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10 maja o godz. 12:00 w budynku Dworu Starościńskiego odbyła się
LVII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Leżajskiego, podczas której
radni podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Powiatu na 2018 rok.

W okresie międzysesyjnym
Zarząd Powiatu obradował na
pięciu posiedzeniach, podczas
których wyraził zgodę na przyję-
cie przez Powiat Leżajski darowi-
zny prawa własności nieruchomo-
ści położonych w Grodzisku Dol-
nym, gm. Grodzisko Dolne, któ-
re zostaną przekazane w trwały
zarząd Zarządowi Dróg Powiato-
wych w Leżajsku.

Dodatkowo Zarząd Powiatu
zatwierdził roczne sprawozdanie
finansowe Muzeum Ziemi Leżaj-
skiej za rok 2017. Zarząd Powia-
tu dokonał zmian w Uchwale
nr 16/38/2016 Zarządu z dnia
11 kwietnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organi-
zacyjnego Biura Obsługi Jedno-
stek Samorządu Powiatowego
w Leżajsku, zapoznał się z rapor-
tem z monitoringu zawodów de-
ficytowych i nadwyżkowych w po-
wiecie leżajskim w 2017 r., podjął
decyzję o ogłoszeniu konkursu na
stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Licealnych im. Bolesława
Chrobrego w Leżajsku, a także
dokonał pozytywnej oceny rapor-
tu o sytuacji ekonomiczno-finan-
sowej SPZOZ w Leżajsku, za-

LVII nadzwyczajna

sesja Rady Powiatu

Le¿ajskiego

twierdzając jego roczne sprawoz-
danie finansowe.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę
na: ufundowanie nagród rzeczo-
wych dla uczestników imprezy
kulturalno-sportowej pod hasłem
„5. Leżajski Bieg Zośki Turosz”,
organizowanej przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Leżajsku; ufundowanie zakupu
pucharów i nagród rzeczowych
dla zwycięskich drużyn Między-

gimnazjalnego Turnieju w piłce
nożnej, organizowanego przez
ZSL w Leżajsku; wsparcie finan-
sowe półfinału i finału konkursu
„Przedsiębiorczość w praktyce
III”, organizowanego przez Ze-
spół Szkół Technicznych w Leżaj-
sku; przystąpienie ZST do projek-
tu pt. „Podkarpacka Akademia
Motoryzacji – Innowacyjne Szkol-
nictwo Zawodowe”. Ponadto Za-
rząd Powiatu zatwierdził diagno-
zę w zakresie potrzeby moderni-
zacji kształcenia uczniów w ra-
mach kierunku technik mechanik
o specjalności CNC w ZST, za-

twierdził arkusze organizacji szkół
i placówek oświatowych prowa-
dzonych przez Powiat na rok
szkolny 2018/2019, zatwierdził
sprawozdanie z realizacji i rozli-
czenia dotacji udzielonych przez
Powiat Leżajski w 2017 r. oraz
uznał za niecelową realizację za-
dania publicznego pn. „Chcesz
być zdrowy graj w tenis stołowy”
organizowanego przez Uczniow-
ski Klub Sportowy przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Leżajsku i nie
przyznał dofinansowania na jego
realizację.

KB
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Nadbudowa budynku B
Starostwa Powiatowego
w Leżajsku

Prace związane z nadbudową
o jedną kondygnację budynku ad-
ministracyjno-internatowego Sta-
rostwa Powiatowego w Leżajsku,
mieszczącego się przy ulicy Skło-
dowskiej w Leżajsku powoli do-
biegają końca. Wiele osób zadaje
pytanie skąd ten pomysł, skoro
nadal jest niż demograficzny i wie-
le szkół ponadgimnazjalnych na-
rzeka na brak uczniów. Ten pro-
blem zauważa również Zarząd
Powiatu Leżajskiego, ale zainte-
resowanie uczniów nauką w leżaj-
skich szkołach średnich stale ro-
śnie. Nie jest to przypadek, ponie-
waż od kilku lat zarówno dyrek-
cje szkół, jak i Powiat Leżajski
zwiększają nakłady na tworzenie
coraz lepszych warunków do na-
uki i wyposażenie pracowni szkol-
nych. Nie bez znaczenia jest tak-
że ciężka praca wszystkich nauczy-
cieli, których działania przyczy-
niają się do podjęcia nauki przez
uczniów nie tylko z terenu powia-
tu leżajskiego, ale i powiatów
ościennych.

We wrześniu ubiegłego roku
z powodu braku miejsc w interna-

Inwestycje na finiszu
Zarząd Powiatu Leżajskiego dokłada wszelkich starań,
aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców powiatu leżaj-
skiego. W obecnej kadencji władze Powiatu zrealizo-
wały i stale realizują wiele kluczowych inwestycji
związanych z jego infrastrukturalnym oraz gospodar-
czym rozwojem. Jest to możliwe dzięki rekordowej wy-
sokości budżetu za 2017 rok oraz ambitnemu budżetowi
na br. przeznaczonemu na inwestycje. Równocześnie
Zarząd Powiatu nie zapomina o swoich pracownikach.
Niebawem dobiegną końca kolejne ważne inwestycje,
o których mowa poniżej.

cie ponad trzydziestu uczniów
musiało szukać stancji na terenie
Leżajska. Nie jest to komfortowa
sytuacja zarówno dla Zarządu
Powiatu, jak i dyrekcji obu szkół.
Dzięki wspomnianej rozbudowie,
we wrześniu br. jest szansa, że
wszyscy uczniowie, którzy zamie-
rzają korzystać z internatu znajdą
w nim miejsce, ponieważ podsta-
wowym efektem tej inwestycji jest

zwiększenie miejsc noclegowych
o 50 łóżek w internacie dla ucz-
niów Zespołu Szkół Licealnych
oraz Zespołu Szkół Technicznych.

Aktualnie na budowie trwają
prace wykończeniowe. Równole-
gle z tymi robotami został ogłoszo-
ny przetarg na wyposażenie obiek-
tu w niezbędny sprzęt użytkowy
(łóżka, szafy, krzesła stoliki, wy-
posażenie świetlic, kuchni dla ucz-
niów, itp.). Jak już można zauwa-
żyć, nadbudowana kondygnacja
oraz wyremontowana elewacja
całego budynku nadaje mu inny
charakter i wygląd. Wartość inwe-
stycji to ok. 2 850 000 zł. i w cało-
ści to zadanie finansowane jest ze
środków własnych Powiatu. Żad-
na ze szkół nie ponosi kosztów
budowy.

Zadanie realizowane jest w sys-
temie „Zaprojektuj i Zbuduj”, zaś
inwestycja w 85% dofinansowana
jest z RPO. Pozostałą kwotę po-
krywają proporcjonalnie Powiat
Leżajski oraz Miasto i Gmina
Nowa Sarzyna. Całkowita wartość
inwestycji to 7 437 266,73 zł, a jej
zakończenie planowane jest na
wrzesień br.

Aby móc korzystać z tego roz-
wiązania musimy poczekać około
2-3 lat, tj. do czasu kiedy GDD-
KiA wybuduję nową drogę S19
wraz z węzłem w miejscowości
Nowy Kamień. Wówczas będzie
można powiedzieć, że Gmina
Nowa Sarzyna poprzez przebudo-
waną drogę powiatową uzyskała
bezpośredni dostęp do drogi eks-
presowej S19.

Droga powiatowa nr 1084 (Nowy Kamień) gr. pow. Łętownia – Sarzyna po przebudowie

Droga powiatowa
nr 1084 (Nowy Kamień)
gr. pow. Łętownia
– Sarzyna

Dzięki staraniom od początku
kadencji Zarządu Powiatu Leżaj-
skiego oraz dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych, przebudowa
odcinka drogi powiatowej nr 1084
(Nowy Kamień) gr. pow. Łętow-
nia – Sarzyna, łączącej Powiat
Leżajski z planowaną drogą S19
dobiega końca. Zmiana kategorii
drogi powiatowej lokalnej „L” na
kategorię drogi zbiorczej „Z” za-
kończyła wszelkie dyskusje
z GDDKiA w Warszawie na temat
zasadności jej włączenia do pro-
jektowanej tuż przy granicy nasze-
go Powiatu do drogi S19 poprzez
węzeł drogowy.

Budowa lądowiska
Projekt, oprócz budowy lądowi-

ska dla helikopterów ratunko-
wych, zakłada również moderni-
zację i doposażenie Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego w nie-
zbędny sprzęt medyczny oraz
w jedno stanowisko intensywnej
terapii i dwa stanowiska resuscy-
tacyjno-zabiegowe.

W 2016 r. Dyrektor SP ZOZ
w Leżajsku złożył wniosek o dofi-
nansowanie inwestycji pn. „Budo-
wa lądowiska dla śmigłowców ra-
tunkowych na terenie SP ZOZ
w Leżajsku wraz z dostosowaniem
i doposażeniem Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego” Ocena zło-
żonych wniosków trwała prawie
rok. Zgodnie z zatwierdzoną
w dniu 13 października 2017 roku
listą rankingową, SP ZOZ w Le-

Budynek B Starostwa po rozbudowie
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żajsku otrzymał dofinansowanie
tego projektu, zajmując 21 miej-
sce z punktacją 60 pkt. na zakwa-
lifikowanych 62 projektów do re-
alizacji w skali całego kraju. Naj-
lepiej punktowany wniosek uzy-
skał 76 pkt, a ostatni wniosek
w tym rankingu 44 pkt. Świadczy
to o bardzo dobrym przygotowa-
nemu wnioskowi przez Dyrekto-
ra Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Leżajsku.

Na budowę przyszpitalnego lą-
dowiska Ministerstwo Zdrowia
w ramach funduszy europejskich
przyznało 3 077 098,38 zł, przy
całkowitej wartości projektu 4 631
625,89 zł, natomiast pozostałą
część kwoty, czyli 1 554 527,79 zł
finansuje Powiat Leżajski, który
już dokonał zmian w budżecie i za-
pewnił finansowanie swojego
udziału, wspólnie z SP ZOZ.

Dotychczas wykonano: zew-
nętrzne instalacje elektryczne na
obiektach szpitala, okablowanie
oświetlenia nawigacyjnego w ob-
rębie płyty lądowiska oraz jej od-
wodnienie, podziemną kanaliza-
cję deszczową, nasyp płyty lądo-
wiska oraz jej warstwę podbudo-
wy. Przygotowano również nasy-
py pod wał naprowadzający oraz
dojazdy do płyty lądowiska. Pozo-

Budowa lądowiska dla helikopterów ratunkowych

Prace wykończeniowe w pawilonie diagnostyczno-zabiegowym

Blok operacyjny
Budowa pawilonu diagnostycz-

no-zabiegowego przy leżajskim
szpitalu idzie pełną parą. Wyko-
nano już ponad 50% przewidywa-
nych robót. Praktycznie w całości
zamontowano instalację central-
nego ogrzewania, natomiast insta-
lacja ciepła technologicznego wy-
maga jedynie wpięcia do wentyla-
cji mechanicznej. Instalacja kana-

stałe prace są w trakcie realizacji.
Równolegle do prowadzonych
robót opracowywana jest doku-
mentacja rejestracji lądowiska
w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Budowę rozpoczęto w połowie
marca 2018 r. natomiast planowa-
ny termin oddania obiektu do
użytku to 10 sierpnia 2019 r.

lizacji sanitarnej i wody są gotowe
w całości i oczekują na tzw. „biały
montaż”. Instalacje elektryczne
wewnętrzne, elektryczne nisko-
prądowe oraz gazowe rozprowa-
dzono po całym budynku, nato-
miast dalsze związane z nimi pra-
ce będzie można kontynuować po
dokonaniu wykończenia ścian.

17 kwietnia br. podpisano umo-
wy na dostawy ogólnego sprzętu
medycznego dla bloku operacyj-
nego, a 8 maja odrębnie podpisa-
no umowę na dostawę rezonansu
magnetycznego, którego montaż
ma być zrealizowany do końca
czerwca. Cała inwestycja zakoń-
czy się we wrześniu br., a całkowi-
ta wartość projektu wynosi
20 159 410,08 zł, z czego dofinan-
sowanie z funduszy unijnych w ra-
mach RPO to 9 948 830,45 zł., zaś
pozostałą część o wartości
10 210 579,63 zł finansuje Powiat
i Szpital.

Postaramy się Państwu w każdym
wydaniu „Kuriera Powiatowego”
przybliżyć realizację wszystkich na-
szych projektów, które będą miały
wpływ na rozwój ziemi leżajskiej.

.
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Tegoroczne obchody Dnia Po-
wiatu Leżajskiego tradycyjnie za-
inaugurowała uroczysta msza św.
pod przewodnictwem o. Kazimie-
rza Kowalskiego, koncelebrowana
przez kustosza Sanktuarium Zwia-
stowania NMP o. Sylwestra Skir-
lińskiego oraz proboszcza Parafii
pw. Św. Trójcy w Leżajsku ks. dzie-
kana Marka Ciska. Po nabożeń-
stwie uczestnicy wydarzenia udali
się do Muzeum Ziemi Leżajskiej,
gdzie odbyła się ceremonia wręcze-
nia nagrody Przyjaciela Powiatu
Leżajskiego. Celem przyznawane-
go już od siedmiu lat wyróżnienia
jest wyłonienie oraz uhonorowanie
szczególnie zasłużonych osób i in-
stytucji, które poprzez swoją aktyw-
ność wspierają i przyczyniają się do
szeroko rozumianego rozwoju
i promocji powiatu leżajskiego
w kraju.

Po rozpatrzeniu złożonych
wniosków kapituła tradycyjnie
przyznała wyróżnienia w trzech
kategoriach: Osobowość, Społecz-
nik i Przedsiębiorca. Decyzję ka-
pituły ogłosił Sekretarz Powiatu
Leżajskiego Kazimierz Kryla, któ-
ry podczas spotkania pełnił funk-
cję konferansjera. Nagrodą Przy-
jaciela Powiatu Leżajskiego w ka-

Dzień Powiatu Leżajskiego 2018
Maj to czas, w którym zie-
mia występuje w całej swo-
jej krasie. Łąki zmieniają
kolory, kwitną konwalie,
maki, piwonie, bzy, kasz-
tanowce i rzepak, w którym
pracowicie zaczynają uwi-
jać się pszczoły. W trady-
cji katolickiej maj jest
miesiącem, w którym szcze-
gólną cześć oddaje się Mat-
ce Bożej. Wieczorami tęt-
nią życiem przydrożne ka-
pliczki, przyozdobione
kwiatami i wypełnione sło-
wami szeptanych modlitw.
Dla lokalnej społeczności
jest to czas szczególny,
bowiem na 7 maja przypada
święto Matki Bożej Leżaj-
skiej Pani Pocieszenia.
W tym dniu swoje święto ob-
chodzi również powiat le-
żajski, który na patronkę
obrał sobie właśnie Matkę
Bożą Leżajską, a Jej wize-
runek widnieje w jego her-
bie.

tegorii Osobowość uhonorowano
gen. bryg. Zenona Brzuszkę, do-
wódcę międzynarodowej Litew-
sko-Polsko-Ukraińskiej Brygady,
za ofiarną i pełną poświęceń służ-
bę Rzeczypospolitej Polskiej, za
bycie przykładem na to, że warto-
ści takie jak: męstwo, honor, uczci-
wość, odpowiedzialność, patrio-
tyzm, szacunek wobec innych oraz
sprawiedliwość wciąż mają rację
bytu i stanowią najcenniejsze do-
bro narodowe. Za nieustanną go-
towość do współpracy i niesienie
pomocy innym oraz promowanie
powiatu leżajskiego poza jego gra-
nicami. Wyróżnienie w kategorii
Społecznik przyznano Eugeniu-
szowi Jossemu za szczególne osią-

gnięcia w upowszechnianiu spor-
tu i zdrowego stylu życia wśród
młodzieży z terenu powiatu leżaj-
skiego, pełną zaangażowania dzia-
łalność na rzecz integracji sporto-
wej i postawę, która od wielu lat
aktywizuje młodzież do uprawia-
nia sportu, a także za organizację
wyjątkowych wydarzeń o charak-
terze sportowym, hołdującym po-
stawom fair-play. W kategorii
Przedsiębiorca kapituła postano-
wiła nagrodzić Powszechną Spół-
dzielnię Spożywców „Społem”
w Leżajsku za nieustanną i owocną
aktywność na gruncie lokalnym od
kilkudziesięciu lat, dostosowanie
się do zmiennych warunków ryn-
kowych, wytrwałość w tworzeniu
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marki z tradycją, podmiotowe
podejście do klientów, zapewnia-
nie godnych warunków pracy oraz
czynne uczestnictwo w życiu spo-
łecznym i kulturalnym regionu.
Tegoroczni laureaci odebrali wy-
różnienia z rąk Zarządu Powiatu
Leżajskiego: Starosty Leżajskiego
Marka Śliża, Wicestarosty Leżaj-
skiego Zdzisława Leśki i Członka
Zarządu Powiatu Leżajskiego
Lucjana Czenczka oraz Przewod-
niczącej Rady Powiatu Leżajskie-
go Danuty Pinderskiej.

Obchody Dnia Powiatu Leżaj-
skiego są także okazją do zapre-
zentowania dorobku artystyczne-
go młodzieży z terenu powiatu.
Umiejętnościami wokalnymi po-
pisała się przed uczestnikami wy-
darzenia wielokrotnie nagradza-
na Grupa Wokalna MERITUM,
działająca przy Miejskim Centrum
Kultury w Leżajsku. Zespół wystą-
pił w składzie: Aleksandra Kostek,
Patrycja Tabin, Weronika Kuczek,
Klaudia Żyrek oraz Dominik Tu-
dryn, a instruktorem grupy jest
Bartłomiej Urbański. Z zespołem
współpracuje również Jacek Brzu-
zan. Ze spektaklem teatralnym
„Ojciec, ojca, ojcu…” opowiada-
jącym o trudnych relacjach z oj-
cem, wystąpiła Grupa Teatralna
KONTRA, której instruktorką
jest Agnieszka Rydz, twórczyni

Fot. Dawid Wiech

i instruktorka Grupy Teatralnej BA-
RATARIO, obchodzącej w ubie-
głym roku 10-lecie istnienia.

KONTRA to nowo powstały ze-
spół, składający się z młodych mi-
łośników sztuki teatru, który za-
wiązał się w lutym tego roku.
Przedstawienie, które zaprezento-
wała grupa podczas obchodów
Dnia Powiatu powstało specjalnie
na potrzeby IX Przeglądu Form
Teatralnych Inspirowanych Myślą
Jana Pawła II „Złota Maska”, od-
bywającego się w marcu w Lubli-
nie, gdzie grupa zdobyła wyróżnie-
nie.

NN
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Zakupy bez wychodzenia
z domu, uporczywych kolejek
i wielu godzin chodzenia pomię-
dzy półkami sprawiają, że chętnie
sięgamy po produkty oferowane
przez sklepy internetowe i różne-
go rodzaju portale aukcyjne. Jed-
nakże robiąc zakupy za ich po-
średnictwem trzeba zachować
wyjątkową czujność i zdrowy roz-
sądek. W końcu nie wszystko, co
tanie musi być uczciwe.

Sieć jest wymarzonym, dającym
anonimowość miejscem dla prze-
stępców, które daje im możliwość
tworzenia dowolnych scenariuszy
np. sprzedawania markowych
produktów w niskich cenach, ofe-
rowania atrakcyjnych apartamen-
tów lub pokojów hotelowych, czy
podawania się za zagranicznego
krewnego, informującego o du-
żym spadku. Namierzenie ich jest
bardzo trudne, gdyż często uży-
wają zagranicznych serwerów,
a przykładowo w 2014 roku pol-
ska policja odnotowała ponad
22 tys. internetowych oszustw.

Aby uniknąć przykrych sytuacji
kluczowe jest ich poznanie. Warto
wiedzieć, w jaki sposób przestępcy
działają oraz jak można się przed
nimi ustrzec. Dlatego poniżej za-
mieszczamy niektóre rodzaje
oszustw internetowych, opracowa-
ne przez Wydział Wsparcia Zwal-
czania Cyberprzestępczości Biura
Kryminalnego Komendy Głównej
Policji oraz metody ich działania.

Phishing
Sprawca posługując się ogólnie

dostępnymi usługami interneto-
wymi zmierza do wprowadzenia
ofiary w błąd i wyłudzenia wrażli-
wych danych osobowych lub fi-
nansowych, tj. numeru karty kre-
dytowej, haseł, loginów, numerów
PIN. Dane te pozwalają przejąć
posiadane pieniądze lub wirtualną

tożsamość, co pośrednio może
prowadzić też do utraty pieniędzy,
a także narazić ofiarę na utratę
dobrego imienia. Często ofiara
oszustwa dostaje wiadomość
e-mail, mówiącą, aby się zalogo-
wać i potwierdzić swoje dane ban-
kowe, dane do konta e-mail, itd.
Sprawcy potrafią tworzyć fałszy-
we maile, które do złudzenia przy-
pominają oficjalne wiadomości od
różnych organizacji i instytucji, ta-
kich jak banki, towarzystwa ubez-
pieczeniowe. Aby zmylić odbior-
ców, wykorzystują logo organiza-
cji, instytucji czy podmiotu oraz
imitują styl i szatę graficzną jej ko-
respondencji. Wiadomość zwykle
sugeruje użytkownikowi, aby
kliknął odsyłacz w celu wprowa-
dzenia swoich informacji osobi-
stych. Po wejściu na link sugero-
wany w korespondencji, nawet bez
wprowadzania swoich danych, na-
stępuje zainstalowanie na kompu-
terze użytkownika złośliwego
oprogramowania wykonującego
funkcje zdefiniowane przez spraw-
ców, tzw. „konia trojańskiego”.

wysiłku. Oferty pracy przychodzą
na adresy mailowe w postaci spa-
mu lub ogłoszeń. Ofiara wysyła
swoje CV, kopię dokumentów toż-
samości, numer swojego konta
bankowego i telefon kontaktowy.
Jeżeli użytkownik spełni wymaga-
nia, oszust ma wszystko, co po-
trzebne, aby posłużyć się tożsamo-
ścią ofiary do popełniania innych
przestępstw. Po wyłudzeniu tych
informacji oszust może dalej wy-
korzystywać nieświadomość użyt-
kownika. W przypadku fałszywych
ofert pracy, zadaniem ofiary jest
zazwyczaj przesyłanie pieniędzy,
wpływających na konto, do wska-
zanych przez oszustów osób czy
banków. Przy czym przesyłanie
pieniędzy odbywa się za pośred-
nictwem systemu płatności unie-
możliwiającego identyfikację od-
biorcy, np. Western Union. Ofia-
ra jest przekonana, że pieniądze
pochodzą z legalnie działających
firm, przesyła pieniądze w żądane
miejsce, za co pobiera prowizję.
Ofiary nie zdają sobie sprawy, że
uczestniczą w procesie tzw. „pra-
nia pieniędzy”, pochodzących
z przestępstwa. Slangowo osoba
zajmująca się przesyłaniem pie-
niędzy nazywa się money mule
(muł pieniężny) – takie działanie
w myśl przepisów polskiego pra-
wa również jest karalne. Fałszywe
oferty pracy wykorzystywane są
również do wyłudzania pieniędzy.
Odbywa się to w podobny sposób.
Oszust wysyła bardzo korzystną

ofertę pracy za granicą. Ofiara
odpowiada na ofertę, bardzo łatwo
przechodzi rekrutację, a następnie
ma zgłosić się do pracy. Oszust
zapewnia, że wszystko jest już za-
łatwione, prosi jedynie o wpłace-
nie niewielkiej kwoty np. na zakup
biletu lotniczego, wykupienia wizy,
pozwolenia na pracę czy opłace-
nia wynajętego mieszkania.

Kupuj¹c przez Internet – zachowaj ostro¿noœæ
W dzisiejszym świecie In-
ternet odgrywa kluczową
rolę, nie tylko jako źró-
dło informacji, rozrywki,
czy handlu. To również miej-
sce, w którym można łatwo
zostać oszukanym. Nieste-
ty, z upływem czasu nie-
uczciwi sprzedawcy wykazują
się coraz większą kreatyw-
nością i perfekcją, co spra-
wia, że wielu użytkowników
sieci pada ich ofiarą.

Kradzież tożsamości
oraz „pranie pieniędzy”

Do tego typu przestępstw do-
chodzi często poprzez przesłanie
do użytkowników ofert atrakcyj-
nej pracy. Sprawcy oferują wyso-
kie wynagrodzenia lub proponują
pracę niewymagającą od przy-
szłych „pracowników” dużego

Fałszywe oferty
kupna/sprzedaży

Oszustwa dokonywane za po-
średnictwem ofert kupna/sprzeda-
ży są jedną z najstarszych metod
wyłudzania pieniędzy. Najczęściej
oszuści zamieszczają bardzo
atrakcyjną finansowo ofertę kup-
na np. samochodu lub motocykla
na portalu aukcyjnym. Ofiara kon-
taktuje się z oszustem w celu do-
konania zakupu, a oszust chce
otrzymać pieniądze jak najszyb-
ciej. Odbiór osobisty nie jest moż-
liwy, gdyż oszust bardzo często
przebywa właśnie za granicą i za-
leży mu na szybkiej sprzedaży sa-
mochodu. W celu uwiarygodnie-
nia swojej oferty, oszuści propo-
nują dokonanie transakcji po-
przez zaufaną firmę pośredni-
czącą tzw. „Escrow Service”, któ-
ra ma gwarantować dostawę sa-
mochodu do klienta. Przy czym
firma „Escrow Service” nie istnie-
je, jest stworzona przez oszusta.
Ofiara wysyła pieniądze i na tym
kontakt się urywa.
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Drugą wersją tego oszustwa

(choć dużo rzadszą) jest zamiar
dokonania przez oszusta zakupu
np. samochodu, bądź innego to-
waru, jaki potencjalna ofiara ofe-
ruje do sprzedaży przez portal
ogłoszeniowy lub aukcyjny. Sche-
mat jest bardzo podobny. Oszust
prosi o przesłanie towaru za gra-
nicę i proponuje zabezpieczenie
transakcji poprzez Escrow Servi-
ce – firmę pośredniczącą, gwaran-
ta bezpiecznej transakcji. Ofiara
dostaje maile od fałszywego
Escrow Service, informujące, że
wpłata została dokonana i można
wysyłać towar. Oczywiście pienią-
dze nigdy nie docierają do ofiary.

Oszustwo nigeryjskie
Oszustwo nigeryjskie to oszu-

stwo na zaliczkę. Obecnie oszuści
wykorzystują w tym celu pocztę
elektroniczną. Rozsyłają wiado-
mości, w których piszą, że znaleź-
li się w bardzo trudnej sytuacji
(pomysłowość jest zadziwiająca,
potrafią podawać się za byłych
ministrów, prawników czy nawet
naszych dalekich krewnych) i pro-
szą o pomoc w podjęciu dużej
sumy pieniędzy, czy też spadku.
Ofiara jest zapewniana, że otrzy-
ma dużą część przedmiotowej
kwoty w zamian za wpłacenie
kwoty na np. opłaty skarbowe czy
prawników prowadzących sprawę
spadkową. Jest to jedna z wielu
form tego oszustwa.

Oszustwo
z wykorzystaniem „SMS”

Internauci otrzymują wiado-
mość e-mail zachęcającą np. do
wykonania testu na inteligencję
i sprawdzenia swojego IQ. Aby
otrzymać rozwiązanie testu należy
wysłać płatną wiadomość SMS,
której cena nie jest jasno sprecy-
zowana, np. wymaga się od użyt-
kownika, aby zachował ściśle okre-
ślony, kilkuetapowy sposób wysła-
nia wiadomości. W efekcie rachu-
nek za tę usługę zaskakuje niemi-
le. Kolejny przykład to wysyłanie
e-kartek. Cena za wysłanie takiej

kartki nie jest wysoka, wynosi kil-
kadziesiąt groszy. Za wysłanie płaci
się SMS-em, który w rzeczywisto-
ści kosztuje użytkownika nie kilka-
dziesiąt groszy, ale kilkadziesiąt
złotych. Powodem tego jest zapis
w regulaminie, według którego
użytkownik płaci za sto takich kar-
tek, o czym nie miał pojęcia.

Oszustwa na
tzw. „Wygraną w loterii”

 Oszustwa te są podobne do
oszustwa nigeryjskiego. Użytkow-
nik otrzymuje wiadomość e-mail
z informacją, o rzekomej wygra-
nej w loterii i prośbą o dane oso-
bowe w celu przekazania zwycięz-
cy wysokiej nagrody. Tak jak
w przypadku oszustwa nigeryj-
skiego – ofiary proszone są o za-
liczkę na pokrycie opłat banko-
wych oraz w niektórych przypad-
kach również o dane osobowe, itp.
Podane przez użytkowników dane
mogą być ponadto wykorzystane
do kradzieży tożsamości i doko-
nania innych przestępstw.

Oszustwa na tzw.
„zakochaną dziewczynę”

Z użytkownikiem adresu e-mail,
kontaktuje się osoba podająca się
za młodą kobietę, pochodzącą z jed-
nego z krajów, np. zza wschodniej
granicy. Następnie po wymianie
korespondencji kobieta wyznaje,
że jest bardzo zakochana i chce jak
najszybciej przyjechać do kraju
ofiary. W ostatniej chwili okazuje
się, że młoda kobieta nie ma pie-
niędzy na podróż. Prosi więc o go-
tówkę na opłacenie biletów lotni-
czych, wizy, itp. Po wpłaceniu pie-
niędzy kontakt się urywa.

Co należy zrobić,
gdy padłeś ofiarą
cyberprzestępstwa?

Przede wszystkim powinno się
jak najszybciej zgłosić zdarzenie
na policję i do administratora stro-
ny, tak by sprawca nie zdążył za-
trzeć za sobą śladów.

1. Pamiętajmy, że żadna legal-
nie funkcjonująca firma lub bank
nie żądają podania jakiegokolwiek
loginu lub hasła do skrzynki ma-
ilowej lub konta na portalu spo-
łecznościowym, a przestępcy za-
interesowani są wszelkiego rodza-
ju danymi służącymi im do kra-
dzieży tożsamości.

2. Nie należy wysyłać swojego
CV nieznanym firmom, a tym bar-
dziej szczegółowych danych swo-
ich kart kredytowych, zaś w przy-
padku ofert pracy wskazany jest
kontakt telefoniczny lub osobisty
w siedzibie firmy.

3. Nie należy otwierać linków
i załączników podanych w wiado-
mościach e-mail, które wzbudzają
wątpliwość, ponieważ mogą one
zawierać niebezpieczne oprogra-
mowanie lub będą łączyły nas
z fałszywymi adresami, służącymi
do wyłudzenia pieniędzy lub kra-
dzież tożsamości.

4.Należy czytać regulamin róż-
nych usług, w którym muszą być
podane dokładne warunki użytko-
wania, sposoby i terminy płatno-
ści oraz cennik usług. UWAGA!
Brak zapoznania się z treścią re-
gulaminu skutkuje brakiem pod-
staw do roszczenia z tytułu strat
finansowych.

5.Nie wierzyć w „super oferty”
i w żadnym wypadku nie wysyłać
pieniędzy „z góry” poprzez We-
stern Union, Money Gram, czy do
niesprawdzonego Escrow Service.

6. Nie pobierać niczego z nie-
znanych stron internetowych,
gdyż istnieje duże prawdopodo-
bieństwo, że wraz z pobieranym
programem, książką czy filmem
dostaniesz również szkodliwe
oprogramowanie.

7.Należy korzystać z regularnie
aktualizowanego programu anty-
wirusowego.

Oszustwa internetowe dość czę-
sto zgłaszane są leżajskiej policji
– Czasem wpływają do nas nawet
trzy zgłoszenia tygodniowo – mówi
aspirant Tomasz Potejko z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Le-
żajsku. A na pytanie o to, co nale-
ży zrobić, żeby nie paść ofiarą
oszustwa odpowiada:

- Trzeba wykazać się dużą ostroż-
nością. Nikt nic nam za darmo nie
da. Jeśli coś jest warte kilka tysięcy zło-
tych, a ktoś nam to oferuje za przy-
kładowo 150 zł, powinno nas to za-
stanowić. Warto zwrócić uwagę na
inne ogłoszenia, czy podobny towar
nie jest sprzedawany za o wiele większą
kwotę. Warto szukać opinii innych
kupujących, którzy np. wprost piszą,
że jest to oszustwo. Ludzie, którzy

padli ofiarą oszustwa internetowego
najczęściej na różnego rodzaju forach
dzielą się opiniami i ostrzeżeniami.
Tyle że i w tym przypadku należy za-
chować ostrożność, gdyż nieuczciwi
sprzedawcy często robią sobie auto-
reklamę, podszywając się pod innych
użytkowników. Często też sprzedają
ten sam przedmiot na kilu aukcjach
podając inne dane. Dlatego zachę-
cam wszystkich do zachowania szcze-
gólnej ostrożności i kupowania
w sprawdzonych sklepach interneto-
wych. Również należy zadbać o bez-
pieczeństwo własnego komputera,
przez zabezpieczenie sieci Wi-Fi, gdyż
bardzo często oszuści korzystają z nie-
zabezpieczonych sieci, logując się
w odpowiedniej odległości i dokonują
oszustwa, a później przy sprawdzeniu
przez policję wychodzi właśnie IP tego
niezabezpieczonego internetu.

Jak wygląda namierzanie
sprawców przez policję?

W każdym województwie ist-
nieją specjalne wydziały cyber-
przestępczości, gdzie policjanci
monitorują i wyłapują przypadki
przestępstw komputerowych. Pra-
ca operacyjna policji polega na
ciągłym sprawdzaniu i porówny-
waniu. Przestępca może być na-
wet długi czas nieświadomy fak-
tu, że jest obserwowany. Policja
w sieci śledzi jego ruchy, zna uży-
wane adresy IP, wie, jakie strony
odwiedza, co pisze i często – co
planuje. Zamknięte fora interne-
towe i podobne miejsca w inter-
necie, gdzie „spotykają się” fa-
chowcy od komputerowych prze-
krętów, nie są dla policji tajem-
nicą.

Art. 287. Kodeksu karnego
§ 1. Kto, w celu osiągnięcia

korzyści majątkowej lub wyrzą-
dzenia innej osobie szkody, bez
upoważnienia, wpływa na au-
tomatyczne przetwarzanie,
gromadzenie lub przekazywa-
nie danych informatycznych
lub zmienia, usuwa albo wpro-
wadza nowy zapis danych in-
formatycznych, podlega ka-
rze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W przypadku mniejszej
wagi, sprawca podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolno-
ści, albo pozbawienia wolności
do roku.

§ 3. Jeżeli oszustwo popeł-
niono na szkodę osoby najbliż-
szej, ściganie następuje na
wniosek pokrzywdzonego.

KB
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Kacper Burda: Od jak dawna tańczysz?
Jakub Śmiałek: Tańczę od sied-

miu lat. Zaczynałem w Giedlaro-
wej pod okiem państwa Jolanty
i Andrzeja Cirytów, a aktualnie je-
stem tancerzem klubu Swing-
Step.pl w Warszawie.

Dlaczego akurat boogie woogie?
W sumie zaczęło się to przypad-

kowo. Dotarła do mnie informa-
cja, że trwa nabór do grupy ta-
necznej w Giedlarowej, a że wcze-
śniej jej występy zrobiły na mnie
duże wrażenie, po prostu się zgło-
siłem. Chciałem spróbować swo-
ich sił. Poszedłem tam z czystej cie-
kawości. No i jakoś tak wyszło, że
zostałem.

Należysz do jednego z najlepszych klubów
tańca boogie woogie w Polsce. Jak się
w nim znalazłeś?

Po rozmowie pana Andrzeja
Ciryta z właścicielami klubu
SwingStep.pl dostałem możliwość
dalszego rozwoju i spełniania się
pod okiem najlepszych trenerów
w kraju. Znaleźć się w ekipie
SwingStepu nie jest trudno, gorzej
jest z osiągnięciem poziomu tur-
niejowego.

Dużo osób tańczy w tej chwili w klubie?
W SwingStepie tańczących tur-

niejowo jest osiem par, a oprócz
tego uczęszczają na treningi sym-
patycy tego tańca, tańczący sami
dla siebie.

Jak często ćwiczysz?
Do Warszawy jeżdżę co naj-

mniej dwa, trzy razy w miesiącu,
podczas weekendów. Więc trenin-
gi nie były aż tak bardzo wzmożo-
ne, oczywiście ci, którzy są na
miejscu ćwiczą dużo częściej. Pra-

ca jest bardzo czasochłonna i wy-
maga wiele wysiłku, bo to nie jest
łatwy taniec.

Czym on dla ciebie jest?
Na pewno odgrywa ważną rolę

w moim życiu, ponieważ jest taką
odskocznią od codzienności. Daje
mi swobodę zarówno emocjo-
nalną, jak i umysłową. Jest też czę-
ścią mojej osobowości, bo taniec
właśnie ją kształtuje. Często po-
święca się wiele godzin intensyw-
nemu ćwiczeniu. Człowiek jest
zmęczony, nie ma sił, ale ćwiczy,
bo chce się rozwijać i być w tym
dobry.

Podobno jest to jeden z najszybszych tań-
ców na świecie.

O ile nie najszybszy. Jest bardzo,
ale to bardzo szybki. (śmiech).

Pamiętasz swój pierwszy sukces?
Zależy co rozumiemy przez sło-

wo sukces. Apetyt rośnie w miarę
jedzenia. Małych, prywatnych suk-
cesów było mnóstwo, praktycznie
na każdym etapie mojej tanecznej
przygody. Jednym z nich było wej-
ście do finału Mistrzostw Polski,
do którego przechodzi tylko sie-
dem par, później zajmowanie V
i IV miejsca. Największym prze-
życiem było pierwsze podium, no
i oczywiście zwycięstwo w zeszło-
rocznym Pucharze Polski w Cheł-
mie. W tym roku niestety nie uda-
ło się obronić tego tytułu, ale tak
właśnie to wygląda.

Wraz z zespołem występowaliście w cere-
monii otwarcia The World Games Wrocław
2O17 transmitowanej przez telewizję Pol-
sat, a na żywo oglądanej na stadionie przez
ponad dwadzieścia tysięcy widzów. Co się
czuje występując przy tak wielkiej widow-

ni, oczywiście mając na uwadze obiektyw
kamery?

Stres jest nieodłącznym elemen-
tem i przyjacielem artysty. Jest on
niekiedy paraliżujący, a niekiedy
motywujący. Dużą rolę odegrała
też tu psychiczna odpowiedzial-
ność, bo ciąży ona na każdym tan-
cerzu. W momencie wykonywania
układów przez formację jeden
błąd powoduje utratę swoistego
uroku, artystycznego wydźwięku.
Stres był olbrzymi, bo z tego, co
pamiętam wcześniej spędziliśmy
pięć dni na próbach, na których
wszystko było dopinane na ostat-
ni guzik. I w momencie, w którym
przyszło wyjść na scenę czuło się
ogromny stres pomieszany z satys-
fakcją, że można się pokazać tak
wielkiej publiczności, w mało zna-
nym i popularnym tańcu w Polsce,
ale dla nas bardzo ważnym.

Traktujesz taniec poważnie czy bardziej
jako rozrywkę?

W tym momencie traktuje go
szalenie poważnie. Chciałbym
w przyszłości utrzymywać się
z tańca. Chciałbym się w tym kie-
runku rozwijać i może kiedyś zo-
stać trenerem. Jest też dla mnie
rozrywką. Taniec jest i powinien
być odskocznią i przyjemnością.
Tego nie powinno robić się z przy-
musu. Robimy to dla satysfakcji,
a co będzie dalej to się zobaczy.
Z tańcem jest tak, że można go
uprawiać praktycznie w każdym
wieku. Wystarczą tylko chęci. Na
zawodach są kategorie seniorów,
w których udział biorą ludzie po

50 roku życia. W boogie normy
wiekowe nie są tak restrykcyjne,
jak chociażby w tańcach jazzo-
wych, gdzie faktycznie wiek nie
pozwala dalej tańczyć.

Czego ci życzyć?
Wytrwałości, samozaparcia,

cierpliwości no i sukcesów.

Myślę, że również dobrych wyników na
maturze?

Dokładnie. Zbliża się wielkimi
krokami. Za dwa dni mam egza-
min z języka polskiego, następnie
z innych przedmiotów. A później
mam nadzieję przeprowadzka do
Warszawy.

O jakich studiach myślisz?
Skończyłem profil ekonomicz-

ny w leżajskim liceum i planuję
dalej podążać w tym kierunku,
czyli finanse i rachunkowość. Jest
to mój tryb awaryjny.

Jak wspominasz ostatnie cztery lata
w szkole?

Bardzo dobrze. Na początku wy-
dawało mi się, że będą to długie
cztery lata. A obecnie zastanawiam
się, kiedy minęły. Oczywiście był
moment, w którym było mi szkoda,
że jeszcze nie kończę szkoły, głów-
nie ze względu na taniec, bo chcia-
łem już studiować w Warszawie, no
i być blisko klubu. Powiedzmy szcze-
rze: dobrze, że były treningi week-
endowe, ale nie dawały takich owo-
ców, jak systematyczne spotkania.

Dziękuję za rozmowę.

Taneczne zawirowanie
Boogie woogie – ten naj-
szybszy taniec na świecie
pojawił się w Stanach Zjed-
noczonych pod koniec lat
trzydziestych XX wieku,
jest starszym brata rock
and rolla i podobnie jak
on jest wyzwolony, dziki,
odrzucający konwenanse
i tradycyjne układy ta-
neczne. Więcej szczegółów
o tym pasjonującym tańcu
zdradza pochodzący z Gie-
dlarowej Mistrz Polski Wo-
ogie Boogie 2017 – Jakub
Śmiałek.
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Na zaproszenie organizatorów
odpowiedziało jedenaście szkół
z powiatu leżajskiego. Uczniowie
gimnazjów i siódmych klas szkół
podstawowych zmagali się z róż-
norodnymi zadaniami w dwóch
etapach konkursu oraz prezen-
towali multimedialne pocztówki
wybranych krajów Europy
z obiektami kulturowymi z listy
UNESCO.

Fundatorami nagród oraz ho-
norowymi patronami byli: Sena-
tor RP Janina Sagatowska, Poseł
do Parlamentu Europejskiego
Stanisław Ożóg, Poseł na Sejm
RP Jerzy Paul, Poseł na Sejm RP
Mieczysław Miazga, Burmistrz
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

Andrzej Rychel, Starosta Leżaj-
ski Marek Śliż.

Ponadto konkurs corocznie
wspomagają sponsorzy, chętnie
ofiarujący pomoc rzeczową i finan-
sową. Organizatorzy serdecznie
dziękują: Elektrociepłowni Nowa
Sarzyna, Komunalnej Biologicznej
Oczyszczalni Ścieków w Nowej
Sarzynie, Firmie Produkcyjno-
Handlowej Genex z Wólki Łętow-
skiej, Cukierni „Torcik” z Woli Za-
rczyckiej, Sieci sklepów spożyw-
czo- przemysłowych Stanisław Pie-
chowski z Woli Zarczyckiej, Firmie
transportowej „Azalia Trans”
z Woli Zarczyckiej, Niepubliczne-
mu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
z Woli Zarczyckiej Tadeusza Cho-

Cel wciąż ten sam – podarować
piórniki dzieciom, które często
pierwszy raz w życiu mogą otrzy-
mać ten podstawowy, uczniowski

V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie i Unii Europejskiej
23 kwietnia w Szkole Podstawowej w Woli Zarczyckiej odbył się V jubileuszowy konkurs wiedzy o kontynen-
cie europejskim. W tym roku tematem przewodnim była kultura Polski w związku z ogłoszeniem przez Komisję
Europejską roku 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego.

lewińskiego, Panu Sewarowi Khe-
derowi, Masarni Osip z Wierzawic
oraz Radzie Rodziców Szkoły
Podstawowej w Woli Zarczyckiej.

Zwycięskie drużyny poza na-
grodami rzeczowymi wygrały
udział w wycieczce do Warszawy
ufundowanej przez Posła na
Sejm RP Jerzego Paula. Ucznio-
wie mieli okazję złożyć wizytę
w Pałacu Prezydenckim, zwiedzić
Starówkę, obserwować obrady
Sejmu oraz odwiedzić nowocze-
sny Ośrodek Chopinowski.

Organizatorami konkursu byli:
Lucyna Michna, Agata Kurlej,
Małgorzata Krawiec, Jacek Wój-
cik, Barbara Kusiak.

SP w Woli Zarczyckiej

Zwycięskimi
drużynami zostały:
I miejsce: Karolina Milo
i Mateusz Gap ze Szkoły
Podstawowej w Łętowni
(opiekun Teresa Sarzyńska)

II miejsce: Aleksandra Pi-
kor i Gabriel Cebula z Gim-
nazjum w Nowej Sarzynie
(opiekun Marzena Bucior)

III miejsce: Wiktoria
Kiełbowicz i Aleksandra
Piechowska ze Szkoły Pod-
stawowej w Brzózie Królew-
skiej (opiekun Elżbieta
Stępniowska)

W krajach afrykańskich szkoła to miejsce, do któ-
rego pragną uczęszczać wszystkie dzieci. Miejsce,
w którym każde z nich może poczuć się docenione
i wreszcie miejsce, w którym dzieci mogą odkrywać
swoje marzenia. Nie każdy uczeń w Afryce może
cieszyć się takimi pomocami edukacyjnymi, jakie
posiadają dzieci w Europie. Dlatego Szkolny Klub
Wolontariatu działający w Zespole Szkół Technicz-
nych w Leżajsku włączył się w trzecią edycję ak-
cji „Piórniki do Afryki”.

nie tylko dzieci, ale również na-
uczyciele oraz rodzice, których
ciekawość jest nie mniejsza.

W lutym wolontariusze zorga-
nizowali zbiórkę pieniędzy wśród
uczniów, nauczycieli i pracowni-
ków ZST w Leżajsku. Za zgroma-
dzone środki udało się skomple-
tować ponad 60 piórników, które
ucieszą dzieci z Burundi, Etiopii,
Ghany, Kamerunu, Rwandy, Tan-
zanii i Ugandy.

Wszystkie piórniki są nowe,
każdy wyposażony w podstawowe
przybory, takie jak: długopis, ołó-
wek, kredki, temperówka, linijka
i gumka. Ważnym wyposażeniem
piórnika był także lizak, który na
pewno sprawił dzieciom ogromną
radość.

Pięknie zapakowane piórniki
zostały wysłane w marcu na adres
Fundacji.

Małgorzata Jakubowska

atrybut. A ile przy tym radości,
oglądania otrzymanego prezentu,
szukania sposobu, jak go otworzyć
i zajrzeć do środka. Ekscytują się

Piórniki do AfrykiPiórniki do AfrykiPiórniki do Afryki
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Zespół
Szkół

Licealnych
im. Bolesława

Chrobrego
w Leżajsku

Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

27 kwietnia odbyła się uroczy-
stość pożegnania absolwentów
naszej szkoły. Obchody rozpoczę-
ła Msza Święta, której przewod-
niczył ks. prał. Marek Cisek, póź-
niej odbyła się uroczysta akade-
mia, na której zebrali się dyrekcja
szkoły, zaproszeni goście, wycho-
wawcy klas maturalnych, maturzy-
ści oraz ich rodzice, a także przed-
stawiciele klas II, w celu pożegna-
nia starszych kolegów. Swoją
obecnością zaszczycili nas również
Wicestarosta Leżajski Zdzisław
Leśko, Członek Zarządu Powia-
tu Leżajskiego Lucjan Czenczek,
a także Naczelnik Wydziału Edu-
kacji i Spraw Społecznych w Sta-
rostwie Powiatowym Alina Cebu-
lak.

Atmosfera całego wydarzenia
była bardzo podniosła. Podczas
części oficjalnej głos zabrał Wice-
starosta Zdzisław Leśko, Prze-
wodniczący Rady Rodziców Ire-
neusz Sudoł oraz dyrektor szkoły
Zbigniew Trębacz. Na część arty-

Młodzież przywitał dyrektor
szkoły Zbigniew Trębacz, a po ofi-
cjalnym powitaniu licznie przyby-
li goście mieli okazję obejrzeć wy-
stępy wokalno-taneczne oraz po-
kazy sprawnościowe. Program ar-
tystyczny przygotowali uczniowie
Technikum nr 2 wraz zaproszony-
mi gośćmi, m.in. zespołem ludo-
wym „Zagrodzianie” z Brzózy
Królewskiej, „Złoty Potok” z Jel-
nej, zespołem wokalnym „Meri-
tum” z Leżajska oraz „Boogie-
Woogie” z Brzózy Królewskiej.
Młodzież Technikum ZSL przygo-
towała prezentacje swoich zawo-
dów: technika ekonomisty, tech-
nika logistyka oraz klasy pożarni-
czej w zawodzie spedytor.

Gimnazjaliści mogli sprawdzić
się w quizie ekonomicznym, samo-
dzielnie dokonać mocowania
ładunku, wystawić dokumenty
księgowe czy też obserwować pra-
cę strażaków podczas akcji ratow-
niczej. W ramach Dnia Technika
odbyły się również dwa konkursy
powiatowe: 4 edycja Logistycznie
i Ekonomicznie oraz Mistrz Kla-
wiatury.

W pierwszym z nich zwyciężył
zespół gimnazjalistów z Brzózy

Królewskiej w składzie: Łukasz
Wach, Mateusz Zygmunt i Mak-
symilian Majkut, a uczniem naj-
sprawniej posługującym się kla-
wiaturą komputerową okazał się
Dariusz Swołek z Gimnazjum
w Łowisku. Na szkolnym parkin-
gu swoją ofertę oraz pojazdy za-
prezentował Ośrodek Szkolenia
Kierowców AUTO, który wyszko-
lił już 4 kierowców zawodowych,
a 24 uczniów z klas logistycznych
uzyskało uprawnienia do obsługi

Dzieñ Technika w Chrobrym 2018
24 kwietnia 2018 r. w Ze-
spole Szkół Licealnych im.
Bolesława Chrobrego odbył
się Dzień Technika. Ta co-
roczna impreza skłoniła do
odwiedzenia szkoły prawie
500 uczniów z 20 gimna-
zjów z terenu powiatu le-
żajskiego oraz z innych,
sąsiednich powiatów.

wózków jezdniowych w ramach
realizacji projektu unijnego.

Uczniowie klasy pożarniczej
wraz ze strażakami Państwowej
Straży Pożarnej w Leżajsku prze-
prowadzili akcję ratowniczą, po-
legającą na rozcinaniu samocho-
du oraz udzielaniu pomocy przed-
medycznej. Spotkanie z gimnazja-
listami uświetniła prelekcja pra-
cownika WSIiZ w Rzeszowie,
Kateryny Lysenko-Ryby „Czy
warto zostać logistykiem?”, Iwo-
ny Żabińskiej – kierownika od-
działu operacyjnego PBS O/Le-
żajsk oraz pokazy fizyczne przy-
gotowane przez nauczyciela fizy-
ki Andrzeja Majewskiego. Dyrek-
tor szkoły zapewnił bezpłatny
transport dla gimnazjalistów i ich
opiekunów oraz poczęstunek,
upominki i nagrody.

Serdecznie dziękujemy dyrek-
cji, nauczycielom i uczniom
zaangażowanym w organizację
i przeprowadzenie Dnia Techni-
ka w Chrobrym.

Sponsorami nagród byli: Staro-
stwo Powiatowe, Gmina Leżajsk,
NBP O/Rzeszów, Bank PBS/Le-
żajsk, Arcus Soft, Rębaki24
w Łowisku, Smak Górno oraz Rada
Rodziców w ZSL w Leżajsku.

Marta Makówka

Fot. Jacek Brzuzan

Matury

nadszed³

czas

styczną złożyły się utwory poetyc-
kie i muzyczne skłaniające do re-
fleksji nad czasem spędzonym
w szkole. Tłem uroczystości była
prezentacja multimedialna ze
zdjęciami poszczególnych klas,
która przywołując liczne wspo-
mnienia, sprawiła, że na twarzach
młodzieży zagościły uśmiechy
i wzruszenie. Dyrektor rozdał
świadectwa oraz nagrody wyróż-
niającym się uczniom, a ich rodzi-
com listy gratulacyjne.

Życzymy abiturientom wszyst-
kiego dobrego.

Agnieszka Dubiel
Ewelina Wysocka Fot. Jacek Brzuzan
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Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

20 kwietnia w Kijanach odbyły
się eliminacje okręgowe XLII edy-
cji Olimpiady Wiedzy i Umiejęt-
ności Rolniczych. Wystartowało w
nich 156 uczniów, którzy zmagali
się w siedmiu blokach tematycz-
nych: mechanizacji rolnictwa, pro-
dukcji roślinnej, produkcji zwie-
rzęcej, weterynarii, gastronomii,
technologii żywności. Znalazł się
wśród nich uczeń klasy czwartej
technikum mechanizacji rolnictwa
Damian Piechota. Miło nam po-
informować, iż Damian, startują-

21 kwietnia w siedzibie Stowa-
rzyszenia Inżynierów i Mechani-
ków Polskich w Stalowej Woli
odbył się finał eliminacji okręgo-
wych Olimpiady Innowacji Tech-
nicznych i Wynalazczości. Ucznio-
wie technikum mechatronicznego
naszej szkoły zgłosili pięć projek-
tów, wszystkie stojące na wysokim
poziomie wiedzy technicznej. O
bardzo dużej konkurencji świadczy

Damian Piechota laureatem
etapu okręgowego

Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

cy w bloku mechanizacji rolnictwa,
zajął III miejsce i zakwalifikował
się do eliminacji centralnych, któ-
re odbędą się w dniach 6-7 czerw-
ca br. na terenie Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu.
Opiekę nad uczniem sprawował
nauczyciel przedmiotów zawodo-
wych Kazimierz Błoński.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętno-
ści Rolniczych to jeden z najstar-
szych i najbardziej prestiżowych
konkursów wiedzy oraz umiejęt-
ności praktycznych organizowany
w naszym kraju, któremu patro-
nuje Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej, Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, a także Minister-
stwo Środowiska.

ZST

„Przedsiębiorczość w praktyce”
to projekt realizowany w ramach
edukacji ekonomicznej ze środ-
ków Narodowego Banku Polskie-
go. Jego głównym celem jest
kształtowanie wśród uczniów po-
staw przedsiębiorczych oraz prze-
kazywanie wiedzy ekonomicznej
i umiejętności praktycznych przy-
datnych w prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej, pracy i życiu co-
dziennym. O wadze projektu
świadczy fakt, że został on objęty
patronatem honorowym Wojewo-

Mechatronicy triumfuj¹

fakt, iż w olimpiadzie startowały
prawie wszystkie szkoły technicz-
ne i Centra Kształcenia Praktycz-
nego. W kategorii „pomoc dydak-
tyczna” zdobyliśmy pierwsze miej-
sce za pracę: „Frezarka laserowa
sterowana numerycznie”. Autora-
mi tego projektu są Przemysław
Niedźwiecki i Marek Grab, ucznio-
wie klasy trzeciej technikum me-
chatronicznego. Praca trafi do

ogólnopolskiego finału, który od-
będzie się w Warszawie.

 To nie koniec sukcesów. W ka-
tegorii: „Pomysł techniczny”, pra-
ca pt.: „Dron wyścigowy” zreali-
zowana przez Kajetana Walaw-
skiego, ucznia klasy drugiej tech-

dy Podkarpackiego, Marszałka
Województwa Podkarpackiego
oraz Podkarpackiego Kuratora
Oświaty.

Koordynatorem projektu, któ-
ry czuwa nad prawidłową organi-
zacją zaplanowanych działań jest
nauczyciel Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Leżajsku Ewelina Sur-
ma.

Realizacja projektu obejmuje trzy
etapy. W pierwszym, młodzież
uczestniczyła w warsztatach tema-
tycznych prowadzonych przez spe-
cjalistów z instytucji partnerskich.
Uczniowie, pracując w trzyosobo-

wych zespołach, raz w miesiącu
wykonywali zadania praktyczne. Ci
z nich, których prace zostały oce-
nione najwyższej, zostali uczestni-
kami drugiego etapu, polegającego
na rozwiązaniu testu (indywidual-
nie przez każdego uczestnika), skła-
dającego się z 20 pytań zamkniętych
i jednego otwartego. Wynikiem ze-
społu była suma punktów – człon-
ków zespołu szkolnego.

Uczniowie z sześciu najlepszych
zespołów zakwalifikowali się do
trzeciego – finałowego etapu kon-
kursu, który odbędzie się w czerw-
cu.

nikum mechatronicznego zajęła
drugie miejsce, a praca pt.: „Pla-
zma CNC”, wykonana przez Hu-
berta Jańca, również ucznia klasy
drugiej, zajęła trzecie miejsce.

Zostaliśmy także nagrodzeni
w kategorii: „Pomysł ekologiczny”.
Praca pt: „Elektroniczny miernik
pojemności i rezystancji wewnętrz-
nej ogniw Li-ion i Li-po” autorstwa
Kacpra Potocznego z klasy drugiej
technikum informatycznego zdo-
była trzecie miejsce.

Promotorem projektów uczniow-
skich jest nauczyciel mechatroniki
Robert Maruszak.

ZST

Półfinał wojewódzkiego konkursu „Przedsiębiorczość w praktyce”
20 kwietnia w Zespole Szkół
Technicznych w Leżajsku
odbył się półfinał konkur-
su w ramach projektu
„Przedsiębiorczość w prak-
tyce”, w którym uczestni-
czyli uczniowie z 24 szkół
województwa podkarpackie-
go, koordynatorzy szkolni
oraz zaproszeni goście.

I miejsce ex aequo:

Zespół Szkół Ekonomicznych im. KEN

w Brzozowie – Uczniowie: Katarzyna Fic,

Aleksandra Rychlicka, Wojciech Małuch

oraz

Zespół Szkół nr 4 w Jaśle – Uczniowie:

Paulina Bunar, Wiktoria Tokarz, Dominika

Witusik. Opiekun: Joanna Majewska

II miejsce:

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku –

Uczniowie: Alicja Król, Monika Gumula, Pa-

trycja Urban. Opiekun: Barbara Tołpa

III miejsce:

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza

Korczaka w Dębicy – Uczniowie: Dawid

Krawczyk, Kinga Mroczek, Daria Szewc.

Opiekun: Małgorzata Szyszka

IV miejsce:

Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku –

Uczniowie: Izabela Dec, Wiktoria Urban,

Agnieszka Joniec. Opiekun: Maria Bazan

V miejsce:

Zespół Szkół im. ks dr. J. Zwierza w Rop-

czycach – Uczniowie: Monika Dudka, Jo-

lanta Kowalska, Martyna Ochab. Opiekun:

Agata WojnarowskaZST

w Finale Olimpiady

Innowacji Technicznych i Wynalazczoœci
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku

 Dla całej społeczności szkolnej
było to niesamowite wydarzenie,
gdyż nieczęsto placówka gości
delegacje z Bułgarii, Hiszpanii,
Wielkiej Brytanii, Belgii i Turcji.
W ciągu całego tygodnia ucznio-
wie i nauczyciele poznali szkołę,
miasto i jego zabytki oraz mogli
rozkoszować się przysmakami
polskiej kuchni.

Po uroczystym powitaniu przez
Starostę Leżajskiego Marka Śliża
i dyrektor SOSW Bożenę Gar-
backą odbyło się krótkie przedsta-
wienie taneczno-muzyczne przygo-
towane przez uczniów i nauczycieli.
Każda z partnerskich szkół zapre-
zentowała się w ojczystym języku.
W ramach integracji przybyli go-
ście, uczniowie ośrodka oraz rodzi-
ce i nauczyciele brali udział w sze-
regu zajęć organizowanych w szko-
le. Poszczególne zagraniczne
grupy wzięły udział w lekcjach: pro-
gramowania, zajęciach plastycz-
nych, zabawach integracyjnych.
Cały tygodniowy pobyt począwszy
od dnia pierwszego do ostatniego
wypełniały liczne atrakcje i zajęcia.
W pierwszym dniu pobytu odbył się
koncert organowy w leżajskiej Ba-
zylice, który zorganizowano spe-
cjalnie dla naszych gości.

W drugim dniu wizyty uczniowie
wzięli udział w lekcji gotowania, za-
jęciach plastycznych z pogranicza
arteterapii. Niezapomniane wspo-
mnienia zostawiły zapewne też: wy-
cieczka rowerowa, wyjazd do
Ośrodka Jeździeckiego i Hipote-
rapii „Equistro” w Wierzawicach
oraz możliwość aktywnego uczest-
nictwa w zajęciach hipoterapii.
Wieczorem cała grupa miała oka-
zję obejrzeć pokaz znanych akro-
batów Delfiny i Bartka. Pobyt za-
granicznych wzbudził ogromne za-
interesowanie wśród uczniów
Ośrodka, przeżywali wspólne lek-
cje i zajęcia, bawili się razem i śmia-
li. Mimo bariery językowej, którą
cierpliwie próbowali przełamywać,
nawiązywali nowe znajomości.,
często wielokrotnie pytali jak po-
wiedzieć coś w obcym języku.

W trzecim dniu pobytu między-
narodowa grupa uczniów (w tym
także młodzież z Ośrodka) udała
się na wycieczkę w Bieszczady.

Beneficjent projektu „Thinking
Globally, Learning Together” –
leżajski Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy im. św. Jana Pawła II
w drugim semestrze bieżącego
roku szkolnego realizuje kolejne
etapy programu tj. wyjazdy zarów-
no kadry nauczycielskiej, jak i ucz-
niów do szkół partnerskich.
W okresie od 26 lutego do 3 mar-
ca wicedyrektor Ośrodka Beata
Kaszycka i koordynator projektu
Monika Pęcak wyjechały do Hisz-
pańskiej szkoły PROA w mieście
Cacéres. W takcie pobytu zorga-
nizowano szkolenia dla nauczycie-

W dniach 16-20 kwietnia
SOSW miał okazję gościć 36
osób, uczniów i ich opie-
kunów, zaproszonych do
Ośrodka w ramach projektu
Erasmus plus.

Wyjście do schroniska Chatka
Puchatka na Połoninie Wetlińskiej
dla niektórych było wyzwaniem,
inni zaś mówili, że była to przygo-
da ich życia. Po wspólnym zdoby-
ciu szczytu uśmiechnięci i zadowo-
leni uczestnicy w pięknym słońcu
podziwiali panoramę Bieszczad.
W tym dniu zwiedzili również też
tamę nad Soliną. Polskie Bieszcza-
dy zrobiły ogromne wrażenie na
gościach. Wielu z nich deklarowa-
ło, że jeszcze tu powróci.

W przedostatnim dniu wspól-
nych zajęć nauczyciele Ośrodka
zorganizowali olimpiadę sportową.
Wszyscy chętni mogli wykazać się
swoimi umiejętnościami sportowy-
mi. We wszystkich konkurencjach
wzięło udział ponad 70 uczestni-
ków, zdobywając punkty i dyplo-
my. Zakończeniem tego dnia była
dyskoteka zorganizowana dla ucz-
niów oraz wspólne grillowanie dla
całej społeczności szkolnej. Nic tak
nie jednoczy jak dobra muzyka,

wspólna zabawa i tańce. Goście –
zmęczeni, ale bardzo zadowoleni
– wrócili do Domu Pielgrzyma,
w którym przebywali cały tydzień.
W ostatni dzień pobytu udało się
wspólnie stworzyć sztukę teatralną
Kopciuszek. Polsko-angielski klimat
zajęć wyzwolił we wszystkich
ogrom pozytywnych emocji, rado-
ści i zadowolenia. Na koniec miało
miejsce uroczyste wręczenie certy-
fikatów i pożegnanie. Były serdecz-
ne uśmiechy, ale również łzy, bo
każdy miał świadomość, że ta
wspaniała przygoda się kończy. Po-
została jednak wiara w to, że przy-
jaźnie, które się nawiązały prze-
trwają, a któż wie, może pojawią
się kolejne wspólne przedsięwzię-
cia. Niezależnie jakiej jesteśmy na-
rodowości, w jakim języku się ko-
munikujemy zawsze liczy się chęć
bycia razem i współpracy z drugim
człowiekiem.

M.A.B

li szkół specjalnych uczestniczą-
cych w projekcie: Belgii, Bułgarii,
Wielkiej Brytanii, Rumunii i Tur-
cji.

Hiszpańska placówka specjali-
zuje się w kształceniu uczniów
z różnego rodzaju niepełnospraw-
nościami. Szkoła włączona jest
w komputerowy system kształce-
nia REBEX, funkcjonujący
w hiszpańskim rejonie Estrema-
dura. W trakcie wizyty mogliśmy
poznać szeroką ofertę programów
i materiałów dydaktycznych, wy-
mienić się informacjami, pomysła-
mi w ramach sieci szkół projekto-

wych oraz poznać pozytywne
aspekty i korzyści, jakie daje pra-
ca metodą projektu z uczniami
z niepełnosprawnością wieloraką.

Szkoła PROA zaprezentowała
szereg metod i sposobów pracy
z uczniami (m.in. integracji sen-
sorycznej oraz polisensorycznej).
Nauczycielom tej szkoły przyświe-
ca jedno motto: „Kształcimy wie-
lozmysłowo!”. Uczniowie placów-
ki zaprezentowali uczestnikom
tzw. Black theatre (Czarny teatr),
czyli zajęcia rozwijające uczniów,
stosowane w rewalidacji uczniów
z zaburzeniami komunikacji.

Pięciodniowe spotkanie było
okazją do: podzielenia się do-
świadczeniami w pracy z ucznia-
mi z niepełnosprawnościami, na-

uki nowych metod, pokazania wła-
snych umiejętności. Nauczyciele
ze szkół projektowych przeprowa-
dzili też lekcje pokazowe i zajęcia
integrujące uczniów, nauczycieli,
rodziców.

Podczas wyjazdu uczestnicy mie-
li okazję poznać historię, architek-
turę, kulturę i język tego kraju
i przepięknego regionu Estrama-
dura. Zwiedzili również Meridę –
dobrze zachowane miasto z czasów
Cezara Augusta, wzięli udział
w wydarzeniach kulturalnych, kon-
cercie i występach tanecznych.
Gospodarze ugościli uczestników
spotkania wspaniałą kuchnią hisz-
pańską, która pozwala na stałe
pokochać ten kraj i ludzi.

M.A.B

Hiszpania! Ole!

Europejscy Goście
przybyli do SOSW w Leżajsku

Europejscy Goście
przybyli do SOSW w Leżajsku
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CZERWIEC
�Leżajski bieg niepodległości: 5 Bieg Zośki Turosz – 9 czerwca, godz.

10:00

� Spektakl poświęcony pamięci św. Jana Pawła II w wykonaniu Jerze-
go Zelnika oraz organisty improwizatora Krzysztofa Ostrowskiego –
18 czerwca, godz. 19:00 w Bazylice Zwiastowania NMP w Leżajsku

�Działalność niepodległościowa Ignacego Paderewskiego na arenie mię-
dzynarodowej – wykład dr. Dariusza Półćwiartka w Muzeum Ziemi
Leżajskiej (informacja o dacie wykładu będzie dostępna do 10 dnia
każdego miesiąca na stronie www.muzeum-lezajsk.pl)

WRZESIEŃ
�Narodowe czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego – 29 wrze-

śnia w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku

�Koncert patriotyczny – 20 września we Franciszkańskim Ośrodku
Kultury w Leżajsku

�Historia dla nas, my dla historii – cykl lekcji tematycznych dr. Janusza
Fedirko – wrzesień/listopad 2018 r. w Muzeum Ziemi Leżajskiej

�Koncepcja niepodległości w działalności Ignacego Daszyńskiego – wy-
kład dr. Dariusza Półćwiartka w Muzeum Ziemi Leżajskiej (infor-
macja o dacie wykładu będzie dostępna do 10 dnia każdego miesią-
ca na stronie www.muzeum-lezajsk.pl)

PAŹDZIERNIK
�Gra miejska Leżajsk – droga do niepodległości – 17 października

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Leżajsku

�Najmłodsi swojej Ojczyźnie – przegląd piosenki żołnierskiej i patrio-
tycznej w wykonaniu dzieci z leżajskich przedszkoli – 25 paździer-
nika, godz. 17:30 w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku

�Ku Niepodległej – nieznani bohaterowie i wydarzenia – konkurs kra-
somówczy – październik 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Le-
żajsku

Program uroczystości miejsko-powiatowych
w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

�Rola kościoła katolickiego w procesie odzyskania niepodległości – wy-
kład dr. Dariusza Półćwiartka w Muzeum Ziemi Leżajskiej (infor-
macja o dacie wykładu będzie dostępna do 10 dnia każdego miesią-
ca na stronie www.muzeum-lezajsk.pl)

� Polska walcząca i Polska niepodległa – konkurs plastyczny – paź-
dziernik/listopad, Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

LISTOPAD
�Happening ph. Dumni z polskości – 5-11 listopada 2018 r.

�Radośni z wolności – koncert patriotyczny – 10 listopada, godz. 15:00
w Muzeum Ziemi Leżajskiej

�A to Polska właśnie – koncert patriotyczny – 11 listopada, godz. 15:00
w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku

�By radość wciąż trwała – koncert patriotyczny dla osób niepełno-
sprawnych – 12 listopada w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Warsztaty dla rodziców i dzieci – przygotowanie kokard narodowych
– listopad 2018 w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Leżajsku

�Ojcowie niepodległości – wystawa planszowa – listopad 2018 w Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej

� Po polsku o historii – konkurs – listopad 2018 w Zespole Szkół Tech-
nicznych w Leżajsku

�Niepodległa piórem zapisana – konkurs literacki – listopad 2018 r.
w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku

�Z Prymasem dla Niepodległej – koncert – listopad 2018 r. w Bazylice
OO. Bernardynów w Leżajsku

�Turniej piłki siatkowej chłopców z okazji 100-lecia niepodległości –
listopad 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku

� Józef Piłsudski jako główny architekt odrodzonej Polski – wykład
dr Dariusza Półćwiartka w Muzeum Ziemi Leżajskiej (informacja
o dacie wykładu będzie dostępna do 10 dnia każdego miesiąca na
stronie www.muzeum-lezajsk.pl)

ORGANIZATORZY: Powiat Leżajski, Miasto Leżajsk, Muzeum Ziemi Leżajskiej, Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Leżajsku, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Leżajsku, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Leżajsku, Szkoła
Podstawowa nr 3 w Leżajsku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku, Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku, Zespół Szkół
Technicznych w Leżajsku
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Organizatorzy Festiwalu, czyli
Klasztor OO. Bernardynów
i Franciszkański Ośrodek Kultu-
ry w Leżajsku zaprosili wielu zna-
mienitych gości, którzy podczas
spotkań, koncertów, warsztatów,
projekcji filmowych i sztuk teatral-
nych dzielili się swoimi pasjami,
wiarą i miłością do Boga. Każde-
go dnia imprezy miała miejsce
Eucharystia z okolicznościowym
kazaniem.

Festiwal Kultury Chrześcijań-
skiej Leżajsk 2018 rozpoczął się
7 kwietnia uroczystą Eucharystią,
sprawowaną przez o. Teofila Czar-
niaka, Ministra Prowincji Niepo-
kalanego Poczęcia NMP oraz
Wieczorem Chwały.

W niedzielę, 8 kwietnia, pod-
czas mszy świętych w leżajskiej Ba-
zylice muzycznie towarzyszył Fe-
stiwalowi zespół Zapatrzeni, zaś
na koniec dnia odbył się koncert

Festiwal Kultury Chrześcijańskiej
W dniach 7-22 kwietnia Leżajsk zamienił się w stolicę
kultury chrześcijańskiej. W wydarzeniach realizowa-
nych w ramach Festiwalu udział wzięło ponad 6000
osób. Ten wyjątkowy czas był wielkim świętem wiary.
Przez dwa tygodnie każdy miał szansę, aby inaczej
spojrzeć na Boga i świat Jego wartości, który propo-
nuje.

pt. „Totalne Uwielbienie” w wy-
konaniu MATE.O.

W kolejnym dniu gościem był
Ireneusz Krosny, którego występ
rozbawił wszystkich do łez, a z jego
poruszającego świadectwa można
było wydobyć najważniejsze prze-
słanie: „W życiu najważniejsze są
relacje. One przetrwają na za-
wsze, zatem dbajmy o nie.”

Wtorek, 10 kwietnia, był dniem
filmu. Gościem festiwalu był reży-

ser filmu „Siła modlitwy” – Jaro-
sław Mańka. „Wiara, modlitwa
i zaufanie Bogu.” – to chyba naj-
ważniejsze przesłanie z tego spo-
tkania. Środowy poranek przywi-
tał uczestników hip-hopowymi ryt-
mami chrześcijańskiego rapera
TAU. Jego muzyka i świadectwo
porwało ludzi młodych i nie tylko.
Wieczorem impreza upłynęła pod
znakiem miłości. Gośćmi wyda-
rzenia były „Gomułeczki”, czyli

LEŻAJSK 2018
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Monika i Marcin Gomułkowie,
autorzy projektu internetowego
„Początek wieczności”, którzy
przyjechali wraz z dziećmi: Ada-
siem i Zuzią.

Kolejne dni Festiwalu zdomino-
wał teatr. Najpierw Teatr Maska
wystawił wspaniałą sztukę
„O mniejszych braciszkach świę-
tego Franciszka”, zaś Grupa Te-
atralna „Franciszek” wystawiła
swoją premierową sztukę pt.
„Szansa”.

W niedzielę, 15 kwietnia, o tym
jak kochać rozumnie opowiedział
ksiądz Łukasz Piórkowski, a we
wtorek podczas spotkania z dzieć-
mi podzielił się refleksją, że naj-
lepszym sposobem na wszelkie
dąsy i fochy są: modlitwa, Eucha-
rystia i czytanie Słowa Bożego.
Zwycięzcy V edycji „Mam Talent”,
czyli duet akrobatyczny Delfina
i Bartek gościli w Leżajsku
w środę, 18 kwietnia. Swoim wspa-
niałym występem i świadectwem
zapalili w wielu, szczególnie mło-
dych ludziach pasję do tańca
i akrobatyki, a przede wszystkim
rozbudzili pragnienie rozwijania
swoich talentów.

22 kwietnia Festiwal zakończy-
ła msza święta pod przewodnic-
twem o. Sylwestra Skirlińskiego
i spotkanie z aktorką Małgorzatą
Kożuchowską.

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim zaproszonym gościom, spon-
sorowi głównemu: Zakładowi
Mięsnemu SMAK GÓRNO,
a szczególnie wszystkim za obec-
ność i wszelkie wsparcie.

O. Bartymeusz Kędzior OFM Zdjęcia: Jacek Kycia
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Nadeszły straszne czasy. Oto książki stają się bestselle-

rami jeszcze zanim zostaną wydane. Większość czytających

wpada w szpony wydawniczej machiny, która takie marke-

tingowe wydmuszki wypuszcza w świat, zapycha nimi dys-

kontowe kosze, a sobie zapewnia wcale niemałe dochody.

Tak było z Dziewczyną z pociągu, która zadebiutowała

w 2015 r. od razu na pierwszym miejscu listy bestsellerów

New York Timesa. Jak tu nie rzucać się do kupienia i czytania, skoro rekomendował ją

sam Stephen King? Owszem, książka nie jest najgorsza, ale też nie na tyle dobra, żeby

piać z zachwytu. A porównywanie jej do wydanej w 2012 r. świetnie napisanej Zagi-

nionej dziewczyny Gilian Flynn jest zdecydowanie przesadzone. Podobna historia miała

miejsce z bestsellerem ze stycznia 2018 r., czyli Kobietą w oknie A.J. Finna, którą

z kolei porównywano z Dziewczyną z pociągu. Najprawdopodobniej tylko po to, żeby

zapewnić wzrost słupkom sprzedażowym, którym również przysłużył się King, określa-

jąc ją mianem „nieodkładalnej”.

Nie da się zaprzeczyć, że powieść wciąga i zachęca do dalszego czytania konkret-

nym, pozbawionym wydumanych ozdobników językiem. Nie działa na jej niekorzyść

także zaczerpnięcie pomysłu z filmu Okno na podwórze Hitchcocka, ale skoro autor

otwarcie przyznaje się do inspiracji filmem (w książce znajdziemy bez problemu ten

wątek), czyli nie musiał nadto się wysilać przy szukaniu pomysłu na powieść, to czytel-

nik ma prawo oczekiwać przynajmniej oryginalnych rozwiązań fabularnych. Zamiast

tego otrzymujemy zestaw bezpiecznych i sprawdzonych w literaturze klisz, co sprawia,

że robi się trochę przewidywalnie. Bohaterką powieści jest cierpiąca na agorafobię

psycholożka Anna Fox. O tym, w jakich okolicznościach nabawiła się swojej choroby,

czytelnik teoretycznie dowiaduje się po przeczytaniu około trzech czwartych książki,

ale zanim tam dobrnie, sam zdąży je przewidzieć już wcześniej. Doktor Fox spędza czas

na podglądaniu sąsiadów i robieniu im zdjęć. Ponadto rozcieńcza każdy dzień w spo-

rych ilościach merlota i garściach leków psychotropowych, co – gdy jest świadkiem

morderstwa – nie czyni jej wiarygodną w oczach policji. Fox popada w obsesję udo-

wodnienia tego, co widziała, tym samym ściągając na siebie niebezpieczeństwo. Finn,

powołując do życia na kartach książki chorą na agorafobię psycholożkę, wykazał się co

prawda niezłą kreatywnością, bo taka postać niesie ze sobą duży potencjał, ale każdy

czytelnik powinien sam ocenić, czy udało mu się udźwignąć własny pomysł. W sam raz

na upalne popołudnia, bez obaw, że przegrzejemy mózg.

Pozycję w swoich księgozbiorach posiadają: Gminna Biblioteka Publiczna

w Kuryłówce, Gminna Biblioteka Publiczna w Giedlarowej oraz jej filie

w Chałupkach Dębniańskich i Dębnie.

Po przesłuchaniu i ocenieniu do-
puszczonych do finału 16 uczest-
ników, zdominowanej przez mło-
dzież „Maj – Danówki 2018”, jury
w składzie: Bogusław Rup (prze-
wodniczący), Roman Kostyra
i Ryszard Hanejko postanowiło

przyznać następujące nagrody:
I miejsce Lidii Biały, II miejsce
Małgorzacie Wybraniec i III miej-
sce Justynie Bieniek. Dodatkowo
wyróżnienia otrzymali: Ferdynand
Ciasnocha, Edyta Sobota, Grze-
gorz Sowa, Kinga Mól oraz Moni-
ka Wiśniewska.

Podczas II Przeglądu Kapel
i Zespołów Ludowych jury w tym
samym składzie wyróżniło cztery
kapele i jeden zespół śpiewaczy.
Wśród nagrodzonych znalazła się
kapela „Kurasie” z Lubzina,
kapela „Sarzynioki” z Sarzyny,
kapela „Biała Muzyka” ze Świl-
czy, kapela „Gacoki” z Gaci Prze-
worskiej oraz zespół śpiewaczy
Koła Gospodyń Wiejskich z Sa-
rzyny.

MAJ – DANÓWKA 2018

1 maja 2018 r. w Nowej Sa-
rzynie obyły się XXVI Ogól-
nopolskie Spotkania Skrzyp-
ków Grających Muzykę
Ludową „MAJ – DANÓWKA 2018”
oraz II Przegląd Kapel
i Zespołów Ludowych.

O oprawę muzyczną imprezy
zadbała kapela „Majdaniarze”
z Nowej Sarzyny.

Warto dodać, że najmłodszym
uczestnikiem wydarzenia był dwu-
letni Franek, zaś najstarszym jego
mająca 97 lat praprababka Albi-
na Kuraś.

Wśród licznie przybyłych gości
znaleźli się: Przewodnicząca Rady
Powiatu Leżajskiego Danuta Pin-
derska i Członek Zarządu Lucjan
Czenczek. Patronat medialny nad
wydarzeniem sprawował: Kurier
Powiatowy, Azalia i Polskie Radio
Rezszów.

Wsparcie finansowe wydarze-
nia zapewnili: Powiat Leżajski,
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna,
Komunalna Biologiczna Oczysz-
czalnia Ścieków w Nowej Sarzy-
nie i Nadsański Bank Spółdziel-
czy w Nowej Sarzynie.

KB

Powiatowy Regał Książkowy poleca

Myli się ten, kto sądzi, że książka Anny Kamiń-

skiej powstała na fali protestów przeciw wycince

Puszczy Białowieskiej. Jak autorka sama przyznała

w jednym z wywiadów, Białowieża szeptem jest naturalną konsekwencją pracy nad

biografią Simony Kossak, polskiej biolożki wywodzącej się z rodziny słynnych malarzy.

Pomysł napisania kolejnej biografii (tym razem biografii wsi) narodził się, gdy Kamińska

po raz pierwszy przyjechała do Białowieży kilka lat temu, aby zdobyć informacje

o Simonie, która w latach 70. przeprowadziła się do Dziedzinki – białowieskiej leśni-

czówki i spędziła tam 35 lat. Kamińska, jak wielu przyjezdnych, padła ofiarą białowie-

skiego wirusa, który sprawia, że jeśli raz się do Białowieży zawita, to potem wciąż

chce się do niej wracać, a nawet osiąść, co też wielu uczyniło. Autorka odkryła, że

poza lokalnym historykiem, nikt tak naprawdę nie przyjrzał się wsi w wymiarze spo-

łecznym. Okazało się, że było czemu się przyglądać, bo losy Białowieży to przede wszyst-

kim losy – najczęściej dramatyczne – ludzi, którzy ją zamieszkiwali i zamieszkują nadal.

Zastanawianie się nad tym, jak udało się Kamińskiej nakłonić tubylców do otwarcia się

przed osobą z zewnątrz i podzielenia się często niezwykle intymnymi szczegółami

z życia własnej rodziny, wydaje się zbędne. Nietrudno się bowiem domyślić, że zdobycie

zaufania mieszkańców wsi autorka zawdzięcza biografii Simony Kossak. Podczas zbie-

rania materiałów do książki Kamińska zdołała poznać specyfikę środowiska i tamtej-

szych relacji międzyludzkich, co znacznie ułatwiło jej pracę nad kolejną książką. O tym,

jak dobrze wykonała swoje zadanie świadczy to, że im bardziej czytelnik zagłębia się

w lekturę Białowieży szeptem, tym częściej nabiera przekonania, że przytulona do

słynnej puszczy wieś to jakiś odrębny świat, pełen mistycyzmu, tajemnic, a zarazem

przemocy i cierpienia. Pryska całe wyobrażenie, jakie dotychczas mieliśmy w głowie

Tragiczne losy rodziny Ireny i Jerzego Milków, pełne brawury oraz bezczelności perype-

tie złodzieja i kłusownika Mordali, historia niesamowitej wychowawczyni w białowie-

skim domu dziecka Haliny Kopalińskiej, pierwszego hodowcy żubrów Jana Potoki, mó-

wiącego do nich nad wyraz pieszczotliwie, carskiego ogrodnika Makarego Kozaka,

który posiadał „ogrodowe laboratorium”, ostatniego bartnika Filimona Waszkiewicza

oraz wiele innych opowieści zawartych w książce na długo zapadnie w pamięć i serce

każdego, kto sięgnie po książkę.

Pozycję w swoim księgozbiorze posiada Gminna Biblioteka Publiczna

w Kuryłówce

A.J. Finn „KOBIETA W OKNIE”
Anna Kamińska

„BIAŁOWIEŻA SZEPTEM.
HISTORIE Z PUSZCZY

BIAŁOWIESKIEJ”
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Mistrzostwa odbyły się na hali
sportowej „Mika” w Erywaniu
(Armenia). W turnieju wystarto-
wało blisko 580 zawodników z 25
krajów. Sędzią głównym był Alex
Kerrigan, a gośćmi honorowymi
David Pickthall i Shihan Aleksan-
der Taniuszkin. Oliwia Wojtas
w swojej pierwszej walce pokona-
ła reprezentantkę Gruzji Nano
Shubitidze, po czym zmierzyła się

Drużyna Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku po raz trzeci z rzę-
du zdobyła wicemistrzostwo województwa pokonując ponad 140 ze-
społów biorących udział w rozgrywkach.

Adam Kowalski

z Kateryną Tataurovą z Ukrainy.
W obydwóch starciach widać było
wyraźną przewagę polskiej za-

wodniczki. Walkę półfinałową sto-
czyła z Yasmin Mamyshevą z Ka-
zachstanu, wygrywając w dogryw-
ce przez zdobycie punktu waza-
ari, za technikę nożną, na strefę
głowy (mawashi geri jodan).
W finale zarówno Oliwia, jak i jej
przeciwniczka Karina Berikova –
reprezentantka Kazachstanu, po-
kazały ogromnego ducha wal-
ki. Zawodniczki stoczyły rozgryw-
kę w regulaminowym czasie, do-
prowadzając do remisu. Przez
brak różnic w wadze przeciwni-
czek sędziowie zadecydowali
o kolejnej rundzie. Po trzech re-
misach decyzją wszystkich sę-
dziów Oliwia Wojtas wywalczyła
złoty medal mistrzostw Europy
w kategorii juniorek 12-13 lat.
Warto wspomnieć, że Oliwia już
po raz trzeci zdobyła tytuł Mistrzy-
ni Europy. W marcu 2017 roku

Złoty medal Mistrzostw Europy w karate
dla Oliwii Wojtas

W dniach 7-8 kwietnia Le-
żajski Klub Kyokushin Ka-
rate brał udział w Mistrzo-
stwach Europy organizacji
IFK. Na turnieju pod nazwą
„6th IFK European Open
Championships 2018”,
w którym wystąpiły: Oli-
wia Wojtas, Julia Żak
i Natalia Kondeusz. Kie-
rownikiem ekipy był Sen-
sei Dariusz Burda.

wygrała mistrzostwa KWU w Ber-
linie, zaś w październiku Mistrzo-
stwa Europy organizacji WKB
w Rzeszowie.

Julia Żak pierwszą walkę z po-
chodzącą z Iranu Zeinab Hosse-
in wygrała w efektownym stylu.
Pokonała swoją przeciwniczkę
przed upływem regulaminowego
czasu, zdobywając ippon (dwa
waza-ari). Następny pojedynek
stoczyła z Valeriią Zeleniną z Ro-
sji. Zawodniczki prowadziły wy-
równaną walkę, więc sędziowie
zadecydowali o dogrywce, która
również nie wskazała zwycięzcy.
Brak różnicy w wadze i kolejna
dogrywka przechyliły szalę na ko-
rzyść Rosjanki.

Natalia Kondeusz w pierwszej
walce spotkała się z Agnes We-
strin, utytułowaną reprezentantką
Szwecji. Po wyrównanym począt-
ku, Szwedka pokazała swoją prze-
wagę, zdobywając punkt waza-ari
przez silne uderzenia na wysokość
wątroby. Natalia musiała uznać
wyższość swojej przeciwniczki,
która ostatecznie stanęła na naj-
wyższym podium.

Mistrzostwa Europy zorganizo-
wane były na bardzo wysokim po-
ziomie sportowym i organizacyj-
nym. Na turnieju można było zo-
baczyć świetne przygotowanie za-
wodników i wiele wysokiej klasy
walk. Naszym zawodniczkom
składamy serdeczne gratulacje
i życzymy dalszych sukcesów.
Udział w zawodach pokryty był
m.in. ze środków pochodzących
z dotacji Powiatu Leżajskiego oraz
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

LKKK

Sukces le¿ajskich siatkarzy
17 kwietnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzo-
zowie odbył się Finał Wojewódzki w piłce siatkowej
chłopców, w którym udział wzięły cztery najlepsze
drużyny z całego województwa.

Skład leżajskiej drużyny: Krzyżak Michał – kapitan, Cebula Sylwester,
Dąbek Patryk, Kycia Michał, Sitkowski Jakub, Pondel Kamil, Wanat Wiktor,
Majcher Michał, Nicpoń Marek, Lorfing Michał, Sierżęga Bartosz,
Majkut Mateusz, Marcinowski Artur.

Wyniki meczów:

Rzeszów – Brzozów ....................... 2:0

Leżajsk – Ropczyce ........................ 2:1

Ropczyce – Brzozów ...................... 2:0

Leżajsk – Rzeszów ......................... 0:2

Końcowa klasyfikacja:

I miejsce – V LO Rzeszów

II miejsce – ZSL Leżajsk

III miejsce – ZS Ropczyce

IV miejsce – ZSO Brzozów
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KALENDARZ IMPREZ – czerwiec 2018 r.

imprezy
kulturalne Termin: 8-10 czerwca

Miejsce: Miejskie Centrum Kul-
tury w Leżajsku
Organizator: Miejskie Centrum
Kultury w Leżajsku
Krótki opis: Dzieci w wieku
przedszkolnym z terenu powia-
tu leżajskiego zaprezentują swo-
je umiejętności wokalne, tanecz-
ne i gimnastyczne.

SPEKTAKL TEATRALNY GRUPY
TEATRALNEJ AWANTURA

PT. ADAM I EWA
Termin: 12 czerwca
Miejsce: Miejskie Centrum Kul-
tury w Leżajsku
Organizator: Miejskie Centrum
Kultury w Leżajsku
Krótki opis: Spektakl Adam i Ewa
Grupy Teatralnej Awantura to
zabawna historia o tym, co było,
kiedy nic nie było. Spektakl po-

GIEŁDA STAROCI
Termin: 16 czerwca
Miejsce: Miejskie Centrum Kul-
tury w Leżajsku
Organizator: Miejskie Centrum
Kultury w Leżajsku
Krótki opis: Comiesięczne spo-
tkania kolekcjonerów i miłośni-
ków przedmiotów „z duszą”, pod-
czas których wymienić się można
informacjami oraz nabyć nowy
okaz do swojej kolekcji.

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA Z CYKLU
„…BY POKOLENIA PAMIĘTAŁY…”

75 ROCZNICA WYSIEDLEŃ JASTRZĘBCA
Termin: 17 czerwca
Miejsce: Jastrzębiec (kościół Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa)
Organizator: Wójt Gminy Kury-
łówka, GOK i GBP w Kuryłówce

SPOTKANIE
DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI

Termin: 21 czerwca, w godz.
16.30-18.00
Organizator: MCK Biblioteka
Publiczna w Leżajsku

Miejsce: Biblioteka Publiczna
w Leżajsku
Krótki opis: DKK to klub dla
wszystkich, którzy lubią czytać
i chcą dzielić się wrażeniami z lek-
tury z innymi czytelnikami.

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA
Z CYKLU

„…BY POKOLENIA PAMIĘTAŁY…”
– KALÓWKA

Termin: 24 czerwca godz. 11.00
Miejsce: Kuryłówka (kościół Św.
Józefa w Tarnawcu, pomnik na
Kalówce)
Organizator: GOK i GBP w Ku-
ryłówce, Wójt Gminy Kuryłówka

SPOTKANIE
KLUBU LITERACKIEGO

ŚWIT
Termin: 28 czerwca
Organizator: Miejskie Centrum
Kultury w Leżajsku
Krótki opis: Spotkania literackie
na których omawiane są różne
zagadnienia z dziedziny literatu-
ry, głównie współczesnej.

Termin: 3 czerwca
Miejsce: Kuryłówka – Szegdy
Organizator: GOK i GBP
w Kuryłówce
Krótki opis: Ideą III Rajdu rowe-
rowego ph.” Szlakiem Naszej Hi-
storii” na trasie Kuryłówka –
Szegdy jest integracja wielopoko-
leniowa lokalnego środowiska,
poprzez żywe lekcje historii.

PIKNIK RODZINNY
– DNI GMINY KURYŁÓWKA

Termin: 10 czerwca
Miejsce: Kuryłówka
Organizator: Wójt Gminy Kury-
łówka, GOK w Kuryłówce
Krótki opis: Jest to dwudniowe
święto – pierwszego dnia odbywają
się rozgrywki sportowe o puchar
GOK, natomiast niedziela jest
okazją do wspólnego spotkania,
biesiady i integracji mieszkańców
gminy Kuryłówka. W tym dniu od-
będzie się prezentacja dorobku
kulturalnego Gminnego Ośrodka
Kultury w Kuryłówce, ponadto
koncerty zaproszonych artystów,
a także liczne atrakcje dla dzieci.

wstał w oparciu o dramat Maliny
Prześlugi i kierowany jest do dzie-
ci. Sztuka teatralna zostanie wy-
stawiona w sali widowiskowej,
wstęp wolny.

SPEKTAKL TEATRALNY PT. „WĄŻ”
GRUPY TEATRALNEJ BARATARIO

Termin: 1 czerwca
Miejsce: Miejskie Centrum Kul-
tury w Leżajsku
Organizator: Miejskie Centrum
Kultury w Leżajsku
Krótki opis: To niezwykle zabaw-
na historia, która adresowana jest
do najmłodszych odbiorców. To
spektakl, który przekonuje o tym,
przyjaźń i spotkanie z drugim czło-
wiekiem jest rzeczą magiczną, a
każdy z nas jest piękny i wartościo-
wy. Sztuka teatralna zostanie wy-
stawiona w sali widowiskowej,
wstęp wolny.

RAJD ROWEROWY
- SZLAKIEM NASZEJ HISTORII

Termin: 15-18 czerwca
Miejsce: Bazylika Zwiastowania NMP
Organizator: Miasto Leżajsk, Po-
wiat Leżajski, Gmina Leżajsk, Mia-
sto i Gmina Nowa Sarzyna, Klasz-
tor OO.Bernardynów, Miejskie
Centrum Kultury w Leżajsku
Krótki opis: XXVII Międzynarodo-
wy Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej w Leżajsku to jedna
z najważniejszych muzycznych ini-
cjatyw kulturalnych organizowa-
nych na terenie regionu podkarpac-
kiego. Głównym celem Festiwalu
jest promowanie i wspieranie twór-
czości artystycznej oraz popularyza-
cja muzyki organowej i kameralnej
znanych kompozytorów i wykonaw-
ców. Tegoroczne koncerty odbywać
się będą od 15 czerwca do 30 lipca.

INAUGURACJA XXVII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ

IIIIII POWIATOWY PRZEDSZKOLNY FESTIWAL TALENTÓW „ISKIERKA 2O18”



21KURIER POWIATOWY � 5/2018 (163)

KALENDARZ IMPREZ – czerwiec 2018 r.

imprezy
sportowe

SPŁAWIKOWE ZAWODY WĘDKARSKIE
Z OKAZJI DNIA DZIECKA

Termin: 8 czerwca
Miejsce: Nowa Sarzyna (stawy
Janda)
Organizator: Koło PZW nr 28
„Szuwarek”w Nowej Sarzynie

PIKNIK REKREACYJNO-SPORTOWY
„BEZPIECZNE WAKACJE”

Termin: 1 czerwca
Miejsce: Nowa Sarzyna
Organizatorzy: Klub Honorowych
Dawców Krwi PCK w Nowej Sa-
rzynie, Ośrodek Kultury w Nowej
Sarzynie
Krótki opis: Głównym celem impre-
zy jest propagowanie zdrowego sty-
lu życia, dbania o kondycję fizyczną,
popularyzacja idei Honorowego
Dawstwa Krwi PCK, a przede
wszystkim zwiększenie bezpieczeń-
stwa dzieci podczas wakacji poprzez
przedstawienie podstawowych in-
formacji na temat zagrożeń.

XIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
O PUCHAR STAROSTY LEŻAJSKIEGO

O „UŚMIECH DZIECKA 2O18”
Termin: 3 czerwca
Miejsce: Leżajsk
Organizator: Uczniowski Klub
Sportowy przy Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Leżajsku

MISTRZOSTWA KLAS I-III SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH W PIŁCE NOŻNEJ

Termin: 15 czerwca
Miejsce: Nowa Sarzyna (kom-
pleks sportowy „Orlik”)
Organizator: Akademia Piłkarska
„Młode Nadzieje”, Urząd Miasta
i Gminy w Nowej Sarzynie

XIX MARATON KARPIOWY
IM. MIECZYSŁAWA DZIURZYŃSKIEGO

Termin: 22-24 czerwca
Miejsce: Ożanna
Organizator: Polski Związek Węd-
karski Koło nr 18 w Leżajsku

19 PODKARPACKA OLIMIPADA
TENISA STOŁOWEGO

Termin: 23 czerwca
Miejsce: Nowa Sarzyna (MOSIR)
Organizatorzy: Podkarpacki Okrę-
gowy Związek Tenisa Stołowego,
Parafialny Uczniowski Klub Spor-
towy „Arka” przy Parafii Rzymsko-
Katolickiej w Łętowni, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w No-
wej Sarzynie

V POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ IM. RYSZARDA OSTROWSKIEGO
Termin: czerwiec
Miejsce: Leżajsk (kompleks sportowy „Orlik” przy ZSL)
Organizator: Starostwo Powiatowe w Leżajsku

Termin: 29 czerwca – 1 lipca
Miejsce: Wierzawice
Organizator: Stowarzyszenie Od-
dział Kawalerii Ochotniczej „Wie-
rzawice’ w barwach 20 Pułku Uła-
nów im. Króla Jana III Sobieskie-
go

Termin: 29 czerwca – 1 lipca
Miejsce: Wierzawice
Organizator: Klub Modelarski im.
Eugeniusza Kujana w Wierzawi-
cach
Krótki opis: Zawody rozgrywane
są zgodnie z przepisami Kodeksu
Sportowego Federacji Lotniczej
FAI z udziałem modelarzy posia-
dających licencje sportową. Loty
konkursowe i finałowe rozgrywa-
ne są w następujących klasach
modeli latających na uwięzi: mo-
dele prędkościowe (F2A), akro-
bacyjne (F2B) i wyścigowe (F2C).

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY KAWALERII ORAZ KWALIFIKACJE DO FINAŁU MISTRZOSTW POLSKI KAWALERII
„MILITARII 2O18”

26. F-2 PUCHAR ŚWIATA WIERZAWICE MEMORIAŁ EUGENIUSZA KUJANA

BIEG
„TROPEM BRZÓZAŃSKIEGO WILKA”

Termin: 30 czerwca
Miejsce: teren Gminy Leżajsk
i część terenu Gminy Rakszawa
Organizator: Stowarzyszenie Roz-
woju Wsi Brzóza Królewska
Krótki opis: Celem organizowa-
nej akcji jest promocja atrakcyj-
nych terenów okolicznych lasów,
propagowanie walorów przyrod-
niczych Brzóźniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, zachę-
cenie do aktywnego wypoczynku
na łonie przyrody oraz populary-
zacja biegania, jako najprostszej
formy aktywności ruchowej.
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Głuszec jest gatunkiem, który
wzbudza przyrodnicze i łowieckie
emocje od dawna. Po odzyskaniu
niepodległości Sztolcman w 1929 r.
podając informacje o najważniej-
szych gatunkach łownych w La-
sach Państwowych wykazał rów-
nież miejsca występowania i li-
czebności głuszca – całą popula-
cję oszacowano na 1570 szt. Dzi-
siejsza sytuacja głuszca jest znacz-
nie gorsza, ponieważ zmniejsza się
liczebność, areały występowania,
a poza Rosją przeważa trend spad-
kowy. W Polsce głuszce występują
w Karpatach (ok. 300 osobników),
w Puszczy Solskiej (ok. 110 osob-
ników), Puszczy Augustowskiej
(ok. 40 osobników). W Borach
Dolnośląskich po zaniku gatunku
kilka lat temu w wyniku prowa-
dzonego programu restytucji,
w tym wsiedleń, żyje ok. 40 głusz-

Historia Ośrodka Hodowli Głuszca
w Nadleśnictwie Leżajsk

ców. W ostatnich kilkudziesięciu
latach głuszce zniknęły z Pomorza,
Puszczy Knyszyńskiej, Puszczy
Białowieskiej. Na terenie Puszczy
Solskiej i Puszczy Sandomierskiej
obserwuje się spadek liczebności
i zmniejszanie areału występowa-
nia. W części zachodniej następuje
zanik występowania i głuszce znik-
nęły z Nadleśnictwa Gościeradów,
a obecnie w Nadleśnictwie Janów
Lubelski (we wschodniej części)
żyje tylko kilka – kilkanaście osob-
ników.

W części południowej dawniej
występowały w Nadleśnictwie
Rozwadów, Nowa Dęba, Rudnik,
Leżajsk, Sieniawa.

Na początku lat 90. myśliwi z kół
leżajskich: Koła „Dzik”: Stanisław
Bukowski, Stanisław Siuzdak
i Eugeniusz Gwiazdowski oraz
Koła „Polana”: Lech Steliga i Sta-

nisław Kosakowski zainicjowali
hodowlę głuszca z przeznacze-
niem do wsiedleń i zlokalizowali
ją w leśnictwie Brzóza Królewska.
Kosztochłonność prowadzenia
hodowli sprawiła, że w 1994 r.
hodowlę przejęło Nadleśnictwo
Leżajsk i prowadzi ją nadal. We-
dług koncepcji prof. R. Graczyka
ówczesnego opiekuna naukowe-
go hodowla miała być jak najbar-
dziej zbliżona do warunków, któ-
re głuszec preferuje w naturalnym
siedlisku. Zbudowano małe bok-
sy dla stada podstawowego o pow.
ok. 15m2 (każdy) i wysokości ok.
2 m. W boksach umieszczano po-
jedynczo koguty, a boksy były
połączone otworami którymi mo-
gły przejść tylko kury – możliwość
przemieszczania limituje średnica
otworu pomiędzy boksami. We-
dług tych założeń kury miały moż-

liwość doboru optymalnego part-
nera do rozrodu. Zniesione jaja
w boksach były zbierane, wyklu-
wane w inkubatorach i początko-
wy odchów przebiegał w specjal-
nym pomieszczeniu, gdzie utrzy-
mywano odpowiednią temperatu-
rę i podawano pasze jak najbar-
dziej zbliżone do naturalnego po-
karmu. Część kur miała możli-
wość gniazdowania i odchowywa-
nia wyklutych piskląt. Ponadto
wykonano duże woliery dla od-
chowanych ptaków, które obsa-
dzono. Całość obiektu hodowla-
nego miała powierzchnię ok. 1 ha.
Niestety niewielkie efekty hodow-
lane w początkowym okresie ist-
nienia hodowli sprawiły, że nale-
żało zmienić koncepcję i podejście
do prowadzonej hodowli. W opar-
ciu o doświadczenia innych ho-
dowli głuszca przygotowano nową
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w naturalnych siedliskach i wyka-
zujących się nietypowymi zacho-
waniami.

Efekty wolierowej hodowli
w okresie jej istnienia były zmienne
i w pierwszych latach od staty-
stycznej kury uzyskiwano ok. 2 pis-
kląt, w następnych latach po wpro-
wadzeniu modyfikacji w infra-
strukturze uzyskiwano ok. 3 piskląt
od kury. Natomiast po wprowadze-
niu gruntownych zmian w infra-
strukturze hodowli po 2013 roku
liczba wyklutych piskląt od staty-
stycznej kury wzrosła do 5. Rów-
nież ważnym wskaźnikiem dla
funkcjonowania hodowli jest
śmiertelność ptaków. Niestety,
odchowywane pisklęta na ogół
cechowały się dobrym stanem
zdrowotnym do jesieni, ale zwięk-
szone opady i przetrzymywanie
ptaków na otwartych (pod siatką)
powierzchniach skutkowało sil-
nym rozwojem endopasożytów
i znacznymi upadkami. Obecnie,
kiedy początkowy odchów ptaków
odbywa się w zadaszonych boksach
na podłożu piaszczystym i okreso-
wo wymienianym piasku, upadki
spowodowane czynnikami choro-
botwórczymi są niskie, przez co
efekty odchowu są bardzo dobre.
Obecnie stado podstawowe liczy
30 szt. ptaków (10 kogutów i 20
kur), od statystycznej kury do wie-
ku 8 tygodni odchowano 4 głusz-
ce, liczba zniesionych jaj od 2010 r.
wzrosła z 5 szt. do 10 szt. w 2015 r.
i wynosiła 93 szt. z czego odcho-
wano 35 sztuk młodych głuszców,
co świadczy o skuteczności mody-
fikacji hodowli głuszców.

Nadleśnictwo Leżajsk

koncepcję prowadzenia hodowli,
wykonano konieczne prace mo-
dernizacyjne, które miały popra-
wić warunki życia głuszców. Po-
nieważ przyczynami upadków były
głównie kokcidia i nicienie, wyko-
nano prace odwadniające które
miały zmniejszyć wilgotność siedli-
ska i poprawić warunki zoohigie-
niczne. Następnie podwyższono
woliery (do ok. 4 m), umieszczo-
no poziome żerdzie, aby ptaki
mogły obserwować otaczający te-
ren i w razie potencjalnego zagro-
żenia szukać schronienia na dnie
woliery. Działanie to zmniejszało
stres.

Dalsze prace modernizacyjne
rozpoczęto w 2011 r., zbudowano
trzy duże, zadaszone boksy z wy-
betonowanym podłożem w części
wschodniej. Boksy połączone są
z wybiegami, przeznaczone są dla
utrzymywania stada podstawowe-
go oraz przetrzymywania ptaków
w boksach na okresowo wymie-
nianym piasku. Taki sposób utrzy-
mania niweluje infekcje endopa-
sożytowe. W 2012 r. zbudowano
nową odchowalnię dla piskląt
i nowe trzy boksy w centralnej czę-
ści według nowego standardu.
Nowo wybudowane boksy są prze-
znaczone dla odchowu młodych
głuszców. W 2013 r. wykonano
drogę dojazdową do boksów, re-
mont zadaszenia dwóch boksów
w północnej części hodowli, zain-
stalowano system monitoringu
w wolierach. W 2014 r. przebudo-

wano ujęcie wody oraz zamonto-
wano urządzenie do jej dezynfek-
cji, co wpłynęło na wyeliminowa-
nie zagrożenia od bakterii z gru-
py coli, enterokoków oraz innych
mikroorganizmów. Hodowla zo-
stała wyposażona w odstraszacze
dźwiękowe, które zapobiegają
podchodzeniu drapieżników, co
ogranicza sytuacje stresowe dla
ptaków. W 2015 r. przeprowadzo-
no remont odchowalni w połu-
dniowej części hodowli dla stada
podstawowego głuszców z przy-
szłej linii lubelskiej.

W początkowym okresie utrzy-
mywano głuszce, które były po-
chodzenia rosyjskiego – z okolic
Omska, lecz odmienność taksono-
miczna sprawiła, że w 1996 r. ku-
piono 10 ptaków z hodowli wolie-
rowej w Niemczech, uznając je za
głuszce bliższe pod względem ge-
netycznym polskim, pochodzącym
z obszarów nizinnych i które bę-
dzie można wsiedlać w kraju.
W dalszych latach stado podsta-
wowe było zasilane niewielkimi
ilościami ptaków z hodowli w nad-
leśnictwie Wisła lub odłowionymi
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Podróż 60

BRAZYLIA

Brazylia to jedno z największych
państw świata. Obejmuje połowę
powierzchni Ameryki Południo-
wej. Brazylia to Amazonka – naj-
dłuższa rzeka tego kraju, a według
niektórych badaczy, także na świe-
cie. Brazylia to także najbardziej
katolickie państwo na świecie. Od-
setek obywateli deklarujących wy-
znanie rzymskokatolickie prze-
kracza 60 proc. Procentowo nie
jest to najwięcej, bo – dla porów-
nania – w Polsce to około 90 proc.
Jakkolwiek licząc, w Brazylii
mieszka około 120 milionów ka-
tolików. Brazylia to także Amazo-
nia, las deszczowy w dorzeczu
Amazonki, nieprzebrane bogac-
two fauny i flory. To przede
wszystkim Rio de Janeiro ze
słynną figurą Chrystusa Odkupi-
ciela na skalistej górze Corcova-
do, najsłynniejszą plażą świata –
Copacabaną i niepowtarzalnym
karnawałem, który rozpoczyna się
w piątek przed środą popielcową
i trwa pięć dni i pięć nocy. Brazy-
lia to także ogromne problemy
społeczne. Biura turystyczne prze-
strzegają przed zapuszczaniem się
w boczne uliczki dużych miast,
spacery po zmroku i nad ranem –
kradzieże (o czym przekonaliśmy
się na własnej skórze), napady,
a nawet porwania nie są rzadko-
ścią. W dzielnicach biedy niektó-
rych miast wskaźniki morderstw
przekraczają wszelkie światowe
wskaźniki. Ginie w nich nawet kil-
kaset osób rocznie.

Czy tylko tyle, czy aż tyle wie-
my o tym niezwykłym kraju? Kra-
ju, który jest marzeniem wielu tu-
rystów i niestety – rzadko spełnia-
nym.

Jednak wszystko, co wiemy
o Brazylii to tylko przysłowiowy
czubek góry lodowej. Bo kto z nas
bez wahania wymieni stolicę Bra-
zylii? Niejednokrotnie słyszę, zde-
cydowane – Rio. Jakże może być
inaczej. To miasto znamy wszyscy.
Na szczęście większość z nas, nie
daje się porwać pierwszemu sko-
jarzeniu. Stolicą Brazylii jest Bra-
silia. Miasto znane głównie miło-
śnikom modernistycznej architek-
tury. Miasto niespełnionych wizji,
a zarazem symbol nowoczesnej
architektury. Jako architekt, pla-
nując podróż po rozległej Brazy-
lii, nie mogłem opuścić tego miej-
sca.

Za nami kilka dni podróży.
Przez niewielkie szyby samolotu,
szukam wzrokiem w nieskończo-
ności zielonych lasów, śladów
wielkiego miasta. Gdzie jest ta 2,5
milionowa metropolia? Niestety,
z rozczarowaniem musiałem przy-
jąć do wiadomości, że miasto uka-
zało się pasażerom siedzącym
z drugiej strony samolotu. Lądu-
jemy na nowoczesnym lotnisku, je-
denaście kilometrów od centrum
miasta. Po chwili jesteśmy już
w informacji turystycznej, gdzie
z wielką życzliwością uzyskujemy

pomoc – łącznie z możliwością
bezpłatnego pozostawienia na-
szych plecaków na cały dzień. Tyle
wystarczy, by poznać to miasto.
Tutaj też możemy spojrzeć na cha-
rakterystyczny plan miasta, przy-
pominający wielkiego ptaka lub
samolot. Na dłuższej osi usytu-
owano dzielnice mieszkaniowe,
wzdłuż osi krótszej zlokalizowano
budynki użyteczności publicznej
(kulturalne, handlowe, sportowe),
a na jej początku budynki rządo-
we, pałac prezydencki, siedzibę
parlamentu, sądu i katedrę.

Wcześniej opracowany plan
zwiedzania, wdrażamy w życie.
Taksówką jedziemy w stronę głów-
nej osi miasta. Zatrzymujemy się

przy wieży telewizyjnej. Jest to
najwyższy obiekt w mieście oraz
najwyższa wieża w Ameryce Ła-
cińskiej. Liczy 218 m wysokości. To
chyba najmniej udany architekto-
nicznie obiekt miasta. Ma jednak
niekwestionowaną zaletę. Z plat-
formy widokowej rozpościera się
wspaniały widok na Plac Trzech
Mocarstw i wszystkie zabytki znaj-
dujące się wzdłuż tzw. monumen-
talnej osi. Wstęp jest bezpłatny.

Pomysł na przeniesienie stolicy
z Rio de Janeiro w głąb Brazylii
pojawiał się już w XIX wieku.
Wydawał się ze wszech miar po-
żyteczny. Ówczesna Brazylia była
przede wszystkim wybrzeżem,
w głębi kraju znajdowały się jedy-
nie małe kopalnie kruszców oraz
osady w puszczy amazońskiej na-
stawione na pozyskiwanie kauczu-
ku. Zaplanowanie stolicy w sa-
mym centrum kraju miało udo-
wodnić światu, że Brazylia to pań-
stwo ogromne, terytorium dorów-
nujące Europie, pełne ogromnych
połaci ziem do zasiedlenia przez
imigrantów. Do realizacji doszło
jednak dopiero w połowie XX w.

Panorama miasta

Plan miasta przypominający wielki samolot

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Brasilia – sen, który się spełniłBrasilia – sen, który się spełnił
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padłościan unoszący się na deli-
katnych filarach to budynek Bi-
blioteki Narodowej. Nieco dalej,
biała czasza Muzeum Sztuki No-
woczesnej. Siedziba muzeum wy-
gląda jak stacja kosmiczna z orbi-
tami, którymi wchodzi się do środ-
ka. Wszystko, mimo pozornej
ociężałości betonu, jest lekkie,
zapewne z uwagi na otaczającą
przestrzeń, w którą dyskretnie
wkomponowano zbiorniki wodne
i fontanny.

A teraz ikona miasta zaprojek-
towana przez Niemeyera. Budow-
la powstała na planie betonowe-
go okręgu, z którego wyrastają
potężne, betonowe przypory
o masie 90 ton każda. Następnie
wyginają się do środka, by ponow-
nie rozchylić się na górze. Mimo
tego ciężkiego opisu, świątynia
wygląda zwiewnie jak jedyny kwiat
wyrastający z tej betonowej ziemi.
Efektowny kształt katedry jest
dopiero zapowiedzią tego, co ma

www.niezwyklyswiat.com

Tekst, zdjęcia
Ireneusz Wołek

Niezwykły Świat

W 1956 prezydent Juscelino Ku-
bitschek podpisał akt założyciel-
ski miasta. Projektantami nowej
stolicy Brazylii zostali Lúcio Co-
sta i Oscar Niemeyer. Pierwszy
z nich odpowiadał za układ prze-
strzenny, natomiast drugi za archi-
tekturę miasta. Nie bacząc na
koszty, miasto zostało wybudowa-
ne wyjątkowo szybko – w 3,5 roku,
pomimo wielu problemów z do-
stawą materiałów budowlanych do
środka dżungli.

Niestety, panujące wówczas za-
łożenia urbanistyczne szybko oka-
zały się utopią. W całym ferworze
nowoczesności Brasilia zapomnia-
ła o pieszych. W mieście prawie
nie ma chodników, przejść dla pie-
szych, o kładkach nad trzema pa-
smami ulic w każdym kierunku nie
wspominając. Żeby pokonać mon-
strualne odległości, trzeba prze-
dzierać się przez kilometry wysu-
szonej trawy. Przez środek miasta,
gdzie postawiono wszelkie tury-
styczne atrakcje, biegną żałosne
chodniki, które często prowadzą
donikąd. Asfalt zarezerwowany
jest dla pędzących wte i wewte
samochodów. Te niedogodności
boleśnie odczuliśmy w nogach,
maszerując kilka kilometrów do
kościoła Don Bosco. Prosta bryła
kościoła pobrzmiewa echem śre-
dniowiecznej katedry. Jednak to,
co zobaczyliśmy w środku nas za-
chwyciło. Witraże mieniące się
wszystkimi odcieniami błękitu,

pokrywały 90% powierzchni ścian.
W zamyśle architekta miały sym-
bolizować czyste rozgwieżdżone
niebo, nam przypominają raczej
chłodną, lodową jaskinię, co nie
było dla nas bez znaczenia w tym
upalnym klimacie. Z ciekawością
spoglądamy na oryginalne konfe-
sjonały w kształcie przeszklonych
pokoi. Nad nami imponujący
żyrandol, wykonany z 7400 poje-
dynczych kawałków szkła, przy-
wiezionych z włoskiego Murano.
Wchodzimy do podziemnej kapli-
cy. Tutaj znajduje się urna z reli-
kwiami świętego Jana Bosco –
patrona miasta. Zgodnie z legen-
dą, włoski święty miał sen w 1883
roku, w którym widział wielkie,
futurystyczne miasto. Odpowiada-
ło ono dokładnie lokalizacji dzi-
siejszej Brasilii. Zatem sen się
spełnił.

Ruszamy dalej. Na ogromnej,
betonowej powierzchni kolejne
niezwykłe budowle. Biały prosto-

miejsce we wnętrzu. Zaskakują-
cym może być fakt, iż nie posiada
ona klasycznego, bezpośredniego
wejścia. Niczym rzeźba dostojnie
stoi pośród monumentalnych
gmachów oraz sąsiadujących blo-
ków mieszkalnych. Pragnąc do-
stać się do środka należy przebyć
drogę o symbolicznym wymiarze.
Mijając posągi czterech ewange-
listów, poprzez zagłębiającą się
w ziemi rampę odwiedzający stop-
niowo oddala się od świata profa-
num, by następnie poprzez pod-
ziemną, ciemną przestrzeń przed-
sionka wniknąć do rozświetlonej
nawy świątyni. Okalające wier-
nych witraże ilustrują sklepienie
niebieskie oraz filtrują naturalne
promienie słoneczne, tworząc
w środku podniosły, ale i zarazem
radosny nastrój. Nad nami fruwają
anioły, a za kamiennym ołtarzem
znajduje się drewniany wizerunek
ukrzyżowanego Chrystusa. Za-
kończeniem naszej wizyty w kate-
drze Matki Bożej z Aparecidy,
niech będą słowa samego archi-
tekta: „Z pewnością widzieliście
piękniejsze kościoły, ale nigdy nie
spotkaliście się z czymś podob-
nym; i to jest właśnie praca archi-
tekta”.

cdn.

Symbol nowoczesnej Brasili Budynek Biblioteki Narodowej

Witraże kościoła Don Bosco Oryginalne konfesjonały

Wnętrze katedry Matki Bożej z Aparecidy Kościół Don Bosco
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Większość artykułów spożyw-
czych, które wkładamy do zaku-
powego koszyka została wyprodu-
kowana, co oznacza, że zużyto do
tego energię i wodę. Jeśli dorzu-
cimy transport, wytworzenie opa-
kowania, emisję odpadów prze-
mysłowych, to uzyskamy pełny
obraz tego, ile potrzeba działań
nieprzyjaznych środowisku, aby
dany produkt spożywczy trafił na
sklepowy regał. Jeśli do tej pory
te fakty nie przyciągnęły niczyjej
uwagi, to może informacja, że
marnowanie żywności ma wpływ
na zwiększenie cen produktów
spożywczych już tak? Wyrzucanie
jedzenia przyczynia się do zwięk-
szonej konsumpcji, która przekła-
da się na wzrost cen, a ten z kolei
powoduje, że większości konsu-
mentów nie stać na zakup pełno-
wartościowej żywności i będą ku-
pować te gorszej jakości. Przyczy-
nia się to do tzw. ubóstwa jako-
ściowego konsumowanych dań.

Co powoduje, że marnujemy tyle
jedzenia? Jedną z najbardziej oczy-
wistych odpowiedzi jest to, że
mamy bezustanny dostęp do nie-
go, a czegoś, co jest powszechne,
raczej nie obdarza się większą re-
fleksją. Przekłada się to na świa-
domość społeczeństwa w temacie
marnotrawstwa jedzenia, a ta – jak
sądząc po „zaszczytnym” piątym
miejscu w UE – jest ledwie powy-
żej zera. A przecież co innego
mówią badania przeprowadzone
przed kilku laty przez CBOS. We-
dług nich 85% społeczeństwa ma
świadomość, że wyrzucanie żywno-
ści dużo kosztuje, 71% uważa, że

Marnujesz jedzenie? SprawdŸ, jakie s¹
tego konsekwencje
Według szacunków organi-
zacji Greenpeace oraz Fe-
deracji Banków Żywności
w Polsce marnuje się co-
rocznie ok. 9 mln ton je-
dzenia, czyli ok. 52 kg na
jednego mieszkańca gospo-
darstwa domowego. Daje nam
to 5. miejsce wśród kra-
jów Unii Europejskiej.
Marnowanie jedzenia ma
skutki nie tylko społecz-
ne, ale także ekonomiczne
i ekologiczne.

JAK NIE MARNOWAĆ JEDZENIA?

KRÓTKI PORADNIK

DO WPROWADZENIA W ŻYCIE OD ZARAZ

�Planuj posiłki.

�Staraj się robić zakupy tylko z listą. Zanim pójdziesz na zaku-

py zajrzyj do lodówki i zastanów się jak możesz wykorzystać

to, co już w niej masz

�Sprawdź daty ważności spożycia produktów i wykorzystaj naj-

pierw te z krótkim terminem przydatności.

�Staraj się kupować dobre jakościowo produkty

�Jeśli przygotujesz za dużo jedzenia, to możesz je zamrozić.

Pod warunkiem, że się do tego nadaje.

�Uważaj na promocje. Jeżeli akurat trafiasz w sklepie na atrak-

cyjne ceny warzyw lub owoców, to postaraj się powstrzymać

przed kupowaniem dużych ilości. Są to produkty bardzo szyb-

ko psujące się, dlatego kupowanie „na zapas” w ich przypadku

nie ma sensu.

�Bądź kreatywny w kuchni – wykorzystuj resztki. A jeśli nic

nie przychodzi ci do głowy, poszukaj porad w internecie (np.

blogi: www.ograniczamsie.com i www.kuchniawformie.pl)

oraz w książkach, np. Życie zero waste autorstwa Katarzyny

Wągrowskiej oraz Gotuję, nie marnuję Sylwii Majcher, które

podpowiadają co można przyrządzić z resztek.

�Zapewnij żywności optymalne warunki przechowywania,

czyli dostosowane do produktów.

NN
Opracowano w oparciu o materiały do-
stępne na: niemarnuje.pl, foodfakty.pl
oraz bankizywnosci.pl

ma to szkodliwy wpływ na środo-
wisko naturalne, a 66% osób ba-
danych stwierdza, że zmarnowana
żywność ma istotny wpływ na
wzrost cen żywności oraz 83% ba-
danych przyznaje, że marnowanie

żywności jest problemem społecz-
nym. Z tych samych badań wyni-
ka, że wyrzucanie żywności częściej
zdarza się ludziom młodym, do-
brze wykształconym i sytuowanym,
mieszkającym w wielkich miastach.

Wyraźnie też powiązane jest z po-
ziomem wysokości dochodów
i oceną własnych warunków mate-
rialnych – im one lepsze, tym częst-
sze takie deklaracje.

Przeciwdziałaniem marnowania
żywności w Polsce zajmują się Ban-
ki Żywności. Walczą one także
z problemem niedożywienia. Pozy-
skują żywność od producenta za-
nim ta trafi do utylizacji i przeka-
zują ją organizacjom społecznym,
które przygotowują posiłki dla naj-
uboższych osób. Na terenie woje-
wództwa podkarpackiego również
działa taki bank. Jego siedziba mie-
ści się w Rzeszowie.

Według badań przeprowadzo-
nych w ostatnich latach najczęściej
marnujemy:
· pieczywo (49%)
· owoce (39%)
· wędliny (38%)
· warzywa (37%)
· jogurty (33%)
· sery (16%)
· ziemniaki (13%)
· mleko (13%)
· dania gotowe (10%)
· mięso (8%)

Jak widać, konsekwencje wy-
rzucania jedzenia są bardzo po-
ważne, a przecież wystarczy tylko
popracować nad zmianą swoich
nawyków i będziemy mogli sobie
pogratulować wkładu w walkę
z marnotrawstwem.
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