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W NUMERZE:

23 czerwca:

recital organowy:
Jakub Chachulski

czêœæ kameralna:
Polish Camerata

soliœci:
Wies³aw Ochman – tenor
Ma³gorzata Kellis – sopran

30 czerwca:

recital organowy:
Wojciech Ró¿ak

czêœæ kameralna:
kwartet – Dorota Szczepañska
– sopran/kastaniety, Miros³aw
Feldgebel – fortepian/klawe-
syn,
Leszek Potasiñski – gitara, To-
masz Strahl – wiolonczela

7 lipca:

recital organowy:
Julian Gembalski

czêœæ kameralna:
Konrad Bukowian – wiolon-
czela
Kwartet smyczkowy „Prima Vi-
sta”

14 lipca:

recital organowy:
Jakub Garbacz (debiut)

czêœæ kameralna:
Renata Johnson Wojtowicz –
sopran
Piotr Szpara – tenor
Ryszard Marchewka – forte-
pian

XXIII Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki

Organowej i Kameralnej w Le¿ajsku

21 lipca:

recital organowy:
Olga Dmitrienko (Ukraina)

28 lipca:

recital organowy:
Wolfgang Zerer (Niemcy)

4 sierpnia:

recital organowy:
Arkadiusz Bialic

czêœæ kameralna:
Duo Accosphere
Alena Budziankova-Palus –
akordeon
Grzegorz Palus – akordeon

11 sierpnia:

recital organowy:
Karolina Juodelyte (Litwa)

czêœæ kameralna:
Wroc³awski Kwartet Smycz-
kowy

18 sierpnia:

recital organowy:
Roman Perucki

czêœæ kameralna:
Magdalena Witczak – sopran
Maria Perucka – skrzypce

25 sierpnia:

recital organowy:
prof. Józef Serafin

czêœæ kameralna:
Warszawska Orkiestra Smycz-
kowa im. Zenona Brzewskie-
go pod kier. prof. dr hab. An-
drzeja Gêbskiego
Magdalena Ko³cz – skrzypce

Jesteœmy m³odymi tego narodu
Gdy upada³em twarz¹ w ka³u¿ê krwi
nie wiedzia³em jak bardzo pragn¹³ mi³oœci.

¯a³ujê, ¿e nie podziêkowa³em mamie za to ostatnie œniadanie i uœmiech.
By³ taki sam jak ka¿dy z nas
lecz brakowa³o mi³oœci i wspó³czucia,
brakowa³o œwiat³a w tunelu.
Codziennie gdy mnie mija³ na ulicy
widzia³em ca³y jego ból
widzia³em rozpacz we wzroku utkwionym w dal
Widzia³em jak b³¹ka siê po labiryncie,
gdy balansowa³ pomiêdzy skrajnoœciami.

Moja wina.
Mog³em pomóc.
Mog³em byæ drogowskazem.
Mog³em byæ zbawicielem.

Zbawiæ jego ¿ycie wskazuj¹c mu niebo.
Sebastian Hanus
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Utrzymuj¹ca siê na koniec 2013 r.
19,5 procentowa stopa bezrobocia
sytuowa³a powiat le¿ajski na
6 miejscu w województwie pod-
karpackim. W tym czasie œrednia
dla Podkarpacia kszta³towa³a siê na
poziomie 16,4 proc. a dla kraju –
13,4 proc. W liczbach bezwzglêd-
nych bezrobocie w powiecie le¿aj-
skim wynosi³o 5585 osób i w sto-
sunku do 2012 r. wzros³o o 80 bez-
robotnych. Zdecydowan¹ wiêk-
szoœæ stanowili mieszkañcy wsi –
4145 osób, a prawie po³owa z ogól-
nej liczby pozostaj¹cych bez pra-
cy by³a udzia³em kobiet (2751).
Grup¹ szczególnie dotkniêt¹ byli
bezrobotni w wieku 25-34 lat i sta-
nowili 30,7 proc. ogó³u, nieco le-
piej by³o z osobami w przedziale
wiekowym 25-34 lata (24,3 proc.)
oraz 35-44 (19,1 proc.). W tych
grupach, w porównaniu z 2000 r.,
bezrobocie spad³o, wzros³o jednak
wœród osób pomiêdzy 45 a 54 ro-
kiem ¿ycia (do 16,2 proc. – by³o
11,2 proc.) oraz 55-latków i star-
szych (do 9,7 proc. – by³o 1 proc.).
Najwiêksze trudnoœci w znalezie-
niu pracy mia³y osoby z wykszta³-
ceniem zasadniczym zawodowym
– 34 proc. bezrobotnych, z wy-
kszta³ceniem œrednim zawodo-

25 marca 2014 r. Rada Powiatu
podjê³a uchwa³y:

� Nr LIV/279/2014 o uchyleniu
uchwa³y Nr LII/272/2014 Rady
Powiatu Le¿ajskiego z dnia
29 stycznia 2014 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Wo-
jewództwu Podkarpackiemu na re-
alizacjê zadania pn. Trasy rowe-
rowe w Polsce p³d.-wsch.

� Nr LIV/280/2014 sprawie zmian
w wieloletniej prognozie finanso-
wej Powiatu Le¿ajskiego,

� Nr LIV/281/2014 w sprawie wpro-
wadzenia zmian w bud¿ecie Po-
wiatu na 2014 r.

LIV sesja Rady Powiatu

wym i policealnych –24 proc.,
z podstawowym i gimnazjalnym
– 19 proc. Najmniejsz¹ grupê bez-
robotnych stanowili absolwenci
studiów wy¿szych i szkó³ œrednich
ogólnokszta³c¹cych – 11 proc. Po-
wiatowy Urz¹d Pracy w Le¿ajsku
na rozmaite formy aktywizacji
bezrobotnych wyda³ w 2013 r.
10,7 mln z³, skorzysta³o z nich
prawie 1,9 tys. osób.

W ramach ubieg³orocznej
wspó³pracy ze 188 organizacjami
pozarz¹dowymi oraz prowadz¹cy-
mi dzia³alnoœæ po¿ytku publicz-
nego Powiat Le¿ajski wspar³ finan-
sowo i obj¹³ pomoc¹ rzeczowo-or-
ganizacyjn¹ kilkadziesi¹t imprez.
Dzia³ania koncentrowa³y siê na

obszarach zwi¹zanych miêdzy in-
nymi z polityk¹ spo³eczn¹
i ochron¹ zdrowia; z kultur¹,
ochron¹ dóbr kultury i dziedzic-
twa narodowego; z kultur¹ fi-
zyczn¹, sportem i turystyk¹, a tak-
¿e z bezpieczeñstwem i porz¹d-
kiem publicznym. W sumie wy-

asygnowano na to 50 tys. z³,
oprócz tego na dotacje dla klubów
sportowych z terenu powiatu prze-
kazano kolejne 50 tys. z³. Za osi¹-
gniêcia sportowe nagrodzono
18 zawodników i dzia³aczy.

(ja)
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Jak kszta³ciæ m³odzie¿, aby
zwiêkszyæ jej mobilnoœæ na rynku
pracy? Jakich fachowców oczekuj¹
podkarpaccy pracodawcy? Jak
efektywnie i racjonalnie wykorzy-
staæ nowoczesn¹ bazê dydaktyczn¹
szko³y nie tylko dla celów eduka-
cji m³odzie¿y, lecz tak¿e dla po-
trzeb przemys³u? Czy szko³a tech-
niczna mo¿e staæ siê kompetent-
nym zapleczem dla œrodowiska
biznesu?

Na te i wiele innych pytañ szu-
kali odpowiedzi uczestnicy kon-
ferencji przebiegaj¹cej pod has³em
„Zawód to przysz³oœæ”, zorganizo-
wanej w dniu 9 kwietnia br.
w Zespole Szkó³ Technicznych
im. T. Koœciuszki w Le¿ajsku.

– Naszym celem jest takie kszta³ce-
nie m³odzie¿y, aby by³a ona jak naj-
lepiej przygotowana do wejœcia na ry-
nek pracy, który staje siê coraz bar-
dziej wymagaj¹cy – deklarowa³a,
otwieraj¹c konferencjê pani Hali-
na Samko – dyrektor Zespo³u
Szkó³ Technicznych. – Wysoki po-
ziom kszta³cenia zawodowego, to je-
den z priorytetów polityki oœwiatowej
naszego powiatu. Osi¹gniêcie tego celu
nie by³oby mo¿liwe bez wysokich
kwalifikacji kadry pedagogicznej
i nowoczesnej bazy technicznej. Cie-
szy nas fakt, ¿e Zespó³ Szkó³ Technicz-
nych bêd¹cy g³ówn¹ szko³¹ w powie-
cie ukierunkowan¹ na kszta³cenie
zawodowe dysponuje nowoczesnym
zapleczem technodydaktycznym.
Szko³a od wielu lat, przy wsparciu
finansowym bud¿etu powiatu, aktyw-
nie pozyskuje œrodki na rozbudowê
i modernizacjê bazy dydaktycznej.

W ostatnich latach potencja³ technicz-
ny szko³y zosta³ wzbogacony o wiele
nowoczesnych pracowni wyposa¿o-
nych w sprzêt analogiczny do tego,
który jest wykorzystywany w przemy-
œle. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki reali-
zacji projektu inwestycyjnego Regio-
nalne Centrum Transferu Nowocze-
snych Technologii Wytwarzania
na wartoœæ ponad 8 mln z³ oraz pro-
jektu PO KL „Podkarpacie stawia
na zawodowców” o wartoœci ok.
2,7 mln z³ – przekonywa³ pan Ma-
rek Kogut – Wicestarosta Le¿aj-
ski.

W kolejnym etapie konferencji,
pani Halina Samko dokona³a pre-
zentacji multimedialnej dotycz¹cej
realizowanych aktualnie w Zespo-
le Szkó³ Technicznych projektów
wspó³finansowanych z bud¿etu
UE. – Za chwilê zaproszê Pañstwa na
wycieczkê po szkole, aby mo¿na by³o
zobaczyæ w rzeczywistoœci pracownie i
sprzêt przedstawione na slajdach –
doda³a koñcz¹c prezentacjê.

Wa¿nym elementem konferen-
cji by³y opinie prezentowane
przez zaproszonych podkarpac-
kich pracodawców. Pan Ryszard
£êgiewicz – wiceprezes Stowarzy-
szenia Dolina Lotnicza przedsta-
wi³ perspektywê rozwoju przemy-
s³u lotniczego w naszym woje-
wództwie w kontekœcie potrzeb
kadrowych zg³aszanych przez t¹
bran¿ê. Stwierdzi³, ¿e w okresie
2014-2020 przedsiêbiorstwa zrze-
szone w klastrze zatrudni¹ ok.
3 tys. operatorów z wykszta³ceniem
œrednim i ok. 1,5 tys. in¿ynierów
ró¿nych specjalnoœci.

Ciekawe informacje na temat
nowej perspektywy finansowej
w ramach Programu Operacyjne-
go Polska Wschodnia, zaprezen-
towa³ pan Piotr Zawada – wicepre-
zes Rzeszowskiej Agencji Rozwo-
ju Regionalnego. Zwróci³ uwagê
na fakt, i¿ czas budowy infrastruk-
tury ze œrodków bud¿etu UE do-
bieg³ koñca. W nowym okresie

„Zawód to przysz³oœæ”
mottem konferencji zorganizowanej w Zespole Szkó³ Technicznych im. T. Koœciuszki w Le¿ajsku

Szko³a techniczna zapleczem intelektualnym i technicznym dla przemys³u, czyli konferencja z udzia³em

podkarpackich pracodawców w Zespole Szkó³ Technicznych im. T. Koœciuszki w Le¿ajsku.

programowania trudno bêdzie
pozyskaæ œrodki na inwestycje,
gdy¿ priorytetem s¹ teraz tzw. dzia-
³ania miêkkie.

Kolejny goœæ pani Agnieszka
Wyszyñska – dyrektor Powiatowe-
go Urzêdu Pacy w Le¿ajsku, za-
pewni³a, ¿e PUP oferuje ró¿ne for-
my wsparcia dla pracodawców.
Jedn¹ z nich s¹ kursy i szkolenia
dla osób poszukuj¹cych pracy. Jest
to wa¿ne narzêdzie wsparcia, gdy¿
czynnik ludzki jest bardzo wa¿ny
w ka¿dej firmie determinuj¹c jej
rozwój i konkurencyjnoœæ. Zapro-
si³a pracodawców na VII Le¿ajskie
Targi Pracy, które odbêd¹ siê
w dniu 24 kwietnia br. w hali wi-
dowiskowo-sportowej ZST.

Z zaproszenia do udzia³u w kon-
ferencji skorzystali przedstawicie-
le firm Zwick Polska oraz Carl Ze-
iss. Urz¹dzenia obu firm z zakre-
su metrologii i wytrzyma³oœci zo-
sta³y zakupione do wyposa¿enia
pracowni ZST ze œrodków projek-
tu „Regionalne Centrum Trans-
feru Nowoczesnych Technologii
Wytwarzania” i s³u¿¹ do celów
edukacyjnych m³odzie¿y. Podczas
prezentacji przedstawiciele tych
firm przedstawili ofertê produk-
cyjn¹ oraz szeroki wachlarz mo¿li-
woœci wykorzystania urz¹dzeñ w
ró¿nych ga³êziach przemys³u.

Ostatnim punktem konferencji
by³ panel dyskusyjny dotycz¹cy
mo¿liwoœci wykorzystania bazy
technicznej ZST dla potrzeb prze-
mys³u. Moderatorem dyskusji by³a
pani Halina Samko. Zwracaj¹c siê
do pracodawców podkreœli³a, ¿e
celem doposa¿enia szko³y by³o nie
tylko stworzenie optymalnych wa-
runków kszta³cenia technicznego
m³odzie¿y, lecz tak¿e pe³ne i racjo-
nalne wykorzystanie posiadanego
potencja³u intelektualnego i tech-
nicznego dla potrzeb przemys³u.
– Nowoczesny sprzêt, którym dyspo-
nujemy z za³o¿enia powinien s³u¿yæ
nam oraz wspó³pracuj¹cym firmom.
Nasza oferta wspó³pracy z Pañstwem
ma szerok¹ formu³ê. Jesteœmy przygo-
towani pod wzglêdem kadrowym
i technicznym do organizowania szko-
leñ technicznych „na ¿yczenie”, tj.
o szerokim zakresie tematycznym i do-
stosowanych do zró¿nicowanego pozio-
mu wiedzy uczestników – zapewnia-
³a pani Samko. Pracodawcy, zabie-
raj¹c g³os w dyskusji podkreœlali
potrzebê wspó³pracy z ZST i celo-
woœæ dokszta³cania swoich pracow-
ników. Na zakoñczenie dyskusji
wype³nili ankietê, w której zade-
klarowali jakim rodzajem wspó³pra-
cy z ZST s¹ zainteresowani.

�Zaproszeni goœcie zwiedzaj¹ pracowniê mechatroniki.

�G³os zabiera Ryszard £êgiewicz – Wiceprezes Stowarzyszenia Dolina Lotnicza. ZST
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Uczniowie Zespo³u Szkó³ Tech-
nicznych w Le¿ajsku: Patryk Ma-
teja – gitarzysta i wokalista, Pawe³
Banach – perkusista i Patryk Klecz-
kowski – gitarzysta basowy zwró-
cili na siebie uwagê organizatorów
przes³anym demo piosenki pt.
„My Generation”. Wyk³adowców
i studentów PWSW uj¹³ talent
muzyczny i niebanalny repertuar

Zespó³ „White Socks”
goœciem Podkarpackiego

Festiwalu Piosenki

Angielskiej w Przemyœlu

19 marca 2014 r. zespó³ „White
Socks” wyst¹pi³ z koncertem na
Festiwalu Piosenki Angielskiej
w Pañstwowej Wy¿szej Szkole
Wschodnioeuropejskiej w Prze-
myœlu.

White Socksów, dlatego zapropo-
nowali zespo³owi goœcinny wy-
stêp. Jak okreœli³ w uzasadnieniu
zaproszenia Jacek Rachwa³ – wy-
k³adowca PWSW i jeden z organi-
zatorów Festiwalu: – To, co porwa³o
mnie w tym zespole, to oprócz ich nie-
w¹tpliwego talentu, najbardziej kla-

�Zespó³ White Socks z austriack¹ piosenkark¹ Victori¹ Benesch. Fot. Anna Wróbel

syczny rock, rzadkoœæ na wspó³cze-
snej m³odej scenie muzycznej.

Zespó³ „White Socks” z Le¿ajska
i Victoria Benesch swoim wystêpem
uœwietnili Festiwal „Just Sing It”,
bior¹c pod uwagê fakt, ¿e z 70 zg³o-
szeñ z województwa podkarpackie-
go do festiwalu zakwalifikowa³o siê

20 finalistów. Victoria Benesch – to
austriacka piosenkarka i kompozy-
torka polskiego pochodzenia, któ-
ra wyst¹pi³a z recitalem i poprowa-
dzi³a warsztaty wokalne. Do pomo-
cy w poprowadzeniu warsztatów
wokalistka zaanga¿owa³a perkusistê
White Socksów – Paw³a Banacha.
Pani Benesch przedstawi³a swoj¹ opi-
niê o zespole w formie pisemnej,
w której pogratulowa³a talentu m³o-
dym muzykom z Le¿ajska i wyrazi³a
nadziejê, ¿e bêd¹ go rozwijaæ. Wy-
darzenia w trasie oraz sam przebieg
wystêpu dokumentowa³a szkolna
fotografka i reporterka Anna Wró-
bel. Uczestnicy Festiwalu reprezen-
towali ró¿norodne style muzyczne
i wokalne, jednak wszystkich uczest-
ników po³¹czy³ jêzyk angielski,
w którym napisane by³y teksty wy-
konywanych utworów. Wyjazd do
Przemyœla pozostawi³ niezapomnia-
ne wra¿enia artystyczne, których wy-
miernym efektem bêdzie jeszcze
wiêkszy zapa³ do pracy twórczej.

 Ma³gorzata Korczyñska

W dniu 12 marca 2014 r. w Mu-
zeum Ziemi Le¿ajskiej odby³o siê
spotkanie z pracodawcami repre-
zentuj¹cymi mikro, ma³e, œrednie
przedsiêbiorstwa oraz organizacje
pozarz¹dowe i samorz¹dy lokalne,
którego organizatorami by³ Powiat
Le¿ajski – Powiatowy Urz¹d Pracy
w Le¿ajsku. Spotkanie z praco-
dawcami zorganizowane by³o w ra-
mach projektu „Aktywnoœæ zawo-
dowa drog¹ do zatrudnienia w po-
wiecie le¿ajskim”, wspó³finanso-
wanego ze œrodków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego (Priorytet
VI, Dzia³anie 6.1, Poddzia³anie
6.1.1 Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki).W myœl za³o¿eñ
projektu spotkanie z pracodawca-
mi zorganizowane zosta³o w celu
nawi¹zania wspó³pracy z praco-
dawcami zainteresowanymi zorga-

„Aktywnoœæ zawodowa drog¹ do zatrudnienia w powiecie le¿ajskim”.

nizowaniem sta¿u i zatrudnie-
niem uczestników projektu „Ak-
tywnoœæ zawodowa drog¹ do za-
trudnienia w powiecie le¿ajskim”.
W spotkaniu wziêli udzia³ zapro-
szeni goœcie pan Tomasz Czop
Dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu
Pracy w Rzeszowie oraz pan Wice-
starosta Le¿ajski Marek Kogut. Ze
szczególnym zainteresowaniem
zaproszeni pracodawcy wys³ucha-
li wyst¹pienia Dyrektora Woje-
wódzkiego Urzêdu Pracy w Rze-
szowie, który swoj¹ wypowiedzi¹
zainteresowa³ uczestników spotka-
nia do konstruktywnej i owocnej
dyskusji na temat potrzeb realiza-
cji takiego i podobnych projek-
tów, a tak¿e organizowania tego
typu spotkañ. Ponadto, zosta³a

podkreœlona rola Powiatowego
Urzêdu Pracy w Le¿ajsku w dzia-
³aniach na rzecz pomocy
w rozwoju spo³ecznoœci lokalnej,
w tym przede wszystkim zasobów
ludzkich, ich kwalifikacji, kompe-
tencji, zdobywania doœwiadczenia
zawodowego i tworzenia miejsc
pracy. W szczególnoœci szczere
podziêkowania Powiatowy Urz¹d
Pracy w Le¿ajsku kieruje do pana
Tomasza Czop Dyrektora Woje-
wódzkiego Urzêdu Pracy w Rze-
szowie oraz pana Marka Koguta
Wicestarosty Le¿ajskiego, którzy
skorzystali z zaproszenia i zaszczy-
cili swoj¹ obecnoœci¹. Podzieli siê
Oni niezwykle cennymi uwagami
i refleksjami w zakresie dotychcza-
sowej wspó³pracy przy realizacji

tak licznych projektów przygoto-
wywanych i realizowanych przez
Powiatowy Urz¹d Pracy w Le¿aj-
sku. Powiatowy Urz¹d Pracy
w Le¿ajsku sk³ada równie¿ serdecz-
ne podziêkowanie wszystkim pra-
codawcom, którzy wziêli udzia³
w spotkaniu i wyra¿a swoje prze-
konanie, i¿ niezwykle cenne in-
formacje pozyskane w trakcie spo-
tkania przyczyni¹ siê do dalszej
i owocnej wspó³pracy, a tym sa-
mym wypracowania lepszego
modelu wspó³pracy z pracodaw-
cami i osi¹gniêcia za³o¿eñ projek-
tu. Serdecznie dziêkujemy za za-
interesowanie zaproponowan¹
tematyk¹i zapraszamy do wspó³-
pracy.

AB

Spotkanie z pracodawcami po-
wiatu le¿ajskiego i okolic w ra-
mach projektu „Aktywnoœæ zawo-
dowa drog¹ do zatrudnienia w po-
wiecie le¿ajskim”. 

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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Chcieliœmy pokazaæ m³odzie¿y, jak
wygl¹da nasza szko³a „od kuchni”:
lekcje przedmiotowe, mi³e zak¹tki,
gdzie spêdzamy przerwy, panuj¹c¹ at-
mosferê nauki i zabawy oraz inne
dzia³ania, w których uczestniczymy
na co dzieñ.

Przybyli goœcie mogli uczestni-
czyæ w piêciu, specjalnie przygo-
towanych na tê okolicznoœæ, lek-
cjach pokazowych oraz w widowi-
skowej akcji pomocy ofiarom wy-
padku komunikacyjnego, prze-
prowadzonej przez stra¿aków
z nowosarzyñskiej Jednostki Ra-

Dzieñ Otwarty z Ignacym £ukasiewiczem
18 marca 2014 r. w Zespole Szkó³
im. Ignacego £ukasiewicza
w Nowej Sarzynie odby³ siê Dzieñ
Otwarty. Jak co roku, do szko³y
zostali zaproszeni gimnazjaliœci
z £êtowni, Nowej Sarzyny, Woli
Zarczyckiej i Sarzyny, którzy ju¿
nied³ugo stan¹ przed wa¿n¹ de-
cyzj¹ o wyborze szko³y ponadgim-
nazjalnej.

ków, szybkich, dzielnych i niezwy-
kle skutecznych. Pokaz zakoñczy³
siê kontrolowanym po¿arem po-
jazdu i efektownym jego ugasze-
niem.

Nad bezpieczeñstwem wszyst-
kich, którzy obserwowali akcjê,
czuwali uczniowie klas przeciwpo-
¿arowych, zabezpieczaj¹c miejsce
symulowanego zdarzenia.

Pomoc¹ wszystkim s³u¿y³ te¿ nasz
patron, Ignacy £ukasiewicz, który
specjalnie tego dnia do³¹czy³ do nas i
u¿yczy³ swego imienia lotnej bryga-
dzie szkolnej telewizji „Ignaœ”.

Cieszymy siê, ¿e mogliœmy przyj¹æ
m³odszych kolegów w naszej szkole
i mamy nadziejê, ¿e kolejny dzieñ
otwarty w nowym roku szkolnym
przygotujemy ju¿ wspólnie.

AR i AK

Po przywitaniu goœci i przedsta-
wieniu spraw regulaminowych
uczestnicy zmagali siê z testem
z³o¿onym z 30 zadañ o ró¿nej ska-
li trudnoœci. Wszyscy podzieleni
byli na 3 kategorie wiekowe – Ka-
det (klasy 1 i 2 gimnazjów), Ju-
nior (klasa 3 gimnazjum i 1 li-

Miêdzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

ceum) oraz Student (klasy 2 i 3
liceum). Po 75 minutach walki
z zadaniami i krótkiej przerwie na
ciastko i herbatê, uczniowie z Ze-
spo³u Szkó³ w Nowej Sarzynie,
przygotowani przez nauczycielkê

matematyki, pani¹ Dorotê Osipê,
przedstawili prezentacjê „Matema-
tyka w muzyce”. Uczestnicy mieli
mo¿liwoœæ porównaæ barwê
i brzmienie ró¿nych instrumen-
tów muzycznych, obserwowaæ

W dniu 20 marca br. spotkali siê
najlepsi matematycy z Zespo³u
Szkó³ im. I. £ukasiewicza i gim-
nazjów z terenu miasta i gminy
Nowa Sarzyna. Tego dnia bo-
wiem odbywa³a siê XXIII edycja
Miêdzynarodowego Konkursu
Kangur Matematyczny.

wykresy generowanych fal dŸwiê-
kowych na ekranie wirtualnego
oscyloskopu, a tak¿e przypomnieæ
sobie wiadomoœci o zapisie nuto-
wym, który – jak siê okaza³o – jest
czyst¹ matematyk¹. AR i AK

towniczo-Gaœniczej. Zainscenizo-
wana dla potrzeb edukacyjnych
akcja mia³a na celu zwrócenie
uwagi m³odych ludzi na znacze-

nie pierwszej pomocy przedme-
dycznej, udzielanej w ró¿nych, nie-
jednokrotnie zaskakuj¹cych oko-
licznoœciach oraz na pracê stra¿a-
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Celem tegorocznego konkursu
by³o podkreœlenie roli aktywnoœci
fizycznej, jako niezbêdnego ele-
mentu zdrowego stylu ¿ycia oraz
zachêcenie uczniów do uprawia-
nia fotograficznego hobby. Kon-
kurs skierowany by³ do uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjal-
nych, którzy w swojej twórczoœci
fotograficznej podejm¹ i udoku-
mentuj¹ ró¿ne formy aktywnego
wypoczynku.

W uroczystoœci wziê³o udzia³
11 laureatów konkursu wraz z na-
uczycielami – opiekunami z na-
gradzanych szkó³, a tak¿e zapro-

szeni goœcie: Marek Kogut – Wi-
cestarosta Le¿ajski, Leszek Solarz
– PPIS w Le¿ajsku, Aurelia Kryla –
pracownik Wydzia³u Edukacji,
Zdrowia i Kultury Fizycznej Sta-
rostwa Powiatowego w Le¿ajsku,

Celem organizowanej konferencji jest upowszechnienie wiedzy dotycz¹cej:
� Podstawowych zasad zdrowego od¿ywiania siê � Wp³ywu konserwantów na organizm cz³owieka � Znaczenia picia wody
� Zaburzeñ od¿ywiania (anoreksja, bulimia, oty³oœæ) � Roli suplementów diety w zachowaniu dobrego samopoczucia

Udzia³ w konferencji jest BEZP£ATNY

PAÑSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LE¯AJSKU

ZAPRASZA
wszystkich zainteresowanych mieszkañców Powiatu Le¿ajskiego

na konferencjê „CZY WIESZ CO JESZ?
z udzia³em Pani Anny Szajowskiej-Foryt – dietetyk z Rzeszowa,

która odbêdzie siê dnia 20 maja 2014 r. (wtorek) o godz. 10:00
w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Le¿ajskiej ul. Mickiewicza 20A.

Konkurs fotograficzny

„Trzymaj Formê – B¹dŸ Aktywny”
21 marca br. w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej ju¿ po raz drugi odby³a siê
impreza fina³owa powiatowego konkursu fotograficznego pod has³em:
„Trzymaj Formê – B¹dŸ Aktywny ” przeprowadzonego w ramach re-
alizacji programu „Trzymaj formê”.

Laureaci konkursu
w kategorii:

szko³y podstawowe

I miejsce: Natalia Gnatek kl. VI

SP nr 2 w Le¿ajsku – opiekun

Teresa Dydacka-Jarek

II miejsce: Dominika K¹piñska

kl. V SP nr 1 w Le¿ajsku –

opiekun Edyta Kubicka-Karcz

III miejsce: Adrian Dziki kl. VI

SP nr 2 w Le¿ajsku – opiekun

Teresa Dydacka-Jarek; Wiktor

Wali³ko SP w Hucisku – opie-

kun Dorota Siuzdak

wyró¿nienia: Julia Stopyra kl. IV

SP w Brzozie Królewskiej –

opiekun Agnieszka Fleszar; Szy-

mon Siuzdak kl. IV SP w Huci-

sku – opiekun Dorota Siudak

Laureaci konkursu
w kategorii:

szko³y gimnazjalne

I miejsce: Krzysztof Kogut kl. III

Gimnazjum Miejskie w Le¿aj-

sku – opiekun Bo¿ena Leniart

II miejsce: Magdalena Kozyra

kl. I Gimnazjum w Brzózie

Królewskiej – opiekun Edyta

Brudniak

III miejsce: Katarzyna Zapart

kl. III Gimnazjum w Nowej Sa-

rzynie – opiekun Aleksandra

Maruszak

wyró¿nienie: Klaudia S³omia-

na kl. III Gimnazjum w Brzo-

zie Królewskiej – opiekun

Edyta Brudniak

nagroda specjalna: Karolina

Kowcz kl. III Gimnazjum

w Brzózie Królewskiej – opie-

kun Edyta Brudniak

pracownicy Oœwiaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia – Maria Babiarz
i Angelina Grabarz.

Zaproszeni goœcie wrêczali na-
grody laureatom, które ufundo-
wa³o Starostwo Powiatowe w Le-
¿ajsku. Na zakoñczenie g³os za-
brali: Wicestarosta Le¿ajski i Pañ-
stwowy Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny w Le¿ajsku podkreœlaj¹c
wagê i znaczenie edukacji proz-
drowotnej w szkole.

Warto równie¿ nadmieniæ, ¿e
laureaci konkursu mieli mo¿li-
woœæ wyboru nagród jeszcze przed
ich zakupem, co pozwoli³o zaspo-
koiæ potrzeby osobiste uczniów na
sprzêt sportowy.

Angelina Grabarz
PSSE Le¿ajsk
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Spotkanie otworzy³ Starosta Le-
¿ajski pan Jan Kida, który na wstê-
pie przywita³ zaproszonych goœci
i przekaza³ informacje o Euroregio-
nie Karpackim, przedstawi³ pro-
gram spotkania oraz prelegentów.
G³ówna czeœæ spotkania dotyczy³a
mo¿liwoœci wykorzystania œrodków
finansowych,jakie bêd¹ dostêpne
w ramach programów unijnych na
lata 2014-2020, a których benefi-
cjantami mog¹ byæ: Stowarzysze-
nie Euroregion Karpacki Polska

Konferencja „Karpacki Horyzont 2020”

i jego partnerzy. Pan Józef Jod³ow-
ski Prezes Euroregionu Karpackie-
go a zarazem Starosta Rzeszowski
zapewni³ o wsparciu stowarzysze-
nia oraz zachêca³ do planowania
dzia³añ, które mog¹ byæ zrealizo-
wane w nowym okresie programo-
wania. Pan Dawid Lasek Wicepre-
zes Stowarzyszenia Euroregion
Karpacki Polska w ramach prezen-
tacji i swojego wyst¹pienia przed-
stawi³ zagadnienia z zakresu part-
nerstwa miêdzysektorowego, pro-

W dniu 4 kwietnia 2014 roku w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej odby³o siê
spotkanie dotycz¹ce strategii rozwoju Euroregionu Karpackiego –
„Karpacki Horyzont 2020”. Wœród zaproszonych goœci byli samorz¹-
dowcy z terenu Powiatu Le¿ajskiego, z organizacji pozarz¹dowych
i stowarzyszeñ.

gramów unijnych 2014-2020 oraz
instytucji wspó³pracy terytorialnej
i strategii makroregionalnej.W dal-
szej czêœci spotkania g³os zabra³ Pan
Tomasz Kamiñski, który przedsta-
wi³ zalety „Marki Karpackiej” i za-
chêca³ uczestników spotkania do
wypracowania w oparciu o okre-

œlone standardy w³asnego produk-
tu turystycznego – marki Ziemi
Le¿ajskiej. Na zakoñczenie spotka-
nia uczestnicy zaplanowali, i¿
w najbli¿szym czasie spotkaj¹ siê
w celu wypracowania konkretnych
zadañ dla rozwoju Ziemi Le¿ajskiej.

RA

Wziêli w nim udzia³ nauczy-
ciele przedmiotów zawodowych
szkó³ technicznych  z Podkarpa-
cia, ich dyrektorzy, przedstawicie-
le organów prowadz¹cych oraz
du¿a grupa nauczycieli Zespo³u
Szkó³ Technicznych. Swoj¹ ofer-
tê dydaktyczn¹, oprogramowanie
i produkty zaprezentowa³y firmy:

10 kwietnia w Muzeum Ziemi
Le¿ajskiej odby³o siê podsumowa-
nie konkursu i uroczyste wrêcze-
nie nagród laureatom XI Powiato-
wego Konkursu „Ziemia Le¿ajska
w Przesz³oœci i Dziœ”, którego
g³ówn¹ ide¹ jest rozbudzenie
wœród m³odych ludzi zaintereso-
wania przesz³oœci¹ i wspó³czesno-
œci¹ naszej „ma³ej ojczyzny”.

W konkursie wziê³o udzia³ kilku-
dziesiêciu uczniów ze szkó³ ponad-
gimnazjalnych powiatu le¿ajskiego,
którzy 4 kwietnia w auli Zespo³u
Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku pi-
sali test ze znajomoœci historii
i wspó³czesnoœci Ziemi Le¿ajskiej.

W uroczystoœci wrêczenia na-
gród uczestniczyli: Wicestarosta
Le¿ajski Marek Kogut, Dyrektor
ZST Halina Samko, Dyrektor ZS
w Nowej Sarzynie Jacek Wojda³o-
wicz, nauczyciele historii ZST –
Agata Zygmunt i Wies³aw Naróg.

ZST

XI Powiatowy Konkurs „Ziemia Le¿ajska w Przesz³oœci i Dziœ”

�Laureaci konkursu, zaproszeni goœcie i organizatorzy.

I miejsce – Sylwia Siuzdak z Zespo³u Szkó³ w Nowej

Sarzynie

II miejsce – Patrycja Zybura z Zespo³u Szkó³ w No-

wej Sarzynie

III miejsce ex aequo – Krzysztof Pasternak z Zespo-

³u Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku i Bart³omiej

GoŸdziewski z Zespo³u Szkó³ Licealnych w Le-

¿ajsku

IV miejsce – Jacek Majkut z Zespo³u Szkó³ Technicz-

nych w Le¿ajsku

V miejsce – Paulina Stêpieñ z Zespo³u Szkó³ Tech-

nicznych w Le¿ajsku

VI miejsce – Sylwester Olechowski z Zespo³u Szkó³

Technicznych w Le¿ajsku

VII miejsce ex aequo – Justyna Wêglarz i Pawe³ Sienko

z Zespo³u Szkó³ w Nowej Sarzynie

VIII miejsce – Adrian Kyæ z Zespo³u Szkó³ Technicz-

nych w Le¿ajsku

Laureatami konkursu zostali:

„Nowoczesne zaplecze dydaktyczne w szkoleniu CAD/CAM i CNC”
– sympozjum w Zespole Szkó³ Technicznych

ZERO Technologia Produkcji,
SANDVIK Coromant, ESPRIT
CAM CENTER, DMG MORI,
CADOR Consulting Sp. z.o.o,
FESTO oraz JB-System.

Przedstawiciele wymienionych
firm prezentowali oprogramowa-
nie CAD/CAM i CNC, narzê-
dzia i materia³y niezbêdne do

�Uczestnicy sympozjum w pracowni

nowoczesnych obrabiarek CNC.

pracy obrabiarek CNC, wycinar-
ki elektroerozyjnej drutowej oraz
narzêdzia dydaktyczne stosowa-
ne w nauczaniu mechatroniki.

29 marca br. Zespó³ Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku zorganizowa³
sympozjum na temat nowoczesnych   narzêdzi dydaktycznych wyko-
rzystywanych w nauczaniu CAD/CAM i CNC.

Nauczyciel Zespo³u Szkó³ Tech-
nicznych  Kazimierz Œlanda za-
prezentowa³ rozcinanie wa³ka
aluminiowego na wycinarce elek-
troerozyjnej Accutex. Uczestni-
cy sympozjum mieli mo¿liwoœæ
wykonania æwiczeñ przygotowa-
nych przez przedstawicieli ww.
firm w pracowniach szkolnych,
które w ramach projektu Regio-
nalne Centrum Transferu No-
woczesnych Technologii zosta³y
wyposa¿one w takie oprogramo-
wanie i sprzêt.

ZST
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Prezentacja albumu
„13 b³ogos³awieñstw.
Moje spotkania ze œwiêtym
Janem Paw³em II”

W uroczystoœci, z udzia³em bisku-
pa ordynariusza diecezji zielonogór-
sko-gorzowskiej, wojewody i marsza³-
ka województwa, parlamentarzystów
i przedstawicieli uczelni wy¿szych,
firm i instytucji, wziê³a tak¿e udzia³
delegacja Powiatu Le¿ajskiego z Prze-
wodnicz¹cym Rady Powiatu Tade-
uszem Trêbaczem na czele.

14 kwietnia 2014 r. w Filharmonii Lubuskiejw Zie-
lonej Górze mia³a miejsce prezentacja albumu
autorstwa pos³a RP Józefa Zycha „13 b³ogos³a-
wieñstw. Moje spotkania ze œwiêtym Janem Paw-
³em II”.

Album wydany w bogatej sza-
cie graficznej, zawiera wiele zdjêæ
i dokumentów ze zbiorów p. po-
s³a Zycha. To z jednej strony zdjê-
cia z oficjalnych spotkañ Józefa
Zycha z lat, kiedy pe³ni³ on funk-
cjê Marszalka Sejmu RP, ale tak¿e
ze spotkañ mniej oficjalnych z pa-
pie¿em. Sam tytu³, to jak pisze

autor, jest opisem jego najwiêk-
szej przygody w ¿yciu – 13 spo-
tkañ ze œwiêtym Janem Paw³em II.

Album to dokumentacja nie-
przerwanej od 1989 roku aktyw-
noœci parlamentarnej Józefa Zycha
w sprawach wa¿nych dla Ojczy-
zny i Koœcio³a, pokazuje min.
wk³ad Marsza³ka w ratyfikacjê kon-

kordatu. Zawiera tak¿e nasze lo-
kalne akcenty: zdjêcie sanktu-
arium w Le¿ajsku oraz o³tarza
z rodzinnej parafii J. Zycha – Gie-
dlarowej. Album koñczy siê niety-
powo – tajemnic¹ szczêœcia – piêt-
nastoma modlitwami œw. Brygidy,
patronki Europy.

Liczne grono goœci na prezen-
tacji albumu by³o potwierdzeniem
pozycji pos³a Zycha w tamtym œro-
dowisku. Delegacja z Powiatu Le-
¿ajskiego by³a witana jako goœcie
specjalni i tak by³a tam przyjmo-
wana. Tadeusz Trêbacz w swoim
wyst¹pieniu podkreœli³ wk³ad Mar-
szalka Zycha w rozwój Le¿ajszczy-
zny. Na pami¹tkê delegacja wrê-
czy³a p. Zychowi bukiet 13 ró¿ oraz
rycinê Muzeum Ziemi Le¿ajskiej,
szko³y licealnej do której on
uczêszcza³.

K. Kryla

Coroczny Konkurs jêzyka an-
gielskiego i wiedzy o kulturze
krajów anglojêzycznych, zorga-
nizowany przez Nauczycielskie
Kolegium Jêzyków Obcych w Le-
¿ajsku, cieszy³ sporym zaintereso-
waniem m³odzie¿y ze szkó³ œred-
nich z naszego województwa. Po
przebrniêciu 1-go etapu na szcze-
blu szkolnym, do fina³owego
2-go etapu zakwalifikowa³o siê 26
uczniów, którzy wraz z opiekuna-
mi przybyli do le¿ajskiego NKJO
w dniu 19 marca 2014 roku. Po
sprawdzeniu prac i podliczeniu
punktów komisja konkursowa
ustali³a nastêpuj¹c¹ kolejnoœæ
uczestników: I miejsce – Magda-
lena Sroczyk (ZS im. J. Korczaka
w £añcucie), II miejsce – Kamil
Witowski (ZS im. J. Korczaka
w £añcucie) oraz III miejsce – Ka-
rina Bielecka (ZSL im. B. Chro-
brego w Le¿ajsku). Zwyciêzcy

Konkursy jêzykowe w NKJO w Le¿ajskuNa przestrzeni miesiêcy luty-
kwiecieñ NKJO w Le¿ajsku zor-
ganizowa³o dwa konkury jêzyko-
we. Pierwszy skierowany by³ do
uczniów szkó³ œrednich, nato-
miast drugi dotyczy³ s³uchaczy
Kolegium.

otrzymali cenne nagrody rzeczo-
we. Pozostali uczestnicy zadowoli-
li siê upominkami oraz wspomnie-
niami z radosnej rywalizacji z ró-
wieœnikami z innych szkó³.

Wzorem ubieg³ych lat s³ucha-
cze NKJO postanowili po raz ko-
lejny zaprezentowaæ swój poten-
cja³ jêzykowy i wzi¹æ udzia³ w kon-

ZAREKLAMUJ SIÊ w „Kurierze Powiatowym”

Cennik:

Ca³a strona A4: 246 z³ brutto

1/2 strony A4: 123 z³ brutto

1/4 strony A4: 61,50 z³ brutto

Wystawiamy faktury VAT.

W przypadku zamieszczenia reklamy lub p³atnego og³oszenia w wiêcej ni¿ 1 wydaniu – istnieje mo¿liwoœæ negocjacji ceny!

Kontakt:
17 24 04 571

lub 572

Nak³ad: 3000 sztuk. Ca³oœæ wy-
dania: papier kredowy, pe³ny
kolor.
Rozpowszechnianie:
teren Powiatu Le¿ajskiego – Mia-
sto Le¿ajsk, Miasto i Gmina
Nowa Sarzyna,
Gminy – Le¿ajsk, Kury³ówka,
Grodzisko Dolne.

kursie anglojêzycznym zorganizo-
wanym przez nasz¹ uczelniê. Przy-
gotowane przez nich prezentacje
na temat „Your favourite En-
glish-speaking fictional charac-
ter” dostarczy³y wiele radoœci ju¿
na etapie ich tworzenia oraz du¿o
pozytywnych emocji w trakcie sa-
mego pokazu (9.04.2014 r.). W
konkursie zwyciê¿y³a Paulina

Ilasz (reprezentantka III-go ro-
ku). Bohaterem jej prezentacji by³
Jack Sparrow.

Gratulujemy laureatom wszyst-
kich konkursów oraz dziêkujemy
wydawnictwom Egis – Express
Publishing, Macmillan, Pearson
i Oxford oraz ksiêgarni Lamar za
ufundowanie nagród.
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Niedziela, 23 marca, a u nas,
w Gminnym Oœrodku Kultury
w Kury³ówce, zamiast œwi¹tecznej,
domowej sjesty, sytego, leniwego
odpoczynku: têtni ¿ycie! Ju¿ od
godz. 15.00 zbieraj¹ siê dzieci
i m³odzie¿, to aktorzy graj¹cy role
anio³ów, dusz œwiêtych i czyœæco-
wych. Cz³onkowie naszego Teatru
Dramatycznego wygl¹daj¹ dziœ
wyj¹tkowo piêknie, wszyscy tacy
eleganccy; radoœæ, uœmiech, dresz-
czyk emocji, ale i wewnêtrzne sku-
pienie przed rozpoczêciem spek-
taklu, który niesie treœci bardzo
wa¿ne i powa¿ne. Dziœ odbêd¹ siê
dwa spektakle, czy dopisze pu-
blicznoœæ?

O godz. 16.00, sala wype³ni³a
siê goœæmi. Dzieci ju¿ wyciszone,
uwa¿niejsze ni¿ zwykle na pró-
bach. Anio³y bielutkie, œwiêci jak-
¿e kolorowi, dusze czyœæcowe tro-
chê smutne i szare. Zaczynamy.
Czysty, dŸwiêczny g³os naszego
goœcia, artystki Ani Paluch, pieœni¹
„Panie, proszê przyjdŸ” przywo³u-
je Tego, o którym, i dla którego
nasze dzisiejsze spotkanie w³aœnie
siê rozpoczê³o.

Oto cytat kilku zdañ z komen-
tarza do spektaklu dotycz¹cych po-
staci mistyczki oraz jego treœci:

Catalina Rivas jest wspó³czeœnie
¿yj¹c¹, boliwijsk¹ mistyczk¹. Pocho-
dzi z miasteczka Cochabamba
w Boliwii. Ukoñczy³a jedynie szko³ê
podstawow¹. W 1994 roku, podczas
modlitwy pod krzy¿em, odczu³a wiel-
kie pragnienie ca³kowitego oddania
siê Jezusowi. Ujrza³a wtedy wielkie
œwiat³o, które przeszy³o jej d³onie i sto-
py, pozostawiaj¹c krwawe rany. Us³y-
sza³a g³os: „raduj siê z powodu daru,
jakim ciê obdarzy³em”.

Odt¹d na jej ciele pojawiaj¹ siê
stygmaty na czole, d³oniach i stopach
oraz w boku, sama zaœ Catalina ma
prze¿ywaæ cierpienia agonii, ³¹cz¹c
siê z cierpieniem Pana Jezusa na krzy-
¿u. Œwiadkiem tego zjawiska,
w pierwszy pi¹tek stycznia 1996 roku,
by³ lekarz boliwijski, którego œwia-
dectwo przyczyni³o siê do uznania za
prawdziwe doœwiadczeñ Cataliny.
Skromnie wykszta³cona kobieta za-
czê³a spisywaæ teksty o Mêce Jezusa,
Eucharystii i Niebie, czym wzbudzi-
³a ogólne zdumienie. Catalina przy-
zna³a wówczas, ¿e s³yszy g³os Chry-
stusa i spisuje tylko to, co s³yszy od
Niego. W³adze Koœcio³a, zbadawszy
œwiadectwa Cataliny uzna³y, ¿e s¹

Objawienie Cataliny Rivas
czyli nasze rekolekcje

one prawdziwe i istotne w ewangeli-
zacji dzisiejszego œwiata. Pan Jezus
mia³ jej powiedzieæ: „Wieczna Mi-
³oœæ szuka dusz, które mog¹ powie-
dzieæ nowe rzeczy o starych, dobrze
znanych prawdach. Kto korzysta
i zachwyca siê nimi, pomaga rów-
nie¿ i innym czerpaæ z nich po¿ytek.
Kto ich nie rozumie, jest nadal nie-
wolnikiem z³ego ducha”. S³owa za-
pisywane przez mistyczkê nie zawie-
raj¹ nowych prawd, ale maj¹ przy-
pominaæ ewangeliczne wezwanie do
nawrócenia, przyjêcia Boga i Jego
Mi³oœci oraz zachêcaæ do ¿ycia zgod-
nego z Dekalogiem, Ewangeli¹
i nauk¹ Koœcio³a Katolickiego.

Prze¿ywaliœmy wiêc wspólnie do-
œwiadczenie Cataliny dotycz¹ce Mszy
œw. Poznaliœmy tê najwa¿niejsz¹ mo-
dlitwê Koœcio³a poprzez jej mistyczne
widzenie, bo to Pan Jezus i Matka
Bo¿a pragn¹ nauczyæ nas owocnie
uczestniczyæ w najwiêkszym wydarze-
niu naszego ¿ycia, które uobecnia siê
w czasie ka¿dej Mszy œw.

Ktoœ z was mo¿e powie; o czym tu
gadaæ, przecie¿ przyzwyczajeni jeste-
œmy do uczestniczenia w niej! – tak
w³aœnie – jesteœmy przyzwyczajeni!
Bierzemy udzia³ w Mszy œw. przez
wspóln¹ modlitwê, œpiewamy pieœni,
s³uchamy S³owa Bo¿ego, przyjmuje-
my Cia³o Chrystusa w Komunii œw.
…i jak¿e czêsto odchodzimy do na-
szych domów z uczuciem spe³nienia
œwi¹tecznego obowi¹zku… no tak,
przecie¿ znamy dobrze przykazanie
trzecie Dekalogu, danego nam przez
Boga na górze Synaj: „pamiêtaj abyœ
dzieñ œwiêty œwiêci³”! Wiêc o co cho-
dzi, zapytacie?

Chodzi o to, co siê dzieje w czasie
ka¿dej Mszy œw., a czego sobie zupe³-
nie nie uœwiadamiamy, poniewa¿
dzieje siê to poza naszymi zmys³ami.
Chodzi tu wiêc o wymiar mistyczny

Mszy œw. O tym wiemy niewiele, albo
nic. Tê stronê Eucharystii poznawali-
œmy w³aœnie z widzenia Cataliny,
w przekazie Matki Bo¿ej i Pana Je-
zusa.

Oto bowiem przyszed³ czas, byœmy
stanêli przed ksiêg¹, któr¹ Pan otwie-
ra dla nas i naucza nas z jej nowych,
nieznanych nam kart. Ukazuje nam
siebie, co wiêcej, mówi nam o sobie,
jako Bogu kochaj¹cemu do szaleñ-
stwa swoje stworzenia i prosi o nasz¹
mi³oœæ. Czy mo¿na zlekcewa¿yæ, od-
mówiæ, nie chcieæ s³yszeæ? Czy mo¿na
nie kochaæ Tego, który karmi nas
swoim Cia³em i poi nas swoj¹ Krwi¹?
Czy mo¿na przejœæ w milczeniu nad
Orêdziem Mi³oœci, nad s³owami, które
Jezus kieruje bezpoœrednio do ka¿de-
go z nas, teraz, w naszym dwudzie-
stym pierwszym wieku?

O godz. 18.00, odby³ siê drugi
spektakl tak¿e przy wype³nionej
po brzegi sali. Dopisaliœcie drodzy
czytelnicy i mieszkañcy, wierni,
pe³ni zrozumienia nasi odbiorcy.
Dopisaliœcie, za co dziêkujemy
przecie¿ serdecznie.

W spektaklu przygotowanym
z gor¹cej inspiracji naszego ksiê-
dza proboszcza Piotra Babijczuka,
przy wielkim, serdecznym zaanga-
¿owaniu dyrektora GOK Leszka
Po³cia, wszystkich pracowników,
a w szczególnoœci Marka Latawca

i Joanny Kotulskiej udzia³ wziêli:
Bartosz Zagaja i ministranci w or-
szaku, g³osu Jezusowi u¿yczy³ Ma-
teusz Winiarski, Matce Bo¿ej Kry-
styna GoŸdziewska, Catalinie Rivas
Renata Uchacz, kobiecie zaœ Jolan-
ta Mach. Wyst¹pili tak¿e: Marian
Szklanny, Krystyna Jêdrzejowska
oraz dzieci i m³odzie¿ szkolna.

Nic uj¹æ, rzec mo¿na, pozosta-
³o jednak coœ jeszcze dodaæ: wzru-
szenie, ³zy, zamyœlenie widoczne
na twarzach tych, którzy opusz-
czali salê po zakoñczonych spek-
taklach. Mo¿emy sobie ¿yczyæ, by
przekaz objawienia Cataliny Ri-
vas, pozostawi³ w nas to, co naj-
wa¿niejsze: lepsze zrozumienie
misterium Mszy Œwiêtej i wiêcej
wzajemnej mi³oœci na ka¿dy zwy-
czajny, szary dzieñ ¿ycia.

Aleksandra Janicka (re¿yser)

W imieniu Gminnego Oœrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej

w Kury³ówce pragnê z³o¿yæ serdeczne podziêkowania wszystkim tym,

którzy przyczynili siê do powstania spektaklu „Msza œwiêta po nowe-

mu”. Dziêkujê re¿yser Pani Aleksandrze Janickiej za pasjê z jak¹ d¹¿y³a

do jego realizacji, aktorom Teatru Dramatycznego za dostarczenie swoj¹

gr¹ wielu wzruszeñ i emocji. Pani Annie Paluch za wspania³y œpiew,

ksiêdzu proboszczowi za wspieranie podczas prac nad scenariuszem,

Annie Paul za wykonanie strojów, Janowi Banach, Czes³awowi Cal za

wykonanie b¹dŸ u¿yczenie rekwizytów, pracownikom oœrodka Joannie

i Markowi za znakomit¹ scenografiê, oœwietlenie i muzykê.

Leszek Po³eæ
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Imprezê otworzyli zastêpca bur-
mistrza Danuta Pinderska oraz dy-
rektor Oœrodka Kultury Bogus³aw
Rup, którzy podziêkowali wystaw-
com za chronienie od zapomnie-
nia dawnych tradycji rêkodzielni-
czych, wypieranych wspó³czeœnie
przez postêp technologiczny.

– PrzywieŸliœcie ze sob¹ wspania³e
i niepowtarzalne przedmioty, wyko-
nane za pomoc¹ prostych narzêdzi
i ekologicznych materia³ów, jak drew-
no, wiklina, glina czy s³oma. Trady-
cyjny sposób wytwarzania powodu-
je, ¿e na ich wykonanie potrzeba
du¿o czasu, pracy i energii, a przede
wszystkim okreœlonych predyspozycji
i talentu – powiedzia³a wicebur-
mistrz Danuta Pinderska.

Targi poprowadzi³ kierownik
Dzia³u Upowszechniania Sztuki
i Wspó³pracy z Samorz¹dami Wo-
jewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie Czes³aw Dr¹g, który
przedstawi³ publicznoœci poszcze-
gólnych twórców rêkodzie³a ludo-
wego. Spoœród kilkudziesiêciu wy-
stawców, bardzo liczn¹ grupê sta-
nowi mieszkañcy naszej gminy.
Swoje wyroby promowa³y panie
z Kó³ Gospodyñ Wiejskich w Woli
Zarczyckiej, Rudy £añcuckiej, Ju-
daszówki i Sarzyny, nowosarzyñ-
ski Klubu Seniora oraz Teresa Pu-
de³kiewicz, Barbara Wierzbicka
i Agnieszka Cicholska z Nowej Sa-
rzyny. Najwiêkszym powodze-

7 marca br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odby³o
siê X Forum Kobiet Wiejskich, zorganizowane przez Podkarpack¹
Izbê Rolnicz¹ i Wojewódzki Zwi¹zek Rolników, Kó³ek i Organizacji
Rolniczych. W trakcie uroczystoœci prezes Izby Stanis³aw Bartman
wraz z pos³em Janem Burym uhonorowali dwadzieœcia piêæ aktyw-
nych mieszkanek wsi z terenu województwa podkarpackiego odznak¹
œw. Izydora Oracza, patrona rolników. Wœród odznaczonych znalaz³a
siê przewodnicz¹ca Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Woli Zarczyckiej
Halina Kurcaba. Odznaczenie to jest dla mnie bardzo wa¿ne. Cieszê siê, ¿e
lata spo³ecznej pracy zosta³y dostrze¿one i docenione. Dziêkujê kole¿ankom
z ko³a za wieloletni¹ wspó³pracê. To ona daje najwiêkszy impuls do dzia³a-
nia, bo cz³owiek w pojedynkê wiele zdzia³aæ nie mo¿e – powiedzia³a wzru-
szona laureatka nagrody.

Kolejna edycja Targów Rêkodzie³a Ludowego
Tradycyjnie w okresie poprzedza-
j¹cym Œwiêta Wielkanocne do
Nowej Sarzyny przybyli twórcy
ludowi, aby zaprezentowaæ swo-
je wyroby szerszemu gronu od-
biorców. Tak¹ mo¿liwoœæ daj¹ im
„Targi Rêkodzie³a Ludowego i Ar-
tystycznego”, które odby³y siê
6 kwietnia br. w Miejskim Oœrod-
ku Sportu i Rekreacji.

Halina Kurcaba z odznak¹ œw. Izydora Oracza

niem, z racji nadchodz¹cych œwi¹t,
cieszy³y siê koszyczki wiklinowe,
palmy i pisanki, ale nie brakowa³o
równie¿ chêtnych do zakupu tra-
dycyjnych zabawek wykonanych
z drewna i wyrobów wikliniarskich,
z których s³ynie nasz region. Nie-
którzy wystawcy wytwarzali swoje
produkty na miejscu, dziêki cze-
mu zaprezentowali m³odemu po-
koleniu sposoby ich wykonywa-
nia. Jak co roku wielkim zaintere-
sowaniem cieszy³y siê równie¿ wy-
roby ceramiczne. Odwiedzaj¹cy
mogli spróbowaæ swoich si³ w two-
rzeniu naczyñ glinianych na kole
garncarskim. Wszystkim uczestni-
kom targów czas umila³a kapela
ludowa „PilŸnianie” z Pilzna, któ-
ra wykona³a wiele ludowych me-
lodii zakorzenionych w tradycji na-
szego regionu.

Sponsorami imprezy byli:
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, PGNiG w Sanoku, Elektrociep³ownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

oraz Grupa ¯ywiec S.A. – Browar w Le¿ajsku.
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Podczas turnieju przygotowany
przez uczniów robot mia³ wyko-
naæ trzy zadania. W pierwszym
musia³ przejechaæ labirynt i pozbie-
raæ porozk³adane w nim pi³eczki,
z zastrze¿eniem, ¿e nie móg³ wzi¹æ
tej, która sta³a na ¿ó³tym polu.
W drugim zadaniu robot mia³ roz-
wieŸæ kolorowe szeœciany na pola
o tych samych kolorach. Kolejnoœæ
szeœcianów by³a przypadkowa.
Ostatnie dzia³anie by³o zadaniem
fina³owym. Zosta³o og³oszone
w dniu turnieju. Na czym polega-
³o? Cztery roboty, które przesz³y do
fina³u, startowa³y jednoczeœnie. Ich
zadanie opiera³o siê na pozbiera-
niu jak najwiêkszej liczby pi³ek
z ograniczonej powierzchni.

Nasza dru¿yna w sk³adzie: Ma-
teusz Joniec, Wojciech Kojder, Bar-
t³omiej Majkut i Jakub Polañski
od samego pocz¹tku prezentowa-
³a bardzo wysoki poziom, wyko-
nany przez uczniów robot bezb³êd-
nie pokona³ trasê i uzyska³ najlep-
szy czas. Przeciwnicy byli wyma-
gaj¹cy i w nastêpnych przejazdach
zbli¿yli siê do wyniku uzyskanego
przez nasz¹ dru¿ynê. W kolejnym
zadaniu uda³o siê nam bezb³êdnie
przewieŸæ szeœciany na w³aœciwe
pola, a po eliminacjach dru¿yna
naszego gimnazjum wesz³a do fi-
na³u z pierwszej pozycji. W finale
nasz robot równie¿ od razu wy-
szed³ na prowadzenie. Wygra³ trzy
z czterech przejazdów. Po podli-
czeniu punktów okaza³o siê, ¿e
dru¿yna ZS Gimnazjum im. prof.
Franciszka Leji w Grodzisku Gór-
nym zajê³a pierwsze miejsce.

Zwyciêstwo by³o dla nas du¿ym za-
skoczeniem i wielk¹ radoœci¹. Nasza
dru¿yna mo¿e poszczyciæ siê ró¿nymi
osi¹gniêciami, jak np. III miejsce na
First Lego League w Koszycach, lecz nie
przypuszczaliœmy, ¿e zdobêdziemy z³oto.
Jechaliœmy na turniej w przeœwiadcze-
niu, ¿e powalczymy o medal, jednak
na I miejsce nie liczyliœmy – podkreœla
jeden z reprezentantów zwyciêskiej
dru¿yny. Byliœmy mile zaskoczeni
œwietn¹ organizacj¹ turnieju. Wszyst-
kie zadania by³y precyzyjnie opisane,
a wymagania jasno i logicznie sprecy-
zowane. W ka¿dej chwili wiedzieliœmy,
co mamy robiæ. Sêdziowie byli otwarci
na wszelkie pytania, a atmosfera by³a
bardzo serdeczna – dodaje drugi.

Mamy Mistrzów Polski w Robotyce

Uczniowie naszego gimnazjum odnieœli ogromny sukces w ogólno-
polskim turnieju budowy i programowania autonomicznych robotów
mobilnych „TopBot 2014”, który odby³ siê w Gdañsku. W turnieju brali
udzia³ przede wszystkim wychowankowie szkó³ œrednich. Na 18 dru-
¿yn, które przyjecha³y na turniej z ca³ej Polski, 15 reprezentowa³o
szko³y œrednie.

Zwyciêstwo w turnieju „TopBot
2014” da³o dru¿ynie mo¿liwoœæ
wziêcia udzia³u w sponsorowanym
przez NASA ogólnoœwiatowym
turnieju robotyki „BotBall”, któ-
ry odbêdzie siê na prze³omie lipca
i sierpnia 2014 roku, w Los Ange-
les (Kalifornia, USA).

Œwiatowy Fina³ „BotBall” to wiel-
kie medialne show, nag³oœnione
w telewizji, Internecie oraz prasie
amerykañskiej, azjatyckiej i euro-
pejskiej. Ubieg³oroczn¹ imprezê
wraz z ponad setk¹ innych redak-
cji obs³ugiwa³a telewizja FOX,
przez piêæ dni relacjonuj¹c prze-
bieg zawodów, przeprowadzaj¹c
dziesi¹tki wywiadów z uczestnika-
mi i organizatorami. Udzia³ w fi-
nale „BotBall” stanowi ambicjê
najwiêkszych i najbardziej reno-
mowanych szkó³ œrednich z ca³e-
go œwiata. W wiêkszoœci s¹ to pla-
cówki prywatne, dysponuj¹ce po-
tê¿nymi bud¿etami. W szko³ach

takich rodzice p³ac¹ za naukê swo-
ich dzieci w okolicach 5000 $ mie-
siêcznie. Dla naszej szko³y jest to
ogromne wyró¿nienie, poniewa¿
jesteœmy instytucj¹ publiczn¹,
a nasze mo¿liwoœci s¹ na du¿o ni¿-
szym poziomie.

Dodatkowo zwyciêska dru¿yna
otrzyma równie¿ indeksy na
PJWSTK Polsko-Japoñsk¹ Wy¿sz¹
Szko³ê Technik Komputerowych
w Warszawie.

Przed dru¿yn¹ z Gimnazjum
im. prof. Franciszka Leji w Gro-
dzisku Górnym jest jeszcze d³uga
droga. Trzeba wyrobiæ paszporty,
postaraæ siê o wizê do USA, zorga-
nizowaæ pobyt w Los Angeles.
Mamy jednak nadziejê, ¿e nasza
praca przyniesie nam i wszystkim
naszym sympatykom wiele rado-
œci.

Opiekun dru¿yny
Maciej Polañski

Wnioski stypendialne rozpa-
trzone zosta³y przez powo³an¹
w tym celu Komisjê Stypendialn¹.
Najwy¿ej oceniono osi¹gniêcia
trzech uczniów, tj. Agnieszki Ry-
dzik, Dariusza Baja i £ukasza Ski-
by. Osoby te otrzyma³y stypendia
I stopnia w kwocie 500 z³.

Stypendia II stopnia, w wyso-
koœci 250 z³ otrzyma³o oœmiu
uczniów: Marcelina Bosak, Ane-
ta Rachwa³, Magdalena Mach, Ja-
ros³aw Leja, Paulina Œlanda, Kin-

Mamy zdoln¹ m³odzie¿! Najlepszym tego potwierdzeniem jest fakt,
¿e pomimo wyœrubowanych kryteriów, przyznano a¿ 33 stypendia.
Uroczystego wrêczenia pami¹tkowych dyplomów dokona³ Wójt
Gminy Jacek Chmura w trakcie Sesji Rady Gminy w dniu 25 marca
2014 r.

ga Dziamara, Marcelina Telka
i Aleksandra Skiba.

W ramach trzeciej kategorii,
dokonano zró¿nicowania kwoty
stypendium. Stypendium w wy-
sokoœci 150 z³ otrzymali: Kinga
Kojder, Weronika Gdañska, Bar-
t³omiej Bosak, Szymon Gdañski,
Wojciech Kulpa, Wiktoria Tysz,
Magdalena Tokarz, Klaudia Troj-
nar i Dawid Ró¿ycki. Dwunastu
uczniów otrzyma³o stypendium
w wysokoœci 100 z³: Ma³gorzata

Karaku³a, Kinga Nicpoñ, Ilona
Foryt, Magdalena Dyjak, Agata
Matuszek, Regina Matuszek, Ewa
Babiarz, Magdalena Krauz, Alicja
Danak, Agnieszka Maœlenik, Ka-
rolina M¹czka oraz Piotr Pawlus.

Wszystkim laureatom pierw-
szej edycji programu serdecznie
gratulujemy!

Grzegorz Potacza³a

Pierwsze stypendia rozdane
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Wiosenne inwestycje w gminie
Wraz z nadejœciem piêknej s³onecznej wiosny, pe³n¹ par¹ ruszy³y
roboty budowlane na placach budowy rozsianych na terenie ca³ej
gminy Grodzisko Dolne.

Efekty pierwszych prac widaæ
ju¿ przy Remizie OSP w Nowym
Grodzisku, gdzie trwaj¹ prace
ziemne przy budowie kompleksu
boisk i chodnika wzd³u¿ drogi
powiatowej.

Trwaj¹ równie¿ roboty przy
modernizacji i rozbudowie parkin-
gu przy remizie. Prace te wykonu-
je Spó³dzielnia Us³ug Drogowo –
Rolniczych w Grodzisku Dolnym.
Wartoœæ tych robót zosta³a okre-
œlona na kwotê 57 tysiêcy z³otych
– a termin zakoñczenie prac i od-
dania parkingu do u¿ytku prze-
widziany jest na koniec kwietnia
bie¿¹cego roku.

Wielkimi krokami zbli¿a siê
równie¿ zakoñczenie prac na
trzech obiektach, tj. Zespole Szkó³
w Grodzisku Górnym, Szkole Pod-
stawowej w Zmys³ówce i budyn-
ku Urzêdu Gminy w Grodzisku
Dolnym – objêtych jednym du¿ym
zadaniem inwestycyjnym pn. Ter-
momodernizacja obiektów u¿y-
tecznoœci publicznej na terenie
gminy Grodzisko Dolne. W chwi-
li obecnej, w Grodzisku Górnym
trwaj¹ ostatnie prace zwi¹zane
z elewacj¹ i drobnymi pracami po-
rz¹dkowymi. W Zmys³ówce koñ-
czona jest elewacja szko³y. Pozo-
sta³y jeszcze do zakoñczenia robo-

ty zwi¹zane z malowaniem dachu
i drobnymi obróbkami blacharski-
mi. Natomiast w Urzêdzie Gmi-
ny trwaj¹ prace wewn¹trz budyn-
ku zwi¹zane z modernizacj¹ insta-
lacji wewnêtrznych. Do ukoñcze-
nia pozostaje elewacja budynku,
wymiana ok³adziny schodów,
monta¿ barierek i drobne prace

porz¹dkowe. Wszystkie roboty na
wy¿ej wymienionych obiektach
zostan¹ zakoñczone do koñca
maja bie¿¹cego roku.

Zadanie jest dofinansowane
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Jednoczeœnie zosta³y og³oszone
i czêœciowo rozstrzygniête nowe
przetargi inwestycyjne. Najkorzyst-
niejsz¹ cenê za dostawê kamienia
dla potrzeb remontu dróg gmin-
nych w roku 2014 przedstawi³a fir-
ma EXPERIA z Rzeszowa. Wartoœæ
us³ugi zosta³a wyceniona na kwotê
29 tys. z³otych. Termin zakoñcze-
nia dostawy okreœlony jest na dzieñ
30.06.2014. Dodatkowo zosta³y
og³oszone przetargi dotycz¹ce bie-
¿¹cego remontu dróg gminnych,
remontu rowu melioracyjnego
w miejscowoœci Wólka Grodziska
wspó³finansowanego ze œrodków
tzw. „powodziowych” oraz dwa
przetargi na prace budowlane i mo-
dernizacyjne biblioteki objête pro-
gramem Biblioteka Plus. Otwarcie
ofert i rozstrzygniêcie przedmioto-
wych postêpowañ przetargowych
przewidziane jest na koniec kwiet-
nia i pocz¹tek maja.

AT

Stypendia przyznane zosta³y w ramach przyjêtego niedawno Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych

Uczniów. Program ma na celu wspieranie, docenianie i promowanie uczniów osi¹gaj¹cych wybitne wyniki m.in.

w nauce, kulturze i sporcie. Wnioski o stypendia przyjmowane s¹ dwa razy do roku. Ju¿ teraz zachêcamy

uczniów do pracy nad swoimi talentami i sk³adania wniosków w drugim terminie, tj. do 20 wrzeœnia 2014 r.

Wiêcej informacji o Programie mo¿na znaleŸæ na stronie www.grodziskodolne.pl w zak³adce „Stypendia”.

�Elewacja na Szkole Podstawowej w Zmys³ówce.

�Przygotowywanie terenu pod budowê boiska sportowego w Grodzisku Nowym.
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Na poprzednim spotkaniu po-
jawi³a siê idea wydzier¿awienia te-
renu nad zalewem inwestorowi,
który w zamian za to bêdzie opie-
kowa³ siê nim i troszczy³ o jego
rozwój. Chêæ wspó³pracy z UG za-
deklarowa³a Spó³dzielnia Dêbnian-
ka, która d¹¿y do formalizacji
umów z w³aœciwymi zobowi¹zania-
mi maj¹cymi na celu dobro zale-
wu.

Krzysztof Sobejko, wójt gminy
zaproponowa³ wsparcie wszelkich
przedsiêwziêæ, a tak¿e m.in. re-
mont istniej¹cego ju¿ sanitariatu
oraz dostawienie dodatkowych
„toi toi” dla turystów. Pojawi³a siê
tak¿e informacja o zbli¿aj¹cych siê
pracach nad oczyszczeniem dop³y-

wów do zbiornika oraz uprz¹tniê-
cia terenów bezpoœrednio z nim
s¹siaduj¹cych. Na poprzednim
spotkaniu wójt zapewni³ o odde-
legowaniu do tej sprawy jednego
z pracowników gminy. – W tym
sezonie wiêkszoœæ imprez kulturalnych,
które odbywa³y siê na stadionie spor-
towym zostanie przeniesiona nad za-
lew z racji remontu znajduj¹cego siê
tam zaplecza – powiedzia³ Marek
Krauz, dyrektor GOK.

Na spotkaniu pojawi³ siê inwe-
stor z planem organizacji koncer-
tu/festiwalu rangi wojewódzkiej.
To muzyczne wydarzenie mog³o-
by zgromadziæ oko³o 5 tysiêcy go-
œci, co w po³¹czeniu z gwiazdami
ogólnopolskiej skali oraz doœwiad-
czeniem organizatora z pewnoœci¹
zwróci³oby uwagê wielu osób na
Brzózê.

– Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Brzóza Królewska z pewnoœci¹ nie po-
zostanie obojêtne i oprócz inicjatyw,
które prowadzi samodzielnie z chêci¹
przy³¹czy siê oraz wspomo¿e te nowe,
maj¹ce na celu nasze wspólne dobro

W marcu w Tarnobrzegu zosta-
³y rozegrane XXIII Mistrzostwa Pol-
ski Kobiet i Mê¿czyzn Juniorek
i Juniorów do lat 20, 23 i Seniorów
w Wyciskaniu Sztangi Le¿¹c – Eli-
minacje do Mistrzostw Œwiata
w Danii. Zawody rozegrano w Hali
Widowiskowo Sportowej Oœrodka
Sportu i Rekreacji „Wis³a”.

Ogromnym sukcesem zakoñczy³
swój start w mistrzostwach Andrzej
Paszko, zawodnik Ludowego Ucz-
niowskiego Klubu Sportowego
„ZIELONI” £añcut, który tym
razem z mistrzostw wróci³ z trze-
ma medalami. Dodajmy, ¿e zawod-
nik jest mieszkañcem Giedlarowej.

– Andrzej dwa z³ote medale wy-
walczy³ w kategorii wagowej do
66 kg w grupie wiekowej do lat 20
i 23, a medal srebrny zdoby³ w gru-
pie wiekowej seniorów – mówi dr
Adam Bielecki, trener. – Uzyska-
nym fantastycznym wynikiem
167,5 kg – ustanowi³ nowy rekord
Polski juniorów do lat 20. Godnym
podkreœlenia jest fakt, ¿e poprzedni
rekord Polski zosta³ poprawiony a¿
o 17,5 kg – nie kryje dumy z za-
wodnika szkoleniowiec.

Uzyskany wynik w punktacji
Wilks’a uplasowa³ Andrzeja na
III miejscu w Polsce w klasyfikacji
OPEN (mistrza mistrzów) junio-
rów do lat 20 i zapewnia zawodni-
kowi powo³anie do Kadry Naro-
dowej Juniorów na wyjazd na Mi-
strzostwa Œwiata w duñskim Rod-
by. – Korzystaj¹c z okazji pragnê bar-
dzo serdecznie podziêkowaæ Wójtowi
Gminy Le¿ajsk Krzysztofowi Sobej-
ko za sponsoring zakupu specjalistycz-
nego sprzêtu sportowego do podnosze-
nia ciê¿arów bez którego nie by³oby
mo¿liwe osi¹gniêcia tak dobrego wy-
niku sportowego – mówi nasz repre-
zentant.

Prelegentów i goœci przywita³
Wójt Krzysztof Sobejko oraz
z ramienia Politechniki Mariusz
Nycz. Na konferencji zosta³y za-
prezentowane prelekcje i prezen-
tacje zwi¹zane z szeroko pojêtym
bezpieczeñstwem informacji.
Piotr Sekreta opowiada³ o kon-
sekwencjach prawnych w kon-
tekœcie bezpieczeñstwa informa-
cji. Bartosz Michno mówi³ o so-
cjotechnice jako narzêdziu ma-
nipulacji. Piotr Maci¹g zapre-
zentowa³ politykê bezpieczeñ-
stwa hase³. Tomasz Pilecki uczu-
la³ s³uchaczy na pocztê elektro-

O¿ywimy zalew
w Brzózie Królewskiej

Z³oty medalista

mistrzostw

Polski

Szanowni Pañstwo,
Zwracamy siê do Pañstwa

z proœb¹ o wsparcie i dofinanso-
wanie wyjazdu naszego repre-
zentanta Polski na Mistrzostwa

Œwiata w duñskim Rodby.
Ka¿da kwota, któr¹ przeznaczy-

cie na ten cel zbli¿y naszego
zawodnika do zwyciêstwa na

Mistrzostwach Œwiata.
Numer konta bankowego,

na które mo¿na wp³acaæ wsparcie

dla naszego zawodnika:

37 9177 0008 3001 0011 4648 0001

W marcu mia³o miejsce kolejne
spotkanie w sprawie o¿ywienia
zalewu w Brzózie Królewskiej.
Podczas debaty, na której poja-
wi³o siê wiele osób zaintereso-
wanych tym przedsiêwziêciem
wy³oni³o siê kilka ambitnych, god-
nych uwagi pomys³ów.

i rozwój miejscowoœci – powiedzia³
Mariusz Nycz, prezes stowarzysze-
nia.

Zgromadzeni zwrócili równie¿
uwagê na atrakcyjny klimat miej-
scowoœci, florê oraz faunê w po-
staci stanowisk bobra oraz bocia-
na czarnego, którego nieliczne sie-
dliska znajduj¹ siê w okolicy. Dla
wielu jest to coœ, czego nie mog¹
doœwiadczyæ u siebie. Starsi miesz-
kañcy z rozrzewnieniem wspominaj¹
czasy, kiedy oddano do u¿ytku za-
lew, entuzjazm panuj¹cy wœród miesz-
kañców, a tak¿e t³umy spêdzaj¹ce
tam czas, bawi¹c siê na pla¿y lub te¿
p³ywaj¹c kajakami czy ¿aglówka-
mi – przypomnia³ Dominik Rup,
przedsiêbiorca i spo³ecznik.

– Spotkanie tchnê³o w zgromadzo-
nych wiele optymizmu, dyskusje do-
prowadzi³y do wymiany wielu infor-
macji, a tak¿e kontaktów, które
z pewnoœci¹ zaowocuj¹ ju¿ nied³ugo
– doda³ na zakoñczenie wójt. Ko-
lejne spotkanie w kwietniu.

opr. na podst.
www.brzoza-krolewska.pl

Konferencja o bezpieczeñstwie
informacji w samorz¹dzie

niczn¹ jako potencjalne zagro-
¿enie. Krzysztof Szyde³ko opo-
wiada³ o ró¿nych formach ata-
ków na systemy informatyczne.
Rafa³ Mlicki przedstawi³ meto-
dy ochrony poufnych danych.
Krzysztof Jochym zastanawia³
siê wraz z goœæmi czy warto czy-
taæ politykê bezpieczeñstwa.

Konferencja – w opinii orga-
nizatorów i uczestników – by³a
bardzo udanym, interesuj¹cym,
intensywnym wydarzeniem.
Zgromadziliœmy wielu goœci (w³adz
samorz¹dowych, policji i stra¿y po-
¿arnej, oœwiaty i przedstawicieli or-

ganizacji pozarz¹dowych), pro-
gram wype³niony by³ praktyczny-
mi i wartoœciowymi prezentacjami
– mówi¹ zgodnie organizatorzy
przedsiêwziêcia. Z kolei uczest-
nicy i s³uchacze stwierdzili, ¿e nie
spodziewali siê tak przystêpnej
formy prezentacji trudnej tema-
tyki.

Studenci w sposób prosty i cieka-
wy opowiadali o sprawach, które
po przeczytaniu programu konferen-
cji, myœla³am, ¿e s¹ przeznaczone
tylko dla dobrych informatyków
– potwierdzaj¹ goœcie konferen-
cji.

W czwartek 27 marca w Urzê-
dzie Gminy Le¿ajsk odby³a siê
konferencja naukowa traktuj¹-
ca o zagadnieniach bezpieczeñ-
stwa informacji w jednostkach
samorz¹du terytorialnego. Orga-
nizatorami konferencji byli: Gmi-
na Le¿ajsk, Politechnika Rze-
szowska i Ko³o naukowe „So-
mething about IT Security”.
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Konkurs objêty by³ patronatem
Stowarzyszenia Ksiêgowych w Pol-
sce Oddzia³ Podkarpacki oraz Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wy-
¿szego. W konkursie wziê³o udzia³
prawie 300 szkó³ z ca³ej Polski. Do
etapu fina³owego zakwalifikowa-
³o siê 48 osób.

Uczennica Technikum nr 2 Ze-
spo³u Szkó³ Licealnych im. Bole-
s³awa Chrobrego w Le¿ajsku Ane-
ta Wnêk, zosta³a laureatem
5 miejsca. Uzyska³a jednoczeœnie
najlepsze miejsce na Podkarpaciu.
Oprócz nagród w postaci sprzêtu
komputerowego, ksi¹¿ek i gad¿e-

Fina³ XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu

z Zakresu Rachunkowoœci
W dniach 6-7 marca 2014 r. na
Politechnice Rzeszowskiej odby³
siê fina³ XII edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu z Zakresu Rachun-
kowoœci, organizowanego przez
Wydzia³ Zarz¹dzania Politechni-
ki Rzeszowskiej oraz Zespó³ Szkó³
nr 2 w Rzeszowie.

tów, Stowarzyszenie Ksiêgowych
w Polsce Oddzia³ Podkarpacki
ufundowa³o jej kurs ksiêgowy. Bez
procedury rekrutacyjnej mo¿e zo-
staæ równie¿ studentk¹ Politech-
niki Rzeszowskiej kierunku finan-
se i rachunkowoœæ.

Konkurs sk³ada³ siê z trzech eta-
pów: I etap edukacyjny i II etap
kwalifikacyjny organizowane s¹

przez Zespó³ Szkó³ nr 2 w Rzeszo-
wie i odbywaj¹ siê w szko³ach zg³o-
szonych do konkursu, zaœ III etap
sk³adaj¹cy siê z testu oraz projek-
tu, organizuje Wydzia³ Zarz¹dza-
nia Politechniki Rzeszowskiej.
W tym roku projekt obejmowa³
zadanie z zakresu dzia³alnoœci fir-
my handlowej na programach In-
sert Gt – Subiekt i Rewizor. Zada-

nie przygotowa³a autorka pod-
rêczników do rachunkowoœci Bo-
¿ena Padurek. Warunkiem przej-
œcia do etapu II jest uzyskanie min.
80% skutecznoœci na etapie I, tu-
taj Aneta wykaza³a swoj¹ wiedzê
z zakresu rachunkowoœci, osi¹ga-
j¹c rewelacyjny wynik 100%.

Aby przejœæ do etapu fina³owe-
go nale¿y równie¿ uzyskaæ wyma-
gane min. 80% na etapie II tak¿e
tutaj nasza laureatka bez proble-
mu przekroczy³a wymagany próg
punktowy.

W finale zmierzy³a siê z osoba-
mi, które przyjecha³y z ró¿nych
szkó³ z naszego województwa, jak
równie¿ z odleg³ych miejscowoœci
naszego kraju, jak np. z Kartuz.

W konkursie nagrodzono 5 lau-
reatów i 5 wyró¿nionych.

Serdecznie gratulujemy Ane-
cie i ¿yczymy dalszego rozwoju
jej zainteresowañ.

Danuta Dr¹¿ek

Piosenka jest œwietn¹ metod¹
nauki jêzyka obcego, stanowi bo-
wiem bogate Ÿród³o s³ownictwa
i wyra¿eñ. Ponadto muzyka roz-
wija wra¿liwoœæ i wp³ywa na emo-
cje. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili
nas: Wicestarosta Le¿ajski pan Ma-
rek Kogut oraz dyrektor MCK
w Le¿ajsku pani Maria Horoszko,
dyrektor Pañstwowej Szko³y Mu-
zycznej pan Stanis³aw Jaworski.
Uczestnicy konkursu wykonali
jedn¹ piosenkê w jêzyku obcym.
Jury w sk³adzie: Stanis³aw Jawor-
ski, Maria Horoszko i nauczyciel-
ka jêzyka niemieckiego ZST Ma³-
gorzata Pieni¹¿ek ocenia³o stronê
muzyczn¹, interpretacjê, ogólne
wra¿enie artystyczne oraz popraw-
noœæ jêzykow¹ prezentowanych
utworów.

Og³aszaj¹c wyniki przewodni-
cz¹cy jury zauwa¿y³, ¿e œpiewanie
w jêzyku obcym, to trudna umie-
jêtnoœæ i zaproponowa³, aby bra-
wami nagrodziæ wszystkich uczest-
ników konkursu.

 ZST

VII Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojêzycznej
w Zespole Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku
6 marca br. w Zespole Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku odby³a siê VII edycja Powiatowego Festiwalu Piosenki Obcojêzycznej, zorganizowanego
przez Zespó³ Jêzyków Obcych pod kierownictwem Ma³gorzaty Jakubowskiej.

�Wystêp zespo³u wokalno-instrumentalnego z Gimnazjum w Giedlarowej.

Laureatami konkursu zostali:

w kategorii soliœci:

I miejsce – Aleksandra Mo³odecka z Zespo³u Szkó³

w Nowej Sarzynie

II miejsce – Julia Nowak z Liceum w £añcucie

III miejsce –Mirka Kowal z Gimnazjum Miejskiego

w Le¿ajsku

Gradnd Prix Festiwalu zdoby³a Beata RzeŸnik z Ze-

spo³u Szkó³ w Nowej Sarzynie

w kategorii zespo³y:

I miejsce – zespó³ „White Socks” z Zespo³u Szkó³

Technicznych w Le¿ajsku

II miejsce – zespó³ wokalno-instrumentalny z Gim-

nazjum w Giedlarowej

III miejsce –zespó³ z Gimnazjum w Górnie
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Tak Pan Stanis³aw Kornasiewicz
pisa³ o Muzeum Ziemi Le¿ajskiej
po obejrzeniu jednej ze sta³ych
ekspozycji – zabawkarskiej. Mu-
zeum zabawek to wyj¹tkowe miej-
sce, gdzie doroœli mog¹ na mo-
ment cofn¹æ siê do lat dzieciñstwa
a m³odsi poznaæ zabawki, który-
mi bawili siê ich rodzice czy dziad-
kowie.

W Le¿ajsku, który znany jest
jako zabawkarski oœrodek rzeszow-
ski, tradycje wyrobu zabawek siê-
gaj¹ pocz¹tku XX wieku. Historiê
zabawkarstwa zapocz¹tkowa³ tu
Marian Garbacki, który po powro-
cie z Jaworowa (Ukraina), gdzie
zdobywa³ fach w Szkole Przemy-
s³u Drzewnego, za³o¿y³ w³asny za-
k³ad, ucz¹c w nim kolejnych
mieszkañców. Na rozwój zabaw-
karstwa w Le¿ajsku i okolicach
mia³y wp³yw targi i odpusty, które
rokrocznie odbywa³y siê przy klasz-
torze oo. Bernardynów. Liczne
lasy a dziêki temu du¿a dostêp-
noœæ surowca sprawi³y, ¿e zabawki
le¿ajskie to zabawki drewniane.

W wiêkszoœci krajów Unii Eu-
ropejskiej, drewniane zabawki wy-
parte chwilowo przez ich plasti-
kowe zamienniki, wróci³y do ³ask
i s¹ chêtnie kupowane. Jest to
bowiem produkt trwa³y, ekolo-

Zabawkarstwo le¿ajskie

giczny, przyjazny dziecku. W Pol-
sce, pomimo tak bogatej tradycji
tego wyrobu, istnieje niska œwia-
domoœæ znaczenia zabawki drew-
nianej, co sprawi³o, ¿e twórcy nie
byli w stanie utrzymaæ swoich dzia-
³alnoœci.

Jako Muzeum jesteœmy zobo-
wi¹zani podj¹æ odpowiednie dzia-
³ania maj¹ce na celu zachowanie
tradycji wyrobu zabawki, która jest
produktem lokalnym, poniewa¿
bez tego mo¿e ona ca³kowicie za-
nikn¹æ. Jednym z takich kroków
jest promowanie drewnianych za-
bawek.

Ju¿ niebawem, na placu muzeal-
nym, stanie 5 powiêkszonych zaba-
wek drewnianych. Bêd¹ one wyko-
nane w dziesiêciokrotnym powiêk-
szeniu. Wybraliœmy najpopularniej-
sze zabawki naszego regionu, a wiêc:
wóz z konikiem, konika na biegu-
nach, dziêcio³ka, ludzika schodz¹-
cego po drabinie i wiatraczek. Otwar-
cie „Parku zabawek le¿ajskich” od-

bêdzie siê 1 czerwca (niedziela) pod-
czas II edycji „Jarmarku drewnianej
zabawki”. Nie bez powodu wybrali-
œmy w³aœnie ten dzieñ – Dzieñ
Dziecka – gdy¿ dzieci s¹ najwa¿-
niejsz¹ a zarazem najliczniejsz¹
grup¹ docelow¹ dzia³añ. Oczywiœcie
fakt ten nie wyklucza udzia³u osób
doros³ych. Dla milusiñskich przy-
gotowaliœmy wiele atrakcji, zabaw
i konkursów opartych o motyw za-
bawki. Zapraszamy równie¿ do zwie-
dzania Ekspozycji Zabawkarskiej
oraz odwiedzenia wystawy interak-
tywnej „Zabawki z dusz¹”.

Dzia³ania promuj¹ce le¿ajskie
zabawkarstwo nie by³yby mo¿liwe
do zrealizowania bez pomocy
z zewn¹trz. Wsparcie takie otrzy-
maliœmy ze stromy szwajcarskiej,
sk³adaj¹c i realizuj¹c kolejno trzy
projekty. Odby³o siê to w ramach
szwajcarskiego programu wspó³-
pracy z nowymi krajami cz³on-
kowskimi Unii Europejskiej.

Paulina Usowska

O Autorach wystawy: Fotogra-
fi¹ zajmujemy siê od kilku lat, lecz
koncept bloga fotograficznego ‘Pan-
da-Studio’ narodzi³ siê niespe³na rok
temu. Bardzo zainteresowaliœmy siê
malowniczymi zak¹tkami naszego
miasta Le¿ajska, lecz nurtowa³o nas
jedno: jak tu by³o nim siê pojawili-
œmy. Z odpowiedzi¹ przyszed³ mój tato
(Roman Banach) który uœwiadomi³
nas, ¿e posiada setki metrów klisz,
które ukazuj¹ Le¿ajsk z lat 70,80.
Przedstawiaj¹ proces budowy osiedli
oraz ¿ycie i obyczaje mieszkañców. Na
kliszach widnieje tak¿e wiele zdjêæ na
których zobaczyæ mo¿na miejsca trud-
ne do rozpoznania w tym XXI wie-
ku. A wiêc sta³o siê i rozpoczêliœmy
¿mudny i d³ugotrwa³y proces cyfry-
zacji odbitek. Pocz¹wszy od dziesi¹-
tek godzin spêdzonych na skanowa-
niu negatywów, a¿ po eksportowanie
ich do programu s³u¿¹cemu obróbce
zdjêæ. Odwracanie barw negatywu,
barwienie oraz zapisywanie finalne-
go zdjêcia. Niektóre kadry wzboga-
ciliœmy o aktualne zdjêcia, które do-
k³adnie ukazuj¹ zmiany. Ca³e przed-
siêwziêcie po¿era masê roboczo-godzin,
lecz uda³o nam siê to pogodziæ
z nauk¹, w wyniku czego mo¿ecie
podziwiaæ tê wystawê.

Anna Wróbel i Pawe³ Banach
www.panda-studio.xaa.pl

Dla zabawy do Muzeum si

–

ę wybrałem,
To jest dziwne, coś dziwnego tam spotkałem
Zobaczyłem: piękne konie, świat fantazji i zabawki
Swe myślenie teraz wziąłem do poprawki
To co dawniej było piękne i uczyło
Do Muzeum dziś trafiło.

Dla zabawy do Muzeum si

–

ę wybrałem,
To jest dziwne, coś dziwnego tam spotkałem
Zobaczyłem: piękne konie, świat fantazji i zabawki
Swe myślenie teraz wziąłem do poprawki
To co dawniej było piękne i uczyło
Do Muzeum dziś trafiło.

Wystawa

„Le¿ajsk

– kapsu³a czasu”
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej wspól-
nie z Piotrem Banachem oraz
Ann¹ Sow¹ podjê³o inicjatywê
stworzenia wystawy pt. „Le¿ajsk
– kapsu³a czasu”.

Ca³oœæ sk³ada siê z dwóch ele-
mentów – pierwszy z nich ekspo-
nowany bêdzie na zewn¹trz
w postaci wielkoformatowych
zdjêæ. Wystawa wewn¹trz budyn-
ku bêdzie sk³adaæ siê z odtworzo-
nych fotografii Le¿ajska z lat
60-80. Zdjêcia umieszczone w alu-
ramach zawieraæ bêd¹ oprócz sta-
rych panoram Le¿ajska wspó³cze-
sne fotografie robione z tej samej
perspektywy, co da odwzorowanie
zmiany miasta na przestrzeni dzie-
jów.

Muzeum Ziemi Le¿ajskiej po
raz kolejny w³¹czy³o siê w akcjê
„Z Kujawskim pomagamy pszczo-
³om”. Tym razem ma³ymi przyja-
ció³mi pszczó³ by³y dzieci ze Spó³-
dzielni Socjalnej „Bajkolandia”.
Dla milusiñskich przygotowali-
œmy wiele ciekawych wyzwañ. Po-
dzielone by³y one na czêœæ teore-
tyczn¹ i praktyczn¹. W myœl zasa-
dy, ¿e najlepszych przyjació³ po-
znaje siê w biedzie, rozpoczêliœmy
od zaznajomienia siê z rodzajami,
budow¹ oraz rol¹ pszczó³ w przy-
rodzie i zagro¿eniami , które czy-
haj¹ na te ma³e stworzonka, ko-
rzystaj¹c z materia³ów udostêpnio-
nych przez Organizatora. Nastêp-

nie zapoznaliœmy siê z naczelny-
mi zasadami przyjació³ pszczó³,
dopisuj¹c te¿ kilka w³asnych. Ka¿-
de dziecko zobowi¹za³o siê do prze-
strzegania tych regu³ poprzez od-
bicie na plakacie z zasadami swo-
jej r¹czki. Kolejnym zadaniem,
z którym zmierzy³y siê nasze ma³e
pociechy by³o stworzenie miejsca
przyjaznego pszczo³om. Wybrali-
œmy powierzchniê na terenie mu-
zeum, która jest miejscem zacisz-
nym, niezagospodarowanym i tam
stworzyliœmy dla pszczó³ ogródek
z kwiatami oraz powiesiliœmy dla
nich domki. By³a to ciê¿ka praca,
po której dzieci wspólnie stwier-
dzi³y, ¿e by³y w tym dniu „praco-

Akcja „Z Kujawskim pomagamy pszczo³om”

witymi pszczó³kami”. Ostatnie
zadanie by³o nie lada wyzwaniem.
Muzeum pozyska³o bowiem baræ
datowan¹ na kilkaset lat. Jest to
eksponat, który zapocz¹tkowa³
pomys³ utworzenia na placu mu-
zealnym plenerowej wystawy psz-
czelarskiej, prezentuj¹cej to rze-
mios³o. Dzieci poprzez wykona-
nie wiklinowej strzechy zabezpie-
czy³y baræ przed niszczeniem.

Informacja o terminie otwarcia

wystawy uka¿e siê na stronie

www.muzeum-lezajsk.pl
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Debata 1 kwietnia 2014
Uczennice z Liceum Ogólno-

kszta³c¹cego im. Boles³awa Chro-
brego w Le¿ajsku Patrycja Trestka
i Justyna Lech pod opiek¹ dr Da-
riusza Pó³æwiartka w Muzeum Zie-
mi Le¿ajskiej zorganizowa³y deba-
tê której tematem by³o: „M³odzi
aktywni? Co zrobiæ, ¿eby m³odzie¿
bra³a udzia³ w wyborach i ¿yciu
spo³ecznym?”. Na debacie pojawili
siê zaproszeni goœcie: Stanis³aw
Bartnik – radny Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego oraz
Przewodnicz¹cy Komisji Edukacji,
Kultury i Kultury Fizycznej, Dy-
mitr Malec – dyrektor ZSL im. Bo-
les³awa Chrobrego, Andrzej Janas
– przedstawiciel Starosty Le¿ajskie-
go oraz nauczyciele: dr Dariusz
Pó³æwiartek, Wanda Rakszawska-
Stopyra, Wies³aw Naróg, a tak¿e
przedstawiciele m³odzie¿y. Celem
debaty by³o poruszenie wielu kwe-
stii zwi¹zanych z ¿yciem politycz-
nym i spo³ecznym m.in. s³aba fre-
kwencja w wyborach do Euro Par-
lamentu oraz brak zainteresowa-
nia m³odzie¿y polityk¹. Debata
mia³a równie¿ za zadnie uœwiado-
miæ m³odzie¿y, jak wiele zale¿y od
jej aktywnoœci wyborczej i spo³ecz-
nej.

Debata 2 kwietnia 2014
Kolejna debata odby³a siê

w dniu 2 kwietnia 2014r. Ucznio-
wie kl. II „d” Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. Boles³awa Chro-
brego w Le¿ajsku Dawid £yko
i Pawe³ Wiœniewski poprowadzili
debatê na temat: „Nie tylko wy-
bory – jak m³odzi mog¹ aktywnie
uczestniczyæ w demokracji na te-
renie le¿ajszczyzny. W debacie
wziêli udzia³: Wicestarosta Le¿aj-
ski pan Marek Kogut, pan Marek
Ordyczyñski dyrektor Podkarpac-
kiego Oddzia³u Regionalnego
ARiMR, wicedyrektor Ogólno-
kszta³c¹cego im. Boles³awa Chro-
brego w Le¿ajsku Waldemar T³u-
czek, ks. dr. Piotr Baraniewicz, dr.
Dariusz Pó³æwiartek, mieszkañcy
oraz licznie zgromadzona m³o-
dzie¿. Uczestnicy aktywnie w³¹cza-
li siê do dyskusji. Prowadz¹cy
w debacie wykorzystywali wyniki
przeprowadzonej ankiety wœród
mieszkañców Le¿ajska dotycz¹cej

zainteresowania polityk¹. Debata
wp³ynê³a na wyci¹gniêcie ró¿nych
wniosków oraz ciekawych pomy-
s³ów mo¿liwych do zrealizowania
w przysz³oœæ, np. utworzenie na
terenie naszego powiatu rady m³o-
dzie¿owej.

Debata 3 kwietnia 2014 r.
Trzeci¹ debatê z cyklu: „M³odzi

aktywni? Co zrobiæ, ¿eby m³odzie¿
chêtniej bra³a udzia³ w wyborach”
przeprowadzili Aleksandra D¹bek
i Pawe³ Berestka równie¿ ucznio-
wie ZSL w Le¿ajsku. Ola i Pawe³
zaprosili goœci, którzy mieli po-
móc rozwi¹zaæ im problem doty-
cz¹cy braku aktywnoœci wyborczej
m³odych ludzi, a byli to: Burmistrz
Miasta Le¿ajsk Piotr Urban, dyrek-
tor ZSL w Le¿ajsku Waldemar
T³uczek, dyrektor Muzeum Zie-
mi Le¿ajskiej Andrzej Chmura,
naczelnik Wydzia³u Edukacji,
Zdrowia i Kultury Fizycznej w Sta-
rostwie Le¿ajskim oraz Przewod-

Debaty realizowane by³y w ra-
mach konkursu, w którym na-
grod¹ jest wyjazd na posiedzenie
Sejmu Dzieci i M³odzie¿y 1 czerw-
ca oraz mo¿liwoœæ spotkania siê
z parlamentarzystami i ich kluba-
mi.

nicz¹cy Rady Miejskiej w Le¿ajsku
Ireneusz Stefañski, ks. Piotr Bara-
niewicz, nauczyciel historii Krzysz-
tof Ma³ecki, dziennikarka Natalia
Nowicka, kierownik do spraw or-
ganizacji i promocji MCK w Le-
¿ajsku Agnieszka Ruszak, kierow-
nik Biblioteki Publicznej w Le¿aj-
sku Jolanta Korasadowicz, przed-
stawiciele samorz¹dów szkolnych
Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zespo-
³u Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku
oraz uczniowie, szkolni koledzy
i kole¿anki. Uczestnicy debaty zna-
leŸli wiele ciekawych pomys³ów na
to, jak mo¿na zachêciæ m³odzie¿
do uczestniczenia w wyborach. Po-
jawi³o siê tak¿e wiele wniosków,
które wyci¹gnêli z dyskusji, np. ¿e
nawet jeden g³os mo¿e wiele zmie-
niæ i jest bardzo wa¿ny. Debata prze-
bieg³a w mi³ej atmosferze. Nie oby³o
siê bez humoru, ¿artów oraz s³od-
kiego poczêstunku.

Organizatorom debat ¿yczymy
powodzenia w konkursie!!!

Debaty pod patronatem

„XX Sesji Sejmu Dzieci i M³odzie¿y”



18 KURIER POWIATOWY � 4/2014 (121)

��POWIAT

– ARiMR przyjmuje ju¿ wnioski
od rolników o przyznanie p³at-
noœci bezpoœrednich za 2014
rok. Zainteresowanie tymi pie-
niêdzmi jest du¿e?

Tak, trwa przyjmowanie wnio-
sków w ramach p³atnoœci bezpo-
œrednich. Termin sk³adania wnio-
sków o dop³aty bezpoœrednie po-
trwa od 15 marca do 15 maja.
Zainteresowanie jest bardzo du¿e,
poniewa¿ p³atnoœci bezpoœrednie
stanowi¹ obecnie powa¿ne Ÿród³o
wsparcia dochodów rolniczych
oraz znacz¹co wp³ywaj¹ na ich sy-
tuacjê ekonomiczn¹. P³atnoœci
bezpoœrednie wyp³acane s¹ od
roku 2004.

W województwie podkarpac-
kim w okresie 10 kampanii na
konta podkarpackich rolników
wp³ynê³o ponad 4 miliardy z³. Co
rocznie ze wsparcia korzysta po-
miêdzy 115 000 a 130 000 rolni-
ków.

W powiecie le¿ajskim nato-
miast, w tym okresie corocznie sk³a-
danych jest pomiêdzy 4700 a 5000
wniosków, z których przez wspo-
mniane 10 lat, z tytu³u samych
tylko p³atnoœci bezpoœrednich rol-
nicy z naszego powiatu otrzymali
blisko 150 milionów z³.

– Co s³ychaæ nowego w Agen-
cji?

ARiMR wesz³a w decyduj¹cy
etap obs³ugi Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. Termin 30 czerwca 2014
roku jest ostatnim dniem aby
wszystkie wnioski, które chcemy
zrealizowaæ zosta³y zakontrakto-
wane. Dlatego pracownicy Agen-
cji s¹ mocno zaanga¿owani w we-
ryfikacjê wniosków. A ostatnie
miesi¹ce pokazuj¹ jak du¿o pro-
jektów zosta³o zakontraktowa-
nych oraz na bie¿¹co podpisywa-
ne s¹ umowy z beneficjentami. Na
konta beneficjentów pomocy
PROW 2007-2013 wp³ynê³o oko-
³o 2,5 miliarda z³.

Ponadto przed ARiMR kolejne
wielkie zadanie. Unia Europejska
przyjê³a zasady Wspólnej Polityki
Rolnej na lata 2014-2020 i jesteœmy
o krok od wdra¿ania nowych dzia-
³añ w ramach nowej perspektywy
finansowej.Bud¿et na realizacjê
Wspólnej Polityki Rolnej na lata
2014-2020 dla Polski jest wielkim
osi¹gniêciem naszych negocjato-
rów. Otrzymamy bowiem na reali-
zacjê WPR 2014-2020 a¿ 42,4 mld
euro, czyli o 8% wiêcej ni¿ na po-
przednie siedem lat – wówczas mie-

liœmy do dyspozycji 39,2 mld euro.
Jest to tym wa¿niejsze, ¿e przecie¿
bud¿et UE na Wspóln¹ Politykê
Roln¹ na lata 2014-2020 jest ni¿szy
o 12% ni¿ w poprzednich siedmiu
latach. Skuteczne wykorzystanie
przyznanego Polsce bud¿etu bêdzie
du¿ym wyzwaniem. Na bud¿et
Wspólnej Polityki Rolnej na lata
2014-2020 sk³adaj¹ siê œrodki na
dop³aty bezpoœrednie – 23,7 mld
euro oraz PROW 2014-2020 – bê-
dzie ich 18,7 mld euro, w tym znaj-
duje siê 5,2 mld euro na rozwój in-
frastruktury na terenach wiejskich,
które przekazane zostanie z fun-
duszu przeznaczonego na Politykê
Spójnoœci.

– Czy w bie¿¹cym roku bêdzie
mo¿na sk³adaæ jeszcze wnioski
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013?

Tak, w najbli¿szym czasie og³o-
szony zostanie nabór wniosków
w ramach dzia³ania U³atwianie star-
tu m³odym rolnikom, ze zwiêk-
szon¹ kwot¹ wsparcia do 100 tysiê-
cy z³. Wnioskodawcy i póŸniejsi
beneficjenci podejmuj¹c 5-cio let-
nie zobowi¹zanie, powinni w ci¹-
gu 180 dni od dnia otrzymania de-

cyzji przyznaj¹cej pomoc, prowa-
dziæ gospodarstwo o powierzchni
œredniej wojewódzkiej natomiast
w ci¹gu 3 lat od tego dnia, ich go-
spodarstwo musi ju¿ mieæ po-
wierzchniê œredniej krajowej. M³o-
dy rolnik powinien byæ te¿ ubez-
pieczony w KRUS w pe³nym za-
kresie przez okres 1 roku oraz po-
siadaæ stosowne wykszta³cenie rol-
nicze. Co wa¿ne przewiduje siê, ¿e
decyzje przyznaj¹ce pomoc bêd¹
wydane jeszcze w tym roku.

W chwili obecnej, w Biurach
Powiatowych ARiMR oprócz
wspomnianych ju¿ wy¿ej wnio-
sków o przyznanie p³atnoœci bez-
poœrednich mo¿na sk³adaæ rów-
nie¿ wnioski rolno œrodowiskowe
a w miesi¹cach VI-VII b.r. przepro-
wadzony zostanie nabór wnio-
sków na zalesianie gruntów rol-
nych i innych ni¿ rolne.

– W ostatnich miesi¹cach rolni-
cy siê denerwowali pog³oskami,
¿e bêd¹ mniejsze dop³aty bezpo-
œrednie. Czy to prawda?

Tak, w zwi¹zku z planowanymi
zmianami w p³atnoœciach za rok
2014, rolnicy mogli mieæ pewne
obawy, poniewa¿ w tym roku nie
bêdzie wsparcia krajowego, czyli
uzupe³niaj¹cych dop³at do zbó¿
i p³atnoœci zwierzêcych. Jednak
pomimo wprowadzonych zmian
suma p³atnoœci na hektar nie ule-
gnie zmniejszeniu i wyniesie ok.
219 euro. Natomiast pieni¹dze ze
wsparcia krajowego zostan¹ prze-
kazane miedzy innymi na wy¿sze
premie dla m³odych rolników, od
najbli¿szego, wspomnianego ju¿
wy¿ej naboru, bêdzie to kwota
100 000 z³.

Wszystkich zainteresowanych
serdecznie zapraszamy do Oddzia-
³u Regionalnego ARiMR w Rze-
szowie oraz do Biura Powiatowe-
go ARiMR w Le¿ajsku.

Rozmawia³a: Monika Pelc
 Kierownik Powiatowego

Zespo³u Doradztwa
Rolniczego w Le¿ajsku

Rozmowa
z Markiem Ordyczyñskim

Dyrektorem Podkarpackiego

Oddzia³u Regionalnego ARiMR

w RzeszowieAARR MMRR

OG£OSZENIE P£ATNE
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„Niebieska Linia” ju¿ po raz VII organizuje konkurs „Policjant, który
mi pomóg³”. Ka¿dy, kto chcia³by podziêkowaæ policjantowi, który
pomóg³ mu w trudnej sytuacji zwi¹zanej z przemoc¹ w rodzinie, mo¿e
zg³osiæ go do konkursu. Celem konkursu jest podkreœlenie roli poli-
cjantów w przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie. Wsparcie policjan-
tów podejmuj¹cych wzorowe dzia³ania i osobiœcie zaanga¿owanych
w pomoc osobom krzywdzonym oraz promowanie postaw i umiejêt-
noœci dobrze s³u¿¹cych ochronie ofiar przemocy  rodzinie. Inicjatywê
honorowym patronatem obj¹³ Komendant G³ówny Policji. Kandyda-
tów do VII edycji, zgodnie z regulaminem konkursu, mog¹ zg³aszaæ
osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyj¹tkiem Policji) do
31 maja 2014 roku. Osoby zg³oszone po terminie przechodz¹ do kolej-
nej edycji.

Oficer prasowy KPP
w Le¿ajsku

asp. mgr  Krzysztof Ficek

Na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl mo¿na zapo-

znaæ siê miêdzy innymi z regulaminem konkursu oraz

pobraæ formularz zg³oszeniowy.

VII edycja plebiscytu

„Policjant, który

mi pomóg³”

Ruszy³a VII edycja konkursu „Policjant, który mi pomóg³”. Je¿eli chcesz
podziêkowaæ policjantowi, który Ci pomóg³ zg³oœ go do konkursu.

Najistotniejsz¹ zmian¹ w sto-
sunku do lat ubieg³ych jest brak
w 2014 roku p³atnoœci uzupe³nia-
j¹cych do powierzchni innych ro-
œlin i do powierzchni gruntów
ornych, na których nie jest pro-
wadzona uprawa roœlin (UPO
podstawowa) oraz brak p³atnoœci
uzupe³niaj¹cych do powierzchni
upraw roœlin przeznaczonych na
paszê uprawianych na trwa³ych
u¿ytkach zielonych (PZ, p³atnoœæ
zwierzêca).

Informujê jednoczeœnie, i¿ BP
ARiMR czynne jest w dni robo-
cze od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach od 7.30 do 15.30, na-
tomiast w dniach od 5 do 15 maja
b.r. (tj. 2 ostatnie tygodnie przyj-
mowania wniosków o p³atnoœci
bezpoœrednie na 2014 rok bez sank-
cji) Biuro Powiatowe czynne bê-
dzie w dni robocze od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godzinach
od 6.00 do 22.00.

Wiêcej informacji

w BP ARiMR w Le¿ajsku,

ul. Mickiewicza 20,

tel./fax 17 240 23 45

www.arimr.gov.pl

Powiatowy Zespó³ Doradztwa
Rolniczego w Le¿ajsku œwiadcz¹-
cy odp³atne us³ugi wype³niania
wniosków czynny jest w dni robo-
cze od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach od 7.30 do 15.30, na-
tomiast w okresie od 5 do 15 maja
b.r. czynny bêdzie w dni robocze
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach od 7.30 do 18.00.

Wiêcej informacji:

PZDR w Le¿ajsku,

ul. Mickiewicza 12,

tel/fax 17 242 17 97

www.podrb.pl

 Pawe³ Cholewiak
Kierownik BP ARiMR

w Le¿ajsku

Wnioski o p³atnosci bezpoœrednie
do gruntów rolnych na 2014 rok

AARR MMRR Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Le¿ajsku informuje, i¿ w dniach od
15 marca do 15 maja b.r. mo¿na sk³adaæ wnioski o p³atnoœæ bez sankcji; natomiast do 9 czerwca b.r. mo¿na sk³adaæ

wnioski z sankcjami terminowymi wynosz¹cymi 1% pomniejszenia p³atnoœci za ka¿dy dzieñ zw³oki. Zmiany do wniosków sk³adaæ mo¿na do
2 czerwca b.r. bez sankcji oraz do 9 czerwca b.r. z w/w  sankcjami.
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Czy to mo¿liwe, ¿eby cebulka
tulipana by³a wiêcej warta ni¿ wa-
¿¹ce tyle samo z³oto? Dzisiaj trud-
no sobie to wyobraziæ. A jednak
by³ czas, kiedy tulipany tak zaw³ad-
nê³y umys³ami zamo¿nych, ¿e ten
piêkny kwiat sta³ siê dla nich cho-
robliwie poszukiwanym towarem.

Tulipany, choæ obecnie kojarzo-
ne przede wszystkim z Holandi¹,
wywodz¹ siê z Azji Œrodkowej,
gdzie by³y dzikimi roœlinami. Ich
piêkno urzek³o miêdzy innymi
Turków, którzy sprowadzili je do
swoich ogrodów. W po³owie XVI
wieku do Europy tulipany spro-
wadzi³ z dworu su³tañskiego, au-
striacki ambasador w Turcji. Ich
upraw¹ na terenie Holandii zaj¹³
siê botanik Carolus Clusius, któ-
remu uda³o siê wyhodowaæ odmia-
nê znosz¹c¹ zimniejszy klimat.
I pewnie d³ugo by sobie prowa-
dzi³ badania, gdyby nie pech, któ-
ry jak siê okaza³o przerodzi³ siê
w wielkie szczêœcie Holendrów.

Tulipan cenniejszy od z³ota
Holandia

Otó¿ pewnego dnia wykradzione
z ogrodów uniwersyteckich labo-
ratoryjne odmiany tulipanów, zo-
sta³y zaatakowane przez wirus,
który sprawia³, ¿e p³atki przybie-
ra³y niespotykane wczeœniej kszta³-
ty o brzegach postrzêpionych i po-
fa³dowanych. Ta anomalia ogrod-
nicza sta³a siê przyczyn¹ rozwoju
niderlandzkiej „gor¹czki tulipano-
wej”. Kwiaty sta³y siê niebawem
symbolem luksusu i pozycji spo-
³ecznej, a zapotrzebowanie prze-
rodzi³o siê w euforiê. Z czasem bo-
gac¹ca siê klasa œrednia oraz ary-
stokracja zaczê³a konkurowaæ ze
sob¹, co do posiadania najrzad-
szych odmian tulipanów. Od tej
chwili nikt nie móg³ przewidzieæ,
jaki kwiat stanie siê jego w³asno-

œci¹, co paradoksalnie napêdza³o
zapotrzebowanie do granic absur-
du. W XVII w. pojedyncza cebul-
ka najbardziej poszukiwanych
odmian osi¹ga³a cenê nawet 1 tys.
guldenów. Dla porównania rocz-
ny dochód w Niderlandach wyno-
si³ wtedy ok. 150 guldenów. Zda-
rza³o siê, ¿e zamieniano nieraz
tulipany za nieruchomoœci, ziemiê
czy byd³o. W 1635 r. odnotowano
sprzeda¿ 40 cebulek za 100 tys.
guldenów. Dla porównania 8 t³u-
stych œwiñ kosztowa³o 240 gulde-
nów. Najwy¿sz¹ cenê osi¹gnê³a
s³ynna cebulka Semper Augustus,
która zosta³a kupiona za 6000
guldenów. Zaczêto spekulowaæ na
rynku kwiatów. Dochodzi³o do
sytuacji, kiedy zastawiano domy

i maj¹tki, by kupiæ kwiaty, których
jeszcze nie posadzono.

W koñcu przyszed³ wielki
bumm… W ci¹gu jednego dnia
tulipany, by³y warte zaledwie u³a-
mek tego, co dzieñ wczeœniej. Pry-
s³y kapita³y, fortuny i maj¹tki. Po-
zosta³y kredyty, d³ugi… i piêkne
tulipany.

Przez wieki, tulipan nie trac¹c
nic ze swej urody z drogocennego
obiektu po¿¹dania przerodzi³ siê
w powszechny, popularny kwiat.
S¹ jednak miejsca gdzie jak co
roku, na wiosnê tysi¹ce turystów
i mi³oœników kwiatów z najdal-
szych zak¹tków œwiata przy-
je¿d¿aj¹, by obejrzeæ niezwyk³y
spektakl przyrody, którego g³ów-
nym aktorem jest w³aœnie – tuli-
pan.

Podekscytowani, ale i z pewny-
mi obawami ruszamy do Holan-
dii. Niestety nie mo¿emy pozwo-
liæ sobie na wyjazd w szczycie kwit-
nienia tulipanów. Zreszt¹ trudno
okreœliæ taki termin. Wszystko za-
le¿y od pogody, która jak wiemy
bywa kapryœna. Tak wiêc, wyrusza-
my w okresie d³ugiego majowego
weekendu. Nauczeni doœwiadcze-
niem poprzednich lat ju¿ pod
koniec roku rezerwujemy noclegi
w sympatycznych, kilkuosobo-
wych mobile home-ach. Cena kil-
kakrotnie ni¿sza, ni¿ w sezonie.

Po d³ugiej podró¿y zbli¿amy siê
do celu. Prosto z autostrady wje¿-
d¿amy do miejscowoœci Wassena-
ar. Mijamy kilka zadbanych uli-
czek i dopieszczone domki ukwie-
cone arwnymi tulipanami. Na taki
widok czekaliœmy. Odzyskujemy
si³y zapominaj¹c o zmêczeniu.
Tulipany s¹ wszêdzie – w donicz-
kach na parapetach, balustradach,
schodach, w przydomowych ma-

�Ró¿norodnoœæ tulipanów jest imponuj¹ca.

�Barwne kobierce  w ogrodach Keuken-

hof.

�Stoisko kwiatowe.
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leñkich ogródkach, zasadzone
w drewnianych chodakach, wia-
drach, taczkach i wszelakich ru-
pieciach skrzêtnie zbieranych
przez holendrów. Jeszcze jedno
rondo i w kempingowej recepcji
odbieramy klucze. Kilka ulotek do
kieszeni i manewruj¹c pomiêdzy
¿ywop³otami, dzieciakami pêdz¹-
cymi na trzyko³owych rowerkach
i grilluj¹cymi emerytami, parku-
jemy samochód przy naszym dom-
ku. Pod czujnym okiem s¹siadów
wnosimy baga¿e do œrodka. Po
chwili mamy cz³api¹ce towarzy-
stwo. Kilka kaczek chêtnie korzy-
sta z naszych zapasów. Jak siê tu
znalaz³y? Nietrudno zgadn¹æ, sko-
ro naturalnym ogrodzeniem kem-
pingu s¹ kana³y czy ¿ywop³oty,
w których znalaz³y doskona³e wa-
runki do bytowania.

Niestety, niebo zaci¹ga siê o³o-
wianymi chmurami. Deszcz prze-
gania biesiaduj¹cych Holendrów,
milkn¹ dzieciaki i zrywa siê wiatr
uderzaj¹cy wielkimi kroplami desz-
czu prosto w nasze okna. W po³u-
dnie zapada noc. Nie pozostaje
nam nic innego, jak cierpliwie

czekaæ do jutra. Jeszcze kilka stron
przeczytanych w przewodniku,
orientacja na mapie, kolacja i wci-
skamy siê niewymiarowe ³ó¿ka
z nadziej¹ na lepsz¹ pogodê.

Rano pozostajemy pod wp³y-
wem holenderskiej pogody. Przez
ciê¿kie chmury gnane wiatrem
przeb³yskuj¹ promienie s³oñca,
oœwietlaj¹c ziemiê magicznym
œwiat³em tak kochanym przez
Halsa, Vermeera czy Van Gogha.
Zabieramy parasole i ruszamy
w stronê Bollenstreek, gdzie znaj-
duje siê 30 kilometrowy obszar
uprawy roœlin cebulowych. Ju¿ po
kilku kilometrach z niedowierza-
niem patrzymy wokó³ siebie. Barw-
ne wstêgi pól tulipanowych, mie-
ni¹ siê kolorami kontrastuj¹c
z szaroœci¹ dzisiejszego dnia.

Holenderskie poldery, czyli zie-
mie wyrwane morzu, pomiêdzy
Haarlemem a Lejd¹, ju¿ od marca
zape³niaj¹ siê barwnymi dywana-
mi wiosennych kwiatów cebulo-
wych. Jako pierwsze rozkwitaj¹
krokusy. Potem pojawiaj¹ siê ¿on-
kile, narcyzy i wonne hiacynty.
Punktem kulminacyjnym sezonu,

www.niezwyklyswiat.com
YouTube – Niezwy-
k³y Œwiat – Holandia

który przypada na kwiecieñ jest
kwitnienie tulipanów. Wiosenny
cykl koñczy siê pod koniec maja
kwitnieniem lilii, mieczyków, ko-
saæców i dalii. Jednak królem tu-
tejszych kwiatów niezmiennie
pozostaje tulipan.

Pospiesznie zatrzymujemy samo-
chód i wpadamy w pola uprawne,
by zrobiæ sobie zdjêcia w tak niety-
powym i oryginalnym plenerze.
Mamy jednak na uwadze to, ¿e
wiêkszoœæ tych „kwiatowych
farm” nale¿y do osób prywatnych,
którym co prawda nie przeszka-
dza podziwianie ich w³asnoœci, ale
nie bêd¹ zachwyceni widz¹c intru-
zów depcz¹cych ich pola.

Obraz tego kwiatowego regio-
nu nie by³by pe³ny bez Ogrodu
Botanicznego Keukenhof w miej-
scowoœci Lisse. To jedno z najpiêk-
niejszych miejsc, jakie mo¿na so-
bie wyobraziæ szczególnie ludziom
lubi¹cych naturê i kochaj¹cym
kwiaty. Miejsce to jest niew¹tpli-
wie jednym z najwiêkszych atrak-
cji Holandii i czêsto uznawane za
najpiêkniejszy ogród kwiatowy na
œwiecie. Ogród Keukenhof jako
ekspozycja kwiatów cebulowych
zosta³ za³o¿ony w 1949 r. z inicja-
tywy ówczesnego burmistrza Lej-
dy i przy wspó³pracy bardziej zna-
cz¹cych hodowców i eksporterów
cebulek, którzy w ten w³aœnie spo-
sób, „na ¿ywo”, chcieli zaprezen-
towaæ swój towar.

Przechodz¹c wzd³u¿ licznych
stoisk, gdzie dominuj¹ g³ównie
kwiatowe cebulki, wchodzimy do
ogrodu. Niestety musimy prze-
³kn¹æ œlinê kupuj¹c bilet. 14 euro
dla doros³ych i emerytów, po³owa
mniej dla dzieci do 11 roku ¿ycia.
Jednak szybko przekonujemy siê,
¿e warto. Na obszarze 32 ha pre-

zentowane s¹ kompozycje, na któ-
re sk³adaj¹ siê setki odmian roœlin
cebulowych, tworz¹c kolorowe
kobierce. Ogród otwarty jest dla
zwiedzaj¹cych tylko przez 3 mie-
si¹ce – od po³owy marca, kiedy ro-
œliny zaczynaj¹ kwitn¹æ, do po³o-
wy maja, kiedy okres kwitnienia
siê koñczy. Po zamkniêciu ekspo-
zycji cebulki kwiatowe s¹ wykopy-
wane i po okresie spoczynku, je-
sieni¹ znów wsadzane, aby wiosn¹
zaprezentowaæ zwiedzaj¹cym
nowe odmiany, kolory i kompo-
zycje.

Kwitnie tutaj ok. 7 mln tulipa-
nów w 100 odmianach. Ponadto
roœnie tu ponad 2 500 drzew,
a ³¹czna d³ugoœæ alejek, którymi
spaceruj¹ odwiedzaj¹cy wynosi
15 km. Keukenhof to równie¿ naj-
wiêkszy w Holandii park rzeŸb
i jak twierdz¹ miejscowi – najczê-
œciej fotografowane miejsce na
œwiecie.

Dla tych, którzy maj¹ jeszcze
si³y przygotowano pawilony
i szklarnie z kwiatowymi wystawa-
mi czasowymi. W pawilonach
znajduje siê m.in. najwiêksza na
œwiecie Wystawa Lilii i Orchidei
z tysi¹cami kwitn¹cych storczy-
ków. Wra¿enie wrêcz osza³amiaj¹-
ce. Oczywiœcie, wszystkie kwiaty,
które przypadn¹ nam do gustu
mo¿emy kupiæ.

Po kilku godzinach opuszczamy
ten magiczny œwiat, nie zapomi-
naj¹c, ¿e Holandia to nie tylko tu-
lipany – to równie¿ poldery i sery,
wiatraki i chodaki, malarze i pi³ka-
rze, Rotterdam i Amsterdam.

Tekst, zdjêcia: Ireneusz Wo³ek

�Ogrodowe rzeŸby.

�Rolnicy dogl¹daj¹cy pachn¹ce pola �Targ kwiatowy w Amsterdamie.

�Mieszkañcy kempingu.
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Co sk³oni³o pani¹ do podjêcia
decyzji o rezygnacji z funkcji
Prezesa Zarz¹du Spó³ki Stare
Miasto-Park?

Zawsze nale¿y stawiaæ czo³a no-
wym wyzwaniom, st¹d moja ak-
tualna decyzja o zakoñczeniu pra-
cy w Stare Miasto-Park. Dnia 20
marca br. z³o¿y³am rezygnacjê
z funkcji Prezesa Zarz¹du Stare
Miasto-Park sp. z o.o., zakañcza-
j¹c tym samym okres mojej trzy-
letniej pracy w Spó³ce.

Podjêcie tej decyzji by³o dla mnie
niezwykle trudne. 3 lata, w trak-
cie których walczyliœmy o prze-
trwanie i rozwój Spó³ki oprócz
ciê¿kiej pracy da³ mi równie¿ wie-
le satysfakcji.

Jak¹ sytuacjê finansowo-ekono-
miczn¹ spó³ki zastanie osoba
powo³ana do pe³nienia funkcji
Prezesa Zarz¹du Spó³ki wraz
z Pani odejœciem?

Sytuacja, w jakiej zasta³am Fir-
mê wymusza³a natychmiastowe
nadrabianie wieloletnich zaleg³o-
œci i dokonywanie radykalnych
zmian. W 2011 roku wprowadzo-
no plan naprawy, którego celem
by³o podŸwigniêcie Spó³ki z zapa-
œci finansowej oraz zapewnienie

Dzieñ Flagi

Rzeczypospolitej Polskiej
Flaga – to symbol pañ-
stwowoœci. Ukazywanie
przynale¿noœci narodo-
wej poprzez barwy na
fladze jest powszech-
nie stosowanym ko-
dem miêdzy ludŸmi na
globie ziemskim.
W wielu pañstwach
œwiêto flagi ju¿ od
dawna znalaz³o
swoje miejsce
w kalendarzu. Dzieñ flagi maj¹ miêdzy innymi: Stany Zjednoczone,
Finlandia, Meksyk, Ukraina, Litwa. A Polska?

Wywiad z Prezesem Zarz¹du Spó³ki
Stare Miasto-Park, pani¹ Mart¹ Zygmunt.

jej stabilizacji organizacyjnej i go-
spodarczej na kolejne lata. Wraz
z koñcem 2013 r. zakoñczono pro-
ces naprawy, zamykaj¹c tym sa-
mym ostatnie trzy lata wynikami
dodatnimi, tworz¹c wiêcej mo¿li-
woœci do kolejnych, lecz nadal roz-
s¹dnych inwestycji, zarówno w za-
kresie dzia³alnoœci komunalnej jak
i komercyjnej. W czasie ostatnich
trzech lat zmieniliœmy Stare Mia-
sto-Park, zrealizowaliœmy plan na-
prawy Firmy obejmuj¹cy wszyst-
kie obszary dzia³alnoœci Spó³ki,
dziêki temu obserwujemy dziœ re-
dukcjê strat narastaj¹cych z lat
ubieg³ych.

Dziœ Stare Miasto-Park to nowo-
czesne przedsiêbiorstwo, dobrze
przygotowane do wymagañ
wspó³czesnego rynku, pozytywnie
odbierane przez naszych klientów,
kontrahentów i partnerów bizne-
sowych.

Na jakim etapie pozostawia
Pani przedsiêwziêcia inwesty-
cje szczególnie w Parku Prze-
mys³owym?
Czy wszystkie rozpoczête pro-
jekty inwestycyjne uda³o siê
sfinalizowaæ?

Zostawiam Spó³kê, która ma
zrestrukturyzowany d³ug, zapew-

nione finansowanie dalszych dzia-
³añ oraz bliskie finalizacji umowy
trzech nowych przedsiêwziêæ in-
westycyjnych na terenie Parku
Przemys³owego. Zsynchronizowa-
ne zosta³y prace dwóch segmen-
tów bran¿owych Spó³ki – komer-
cyjnego i komunalnego.

Jest dla mnie ogromnym Ÿró-
d³em satysfakcji, ¿e tak wiele uda-
³o nam siê osi¹gn¹æ w krótkim
i niezwykle trudnym dla Spó³-
ki czasie. To dowód, ¿e ca³y zespó³
Spó³ki jest zdolny do bardzo
sprawnych i skutecznych dzia³añ.

Jak ocenia pani okres trzech lat
sprawowania funkcji Prezesa
Zarz¹du Spó³ki?

Dobrze. W 2011 roku mia³am
mo¿liwoœæ i zaszczyt obj¹æ stano-
wisko Prezesa Zarz¹du Stare Mia-
sto-Park sp. z o.o. Nadrzêdnym
celem by³o odbudowanie firmy
wizerunkowo, finansowo oraz or-
ganizacyjne. Postawione przede
mn¹ zadanie zosta³o wykonane.

Wspólnie z zespo³em uczestni-
cz¹cym w procesie restrukturyza-
cji wiele osi¹gnêliœmy. Oprócz
walki o utrzymanie firmy na ryn-
ku, równolegle przyst¹piliœmy do
gruntownego przekszta³cenia Sta-
re Miasto-Park, maj¹cego na celu
odzyskanie rentownoœci – jedyne-
go kryterium, które pozwoli Spó³-
ce i jej pracownikom na prawdzi-
wy, trwa³y rozwój.

W tym miejscu pragnê równie¿
podziêkowaæ za owocn¹ wspó³pra-
cê Starostwu Powiatowemu, za

okazane wsparcie i merytoryczn¹
dyskusjê, bez których nie uda³oby
siê osi¹gn¹æ tak wiele. Jestem prze-
konana, ¿e nasza wspó³praca przy-
czyni³a siê do rozwoju Stare Mia-
sto-Park i osi¹gniêcia za³o¿eñ biz-
nesowych Firmy.

Dziêkuj¹c za zaanga¿owanie,
dzielenie siê wiedz¹ i doœwiadcze-
niem zarazem proszê o ¿yczliwe
przyjêcie mojego nastêpcy. Mam
nadziejê, ¿e wytyczone kierunki
dzia³añ bêd¹ nadal realizowane,
a mój nastêpca bêdzie z sukcesem
kontynuowa³ dotychczasow¹
wspó³pracê.

Czego ¿yczy Pani swojemu
nastêpcy u progu obejmowania
nowej funkcji Prezesa Zarz¹du
Spó³ki Stare Miasto-Park?

Wierzê, ¿e mój nastêpca, osi¹-
gnie wszystko to, co sobie posta-
nowi. Winszujê mu tego gor¹co,
gratuluj¹c jednoczeœnie objêcia
tego stanowiska.

Odchodz¹c ze spó³ki jestem
spokojna o to, ¿e mój nastêpca
wraz z pracownikami Spó³ki jak
równie¿ w kooperacji z Gmin¹
Le¿ajsk poprowadzi dalszy rozwój
spó³ki w dobrym kierunku.

Dziêkuj¹c za wywiad ¿yczê Pani
powodzenia i wielu sukcesów
w dalszym ¿yciu zawodowym
i osobistym.

Dziêkujê.
Rozmawia³a A. Œ.

Zgodnie z prawem
flagê pañstwow¹

mo¿emy eksponowaæ
przez ca³y rok!

Ustanowienie dnia 2 maja œwiê-
tem mia³o swoje uzasadnienie
w historii, 2 maja by³ dniem w Rze-
czypospolitej Ludowej obowi¹z-
kowego zdejmowania flagi po
Œwiêcie Pracy, z uwagi na zakaz
obchodzenia rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Powodów by³o
kilka. Œwiêto Konstytucji 3 Maja
tradycyjnie wi¹za³o siê z walk¹ Po-
laków o niepodleg³oœæ od zaborów
podczas rz¹dów komunistycznych
w Polsce. W tym dniu odbywa³y
siê akcje protestacyjne, manifesta-
cje, upominanie siê o wolnoœæ
i pañstwowoœæ. Ponadto Dzieñ
3 maja od 1920 roku sta³ siê ofi-
cjalnie ogólnopolskim œwiêtem re-
ligijnym, gdy¿ Koœció³ Katolicki

obchodzi w tym dniu uroczystoœæ
Najœwiêtszej Maryi Panny Królo-
wej Polski. W ten sposób od 2004
roku w Polsce – dzieñ zdejmowa-
nia flagi sta³ siê dniem jej uhono-
rowania. W tym dniu przypada te¿
rocznica z okresu II Wojny Œwia-
towej, gdy w 1945r. zosta³a przez
polskich ¿o³nierzy zawieszona
w Berlinie flaga bia³o-czerwona,
symbolicznie koñcz¹c epokê oku-
pacji nazistowskiej. W dniu 2 maja
przypada tak¿e Dzieñ Polonii
i Polaków za granic¹.
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Powiatowy Rzecznik
Konsumentów przyjmuje

we wtorki i czwartki:
ul. Kopernika 8,

37-300 Le¿ajsk, pokój 102,
piêtro I,

tel. 17 240 45 08

Konkursy i loterie SMS-owe
Oddaj¹c g³os w konkursie lub

bior¹c udzia³ w loterii wysy³amy
SMS-a na numer specjalny, jest to
SMS o podwy¿szonej op³acie –
tzw. SMS Premium Rate.

W przypadku tego typu
SMS-ów, us³ugodawc¹ jest najczê-
œciej firma organizuj¹ca konkurs,
lub œwiadcz¹ca dan¹ us³ugê w In-
ternecie, a operator jedynie reali-
zuje inicjowane przez u¿ytkowni-
ka po³¹czenie. Niestety nie ka¿dy
us³ugodawca informuje o kosz-
tach SMS-ów.

Jak chroniæ siê przed wysokim
rachunkiem?

Aby uchroniæ siê przed wysoki-
mi rachunkami warto poznaæ pro-
sty sposób na sprawdzenie wyso-
koœci op³aty za wys³anie wiadomo-
œci tekstowej. W tym celu wystar-
czy umiejêtnoœæ poprawnego od-
czytania danych zawartych w nu-
merze SMS, na który zamierzamy
wys³aæ wiadomoœæ.

Numery SMS Premium Rate ba-
zuj¹ na pewnym schemacie.

SMS-y wys³ane na numery roz-
poczynaj¹ce siê od cyfry siedem,

Jak rozpoznaæ

kosztownego SMS-a
Urz¹d Komunikacji Elektronicznej ostrzega: Ka¿dy z nas nie raz bywa zachêcany, aby za pomoc¹ SMS-a
oddaæ g³os w konkursie lub spróbowaæ szczêœcia w loterii SMS-owej. Przed decyzj¹ o udziale warto
wiedzieæ jak du¿o mo¿e nas kosztowaæ wys³anie tego rodzaju wiadomoœci tekstowej.

kosztuj¹ mniej ni¿ dziesiêæ z³o-
tych. O tym jaki bêdzie to koszt,
informuje cyfra znajduj¹ca siê po
siódemce. Oznacza ona dok³adn¹
wartoœæ netto wysy³anej wiadomo-
œci SMS.

Przyk³adowo, numer zaczynaj¹-
cy siê od siedem dwa, oznacza ¿e
koszt SMS-a wynosi dwa z³ote plus
VAT.

Mo¿emy spotkaæ siê tak¿e
z numerami SMS rozpoczynaj¹-
cymi siê od cyfry dziewiêæ. W tym
przypadku us³uga bêdzie koszto-
waæ ponad dziesiêæ z³otych.
W tym przypadku cena – koszt
rzeczywisty SMS-a to dwie cyfry
po dziewi¹tce.

Przyk³adowo, numer zaczynaj¹-
cy siê od dziewiêæ dwa piêæ, ozna-
cza, ¿e koszt SMS-a wynosi dwa-
dzieœcia piêæ z³otych plus vat.

Pamiêtajmy – schemat naliczania
kosztów SMS-ów jest naprawdê
prosty.

Przy numerze SMS zaczynaj¹-
cym siê od cyfry siedem, kolejna
cyfra po niej przekazuje informa-
cjê o jego koszcie.

Analogicznie, w przypadku
numeru SMS-a zaczynaj¹cego siê

od cyfry dziewiêæ – dwie kolejne
cyfry ujawni¹ cenê netto SMS-a.

W razie w¹tpliwoœci lub pro-
blemów skontaktuj siê z Cen-
trum Informacji Konsumenckiej
UKE.

infolinia 801 900 853
(koszt po³¹czenia zgodny
z cennikiem operatora)

22 534 91 74
(pon.-pt. w godz. 8.15-16.15)
www.uke.gov.pl/formularz

www.cik.uke.gov.pl

Obowi¹zki operatora – blokada
oraz informowanie abonenta

Na ka¿de ¿¹danie abonenta do-
stawca publicznej us³ugi telekomu-
nikacyjnej jest obowi¹zany do nie-
odp³atnego okreœlenia progu kwo-
towego dla ka¿dego okresu rozli-
czeniowego, po przekroczeniu
którego dostawca us³ug telekomu-
nikacyjnych jest zobligowany do:
�natychmiastowego poinformo-

wania abonenta o przekrocze-
niu progu;

�na ¿¹danie abonenta zabloko-
wania mo¿liwoœci wykonywania
po³¹czeñ na numery o podwy¿-
szonej op³acie i odbierania po-
³¹czeñ z takich numerów, chy-

ba ¿e takie po³¹czenia nie bêd¹
powodowa³y obowi¹zku zap³a-
ty po stronie abonenta.
Abonentom powinny byæ ofe-

rowane, co najmniej 3 progi kwo-
towe: 35 z³, 100 z³, 200 z³.

Prawo obliguje przedsiêbiorców
telekomunikacyjnych do:
� nieodp³atnego blokowania po-

³¹czeñ wychodz¹cych na nume-
ry us³ug o podwy¿szonej op³a-
cie oraz po³¹czeñ przychodz¹-
cych z takich numerów;

� nieodp³atnego blokowania po-
³¹czeñ wychodz¹cych na nume-
ry poszczególnych rodzajów
us³ug o podwy¿szonej op³acie;

� nieodp³atnego blokowania po-
³¹czeñ przychodz¹cych z takich
numerów.
Przepisy Prawa telekomunika-

cyjnego nak³adaj¹ jeszcze jeden
obowi¹zek na dostawców us³ug
telekomunikacyjnych – jest nim
umo¿liwienie abonentowi okreœle-
nia maksymalnej ceny za jednost-
kê rozliczeniow¹ us³ugi albo ceny
za po³¹czenie i nieodp³atnego blo-
kowania po³¹czeñ wychodz¹cych
na numery us³ug o podwy¿szonej
op³acie, których cena przekracza
cenê maksymaln¹, okreœlon¹ przez
abonenta.

Komunikat Urzêdu
Komunikacji Elektronicznej

www.uke.gov.pl

6 kwietnia 2014r. w Katowicach
pod auspicjami Polskiego Zwi¹zku
Karate (PZK) odby³y siê 41 Wago-
we Mistrzostwa Polski Seniorów.
Zawody z udzia³em 125 reprezen-
tantów z 54 klubów karate kyoku-
shin zrzeszonych w PZK pod wie-
loma wzglêdami powinny zostaæ
uznane najlepsz¹ tej rangi imprez¹
w ostatnich latach. Œwiadczy³a
o tym du¿a liczba zawodników oraz
bardzo wysoki poziom walk. Br¹-
zowy medal wywalczy³ reprezentant
naszego klubu Krzysztof Zaj¹c,
który stoczy³ trzy walki w bardzo
³adnym stylu. Dodatkowo Rado-
s³aw Fleszar i Marcin Olszowy we-
szli do æwieræfina³u i zajêli punk-
towane miejsca od 5-8. Kierowni-
kiem dru¿yny naszego zespo³u i se-
kundantem by³ trener sensei Da-
riusz Burda. DB

Br¹zowy medal na Mistrzostwach Polski!
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Pierwszy Puchar w 1999 r. odje-
cha³ do £añcuta, w 2004 r. do
Nowej Dêby, a w 2005 r. do Bi³go-
raja. Pozosta³e zosta³y w Le¿ajsku.
W turnieju uczestniczy³o wiele
zespo³ów dziewcz¹t i ch³opców za-
przyjaŸnionych z Zespo³em Szkó³
Licealnych w Le¿ajsku. Wœród
nich znalaz³y siê dru¿yny z £añ-
cuta, ¯o³yni, Bi³goraja, Nowej
Dêby, Przeworska, Soniny, Niska,
Stalowej Woli, Zamoœcia i Lubli-
na. W obecnej chwili jest sta³ym
punktem w kalendarzu imprez
sportowych objêtych patronatem
Starosty Le¿ajskiego.

W dniu 24.03.2014 r. odby³ siê
ju¿ XV Turniej Pi³ki Siatkowej
Ch³opców o Puchar Starosty
Le¿ajskiego. Rozegrano go w sa-
lach sportowych Zespo³u Szkó³
Licealnych w Le¿ajsku. Otwarcia
dokonali: dyrektor Zespo³u Szkó³
Licealnych pan Zbigniew Trêbacz,
Wicestarosta Le¿ajski pan Marek

Kogut oraz Powiatowy Organiza-
tor Sportu pan Eugeniusz Josse.

W turnieju wziê³o udzia³ piêæ
zespo³ów: Zespó³ Szkó³ Transpor-
towo-Komunikacyjnych w Lubli-
nie, Zespó³ Szkó³ Leœnych w Bi³-
goraju, III Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce w Zamoœciu, Gimnazjum
Miejskie w Le¿ajsku i Zespó³ Szkó³
Licealnych w Le¿ajsku, które gra-
³y ze sob¹ systemem „ka¿dy z ka¿-
dym” do 2 wygranych setów.

�Rozgrywki siatkarskie.

Piêtnaœcie lat z Turniejem Starosty
Turniej siatkarski o Puchar Starosty Le¿aj-
skiego rozgrywany jest od 1999 roku. Przez
okres pierwszych 6 lat by³ organizowany
w kategorii dziewcz¹t, dopiero póŸniej za-
czêli w nim uczestniczyæ siatkarze i tak jest
do dzisiaj.

�Turniej siatkarski – wspólna fotografia.

�Wicestarosta Le¿ajski Marek Kogut i dyrektor ZSL Zbigniew Trêbacz wrêczaj¹ na-

grody.

– Tobiasz Szarzyñski – Gimna-
zjum Miejskie w Le¿ajsku

– Arkadiusz Berestka – Zespó³
Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku

Na zakoñczenie turnieju Wice-
starosta Le¿ajski pan Marek Ko-
gut wraz z dyrektorem Zespo³u
Szkó³ Licealnych panem Zbignie-
wem Trêbaczem wrêczyli zawodni-
kom, trenerom i sêdziom pucha-
ry, dyplomy, statuetki i nagrody rze-
czowe. Dyrekcja Zespo³u Szkó³ Li-
cealnych, nauczyciele wychowania
fizycznego, trenerzy i zawodnicy
dziêkuj¹ panu Staroœcie za pomoc
w zorganizowaniu turnieju i ufun-
dowanie licznych nagród.

Sk³ad dru¿yny ZSL w Le¿ajsku:

� Rzepko Szymon 3i ��Berestka
Arkadiusz 3e ��Zygmunt Kamil 3d
��Knap Kamil 2c ��Domaga³a Se-
bastian 2d ��Œlanda Pawe³ 1d
��Podubny Szymon 1a ��Augu-
styn Karol 3h ��Gol Rafa³ 3d
��Mach Sebastian 2b ��Polañski
Jacek 2d ��Urbanik Krzysztof 2b

DO ZOBACZENIA ZA ROK!!!

Adam Kowalski

Tabela meczów:

Le¿ajsk – Bi³goraj 2:0
Lublin – Gimnazjum 0:2
Bi³goraj – Lublin 2:0
Zamoœæ – Le¿ajsk 1:2
Zamoœæ – Gimnazjum 0:2
Le¿ajsk – Lublin 2:0
Gimnazjum – Bi³goraj 2:0
Zamoœæ – Lublin 2:1
Le¿ajsk – Gimnazjum 1:2
Bi³goraj – Zamoœæ 1:2

W konkursie GWO•DZIA
SIATKARSKIEGO najlepszym
okaza³ siê Patryk Dobrzyñski
z ZSTK Lublin. Najlepszymi za-
wodnikami z poszczególnych dru-
¿yn zostali:
– Bart³omiej Izdebski – Zespó³

Szkó³ Transportowo-Komuni-
kacyjnych w Lublinie

– Pawe³ Kropornicki – Zespó³
Szkó³ Leœnych w Bi³goraju

– Micha³ Mazurek – III Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Zamoœciu

Kolejnoœæ miejsc

1. Gimnazjum Miejskie w Le¿aj-
sku – trener Tomasz Kisiele-
wicz

2. Zespó³ Szkó³ Licealnych w Le-
¿ajsku – trener Adam Kowal-
ski

3. III Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zamoœciu – trener Jan Ob-
szañski

4. Zespó³ Szkó³ Leœnych w Bi³-
goraju – trener –Jacek Gra-
bias

5. Zespó³ Szkó³ Transportowo –
Komunikacyjnych w Lublinie
– trener S³awomir Myszka
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Ch³opcy i dziewczêta rywalizo-
wali w:
– sztafecie 4 x 50m stylem dowol-

nym 2+2
– stylem indywidualnym: grzbiet

50 m, dowolny 50 m, klasyczny
50 m

– „FreeStyle” z makaronem.

W ka¿dej  z tych konkurencji
mo¿na by³o zdobyæ okreœlon¹ licz-

W dniu 28 marca 2014 r.
w Wojewódzkim Domu Kultu-
ry w Rzeszowie przy ul. Okrzei
7 odby³a siê uroczysta VI Gala
Sportu M³odzie¿owego, na któ-
rej zosta³y wrêczone stypendia
sportowe dla zawodników i na-
grody dla trenerów za wyniki
osi¹gniête w 2013 r. Fundatorem
nagród i organizatorem impre-
zy by³ Urz¹d Marsza³kowski
w Rzeszowie. Z Le¿ajskiego Klu-
bu Kyokushin Karate nagrodzo-
ny zosta³ trener Sensei Dariusz
Burda oraz medaliœci Mistrzostw
Europy, Polski i Pucharu Polski
Juniorów w 2013 r. – zawodnicy
Izabela Dec i Maciej Jeziorowski,
którzy z r¹k Marsza³ka Woje-
wództwa Podkarpackiego otrzy-
mali stypendia sportowe. DB

VI Gala Sportu M³odzie¿owego

Zawody w p³ywaniu

o Puchar Dyrektora ZSL
17 marca 2014 r. w Miejskim
Oœrodku Sportu i Rekreacji w Le-
¿ajsku odby³y siê I Zawody z P³y-
wania o Puchar Dyrektora Zespo³u
Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku –
Pana Zbigniewa Trêbacza. W za-
wodach uczestniczyli uczniowie
z  Zespo³u Szkó³ w Nowej Sarzy-
nie, Zespo³u Szkó³ Technicznych
w Le¿ajsku oraz Zespo³u Szkó³ Li-
cealnych w Le¿ajsku.

bê punktów, których ³¹czna suma
dla danej placówki odpowiada³a
miejscu na podium.

W koñcowej klasyfikacji Zespó³
Szkó³ Licealnych uzyska³ 28 punk-
tów i tym samym uplasowa³  siê
na miejscu I, natomiast szko³y:
Zespó³ Szkó³ z Nowej Sarzyny oraz
Zespó³ Szkó³ Technicznych z Le-
¿ajska zdoby³y po 9 punktów, zaj-
muj¹c tym samym ex aequo

II miejsce. W tym roku szkolnym
puchar zostaje zatem w Zespole
Szkó³ Licealnych.

Zawodnicy, którzy stanêli na po-
dium otrzymali medale oraz dy-
plomy. Wszystkich uczestników
nagrodzono dodatkowo upomin-
kami.

Serdecznie dziêkujemy wicebur-
mistrzowi –  panu Markowi Kara-
kule za nieodp³atne udostêpnie-
nie basenu na czas zawodów. Po-
dziêkowania nale¿¹ siê równie¿
sêdziemu – panu Ryszardowi Ko-
³odziejowi, który pomaga³ w prze-
prowadzeniu imprezy sportowej.

Dziêkujemy tak¿e  dyrektorowi
Miejskiego Oœrodka Sportu i Re-
kreacji w Le¿ajsku – panu Wojcie-
chowi Surmie za ufundowanie
medali oraz kuponów z darmowy-
mi wejœciami na basen.

Ogromne podziêkowania na-
le¿¹ siê tak¿e sponsorom, dziêki
którym mogliœmy nagrodziæ za-
wodników: Miejskie Centrum
Kultury  w Le¿ajsku, sklep Alsen,
sklep Maaw Sport, sklep Rsport,
F. H. BUT M. M. Przytoccy, sklep
Apex , pizzeria Da Grasso, pizze-
ria Greka, pizzeria Ankara, cafete-
ria Kontakt Cafe, kawiarnia Eli-
za, salon fryzjerski Agness, studio
urody Afrodyta, bar Hot Bar, Do-
mowa Piekarnia – Happy Home
oraz Starostwo Powiatowe w Le-
¿ajsku.

Organizacj¹ zawodów zajmowa-
³a siê Pani Monika Nowak – na-
uczyciel wychowania fizycznego
Zespo³u Szkó³ Licealnych w Le-
¿ajsku.

Monika Nowak
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