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To nie księgi nieme i zamknięte
stoją tutaj rzędami wielkimi
– to w ich karty życie jest zamknięte,
życie wieków, wielkie życie ziemi.
Łzy stuleci, uczucia przeszłości,
Wszechświat blasku i otchłanie cieni,
żmudna droga gwiazd nieskończoności
i zdeptane bukiety promieni.
Każde słowo, każde serca drgnienie,
każdy krok i do drzwi zapukanie,
uśmiech nikły, burza i pragnienie
i to wszystko, co jest nienazwane.
To nie księgi zamknięte i nieme
stoją tutaj jak wieków cmentarze
– to przez wieki stwarzane przez ziemię
oceny zdobyczy i marzeń.

Witold Zechenter

Z tej okazji pragniemy podziękować za wspólną pracę i zaangażowanie, a tak-
że złożyć życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności wszystkim osobom, które współ-
tworzyły i współtworzą samorządy. Niech źródło satysfakcji z wykonywanej pra-
cy pozostanie dla Was niewyczerpane. Oby Wasze wysiłki były zawsze zauważa-
ne, a podejmowane przez Was działania niechaj służą jak najlepiej lokalnym
społecznościom.

Zarząd Powiatu Leżajskiego

27 maja to dzień szczególny, bowiem w 2000 r. Sejm RP ogłosił go
DNIEM SAMORZĄDOWCA, aby w ten sposób upamiętnić wejście w życie
historycznej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie teryto-
rialnym i uczcić fakt pierwszych wyborów do samorządu terytorial-
nego.
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W kwietniu Zarząd Powiatu
Leżajskiego obradował na trzech
posiedzeniach, zajmując się spra-
wami wynikającymi z zadań przy-
pisanych do kompetencji Powia-
tu m.in. zapoznał się z projekta-
mi arkuszy organizacji szkół i pla-
cówek oświatowych prowadzo-
nych przez Powiat na rok szkolny
2017/2018, zatwierdził projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Po-
wiatowego programu przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w powiecie leżajskim na lata 2017-
2021, podjął uchwałę w sprawie
powołania zespołu roboczego do
realizacji projektu „Podkarpac-
kiego Systemu Informacji Prze-

Z PRAC ZARZĄDU
POWIATU LEŻAJSKIEGO

strzennej”. Ponadto Zarząd Po-
wiatu brał udział w spotkaniach
dotyczących realizowanych bądź
planowanych inwestycji oraz
w wydarzeniach kulturalnych na-
ukowych, społecznych i sporto-
wych na terenie powiatu, t.j. za-
kończenie roku szkolnego matu-
rzystów z leżajskich szkół śred-
nich, Dni Powiatu Leżajskiego,
Leżajskie Targi Pracy, XXV Pod-
karpacka i XIV Ogólnopolska
Parada Straży Grobowych „TUR-
KI 2017”, półfinał konkursu w ra-
mach wojewódzkiego projektu
„Przedsiębiorczość w praktyce”
i obchody Międzynarodowego
Dnia Strażaka.

NN

26 kwietnia o godz. 16.00 odby-
ła się XXLIII sesja Rady Powiatu
Leżajskiego. Podczas posiedzenia
radni podjęli następujące uchwa-
ły:
- Uchwała w sprawie nadania
statutu Samodzielnemu Pu-
blicznemu Zespołowi Opieki
Zdrowotnej w Leżajsku

- Uchwała w sprawie przyjęcia
Powiatowego programu prze-
ciwdziałania przemocy w ro-
dzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w Powiecie Leżaj-
skim na lata 2017-2021

- Uchwała w sprawie zmian
w wieloletniej prognozie fi-
nansowej Powiatu Leżajskiego

- Uchwała w sprawie wprowa-
dzenia zmian w budżecie Po-
wiatu na 2017 r.
Radni przyjęli również sprawoz-

danie z działalności Powiatowego
Urzędu Pracy w Leżajsku w 2016 r.,
informację z planowanych zadań
z zakresu rynku pracy i przeciwdzia-
łania bezrobociu w 2017 r. oraz in-
formację Zarządu Dróg Powiato-
wych w Leżajsku o zakresie zadań
zrealizowanych w 2016 r. i plan prac
remontowych na drogach w roku
2017. Ponadto Starosta złożył spra-
wozdanie z prac Zarządu Powiatu
w okresie międzysesyjnym.

Kwietniowo-majowe sesje Rady Powiatu Le¿ajskiego

11 maja 2017 r. Rada Powiatu
Leżajskiego zebrała się na XXLIV
nadzwyczajnej sesji w celu podję-
cia następujących uchwał:
- Uchwała w sprawie zmian
w wieloletniej prognozie fi-
nansowej Powiatu;

- Uchwała w sprawie wprowa-
dzenia zmian w budżecie Po-
wiatu na 2017 r.

NN

Fot. RC



4 KURIER POWIATOWY � 5/2017 (152)

POWIAT

DNI POWIATU LE¯AJSKIEGO już za nami
Powiat leżajski, licząc od
reformy administracyjnej
w 1999 r., obchodzi w bie-
żącym roku swoje osiemna-
ste urodziny. Stosowną
okazją do uczczenia jego
pełnoletniości były odby-
wające się 6-7 maja Dni
Powiatu, w ramach których
wystartowała II Runda Mi-
strzostw Polski Pojazdów
Zabytkowych i już po raz
szósty wręczono Nagrody
„Przyjaciel Powiatu Leżaj-
skiego”.

W sobotnie przedpołudnie,
6 maja, plac przed Muzeum Zie-
mi Leżajskiej wyglądał jak po wi-
zycie wehikułu czasu, którym pod-
różował wielki miłośnik czterech
kół, porywający auta z interesują-
cych go epok w historii motoryza-
cji. I słowo „epoka” nie jest tu nad-
użyciem, ponieważ najstarsze
z aut, czyli dostojny peerless 67
pochodził z 1925 r., a więc czasów,
które mogą pamiętać jedynie naj-
starsi górale. Auta prezentowane
podczas II Rundy Mistrzostw Pol-
ski Pojazdów Zabytkowych, orga-
nizowanej przez Automobilklub
Stalowa Wola i Powiat Leżajski,
zjechały do miasta z całej Polski.
Członkowie załóg pojazdów zwie-
dzili ekspozycje Muzeum Ziemi
Leżajskiej oraz cierpliwie odpo-
wiadali na pytania miłośników za-
bytkowych aut i nie tylko, którzy
zajrzeli na muzealny plac.

W trakcie wydarzenia odbył się
również konkurs na najładniejszy
pojazd w poszczególnych klasach.

W skład kapituły konkursowej
weszli: Starosta Leżajski Marek
Śliż, Wicestarosta Leżajski Zdzi-
sław Leśko, dyrektor Muzeum
Ziemi Leżajskiej Jacek Kwieciń-
ski i reprezentująca redakcję „Ku-
riera Powiatowego” Natalia No-
wicka. Puchary, których fundato-
rem był Powiat Leżajski, zostały
wręczone zwycięzcom na Balu
Komandorskim, odbywającym się
tego samego dnia w Stalowej Woli.

Chętnych do podziwiania mo-
toryzacyjnych perełek nie brako-
wało. W ciągu kilku godzin, kiedy
auta prezentowały się odwiedza-
jącym, pojazdy zdążyło obejrzeć
kilkaset osób. A było co oglądać,
bowiem poza wspomnianym pe-
erlessem 67, swoje wdzięki ekspo-
nowały m.in. mercedes W 21
(1935), Dodge WC 51 (1945),
Buick Supereight (1949), Triumph
Roadster (1949), Saab 93A

(1957), VW 1303 „Garbus”
(1969), Ford Thunderbird (1962),
Chevrolet Corvette (1967), Po-
rsche 365 BT5 (1961), Lincoln
Continental (1978), Audi 100 c2
cabrio (1979), Fiat 125 p 1500
(1974) i samochód-legenda, któ-
rego nie mogło zabraknąć, czyli
Fiat 126 p (1979), zwany potocz-
nie „maluchem”.

Fiat 126 p, który gościł na so-
botnim wydarzeniu miał też wyjąt-
kową załogę, która wyglądała jak

wyjęta z lat 70., czyli czasu, gdy
nieposiadanie malucha było tak
rzadkie jak dzisiaj nieposiadanie
kredytu.

– Niektórzy przebierają się, aby
wyglądem dostosować się do epoki,
z której pochodzi ich samochód,
a my nie jesteśmy przebrani, tylko
po prostu ubrani – ze śmiechem
oznajmił Marcin Kopyść, właści-
ciel pojazdu. Maluch to w takim
razie już nie tylko samochód, ale
i styl życia.

Motoryzacyjny
wehikuł czasu
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Zgodnie z tradycją, drugi dzień
obchodów wydarzenia rozpoczął
się mszą św. koncelebrowaną
przez o. Joachima Ciupę, o. Da-
riusza Roga i o. Gerarda Koniecz-
ka w Bazylice Zwiastowania NMP
w Leżajsku. Homilię wygłosił
o. Faustyn Kuśnierz. Oprawę mu-
zyczną nabożeństwa zapewnił
Chór Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I st. i Niepaństwowej Szkoły
Muzycznej I st. w Leżajsku pod
dyrekcją Iwony Ćwikły, a także
kwartet saksofonowy, w skład któ-
rego wchodzili uczniowie ww.
szkół. Czas, w którym corocznie
odbywają się Dni Powiatu nie jest
wybrany przypadkowo, bowiem
na 7 maja przypada odpust Matki
Bożej Leżajskiej, która jest pa-
tronką powiatu. Jej wizerunek
widnieje również w jego herbie.
Tuż po mszy św., w sali widowi-
skowej Miejskiego Centrum Kul-
tury odbyła się uroczysta gala,
w której udział wzięli zaproszeni
goście m.in. Poseł na Sejm RP
Jerzy Paul, kustosz Klasztoru OO.
Bernardynów o. dr Joachim Ciu-
pa, Radny Sejmiku Województwa
Podkarpackiego Stanisław Bart-
nik, Burmistrz Leżajska Ireneusz
Stefański, Komendant Powiatowy
Policji w Leżajsku podinsp. Zenon
Wierzchowski, Komendant Po-
wiatowy Państwowej Straży Pożar-
nej bryg. dr inż. Bogdan Kołcz,
samorządowcy, dyrektorzy szkół,
kierownicy jednostek, pracowni-
cy Starostwa Powiatowego w Le-
żajsku oraz mieszkańcy powiatu.
Gośćmi specjalnymi, którzy także
zasiedli na widowni, byli członko-
wie delegacji z rejonu pyriatyń-
skiego na Ukrainie, który jest re-
jonem partnerskim powiatu leżaj-
skiego od 2007 r. Uczestników
wydarzenia przywitał jego gospo-
darz Starosta Leżajski Marek Śliż.

Zgromadzonej publiczności
podczas części artystycznej zapre-
zentowali swoje umiejętności na-
stępujący soliści, zespoły wokalno-

instrumentalne oraz taneczne:
solista Zespołu „Luzik” działają-
cego przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Leżaj-
sku (opiekun: Aleksandra Juśko),
pracująca pod skrzydłami Miej-
skiego Centrum Kultury w Leżaj-
sku Grupa Wokalna „Meritum”
(opiekun: Bartłomiej Urbański),
działający przy Zespole Szkół
Technicznych w Leżajsku Zespół
Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”
(opiekun: Agata Zygmunt, kapel-
mistrz: Tomasz Kycia ), funkcjo-
nujący przy Zespole Szkół Lice-
alnych w Leżajsku Zespół Wokal-
no-Instrumentalny „Labirynt”
(opiekun: Paweł Paluch) oraz
uczeń Centrum Sztuki Wokalnej
w Rzeszowie i uczestnik muzycz-
nego talent-show emitowanego
w TVP1 Dominik Tudryn (opie-
kun: Anna Czenczek). Koordyna-
torem koncertu była Lucyna Sło-
niec. Funkcję konferansjerów peł-
nili: Dominika Zych i Radosław
Bieńkowski.

Kluczowym momentem w pro-
gramie uroczystości było wręcze-
nie przez Zarząd Powiatu Nagród
„Przyjaciel Powiatu Leżajskiego”
w trzech kategoriach: Osobowość,

Społecznik i Przedsiębiorstwo.
Kapituła nagrody postanowiła
uhonorować tytułem Przyjaciela
Powiatu o. dr. Efrema Obruśnika
za niestrudzoną i pełną pasji pra-
cę na rzecz powiększania zbiorów
Muzeum Prowincji Ojców Ber-
nardynów, dorobek naukowy, któ-
ry w znakomitej większości opie-
wa lokalną historię i służy społecz-
ności jako cenne źródło wiedzy,
Powiatowe Zrzeszenie Zespołów
Sportowych w Leżajsku za szcze-
gólne osiągnięcia w upowszech-
nianiu sportu i zdrowego stylu
życia na terenie powiatu oraz Za-
kład Chemiczny „Silikony Pol-
skie” Sp. z o.o w Nowej Sarzynie
za postawę, która dowodzi, że
wskaźniki ekonomiczne i jakość
mogą iść w parze z etyką bizne-
sową, wiarę w potencjał polskie-
go kapitału i prekursorską dzia-

Zarząd Powiatu Leżajskiego dziękuje za pomoc w orga-
nizacji Dni Powiatu: dyrekcji i pracownikom Muzeum
Ziemi Leżajskiej, dyrekcji i pracownikom Miejskiego
Centrum Kultury, dyrekcji, pracownikom i uczniom Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku oraz
dyrekcji i uczniom Niepaństwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Leżajsku, a także artystom i ich opiekunom.

łalność naukowo-badawczą. Syl-
wetki nagrodzonych przedstawił
Sekretarz Powiatu Kazimierz Kry-
la.

Podsumowując wydarzenie,
Wicestarosta Leżajski podkreślił,
że powiat leżajski tworzą przede
wszystkim ludzie, a wśród nich są
jednostki, których odwaga, deter-
minacja, pasja, wizjonerstwo i po-
święcenie przyczyniają się do bu-
dowania pozytywnego wizerunku
tej małej ojczyzny, zaś fakt, że już
po raz szósty przyznano Nagrody
„Przyjaciel Powiatu Leżajskiego”
świadczy o tym, że takich jedno-
stek nie brakuje. Na zakończenie
uroczystości Zarząd Powiatu wrę-
czył młodym artystom pamiątko-
we statuetki i podziękowania za
udział w koncercie.

NN

Nowi Przyjaciele
Powiatu

Fot. Dawid Wiech
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Podobnie jak w ubiegłych latach
Targi Pracy cieszyły się dużym za-
interesowaniem. Odwiedziło je
około 2000 osób bezrobotnych
i poszukujących pracy. Zaprezen-
towało się 67 wystawców – praco-
dawców i agencji zatrudnienia,
którzy mieli do zaoferowania po-
nad 450 miejsc pracy. Osoby po-
szukujące pracy mogły znaleźć
zatrudnienie w takich zawodach
jak: spawacz, ślusarz, robotnik
w zawodach budowlanych, kie-
rowca, elektryk, księgowa, sprze-
dawca, szwacz, pracownicy sezo-
nowi i wielu innych.

Na Targach obecni również byli
eksperci Państwowej Inspekcji
Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, Urzędu Skarbowego,
którzy wystąpili w roli konsultan-
tów i udzielali zainteresowanym
informacji na temat prawa pracy,
ubezpieczeń społecznych, podat-
ków oraz rejestracji działalności
gospodarczej.

Ponadto przez cały czas trwania
Targów doradcy klienta z Powia-
towego Urzędu Pracy w Leżajsku
służyli pomocą w przygotowaniu
dokumentów aplikacyjnych wszyst-
kim zainteresowanym osobom.

Przeprowadzone podczas Tar-
gów ankiety pozwalają ocenić za-
dowolenie wystawców, ich zainte-
resowanie udziałem w kolejnej
edycji Targów, a przede wszystkim
efektywność naszego przedsię-
wzięcia. Z analizy ankiety prze-
prowadzonej wśród wystawców
wynika, że przeprowadzone roz-

Le¿ajskie

Targi Pracy
27 kwietnia 2017 roku w Hali
Sportowej Zespołu Szkół
Technicznych im. Tadeusza
Kościuszki w Leżajsku od-
była się jubileuszowa X edy-
cja Leżajskich Targów Pra-
cy, zorganizowanych przez
Powiatowy Urząd Pracy w Le-
żajsku, Powiat Leżajski
i przy współpracy ZST.

mowy były w 75% efektywne, 42%
pracodawców stwierdziło, że prze-
prowadziło rozmowy z ponad 10
osobami, co daje gwarancję na
przyszłe zatrudnienie dla osób
poszukujących pracy.

Podczas oficjalnego otwarcia
Starosta Leżajski Marek Śliż prze-
kazał listy gratulacyjne od Sekre-
tarza Stanu w Ministerstwie Ro-
dziny i Polityki Społecznej Stani-
sława Szweda oraz Wojewody
Podkarpackiego Ewy Leniart na
ręce Dyrektor PUP w Leżajsku
Agnieszki Wyszyńskiej. Głos za-
brali również Posłowie na Sejm
RP: Krystyna Wróblewska oraz
Jerzy Paul, a także Członek Za-
rządu Województwa Podkarpac-
kiego Stanisław Kruczek. Jubile-
uszowej edycji Targów Pracy to-
warzyszyła dodatkowa oprawa,
przypieczętowana wniesieniem
okolicznościowego, okazałego
tortu, który symbolicznie został
pokrojony przez Dyrektora PUP
w Leżajsku, Starostę Leżajskiego

jak również zaproszonych gości
i przekazany wystawcom oraz
uczestnikom targów.

Organizatorzy składają serdecz-
ne podziękowania wszystkim wy-
stawcom i odwiedzającym, za
udział w X edycji Targów Pracy.
Państwa zainteresowanie i zaanga-
żowanie utwierdzają nas w prze-
konaniu, że taka inicjatywa jest
potrzebna i warto ją kontynuować.
Pragniemy również złożyć ser-
deczne podziękowania za oka-
zaną pomoc w organizacji tego-
rocznego przedsięwzięcia Panu
Andrzejowi Więcławowi, który
zadbał o jubileuszowy tort. Jedno-
cześnie zapraszamy do dalszej
współpracy wszystkich pracodaw-
ców i podejmowania kolejnych
działań w osiągnięciu wspólnych
dla nas celów. Łącząc wyrazy sza-
cunku, dziękujemy za owocną
współpracę i życzymy wielu suk-
cesów oraz pomyślności w życiu
zawodowym i prywatnym.

PUP

Jak ocenia Pan/Pani
Leżajskie Targi Pracy

pod względem ich organizacji

Jak ocenia Pan/Pani
prowadzenie pośrednictwa pracy

w formie Targów?
Czy zostały spełnione oczekiwania?

Czy liczba osób
zainteresowanych ofertą pracy

była wystarczająca?

Czy udział
w poprzednich edycjach LTP

przyczynił się do zatrudnienia
pozyskanych na targach

kandydatów lub zorganizowania
dla nich stażu?
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Obchody rozpoczęły się uroczy-
stym apelem na placu przed
obiektem Komendy. W uroczysto-
ści uczestniczył poczet sztandaro-
wy i kompania honorowa z Ko-
mendy Powiatowej PSP w Leżaj-
sku, poczty sztandarowe z nastę-
pujących jednostek OSP: Wola
Zarczycka, Biedaczów, Przycho-
jec, Ruda Łańcucka, Grodzisko
Dolne, Kuryłówka, Sarzyna, Brzó-
za Królewska i Brzyska Wola oraz
funkcjonariusze i pracownicy cy-
wilni Komendy Powiatowej PSP
w Leżajsku, emeryci pożarnictwa
i strażacy z ochotniczych straży
pożarnych powiatu leżajskiego.
Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością: Zastępca Podkarpac-
kiego Komendanta Wojewódzkie-
go PSP bryg. Daniel Dryniak,
Kapelan Krajowy strażaków ks. st.
bryg. dr Jan Krynicki, Prezes Za-
rządu Wojewódzkiego Związku
Emerytów i Rencistów Pożarnic-
twa RP w Rzeszowie Tadeusz Cy-
rek, przedstawiciele administracji
wojewódzkiej, władze samorządo-
we oraz duchowieństwo. W ob-
chodach uczestniczyli również
przedstawiciele powiatowych
służb, inspekcji i straży, prezesi

Dnia Strażaka10 maja uroczyście ob-
chodzono Dzień Strażaka
w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożar-
nej w Leżajsku.

Powiatowe obchody

i komendanci gminni OSP, dyrek-
torzy zakładów pracy, firm i insty-
tucji.

Na początku apelu komendant
powiatowy PSP w Leżajsku st. bryg.
Bogdan Kołcz przywitał gości, po-
dziękował wszystkim uczestnikom
uroczystości za obecność i przyję-
cie zaproszenia, jak również stra-
żakom za poświęcenie w działa-
niach ratowniczo-gaśniczych i do-
skonalenie swoich umiejętności
zawodowych. Komendant podkre-
ślił znaczenie i osiągnięcia forma-
cji strażackiej w roku jubileuszo-
wym 25-lecia powstania Państwo-
wej Straży Pożarnej.

Podczas apelu nastąpiło wrę-
czenie odznaczeń, wyróżnień
i nominacji na wyższe stopnie służ-
bowe. Srebrną Odznaką „Zasłu-

żony dla Ochrony przeciwpożaro-
wej” został odznaczony asp. sztab.
Janusz Kulpa, asp. sztab. Miro-
sław Siast, asp. sztab. Andrzej Sig-
da. Brązową Odznakę „Zasłużo-
ny dla ochrony przeciwpożaro-
wej” otrzymali: mł. bryg. Antoni
Rudziński, st. kpt. Marek Wnęk,
st. kpt. Tomasz Leja, kpt. Damian
Kurek, st. ogn. Józef Gąska oraz
ogn. Wiesław Papak. Złotym Zna-
kiem Związku uhonorowano dru-
ha Romana Szałajko.

Złotym Medalem „Za zasługi
dla pożarnictwa” odznaczono:
asp. sztab. Krzysztofa Niedbałę, st.
ogn. Zbigniewa Czubata, st. ogn.
Piotra Kulpę, st. ogn. Wiesława
Nicponia. Srebrny Medal „Za za-
sługi dla pożarnictwa” otrzymali:
st. asp. Sylwester Różycki, sekc.

Stanisław Perlak oraz o. Joachim
Ciupa i Aleksander Zarębski, zaś
Medal Brązowy: sekc. Damian
Żuczek, sekc. Damian Pokrzywa,
sekc. Rafał Flis oraz podinsp. Ze-
non Wierzchowski i Jan Skórski.

Podczas apelu nominacje na
wyższe stopnie służbowe przyzna-
no: mł. kpt. Piotrowi Pinderskie-
mu i mł. kpt. Adamowi Matusza-
kowi na stopień kapitana, mł. ogn.
Adamowi Chmurze i mł. ogn. To-
maszowi Musze na stopień ognio-
mistrza, sekc. Andrzejowi Błotnie-
mu, sekc. Dariuszowi Derylako-
wi, sekc. Przemysławowi Kozyrze,
sekc. Stanisławowi Perlakowi,
sekc. Krzysztofowi Siuzdakowi,
sekc. Tomaszowi Smyczowi, sekc.
Ireneuszowi Trace, sekc. Marcino-
wi Trojnarowi, sekc. Marcinowi
Żurawiowi na stopień starszego
sekcyjnego i str. Piotrowi Kruko-
wi oraz str. Andrzejowi Sobocie
na stopień starszego strażaka.

Z okazji 25-lecia Państwowej
Straży Pożarnej, Komendant Po-
wiatowy PSP w Leżajsku wyróż-
nił: bryg. Jacka Grzywnę, st. asp.
Jerzego Kołcza, mł. ogn. Piotra
Adamiaka oraz dh Józefa Golca.
Okolicznościowe dyplomy otrzy-
mali również przedstawiciele
władz, instytucji i zakładów wspie-
rających ochronę przeciwpoża-
rową powiatu leżajskiego

Po apelu strażacy i zaproszeni
goście udali się z pielgrzymką do
Bazyliki OO. Bernardynów w Le-
żajsku. W paradzie główną ulicą
Leżajska maszerowała Orkiestra
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej
w Grodzisku Dolnym na czele
z kapelmistrzem Jakubem Mago-
niem, za nimi kompania honorowa
Komendy Powiatowej PSP w Leżaj-
sku, poczty sztandarowe, goście
oraz pododdziały strażaków.

Uroczystej mszy świętej w inten-
cji strażaków i ich rodzin przewod-
niczył ks. st. bryg dr Jan Krynicki.
Po nabożeństwie strażacy modlili
się przed Cudownym Obrazem
Matki Boskiej Pocieszenia oraz
złożyli wiązankę pod Pomnikiem
św. Jana Pawła II.
mł. bryg. Wojciech DługoszZdjęcia: kpt. Damian Kurek
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Już od wczesnych godzin po-
rannych w stronę Grodziska za-
częły zjeżdżać się autokary wiozą-
ce oddziały Turków i gości, którzy
z okolicznych stron, ale również
z dalekich zakątków naszego kra-
ju ściągały, aby wziąć udział w uro-
czystości. Tegoroczna parada pod
każdym względem była wyjątko-
wa. Po pierwsze była to już 25.
Jubileuszowa Podkarpacka Para-
da Straży Grobowych, w tym je-
denasta w Grodzisku Dolnym.
Ponadto pod względem liczebno-
ści oddziałów, które wzięły w niej
udział również była rekordowa,
gdyż dzielnie paradowało 48 od-
działów Turków oraz 17 Orkiestr
Dętych.

Gminę Grodzisko Dolne repre-
zentowało 7 zastępów, w tym od-
dział Turków Weteranów z naj-

JubileuszowaW niedzielę, 30 kwiet-
nia, w Grodzisku Dolnym
odbyła się XXV Podkar-
packa i XIV Ogólnopol-
ska Parada Straży Gro-
bowych „TURKI 2017”.

starszym uczestnikiem parady Jó-
zefem Kurasem, liczącym sobie 89
wiosen.

Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą koncelebrowaną przez Me-
tropolitę Przemyskiego Abpa Ada-
ma Szala. Następnie oddziały
w szyku paradnym przy akompa-
niamencie orkiestr przedefilowały

z kościoła na stadion w Grodzisku
Górnym, gdzie odbyły się pokazy
musztry paradnej w wykonaniu
każdego z oddziałów.

– Organizowanie w Grodzisku
tak wielkich zbiórek Turków zobo-
wiązuje nas do szczególnej troski
o kontynuację i rozwój tych parad
– mówił podczas inauguracji uro-
czystości Wójt Gminy Grodzisko
Dolne Jacek Chmura – Jesteśmy
dumni z naszych Straży Wielkanoc-
nych i dziękujemy tym, którzy do
Grodziska na parady tak chętnie
przyjeżdżają, pokonując niekiedy
setki kilometrów. Słowa podzięko-
wania składam również na ręce sa-
morządów, które podjęły się trudu
zorganizowania parady u siebie –
dodał.

Jubileuszowa parada przycią-
gnęła do Grodziska znamienitych
gości. Przybyli m.in. Marszałek
Województwa Podkarpackiego
Władysław Ortyl, Poseł na Sejm
RP Jerzy Paul, Radny Sejmiku

w Grodzisku Dolnym

Województwa Podkarpackiego
Stanisław Bartnik, Podkarpacki
Kurator Oświaty Małgorzata
Rauch, Starosta Leżajski Marek
Śliż, Dyrektor Wojewódzkiego
Domu Kultury w Rzeszowie Ma-
rek Jastrzębski oraz samorządow-
cy, przedstawiciele służb mundu-
rowych i duchowieństwo.

Parada zgromadziła blisko 2 tys.
zgłoszonych uczestników, którzy
wraz z licznie zgromadzoną pu-
blicznością mogli delektować się
nie tylko ucztą kulturalną, ale rów-
nież upieczonymi specjalnie na tę
okazję piernikami z wizerunkiem
Turka, których przygotowano aż
14 tysięcy sztuk. Jedynie pogoda,
która „tradycyjnie” nie poskąpiła
opadów deszczu, nie dopasowała
się do nastrojów parady. Jednak
w miarę upływu czasu rozkapry-
szone niebo zaczęło się przeja-
śniać i dalsza część parady prze-
biegła już bez niespodzianek.

MHFot. Dawid Wiech

Parada Stra¿y Grobowych
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Zespół Szkół Licealnych w LeżajskuZespół
Szkół

Licealnych

im. Bolesława
Chrobrego
w Leżajsku

24 kwietnia 2017 roku odbył się Dzień Technika
w leżajskim ZSL. Głównym celem wydarzenia była
promocja nowoczesnej oferty kształcenia w zawo-
dach: technik logistyk, technik ekonomista oraz
technik spedytor z innowacją pożarniczą. W wy-
darzeniu udział wzięło prawie 600 gimnazjalistów
z 16 gimnazjów powiatu leżajskiego i z powiatów
sąsiednich. Dzień Technika rozpoczął się częścią
artystyczną w wykonaniu młodzieży naszego tech-
nikum. Uczniowie zaprezentowali swoje zdolności
muzyczne, teatralne i taneczne, po czym przystą-
piono do części oficjalnej. Organizatorzy przygo-
towali dla uczestników dwa konkursy z cennymi
nagrodami: „Logistycznie i ekonomicznie” oraz

„Mistrz klawiatury”. Kolejną atrakcją były prezen-
tacje zawodów, odbywające się w specjalistycznych
pracowniach przedmiotowych. Nie zabrakło także
pokazów ratownictwa medycznego i symulowanej
akcji strażackiej w wykonaniu PSP w Leżajsku. Mło-
dzież spotkała się również z doradcą zawodowym
oraz brała udział z quizie „Jeden z najlepszych”.
Gimnazjaliści mogli uczestniczyć w zabawach logi-
stycznych, ekonomicznych i sportowych. Zaintere-
sowani tematyką z zakresu ekonomii, logistyki oraz
bankowości, spotkali się z wykładowcami URz,
WSIiZ oraz PBS O/Leżajsk.

Na zakończenie zwycięzcy konkursów odebrali
nagrody z rąk dyrektora ZSL Zbigniewa Trębacza.

Młodzież gimnazjalna w dobrych humorach po-
wróciła do swoich szkół, zapewniając jednocześnie
o rychłej obecności w murach naszej szkoły.

Do zobaczenia we wrześniu!
Zespół Przedmiotów Zawodowych

W dniu 14.03.2017 r. w auli Ze-
społu Szkół Licealnych im. Bole-
sława Chrobrego młodzi sympa-
tycy języka ojczystego przystąpili
do konkursu. Z satysfakcją stwier-
dzamy, że zasady gramatyki nie
kryją większych tajemnic, ucznio-
wie zmierzyli się z zawiłościami
gramatycznymi i stylistycznymi
tekstów poetyckich oraz publicy-
stycznych. Poziom był bardzo wy-
soki i wyrównany, serdecznie gra-
tulujemy wszystkim uczestnikom.
Komisja oceniająca wyłoni-

ła laureatów: I miejsce: Agata
Pawelec – Gimnazjum Kuryłów-

ka; II miejsce: Robert Higgins –
Gimnazjum Leżajsk; III miejsce:
Antoni Biały – Gimnazjum Le-
żajsk, Andżelika Kotulska – Gim-
nazjum Kuryłówka, Michał Sroka
– Gimnazjum Leżajsk, Paulina
Ślanda – Gimnazjum Grodzisko
Górne.

Przyznano 6 wyróżnień dla ucz-
niów, którzy uzyskali taką samą
liczbę punktów, są to: Kamila Bu-
rek – Gimnazjum Wierzawice,
Klaudia Dyjak – Gimnazjum Le-
żajsk, Magdalena Mach – Gimna-
zjum Grodzisko Górne, Sara Pa-
cyniak – Gimnazjum Leżajsk, Mi-

28 kwietnia w ZSL w Leżaj-
sku zakończył się rok
szkolny dla tegorocznych
maturzystów.

Ten ważny dzień rozpoczął się
mszą świętą w leżajskiej Farze,
a później w auli szkolnej miała
miejsce część oficjalna.

Na przebieg uroczystości złoży-
ły się przemówienia zaproszonych
gości i dyrektora Szkoły Zbignie-
wa Trębacza. Następnie odbył się
program artystyczny w wykonaniu
młodzieży klas drugich i szkolne-
go zespołu Labirynt. Drugoklasi-
ści dziękowali tegorocznym absol-
wentom za wspólnie spędzone
chwile, pomocna w przywoływaniu
wspomnień okazała się wyświetla-
na na dużym ekranie prezentacja
zdjęć poszczególnych klas matural-
nych. Nie zabrakło także wyrazów
wdzięczności ze strony uczniów
kończących szkołę.

Absolwentom życzymy pomyśl-
nego zdania egzaminów matural-
nych i zawodowych, dostania się
na wymarzone studia oraz powo-
dzenia w dorosłym życiu.

ZSL

Z polszczyzn¹ za pan brat
Komisja Przedmiotów Humanistycznych w Zespole Szkół
Licealnych im. Bolesława Chrobrego zaprosiła uczniów
klas III Gimnazjum do udziału w konkursie „Z polsz-
czyzną za pan brat”, który miał na celu szerzenie
kultury i poprawności języka polskiego. Zgłosiło się
48 uczniów z okolicznych Gimnazjów.

lena Socha – Gimnazjum Grodzi-
sko Górne, Jagoda Wolanin –
Gimnazjum Kuryłówka.

Dyrektor Szkoły Zbigniew Trę-
bacz wręczył laureatom dyplomy
i nagrody książkowe, dodatkowy
bonus to zapewnione miejsce
w wybranej przez laureata klasie
w Zespole Szkół Licealnych w Le-
żajsku.

Serdecznie gratulujemy laure-
atom oraz wszystkim uczestni-
kom, wiedzy i umiejętności z ję-
zyka polskiego. Organizatorzy
bardzo serdecznie dziękują na-
uczycielom, którzy przygotowali
młodzież do konkursu, liczymy na
dalszą owocną współpracę.

Lucyna Słoniec

Zawody organizowane są na
szczeblu powiatu, rejonu oraz
województwa i objęte są Kalenda-
rzem Szkolnych Imprez Sporto-
wych.

Fot. S. Majcher

Do najważniejszych sporto-
wych osiągnięć naszych drużyn
w roku szkolnym 2016/2017
należą: � brązowy medal w szta-
fecie 8 x 50 m stylem dowolnym

w Finale Wojewódzkiej Licealia-
dy dziewcząt w pływaniu; � brą-
zowy medal w sztafecie 8 x 50 m
stylem dowolnym w Finale Woje-
wódzkiej Licealiady chłopców
w pływaniu; �  brązowy medal
w Finale Wojewódzkiej Licealia-
dy w pływaniu – Bartek Marciniec
50 m stylem grzbietowym; � srebr-
ny medal w Finale Wojewódzkiej
Licealiady w piłce siatkowej chłop-
ców; � brązowy medal w Finale
Wojewódzkim Licealiady w koszy-
kówce dziewcząt.

Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

Nauczyciele
wychowania fizycznego

Do zobaczenia

w doros³ym

¿yciu...
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Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

Działające przy naszej szkole
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespo-
łu Szkół Technicznych w Leżajsku
utworzyło program stypendialny,
którego celem jest pomoc zdolnej
i działającej na rzecz szkoły mło-
dzieży. 11 kwietnia odbyła się uro-
czystość wręczenia stypendiów
z udziałem wyróżnionych uczniów,
rodziców, dyrekcji szkoły, władz
stowarzyszenia, wychowawców

Stowarzyszenie Przyjació³ Zespo³u Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku

przyzna³o stypendia uzdolnionej m³odzie¿y
i nauczycieli. Symboliczne czeki
stypendialne w wysokości: 800,
1000 i 1200 złotych wręczyli: Pre-
zes Stowarzyszenia Dorota Dąbek,
Wiceprezes Bogusław Jarek i Se-
kretarz Joanna Goździewska.
Odebrało je 29 uczniów, którzy
osiągają wysokie wyniki w nauce,
reprezentują szkołę podczas kon-
kursów i olimpiad przedmiotowych
oraz wykazują się dodatkową ak-

tywnością i działalnością społeczną.
Uroczystość umilili występami ar-
tystycznymi: Weronika Jeleśniań-
ski oraz Kajetan Walawski. Na za-
kończenie części oficjalnej Dyrek-
tor Szkoły Halina Samko przedsta-
wiła prezentację, w której przybli-
żyła zebranym gościom najważniej-
sze wydarzenia z bieżącego roku
szkolnego. Złożyła też gratulacje
nagrodzonym uczniom i ich rodzi-

com, zachęcając jednocześnie mło-
dzież do dalszej pracy w myśl ha-
sła: „Sukces to umiejętne odkrycie
i wykorzystanie talentów i zdolno-
ści”. Przygotowany przez uczniów
technikum żywienia i usług gastro-
nomicznych poczęstunek był
świetną okazją do rozmowy, wy-
miany uwag i pomysłów pomiędzy
rodzicami, wychowawcami i dy-
rekcją szkoły.

Zapewniamy:

� wysoki poziom opanowania wiedzy

teoretycznej i dobre przygotowanie

uczniów do egzaminu maturalnego

oraz do podjęcia nauki, szczególnie

na studiach technicznych. Przedmio-

ty nauczane w szkole na poziomie roz-

szerzonym to matematyka, fizyka,

język angielski. Kładziemy nacisk na

nauczanie języka angielskiego zawo-

dowego oraz technologii IT,

� zdobycie przez uczniów wysokich

kwalifikacji zawodowych i dobre

przygotowanie do egzaminów po-

twierdzających kwalifikacje zawodo-

we, bardzo ważnych na dzisiejszym

rynku pracy,

� uzyskanie przez uczniów dodatkowej

wiedzy i umiejętności poprzez uczest-

nictwo w bezpłatnych specjalistycz-

nych szkoleniach i kursach zawodo-

wych, organizowanych w ramach

projektów unijnych realizowanych

przez szkołę. Na uwagę zasługuje

fakt, iż w ciągu ostatnich kilku lat

w szkole zrealizowano projekty szko-

leniowe współfinansowane ze środ-

ków UE. Aktualnie kontynuowany

jest projekt pn. „Dobry start w za-

wodową przyszłość”, w ramach któ-

rego uczniowie zostali objęci różny-

mi formami wsparcia m.in. płatnymi

wakacyjnymi stażami u pracodaw-

ców, szkoleniami i kursami zawodo-

wymi, indywidualnym i grupowym

doradztwem zawodowym,

� zapoznanie uczniów z rzeczywistym

środowiskiem pracy w nauczanym

zawodzie, dzięki dodatkowym prak-

tykom i stażom zawodowym u pra-

codawców, realizowanym m.in. w ra-

mach projektów unijnych „Podkarpa-

cie stawia na zawodowców”, „Do-

bry start w zawodową przyszłość”

oraz w ramach programu nauczania,

� możliwość poznania nowoczesnych tech-

nologii np. pracy obrabiarek sterowanych

numerycznie CNC, oprogramowania

CAD/CAM, programowania robotów

przemysłowych, linii produkcyjnych, no-

woczesnych metod spawania, itp.,

� dobre przygotowanie do wejścia na

rynek pracy poprzez ścisłą współpra-

cę z zakładami pracy i realizację pro-

gramów nauczania dostosowanych

do potrzeb rynku pracy,

� dobre przygotowanie w zakresie bez-

pieczeństwa i higieny pracy, kultury

pracy,

� rozwój wśród młodzieży kreatywnych

postaw poprzez realizację nowator-

skich projektów w ramach działają-

cych w szkole kół zainteresowań,

� kształtowanie kompetencji miękkich

tj. przedsiębiorczości, kreatywności,

umiejętności pracy w zespole, komu-

nikatywności, biegłego posługiwania

się nowoczesnymi technologiami in-

formacyjnymi i komunikacyjnymi,

� rozwój artystycznych uzdolnień ucz-

niów, a więc niezwiązanych bezpo-

średnio z kierunkiem kształcenia, np.

w Zespole Pieśni i Tańca „Ziemia Le-

żajska” czy młodzieżowych zespołach

muzycznych,

� kształcenie postaw asertywnych i od-

powiedzialności za siebie i innych –

młodzież od lat uczestniczy w akcjach

charytatywnych inspirowanych i pro-

wadzonych przez samorząd uczniow-

ski i samorządy klasowe, m.in. „Góra

Grosza”, „Podziel się posiłkiem”, zbiór-

kach zabawek i datków pieniężnych

na rzecz dzieci z domu dziecka, itp.,

� kształcenie umiejętności efektywne-

go uczenia się, radzenia sobie ze stre-

sem, podejmowania decyzji, pracy ze-

społowej, bycia liderem (przewodni-

kiem), oceny własnej pracy, organi-

zacji pracy, kultury pracy.

ZST

ZST

Drodzy Gimnazjaliœci!
W Zespole Szkó³ Technicznych w Le¿ajskuzaczyna siê Wasza przysz³oœæ!
Nasza szkoła kształci uczniów w technikum, szkole branżowej I stop-

nia oraz liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Bogata oferta edu-

kacyjna dostosowana jest do potrzeb rynku pracy. Bardzo dobre wypo-

sażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, sprzęt, maszyny pozwalają

kształcić na wysokim poziomie, zgodnie z wymaganiami pracodaw-

ców. Nauczane na poziomie rozszerzonym matematyka i fizyka umoż-

liwiają kontynuację nauki na uczelniach technicznych.
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Zespół Szkół w Nowej Sarzynie

W poniedziałek, 24 kwietnia,
klasa 2a LO wybrała się na trzy-
dniową wycieczkę, której program
był niezwykle bogaty. Pierwszego
dnia odwiedzili Złoty Stok,
a w nim kopalnię złota, następnie
czeski Narodowy Rezerwat Przy-
rody „Adrszpasko-Cieplickie ska-
ły”, czyli unikatowe w skali Euro-
py, Skalne Miasto. Mogli podzi-
wiać niezwykłe i pięknie uformo-
wane piaskowcowe bloki i skalne
labirynty, a także odbyć rejs łódką
po „Skalnym Jeziorku”, co oka-
zało się najciekawszą atrakcją.
Drugi dzień wycieczki to zwiedza-
nie Pragi i wielu pięknych miejsc:
Mostu Karola, Katedry św. Wita,
Ogrodów Wallensteina, czy Ścia-
ny Johna Lennona.

Trzeciego dnia zaskoczyła
wszystkich zima za oknem schro-
niska, a potem deszcz we Wrocła-
wiu. W stolicy Dolnego Śląska
uczniowie odwiedzili Panoramę
Racławicką, gdzie podziwiali ob-
raz „Bitwa pod Racławicami”,

Skalne Miasto, Praga i Wroc³aw,

czyli relacja z wycieczki uczniów 2a ZS w Nowej Sarzynie

zwiedzili Ostrów Tumski, Katedrę
św. Jana Chrzciciela, Most Zako-
chanych i rynek. Wszędzie oczy-
wiście wypatrując wrocławskich
krasnali.

Podróż powrotna, choć była
długa i męcząca, to jednak pełna
niespodzianek, a wycieczka pozo-
stawiła wiele niezapomnianych
wrażeń.

Agata Gumieniak II LO

Matura 2017
4 maja zaczął się trzytygo-

dniowy maraton egzaminacyj-
ny – matura, czyli zwieńczenie
nauki w liceum.

Życzymy wszystkim matu-
rzystom powodzenia i szczę-
ścia, prostych pytań i jasnych
odpowiedzi. Pamiętajcie o Wa-
szych marzeniach – niech to-
warzyszą Wam one w trudnych
momentach i stanowią inspira-
cję do działań.

Wierzymy w Was!

Po¿egnanie maturzystów
w Zespole Szkó³ w Nowej Sarzynie

W ostatni piątek chłodnego
kwietnia, gorąco pożegnaliśmy
uczniów klas trzecich. Było dużo
miłych słów, także wspomnienia
wielu różnych chwil, wspólnie
przeżytych przez trzy lata nauki
w szkole, zarówno tych radosnych,
jak i bardziej poważnych. Abitu-
rienci otrzymali świadectwa, dy-
plomy i nagrody za wysokie wyni-
ki w nauce, godne reprezentowa-
nie szkoły w konkursach przed-
miotowych i zawodach sporto-

wych, za aktywne działania na
rzecz szkoły i środowiska lokalne-
go, za piękne postawy wobec swo-
ich obowiązków oraz innych osób.
Zostały także wręczone podzięko-
wania za współpracę rodzicom.

Mamy nadzieję, że opuszczacie
szkołę bogatsi w cenne doświad-
czenie i wiedzę. Przed Wami ocze-
kiwana dorosłość – pięknie ją
kreujcie!

ZSNS
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Magister creator, czyli nie sam¹ szko³¹ ¿yje nauczyciel (cz. 4)

Natalia Nowicka: Pani Magdo,
załóżmy, że ma Pani do dyspozycji
tylko pięćdziesiąt słów, żeby
dokończyć zdanie „Magdalena
Podobińska to…”

Magdalena Podobińska: To chy-
ba „aż”, nie „tylko” (śmiech). Kie-
dyś miałam określić Davida Bo-
wiego w dziesięciu słowach, a to
sam Bowie, co dopiero ja. Dobrze,
spróbuję. Magdalena Podobińska
to romanistka i anglistka, od 17 lat
ucząca języka angielskiego w Ze-
spole Szkół w Kuryłówce. Jest pa-
sjonatką języków obcych. Jest
osobą, która nie może – no do-
brze, może i może, ale już na pew-
no nie chce – żyć bez muzyki. Jest
to muzyka w szerokim pojęciu: od
Cobaina przez Cohena do Cho-
pina. Poza tym nałogowo czyta,
robi zdjęcia, czasem rysuje, malu-
je i często, gdy myśli nie mieszczą
się już w jej głowie – pisze. Mag-
dalena Podobińska to również
matka dwójki dzieci oraz żona.
W każdej z tych ról staram się wy-
paść najlepiej jak umiem, bo są to
cząstki mnie, składające się na
całość, która z kolei jest poskleja-
na sztuką, wypełniona słowami,
obrazami, fotografiami i muzyką.
Sama siebie odkrywam każdego
dnia, poza tym, jak widać przekro-
czyłam limit!

Ten limit słów nałożyłam
nieprzypadkowo, bo czytając Pani
wiersze odnoszę wrażenie, że ma Pani
ogromny talent zawierania
maksimum treści w minimum słów.
Ale o tym porozmawiamy sobie za
chwilę. A teraz proszę mi powiedzieć,
jak doszło do tego, że wiersze Pani
autorstwa wyświetlane są na murach
kamienicy przy ulicy Brackiej
w Krakowie?

Wiersze na murach to projekt
poety Michała Zabłockiego, wy-
kładowcy Studium Literacko-Ar-
tystycznego przy Uniwersytecie
Jagiellońskim, autora wielu tomi-
ków wierszy i tekstów piosenek.

W październiku 2002 roku w Kra-
kowie i Warszawie, na fasadach
dwóch kamienic, przez cały rok,
dzień po dniu, odbywały się pro-
jekcje kolejnych 366 jego wierszy
w języku polskim i angielskim.
Wiersze na murach, tzw. „wallsy”,
pozostały w Krakowie na stałe. Od
2010 roku na ulicy Brackiej 1 wy-
świetlane są wiersze użytkowni-
ków międzynarodowego społecz-
nościowego portalu poetyckiego
Emultipoetry wybierane przez
Michała Zabłockiego spośród
utworów pisanych specjalnie
w tym celu przez poetów z kraju
i zagranicy. Tłumaczeniem wier-
szy polskich autorów na język an-
gielski zajmuje się Marek Marci-
niak, a wierszy poetów pochodzą-
cych z partnerskich Miast Litera-
tury UNESCO na język polski –
Zofia Ziemann. Ja natknęłam się
przypadkiem na wzmiankę o tym
projekcie w Internecie, zaintrygo-
wało mnie to i postanowiłam spró-
bować. Dołączałam do Emultipo-
etry pod koniec maja 2015 roku
i udało się. Już 10 czerwca mój
pierwszy „walls” pojawił się w Kra-
kowie. Do chwili obecnej aż pięć-
dziesiąt sześć moich „wallsów”
(w tym dwa po angielsku) trafiło
na Bracką. Muszę przyznać, że
jest to dla mnie bardzo pozytyw-
nym zaskoczeniem i niewątpliwą
nobilitacją.

Jest Pani również autorką pięknych
wierszy dla dzieci. Mam znajomą,
która pisze książki dla najmłodszych
czytelników i wiem, że to spory
wyczyn umieć pisać tak, aby było to
dla nich zrozumiałe, atrakcyjne,
wiarygodne i niosło ze sobą mądre
przesłanie. Czy za taką umiejętność
odpowiada u Pani to wewnętrzne
dziecko, o którym się mówi, że
prędzej czy później odezwie się
w dorosłym życiu, czy jej źródłem jest
coś innego?

Jestem mamą dwójki dzieci i to
właśnie one są źródłem inspira-
cji do napisania tych wierszyków.
To stało się naturalnie, sponta-
nicznie, z czystej miłości do nich
i dzięki temu przyszło mi dość
łatwo. Zaryzykuję stwierdzenie,
że to był naturalny odruch i po-
trzeba chwili. Uwielbiam świat
dzieci i doskonale się w nim czu-
ję. Moje dzieci rosną i powoli od-
dalają się od tych wierszyków. Sy-
nek jeszcze nie, ale córka tak,
a to dzięki niej zaczęła się moja
przygoda z pisaniem dla dzieci.
Czuję jednak, że nie zrezygnuję
z pisania dla dzieci. Przyznam, że
nigdy wcześniej się nad tym nie
zastanawiałam, ale niewątpliwie
też musiało się we mnie odezwać
to wewnętrzne dziecko, o którym
pani mówi. Właśnie przyszło mi
do głowy, że ono też odzywa się
często w trakcie pisania „doro-
słych” wierszy, ponieważ zauwa-
żyłam, że często zdarza mi się
nawiązywać np. do baśni, które
uwielbiałam w dzieciństwie, a do
których później, dzięki wspólne-
mu czytaniu ze swoimi dziećmi,
z radością powróciłam.

Wróćmy zatem do tej „dorosłej”
twórczości. Mam wrażenie, że coraz
bardziej dotyka nas nadmiar bodźców
a słowo „inspiracja” uległo
zdewaluowaniu, bo wszyscy czymś
się inspirują. Nie inspirować się
niczym wręcz nie wypada. Nie ma
gorszej pułapki, bo paradoksalnie być
może zubażamy przez to naszą
kreatywność. Stajemy się raczej
odtwórcami niż twórcami. Pani
twórczość zawsze jest pokłosiem
inspiracji, czy pochodzi z jakiegoś
pierwotnego miejsca w duszy?

Odpowiem pani parafrazując
jeden z moich tekstów: wiersze śpią
w mojej głowie jak ptaki na drze-
wie, wystarczy delikatnie potrząsnąć,
a rozpościerają skrzydła i odlatują

w świat z krzykiem lub ze śpiewem.
Ale skąd się tam wzięły? Nie po-
trafię jednoznacznie odpowie-
dzieć. Przyznaję, nadmiar bodź-
ców to rzeczywiście poważny pro-
blem. Jednak z drugiej strony
myślę, że inspirowanie się czymś
jest naturalne i niejednokrotnie
podświadome. Ja podchodzę do
tego tak, że jeśli słucham dużo
muzyki, czytam dużo książek, to
prędzej czy później się tego tyle
nazbiera we mnie, że popełnię taki
czy inny wiersz lub obraz, który
jest pochodną tych wszystkich in-
spiracji. Niemniej nie chcę uogól-
niać i wiem, że to może być róż-
nie u innych ludzi. Uważam, że
pani pytanie jest bardzo intrygu-
jące i każdy twórca powinien je
sobie zadać.

Minimalizm w Pani poezji można
porównać do granatu
z odbezpieczoną zawleczką. Człowiek
czyta te niby parę słów, a potem ich
sens wybucha mu nagle przed nosem.
Poproszę o przepis na takie pisanie.

Ten minimalizm wynika tu
z przyczyn technicznych. Wiersze
– propozycje do wyświetlenia na
Brackiej są pisane w specjalnym
programie tzw. IPOGS, (Interna-
tional Poetry Online Games Site
– przyp. red) Walls, „oferującym”
do zapisania tylko pięć linijek,
z których w każdej może się po-
mieścić maksymalnie trzydzieści
znaków (łącznie ze spacjami). Peł-
ny ascetyzm. Ale przyznam, że
bardzo polubiłam tę krótką formę
i zaczynam coraz swobodniej się
w niej czuć, zwłaszcza że – proszę
mi wierzyć lub nie – raczej jestem
małomówna (śmiech). Niektóre
„wallsy” powstały w przeciągu tych
ostatnich dwóch lat, odkąd piszę
dla Emutipoetry. Inne są wycia-
gnięciem esencji ze starszych wier-
szy, czasem jest to swoiste stresz-
czenie, innym razem – kilka lini-
jek, które powiedzmy brzmią do-
brze i bronią się bez reszty wier-
sza. Sądzę też, że takie pisanie wy-
maga nieco samodyscypliny, wy-

W kolejnej odsłonie cyklu spotykamy się

z Magdaleną Podobińską,
miłośniczką poetyckiego (i nie tylko) żonglowania słowami.
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„SIMONA. OPOWIEŚĆ
O NIEZWYCZAJNYM ŻYCIU

SIMONY KOSSAK”
ANNA KAMIŃSKA

Miała być kolejnym – w dyna-
stii Kossaków – artystą zdobiącym
malarskie płótna dziejami narodo-
wych zrywów, ale urodziła się ko-
bietą i… szczęśliwie mogła wybrać
własną drogę. A ta zaprowadziła
ją do samego serca Puszczy Bia-
łowieskiej, którą przemierzała na
starym „komarze”. Simona Kos-
sak – znana z bezkompromiso-
wych poglądów profesor nauk le-
śnych i obrończyni przyrody – bez
żalu zostawiła Kraków oraz skłó-
coną rodzinę, aby osiedlić się
w Dziedzince, białowieskiej leśni-
czówce, gdzie razem z fotografem

Lechem Wilczkiem przez ponad 30 lat dzieliła trudy surowego (bo
bez prądu i wody) życia, zaciekle broniąc pradawnego lasu przed eks-
pansją człowieka. Jednak z książki Anny Kamińskiej, oprócz odważ-
nej Simony, wyłania się także Simona o zranionej duszy. Okaleczona
przez rodziców „zimnym chowem”, uciekała w świat roślin i zwierząt,
rekompensując tym sobie brak ciepła i rodzinnego wsparcia. Zwie-
rzęta dawały jej to, czego nie dali jej ludzie – bezinteresowną miłość
i akceptację. Na potwierdzenie tych słów znajdziemy w książce mnó-
stwo wspaniałych historii o futrzastych i pierzastych lokatorach Dzie-
dzinki, jak choćby ta o kruczym łobuzie Korasku, który kradł wypłatę
robotnikom w lesie, losze Żabce, która przez siedemnaście lat jadła
z Simoną posiłki przy jednym stole i spała w jej łóżku, czy ta o łosich
bliźniakach: Pepsi i Coli. A pomiędzy wersami majaczy smutna histo-
ria rodziny Kossaków. Całość dopełniają niezwykłe zdjęcia, w więk-
szości autorstwa wspomnianego już Lecha Wilczka. Na szczęście dla
czytelnika Kamińska, choć wyraźnie zafascynowana Simoną, nie ude-
rzyła w egzaltowane tony. Stworzyła przede wszystkim rzetelny por-

Powiatowy
Regał Książkowy

tret człowieka świadomego tego, ile ludzkość zawdzięcza przyrodzie,
i którego moralnym obowiązkiem jest jej obrona. Dla miłośników przy-
rody – pozycja obowiązkowa. Dla reszty – krok do zakochania się
w Białowieży na odległość.

„BRACIA BURGESS”
ELIZABETH STROUT

Wielbicielom powieści przez
duże „P” Elizabeth Strout chyba
przedstawiać nie trzeba. Laureat-
ka Pulitzera w 2009 r. za powieść
„Olive Kittridge” i innych, równie
prestiżowych nagród literackich,
podbiła serca czytelników na ca-
łym świecie niezwykłym talentem
do budowania psychologizmu po-
staci. Każda jej książka to przede
wszystkim plejada trójwymiaro-
wych bohaterów, z którymi cięż-
ko się później rozstać, nawet jeśli
budzą antypatię u czytelnika. Nie
inaczej jest w przypadku wyda-
nych w 2013 r. „Braci Burgess”.

Tytułowi bracia to Jim i Bob, którzy uciekli z rodzinnego miasteczka
do Nowego Jorku, naiwnie wierząc, że to oddali ich od wspomnienia
nieszczęśliwego wypadku z dzieciństwa, w którym zginął ich ojciec.
Jim – gwiazda korporacji prawniczej, wiedzie życie jak na gwiazdę
przystało: apartament rodem z pism wnętrzarskich i skrojona na jego
miarę, wcale niegłupia, acz próżna żona, wakacje w tropikach i luksu-
sowych kurortach, kolacje w najlepszych restauracjach i dzieci w naj-
lepszym koledżu. Bob to rozwiedziony, wielkoduszny prawnik mniej-
szego kalibru, psimi oczami wpatrzony w brata i jego „życie na szczy-
cie”, nieco nieporadny i lubujący się w podsłuchiwaniu sąsiadów. Róż-
nią się od siebie jak ogień i woda, a jeszcze bardziej uwydatni to ich
powrót w rodzinne strony, do którego będą zmuszeni, gdy ich sio-
strzeniec wpadnie w tarapaty. Powrót do przeszłości sprawia, że wy-
chodzą na jaw wzajemne żale, które, jak się okazuje, rodzeństwo czu-
le przez lata pielęgnowało. To, czym ta książka jest najtrafniej określił
recenzent Mineapolis Star Tribune pisząc: „Kiedy czytasz powieść Eli-
zabeth Strout, możesz odnieść wrażenie, iż zaglądasz sąsiadowi w okno.
(…)”. Nie ma w takim razie na co czekać – natychmiast należy oddać
się legalnemu podglądaniu.

NN

POZYCJĘ POSIADA

W SWOIM KSIĘGOZBIORZE

MIEJSKA BIBLIOTEKA

PUBLICZNA W LEŻAJSKU

POZYCJĘ POSIADA

W SWOIM KSIĘGOZBIORZE

GMINNA BIBLIOTEKA

W KURYŁÓWCE

Sączę kawę w ogrodzie
A lilie schyliły już głowy

Tracą włosy

Dni są tylko pozornie podobne do siebie

Pomału zakrada się starość

Dlatego
Wstrzymuję oddech

Rudzik przysiadł na gałązce obok

Sączę życie małymi łyczkami
Powoli przeżuwam ciasto poziomkowe

Chcę czuć smak każdej sekundy

M. Podobińska

ostrzenia zmysłów i czasem odwa-
gi, a także umiejętności pójścia na
kompromis. Zdarzało się, że przez
limit znaków musiałam albo cał-
kowicie rezygnować ze słów, któ-
re pierwotnie chciałam użyć albo
zastępowałam je innymi.

Patrząc na taką ilość wierszy, nie
skłamię, jeśli powiem, że pisze pani
od dawna?

Nie, ponieważ piszę, odkąd
skończyłam 16 lat, czyli od bardzo
dawna (śmiech). Niektóre z wier-
szy z tamtego okresu wyrzucałam,
ale wiele też zachowałam i wciąż
mogłabym się pod nimi podpisać.
Przez wszystkie te lata sporo pi-
sałam i piszę po angielsku, spora-
dycznie także w innych językach.
Jest to wielce stymulujące, ponie-
waż inny język niejako narzuca
inny sposób myślenia i otwiera
przed piszącym nowe możliwości.

Były okresy w moim życiu, gdy pi-
sałam więcej, mniej, były też dłuż-
sze przerwy, był debiutancki tomik
Mysza w 1999 roku, były szuflady,
później Internet, a długo później
Przeglądy Twórczości Nauczyciel-
skiej i Leżajski Klub Poetów. Co
będzie dalej, czas pokaże. Ja ni-
gdy się nie nudzę. Martwi mnie
nieraz to, że nie zdążę przeczytać
wszystkich książek, które są tego
warte, tym bardziej, że niektóre
czytam przynajmniej po dwa razy.
Martwi mnie też podejście niektó-
rych ludzi wyznających filozofię
„byle do piątku!” A przecież jest
ich tylko około pięćdziesięciu
w roku! A co z resztą czasu i życia?
Ważny jest każdy dzień, każda
chwila, prawda?
Prawda. Zmartwienia mamy w takim
razie podobne (śmiech). Pani Magdo,
dziękuję za rozmowę.

Ja również dziękuję.
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Ekipa Leżajskiego Klubu Kyoku-
shin Karate zdobyła w kumite dwa
złote i jeden srebrny medal. Anna
Szczuka wywalczyła złoty medal
w kategorii juniorki 16-17 lat -55 kg,
Mateusz Ner zdobył złoto w kate-
gorii junior 12-13 lat -45 kg, a Oli-
wia Wojtas ukończyła rywalizacje na
drugim miejscu podium, zdobywa-
jąc srebrny medal w kategorii ju-
niorki 12-13 lat -40 kg. Tym razem
poza strefą medalową znalazły się
zawodniczki naszego klubu Izabe-
la Dec i Natalia Kondeusz.

Był to bardzo dobry sprawdzian
przed zbliżającymi się Mistrzostwa-
mi Świata organizacji IFK, które
odbędą się w dniach 27-28 maja
w Sibiu (Rumunia) oraz Mistrzo-
stwami Europy WKB w Rzeszowie,
których będziemy organizatorem.

Dobra passa LKKK trwa
W dniach 7-8 kwietnia 2017 r.
w Barcelonie, z udziałem
ponad 300 zawodników z 21
państw reprezentujących
organizacje WKO, WKB, IKO,
IFK, Kan, Rangokai i IKO
Matsushima, odbył się Pu-
char Europy World Kyoku-
shin Budokai.

W ramach ogólnopol-
skiego FIT WEEKEN-
DU, który miał miej-
sce w Kielcach 22-
23 kwietnia 2017 r.,
odbył się Grand Prix
Polski Karate Ky-
okushin.

rii open. Oliwia wygrała dwie walki
i w pojedynku półfinałowym po
bardzo ładnej wyrównanej i zacię-
tej walce przegrała z zawodniczką
o 10 kg cięższą. Ostatecznie Oli-
wia swój udział zakończyła na
trzecim miejscu zdobywając brą-
zowy medal. Opiekunem i sekun-
dantem zawodników podczas
pierwszego i drugiego turnieju był
sensei Dariusz Burda.

FIT WEEKEND w Kielcach to
także ciekawe wystawy oraz wielu
producentów suplementów diety
i odżywek dla sportowców. Pod-
czas imprezy można było obejrzeć
Mistrzostwa Polski w Kulturysty-
ce, Puchar Polski w wyciskaniu
sztangi leżąc, Puchar Polski Mu-
aytay, Maraton indoor cycling
i wiele innych atrakcji, a także spo-
tkać bardzo wielu znanych spor-
towców.

Wszystkim zawodnikom gratu-
lujemy dobrych występów i życzy-
my dalszych sukcesów.

Udział w turniejach pokryty był
między innymi ze środków pocho-
dzących z dotacji z Urzędu Mia-
sta i Gminy Nowa Sarzyna, Powia-
tu Leżajskiego i Komunalnej Bio-
logicznej Oczyszczalni Ścieków
w Nowej Sarzynie za co serdecz-
nie dziękujemy.

LKKK

czyła 3 złote, jeden brązowy me-
dal i tytuł najlepszej zawodniczki
turnieju dla Izabeli Dec. Złote
medale zdobyli: Kacper Potacza-
ła, Anna Szczuka i Izabela Dec.
Trudną przeprawę miała Oliwia
Wojtas, która walczyła w katego-

22 kwietnia 135 za-
wodników z 15 klubów
reprezentujących orga-
nizacje KWF, WKO,
WKB, IKO, IKO Matsu-
shima i Nakamura Dojo, stoczyło
walki o najważniejsze miejsca na
podium. Sędzią głównym był Shi-
han Krzysztof Borowiec 5 dan
WKO. Skromna czteroosobowa
ekipa zawodników Leżajskiego
Klubu Kyokushin Karate wywal-

1 kwietnia zawodnicy Centrum
Sztuki Walki i Sportu w Leżajsku
brali udział w międzynarodowym
turnieju karate KOBIERZYCE
CUP.
Turniej w Kobierzycach gościł 580
zawodników z 6 krajów (Ukrainy,
Rosji, Niemiec, Czech, Litwy i Pol-
ski) z 66 klubów.

CSWiS reprezentowało 7 za-
wodników w rywalizacji kumite,

gdzie Kobierzyce słyną z najtrud-
niejszej formuły – Full Kontact
Kumite.

Było ciężko, ale mimo to, uda-
ło się zdobyć 2 medale. Zawod-
niczka CSWiS Aleksandra Kula
w finale uległa aktualnej Mistrzy-
ni Europy zajmując II miejsce,
a Jakub Korchowiec przegrał wal-
kę o wejście do finału zajmując
III miejsce.

Drugi turniej rozegrał się 8 kwiet-
nia w Sandomierzu, gdzie zawod-
nicy CSWiS mieli dobrą passę.

Był to Ogólnopolski Turniej Ka-
rate Shinkyokushin organizowany
przez sensei Andrzeja Orłowskie-
go. Do rywalizacji na tatami przy-
stąpiło 300 zawodników z blisko 30
polskich klubów. CSWiS reprezen-
towało 7 zawodników, którzy wy-
walczyli aż 6 medali.

1. Oskar Majder (2007)
– III miejsce

2. Karolina Jurkowska (2006)
– II miejsce

3. Jakub Mędrek (2003)
– III miejsce

4. Aleksandra Kula (2001)
– III miejsce

5. Jakub Korchowiec (2001)
– I miejsce

6. Paula Majder (2000)
– I miejsce

Norbert Stachowiak (2004) bez
medalu, ale było bardzo blisko.
Wszystkim gratulujemy.

Kolejny turniej odbył się 22 kwiet-
nia w Starachowicach. Był to
II Turniej Karate Shinkyokushin-
kai BUSHI-DO CUP, w którym
wzięło udział 282 zawodników
z 20 klubów.
CSWiS reprezentowało ośmioro
zawodników. Podopieczni klubu
wypadli doskonale zajmując czo-
łowe lokaty w kategorii kumite:
1. Aleksandra Kula – junior

młodszy I miejsce
2. Paula Majder – junior

I miejsce

Pracowity kwiecieñ zawodników CSWiS w Le¿ajsku
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Zawody finałowe poprzedziły
eliminacje powiatowe, rejonowe
i półfinały. Chłopcy z leżajskiego
liceum ze wszystkich zawodów wy-
chodzili zwycięsko, nie stracili ani
jednego seta. W eliminacjach po-
wiatowych wygrali z ZST w Leżaj-
sku 2:0. W zawodach rejonowych
pokonali ZST Dynów, IV LO
Rzeszów i ZS w Rakszawie,
wszystkie mecze 2:0. Takim sa-
mym wynikiem zakończyły się
mecze w półfinale z ZS Lubaczów
i ZSBiO z Jarosławia.

Zawodników i opiekunów dru-
żyn powitali dyrektor ZSL w Le-
żajsku Zbigniew Trębacz i dyrek-
tor Podkarpackiego Wojewódz-
kiego Szkolnego Związku Sporto-
wego w Rzeszowie Jacek Bigus.

W finale wystąpili siatkarze:
I LO w Krośnie (opiekun: Krzysz-
tof Nalborski), LO w Nisku (opie-
kun: Agata Zych), V LO w Rze-
szowie (opiekun: Jacek Podpora),
ZSL w Leżajsku (opiekun: Adam

Kowalski). Zawody sędziowali:
Lucjan Pudełkiewicz i Tomasz Ki-
sielewicz.

Atmosferę zawodów finałowych
podgrzewali kibice z Leżajska i Ni-
ska oraz licealne cheerleaderki.

Uczestnicy finału wojewódzkie-
go Licealiady w piłce siatkowej

chłopców otrzymali dyplomy i pu-
chary, a zwycięzcy dodatkowo
medale.

Trenerowi Adamowi Kowal-
skiemu i naszym „srebrnym chło-
pakom” serdecznie gratulujemy.

MS (ZSL)

Siatkarze z ZSL wicemistrzami województwa
11 kwietnia 2017 r. w Ze-
spole Szkół Licealnych w Le-
żajsku rozegrano finał wo-
jewódzki Licealiady w pił-
ce siatkowej chłopców.

Wyniki poszczególnych meczów:

LO Nisko – V LO Rzeszów 0:2

ZSL Leżajsk – I LO Krosno 2:0

I LO Krosno – LO Nisko 2:0

ZSL Leżajsk – V LO Rzeszów 0:2

Klasyfikacja końcowa zawodów:

I miejsce – V LO Rzeszów

II miejsce – ZSL Leżajsk

III miejsce – I LO Krosno

IV miejsce – LO Nisko

Drużyna ZSL w Leżajsku wystąpiła w składzie: Patryk Burek, Wiktor Wanat,
Sylwester Cebula, Konrad Świtalski, Patryk Dąbek, Jakub Sitkowski, Michał

Krzyżak, Łukasz Półtorak, Michał Kycia, Kamil Pondel, Radosław Łabuda,
Stanisław Menczak, Michał Stopyra, Marek Nicpoń, Michał Lorfing.

Wicemistrzowie województwa podkarpackiego w piłce siatkowej chłopców (Leżajsk, 11.04.2017 r.)

Azalia brawurowo rozpoczê³a
kolarski sezon szosowy

W wyścigu indywidualnym na
czas w kat. młodziczek Malwi-
na Mul zdeklasowała zawod-
niczki, wygrywając z 50 sekun-
dową przewagą. W kat. młodzi-
ków 13 miejsce zajął Nikodem
Piersiak, a 14 – Wojciech Ku-
siak. Brygida Piersiak w kat. ju-
niorek młodszych zdobyła
2 miejsce, a na pozycji 4 upla-
sowała się Zuzanna Flis. Bar-
dzo dobrze pojechali również
juniorzy młodsi: Sebastian Sta-
chula uplasował się na trzeciej
pozycji, a jego kolega klubowy
Patryk Plasota zajął miejsce 4.
Bardzo dobrze zaprezentowa-
ła się juniorka Kinga Kalemb-

Zawodnicy Azalii bardzo
dobrze rozpoczęli kolej-
ny szosowy sezon kolar-
ski podczas odbywające-
go się w dniach 22-23
kwietnia Pucharu Polski
w Zamościu.

kiewicz, która pierwszy raz je-
chała na rowerze czasowym
typu „koza” i zajęła 2 miejsce.
Drugiego dnia turnieju odbyły
się wyścigi ze startu wspólnego.
Duży potencjał swoich umiejęt-
ności zaprezentowały dwie za-
wodniczki: Malwina Mul w kat.
młodziczka i Brygida Piersiak
w kat. juniorka młodsza, wygry-
wając w pięknym stylu z dużą
przewagą nad resztą zawodni-
czek. Wysokie, szóste miejsce
zajęła Zuzanna Flis. W katego-
rii młodzików Wojciech Kusiak
uplasował się na 10 miejscu.

Stanisław Zygmunt

3. Kryspin Karakuła – junior
młodszy I miejsce

4. Jakub Korchowiec – junior
młodszy II miejsce

5. Karolina Jurkowska –
dzieci II miejsce

Gratulacje dla wszystkich za-
wodników!

Wyjazd na turnieje był możliwy
dzięki wsparciu finansowemu
Gminy Leżajsk, firmy BMF Pol-
ska oraz firmy Polenergia Elektro-
ciepłownia Nowa Sarzyna, za co
serdecznie dziękujemy.

AD
www.csw.net.pl
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Valletta – miasto rycerzy œw. Jana
czêœæ 1

MALTA

Podróż 49
Koniec lata – wrzesień. Podob-

no to najlepsza pora by wyruszyć
w podróż na południe Europy.
Sezon turystyczny dobiega końca.
Kurorty i atrakcje turystyczne
swobodniej oddychają po sierp-
niowym oblężeniu. Woda w mo-
rzu jest wyjątkowo ciepła, ceny
spadają, a linie lotnicze kuszą
atrakcyjnymi ofertami. Korzysta-
my z takiej okazji. Za 680 zł od
osoby, wyruszamy na Maltę.
W cenie przelot w dwie strony
i sześć noclegów w hotelowym
apartamencie. Wzbijając się w po-
wietrze, pozostawiamy za sobą po-
chmurny Kraków. Po trzech go-
dzinach lotu z przyjemnością spo-
glądamy za szyby samolotu. Bez-
chmurne niebo, słońce, szafirowe
morze i od razu pojawia się
uśmiech na naszych twarzach.

Pod nami Malta, najdalej na
południe wysunięte państwo Eu-
ropy. Około 100 km na południe
od Sycylii i 300 km od wybrzeży
Afryki. Leży bardziej na południe
niż niektóre miasta północnej
Afryki np. Tunis czy Algier. Mal-
ta to jeden z najmniejszych kra-
jów świata, leżący pośród niesa-
mowicie czystych i przejrzystych
wód Morza Śródziemnego. To
słońce, morze i historia – tak gło-
szą reklamowe slogany państwa
leżącego na archipelagu maltań-
skim, w skład którego wchodzą
wyspy: Malta, Gozo i Camino oraz
kolonia pomniejszych niezamiesz-
kanych wysepek. Malta to 300 sło-
necznych dni w roku, wspaniałe
miasta i świątynie pamiętające ty-
siące lat historii tej maleńkiej wy-
spy, wino, dzieła natury i filmowe
plenery, które urzekły niejednego
reżysera. Tutaj kręcono sceny do
takich filmów jak: Gladiator, Tro-
ja, Hrabia Monte Christo, Zmierzch
Tytanów, Odyseja czy Gra o tron.
A wszystko na powierzchni mniej-
szej od Krakowa!

Lądujemy na jedynym, między-
narodowym lotnisku na Malcie,
5 kilometrów na południowy za-
chód od stolicy. Szybka odprawa
i energicznym krokiem maszeru-

jemy w stronę wypożyczalni Eu-
ropcar. A tak na marginesie: czy
wiecie, że nasz polski paszport
upoważnia do bezwizowego wjaz-
du do 150 krajów świata? To dzie-
wiąte miejsce w rankingu. Na cze-
le są Niemcy. Najmocniejszy pasz-
port świata. Zastanawiacie się,
w czym jest lepszy od polskiego
dokumentu? Proszę bardzo: bez
wizy przekroczycie z nim granicę
158 państw, w tym m.in. Mongo-
lii, Namibii, Wietnamu oraz Tur-
cji. Obywatele Szwecji oraz Singa-
puru bez wizy, mogą podróżować
do 157 krajów świata. 156 państw
odwiedzą obywatele: Wielkiej Bry-
tanii, Stanów Zjednoczonych,
Norwegii, Szwajcarii, Hiszpanii,
Francji, Finlandii i Danii.

Wracamy na Maltę. W wypoży-
czalni, obsługa zaprasza mnie do
samochodu. I tu faux pas. Siadam
na miejscu pasażera – kierownica
jest z prawej strony. Ku uciesze
wszystkich obecnych zmieniam
miejsce. Po kilku minutach rusza-
my na drugi koniec wyspy, gdzie
zarezerwowaliśmy hotel. Ale bez
obaw, to tylko 30 kilometrów. Po-
mijając kilka nerwowych ruchów,
kilka wymuszeń kierunku jazdy,
szczęśliwie dojeżdżamy do mia-
steczka Xemxija nad zatoką św.
Pawła. Według podań, to właśnie
tutaj dotarł św. Paweł, gdy jego
statek rozbił się na morzu. W ho-
telu Porto Azzurro spędzimy na-
stępnych kilka dni. Doszliśmy do
wniosku, że nie ma najmniejsze-
go sensu zmieniać hotelu, by zwie-
dzić wyspy archipelagu maltań-
skiego. Do najdalszych atrakcji
mamy stąd maksymalnie kilka-

dziesiąt kilometrów. Wieczorem –
chlup do hotelowego basenu.

Rano jedziemy na południe
wyspy, kierując się do miasteczka
Sliema. Jesteśmy na promenadzie,
która rozciąga się aż do miasta St.
Julian’s, skąd roztacza się pano-
rama na zatokę i – położoną po
drugiej stronie – Vallettę. Znajdu-
je się tutaj wiele restauracji, ba-
rów, butików, sklepów, ale przede
wszystkim promy, które zabierają
turystów w rejs po wodach zatoki.

Kupujemy bilety i z niecierpliwo-
ścią czekamy na statek. Po kilku-
dziesięciu minutach oczekiwania,
wypływamy w rejs, by zobaczyć od
strony morza niezwykłą stolicę
Malty. Miasto położone jest na
półwyspie Sciberras, pomiędzy
dwoma naturalnymi zatokami. Już
po chwili przed naszymi oczami
rozpościera się panorama miasta
zaliczanego do najbardziej zagęsz-
czonych obszarów zabytkowych
na świecie. Miasto forteca, wpisa-

Valletta – miasto w całości wpisane na listę UNESCO

Valletta i wejście do Grand Harbour

Vittoriosa – malowniczy port położony naprzeciwko_Valletty
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www.niezwyklyswiat.com

ne w całości na listę światowego
dziedzictwa UNESCO – Valletta.
Trudno mówić o tym mieście nie
wspominając o rycerzach św.
Jana, zwanych joannitami, którzy
wznieśli Vallettę z piasku i kamie-
ni, tworząc najpiękniejsze miasto
obronne w Europie. Bez względu
na to, ile prawdy kryło się za ich
romantycznym wizerunkiem, ry-
cerze jerozolimskiego Zakonu
Szpitalników św. Jana stanowili
swego czasu niedościgłą elitę
chrześcijańskiego świata. Byli szla-
chetnymi jeźdźcami w lśniących
zbrojach, którzy gardzili prze-
mocą, ale w obliczu zła potrafili
dobyć miecza i stanąć do walki
z niewiernymi. Zakon powstał
w 1085 roku, jako bractwo przy
szpitalu św. Jana w Jerozolimie.
Mnisi zajmowali się opieką nad
chrześcijanami, którzy rozchoro-
wali się w drodze do Ziemi Świę-
tej. Niedługo później pielgrzymi,
znacznie bardziej niż leków po-
trzebowali ochrony przed ataka-
mi niewiernych. Pomimo potęgi
zakonu, po upadku Królestwa Je-
rozolimskiego, rycerze musieli
opuścić Ziemię Świętą. Osiedlili
się na Rodos. Niestety z chwilą,
gdy Turcy osmańscy objęli ducho-
we przywództwo nad światem is-
lamskim, leżąca u wybrzeży Tur-
cji wyspa stała się solą w oku ich
państwa. W 1453 r. Osmanowie
zdobyli Konstantynopol potem
Belgrad. Cała Europa wiedziała,
że następna w kolejce jest wyspa

Rodos. I tak się stało. W trwają-
cej 6 miesięcy bitwie, Rodos po-
niosła sromotną klęskę. Wbrew
utartym przekonaniom o turec-
kich barbarzyństwach, Osmano-
wie okazali łaskę pokonanym
chrześcijanom. Rycerze opuścili
wyspę z godnością wraz z całym
swoim dobytkiem, włącznie z reli-
kwiami szczątków ręki św. Jana
Chrzciciela. Jednakże, zgodnie
z przypuszczeniami, rycerze nie
mieli właściwie dokąd pójść.
W końcu Karol V, król Hiszpanii
i cesarz rzymsko-niemiecki zapro-
ponował joannitom na nowa sie-
dzibę Trypolis lub archipelag mal-
tański. Znając sytuację Trypolisu
– chrześcijańskiej enklawy otoczo-
nej wrogimi tubylcami – wybrali ja-
łową Maltę. Z czasem dla kilku ty-
sięcy przybyszów wybudowano
ufortyfikowane schronienie, któ-
re miało wytrzymać zbliżający się
wielkimi krokami atak wojsk
osmańskich.

18 maja 1565 r. na horyzoncie
pojawiła się ogromna osmańska
flota, złożona ze 180 okrętów
i 30 tys. żołnierzy. Naprzeciwko tu-
reckiej potędze staje zaledwie 600
rycerzy Zakonu Św. Jana wraz
z 6000 żołnierzy pod dowództwem
Wielkiego Mistrza Jeana Parisota
de la Valette mającego wówczas
już 70 lat. Rozgorzała niezwykle
zacięta i brutalna walka, docho-
dziło np. do używania głów ludz-
kich jako kul armatnich. Po czte-
rech miesiącach następuje prze-

łom. Kiedy nadchodzi odsiecz
kawalerii z maltańskiej Mdiny,
Turcy przerywają oblężenie i wy-
cofują się, pozostawiając 25000 za-
bitych. To wydarzenie przeszło do
historii jako Wielkie Oblężenie
i było jednym z najważniejszych
strać militarnych XVI wieku. To
pierwsza znacząca porażka Tur-
ków mających do tej pory opinię
niezwyciężonych. Bitwa o Maltę
nie była zwykłym konfliktem mię-
dzy joannitami a Turkami. W wal-
ce o światową dominację stanęły
naprzeciwko siebie Wschód i Za-
chód, islam i chrześcijaństwo. Eu-
ropa dopiero teraz zdała sobie
sprawę z niebezpieczeństwa. Nie-
trudno było zgadnąć, że siły isla-
mu uderzą po raz kolejny. Na
Maltę płyną datki z całej chrześci-
jańskiej Europy na budowę nowej
jeszcze potężniejszej renesanso-
wej stolicy Joannitów. Miasto po-
wstaje w imponującym tempie.
Nie szczędzi się środków na nowe
fortyfikacje, bastiony i mury
obronne, wewnątrz których wzno-
si się kolejne świątynne gmachy,
domy mieszkalne i największy
szpital w ówczesnej Europie. Po-
wstaje najpotężniejsza twierdza na
Morzu Śródziemnym nazwana La
Valetta, na cześć zasłużonego

Wielkiego Mistrza Zakonu. Z cza-
sem przemianowana na Valletta.

A co z joannitami? Po latach
chwały wszystko się zmieniło.
Brak wrogów i niezdrowa atmos-
fera wokół zakonu sprawiły, że
religia przestała być dla joannitów
sensem życia. Rycerze zaczęli pić,
awanturować się i pojedynkować
o honor i względy miejscowych
dam. Jakby na przekór swym ma-
lejącym wpływom wielcy mistrzo-
wie zaczęli stroić się w coraz zdob-
niejsze szaty i nieprzydatne już
zbroje.

Po zniszczeniach II wojny świa-
towej Vallettę odbudowano, za-
chowując jednak oryginalne zało-
żenia Laparellego i wspaniałą ar-
chitekturę Cassara. Dzisiaj pano-
ramę otoczonej fortyfikacjami sto-
licy Malty, z sylwetkami prostokąt-
nych budynków, w które wplatają
się kopuły i kościelne wieże, uwa-
ża się za jeden z najpiękniejszych
krajobrazów miejskich w Europie.

Kończymy nasz rejs, jednak to
dopiero początek spotkania z tym
niezwykłym miastem.

Tekst, zdjęcia
Ireneusz Wołek

Dzisiaj to turyści oblegaja miasto

Nadbrzeże w Xemxija
i zatoka_św. Pawła

Kinnie – ziołowy napój
produkowany wyłącznie na Malcie

Fort Saint Angelo

Ogrody Barrakka i dzwon_
upamiętniający oblężenie

Niestety – to już tylko sklep na kółkach.
Takie autobusy zniknęły z krajobrazu Malty kilka lat temu
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„Przedsiębiorczość
w praktyce”
wy³onieni

Do pierwszej edycji projektu
„Przedsiębiorczość w praktyce”
zgłosiło się 25 szkół ponadgimna-
zjalnych z Podkarpacia. Ogółem
800 uczniów od września 2015 r.
do marca 2016 r. realizowało
praktyczne zadania konkursowe
i uczestniczyło w warsztatach pro-
wadzonych przez specjalistów
z Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych oraz instytucji współpracu-
jących jak: Izba Administracji
Skarbowej, Wojewódzki Urząd
Pracy i Narodowy Bank Polski.
Pierwsza edycja zakończyła się
sukcesem twórców projektu, dla-
tego do drugiej edycji, realizowa-
nej w roku szkolnym 2016-2017
przez Zespół Szkół Technicznych
w Leżajsku, przystąpiło 26 szkół z
całego województwa.

Podstawowym celem konkursu
jest wyposażenie uczniów w wie-
dzę i praktyczne umiejętności:
rozliczania się z tytułu składek
i podatków, składania właściwych
dokumentów ubezpieczeniowych
do ZUS, korzystania z programu
Płatnik, z produktów bankowych,
pozyskiwania kapitału, zakładania
i prowadzenia biznesu, wyboru
formy opodatkowania oraz aktyw-
ności na rynku pracy. Projekt ma

Pó³finaliœci

też na celu pokazanie uczniom jak
funkcjonuje biznes w praktyce.

Kluczowymi działaniami
„Przedsiębiorczości w praktyce”
są warsztaty praktyczne prowa-
dzone przez specjalistów z insty-
tucji partnerskich. Na podstawie
materiałów dydaktycznych uczest-
nicy raz w miesiącu wykonywali
zadania praktyczne. Trzyosobowe
zespoły, które zdobyły najwyższą
liczbę punktów w I etapie zakwa-
lifikowały się do półfinału, który
odbył się 21 kwietnia w Francisz-
kańskim Ośrodku Kultury w Le-
żajsku.

Dla uczestników półfinał był nie
tylko sprawdzianem zdobytej wie-

Konkurs „Przedsiębiorczość
w praktyce” to pierwszy
w Polsce tak szeroko za-
krojony projekt skierowa-
ny do uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych, podjęty
z inicjatywy Oddziału ZUS
w Rzeszowie.

dzy i umiejętności, ale także prze-
życiem związanym z pobytem
w tak szczególnym miejscu.
Uczestnicy podkreślali zarówno
uroczystą oprawę wydarzenia, do-
skonałą organizację, jak i gościn-
ność gospodarzy. Rozwiązywany
przez uczestników test wcale nie
był łatwy, ale większość ekip wy-
kazała się solidną wiedzą.

Po podsumowaniu punktów do
finału zakwalifikowało się sześć
reprezentacji: Zespół Szkół Tech-
nicznych w Leżajsku, Zespół
Szkół Ekonomicznych w Rzeszo-
wie, Zespół Szkół im. ks. dra
J. Zwierza w Ropczycach, Zespół
Szkół Ekonomicznych im. Janu-
sza Korczaka w Dębicy, Zespół
Szkół Licealnych w Leżajsku oraz
Liceum Ogólnokształcące w Ze-
spole Szkół w Sokołowie Małopol-
skim.

Po konkursowych emocjach
uczestnicy wysłuchali wykładu
„Zasady profesjonalnej prezenta-
cji”, który wygłosił doktor inżynier
Piotr Cyrek z Uniwersytetu Rze-
szowskiego, decyzją studentów
w 2014 roku uznany za Super Wy-
kładowcę. Organizatorzy zadbali
także o przeżycia duchowe zapra-
szając wszystkich na koncert or-
ganowy w Bazylice OO. Bernar-
dynów.

Za nami emocje półfinałowe,
a przed nami – Gala Finałowa, któ-
ra odbędzie się 6 czerwca 2017 r.
w sali audytoryjnej Podkarpackie-
go Urzędu Marszałkowskiego
w Rzeszowie.

Małgorzata Łyszczarz-Bukała
Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Podkarpackiego

Projekt „Przedsiębiorczość w praktyce”, realizowany jest
z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji
ekonomicznej przy współpracy z Oddziałem ZUS w Rzeszowie,
Wojewódzkim Urzędem Pracy, Podkarpackim Urzędem Marszał-
kowskim, Oddziałem Okręgowym NBP, Izbą Administracji Skar-
bowej, Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską,
Zespołem Szkół Licealnych w Leżajsku, Zespołem Szkół nr 2
i Zespołem Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie.
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Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska
zaprasza 18 czerwca na II edycję Biegu

„Tropem Brzózańskiego Wilka”
Celem akcji jest promocja atrakcyjnych terenów okolicznych lasów, propagowanie
walorów przyrodniczych Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zachę-
canie do aktywnego wypoczynku na łonie przyrody oraz popularyzacja biegania,
jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

Szczegółowe informacje
znajdą Państwo

na stronie internetowej:
www.tropemwilka.pl
i profilu facebook:
www.facebook.com

/tropemwilka

Rejestracja
http://timekeeper.pl/bieg/

?bieg_id=98
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OGŁOSZENIA

W tym roku przypada X jubile-
uszowa edycja konkursu „Poli-
cjant, który mi pomógł”. Ideą tego
plebiscytu jest wyróżnienie poli-
cjantów, którzy w szczególny spo-
sób działają na rzecz ochrony ofiar
przemocy domowej. Zgłoszenia
w ramach obecnej edycji przyjmo-
wane będą do 31 maja 2017 roku.

Procedura zgłaszania policjan-
tów do konkursu „Policjant, któ-
ry mi pomógł”, odbywa się przez
cały rok, z wykorzystaniem formu-
larzy zgłoszeniowych. Zgłoszenia
od osób indywidualnych, przed-
stawicieli organizacji i instytucji
(z wyjątkiem Policji) można nad-
syłać za pomocą formularza do-
stępnego na stronie: www.poli-
cjant.niebieskalinia.pl/formu-

larz.php., a także tradycyjną
pocztą na adres: „Niebieska Li-
nia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121
Warszawa. Osoby zgłoszone po
31 maja 2017 roku, przechodzą do
kolejnej edycji.

Kandydatów do nagrody spo-
śród osób zgłoszonych wyłoni ka-
pituła złożona z pracowników Po-
gotowia „Niebieska Linia”, patro-
na konkursu i laureatów konkur-
su z lat poprzednich. Rozstrzy-
gnięcie X edycji konkursu nastą-
pi z końcem czerwca 2017 roku.
Wręczenie wyróżnień laureatom
X edycji konkursu „Policjant, któ-
ry mi pomógł” odbędzie się pod-
czas Centralnych Obchodów
Święta Policji w Warszawie.

KPP w Leżajsku

Jubileuszowa X edycja konkursu
„POLICJANT, KTÓRY MI POMÓG£”

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Instytutu Psychologii Zdrowia
PTP zachęca do składania zgłoszeń w jubileuszowej X edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Poli-
cjant, który mi pomógł”. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane są do 31 maja 2017 roku. Konkurs
odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.
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W czerwcu 2017 roku Lokalna Grupa Działania Stowa-
rzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” planuje ogłoszenie
następujących naborów w ramach poddziałania „Wspar-
cie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez społeczność” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1„Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomer-
cyjnej infrastruktury turystycznej lub kulturalnej”
(budowa/przebudowa obiektów infrastruktury rekre-

acyjno-turystycznej), limit środków 860 000 zł. Realizowane
w ramach naboru operacje powinny przyczyniać się do wzro-
stu atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej obszaru LGD,
tj. obszaru obejmującego tereny miasta i gminy Leżajsk oraz
miasta i gminy Nowa Sarzyna, poprzez rozwój infrastruk-
tury rekreacyjnej i turystycznej oraz usług turystycznych.
Możliwa jest realizacja takich przedsięwzięć jak budowa
lub przebudowa ścieżek rowerowych, ścieżek edukacyjnych,
tras/szlaków turystycznych, budowa przystani kajakowych,
przystani wodnych, kąpielisk oraz budowa skate parków,
placów zabaw, siłowni na świeżym powietrzu, tras nordic
walking, kącików gier i skał wspinaczkowych. Pomoc na ope-
racje jest przyznawana, jeżeli operacje służą zaspokajaniu
potrzeb społeczności lokalnej, a budowana lub przebudo-
wywana infrastruktura będzie miała ogólnodostępny i nie-
komercyjny charakter.

2 „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i nieko-
mercyjnej infrastruktury turystycznej lub kultural-
nej” (budowa/przebudowa obiektów infrastruktury

społeczno-kulturalnej), limit środków 500 000 zł. Realizo-
wane w ramach naboru operacje powinny przyczyniać się
do podniesienia standardu życia mieszkańców poprzez
wzmocnienie dostępności do oferty kulturalnej oraz zachę-
cać mieszkańców do korzystania z obiektów infrastruktury
kulturalnej. Możliwa jest realizacja takich przedsięwzięć jak
budowa i przebudowa obiektów infrastruktury społeczno-
kulturalnej. Pomoc na operacje jest przyznawana, jeżeli ope-
racje służą zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

3 „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”, limit środków
250 000 zł. Realizowane w ramach naboru operacje
powinny przyczyniać się do wzrostu atrakcyjności re-

kreacyjnej i turystycznej obszaru LGD poprzez zachowa-
nie tradycji lokalnych. W ramach tego naboru wsparcie

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Regionu Sanu i Trzebośnicy”

OGŁASZA NABORY
od 19 czerwca

do 11 lipca 2017 r.
mogą otrzymać podmioty działające w sferze kultury. Po-
moc na operacje jest przyznawana, jeżeli operacje służą za-
spokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

4 „Promocja obszaru LGD”, limit środków 150 000 zł.
Realizowane w ramach naboru operacje powinny
przyczyniać się do wzrostu atrakcyjności rekreacyj-

nej i turystycznej obszaru LGD oraz zwiększenia liczby osób
odwiedzających region, a tym samym uczynienia z usług tu-
rystycznych dodatkowego źródła utrzymania dla mieszkań-
ców poprzez promocję walorów turystycznych regionu jak
również promocję produktów i usług lokalnych. Możliwa
jest realizacja takich przedsięwzięć jak organizacja imprez
turystyczno-rekreacyjnych, organizacja targów oraz wyda-
wanie publikacji/materiałów promocyjnych lub nagrywanie
filmów promocyjnych. Przedsięwzięcia te nie mogą służyć
indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych
i nie mogą dotyczyć organizacji wydarzeń cyklicznych.

Wsparcie w ww. naborach udzielane jest w formie refun-
dacji kosztów kwalifikowanych operacji. Intensywność
wsparcia wynosi:
– 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki

sektora finansów publicznych,
– do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmio-

tu wykonującego działalność gospodarczą, do której sto-
suje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej,

– do 100% kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozo-
stałych podmiotów.

Warunkiem ubiegania się o pomoc finansową w ramach
opisanych naborów jest spełnienie kryteriów określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24 września 2015 r. i złożenie wniosku wraz z wymaganymi
załącznikami w terminach wskazanych w ogłoszeniu o nabo-
rze, które ukaże się w pierwszych dniach czerwca na stronie
internetowej LGD oraz na tablicy ogłoszeń w biurze LGD.

Dyrektor Biura
Andrzej Koszmider

Szanowni Państwo,

Szczegółowe informacje dotyczące naborów:
Biuro LGD: Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk

Punkt konsultacyjny: Jelna – Judaszówka 328,
37-310 Nowa Sarzyna

Tel. 17 242 12 04, 515 100 958, 798 628 608
e-mail: lgdbiuro@gmail.com

www.regionsanuitrzebosnicy
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Znajdź swój powód

do uśmiechu!
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