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Jasne wnętrze, rozświetlone dębową podłogą
- Dąb Montana z kolekcji Kopp
Dom, z którego okien rozpościera
się widok na leniwie ciągnące się na
horyzoncie pasma górskie skąpane
w słońcu. Dla niektórych niedoścignione marzenie, a dla innych całkiem realna perspektywa. Jak zaaranżować przestrzeń, której główną ozdobą jest to, co za oknem? Tylko naturalnie.

Dąb Montana to bielona podłoga dostępna w formie desek litych lub wielowarstwowych, które mogą być stosowane na
ogrzewaniu podłogowym. Znakomicie pasuje do wnętrz, w których panuje kolorystyka jak najbardziej zbliżona do naturalnych kolorów ziemi. Dostępna w ofercie
firmy Kopp występuje w klasach Natur
lub Rustyk oraz w szerokiej gamie rozmiarów. Drewno dębowe odporne na intensywne użytkowanie, pokryte jest lakierem
lub woskiem twardym olejnym. Przy odpowiedniej pielęgnacji zachowuje swoje
naturalne piękno przez wiele lat.
Wymiary desek litych:

- grubość 15 lub 22 mm
- szerokość 120, 140 i 180
- długość: 600-2400 mm (miks długości)
Wymiary desek wielowarstwowych:

- grubość: 13 lub 15 mm
- grubość warstwy wierzchniej: 4 lub 6 mm
- szerokość: 130, 150 lub 190
- długość: 600-1800 mm (miks długości)

Struktura powierzchni: gładka lub
szczotkowana
Sposób łączenia desek: pióro – wpust
Sposób montażu do podłoża: klejenie

Wykończenie powierzchni: lakier lub
wosk twardy olejny
Cena: od ok. 180 zł/m2

4 extra PODKARPACIE

ZERO kompromisów – nowa kolekcja marki NewLook
Supernowoczesna linia, dopracowane detale, zabawa symetrią... kolekcja Zero to bezkompromisowo
współczesna odsłona designu, który
zaskakuje na każdym kroku.

stowrzenia mebla, który będzie dopeł nie niem sto nowa nej aran ża cji
utrzymanej w duchu minimalizmu,
lub zaskoczy oryginalnym lookiem w
ekstrawaganckim wnętrzu.

Nowa forma wypoczynku

Diabeł tkwi w detalach

Nowoczesny design w wydaniu, jakie proponuje kolekcja Zero, to idealne połączenie stylu i komfortu. Miękka, opływowa linia i subtelne, zaokrąglone krawędzie zwartych, stabilnych
brył, to kwintesencja wygody i dobrego smaku. Dzięki głębokim siedziskom i wyprofilowanym oparciom meble pozwalają na relaks zapewniający
głęboką satysfakcję. Elementem, który
dominuje w formie sof kolekcji, są asymetryczne boki, widocznie nachylone
pod kątem do korpusu mebla. Wraz z
miękką, delikatnie falującą linią oparcia, tworzą całość, która tchnie spokojem, harmonią i lekkością.

Solidne bryły mebli kolekcji zyskują lekkość dzięki nowoczesnym nóżkom, które są mocnym, wysmakowanym akcentem. Niskie, płaskie nogi sof
i wysokie, zakrzywione nóżki fotela i
hockera wykonane są ze szczotkowanego metalu. Ten elegancki detal jest jednocześnie kolejnym nowoczesnym rozwiązaniem, które sprawia, że kolekcja
Zero trafia do serc miłośników współczesnych aranżacji.

Kompozycja pełna fantazji
Decydując się na zastosowanie
gry kolorów między kor pusem mebla
a poduszkami siedziska i oparcia,
bez trudu skomponujemy zestaw,
który odda naszą osobowość i świetnie wpisze się w aranżację salonu.
Bogaty wybór tkanin o rozmaitych
kolorach i wzorach to nie wątpliwy
atut kolekcji, pozwalający puścić wodze fantazji. W zależności od tego,
jaki efekt chcemy osiągnąć, możemy
wybrać tylko jeden, lub dwa kolory i
printy. W ten sposób mamy szansę

Usiądź wygodnie
237 cm komfor tu to propozycja,
jaką daje megasofa Zero. Przebić ją
może tylko ultrasofa, której szerokość wynosi 298 cm. Komfor towe
wymiary pozwalają na idealny wypoczynek w każdej pozycji. Kolekcję
uzupełniają wygodny fotel o wyprofilowanym oparciu i hocker, których
solidne, miękkie siedziska i wy sokie
nogi gwarantują beztroskie chwile relaksu w idealnie zaaranżowanej przestrzeni.
Wysmakowane, nowoczesne wnętrza są idealnym tłem dla kolekcji Zero. Niebanalna, harmonijna linia i rozwiazania, które nie uznają kompromisów to atuty kolekcji, które przekonują najbardziej wymagających.
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Drewno lubi towarzystwo
Z sezonu na sezon stajemy się coraz
odważniejsi w aranżowaniu naszych
mieszkań. Z wyobraźnią łączymy kolory, zestawiamy faktury i tkaniny. Szukamy inspiracji, ale i sami przeistaczamy się w kreatorów trendów. A co
jeśli wraz z nadchodzącą wiosną szukamy niebanalnego pomysłu na odświeżenie naszej podłogi? Postawmy
na drewno, ale w dobrze dobranym
towarzystwie!

Efektowna podłoga – jak to zrobić?
Podłoga również może zaskoczyć i to
nie tylko pięknem surowca czy niebanalnym kolorem. Chcąc stworzyć naprawdę
oryginalną aranżację postawmy na połączenie dwóch różnych materiałów, którego podstawą stanie się drewno, a dodatkiem ceramika, terakota lub kamień.
Łączenie materiałów wymaga nie tylko zmysłu estetycznego, ale szczególnej
dbałości o szczegóły. O czym należy pamiętać? „Decydując się na tak oryginalne
rozwiązanie musimy mieć na względzie
wiele aspektów technicznych. Po pierwsze
prawidłowo dobierzmy wymiary obu materiałów. Grubość drewnianych elementów
może wahać się od 11 do 22 mm, zaś płytki ceramiczne zazwyczaj posiadają grubość oscylującą wokół 9 – 12 mm. Niemniej ważna jest kolejność układania, uzależniona od wybranych przez nas surowców, a także kwestie bezpieczeństwa, wyni-

kające z właściwego wykonania łączeń.” –
zauważa Paweł Goryl - Nieciuński, ekspert
firmy Kopp.

Drewno i płytki – duet doskonały
To połączenie coraz częściej występujące w nowoczesnych projektach mieszkań, gdzie kuchnia i salon stanowią integralną całość. Zanim przystąpimy do układania podłogi rozważmy kolejność nanoszenia poszczególnych materiałów. Zazwyczaj, wygodniej rozpocząć od ceramiki, jednak w tym wypadku,
kolejność powinna zostać odwrócona i koniecznie musimy
zacząć od położenia naturalnego
surowca. Drewno w kontakcie z
klejem może ulec nieodwracalnym uszkodzeniom i defektom
dlatego najlepiej, przed jego
montażem, zakończyć wszystkie
„mokre” prace, narażające je na
zniszczenie, upewniając się, że
użyte preparaty są suche i nie
pozostawiają śladów.
Nie można zapomnieć o
wyrównaniu podłoża. Poziomując parkiet drewniany mamy do
dyspozycji wygodne w użyciu
wylewki samopoziomujące. Dostosowując płytki, różnice zniwelujemy za pomocą gęstego - cienko lub grubowarstwowego kleju.
W przypadku widocznych róż-

nic zdecydujmy się na masę niwelującą,
która powinna trwale rozwiązać problem
wszelkich nierówności.
Jeśli chodzi o wykończenie, do wyboru
mamy kilka możliwości. Podstawową zasadą, o której bezwzględnie musimy pamiętać
jest pozostawienie szczeliny dylatacyjnej na
styku obu materiałów, która pozwoli drewnu pracować. Szczelinę możemy uzupełnić
gotowym profilem z tworzywa sztucznego.
To jednak ryzykowne rozwiązanie, które

może w znacznym stopniu zachwiać oczekiwany przez nas efekt kompozycyjny.
Najbezpieczniejszym i najbardziej
praktycznym wyborem będzie korek, który możemy malować i lakierować według
własnego uznania. Ten materiał z łatwością
zintegruje się z podłogą, tworząc gładkie,
stonowane połączenie. Pamiętajmy bowiem, że miejsce łączenia powinno być
niewidoczne i płaskie – dodaje Paweł Goryl - Nieciuński, ekspert Kopp.

Podłoga z charakterem
W połączeniu z ceramiką, terakotą
lub kamieniem najlepiej sprawdzą się oryginalne lite deski dębowe o rustykalnym
wyglądzie dostępne w ofercie firmy Kopp.
Dzięki temu podłoga nabierze wyglądu
stylowej willi pod miastem, wprowadzając
do domu ciepło i nastrój ułatwiający wypoczynek.
Ale odważne aranżacje to nie tylko
rozwiązanie dla wnętrza domu. Jedną z realizacji firmy Kopp, łączącą oba materiały, była aranżacja biura firmy Ajona
Polska w Bielsku-Białej. Tym razem w
oryginalnym połączeniu bruku i drewna wystąpił antyczny bambus karmelowy. Elegancka deska i połyskujący kamień nadały wnętrzu wyjątkowej atmosfery i śródziemnomorskiego klimatu, co
z pewnością przyczyniło się do podniesienia jakości pracy.
Aranżacja przestrzeni, w której
przebywamy na co dzień, zależy tylko
od nas i naszego poczucia estetyki. Łączenie z natury ciepłych i zimnych
materiałów tworzy wnętrze oryginalne
i nietuzinkowe. W razie potrzeby, specjaliści firmy Kopp z przyjemnością
doradzą w jakim pomieszczeniu zastosować takie rozwiązanie oraz jak zaprojektować to połączenie, aby zawiłości techniczne nie wyprowadziły nas z
równowagi, a podłoga służyła nam
przez lata.
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„SIOSTRUNIE”
Dowcipna i niekonwencjonalna muzyczna opowieść z udziałem tytułowych zakonnic, które pragnąc zebrać pieniądze
na pochówek współ-siostrzyczek
(wszystko z winy Siostry Julii – kucharki, z zapałem eksperymentującej z kuchnią francuską), zdecydowały się wystąpić przed widzami w zaimprowizowanym show.

Tańczą, śpiewają i, nawiązując bliski
kontakt z widownią, opowiadają o codzienności konwentu, o swoich pasjach, wyborach
drogi życiowej… itd. Mówią o tym chwilami
serio, ale zwykle z przymrużeniem oka, bawiąc się konwenansami oraz zachęcając publiczność do interakcji. Musical przesycony
jest czarnym humorem, nie ma w nim jednak cienia złośliwości czy agresywnego antyklerykalizmu. Sztuka została przetłumaczona na dwadzieścia sześć języków i odniosła

spektakularny sukces w kilkudziesięciu krajach świata – „Siostrunie” mają własną stronę
internetową i swoje fankluby. W Polsce „Siostrunie” do swojego repertuaru wprowadzały
w przeszłości najbardziej znane sceny muzyczne – Warszawie, Katowicach, Poznaniu i
Gdyni. Absurdalny spektakl, łamiący wszelkie konwenanse i stereotypy. W Teatrze im.
Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie „Siostrunie” reżyseruje Jan Szurmiej, znany rzeszowskiej publiczności z realizacji takich spektakli
jak „Piaf”, „Sztukmistrz z Lublina” czy
„Słodkie lata 20., 30…”
PREMIERA - 28 marca 2014
godz.19:00

29 marca godz.19:00
30 marca godz.19:00
01 kwietnia godz.19:00
02 kwietnia godz.19:00
bilety w cenie: 50zł / 35zł
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Niedobór żelaza – problem globalny
Żelazo (Fe) jest mikroelementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Według Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO) niedobór
tego pierwiastka jest najczęstszym i
najbardziej powszechnym zaburzeniem żywieniowym na świecie. Dotyczy on przede wszystkim kobiet i dzieci w krajach rozwijających się, ale
jest również jedynym niedoborem żywieniowym osiągającym znaczący
rozmiar w krajach uprzemysłowionych. Szacuje się, że nawet co piąta
kobieta znajduje się w grupie ryzyka,
zagrożonej niedoborem żelaza.

witamin. Żywność wysoko przetworzona
jest nierzadko uboga w najważniejsze dla
ludzkiego organizmu składniki odżywcze odgrywające istotną rolę w procesach krwiotwórczych. Rośnie też popularność diet odchudzających oraz wegetarianizmu. Wszystko to wpływa na
mniejsze spożycie produktów, które są
ważnym źródłem żelaza.
Szelazo+SR to jedyny na rynku chelat żelaza, w którym zastosowano formułę przedłużonego uwalniania, co zwiększa wchłanianie i tolerancję codziennego
przyjmowania preparatu. Dodatkowo
zawar ta w produkcie witamina C uczest-

Żelazo pomaga w prawidłowej produkcji czer wonych krwinek i hemoglobiny, prawidłowym transporcie tlenu w organizmie oraz zmniejszaniu uczucia
zmęczenia i znużenia. Niedobory tego
pier wiastka prowadzą do niedokrwistości, zwanej także anemią.
Na niedobór żelaza najbardziej narażone są kobiety. Problem dotyczy
zwłaszcza kobiet w ciąży, nastolatek,
spor tsmenek oraz obficie miesiączkujących. War to wiedzieć, że w czasie
menstruacji kobieta traci około 40 mg
żelaza.

niczy we wchłanianiu żelaza, a witaminy
B6, B12 i kwas foliowy wzmacniają efekt
krwiotwórczy suplementacji tego pier wiastka.

Za niedobór żelaza odpowiada także
nieprawidłowo zbilansowana dieta.
Współczesne sposoby przygotowywania
posiłków coraz częściej prowadzą do
utraty najważniejszych pier wiastków i
Szukając dekoracji okiennej nie musimy
ograniczać się do standardowych opcji.
Oryginalne dodatki, które będą alternatywą dla klasycznych firan i zasłon,
wprowadzą do naszych wnętrz intrygujący charakter. Pomysłowym rozwiązaniem na nietuzinkową stylizację okien są
panele. Bogactwo wzorów i form pozwoli dobrać z kolekcji firmy HAFT S.A. panele odpowiednie do każdego typu wnętrz.

Subtelne wnętrza, którym uroku doda
nawet drobny akcent, pięknie będą się komponować z panelami okiennymi zdobionymi
motywem roślinnym. Model paneli 54150 z
kolekcji HAFT S.A. podkreśli stylistykę
utrzymaną w pastelowych odcieniach. Dlatego efektownie ozdobi zarówno klasyczne,
stonowane wnętrza, jak i nowoczesne, pełne
charakteru pomieszczenia. Nawiązania do

Kolekcja żakar do wych paneli okiennych HAFT S.A.

pokazuje prawdziwy charakter okna

Szelazo+SR to nowość na rynku. Suplement diety dostępny jest w aptekach
bez recepty. Na rynek wprowadzono
opakowania zawierające 30 i 60 kapsułek. Ceny sugerowane Szelazo+SR w aptekach: opakowanie zawierające 30 kapsułek – 19,50 PLN, opakowanie zawierające 60 kapsułek – 29 PLN.
Więcej informacji o produkcie można znaleźć na www.szelazo.pl. Na stronie
prowadzony jest także blog, na którym
znajdują się informacje, porady i ciekawostki dotyczące diety bogatej w żelazo
i suplementacji tego pier wiastka.
natury, które odnajdziemy nie tylko w postaci delikatnie zarysowanych kwiatowych
kształtów, ale również w odcieniach brązu i
kremu, w których dostępne są panele firmy
HAFT S.A., tworzą wrażenie harmonii i
wprowadzają relaksujący nastrój.
Panele zdobione pomysłowymi wzorami będą sprawdzonym rozwiązaniem w pokoju dziecięcym. Klasyczne pojazdy z dawnych czasów wyszyte na panelach 212160 z
kolekcji HAFT S.A. przykują uwagę młodszych lokatorów, tworząc fantazyjną ozdobę
okna. Prosty kształt firan panelowych, stabilny format oraz sięgająca do samej ziemi długość, odpowiednio osłonią okno i tym samym stworzą atmosferę subtelnej intymności. Żakardowe, białe panele HAFT S.A., z
nadrukami starodawnych aut i epokowych
wynalazków, dostępne są w trójelementowym komplecie.
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Kamień węgielny pod Muzeum Polaków Ratujących Żydów
im. Rodziny Ulmów poświęcony przez Papieża Franciszka
W Rzymie, podczas audiencji ogólnej
papież Franciszek pobłogosławił kamień węgielny, który został umieszczony w fundamentach powstającego
w Markowej Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu imienia
Rodziny Ulmów.

Muzeum upamiętniać będzie Józefa
i Wiktorię Ulmów, którzy udzielili schronienia żydowskim sąsiadom, za co wraz
z dziećmi i ukrywanymi ludźmi zostali
rozstrzelani w marcu 1944 roku. Będzie
ono także przypominać o innych znanych
i nieznanych Polakach, którzy nie wahali
się narazić życia, by w czasie II wojny światowej pomóc Żydom.
W uroczystości poświęcenia kamienia
węgielnego w Rzymie uczestniczył Członek Zarządu Województwa Bogdan Romaniuk. -Krótko przedstawiłem historię
Rodziny Ulmów i ideę Muzeum, a Ojciec
Święty pobłogosławił kamień węgielny –
powiedział po uroczystości wicemarszałek
Romaniuk. -Myślę, że to dzieło dobrze
wpisuje się w słowa papieża o budowaniu
relacji chrześcijan i Żydów, wypowiedziane
w Rzymie w ostatnią niedzielę, podczas
modlitwy Anioł Pański – dodał wicemarszałek.
W liście skierowanym do Ojca Świętego Franciszka, prosząc o poświęcenie kamienia węgielnego pod muzeum, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl podkreślał znaczenie powstającej budowli: Pragnę zapewnić Waszą Świątobliwość, że Samorząd Województwa
Podkarpackiego dołoży najwyższych starań, aby miejsce to godnie upamiętniało
heroiczną postawę i czyny rodziny Ulmów
oraz wielu Polaków ratujących Żydów, stając się kolejnym krokiem w budowaniu
szacunku, przyjaźni oraz dobrych relacji
pomiędzy Polakami a Żydami, pomiędzy
chrześcijanami a wyznawcami judaizmu,
pomiędzy ludźmi. Wyrażam nadzieję, że
muzeum w Markowej – przez swój symboliczny wymiar – stanie się także inspiracją

do zadumy, refleksji oraz znakiem przypominającym o imponderabiliach naszego
człowieczeństwa – napisał w liście do Papieża marszałek Ortyl.
Decyzję o budowie w Markowej „Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów” podjął
w 2008 roku Sejmik Województwa Podkarpackiego.
Józef i Wiktoria Ulmowie zostali wraz
z 6 dzieci zamordowani przez niemieckich
żołnierzy 24 marca 1944 roku. Razem
z nimi zginęło ośmioro ukrywanych przez
nich Żydów. Zamordowana przez żołnierzy Wiktoria Ulma w chwili śmierci była
w dziewiątym miesiącu ciąży. Ponad 6 tysięcy Polaków za ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej zostało uhonorowanych przez Instytut Yad Vashem medalem
„Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.

W tym gronie znaleźli się w 1995 roku
Wiktoria i Józef Ulmowie.
Projekt muzeum, które powstaje
w Markowej przygotowała pracownia architektoniczna Nizio Design International, która odpowiada za aranżację między
innymi Muzeum Powstania Warszawskiego. 23 września 2013 roku podpisana została umowa z wykonawcą muzeum.
Całkowita wartość inwestycji wynosi
6, 8 mln zł. Większość tej kwoty sfinansowana zostanie ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego. Milion złotych na ten cel zadeklarował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakończenie budowy planowane jest na grudzień 2015 roku.
Alek san dra Go rze lak –Nie du ży
Biu ro pra so we UMWP

„Widzenie świata”

Podkarpaccy artyści prezentują swe prace w Urzędzie Marszałkowskim

Ekspozycja przedstawia prace artystów, którzy są członkami Regionalnego
Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie. W wernisażu wystawy, który odbył się 18 marca br. obok twórców i ich
przyjaciół wziął udział Członek Zarządu
Województwa Podkarpackiego Bogdan
Romaniuk.
Honorowy patronat nad wystawą objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Można ją oglądać w
hallu głównym urzędu marszałkowskiego
do 28 marca 2014 roku.
Alek san dra Go rze lak–Nie du ży

Fot. Sebastian Kieszkowski Biuro prasowe UMWP

Olejne pejzaże, akwarele z podkarpackimi krajobrazami, obrazy pełne poetyckich fantazji, sugestywne rzeźby
oraz portrety, prace próbujące odkryć
strukturę natury – to zaledwie część
wystawy malarstwa i rysunku zatytułowanej „Widzenie świata”, która prezentowana jest w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie.
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VIII Plebiscyt na Najlepszego Sportowca
i Trenera Łańcuta 2013 roku
m.in.: Zło tą Od zna ką PZPN, Zło tą
Od zna ką Okrę go wych Związ ków
Pił ki Noż nej w Rze szowie i Prze my ślu. Był tak że zwycięz cą kon kur su
ga ze ty spor towej „Tempo” na naj lep sze go pił ka rza rze szowsz czy zny.
Nie zwy kle skrom ny, lu bia ny i za słu żo ny dla łań cuc kie go spor tu.
Uroczyste ogłoszenie wyników,
wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się 24 lutego 2014 roku w hali
MOSiR podczas meczu koszykówki
o mistrzostwo I ligi Sokół Łańcut –
Start Lublin. Najlepszym spor towcom i trenerom nagrody, puchary
i dyplomy wręczali: Bogdan Romaniuk – Członek Zarządu Woje wództwa Podkar packiego, Stanisław Gwizdak – Bur mistrz Miasta Łańcuta i Jerzy Hałka – Dyrektor MOSiR Łańcut. Okazjonalne patery ufundował
i osobiście wręczył Kazimierz Gołojuch – Poseł na Sejm RP.
Uro czy stość uświet ni ło swoją
obecnością także wielu innych gości
m.in. Adam Krzysztoń – Starosta
Łańcucki, Ks. Proboszcz Marek Blecharczyk, Radni Miasta Łańcuta, dyrektorzy szkół, instytucji, zakładów
pracy, sponsorzy.

Or ganizatorem Konkur su – Plebiscytu był Burmistrz Miasta Łańcuta Sta ni sław Gwiz dak i Miej ski
Ośrodek Spor tu i Rekreacji w Łańcu cie. Naj lep szych spor tow ców
i trenerów wybierała 8 – osobowa
Kapituła powołana przez Dyrektora MOSiR Łańcut. Przewodniczącym Kapituły był Krzysztof Szczepaniak – Radny Miasta Łańcuta,
wielki miłośnik i znawca spor tu,
wieloletni działacz spor towy.
VIII PLEBISCYT
NA NAJLEPSZEGO SPOR TOWCA I TRENERA
ŁAŃCUTA 2013 ROKU
– WYNIKI
HONOROWY PATRONAT
MARSZAŁEK WO JEWODZTWA
PODKARPACKIEGO
WŁADYSŁAW OR TYL

W bieżącej edycji kluby spor towe, stowarzyszenia i szkoły zgłosiły
ogółem 24 spor towców i trenerów
spośród których Kapituła dokonała
następującego wyboru:
NAJLEPSZY SPOR TOWIEC
1. Michał Baran – koszykówka

– PTG „Sokół” Łańcut.
Jeden z najlepszych rozgrywających I ligi. Podstawowy zawodnik Sokoła. Już 7 sezon reprezentuje bar wy
Sokoła. W meczu z SIDEN Toruń
06.04.2013r (78:69) zdobył 17 pkt
i zanotował 6 asyst.
2. Marta Sroczyk – wyciskanie
sztangi leżąc – LUKS „Zieloni” Łańcut.
4 - krotna złota medalistka Mistrzostw Polski. Ustanowiła dwa rekor dy Pol ski w gru pie wie kowej
do lat 18 i 20 (wynik 75 kg).
IV miej sce w Mi strzo stwach
Świata Juniorek.
I miejsce w Pucharze Polski.
3. Monika Sroczyk – wyciskanie sztangi leżąc – LUKS „Zieloni”.
Srebr ny medal w Mistrzostwach
Polski Juniorek. Ustanowiła rekord
Polski Juniorek do lat 23 wynikiem
82,5 kg w kat. wagowej do 57 kg.
IV miej sce w Mi strzo stwach
Świata Juniorek do lat 23.
Złoty medal w Pucharze Polski.
4. Damian Pieloch – koszykówka – PTG „Sokół” Łańcut.
Jeden z najlepszych skrzydłowych w I lidze i najlepiej rzucających
za 3 pkt.
VI miejsce w I lidze pod względem celnych rzutów za 3. 24 marca
2013r w meczu z AZS Kutno (90:87)
uzyskał 30 pkt w tym 5 razy trafił
za 3 pkt.
5. Krzysztof Marcinowski – tenis stołowy – KS „Pegaz” Łańcut.
Lider i najskuteczniejszy zawodnik II ligowej drużyny tenisa stołowego KS Pegaz Łańcut. W sezonie
2013/2014 na 26 rozegranych meczy
wygrał 24. Jest indywidualnym Mistrzem Świata Strażaków i Mistrzem
Polski Strażaków. Zwycięzca I Grand
Prix Polski weteranów w kategorii 4049 lat.

Marek Grzesik

NAJLEPSZY TRENER
Adam Bielecki – LUKS Zieloni

Łańcut.
Tre ner klu bo wy mi strzyń
i re kor dzi stek Pol ski Mar ty i Mo ni ki Sro czyk, Ma cie ja Ma cha i An drze ja Pasz ko. Od wie lu lat tre ner
i wy cho waw ca wie lu za wod ni ków
i za wod ni czek, me da li stów Mi strzostw Pol ski i Świa ta w spor tach si ło wych. Dr Adam Bie lec ki
jest na uczy cie lem wy cho wa nia f i zycz ne go w Ze spo le Szkół Tech nicz nych w Łań cu cie.
WYRÓŻNIENIA
Łukasz Bielecki – Sokół Łań-

cut – koszykówka.
Trener wychowawca młodzieży
zespołu kadetów. III miejsce w podkar packiej lidze kadetów.
Da riusz Ka szowski – Sokół
Łańcut – koszykówka.
Tre ner ze spo łu se nio rów PTG
So kół Łań cut. Naj dłu żej pra cują cy
w I li dze tre ner (nie prze rwa nie 13
se zon). Ak tu al nie tre ner 4 dru ży ny
I li gi.
Adam Naróg – ŁKS Łańcut –
piłka nożna.
Trener wychowawca trampkarzy
ŁKS Stal Łańcut. Wychowawca klasy
spor towej o pro f i lu pił ka noż na w Publicznym Gimnazjum Nr1.
Paweł Włodyka – KS „Pegaz”
Łańcut – tenis stołowy.
Tre ner II li gowej dru ży ny KS
„Pe gaz” Łań cut oraz naj młod szych
adeptów te ni sa (szko ła pod sta wowa). II miej sce w II li dze po run dzie
za sad ni czej Klu bu KS „Pe gaz” Łań cut z re al ny mi szan sa mi na awans
do I li gi.

NAJLEPSZY MŁODZIEŻOWIEC
ŁAŃCUTA – TALENT 2013
ROKU
Michał Kazimirowicz – koszy-

kówka – Sokół Łańcut.
Reprezentant podkar pacia w koszy kówce ka te go rii ka det. Je den
z najzdolniejszych koszykarzy Sokoła
w ka te go riach mło dzie żowych.
Uczeń Publicznego Gimnazjum Nr1
w Łańcucie. Wraz z drużyną I Gimnazjum zajął III miejsce w finale krajowym Or lik Ba sket ma nia (Byd goszcz 2013r).
WYRÓŻNIENIA
Piotr Cyrnek – tenis stołowy –

KS „Pegaz” Łańcut.
Najlepszy tenisista stołowy woj.
podkar packiego w kat. młodzieżowej. Zawodnik II – ligowej drużyny
KS „Pegaz”. W bieżącym sezonie
na 26 rozegrane mecze wygrał 24.
Bar tosz Fryń – koszykówka –
Sokół Łańcut.
Uczeń II klasy I LO w Łańcucie.
Koszykarz PTG Sokół.
Ma ciej Mach – wyci ska nie
sztangi leżąc – LUKS „Zieloni” Łańcut.
Mistrz Polski w wyciskaniu sztangi leżąc w kat. do lat 16.
Krzysztof Mierzwa – podnoszenie ciężarów – KS MOSiR Łańcut.
Mistrz woje wództwa podkar packiego w kat. młodzik. Udział w Mistrzo stwach Pol ski mło dzi ków (9
miejsce). III miejsce w Mistrzostwach
Polski Szkół Rolniczych.
Andrzej Paszko – wyciskanie
sztangi leżąc – LUKS „Zieloni” Łańcut.
Złoty i srebr ny medal Mistrzostw
Polski Juniorów. Ustanowił rekord

Polski juniorów do lat 20 wynikiem
135 kg w kat. wagowej do 66 kg.
WYRÓŻNIENIE
specjalne za całokształt osiągnięć w sporcie łańcuckim.
WŁODZIMIERZ LISZKA

Je den z naj lep szych pił ka rzy
i tre ne rów w hi sto rii Sta li Łań cut.
W pił kę noż ną za czął grać za raz
po II woj nie w Kra kowie. Ca łą ka rie rę grał na po zycji bram karz. Ko lej no w na stę pują cych klu bach: KS
Ła giew ni ki Kra ków (1946-1950),
OWKS Kra ków (1950-1953), Gar bar nia Kra ków (1954-1960). W tym
klu bie (Gar bar nia) przez dwa se zo ny wy stę pował w I li dze (obec na eks tra kla sa). Ro ze grał tak że hi sto rycz ny mecz w bar wach Wi sły
Kra ków z „Ra pi dem” Wie deń (1:1)
i zo stał bo ha te rem te go me czu, sze ro ko opi sy wa nym w ogól no pol skiej
pra sie spor towej („Sport”, „Prze gląd Spor towy”, „Tempo”).
W grud niu 1960 ro ku Wło dzi mierz Lisz ka opu ścił Kra ków i prze niósł się do Łań cu ta gdzie re pre zen tował Stal Łań cut do za koń cze nia ka rie ry w 1971 ro ku. Wte dy
w wie ku 41 lat ro ze grał swój ostat ni mecz Stal Łań cut – JKS Ja ro sław.
Po uzy ska niu kwa li f i ka cji tre ner skich zo stał tre ne rem. Naj pierw
w Sta li Łań cut, któ rą z prze rwa mi
tre nował do 1993 ro ku. Był szko le niow cem tak że in nych dru żyn
z oko lic Łań cu ta: Orzeł Prze worsk,
Spo masz Kań czu ga, Włók niarz
Rak sza wa, Astra Me dy nia Gło gow ska i gru py mło dzie żowe Sta li Łań cut jesz cze do 2008 ro ku. Wie lo krot nie od zna cza ny i wy róż nio ny
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Mistrzostwa Polski
Urzędów Marszałkowskich
W dniach 13-15 marca br. w
Gniewinie odbyły się II Mistrzostwa Polski Urzędów Marszałkowskich w piłce nożnej halowej.
Organizatorem turnieju był
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Bardzo
udany występ zanotowała drużyna złożona z pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, która
zajęła wysokie 5 miejsce. Ogółem
drużyna Urzędu w całym turnieju
wygrała 5 meczów, bilans bramkowy 9:2 Reprezentanci Urzędu
tylko raz schodzili z boiska pokonani w zremisowanym meczu z
województwem opolskim, po rzutach karnych (ćwierćfinał).
Mecze grupowe
podkarpackie – lubuskie 2:0,
podkarpackie – pomorskie 2:1,
podkarpackie – mazowieckie 2:0
Faza pucharowa
podkarpackie – opolskie 0:0, karne 3:4
(ćwierćfinał),
podkarpackie – dolnośląskie 2:1,
podkarpackie – warmińsko – mazurskie
1:0 (mecz o 5 miejsce).

Skład drużyny: Arkadiusz Czerwonka,
Tomasz Rusznica, Wojciech Pytko, Piotr
Pasterz, Marek Antonik, Paweł Głowacz,
Tomasz Burdzy, Wojciech Szwed.
W turnieju stojącym na wysokim i
wyrównanym poziomie udział wzięło 13
drużyn Urzędów Marszałkowskich.. Zdecydowana większość spotkań była bardzo
zacięta i wyrównana. Bramkarze popisywali się pięknymi paradami, padały efektowne bramki, a widzowie mogli podziwiać wiele składnych i ciekawych akcji.
Końcowa klasyfikacja.
śląskie,
pomorskie,
lubelskie,
opolskie,
podkarpackie,
warmińsko – mazurskie,
dolnośląskie,
świętokrzyskie,
małopolskie,
mazowieckie,
łódzkie,
lubuskie,
kujawsko- pomorskie.
Marek Grzesik

Reklama
tel. 17 852 10 06, 603 790 207
s.gajos@extra-media.pl
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W letnim słońcu: jak zadbać
o drewno w ogrodzie?

Grill, taras z desek, słoneczne letnie
popołudnie, nagła zmiana pogody i
ulewny deszcz. Brzmi znajomo? Ostre
słońce na przemian z deszczem mogą
zniszczyć drewno, jeśli nie będziemy
stosować odpowiednich preparatów
do jego pielęgnacji. Drewniane meble
wystarczy chować pod zadaszenie,
ale naturalna zewnętrzna podłoga
musi wytrzymać zmienne warunki pogodowe.

Lato sprzy ja spędzaniu czasu na
świeżym powietrzu, odpoczywaniu
na tarasie i korzystaniu ze słońca.
Zbyt długi kontakt z piekącymi promieniami może zaszkodzić naszej
skó rze i na le ży za bez pie czyć się
przed ich szkodliwym działaniem. Podobnie jest w przypadku drewna. Jest
to surowiec naturalny, a słońce i
deszcz nie pozostają bez wpływu na
jego kondycję.
Pierw szą czynnością, jaką należy
wy ko nać jest spraw dze nie ta ra sowych wkrętów, które mogły się poluzować. To samo dotyczy drewnianych ławek i innych mebli, jeśli nie
były schowane pod zadaszeniem.
Podczas jesieni i zimy, na skutek
opadów, deski pęcznieją, wiosną zaś
wy sychają na słońcu, co może powodować osłabienie połączeń między poszczególnymi częściami. Po
ponownym skręceniu desek tarasowych czy drewnianych mebli ogrodowych, można przy stąpić do olejowania.
Olejowanie
Drewniany taras czy meble ogrodowe są narażone na negatywny
wpływ czynników atmosferycznych,
co powoduje szarzenie drewna czy
nawet rozwój niszczących jego strukturę grzybów. Aby temu zapobiec,
przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić olejowanie powierzchni
drewnianych. Zabieg ten znacznie
opóźni naturalny proces patynowania drewna. Utrzyma także na dłużej
jego kolor, blaknący w słońcu.
- Olej przeznaczony do pielęgnacji drewna nakłada się szerokim pędzlem na oczyszczoną z piasku i kurzu
powierzchnię. Preparat tego typu

tworzy warstwę ochronną przed wnikaniem wilgoci – tłumaczy ekspert
fir my Kopp – Podłogi Naturalnie Doskonałe, Katarzyna Wątor. Nałożenie
warstwy oleju jest najprostszym i najstar szym spo so bem kon ser wa cji
drewnianej powierzchni. Jest także
metodą wygodną, ponie waż olej wnika głęboko w strukturę drewna i nie
pozostawia dodatkowej warstwy na
jego powierzchni. Olej jako środek
konser wujący ma jednak wady: nie
chroni przed wnikaniem tłustych
plam, które stają się niemożliwe do
usunięcia. Z jego pomocą nie zmienimy także koloru deski.
Lakier, lazura czy bejca?
Producenci preparatów do drewna prześcigają się w pomysłach. Do
wyboru mamy bejce, lazury lub lakiery. Lazura nadaje kolor, ale nie zakrywa struktury drewna, słojów i sęków.
Jest odpor na na większość popular nych zabrudzeń. Bejca zwiększa odpor ność desek na wpływ warunków
atmosferycznych, a nałożona warstwa
tego środka pozwala na całkowitą
zmianę koloru drewna. Lakier natomiast jest trwałą, elastyczną powłoką,
która podkreśla kolor drewna i zapobiega zmianom jego odcienia. Istnieją także preparaty łączące właściwości
bejc, lakierów i lazur.
Jeśli decydujemy się na taras z desek, musimy wziąć pod uwagę, że
utrzymanie jego wyglądu i właściwości wymaga regular nych zabiegów.Gra
zdecydowanie jest war ta świeczki,
gdyż zadbane drewno posiada naturalny urok. Dostępne na rynku preparaty pielęgnacyjne pomogą sprostać wymaganiom tego surowca i długo cieszyć się jego pięknem.
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Podniebna majówka.
Balony nad Krosnem
od 30 kwietnia
KROSNO. W pierwszy dzień maja
niebo nad Krosnem nabierze kolorów. To wszystko za sprawą
XV Górskich Zawodów Balonowych.
W tym roku balonowa majówka
trwać będzie od środy 30 kwietnia,
do niedzieli 4 maja. W programie
wiele spor towych i muzycznych
emocji. Sprawdź program imprezy.

Wydarzenie „Balony nad Krosnem”
jest największą imprezą plenerową nie
tylko na Podkarpaciu, ale i w całej Polsce. Zawody balonowe charakteryzują się
wysokim prestiżem, który z roku na rok
się zwiększa. Dzięki zawodom Krosno
stało się jednym z największych ośrodków sportów balonowych w Polsce. Nie
ma drugiego takiego miasta, w którym
odbywałaby się tak duża impreza balonowa!

W trakcie trwania ostatnich Górskich Zawodów Balonowych przez krośnieńskie lotnisko przewinęło się ok.
100 tys. ludzi. Blisko 90 tys. internautów z całego świata zainteresowało się
imprezą śledząc bezpośrednie transmisje z odbywanych lotów i odwiedzając
funkcjonujące na płycie lotniska Studio
Balonowe. Impreza trwa nieprzerwanie
od 2000 r. Tegoroczne Górskie Zawody
Balonowe w Krośnie będą jubileuszową
XV edycją.
Niezmiennie organizatorami imprezy
jest Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej, Prezydent Krosna,
w imieniu którego działa głównie Regionalne Centrum Kultur Pogranicza oraz gospodarz podstawowej areny zawodów Aeroklub Podkarpacki. Natomiast z roku
na rok rośnie zaangażowanie organizatorów, by impreza była coraz atrakcyjniejsza
dla jej odbiorców, zaś balony były jak najbliżej ludzi. Te dążenia niekiedy niweczy
pogoda i choć rzeczy, na które nie mamy
wpływu nie powinny drażnić, to jednak
wszyscy wiedzą, że powoduje to frustrację
organizatorów i rozczarowanie licznie
zgromadzonych widzów. Jednak w tym roku aura ma wszystkim sprzyjać – mówi
Zygmunt Jerzyk – Dyrektor Organizacyjny
XV GZB.

Krosno bez Mistrzostw,
ale z dużą obsadą
XV Górskie Zawody Balonowe odbywać się będą w ramach cyklu Balonowego
Pucharu Polski. Mimo wielu wysiłków organizatorów, nie przyznano Krosnu tytułu
Mistrzostw Polski. Odbędą się one w Nałęczowie podczas IX Międzynarodowych
Zawodów Balonowych o Puchar Spa Nałęczów od 6 do 10 sierpnia 2014 r.
– Według opinii większości zawodników Krosno od lat organizuje najlepszą imprezę balonową w kraju. Dowodem na to
jest też fakt, że są to najliczniej obsadzone
zawody, gdzie przyjeżdża więcej załóg niż
na Mistrzostwa Polski. Nie jesteśmy jednak
ośrodkiem sportów balonowych, nie ma
w Krośnie ani jednego balonu, ani jednego
baloniarza. O przyznaniu MP decyduje Komisja Balonowa, która złożona jest z balo-

niarzy… Myślę, że to wiele tłumaczy- mówi
Zygmunt Jerzyk. – Nie wylewamy jednak łez
z powodu tego, że Mistrzostwa Polski będą
rozgrywane w innym mieście. My organizujemy imprezę nie tylko dla baloniarzy, ale
również, a może nawet przede wszystkim
dla mieszkańców naszego regionu. Zresztą
nie mam wątpliwości, że najlepsi baloniarze
i tak do Krosna przyjadą – dodaje Jerzyk.

Nie zabraknie muzycznych wrażeń
Jakie atrakcje, oprócz balonów, czekać będą na wszystkich, którzy w trakcie
imprezy zdecydują się odwiedzić krośnieńskie lotnisko? Jak informują organizatorzy,
oprócz wrażeń, tych o charakterze lotniczym, skierowane będą propozycje dla ludzi o różnych gustach i w różnym wieku.
– Jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie
coś dla siebie. Najbardziej jednak interesuje wszystkich kto pojawi się na estradzie.
Zdradzę więc, że wśród bogatej propozycji
krośnieńskiego RCKP nie zabraknie
gwiazd – mówi Zygmunt Jerzyk. – W trakcie weekendu „Balony nad Krosnem”
na estradzie pojawią się zespoły Enej, Strachy na Lachy, czy bożyszcze nastolatków
Dawid Kwiatkowski – zdradza Zygmunt
Jerzyk, Dyrektor Organizacyjny XV GZB.
in fo: Kro sno Ci ty. pl
Fot. Ma te usz Głód
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Naprawiać – TAK! Szlifować – NIE!

Drobna, z pozoru niegroźna rysa na szybie czołowej samochodu,
szybko może zwiększyć swoje rozmiary i przekształcić się w problematyczne do usunięcia pękniecie liniowe. Spora część kierowców, chcąc
uprzedzić ten fakt, decyduje się
na szlifowanie miejsca uszkodzenia,
które pomóc ma w zniwelowaniu
ubytku. Niestety, działanie to skutkuje powstawaniem zniekształceń w polu widzenia kierowcy. Zachowanie się
szyby czołowej po szlifowaniu jest
trudne do przewidzenia. Jest ona bowiem zbudowana z dwóch równowareklama

żących się tafli szkła. Przy zdjęciu nawet niewielkiej grubości materiału
z jednej z nich, tworzy się soczewka,
która powodować będzie załamanie
obrazu, a tym samym problemy
z oceną rzeczywistej sytuacji na drodze. W wyniku szlifowania szyba
czołowa jest też mniej odporna zarówno na wstrząsy i uderzenia, jak
i ruchy karoserii w czasie jazdy. W razie kolizji drogowej, osłabiona przez
szlifowanie szyba pękając może rozbić się na drobne kawałki, które
w efekcie spowodują dodatkowe obrażenia ciała u kierowcy i pasażerów.

Szlifowanie szyb samochodowych
nieuchronnie prowadzi do ich trwałego uszkodzenia. Próbując zatem
zniwelować ubytek możemy doprowadzić do powstania znacznie bardziej rozległego pęknięcia liniowego.
Zamiast decydować się na takie nieprofesjonalne praktyki lepiej rozważyć naprawę, dostrzegalnych na powierzchni szyby czołowej, uszkodzeń
punktowych lub, w przypadku poważniejszych ubytków, całkowitą wymianę szyby. Obydwie te usługi można wykonać w serwisach NordGlass
w całej Polsce.
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