nowa Sarzyna (sta-
wy Janda)
Organizatorzy: Koło PZW 
Nr 28 „Szuwarek”w No-
wej Sarzynie, Urząd Miasta 
i Gminy w Nowej Sarzynie 

VI BIEG ZOŚKI TUROSZ
Termin: 25 maja
Miejsce: Leżajsk 
Organizator: Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji 
w Leżajsku, Miasto Leżajsk, 
Miejskie Centrum Kultury 
w Leżajsku

Opis: W ramach Jarmarku Kulturalnego i Leżajskiej Nocy Muzeów 
na plenerowej scenie przed MZL odbędzie się niepowtarzalny kon-
cert z największymi przebojami polskiej piosenki autorstwa Krzysz-
tofa Dzikowskiego w wykonaniu solistów oraz grupy artystycznej 
Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie pod kierunkiem Anny Czen-
czek z towarzyszeniem Orkiestry Festiwalowej Tomasza Filipczaka. 
Wydarzenie dofinansowane z Funduszu Społecznego Grupy Żywiec. 

PIKNIK RODZINNY W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ – ŚWIĘTO SZKOŁY
Termin: 26 maja
Miejsce: Park Wiejski w Brzózie Królewskiej
Organizatorzy: Zespół Szkół, Gmina Leżajsk, OK w Brzózie Kró-
lewskiej
Opis: Piknik z różnorodnymi atrakcjami, w tym prezentacja talentów 
uczniów Zespołu Szkół w Brzózie Królewskiej

Termin: 24 maja
Miejsce: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Organizator: MZL
Opis: Pierwszego dnia dwudniowej Nocy Muzeów Muzeum Ziemi 
Leżajskiej zaprasza na spektakl „Świat w walizce”, który odbędzie 
się na scenie plenerowej przed muzeum. W spektaklu wystąpią arty-
ści skupieni w Teatrze Muzycznym Broadway. Producentem przed-
stawienia jest dyrektor GOK Gminy Leżajsk Marek Krauz, za re-
żyserię i scenariusz odpowiada Marcin Ehrlich, a za przygotowanie 
wokalne – Magdalena Skubisz. 

„NIEBO Z MOICH STRON” – KONCERT W RAMACH JARMARKU 
KULTURALNEGO

Termin: 25 maja 
Miejsce: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Organizator: MZL
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Podróż 40
Czas wrócić na ziemię. Pozo-

stawiamy za sobą Burdż Chalifa, 
najwyższy budynek, jaki kiedy-
kolwiek wzniósł człowiek. W po-
szukiwaniu niezwykłych miejsc 
z przedrostkiem „naj”, nie mu-
sieliśmy wiele się natrudzić. Po-
nownie jesteśmy w największym 
centrum handlowym świata – 
Dubaj Mall, w którym znajdu-
je się kolejny rekordzista: Du-
baj Aquarium & Underwater 
zoo. To jedno z największych 
akwariów pod dachem na świe-
cie. Dzierży rekord Guinnessa 
za „największy na świecie panel 
akrylowy”. Ściana z akrylu, przez 
którą można oglądać miesz-
kańców akwarium, ma 33 me-
try szerokości, ponad 8 metrów 
wysokości i aż 7,5 cm grubości. 
Ambitnym właścicielom zależało 
na jeszcze większej powierzchni 
– niestety przerosło to możliwo-
ści techniczne producentów. Nie 
zmienia to jednak faktu, że tłu-
my turystów z podziwem i niedo-
wierzaniem patrzą na wielką pio-
nową taflę, za którą pływa ponad 
300 rekinów, płaszczek i tysiące 
ryb. Ale, jak to zwykle bywa z re-
kordzistami, nie obeszło się bez 
problemów. Zaraz po oddaniu 
akwarium do użytku, imponują-
ca konstrukcja zaczęła przecie-
kać. Zwykłe kap, kap skutkowało 
zamknięciem sklepów i ewaku-
acją centrum handlowego. Na 
szczęście problem zażegnano, 
a my, chyba bezpiecznie, może-
my ruszyć do podziwiania cudów 
podwodnego świata.

Jeszcze weryfikacja naszych 
biletów i spotkanie z robotem, 
którego inteligencja jest pro-
porcjonalna do wielkości jego 
procesora i wchodzimy do środ-
ka. Od razu zaczynamy od wiel-
kiego wow. Przed nami długi na 

50 metrów podwodny tunel. Wi-
dok morza z perspektywy mor-
skiego dna zachwyca wszystkich. 
Dosłownie na wyciagnięcie ręki 
możemy zbliżyć się do rekinów 
i płaszczek, które z dołu wyglą-
dają jak przybysze z kosmosu. 

Naj... Dubaj
Zjednoczone Emiraty Arabskie

cz.2

Nie mniejsze wrażenie robi świa-
domość, że jesteśmy wewnątrz 
jednego z największych zbiorni-
ków wody na świecie o obojętno-
ści 10 milionów litrów. Imponu-
jące akwarium ma 51 metrów 
długości, 20 metrów szeroko-
ści i 11 metrów wysokości.

Zabawa i wrażenia niezwykłe, 
choć niewiele ma to wspólnego 
z prawdziwymi doznaniami, kie-
dy założymy maskę, do ust włoży-
my rurkę i w naturalnym otocze-
niu zobaczymy nawet dwukrotnie 
mniejszego rekina. 

Ponad pół godziny pokonu-
jemy pięćdziesięciometrowy tu-
nel – to rekord, który nietrud-
no pobić, patrząc na otaczające 
nas obrazy. Nieustannie robimy 
nowe zdjęcia i kolejne minuty fil-
mu. Następnie idziemy na wyż-

Tańczące fontanny po zmroku

Podwodny tunel

Największy panel akrykowy świata
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tekst, zdjęcia Ireneusz Wołek
www.niezwyklyswiat.com

You Tube – niezwykly swiat 

szy poziom. Tutaj wodne zoo 
mieści 36 pojedynczych akwa-
riowych ekspozycji, zapraszając 
gości na wyprawę w różne śro-
dowiska wodne. Oferuje zwie-
dzającym interaktywną meto-
dę zdobywania wiedzy na temat 
ekologii i zrównoważonego roz-
woju w kontekście flory i fau-
ny morskiej. Podczas zwiedza-
nia przejdziemy przez trzy strefy 
ekologiczne: las deszczowy, ska-
liste wybrzeże i żywy ocean, 
w których prezentowana jest cała 
różnorodność zwierząt wodnych. 
Na początek ryby o niezwykłych 
kształtach i barwach. Każde 
akwarium to nowa niespodzian-
ka. Mnogość i różnorodność ryb 
zachwyca, a przecież to tylko na-
miastka podwodnego świata.

Jesteśmy w górnej części akwa-
rium. Stąd goście mają sposob-
ność popływać wśród rekinów, 
uczestnicząc w publicznych se-
sjach nurkowania lub udać się na 
przejażdżkę łodzią ze szklanym 
dnem po powierzchni akwarium 
– co uzmysławia wielkość tego 
zbiornika.

Kolej na tropikalne ryby, ko-
niki morskie, kolorowe krewet-
ki i kraby. Wielką atrakcją cieszą 
się zabawne pingwiny, sznurowe 
mostki i prawdziwe monstrum – 
ponad pięciometrowej długoś-
ci krokodyl. Nawet tutaj za kil-
kucentymetrowej grubości szybą 
nie czujemy się pewnie, a leni-
we ruchy gada dodają spotkaniu 
grozy. 

W Underwater Zoo spędza-
my około dwie godziny. To wy-
starczający czas, by wszystko zo-
baczyć bez zbędnego pośpiechu, 
a zarazem się nie znudzić. Ale 
czy warto wydać 150 zł za bilet 
łączony z wjazdem na najwyższy 
wieżowiec świata? Jeśli ktoś nie 
był w żadnym oceanarium lub 
akwarium z tunelem, to warto. 
Jeżeli był – decyzję pozostawiam 
Państwu. 

Zaczyna się ściemniać. To czas 
na popisy największych i najpięk-
niejszych na świecie, jak twierdzi 
wielu oglądających – „tańczą-
cych” fontann.

Pokazy fontann odbywają 
się codziennie o godzinie 13:00 

i 13:30 oraz co 30 minut w godzi-
nach od 18:00 do 22:00 Oczywi-
ście te wieczorne są najefektow-
niejsze i na nie czekamy.

Fontanna została uruchomio-
na w 2009 roku i zajmuje te-
ren 30 hektarów Burdż Chalif 
Lake. Strumienie wody strzela-
ją na wysokość 154 metrów, co 
równa się wysokości 50 piętro-
wego budynku. Fontanna ma 
długość 275 metrów i składa się 
z pięciu okręgów o różnych roz-
miarach i dwóch głównych łu-
ków. Kompleks został zaprojek-
towany przez twórców Fontanny 
Bellagio w Las Vegas. Właśnie 
rozświetliła się najwyższa wie-
ża świata. Burdż Chalifa zaczął 
migać milionami świateł a nad 
okolicznymi wieżowcami zło-
wrogie niebo przeszywają pio-
runy i burzowe grzmoty. Mija-
ją kolejne minuty oczekiwania. 
W końcu rozpoczyna się pokaz. 
Rozbrzmiewa muzyka, zapala-
ją się światła, a w niebo strze-
lają strumienie wody.  Fontan-
na tańczy w rytm Sama Dubai 
Baba Yetu – piosenki śpiewanej 
w języku Suahili, najlepiej sprze-
dającego się utworu taneczne-
go Shik Shak Shok oraz mojego 
ulubionego utworu Con te parti-
ro – śpiewanego przez światowej 
sławy włoskiego tenora Andrea 
Bocelliego. Widzowie co chwi-
lę oklaskami nagradzają pokaz. 

Słychać głosy aprobaty. Ponad 
6600 świateł i 25 kolorowych pro-
jektorów tworzy efektowny spek-
takl wizualno-muzyczny. Nie-
stety, spadają pierwsze krople 
deszczu. Po chwili ulewa przy-
słania całe widowisko. Ociekając 
wodą uciekamy do Dubaj Mall. 
A najsłynniejsze fontanny świa-
ta – niczym artysta bez widzów 
– kończą swój pokaz. Natura po-
kazała swoja siłę, zalewając fon-
tanny wodną strugą z nieba. 

Dubaj po raz kolejny nas za-
skoczył. Jesteśmy tutaj dwa dni 
i pada deszcz. A przecież to je-
den z najbardziej suchych krajów 
świata, którego ponad 90% po-
wierzchni pokrywa pustynia. 

Mokrzy, wypożyczonym sa-
mochodem wracamy do hote-
lu. Jeszcze „długie Polaków roz-
mowy” i nerwowe minuty walki 
z kamerą, której działanie unie-
ruchomiła wilgoć. Biegam z su-
szarką i co chwilę próbuję włą-
czyć urządzenie. Nic z tego. 
Chyba wyzionęła elektroniczne-
go ducha. 

Co przyniesie nam jutro? Zo-
baczymy. Ale o tym w następ-
nej części o poszukiwaniu „naj” 
w Dubaju.

Sklep z pamiątkami i akwariową ścianą

Płaszczka i ja

Zawsze wesołe pingwiny

Paszcza krokodyla w Underwoter zoo
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1  Dla Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu wyliczenia na podstawie przykładu 
reprezentatywnego na dzień 03.07.2018 r. ustalonego zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim są następujące: stała stopa oprocentowania kredytu: 
5,99%, całkowity koszt kredytu: 5 091,99 zł obejmuje: prowizję: 2 213,72 zł, odsetki: 2 870,17 zł, opłatę za wypłatę gotówki w kasie oddziału Banku: 8,10 zł. 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 12,02%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 15 000 zł; czas obowiązywania 
umowy: 48 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 25 459,12 zł; wysokość 47 miesięcznych rat 535,39 zł, wysokość ostatniej 48 raty 535,31 zł.

 Propozycja dotyczy Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego z wnioskowaną kwotą od 6 000 zł do 35 000 zł z maks. okresem kredytowania 
60 miesięcy i dostępna jest dla nowych Klientów Banku rozumianych jako pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych, z min. dochodem 2 500 zł netto, posiadających min. 5-miesięczną historię kredytową w raporcie BIK w sektorze bankowym, których na 
dzień zawarcia umowy o kredyt gotówkowy nie łączy i nie łączyła żadna umowa: pożyczki/kredytu gotówkowego, pożyczki/kredytu konsolidacyjnego, 
karty kredytowej, kredytu ratalnego z Santander Consumer Bankiem lub Santander Consumer Finanse S.A. lub AIG Bank Polska S.A.

 Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu z uwzględnieniem 
oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. Szczegóły sprawdź w  oddziałach Banku lub na  
www.santanderconsumer.pl.

Zmieniamy logo, 
nie zasady!

od 3,99%
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