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W dniu 9 maja 2013 r. o godz. 16.00,
w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej przy ul. Mickiewicza 20a

odbêdzie siê Konferencja pod nazw¹

„Astma oskrzelowa – edukacja, diagnostyka,
leczenie – wczoraj, dziœ, jutro”,

w której wezm¹ udzia³ – prof. Ryszard Kurzawa oraz prof. Zbigniew

Doniec z Instytutu GruŸlicy i Chorób P³uc w Rabce.

Serdecznie zapraszamy mieszkañców!!!

Pañstwowy Inspektor

Sanitarny w Le¿ajsku

informuje!

Co zrobiæ, aby odbieraæ telewizjê cyfrow¹?
Aby odbieraæ cyfrow¹ telewizjê naziemn¹ nale¿y posiadaæ: telewizor
z wbudowanym dekoderem DVB-T lub tuner telewizyjny z dekode-
rem DVB-T (dekoder STB) lub zewnêtrzn¹ b¹dŸ wewnêtrzn¹ kartê
telewizyjn¹ do komputera/laptopa z mo¿liwoœci¹ odbioru DVB-T.

Co to jest DVB-T?
DVB-T to standard telewizji cyfrowej nadawanej z nadajników na-
ziemnych. W Polsce do koñca 2013 roku zast¹pi ca³kowicie telewi-
zjê, któr¹ dotychczas odbieramy za pomoc¹ zwyk³ej anteny.

Jaka antena jest potrzebna do odbioru cyfrowego?
Wystarczy zwyk³a antena telewizyjna lub antena specjalnie przezna-
czona do DVB-T (zale¿ne od odleg³oœci od nadajnika).

Jakie programy bêd¹ dostêpne?
MUX1: TVP 1 HD, TVP 2, TVP INFO, Eska TV, TTV, Polo TV, ATM
Rozrywka, MUX2: Polsat, TVN, TVN 7, TV4, TV Puls, TV Puls 2,
TV 6, Polsat Sport News.

Prze³¹cz siê na
telewizjê cyfrow¹!
W dniu 23 lipca 2013 roku w Le¿ajsku zosta-
nie wy³¹czona telewizja analogowa. Od tego
dnia nadawany bêdzie wy³¹cznie sygna³ cyfrowy.

Koncert inauguracyjny:
17 czerwca recital organowy: prof. Joachim Grubich

czêœæ kameralna: �Orkiestra Reprezentacyjna Stra¿y Gra-
nicznej w Nowym S¹czu �Chór im. Jana Paw³a II
w Nowym S¹czu �soliœci

24 czerwca recital organowy: Jerzy Kukla
czêœæ kameralna: �Krakowski Kwintet Dêty �Marek Mlec-
zko – obój �Roman Widaszek – klarnet �Pawe³ Solecki
– fagot �Katarzyna Kurowska-Mleczko – flet �Tadeusz
Tomaszewski – waltornia

1 lipca recital organowy: Witold Zaborny
czêœæ kameralna: �Witold B³aszczyk – organy �Lilianna
Zalesiñska – mezzosopran

8 lipca recital organowy: Jaros³aw Malanowicz
czêœæ kameralna: �Agnieszka Kacma (flet)

15 lipca recital organowy: Andrzej Chorosiñski
czêœæ kameralna: �RITA PREIKSAITE (Litwa) – mezzosop-
ran �Kwartet smyczkowy „ACUSTO” (Litwa) �Darek
Krapik (Darius Krapikas) – I skrzypce �Kristina Domark-
iene – II skrzypce �Zaneta Janoniene – altówka �Vytau-
tas Pocius – wiolonczela

22 lipca recital organowy: Micha³ Kocot
czêœæ kameralna: �Zespó³ Muzyki Dawnej „Hortus Musicus”

Koncert fina³owy:
29 lipca recital organowy: Ludger Lohmann (Niemcy)

czêœæ kameralna: �Aleksandra Drzewicka – sopran
�£ukasz B³aszczyk – skrzypce �Mariusz Drzewicki –
fortepian �Marek G³owacki – dyrygent �Orkiestra Ka-
meralna „Polish Camerata”

Koncert specjalny:
17 sierpnia Recital organowy: prof. Józef Serafin (Dyrektor Artystyczny)
Komitet Organizacyjny Festiwalu zastrzega sobie prawo do wprowa-
dzania zmian w Programie Festiwalu.

Organizatorzy:

Ramowy program
XXII Miêdzynarodowego Festiwalu
Muzyki Organowej i Kameralnej
Le¿ajsk 2013
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GRODZISKO DOLNE ............................................................................. 16-17
Grodziszczanie na targach w Kielcach, Stado boæków zwiastowa³o
wiosnê, Korowal weselny na Liœcie Produktów Tradycyjnych,
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GMINA LE¯AJSK ....................................................................................... 18
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Powiat Le¿ajski wspólnie z Gmin¹ Le¿ajsk zrealizowa³ zadanie
pn. „Budowa wodoci¹gu na terenie Gminy Le¿ajsk ” w zakresie
obejmuj¹cym budowê sieci wodoci¹gowej w Piskorowicach wraz
z wykonaniem sieci do Domu Pomocy Spo³ecznej w Piskorowicach
-Mo³yniach.

DPS w Piskorowicach-Mo³yniach to jednostka organizacyjna Powiatu
Le¿ajskiego, w której przebywaj¹ osoby przewlekle psychicznie chore.

G³ównym inwestorem budowy wodoci¹gu by³a Gmina Le¿ajsk,
która zabezpieczy³a na jego wykonanie kwotê 126 901,89 z³ brutto,
natomiast Powiat Le¿ajski wspar³ wykonanie tego przedsiêwziêcia
œrodkami finansowymi w kwocie 54 858,84 z³ brutto.

Dziêki wspólnym staraniom samorz¹dów sieæ wodoci¹gowa objê-
³a równie¿ gospodarstwa domowe zlokalizowane w Przysió³ku „Pi-
skorowice-Mo³ynie”.

DPS w Piskorowicach-Mo³yniach
ma sieæ wodoci¹gow¹!

Pod znakiem sprawozdañ z dzia-
³alnoœci instytucji podleg³ych Po-
wiatowi up³ynê³a znaczna czêœæ XL
sesji Rady Powiatu. Wedle informa-
cji Mariana Furmanka, dyrektora
Samodzielnego Publicznego Ze-
spo³u Opieki Zdrowotne, le¿ajska
placówka odnotowa³a za ubieg³y
rok nieco ponad 1 mln z³ zysku,
przy nak³adach na inwestycje siê-
gaj¹cych 2,3 mln z³. Jednoczeœnie
nie wyst¹pi³y zobowi¹zania wyma-
galne, a ponadto do rozliczenia
z Narodowym Funduszem Zdro-
wia pozosta³o 1,1 mln z³ z tytu³u
wykonanych œwiadczeñ ponad
przyjêty limit. Udzielaj¹c wyja-
œnieñ radnemu Waldemarowi Fu-
sowi na temat amortyzacji œrod-
ków trwa³ych dyrektor Furmanek
powiedzia³, ¿e od 1 lipca 2011r. w
samodzielnych publicznych zak³a-
dach opieki zdrowotnej obowi¹-
zuje nowy przepis o naliczaniu po
stronie przychodów operacyjnych

Informacja z sesji

Rady Powiatu Le¿ajskiego

niezamortyzowanej wartoœci œrod-
ka trwa³ego zakupionego z dota-
cji. W ostatecznym rozrachunku
wp³ywa to na poprawê relacji przy-
chodów do kosztów i ma swoje od-
zwierciedlenie w wyniku finanso-
wym. W przypadku le¿ajskiego
szpitala i wstêpnych danych za
2012 r. chodzi o kwotê 600 tys. z³.

Uda³o siê w ub. roku zbilanso-
waæ wydatki z przychodami Mu-
zeum Ziemi Le¿ajskiej, ale przy
za³o¿eniu, ¿e w kosztach jednost-
ki nie uwzglêdni siê amortyzacji.
Placówka oprócz dotacji z bud¿e-
tu powiatu (498 tys. z³) uzyska³a
dodatkowe œrodki z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go (130 tys. z³), które przeznaczy-
³a na doposa¿enie (wymieniono
oœwietlenie obiektów na energo-
oszczêdne ¿arówki ledowe, zaku-
piono sprzêt multimedialny i dla
ma³ej poligrafii, sprzêt wystawien-
niczy, oprogramowanie).

– Uda³o siê tak¿e zdobyæ fundusze
ze Szwajcarsko-Polskiego Programu
Wspó³pracy Swiss Contribution na
wyposa¿enie warsztatu stolarskiego,
dziêki czemu kontynuowane bêd¹
tradycje (pokazy) rêkodzielniczego
wytwarzania zabawek – powiedzia³
Andrzej Chmura, dyrektor mu-
zeum.

Stopa bezrobocia na le¿ajskim
rynku pracy przekroczy³a ju¿ 20
proc. i to pomimo przeznaczenia
w ub. roku ponad 23 mln z³ na
rozmaite dzia³ania os³onowe i ak-
tywizuj¹ce. W tegorocznych wy-
datkach pula œrodków na sta¿e,
dotacje oraz tworzenie nowych
miejsc pracy ulegnie podwojeniu
do ponad 4 mln z³. Agnieszka
Wyszyñska, dyrektor Powiatowego
Urzêdu Pracy, zapowiedzia³a te¿
inne dzia³ania, czêœæ z nich zapo-
cz¹tkowano jeszcze w ub. roku,
by zdobyæ dodatkowe pieni¹dze
na aktywne formy przeciwdzia³a-
nia bezrobociu. W toku dyskusji
radny Marek Ordyczyñski zauwa-
¿y³, ¿e aktywnoœæ samego urzêdu
pracy nie rozwi¹¿e problemu,
musz¹ w³¹czyæ siê samorz¹dy
i w wiêkszym stopniu nale¿y wy-
korzystaæ istniej¹ce na terenie po-
wiatu specjalne strefy ekonomicz-
ne: Stare Miasto Park i Nowa Sa-
rzyna. Radna Alina Cebulak przy-
pomnia³a, ¿e jeszcze 2 lata temu
budowê parku przemys³owego
w Starym Mieœcie zewsz¹d kryty-
kowano. Brak dobrej woli ze stro-
ny urzêdów i instytucji by³ g³ów-
nym powodem opóŸnieñ realiza-
cyjnych, co prze³o¿y³o siê na jego
uruchomienie w dobie kryzysu go-
spodarczego. – Dlatego bardzo siê
cieszê, ¿e dzisiaj wszyscy zmienili zda-

nie i te¿ siê ciesz¹ z parku przemys³o-
wego – zapewni³a. W odpowiedzi
radny Robert ̄ o³ynia zwróci³ uwa-
gê na wystêpuj¹cy wówczas i po-
zostaj¹cy nadal problem ochrony
wód gruntowych w rejonie parku.
Oprócz tej kwestii zaproponowa³
utworzenie forum biznesowo-sa-
morz¹dowego, jako miejsca do
prze³amywania m.in. barier admi-
nistracyjnych na styku biznes sa-
morz¹d, przywo³uj¹c przyk³ad Sta-
lowej Woli. – Dzisiaj przy rozwi¹zy-
waniu problemów bezrobocia potrzeb-
na jest zgoda, bez wzglêdu na opcje
polityczne – zaapelowa³ z kolei M.
Ordyczyñski. Uzna³ specjalne stre-
fy ekonomiczne za jedyne realne
instrumenty do tworzenia nowych
miejsc pracy. Radny Marek Œlisz
upomnia³ siê o pieni¹dze na two-
rzenie i rozwój ma³ych oraz œred-
nich przedsiêbiorstw, zw³aszcza
tych prowadzonych przez m³o-
dych ludzi, zaœ radny Andrzej
Chojnacki postulowa³ potrzebê
udzielania pomocy finansowej na
rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci
nie tylko dla osób bezrobotnych,
ale tak¿e tych zatrudnionych.
Dziêki temu, przekonywa³, zwol-
ni¹ oni w nieodleg³ej przysz³oœci
zajmowane obecnie etaty. Wicesta-
rosta Marek Kogut zapewni³, ¿e
ze strony urzêdu nie s¹ tworzone
jakiekolwiek blokady mog¹ce
wp³yn¹æ na rozwój przedsiêbior-
czoœci. Jednoczeœnie zaapelowa³,
by kreowaæ pozytywny wizerunek
parku przemys³owego w Starym
Mieœcie, bo pokazywanie proble-
mów nie s³u¿y mu dobrze.

Ponadto Rada Powiatu zdecydo-
wa³a o:
�rozpoczêciu inwestycji drogo-

wych: przebudowa drogi powia-
towej nr 1241R odcinek Hucisko
– Ruda £añcucka (6,2 mln z³),
przebudowa mostu na drodze
powiatowej nr 1250R Kury³ówka
– Kolonia Polska (9 tys. z³), wyko-
nanie dokumentacji projektowej
przebudowy drogi powiatowej nr
1259R na odcinku Grodzisko
Górne – Giedlarowa (150 tys. z³),

�dofinansowaniu modernizacji
instalacji elektroenergetycznej
(450 tys. z³) oraz kompleksowej
informatyzacji w ramach Pod-
karpackiego Systemu Informa-
cji Medycznej (31,5 tys. z³) SP
ZOZ w Le¿ajsku,

�udzielenie pomocy finansowej
Gminie Le¿ajsk na budowê
wodoci¹gu w Piskorowicach
m.in. dla DPS w Piskorowicach-
Mo³yniach (55 tys. z³)

(ja)

27 marca 2013 r. Rada Powia-
tu podjê³a uchwa³y:

� w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Gminie
Le¿ajsk (wodoci¹g w Pi-
skorowicach) – Nr XL/212/
2013,

� w sprawie zmian w wielo-
letniej prognozie finanso-
wej Powiatu Le¿ajskiego –
Nr XL/213/2013,

� w sprawie wprowadzenia
zmian w bud¿ecie Powiatu
na 2013 r. – Nr XL/214/2013.

�Prezydium Rady.  Fot. mab
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W zakoñczeniu konkursu
uczestniczyli: nagrodzeni i wyró¿-
nieni uczniowie z powiatu le¿aj-
skiego; nauczyciele i opiekuno-
wie, którzy przygotowywali
uczniów do udzia³u w konkur-
sie; Starszy Wizytator Podkarpac-
kiego Kuratorium Oœwiaty – Kry-
styna Czubara; Naczelnik Wy-
dzia³u Edukacji w Starostwie Le-
¿ajskim – Ireneusz Stefañski;
Dyrektor Muzeum Ziemi Le¿aj-
skiej – Andrzej Chmura oraz Dy-
rektor Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Le¿ajsku – Woj-
ciech Kostek.

XIII Powiatowy Profilaktycz-
ny Konkurs Plakatowy pod ha-
s³em: „Nie klikasz – nie znikasz
komunikacja nie tylko przez
portale spo³ecznoœciowe”, doty-
czy³ poznawczych (wiedza), edu-
kacyjnych (umiejêtnoœci) i alter-
natywnych (udzia³) strategii pro-
filaktycznych na temat zjawiska
portali spo³ecznoœciowych.

Konkurs zosta³ zorganizowany
przez pani¹ pedagog Dorotê Ko-
stek, która opracowa³a motto kon-
kursu, jego cele i g³ówne za³o¿enia,
regulamin konkursu wraz z mate-
ria³em profilaktycznym dla nauczy-
cieli oraz pani¹ Dorotê Œliwê odpo-
wiedzialn¹ za prowadzenie doku-
mentacji konkursowej oraz przygo-
towanie wystawy prac plastycznych.

Patronat nad XIII Powiatowym
Profilaktycznym Konkursem Pla-
katowym pod has³em: „NIE KLI-
KASZ – NIE ZNIKASZ komu-
nikacja nie tylko przez portale
spo³ecznoœciowe” sprawowa³ Pod-
karpacki Kurator Oœwiaty i Staro-
sta Le¿ajski.

Sponsorami XIII Powiatowego
Profilaktycznego Konkursu
Plakatowego byli: Elektrocie-
p³ownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
oraz Powiat Le¿ajski.

Na konkurs wp³ynê³o 128 prac,
w tym: 82 ze szkó³ podstawowych
i 46 z gimnazjów.

Nie klikasz
– nie znikasz
21.03.br. w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej w Le¿ajsku zakoñczono XIII edycjê
Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego pod has³em
„NIE KLIKASZ – NIE ZNIKASZ komunikacja nie tylko przez portale
spo³ecznoœciowe”, otwieraj¹c jednoczeœnie wystawê prac plastycz-
nych laureatów i finalistów bior¹cych udzia³ w konkursie.

XI edycja Akcji „Drzewko za Butelkê”® ruszy³a!
Idea Akcji „Drzewko za butel-
kê”®od lat jest niezmienna i po-
lega na tym, ¿e najm³odsi zbie-
raj¹ niepotrzebne i zaœmiecaj¹-
ce otoczenie plastikowe butelki
PET. W zamian za zebrane bu-
telki, które trafiaj¹ do recyklin-
gu, uczestnicy otrzymuj¹ sa-
dzonki drzew i krzewów, które
sadz¹ w wybranych przez sie-
bie miejscach.

Zwyciêzcy otrzymuj¹ nagrody,
dyplomy oraz upominki. Ka¿da
z dotychczasowych edycji skupia³a
ka¿dorazowo ok. 30 tys. dzieci
z miast, gmin, miasteczek i wsi
w rejonach, w których swoj¹ dzia-
³alnoœæ prowadz¹ firmy skupio-
ne w Programie „Odpowiedzial-
noœæ i Troska”.

Wszystkich sympatyków Ak-
cji zachêcamy do aktywnego
uczestnictwa w zabawie oraz do

odwiedzania strony www.drzew-
kozabutelke.pl oraz profilu
Akcji na portalu spo³ecznoœcio-
wym Facebook. Na bie¿¹co in-
formujemy tam nie tylko o prze-
biegu Akcji, ale równie¿ og³asza-
my konkursy online. Mamy na-
dziejê, ¿e mali ekolodzy bêd¹
mieli nie tylko wspania³¹ zaba-
wê, uczestnicz¹c w interneto-
wych grach, ale bêd¹ wygrywali
te¿ ciekawe nagrody!

Wiêcej informacji oraz

wyniki umieszczono

na stronie internetowej Starostwa

Powiatowego w Le¿ajsku: www.sta-

rostwo.lezajsk.pl – Aktualnoœci (data

umieszczenia: 2.04.2013 r.)

Celem konkursu by³o:

�zdobycie wiedzy na temat prostego i szybkiego, a jednoczeœnie
bezpiecznego nawi¹zywania kontaktów z ludŸmi w Internecie,
które z pewnych wzglêdów bywaj¹ czêsto ograniczone lub nie-
mo¿liwe w rzeczywistoœci.

�wspieranie w rozwoju wa¿nych umiejêtnoœci œwiadomego pos³u-
giwania siê Technologiami Informacyjno – Komunikacyjnymi,
ze wzglêdu na ich wartoœæ: niski koszt, wysok¹ efektywnoœæ
i multimedialny charakter przekazywanych informacji.

�równoleg³e dbanie o bezpoœrednie kontakty rówieœnicze i wiêzi
spo³eczne, przygotowanie do ¿ycia nowego oblicza spo³eczeñ-
stwa – Pokolenia Internautów (obecnie g³ównie roczniki 1980-2000),
rozró¿nianie obrazów oraz treœci wirtualnych od realnych.

�uczenie œwiadomego decydowania o nawi¹zywaniu nowych zna-
jomoœci i w³asnej prywatnoœci.

�zaopatrzenie uczniów w odpowiednie, tj. potrzebne do realizacji
powy¿szych celów kompetencje medialne i spo³eczne.
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Do zmagañ stanê³o 8 dru¿yn
podzielonych na dwie grupy.
Grupa A: KS Jastrzêbski Wêgiel
II, KS Metro Warszawa, AZS
UWM Olsztyn, EKS Skra Be³cha-
tów
Grupa B: Exact Systems Norwid
Czêstochowa, TS Volley Rybnik,
UKS Tempo-25 Olsztyn, AKS V
LO Rzeszów.

Z³oty medal mistrzostw Pol-
ski w Le¿ajsku zdoby³ Exact
Systems Norwid Czêstochowa.
Zespó³ trenerów Janusza Sikor-
skiego i Stanis³awa Goœciniaka po-
kona³ w finale AKS V LO I Rze-
szów 3:1 (25:20, 25:23, 19:25,
25:17). MVP spotkania zosta³ Bar-
tosz Bednorz. On te¿ zosta³ uzna-
ny najlepszym zawodnikiem tur-
nieju.

Br¹zowy medal zdobyli siatka-
rze KS Metra Warszawa. W de-
cyduj¹cym meczu pokonali oni
EKS Skrê Be³chatów 3:2 (16:25,
25:22, 25:16, 16:25, 15:13). MVP
spotkania zosta³ Wojciech
£acisz.

UKS Tempo-25 Olsztyn poko-
na³ KS Jastrzêbski Wêgiel II 3:1
(13:25, 25:18, 25:23, 25:17) w me-
czu o pi¹te miejsce. MVP spotka-
nia zosta³ Jêdrzej Jasnos.

W dniach 20-24.03.2013 r. na hali
sportowej Zespo³u Szkó³ Tech-
nicznych w Le¿ajsku odbywa³ siê
fina³ Mistrzostw Polski Juniorów
w pi³ce siatkowej juniorów.

W spotkaniu o siódm¹ lokatê
AZS UWM Olsztyn wygra³ z TS
Volley Rybnik 3:1 (25:21, 26:28,
25:21, 25:21). MVP spotkania zo-
sta³ Piotr £ukasik.

Ÿród³o: PZPS

G³ównym organizatorem fina³u Mistrzostw Polski w pi³ce siatkowej juniorów w Le¿ajsku by³o
Le¿ajskie Towarzystwo Sportowe FENIKS LE¯AJSK, a wspó³organizatorami byli: Powiat Le-
¿ajski, Miasto Le¿ajsk, Zespó³ Szkól Technicznych w Le¿ajsku.
Fina³ MP wspiera³ Polski Zwi¹zek Pi³ki Siatkowej oraz Podkarpacki Wojewódzki Zwi¹zek Pi³ki
Siatkowej.

Fot. ZST w Le¿ajsku

Mistrzostwa Polski
w piłce siatkowej juniorów
w Leżajsku za nami!

Mistrzostwa Polski
w piłce siatkowej juniorów
w Leżajsku za nami!

�Wicestarosta Le¿ajski Marek Kogut.
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Z okazji 100-lecia dzia³alnoœci Ze-
spo³u Szkó³ Licealnych w Le¿aj-
sku zosta³a wydana „Ksiêga Ju-
bileuszowa 1912-2012. 100 lat
Gimnazjum i Liceum im. Boles³a-
wa Chrobrego w Le¿ajsku”.

Jest to pozycja o formacie A4,
bogato ilustrowana, wydana na
papierze kredowym, zawieraj¹ca
wykresy, tabele oraz obszern¹ bi-
bliografiê. Zespó³ redakcyjny to

100 lat Gimnazjum i Liceum im. Boles³awa Chrobrego w Le¿ajsku 1912-2012

Ksiêga Jubileuszowa
mgr Stanis³aw Bartnik – obecny
dyrektor szko³y, mgr Jadwiga Bry-
niarska (wicedyrektor szko³y), mgr
in¿. Zbigniew Larendowicz (histo-
ryk), mgr £ucja £ukasik, mgr
Agnieszka Wiliñska – Gol (profe-
sorowie szko³y).

Ksi¹¿ka ta jest oparta na orygi-
nalnych materia³ach i dokumen-
tach archiwalnych, powsta³a
wspólnym wysi³kiem pracowni-
ków i absolwentów szko³y.

OPINIE:

Prof. dr hab. Zbigniew Andres,
wicedyrektor szko³y od 1968 r.
do 1975 r. i nauczyciel jêzyka
polskiego:

Edycjê Ksiêgi Jubileuszowej
1912-2012. 100 lat Gimnazjum
i Liceum im Boles³awa Chrobre-
go w Le¿ajsku odczytujê jako wy-
darzenie bez precedensu. Jest to
bowiem druga ju¿ tak obszerna pu-
blikacja o le¿ajskiej szkole, jaka uka-
zuje siê na przestrzeni ostatniego dzie-
siêciolecia. Obie – a wiêc ta w³aœnie
druga ksiêga ³¹cznie z prac¹ wcze-
œniejsz¹ (Gimnazjum i Liceum
w Le¿ajsku 1912-2002) stanowi¹ do-
brze skomponowan¹ i starannie roz-

Ksiêgê Jubileuszow¹ mo¿na na-
byæ w sekretariacie Zespo³u
Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku –
tel. (17) 242 00 19.

Janina Kazak-Wawrzaszek,
absolwentka szko³y (rok 1951),
d³ugoletni zas³u¿ony profesor
geografii Zespo³u Szkó³
im. A. Mickiewicza w ¯o³yni:

To by³a wyj¹tkowa chwila – na-
wi¹zujê do przewodniego has³a ob-
chodów 100-lecia Szko³y. To piêkny
jubileusz!

Obszerny program obchodów wraz
z piêknie wydan¹ Ksiêg¹ Jubile-
uszow¹ 1912-2012 oraz sprawna,
przejrzysta organizacja uroczystoœci
umo¿liwi³y przedstawiæ najnowsze
osi¹gniêcia Szko³y, a tak¿e przywo-
³aæ pamiêæ o tych, którzy przez lata
tworzyli podstawy dzisiejszego jej roz-
woju. Miasto Le¿ajsk mo¿e byæ dum-
ne z posiadania tak prê¿nie rozwija-
j¹cej siê instytucji dydaktyczno-wy-
chowawczej.

Dr Jerzy Depowski,
absolwent szko³y (1959 r.):

Jest to dzie³o imponuj¹ce, monumen-
talne, albumowe, encyklopedyczne,
zachwycaj¹ce piêknem i iloœci¹ ilustra-
cji, ich objêtoœci¹, i œwietn¹ szat¹ gra-
ficzn¹, klarown¹ kompozycj¹, cenn¹
bibliografi¹, wybornie obrazuj¹ce hi-
storiê szko³y, od jej pocz¹tków do
2012 r. Wyró¿nia siê znakomicie
w gronie wszystkich podobnych ksi¹g
jubileuszowych dotycz¹cych historii
szkó³ œrednich w Polsce […]. Jestem wy-
razicielem najszerszej opinii profesorów,

i nastêpnym pokoleniom szerok¹ wie-
dzê o czasach i ludziach, którzy two-
rzyli i nadal tworz¹ historiê miasta
i regionu.

Wiele miejsca zajmuj¹ w ksiêdze
pami¹tkowej absolwenci – chluba
naszej szko³y. To oni, ci znani i mniej
znani po zakoñczeniu nauki potrafi-
li znaleŸæ dla siebie miejsce w spo³e-
czeñstwie i w³¹czyæ siê w nurt doko-
nuj¹cych siê przemian.

Pisz¹c o absolwentach nie pominiê-
to tych, którzy w codziennej pracy
kszta³towali m³ode charaktery – na-
uczycieli. Niektórzy ju¿ od nas odeszli,
ale bêdziemy ich wspominaæ jako su-
miennych pracowników i dobrych
kolegów. Wielu zna³em osobiœcie, dla-
tego tak mocno odczu³em ich brak na
spotkaniu jubileuszowym.

Ta piêkna publikacja prezentuje te¿
aktualne osi¹gniêcia Zespo³u Szkó³
Licealnych. Zas³uguj¹ one na uzna-
nie i œwiadcz¹ o zaanga¿owaniu
kadry kierowniczej oraz zespo³u na-
uczycielskiego w pracy dydaktyczno-
wychowawczej.[…]

Pragnê podkreœliæ ogromny wysi-
³ek zespo³u redakcyjnego, który za-
prezentowa³ dokument godny 100-
letniej szko³y.

uczniów, absolwentów Szko³y, ca³ego
spo³eczeñstwa naszego powiatu i wszyst-
kich czytelników Ksiêgi, wyra¿aj¹cych
najg³êbsz¹ wdziêcznoœæ i szacunek Panu
dyrektorowi mgr Stanis³awowi Bart-
nikowi jako jej Redaktorowi,
a tak¿e cz³onkom Komitetu Redak-
cyjnego za znakomite ufundowanie
i wydanie tego Dzie³a.

Dr Bogumi³a Filarecka,
absolwentka (1961 r.):

Pragnê [...] przekazaæ wdziêcznoœæ
za ogromny wysi³ek zorganizowania
obchodów Jubileuszowych 100-lecia
Liceum oraz wydanie wspania³ej
Ksiêgi Jubileuszowej 1912-2012,
któr¹ jestem zachwycona. Jest to ko-
palnia wiadomoœci o historii szko³y,
ludziach, którzy przebywali w Jej
murach i wycisnêli swe piêtno na
Le¿ajskiej Alma Mater.

Na rêce Pana Dyrektora sk³adam
serdeczne podziêkowania ca³emu
Komitetowi Redakcyjnemu Ksiêgi
Jubileuszowej.

Dr Czes³aw Lorenc
(dyrektor szko³y w okresie
1 IX 1968 r. – 31 VIII 1975 r.):

Jest to obszerna publikacja ukazu-
j¹ca dzieje naszej zas³u¿onej Jubilat-
ki na przestrzeni stulecia. Trzeba
z uznaniem podkreœliæ, ¿e autorzy opie-
rali siê g³ównie na materia³ach Ÿró-
d³owych, by przekazaæ wspó³czesnym
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planowan¹ merytoryczn¹ i formaln¹
ca³oœæ, która w sposób znakomity ilu-
struje d³ug¹ ju¿ historiê oraz dzieñ
dzisiejszy tej placówki zas³u¿onej dla
miasta, regionu i kraju. Otrzymuje-
my wiêc niezwyk³¹ kronikê dziejów,
bogat¹ panoramê zjawisk i wyda-
rzeñ z ¿ycia szko³y, ale przy tym
i wa¿ne informacje o regionie, kom-
petentnie skomentowany rejestr wa¿-
kich epizodów z przesz³oœci i teraŸniej-
szoœci, zbiór pe³nych swoistej dynami-
ki obrazów malowanych s³owem, ale
tak¿e i uchwyconych magicznym
okiem fotograficznych kamer ró¿nych
momentów o szczególnym charakte-
rze, czêsto jakby natchnionych, nace-
chowanych nastrojem p³yn¹cym z do-
znañ niecodziennych. Mamy wiêc
graficzny rejestr tego, co przynosi³ czas
zamkniêty w formule okr¹g³ego wie-
ku – stu lat.

Zwracamy uwagê na obraz, bo-
wiem obok relacji s³ownych o wyda-
rzeniach i ¿yciu szko³y w ró¿nych
okresach jej historii, szczególnie istot-
na jest oprawa plastyczna ksiêgi,
„mowa” ilustracji, reprodukowa-
nych fotografii, zestawieñ, tabel, wy-
kresów, a wiêc tego, co przemawia
najbardziej bezpoœrednio do wyobraŸ-
ni czytelnika. Bogato ilustrowana
ksiêga w³aœnie pozwala jakby zatrzy-
maæ czas, wzmacnia kategorie prze-
¿yæ, ekspresjê tych stanów wewnêtrz-
nych, jakie tu siê rodz¹, o¿ywia i przy-
bli¿a to, co w mroku minionych dzie-
siêcioleci zatraci³o realne kszta³ty, co
w wymiarze mijaj¹cego czasu sta³o
siê jakby legend¹.

W tym klimacie p³yn¹cym z fascy-
nuj¹cej lektury znajdujê miejsce na
refleksjê osobist¹. Mam szczególny
sentyment do tego, co przynosi ta ksiê-
ga. Ma ona dla mnie wagê wyj¹t-
kow¹. Na prze³omie lat szeœædziesi¹-
tych i siedemdziesi¹tych ubieg³ego

wieku, sprawuj¹c obowi¹zki nauczy-
ciela i zastêpcy dyrektora tej szko³y,
przez kilka lat by³em œwiadkiem
i uczestnikiem, czasem skromnym
wspó³autorem tego, co wówczas do-
konywa³o siê w tym œrodowisku.
A  by³y to czasy, które zapada³y w
pamiêæ. Nie tylko ze wzglêdu na ów
panuj¹cy w tamtej epoce polityczny
dyktat. Równie¿, i przede wszystkim,
ze wzglêdu na szczególn¹ atmosferê,
jaka siê wytwarza³a. Rodzi³a siê po-
trzeba aktywnego dzia³ania mimo
wszystko, poszukiwania wolnych prze-
strzeni dla spo³ecznej aktywnoœci, przy-
bierania nieraz nonkonformistycz-
nych postaw. Lektura jubileuszowej
ksiêgi pozwala powróciæ do tych lat,
inspiruje takie powroty, intensyfikuje
prze¿ywanie, budzi wspomnienia.
Obrazy wiêc o¿ywaj¹, szczegó³y, epi-
zody, „b³yski fleszy” zamieniaj¹ siê w
szerokie scenerie. Pe³ne wzruszeñ wspo-
mnienia ludzi bliskich, przyjació³,
kolegów, znajomych, uczniów zawsze
pracowitych, radosnych, z nadziej¹
patrz¹cych w przysz³oœæ i gotowych
do wielkich poœwiêceñ. W skupieniu
i zadumie przegl¹dam te karty. Ra-
doœæ i melancholia, metamorfozy cza-
su, przemijanie. Wspomnienia wyj¹t-
kowe, przejmuj¹ce, g³êbokie zwra-
caj¹ siê zw³aszcza ku tym, których
nie ma ju¿ w krainie ¿ywych (jaka
d³uga ta lista), obejmuj¹ gor¹cym
uczuciem tak¿e tych, których los rzu-
ci³ daleko od nas i utrudni³ kontak-
ty, a krucha pamiêæ zatar³a ju¿ tro-
chê realia.

Obszerna jubileuszowa ksiêga obok
wartoœci historycznej, dokumentacyj-
nej, ma w³aœnie i tê wartoœæ – emo-
cjonaln¹. Czerpie j¹ z autentycznoœci
przekazu i z tego, ¿e nie gubi pojedyn-
czych osób, dostrzega poszczególnych
uczniów, absolwentów, profesorów –
cichych nieraz bohaterów rekonstru-

owanych tu dziejów. Wskazuje na
ci¹g³oœæ historii, przemawia ciê¿arem
faktów. Ogromna w tym zas³uga ini-
cjatora wydawnictwa i g³ównego
promotora Dyrektora Stanis³awa
Bartnika oraz ca³ego zespo³u redak-
cyjnego i autorów tekstów. Sto lat
opisane w ksiêdze nie koñcz¹ historii
wspaniale tak rozwijaj¹cego siê za-
k³adu. To tylko pewien przebyty etap,
ale zarazem swoisty zarys perspektyw
zbiorowego dzia³ania na przysz³oœæ.
Te perspektywy bez w¹tpienia zago-
spodaruje historia, a dokonania pod-
sumuj¹ nastêpne  piêkne jubileusze.

Dr in¿. Zbigniew Grudziñski,
absolwent (rok 1977 r.):

Gratulujê piêknie zorganizowane-
go Jubileuszu 100 lat. Wszystko by³o
zorganizowane perfekcyjne. Uroczy-
stoœci, imprezy i wydawnictwa na
wysokim poziomie. Ksi¹¿ka rewela-
cyjna. Strefa Kibica to te¿ super po-
mys³.

Ks. dr Stanis³aw Kamiñski,
absolwent LO (matura 1985 r.) :

Najbardziej interesuj¹ce ksiêgi pi-
sze nasze ¿ycie, dlatego te¿ Ksiêgi jubi-
leuszowe czy pami¹tkowe nale¿¹ do
tych, po które najczêœciej siêgamy,
i które warto mieæ. Tego typu Ksiêgi,
o piêknych ok³adkach, czêsto z foto-
grafiami zamykaj¹ w sobie dzieje
ludzkich losów i instytucji, tajemnicê
przyjaŸni, dramaturgiê zdarzeñ. Do
takich ksi¹g nale¿y Ksiêga Jubileuszo-
wa Gimnazjum i Liceum im. Bole-
s³awa Chrobrego w Le¿ajsku 1912-
2012,  wydana z okazji Jubileuszu
100-lecia szko³y. Mówi siê, ¿e po domu
rodzinnym i koœciele szko³a jest rów-
nie¿ domem, w którym cz³owiek otrzy-
ma³ wiedzê, wychowanie, nauczy³ siê
i nawi¹za³ relacje kole¿eñskie i przy-
jacielskie, rozwin¹³ talenty i zdolno-

œci, a w koñcu zobaczy³ kierunek
¿yciowego powo³ania. To wystarcza-
j¹ce powody, by o Tej Instytucji i lu-
dziach w Niej pracuj¹cych myœleæ
i mówiæ z szacunkiem, wdziêcznoœci¹,
i wracaæ do tych miejsc, czasów i lu-
dzi. Znakomicie mo¿e pomóc w tym
lektura wspomnianej Ksiêgi  Jubile-
uszowej le¿ajskiej Alma Mater. Re-
lacje z 100 lat jej  istnienia czyta  siê
nie tylko  samemu z wielkim zainte-
resowaniem, ale chce siê nimi podzie-
liæ i podarowaæ innym. Serdecznie
i gor¹co polecam PT Czytelnikowi.

mgr in¿. Katarzyna Matkiewicz
(z d. Czapla) (matura 2002 r.):

„Ksiêga Jubileuszowa 1912-2012”
wydana z okazji stulecia Gimnazjum
i Liceum im. Boles³awa Chrobrego
w Le¿ajsku to wspania³a ksiêga wspo-
mnieñ. Przepiêknie wydana, zachwy-
ca nie tylko swoim wygl¹dem, ale
tak¿e przybli¿a historiê mojego mia-
sta rodzinnego i jest ciekawym po-
wrotem do przesz³oœci. Z tych kart
historii mo¿na dowiedzieæ siê jak roz-
wija³a siê placówka, a dziêki cen-
nym, starym fotografiom mo¿na zo-
baczyæ jak kiedyœ wygl¹da³a. Kolo-
rowe, wspó³czesne fotografie z podwó-
rza szko³y, z wycieczek, z zawodów
sportowych i ró¿nych szkolnych wy-
darzeñ sprawiaj¹, ¿e ksi¹¿kê nie tyl-
ko ciekawie siê czyta, ale równie¿
przyjemnie ogl¹da. Bogata, barwnie
opisana historia szko³y oraz wspo-
mnienia by³ych uczniów sk³aniaj¹ do
refleksji, a „bon moty” mog¹ rozœmie-
szyæ do ³ez. Warto cofn¹æ siê w czasie
i przejrzeæ jeszcze raz karty tej historii.

Przytaczaj¹c s³owa dyrektora
szko³y mgr Stanis³awa Bartnika:
mamy nadziejê, ¿e Ksiêga Jubileuszo-
wa szko³y stanie siê inspiracj¹ do g³êb-
szych analiz i opracowañ nad szko³¹,
jej histori¹ i dorobkiem.

El¿bieta Jaworska
Agnieszka Wiliñska-Gol

Bogus³awa Zygmunt
(nauczyciele bibliotekarze)
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�Zwyciêzcy i wyró¿nieni poziomu II z Wicestarost¹ Le¿ajskim Markiem Kogutem.

Po udanym etapie diecezjalnym
(28 lutego br.), w którym zajê³am
pierwsze miejsce, nadszed³ wresz-
cie czas na ogólnopolski fina³, któ-
ry mia³ miejsce w Legnicy, niez³y
kawa³ek drogi od miejsca zamiesz-
kania. To w³aœnie tam na ostatecz-
nych zmaganiach zebra³o siê po-
nad 120 finalistów z ca³ego kraju.
W pi¹tek, 4 kwietnia, wszyscy za-
siedliœmy do etapu pisemnego
i zmierzyliœmy siê z bardzo szcze-
gó³owymi pytaniami. Tego same-
go dnia wieczorem, poznaliœmy
ju¿ 10 najlepszych. Etap ustny
odby³ siê kolejnego dnia i polega³

W naszym powiecie zg³oszono
do konkursu 72 uczniów z piêciu
szkó³ naszego powiatu. W pracach
komisji konkursowej bra³o udzia³
15 nauczycieli, a jej pracom prze-
wodniczy³ mgr Bogdan Wójto-
wicz. Rywalizacja odbywa³a siê na
dwóch poziomach: poziom
pierwszy grupuje uczniów klas
trzecich gimnazjów, pierwszych
licealnych szkó³ ponadgimnazjal-
nych i drugich technicznych szkó³
ponadgimnazjalnych, a poziom
drugi przeznaczony jest dla
uczniów klas drugich licealnych
szkó³ ponadgimnazjalnych i trze-
cich technicznych szkó³ ponad-
gimnazjalnych.

W trakcie podsumowania zwy-
ciêzcy i wyró¿nieni uczniowie
otrzymali dyplomy i nagrody, któ-
re wrêcza³ Wicestarosta Le¿ajski
Pan Marek Kogut. Nagrody zo-
sta³y ufundowane ze œrodków sta-

rostwa le¿ajskiego i rad rodziców
ZSL w Le¿ajsku i ZST w Le¿ajsku.
Nauczyciele przygotowuj¹cy
uczniów do Konkursu otrzymali
listy gratulacyjne, a pracuj¹cy

Podsumowanie konkursu
matematycznego

7 marca br. w Zespole Szkó³ Li-
cealnych w Le¿ajsku odby³o siê
podsumowanie etapu powiato-
wego XIII Podkarpackiego Kon-
kursu Matematycznego im. prof.
Franciszka Leji. Konkurs ten ma
ponad trzydziestoletni¹ tradycjê,
a w obecnej formule odby³ siê po
raz trzynasty. Swoim zasiêgiem
obejmuje ca³e województwo pod-
karpackie i sk³ada siê z czterech
etapów.

w Komisji Konkursowej listy z po-
dziêkowaniem.

Warto zaznaczyæ, ¿e do trzecie-
go etapu konkursu awansowa³o
a¿ 11 uczniów naszego powiatu:

Anna Wojnarska, Katarzyna Sa-
rzyñska, Sylwia Murdzia, Miko³aj
Kamiñski, Adrian Bury, Rados³aw
Ró¿ycki, Bartosz Wójtowicz, Ma-
teusz Marczak, Wojciech Kozyra,
Marcin Kozyra i Justyna Gardian.
Wszyscy oni s¹ uczniami Zespo³u
Szkó³ Licealnych im. Boles³awa
Chrobrego w Le¿ajsku. Byli oni
przygotowywani przez El¿bietê
Naróg, Luizê Pa³ys, Bo¿enê Baj
i Bogdana Wójtowicza.

Etap powiatowy konkursu fi-
nansowany jest ze œrodków Staro-
stwa Powiatowego w Le¿ajsku,
a tak¿e ze œrodków ZSL w Le¿aj-
sku.

BW

�Zwyciêzcy i wyró¿nieni poziomu I z Wicestarost¹ Le¿ajskim Markiem Kogutem.

Sukces

na Olimpiadzie

Centralnej

dla Zespo³u Szkó³

Licealnych w Le¿ajsku
XXIII Olimpiada Teologii Katolickiej: „Œwiêci Aposto³o-
wie Piotr i Pawe³ – urz¹d i charyzmaty w Koœciele”

na wylosowaniu dwóch pytañ: de-
finicyjnego i problemowego. Ka¿-
dy uczestnik mia³ do dyspozycji
14 minut, w tym po³owê na przy-
gotowanie swojej wypowiedzi,
któr¹ prezentowa³ przed siedmio-
osobow¹ komisj¹ i gronem pozo-
sta³ych uczestników – ci z kolei
mogli obserwowaæ je na du¿ych
ekranach w auli. Wszyscy musieli-
œmy wykazaæ siê znajomoœci¹ do-
kumentów soborowych oraz opra-
cowañ biblijno- teologicznych.

Na zwyciêzców fina³u czeka³y
bardzo atrakcyjne nagrody: piel-
grzymka do Grecji, Rzymu, tablet,

�Laureatka olimpiady wraz z katechetk¹.

aparat fotograficzny. Oprócz in-
deksów na szeœæ uczelni katolic-
kich na ró¿ne kierunki uczestni-
cy i laureaci zostali obdarowani licz-
nymi pozycjami ksi¹¿kowymi. Ada
nazbiera³a ich 34. A za zajêcie trze-
ciego miejsca otrzyma³a tablet.

Olimpiada z Teologii to nie tyl-
ko zmaganie siê z wiedz¹. Podczas
trwania etapu centralnego ucznio-
wie wraz z opiekunami zwiedzali
zabytki Wroc³awia, Legnicy, Krze-
szowa oraz Parku Miniatur w Ko-
warach, w którym s¹ umieszczo-
ne repliki najpiêkniejszych zabyt-
ków Dolnego Œl¹ska w skali 1:25.

Oprócz wspania³ych wspo-
mnieñ, przywioz³am ze sob¹ tak-
¿e sukces, który daje mi niesamo-
wicie wiele satysfakcji i zadowole-
nia – III miejsce w Polsce i tytu³
laureata olimpiady. Dziœ wiem, ¿e
miesi¹ce analizy materia³ów i ich
interpretacji nie posz³y na marne,
a Olimpiada Teologii Katolickiej
sta³a siê dla mnie Ÿród³em ogrom-
nej wiedzy na temat urzêdów
i charyzmatów w Koœciele, rozwi-
nê³a moje zainteresowania, pog³ê-
bi³a wiarê oraz zmobilizowa³a do
pracy tak¿e w innych dziedzinach,
które s¹ przedmiotem moich za-
interesowañ.

Adrianna Bauer kl. III a
s. Magdalena Wolañczyk

–  katechetka
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Zawody s¹ trójstopniowe: I sto-
pieñ przebiega³ w trzech seriach
(I seria od 3 wrzeœnia do 3 paŸ-
dziernika 2012 roku, II seria od
4 paŸdziernika do 5 listopada 2012
roku, III seria od 6 listopada do
6 grudnia 2012). W ka¿dej serii
nale¿a³o rozwi¹zaæ 4 zadania i do-
starczyæ je do odpowiedniego ko-
mitetu okrêgowego w ustalonym
czasie. Do zawodów II stopnia za-
kwalifikowa³ siê £ukasz Joniec
uczeñ klasy 3e Zespo³u Szkó³ Li-
cealnych w Le¿ajsku. Etap okrê-
gowy odby³ siê w pi¹tek 22 lutego
i sobotê 23 lutego2013r. w budyn-
ku Politechniki Rzeszowskiej.
Ka¿dego dnia £ukasz mia³ piêæ
godzin na rozwi¹zanie trzech za-
dañ (takich samych w ca³ej Pol-
sce). Rozwi¹za³ je znakomicie,
gdy¿ znalaz³ siê w grupie 118 naj-
lepszych uczniów z ca³ego kraju,
którzy 17 i 18 kwietnia przyst¹pi¹
do zawodów stopnia III (central-
nych). Fina³owe zmagania maj¹
formê czterodniowego wyjazdu
(tegoroczne do Ostro³êki), z cze-

£ukasz Joniec z klasy 3e Zespo³u Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku

w finale LXIV Olimpiady Matematycznej!
Olimpiada Matema-
tyczna ma zasiêg
ogólnopolski. Jest to
najbardziej presti¿o-

wy konkurs z matematyki w na-
szym kraju.

go pierwsze dwa dni poœwiêcone
s¹ na rozwi¹zywanie zadañ (po-
dobnie jak w zawodach II stop-
nia), trzeci — na ró¿ne atrakcje
(w tym czasie komisja sprawdza
rozwi¹zania). Ostatniego dnia od-
bywa siê uroczyste zakoñczenie
Olimpiady — og³oszenie wyników
i rozdanie nagród.

Dziêki udzia³owi w finale
Olimpiady Matematycznej
£ukasz ma ju¿:
– szóstkê z matematyki na ko-

niec roku
– szóstkê z matematyki na ma-

turze (na poziomie rozszerzo-
nym)

– wstêp bez egzaminu na wiele
wydzia³ów wy¿szych uczelni,
nie tylko matematycznych.
To olbrzymi sukces £ukasza bê-

d¹cy odzwierciedleniem jego talen-
tu, pracy i zami³owania do mate-
matyki, z któr¹ zamierza wi¹zaæ sw¹
dalsz¹ edukacjê. Jego sukces jest
równie¿ sukcesem ca³ej spo³eczno-
œci Chrobrego i dobrym przyk³adem
dla m³odszych kolegów – matema-
tyków, których w Chrobrym nie
brakuje. Cieszymy siê bardzo z tak
wielkiego osi¹gniêcia. Gratulujemy
i ¿yczymy mu dalszych sukcesów.

Powodzenia £ukasz w finale!
 El¿bieta Naróg

�£ukasz Joniec z panem dyrektorem ZSL – Stanis³awem Bartnikiem i nauczycielk¹

mgr El¿biet¹ Naróg.

Konkurs jest organizowany ju¿
od jedenastu lat przez zespó³ or-
ganizacyjny w sk³adzie: Maria Ba-
zan-koordynator konkursu, Ma³-
gorzata Borkowska, Andrzej Ma-
kówka, Leszek Sarzyñski, Grzegorz
Leja. Konkurs jest objêty patro-
natem Podkarpackiego Kuratora
Oœwiaty, jak równie¿ dofinanso-
wany i objêty pataronatem przez
Starostê Le¿ajskiego. Patronat na-
ukowy nad konkursem sprawuj¹
uczelnie wy¿sze: Wy¿sza Szko³a
Prawa i Administracji Przemyœl-
Rzeszów oraz Uniwersytet Rze-
szowski.

W przygotowaniu finalistów do
konkursu pomagaj¹ instytucje fi-
nansowe: Urz¹d Skarbowy w Le-

¿ajsku, PBS Bank. Konkurs jest
dofinansowany ze œrodków Naro-
dowego Banku Polskiego.

G³ównym za³o¿eniem konkur-
su jest upowszechnianie wœród
m³odzie¿y tematyki ekonomicz-
nej, rozbudzanie postaw przedsiê-
biorczych i lepsze przygotowanie
absolwentów do podejmowania
w przysz³oœci pracy lub kontynu-
owania nauki na uczelniach wy-
¿szych. Dla potrzeb konkursu zo-
sta³a uruchomiona strona interne-
towa, na której publikowane s¹
informacje i materia³y szkolenio-
we dla uczestników: www.me.zsl-
chrobry.lezajsk.pl

W tegorocznej XI edycji konkur-
su uczestniczy³o 300 uczniów

z 15 szkó³ województwa podkarpac-
kiego. W finale wojewódzkim
o tytu³ M³odego Ekonomisty wal-
czy³o 31 uczniów. Tytu³ laureata
uzyska³o 6 najlepszych finalistów
konkursu. I miejsce i tytu³ M³ode-
go Ekonomisty roku 2013 wywal-
czy³a Alicja Sadowa – uczennica
Zespo³u Szkó³ Licealnych im. B.
Chrobrego w Le¿ajsku, II miejsce
Damian Kargol z Zespo³u Szkó³
Licealnych im. B. Chrobrego w Le-
¿ajsku, III miejsce Natalia Matu-
szewska z Zespo³u Szkó³ Technicz-
nych w Strzy¿owie, IV – Katarzy-
na Balawejder z Zespo³u Szkó³
w £añcucie, V – Bogus³aw Paw³o-
wowski z Zespo³u Szkó³ w Tarno-
brzegu, VI – Adam Zdeb z Zespo-
³u Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku.

Laureaci otrzymali dyplomy
i cenne nagrody ufundowane
przez sponsorów, którymi byli:
NBP, WSPiA, Starosta Le¿ajski,
Naczelnik US w Le¿ajsku, Wójt
Gminy Le¿ajsk, PBSBank, Arcus-
Soft. Ponadto laureatka I miejsca

oprócz nagród rzeczowych zdoby³a
indeks na bezp³atne studia sta-
cjonarne pierwszego stopnia na
kierunku administracja w Wy¿-
szej Szkole Prawa i Administra-
cji Przemyœl-Rzeszów.

Sta³y wzrost zainteresowania
konkursem w województwie sta-
wia coraz wiêcej zadañ przed or-
ganizatorami. Zespó³ organiza-
cyjny konkursu propaguje ideê
konkursu, pozyskuje patronów,
partnerów i sponsorów. Jest to
przedsiêwziêcie o coraz szerszym
zakresie i wymaga d³ugotrwa³ych
dzia³añ przygotowawczych, orga-
nizacyjnych i logistycznych. Dziê-
ki wsparciu oferowanemu przez:
dyrekcjê szko³y, w³adze powiato-
we, uczelnie wy¿sze i instytucje
finansowe mo¿liwa jest realizacja
imprezy na bardzo wysokim po-
ziomie.

Organizatorzy gratuluj¹ zwy-
ciêzcom i dziêkuj¹ wszystkim za
pomoc w organizacji konkursu.

Maria Bazan

Podkarpacki Konkurs Ekonomiczny „M³ody Ekonomista”
Has³o XI edycji: „Inwestycje przedsiêbiorstw
na rynku kapita³owym”

12 marca br. odby³ siê w Zespole Szkó³ Lice-
alnych im. Boles³awa Chrobrego wojewódz-
ki fina³ XI edycji Podkarpackiego Konkursu
Ekonomicznego „M³ody Ekonomista”.

A co mówi sam £ukasz?

Lubiê logiczne myœlenie i grê
w szachy. Matematyk¹ zainte-
resowa³em siê w gimnazjum.
Po jego ukoñczeniu wybra³em
klasê matematyczno-fizyczn¹
w Zespole Szkó³ Licealnych im.
Boles³awa Chrobrego w Le¿aj-
sku, ¿eby rozwijaæ swoje zain-
teresowania. Moja nauczyciel-
ka – El¿bieta Naróg motywo-
wa³a mnie do udzia³u w ró¿-
nych konkursach matematycz-
nych. W drugiej klasie otrzy-
ma³em wyró¿nienie w XII Pod-
karpackim Konkursie Mate-
matycznym im. Franciszka
Leji. Dziœ, bêd¹c w klasie trze-
ciej przygotowujê siê do fina³u
LXIV Olimpiady Matematycz-
nej. Drog¹ do sukcesu jest sys-
tematyczne rozwi¹zywanie du-
¿ej liczby zadañ. No i pomys³
na ich rozwi¹zanie. Tak by³o
w zawodach okrêgowych Olim-
piady matematycznej – gdzie
na rozwi¹zanie trzech zadañ
by³o piêæ godzin. Przygotowu-
j¹c siê do fina³u dalej rozwi¹-
zujê du¿¹ liczbê ró¿norodnych
zadañ. Lubiê to!
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W dniach 7-8 marca 2013 roku
odby³ siê fina³ XI edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu z zakresu Rachun-
kowoœci, organizowanego przez
Wydzia³ Zarz¹dzania Politechniki
Rzeszowskiej i Zespó³ Szkó³ nr 2
w Rzeszowie pod patronatem m.in.
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy-
¿szego, Stowarzyszenia Ksiêgowych
w Polsce Oddzia³ Podkarpacki w Rze-
szowie oraz Krajowej Izby Bieg³ych
Rewidentów.

Damian Kargol, z klasy 4 Tech-
nikum Ekonomicznego, zosta³
laureatem V miejsca.

Osi¹gniêty wynik w konkursie
daje uczniowi prawo przyjêcia bez
dodatkowej rekrutacji na Politech-
nikê Rzeszowsk¹-Wydzia³ Zarz¹-
dzania. Damian Kargol, oprócz
nagród rzeczowych, otrzyma³ tak-
¿e udzia³ w bezp³atnym kursie
„Specjalista ds. rachunkowoœci”
ufundowanym przez Stowarzysze-
nie Ksiêgowych w Polsce Oddzia³
Podkarpacki w Rzeszowie dla naj-
lepszego laureata z Podkarpacia.

Konkurs, podobnie jak olimpia-
dy przedmiotowe jest trzystopnio-
wy: I etap – edukacyjny, II etap –

Damian pi¹ty w Polsce
Damian Kargol uczeñ Zespo³u Szkó³ Licealnych im. Boles³awa Chrobrego laureatem XI edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu z Zakresu Rachunkowoœci.

kwalifikacyjny organizowane s¹
przez Zespó³ Szkó³ nr 2 w Rzeszo-
wie, III etap – sk³adaj¹cy siê z te-
stu oraz projektu wykonanego za
pomoc¹ oprogramowania finan-
sowo-ksiêgowego organizuje Wy-
dzia³ Zarz¹dzania Politechniki Rze-
szowskiej.

W I etapie wziê³o udzia³ 9 150
uczniów z 293 szkó³ ekonomicz-
nych z terenu ca³ej Polski. Do fi-
na³u (III etap) zakwalifikowa³o siê
64 uczestników.

Ma³gorzata Borkowska �Damian Kargol, laureat V miejsca.

Pó³roczna systematyczna praca
polegaj¹ca na zdobywaniu wiedzy,
nierzadko znacznie wykraczaj¹cej
poza aktualnie obowi¹zuj¹cy pro-
gram, a przede wszystkim olbrzymia
iloœæ rozwi¹zanych zadañ, ma swoj¹
kulminacjê w kwietniu. W tym to
bowiem miesi¹cu odbywaj¹ siê etapy
fina³owe wiêkszoœci olimpiad i kon-
kursów matematycznych.

Ten rok szkolny udowodni³,
¿e m³odzi matematycy Chrobre-
go nie maj¹ sobie równych w po-
wiecie. A oto dowód.

£UKASZ JONIEC z klasy 3e za-
kwalifikowa³ siê do fina³u LXIV

Olimpiady Matematycznej. Za-
wody odbêd¹ siê 17-18 kwietnia
w Ostro³êce. Gratulujemy! ̄ yczy-
my powodzenia!

WOJCIECH KOZYRA i MIKO£AJ
KAMIÑSKI – uczniowie klasy 2d za-
kwalifikowali siê do fina³u Po-
wszechnego Internetowego Kon-
kursu dla Uczniów Szkó³ Œred-
nich – Matematyka, organizowa-
nego przez Wydzia³ Matematyki
i Nauk Informacyjnych Politech-
niki Warszawskiej pod patronatem
Programu Interkl@sa . Zawody od-
bêd¹ siê 13 kwietnia w Warszawie.
Gratulujemy i trzymamy kciuki!!!

W sobotni poranek do zmagañ
z królow¹ nauk przyst¹pili ucznio-
wie z ZSL im. B. Chrobrego
w Le¿ajsku, ZST im. T. Koœciusz-
ki w Le¿ajsku oraz ZS im. I. £uka-
siewicza w Nowej Sarzynie. Po 180
minutach ciê¿kiej pracy maturzy-
stów komisja, w sk³adzie której
znaleŸli siê nauczyciele szkó³ po-
wiatu le¿ajskiego, poprawi³a zako-
dowane prace i wy³oni³a laureatów.
Zostali nimi : Rados³aw Porada
(ZS Nowa Sarzyna) , Arkadiusz
Socha (ZSL Le¿ajsk), Damian
Rogowski (ZSL Le¿ajsk), Arka-
diusz D¹bek (ZSL Le¿ajsk),
£ukasz Joniec (ZSL Le¿ajsk)

Najlepsi m³odzi matematycy
w Powiecie Le¿ajskim s¹... w Chrobrym!

�Miko³aj Kamiñski i Marcin Kozyra pod-

czas fina³u Olimpiady Logiczno-Matema-

tycznej

MARCIN KOZYRA i WOJCIECH
KOZYRA – uczniowie klasy 2d za-
kwalifikowali siê do fina³u XIII

Podkarpackiego Konkursu Ma-
tematycznego im. Franciszka
Leji. Zawody fina³owe odbêd¹ siê
13 kwietnia w Rzeszowie. Gratu-
lujemy i ¿yczymy powodzenia!

MIKO£AJ KAMIÑSKI – uczeñ
klasy 2d zosta³ laureatem 6 miej-
sca III Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Logiczno – Matematycznej or-
ganizowanej pod patronatem ho-
norowym Ministra Edukacji Na-
rodowej. Gratulujemy!

MARCIN KOZYRA – uczeñ klasy
2d zosta³ finalist¹ III Ogólnopol-
skiej Olimpiady Logiczno-Ma-
tematycznej organizowanej pod
patronatem honorowym Ministra
Edukacji Narodowej.

Gratulujemy!

El¿bieta Naróg

Ju¿ po raz trzynasty odby³ siê Miêdzyszkolny Powiatowy Konkurs Matematyczny

„I Ty mo¿esz zostaæ studentem”

i Joanna Szyku³a (ZSL Le¿ajsk).
Serdecznie gratulujemy zwyciêz-
com i ich opiekunom: mgr Da-
nucie Bigas, mgr Agnieszce Lizak
i mgr El¿biecie Naróg.

Tradycyjnie podsumowanie
konkursu odby³o siê w restauracji
CAPRI. Laureaci konkursu z r¹k
pana Wicestarosty Le¿ajskiego
Marka Koguta, pani Ma³gorzaty
Walani- reprezentuj¹cej pana Wój-
ta Gminy Le¿ajsk oraz pana Dy-
rektora Stanis³awa Bartnika otrzy-
mali cenne nagrody. Nastêpnie
mi³o spêdzili czas.

Organizatorzy wyra¿aj¹ ogro-
mn¹ wdziêcznoœæ panu Staroœcie

Le¿ajskiemu, panu Wójtowi
Gminy Le¿ajsk, panu Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Nowa
Sarzyna oraz panu Dyrektorowi
Zespo³u Szkó³ Licealnych w Le-
¿ajsku za wieloletnie patronowa-
nie i wspó³finansowanie Miê-
dzyszkolnego Powiatowego Kon-
kursu Matematycznego „I Ty
mo¿esz zostaæ studentem”.

W sposób szczególny dziêku-
jemy pañstwu Niemczykom,
którzy od trzynastu lat goszcz¹
laureatów konkursu w swojej re-
stauracji umo¿liwiaj¹c spêdze-
nie niezapomnianych chwil
w przyjaznej atmosferze.

Ma³gorzata Sarzyñska
i El¿bieta Naróg

2 marca 2013 roku w auli Zespo³u Szkó³ Licealnych im. Boles³awa
Chrobrego w Le¿ajsku ju¿ po raz trzynasty m³odzi matematycy klas
maturalnych szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu le¿ajskiego rozwi¹-
zywali zadania matematyczne z zakresu poziomu rozszerzonego.

�Podsumowanie konkursu w restauracji Capri – laureaci wraz z organizatorami.
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Do wspólnego œwiêtowania za-
prosiliœmy uczniów gimnazjów
z naszej gminy. Ju¿ od samego
rana oczekiwaliœmy naszych goœci.
Przed godzin¹ dziewi¹t¹ pan dy-
rektor Jacek Wojda³owicz przywi-
ta³ uczestników konkursu wraz
z ich opiekunami w auli szkolnej,

a nasza uczennica Weronika Wzi¹t-
ka przypomnia³a krótk¹ historiê
Kangura Matematycznego i omó-
wi³a regulamin konkursu. Nastêp-
nie wszyscy udali siê do sali gim-
nastycznej, gdzie nast¹pi³o rozpa-
kowanie kopert konkursowych,
a uczniowie rozpoczêli rozwi¹zy-

wanie testu sk³adaj¹cego siê z trzy-
dziestu zadañ. Po zmaganiach
konkursowych przyszed³ czas na
skromny poczêstunek i podziele-
nie siê swoimi uwagami dotycz¹-
cymi rozwi¹zywanych zadañ.
W tym czasie mo¿liwe by³o rów-
nie¿ wstêpne zapoznawanie siê ju¿

Urodzi³ siê 8 marca 1822 roku
w Zadusznikach ko³o Mielca (dziœ
gmina Padew Narodowa). Pierw-
szych nauk udziela³ mu w domu
wychowawca, by³y pu³kownik
Woysyn Antoniewicz. W 1830
roku rodzina £ukasiewiczów prze-
prowadzi³a siê do Rzeszowa. Tu od
1832 roku m³ody Ignaœ uczêszcza³
przez cztery lata do pijarskiego
gimnazjum. Po jego ukoñczeniu

podj¹³ pracê, jako pomocnik ap-
tekarski. Okres rzeszowski by³ cza-
sem konspiracyjnej dzia³alnoœci
m³odego Ignacego, za co zosta³
w 1846 roku zosta³ aresztowany
przez w³adze austriackie i osadzo-
ny w miejscowym wiêzieniu. Po
dwuletnim okresie odosobnienia
wyznaczono mu przymusowy po-
byt we Lwowie. Tam, bez œrodków
do ¿ycia, rozpocz¹³ pracê w apte-
ce Piotra Mikolascha. W tej boga-
to wyposa¿onej aptece £ukasie-
wicz znalaz³ wœród leków olej skal-
ny i z zapa³em rozpocz¹³ ekspery-
menty, chc¹c go wykorzystaæ do
oœwietlenia. Niestety, nie posiada³
funduszy ani wiedzy, aby cel osi¹-
gn¹æ. Jego pracodawca, poznaw-
szy nieprzeciêtne zdolnoœci £uka-
siewicza, pomóg³ mu zdobyæ wy-
kszta³cenie. Ignacy ukoñczy³ stu-
dia farmaceutyczne w Krakowie,
potem wyjecha³ do Wiednia, aby
zg³êbiæ wiedzê z chemii analitycz-
nej. Z dyplomem magistra wróci³
do pracy w aptece Mikolascha

i rozpocz¹³ badania nad destylacj¹
ropy. Uzyskan¹ ciecz¹ z destylacji
nape³nia³ kaganki, a potem butel-
ki, staraj¹c siê u¿yæ je do oœwietle-
nia. Jak wa¿ny by³ to wynalazek,
mo¿e œwiadczyæ wydarzenie
z 31 lipca 1853 roku. Wtedy to
w szpitalu we Lwowie przy œwie-
tle lampy naftowej doktor Zaor-
ski przeprowadzi³ trudn¹ opera-
cjê i uratowa³ ¿ycie choremu.
Lampa naftowa rozpoczê³a chlub-
nie swoj¹ s³u¿bê dla ludzkoœci.
W nastêpnych latach £ukasiewicz
przeniós³ siê na ropodajne tereny
Podkarpacia. W Gorlicach wzi¹³
w dzier¿awê aptekê, w niej mieœci-
³a siê pierwsza wiêksza rafineria.
Zacz¹³ tworzyæ szyby zwane ko-
pankami, pierwszy z nich powsta³
w 1854 roku. Dwa lata póŸniej
stworzy³ pierwsz¹ destylarniê
w Ulaszowicach. Dr¹¿y³ g³êbsze
szyby, usprawnia³ metody eksplo-
atacji ropy. Dba³ o warunki pracy
robotników. £ukasiewicz odgry-
wa³ du¿¹ rolê w ¿yciu spo³ecznym.

Z w³asnych funduszy budowa³
drogi, wznosi³ sierociñce i szko³y.
Finansowo wspomaga³ Powstanie
Styczniowe, jego dom by³ przysta-
ni¹ dla emigrantów politycznych.
W roku 1878 uczczono 25-letni¹
dzia³alnoœæ wynalazcy, wybijaj¹c na
jego czeœæ specjalny medal z wyry-
tym god³em górników i napisem:
Twórcy przemys³u naftowego w 25 rocz-
nicê – producenci 1878 rok. W imie-
niu ca³ego spo³eczeñstwa wielki
pisarz Józef Ignacy Kraszewski ude-
korowa³ nim Ignacego £ukasiewi-
cza 31 lipca 1878 roku. £ukasiewicz
nie osiad³ na laurach. Pracowa³ bez
wytchnienia. Modernizowa³ desty-
larnie, za³o¿y³ Krajowe Towarzy-
stwo Naftowe.

Zmar³ nagle po kilkudniowej
chorobie 7 stycznia 1882 roku.

El¿bieta £ysowska,
Tadeusz Urban

Ignacy £ukasiewicz – patron

Zespo³u Szkó³ w Nowej Sarzynie

18 wrzeœnia 1966 roku imiê Igna-
cego £ukasiewicza nadano Tech-
nikum Chemicznemu i Zasadni-
czej Szkole Zawodowej w Nowej
Sarzynie

Informacja pochodzi z ksi¹¿ki wy-
danej przez Zespó³ Szkó³ w Nowej
Sarzynie z okazji jubileuszu piêæ-

dziesiêciolecia szko³y.

Kangur Matematyczny

w Nowej Sarzynie
21 marca br. w Zespole Szkó³ w Nowej Sarzynie odby³ siê Miêdzyna-
rodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”. W tym dniu nasza szko³a,
jak wiele innych na œwiecie obchodzi³a œwiêto matematyki.

Jak co roku „Kangura” w Zespole Szkó³ organizujemy dla uczniów

naszej szko³y i wszystkich gimnazjów z Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Sk³adam serdeczne podziêkowania za wspó³pracê dyrektorom gimna-

zjów oraz wszystkim nauczycielom, którzy przygotowywali uczestni-

ków tegorocznego konkursu.

Organizacja „Kangura” przez Zespó³ Szkó³ im. I. £ukasiewicza jak

zwykle nie wi¹za³a siê z ¿adnymi dodatkowymi nak³adami finansowymi.

Jacek Wojda³owicz

�Zmagania uczniów.

z tematem prezentacji przygoto-
wanej z okazji „dnia kangura”, po-
przez ogl¹danie wystawionych
w auli ciekawych rekwizytów z ni¹
zwi¹zanych. Uczennice naszej
szko³y El¿bieta Burda i Joanna Sie-
dlecka przedstawi³y zebranym go-
œciom prezentacjê o z³udzeniach
optycznych. Ka¿dy z nas móg³ siê
dowiedzieæ, czym one s¹, jak je
klasyfikujemy i jacy artyœci wyko-
rzystywali je w swoich pracach.
Du¿a iloœæ zdjêæ, krótkich filmów,
odpowiednio dobrana muzyka
oraz prezentacja zaskakuj¹cego
doœwiadczenia ze wstêg¹ Mobiusa
zaciekawi³a i uœwietni³a pokaz przy-
gotowany przez dziewczyny. Na-
szej uwadze nie usz³o, wiêc zado-
wolenie zaproszonych goœci, na
których twarzach pojawia³ siê co
chwila szeroki uœmiech…

Dorota Osipa
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Moja przygoda z naukami œci-
s³ymi zaczê³a siê ju¿ w podstawów-
ce. Po ukoñczeniu gimnazjum po-
stanowi³em pójœæ do Technikum
Chemicznego w Zespole Szkó³ im.
Ignacego £ukasiewicza w Nowej
Sarzynie. Niestety, ze wzglêdu na
zbyt ma³¹ liczbê chêtnych, klasa
nie zosta³a utworzona, wiêc zde-
cydowa³em siê na wybór profilu
politechnicznego.

Pocz¹tki, jak zawsze, nie by³y
proste. Stara³em siê braæ udzia³
w ró¿nych konkursach przedmio-
towych i pomimo, ¿e by³em do-
piero w pierwszej klasie, uda³o mi
siê odnieœæ kilka sukcesów. Wtedy
te¿ moja nauczycielka matematy-
ki i zarazem wychowawczyni pani
profesor Danuta Bigas powiedzia-
³a mi o „Olimpiadzie o Diamen-
towy Indeks AGH”. Jeszcze nie
wiedzia³em dok³adnie, co bêdê
robi³ w przysz³oœci, ani co i gdzie
studiowa³, jednak wizja indeksu na
jedn¹ z najlepszych uczelni w Pol-
sce przekona³a mnie do wziêcia
udzia³u w tym konkursie. Bêd¹c
w drugiej klasie, od pocz¹tku wrze-
œnia œledzi³em stronê olimpiady
i oczekiwa³em na zadania do roz-
wi¹zywania samodzielnego. Gdy te
pojawi³y siê na stronie organiza-
torów, od razu zabra³em siê do
pracy. Z czterech „olimpijskich”
przedmiotów wybra³em trzy: ma-
tematykê, fizykê oraz chemiê.
Rozwi¹zane zadania wys³a³em
w po³owie paŸdziernika do Kra-
kowa i oczekiwa³em na wyniki.

Wybra³em dobr¹ szko³ê

W styczniu na stronie interneto-
wej olimpiady pojawi³y siê listy za-
kwalifikowanych do II etapu z po-
szczególnych przedmiotów. Jest!
Moje nazwisko widnia³o na liœcie
z matematyki, fizyki i chemii.
Rozpocz¹³em przygotowania do
kolejnego etapu, jednak nie mia-
³em zbyt wiele czasu. Najwa¿niej-
sze by³o rozwi¹zanie zadañ z lat
ubieg³ych. Drugi etap odby³ siê
w Przemyœlu (w dniach 4-5 lute-
go). Mia³ on podobn¹ formu³ê
i kiedy w marcu dowiedzia³em siê,
¿e jadê na fina³, by³em z pocz¹tku
nieco oszo³omiony, lecz szczêœli-
wy. III etap odby³ siê w siedzibie
AGH w Krakowie 24 i 25 marca.
Czasu na przygotowania by³o nie-
wiele. Zadania obejmowa³y ca³y
materia³ licealny z danego przed-
miotu, tak¿e z trzeciej klasy, a ja
by³em dopiero w drugiej. Nieste-
ty organizatorzy nie podawali od-
powiedzi, wiêc nie wiedzia³em, jak
mi posz³o. Nerwowe oczekiwanie
skoñczy³o siê, gdy AGH zamieœci-

jest niezwykle skromnym cz³o-
wiekiem i zapewne z tego powodu nie
wspomnia³ o wszystkich swoich sukce-
sach. Niedawno wygra³ Powiatowy Kon-
kurs Matematyczny „I Ty mo¿esz zostaæ

studentem ”, zosta³ laureatem Konkursu
Wiedzy Technicznej, z powodzeniem
startowa³ te¿ w konkursach chemicznych,

fizycznych i jêzykowych (mimo, ¿e naukê
angielskiego rozpocz¹³ dopiero u nas).
By³ wielokrotnym stypendyst¹ ró¿nych
programów stypendialnych: Prezesa
Rady Ministrów dla najlepszych uczniów

szkó³ œrednich, unijnego dla uczniów
szczególnie uzdolnionych i Le¿ajskiego

³o wyniki na stronie konkursu.
„TAK! HURRAAA! Mam in-
deks!” – to by³a moja pierwsza
myœl, gdy znalaz³em siebie na li-
œcie laureatów. Teraz, bêd¹c w trze-
ciej klasie, jestem ju¿ nieco spo-
kojniejszy, jeœli chodzi o studia.
Jestem te¿ wdziêczny nauczycie-
lom, którzy zawsze znaleŸli czas
na przerwach i po lekcjach, by
wyjaœniæ mi to, czego nie rozumia-
³em, i poprawiæ „podrzucone”
przeze mnie zadania. Bez ich po-
mocy, cennych wskazówek i kry-
tyki nie osi¹gn¹³bym tak wiele.

Bardzo wa¿ne dla mnie by³y
równie¿ spotkania w naszej szko-
le z zaproszonymi goœæmi, którzy
dzielili siê z nami swoimi doœwiad-
czeniami i dawali wskazówki na
przysz³oœæ. Szczególnie zapamiê-
ta³em wizytê Rafa³a Wilka. Szcze-
rze powiedziawszy, nie wiedzia³em
o nim nic, tylko to, ¿e jest spor-
towcem. W Wielk¹ Œrodê, pod-
czas rekolekcyjnej Mszy Œw. zoba-
czy³em go po raz pierwszy. Siedzia³

na wózku inwalidzkim, pe³en spo-
koju i pokory. Podczas spotkania
w szkole pan Rafa³ Wilk zacz¹³
opowiadaæ o swojej karierze spor-
towej. Wypadek sprawi³, ¿e nie
móg³ ju¿ wiêcej jeŸdziæ na moto-
cyklu, dlatego z ¿u¿lowca sta³ siê
kolarzem. By³em pod ogromnym
wra¿eniem jego samozaparcia
i wytrwa³oœci w treningach, dziêki
którym sta³ siê mistrzem. Ci¹gle
powtarza³, ¿e nie powinniœmy
narzekaæ na ¿ycie, lecz byæ opty-
mistami. I nie by³y to wcale puste
s³owa. Podczas spotkania na jego
ustach goœci³ uœmiech, który
udzieli³ siê wszystkim zgromadzo-
nym. Oprócz tego mówi³ równie¿,
¿e „sami sobie stawiamy bariery
w naszym mózgu, które wydaj¹
nam siê niemo¿liwe do pokona-
nia”. Dziêki temu œwiadectwu wiem,
¿e nie nale¿y siê baæ, lecz stawiaæ
czo³a wyzwaniom i iœæ uœmiechniê-
tym przez ¿ycie. I z takim podej-
œciem przygotowujê siê do matury.

Rados³aw Porada

Radek Stowarzyszenia Rozwoju. Aktywnie
uczestniczy³ w ró¿nych projektach

i przedsiêwziêciach edukacyjnych.
Jestem przekonany, ¿e Radek osi¹gnie

w ¿yciu jeszcze wiele sukcesów, a my

bêdziemy odczuwaæ satysfakcjê, ¿e zo-
sta³ do nich w³aœciwie przygotowany pod-
czas trzech lat nauki w naszej szkole.

Jacek Wojda³owicz
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Do Finlandii przyjecha³o piêtna-
œcioro uczniów z Belgii, Wielkiej
Brytanii i Polski. Nie by³ to pierwszy
wyjazd naszych uczniów do innego
kraju, jednak¿e w ramach realizacji
projektu ostatni. Samolot, zimno
i roz³¹ka z rodzicami to tylko nie-
które z obaw, jakie towarzyszy³y na-
szym podopiecznym. Strach przed
lataniem, przerodzi³ siê jednak w za-
chwyt ju¿ po pierwszym starcie
i „nurkowaniu” w chmurach. Po-
dobnie jak i podczas innych wizyt
towarzyszy³a nam nasza projekto-
wa maskotka Zuzia wspieraj¹c
ch³opców na ka¿dym kroku.

Pobyt w Finlandii zacz¹³ siê od
zwiedzania Helsinek. Mieliœmy
okazjê zobaczyæ centrum miasta,
podziwiaæ prost¹, acz dostojn¹ ar-
chitekturê i niektóre z jego atrak-
cji turystycznych. Helsinki to mia-
sto z podgrzewanymi chodnika-
mi, mimo tego jest to metropolia,
z której œnieg jest wywo¿ony do
morza ciê¿arówkami, a parkingi
umieszczone s¹ pod ca³ym mia-
stem na g³êbokoœci 30 metrów!

Harmonogram naszego wyjaz-
du wype³niony by³ co do ostatniej
minuty. W kurorcie zimowym
w Lahti mogliœmy spróbowaæ jaz-

dy na nartach, snowboardzie, nie
sposób by³o nie zauwa¿yæ s³ynnej
skoczni, która na sam widok za-
piera³a dech w piersi.

Podobnie jak podczas innych
wyjazdów nasi ch³opcy wziêli
udzia³ we wspólnych lekcjach, za-
bawach i grach. Wiêkszoœæ zajêæ
odbywa³a siê w budynku szko³y
goszcz¹cej Kivenpuiston Koulu

Uczeni z Królewskiego Col-
leageu w Londynie stwierdzili,
¿e papierosy bardzo Ÿle wp³y-
waj¹ na umiejêtnoœæ logiczne-
go myœlenia i zwiêkszaj¹ ryzyko
zachorowania na demencjê (ob-
ni¿enie sprawnoœci umys³owej
– otêpienie).

Prowadz¹c badanie na grupie
9 tysiêcy palaczy po 50 roku
¿ycia, uczeni starali siê ustaliæ,
czy istnieje zwi¹zek miêdzy s³ab-

Pañstwowy Inspektor Sanitarny w Le¿ajsku informuje!

Palenie papierosów
nie s³u¿y pamiêci

Finlandia – Kraina œniegu, lasów

i reniferów zdobyta!
W dniach 4-8.02.br. troje uczniów Oœrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Le¿ajsku wraz z nauczycielkami Agat¹ Burek i Monik¹ Pêcak
spêdzi³o piêæ dni w szkole partnerskiej w Finlandii. Celem wizyty by³a
realizacja kolejnego etapu projektu „I can, You can” to jest wspólne-
go pobytu uczniów z czterech krajów projektowych. w Nurmijarvi, wszyscy mieliœmy

okazje zobaczyæ œwietn¹ bazê edu-
kacyjn¹, dostosowan¹ do popra-
wy funkcjonowania uczniów
z ró¿nego rodzaju niepe³nospraw-
noœci¹. Uczniowie tej szko³y maj¹
do dyspozycji przestronne klaso-
pracownie, sale gimnastyczne,
bardzo dobrze wyposa¿one sale
terapii, dodatkowo lodowisko, jak
równie¿ trasê do nart biegowych
na terenie okalaj¹cym szko³ê.

n¹c¹ z wiekiem prac¹ mózgu
a sk³onnoœciami do zawa³ów ser-
ca i udarów.

Niektóre testy przeprowadza-
ne przez brytyjskich uczonych
by³y bardzo proste.

Palaczy proszono na przyk³ad
o zapamiêtanie nowych s³ów lub
wymienienie gatunków zwie-
rz¹t w konkretnym czasie. Testy
te powtarzano nastêpnie co
cztery lata, a ich rezultaty opu-

blikowano w czasopiœmie „Age
and Ageing”, przeznaczonym
dla osób starszych.

Eksperci stwierdzili, ¿e styl na-
szego ¿ycia wp³ywa znacz¹co na
umiejêtnoœæ logicznego myœle-
nia. Os³abiaj¹ j¹ zarówno papie-
rosy, jaki i wysokie ciœnienie krwi
oraz nadwaga. Wszystkie te czyn-
niki mog¹ doprowadziæ do skle-
rozy.

Finlandia przyjê³a nas ciep³o, bo
tylko z dziesi¹tk¹ na minusie, tak¹
j¹ równie¿ zostawiliœmy. Wiele
wspomnieñ do dziœ wywo³uje
uœmiech na twarzy uczniów, po-
zostaje mieæ nadziejê, ¿e jeszcze
kiedyœ bêdzie nam dane wspólnie
podró¿owaæ…

Fotografie z krainy œniegu, la-
sów i reniferów przypominaæ nam
bêd¹ mi³o spêdzony czas.

M.P&A.B

�Nauczyciele i uczniowie z Belgii i Polski.
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Uroczystoœæ rozpoczê³a siê po-
œwiêceniem pokarmów, którego
dokona³ ks. proboszcz Kazimierz
Kawa. Nastêpnie uczestnicy œnia-
dania wys³uchali pieœni religijnych
zaprezentowanych przez Chór
Parafialny w Sarzynie. W dalszej
czêœci spotkania burmistrz Jerzy
Paul oraz dyrektor MGOPS-u Mi-

Stanis³awa Paw³owska urodzi³a siê 23 marca

1913 roku w Woli Trzydnickiej, w wojewódz-

twie lubelskim. By³a najm³odsza z siedmiorga

rodzeñstwa, st¹d doœæ wczeœnie straci³a rodzi-

ców. W 1936 r. wysz³a za m¹¿, co wi¹za³o siê

z odejœciem z domu rodzinnego – „na swoje”.

W tym czasie we wsi by³o przeprowadzone sca-

lenie gruntów i nowe zagrody zaczê³y powsta-

waæ na kolonii, poniewa¿ w Woli Trzydnickiej

nie by³o ju¿ miejsca pod zabudowê. To w³aœnie

tam przysz³o jej z mê¿em budowaæ rodzinne

gniazdo. By³ to szczególnie trudny etap w ¿yciu.

Dooko³a bezludzie, do najbli¿szego s¹siada –

pó³ kilometra. Tyle samo do najbli¿szej studni.

M³ode ma³¿eñstwo nie posiada³o konia, wozu,

ani narzêdzi rolniczych. Pr¹d pojawi³ siê do-

piero po 30 latach. Zanim stanê³y pierwsze pro-

wizoryczne budynki gospodarskie wybuch³a

wojna. Oprócz niedostatku ¿yciu towarzyszy³

ci¹g³y strach przed: niemieckim okupantem, wy-

wózk¹ na przymusowe roboty oraz zbli¿aj¹cym

siê frontem, który przebiega³ w okolicach. Po

wojnie, z czasem pojawi³y siê murowane bu-

dynki gospodarskie i nowy dom. Wróci³a nor-

malnoœæ, ale nie na d³ugo. W 1968 roku umar³

m¹¿. Samotne gospodarowanie na czterech hek-

tarach pola z ka¿dym rokiem by³o coraz trud-

niejsze. W 1980 roku Stanis³awa sprzeda³a go-

spodarstwo i przenios³a siê do córki, gdzie

mieszka do dziœ. Wychowa³a dwoje dzieci, ma

piêcioro wnuków i trzy prawnuczki.

Jubileusz setnych urodzin to nie-
codzienna i bardzo donios³a chwi-
la. Sto lat, to czas, który dla wiêk-
szoœci z nas, zw³aszcza na pocz¹tku
¿yciowej drogi, wydaje siê nie do osi¹-
gniêcia. To czas, w którym mo¿na
zebraæ mnóstwo doœwiadczeñ i m¹-

Z wizyt¹ u najstarszej
mieszkanki gminy
W sobotê 23 marca Pani Stanis³awa Paw³owska z Rudy £añcuckiej œwiêtowa³a swoje setne
urodziny. Z tej okazji, we wtorek 26 marca szacown¹ jubilatkê odwiedzi³ burmistrz Jerzy
Paul, który wrêczy³ jej kwiaty i upominki oraz z³o¿y³ ¿yczenia w imieniu wszystkich miesz-
kañców Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

droœci, prze¿yæ wspania³e chwile
szczêœcia i niezmierzonej radoœci –
pogratulowa³ burmistrz jubilat-
ce.

Pomimo sêdziwego wieku, Pani
Stanis³awa cieszy siê dobrym zdro-
wiem i pogod¹ ducha. Ma dosko-

na³¹ pamiêæ, jest uœmiechniêta,
skora do rozmowy i jak zdradzili
nam domownicy – wci¹¿ sama
przygotowuje dania wed³ug swo-
ich sprawdzonych receptur.

Gdyby nie fakt, ¿e widzia³am
w ¿yciu tyle przemian, to nie uwie-

rzy³abym, ¿e ¿yje ju¿ tak d³ugo. Sto
lat ¿ycia minê³y mi bardzo szybko –
zwierzy³a siê Pani Stanis³awa.

Z ¿yczeniami do jubilatki przy-
by³ równie¿ kierownik KRUS
w Le¿ajsku Piotr Tokarz.

Wielkanocne œniadanie dla samotnych i chorych
Podobnie jak w roku ubieg³ym,
Miejsko-Gminny Oœrodek Pomo-
cy Spo³ecznej w Nowej Sarzynie
zorganizowa³ œniadanie wielka-
nocne dla osób samotnych i cho-
rych. Spotkanie odby³o siê w Wiel-
ki Czwartek, 28 marca 2013 roku
w sto³ówce Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Nowej Sarzynie.

ros³aw PrzewoŸnik z³o¿yli zebra-
nym œwi¹teczne ¿yczenia, dziel¹c
siê wielkanocnym jajkiem.

Choæ na sto³ach znalaz³o siê
wiele pysznych potraw, to najwiêk-
szym uznaniem cieszy³ siê trady-
cyjny ¿urek z jajem i kie³bas¹ przy-
gotowany przez pracowników
Spó³dzielni Socjalnej „Azalia”.

www.facebook.com/mignowa-
sarzyna
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Tradycja ta, ci¹gle ¿ywa najbar-
dziej uroczyst¹ oprawê ma w Para-
fii Tarnawiec, gdzie wartê przy
Grobie Chrystusa Zbawiciela pe³-
ni¹ Kury³owskie Turki. Ich historia
jest bardzo „poszarpana”, pierw-
sze wzmianki o Turkach w Kury-
³ówce pochodz¹ z ok. 1912 roku,
a nastêpne z lat miêdzywojennych
(ok. 1935-1939), kiedy na tzw. „ru-
skim koñcu” stra¿acy z OSP ubra-
ni w mundury, he³my i szable trzy-
mali stra¿ przy Grobie Chrystusa

Z cyklu „Wielkanocne obrzêdy –
Kury³owskie zwyczaje”
Dla obchodów Œwi¹t Wielkanocnych w wielu miejscowoœciach na-
szego regionu, charakterystyczne s¹ stra¿e grobowe strzeg¹ce sym-
bolicznego Grobu Chrystusa, od Wielkiego Pi¹tku do Wielkiej Niedzie-
li rano (do mszy rezurekcyjnej). Sk¹d siê wziê³a tradycja „wielkanoc-
nych turków”? Otó¿ z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na przyj¹æ
wiek XVII czyli czas tzw. „wojen tureckich”. Ta honorowa i zaszczyt-
na s³u¿ba szybko wros³a w polsk¹ tradycjê, aby siê o tym przekonaæ
wystarczy w Wielki Pi¹tek, Sobotê czy Niedzielê odwiedziæ koœcio³y
w Brzyskiej Woli, Kulnie, Kolonii Polskiej, Tarnawcu.

w Cerkwi. Dzisiaj trudno te infor-
macje zweryfikowaæ, poniewa¿
œwiadkowie tamtych wydarzeñ
w wiêkszoœci ju¿ odeszli. Kolejny
okres dzia³alnoœci Kury³owskich
Turków to lata szeœædziesi¹te (ok.
1960-1968). Wówczas Turki pe³ni-
³y sw¹ wartê w koœciele parafial-
nym pw. Œw. Józefa w Tarnawcu.
Po kilku latach oddzia³ przesta³ ist-
nieæ na ponad 20 lat. Nastêpna
próba to zaledwie trzyletni zryw
(1990-92), dopiero od 1996 roku

Turki nieprzerwanie pe³ni¹ wartê
przy Grobie Chrystusa pielêgnu-
j¹c tê piêkn¹ polsk¹ tradycjê.

W tym roku honorow¹ wartê
pe³ni³o 29 m³odych mê¿czyzn.
Stroje naszych Turków s¹ tradycyj-
nie ciekawe i barwne. Jak pisa³ Jó-
zef Szczypka: Wieœ zleca³a pilnowaæ
Grobów jakimœ co godniejszym per-
sonom, ubieraj¹c je po ¿o³niersku
b¹dŸ po szlachecku wystawnie, pstro…
Dzisiaj trudno sobie wyobraziæ
œwiêcenie pokarmów, wody i ognia
oraz ca³ych obchodów Triduum
Paschalnego bez Turków. Zakoñ-
czeniem wielkanocnych obrzêdów
by³ pokaz musztry paradnej
w wykonaniu Turków przy akom-
paniamencie Orkiestry Dêtej

Gminnego Oœrodka Kultury.
Zwyczaj ten istnieje w niezmienio-
nej formie od wielu lat, z roku na
rok nieustannie przyci¹ga goœci
z oœciennych miejscowoœci, którzy
odje¿d¿aj¹ st¹d zauroczeni barw-
noœci¹ i szykiem korowodu.

Nale¿y wspomnieæ, ¿e od
2002 r. Kury³owskie Turki uczest-
nicz¹ w Ogólnopolskich i Podkar-
packich Paradach Stra¿y Wielka-
nocnych. Tegoroczna parada od-
bêdzie siê 5 maja w Nowej Dêbie,
tak¿e z udzia³em naszych Turków,
Ma¿oretek i Orkiestry Dêtej.

gbpgok

Wiêcej zdjêæ na

www.kurylowka.pl
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Kieleckie targi to najchêtniej od-
wiedzana wystawa sprzêtów rolni-
czych, prezentuj¹ca najnowsze
maszyny rolnicze. W tym roku,
ponad 600 firm z Polski, W³och,
Niemiec, Francji, Szwajcarii i Ko-
rei zaprezentowa³o nowe trendy
i rozwi¹zania dla polskiej wsi. Targi
trwa³y trzy dni – od 8 do 10 marca
i zgromadzi³y tysi¹ce zwiedzaj¹cych.

W wyjeŸdzie, który zorganizo-
wa³a Powiatowa Rada Podkarpac-
kiej Izby Rolniczej w Le¿ajsku,
uczestniczyli posiadacze najwiêk-
szych gospodarstw rolnych z na-
szej gminy oraz gminy Le¿ajsk.
Dziêki wyjazdowi rolnicy mieli
mo¿liwoœæ skorzystania ze stoisk
firm doradczych i wydawnictw rol-

Wnioskodawc¹ o wpis produk-
tu na listê by³ Zespó³ Œpiewaczo-
Obrzêdowy „Leszczynka” z Wólki
Grodziskiej. Produkt do listy do³¹-
czy³ w marcu tego roku. To ju¿
drugi wyrób z grodziska – po szysz-
ce weselnej – jaki znajduje siê na
liœcie.

Korowal to du¿y, dobrze wyro-
œniêty bochen pszennego chleba,
w przekroju przypominaj¹cy cia-
sto dro¿d¿owe. Ma zwi¹zek z uro-
czystoœciami weselnymi i jest ro-
dzajem weselnego chleba zwane-
go na terenie Podkarpacia koro-
walem. Korowalowe ciasto, Toczy³o
siê przez miasto, Przez miasto i przez
rynek, Do Marysi po wianek (…)
(Fragment piosenki ludowej œpie-
wany przez tzw. dru¿ynê weseln¹).

Korowal to ciasto podobne do
chleba, jednak¿e w smaku lekko
s³odkawe. Oprócz m¹ki, jajek
i wody dodawane jest mleko oraz
cukier. Ciasto na korowal rozczy-
nia siê tak jak chleb. Nastêpnie
piecze siê w du¿ej okr¹g³ej blasze.
Na wierzchu ciasta zwykle zapie-
kany jest warkocz z ciasta, „¿eby

W miejscowoœci Chodaczów, na
terenie ³¹k pomiêdzy gospodar-
stwami Pañstwa Majów, a gospo-
darstwem Pañstwa Krzeszowskich
zgromadzi³o siê bardzo liczne sta-
do bocianów – ponad trzydzieœci
sztuk. Boæki przylecia³y w œrodê,
3 kwietnia. Powitanie mia³y doœæ
ch³odne, bo pogoda nie rozpiesz-
cza³a – œnieg, zimno i co najgorsze
– brak po¿ywienia.

Ptaki te powracaj¹c do swoich
miejsc lêgowych natrafi³y na bar-
dzo trudne warunki pogodowe.
Le¿¹cy œnieg i mróz sta³ siê dla
bocianów zagro¿eniem. Brak po-
karmu i g³ód spowodowa³, ¿e pta-
ki zgromadzi³y siê w tak licznej
grupie w pobli¿u zabudowañ, li-

Grodziszczanie na targach
w Kielcach

Ponad 30-osobowa grupa rolni-
ków z naszej gminy uczestniczy-
³a w najwiêkszych targach rolni-
czych w kraju – Miêdzynarodo-
wych Targach Techniki Rolniczej
AGROTECH 2013.

�Grodziscy rolnicy na targach.

paradnie ko³acz wygl¹da³”. Koro-
wal zdobiony by³ ró¿nego rodzaju
kawa³kami ciasta w formach np.
ptaszków, kwiatków, listków.

Dawniej zazwyczaj na wesele
przygotowywa³o siê co najmniej
dwa ciasta: jedno – w domu pan-
ny m³odej, drugie – w domu pana
m³odego i piek³o ju¿ na trzy dni
przed weselem. Ciasto rozdawane
by³o wszystkim goœciom weselnym
w odpowiedniej kolejnoœci. Pierwsi
otrzymywali je pañstwo m³odzi,
nastêpnie rodzice, rodzice chrzest-
ni i pozostali goœcie. Goœcie otrzy-
mywali tak¿e po kawa³eczku ko-
rowala do domu, aby poczêstowa-
li nim pozosta³ych domowników,
którzy nie uczestniczyli w weselu.

Tradycja pieczenia tego chleba
jest nadal ¿ywa. Zespó³ „Grodzisz-
czoki” czêstuje nim w czasie wi-
dowiska obrzêdowego „Wesele”,
a wszyscy mieszkañcy gminy
i zgromadzenie goœcie s¹ nim czê-
stowani w czasie do¿ynek gmin-
nych. OK

cz¹c na pomoc cz³owieka… i tak
te¿ siê sta³o. Pierwsi z pomoc¹ po-
spieszyli mieszkañcy Chodaczowa:
pañstwo Majowie, Konieczny, so³-
tys Wojtyna i pani Stopyra. W œlad
za nimi poœpieszyli urzêdnicy, za-
kupuj¹c dla ptaków pokarm,
w postaci w¹tróbek i drobiowych
¿o³¹dków. Rozrzucone po ³¹ce
miêso skrupulatnie wynajdywa³y
ptaki. Na szczêœcie dokarmianie
nie trwa³o d³ugo, gdy¿ warunki
pogodowe szybko uleg³y zmianie.

Boæki zwiastowa³y prawdziwe
nadejœcie wiosny. Czas poka¿e, czy
przyczyni¹ siê równie¿ do wzro-
stu przyrostu naturalnego w gmi-
nie.

MH

niczych, a tak¿e szkoleñ o tematy-
ce rolniczej. Obejrzeli setki sprzê-
tów i maszyn, wykorzystuj¹cych
najnowsze technologie oraz sze-
roki asortyment nawozów, nasion,
œrodków ochrony roœlin, pasz dla
zwierz¹t i rozwi¹zañ przydatnych
w rolnictwie.

Udzia³ w targach pozwala zobra-
zowaæ jak wielki postêp sp³yn¹³ na
polsk¹ wieœ. Dlatego te¿ korzysta-
j¹c z mo¿liwoœci wyjazdu czêœæ
uczestników targów zadeklarowa-
³a chêæ zakupu zaprezentowanych
w trakcie wystaw maszyn, a niektó-
rzy podpisali umowy i zamówili
dostawê ci¹gników i sprzêtu rolni-
czego do gospodarstw.

MH

Stado boæków
zwiastowa³o wiosnê

Korowal weselny na Liœcie

Produktów Tradycyjnych
Grodziski korowal weselny zosta³
wpisany na Listê Produktów Tra-
dycyjnych prowadzon¹ przez mi-
nistra rolnictwa i rozwoju wsi we
wspó³pracy z marsza³kami woje-
wództw. To ju¿ 115 produkt
z województwa Podkarpackiego.
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Plany za³o¿enia klubu skupiaj¹-
cego ofiarnych ludzi dziel¹cych siê
w³asn¹ krwi¹, zrodzi³y siê jakiœ czas
temu. Jego zawi¹zanie poprzedzi³o
spotkanie 9 listopada ub. roku przed-
stawicieli PCK z Le¿ajska i Jaros³a-
wia z prezesami i naczelnikami OSP
z terenu gminy – informuje prezes,
Dominik Bartnik, który pe³ni tak-
¿e funkcjê wiceprezesa OSP Zmy-
s³ówka. Po chwili dodaje: Celem
dotarcia z promocj¹ i organizacj¹ ho-
norowego krwiodawstwa do lokal-
nego spo³eczeñstwa w listopadowym
numerze biuletynu informacyjnego
mieszkañców gminy zosta³ zamiesz-
czony artyku³ o tym spotkaniu,
a w numerze z marca br. dwie rozmo-
wy z Zas³u¿onymi Krwiodawcami.

Podczas zebrania organizacyjno-
za³o¿ycielskiego w siedzibie Urzê-
du Gminy spotkali siê z zaintere-
sowanymi tematem osobami, se-
kretarz Oddzia³u Rejonowego
PCK w Le¿ajsku Ewa Trojan oraz
wiceprezes OR PCK w Jaros³awiu,
jednoczeœnie prezes klubu HDK
PCK „P³omyk” przy Komendzie
Miejskiej PSP w Przemyœlu Zdzi-
s³aw Wójcik, którzy przybli¿yli im
zagadnienia zwi¹zane z krwiodaw-
stwem i krwiolecznictwem.
W trakcie spotkania poruszyli
m.in. temat statusu Honorowe-
go Dawcy Krwi, regulaminu klu-
bów HDK PCK. Omówili uchwa-
³ê Zarz¹du G³ównego PCK w spra-
wie zasad odznaczania i wyró¿nia-
nia krwiodawców oraz zasad nada-
wania sztandarów i imion klubom.

Wiceprezes Wójcik podczas spo-
tkania w sali konferencyjnej omó-
wi³ i zaprezentowa³ Identyfika-
cyjn¹ Kartê Grupy Krwi, Kartê
I.C.E. oraz „Oœwiadczenie woli”
dotycz¹ce przekazania do trans-
plantacji, po swojej nag³ej œmier-
ci, narz¹dów ratuj¹cych ¿ycie in-
nym, przekazuj¹c zainteresowa-
nym do wgl¹du wymienione w³a-
sne dokumenty.

Przypomnia³, kto mo¿e, a kto
nie mo¿e byæ krwiodawc¹. Omó-
wi³ tak¿e sprawy zwi¹zane z legi-
tymacjami HDK, odznakami przy-
s³uguj¹cymi krwiodawcom, zwro-
tem kosztów dojazdu do punktów
krwiodawstwa, przys³uguj¹cymi
zas³u¿onym dawcom zni¿kami na
leki, a tak¿e poruszy³ inne aspek-
ty dzia³alnoœci czerwonokrzyskiej.
Zasygnalizowa³ temat rejestracji
potencjalnych dawców szpiku
kostnego oraz zaprosi³ wszystkie
zainteresowane osoby, pragn¹ce
dowiedzieæ siê wiêcej, na
www.szpik.info

Prezesem klubu wybrano Domi-
nika Bartnika – wiceprezesa OSP
Zmys³ówka, wiceprezesem – S³a-
womira ̄ aka – pracownika budow-
nictwa. Sekretarzem klubu zosta³
Dariusz Kulpa- prywatny przed-
siêbiorca, a skarbnikiem Mateusz
Pelc- przedstawiciel handlowy. Na
cz³onka zarz¹du wybrano Grzego-
rza Czerwonkê- prywatnego
przedsiêbiorcê.

Z powstania „Stra¿ackiego
daru” nie kry³ zadowolenia prezes
Dominik Bartnik – Pierwszy raz
krew odda³em w 2007 r. Dobrze, ¿e
mamy klub. Teraz jeszcze bardziej
bêdziemy mogli pomagaæ potrzebu-
j¹cym – mówi. Odda³ ju¿ 13 litrów
krwi, ale rekordzist¹ w klubie jest
S³awomir ¯ak- ma na koncie pra-
wie 30 litrów. Czêœæ klubowiczów
tak¿e wczeœniej rozpoczê³a swoj¹
przygodê z krwiodawstwem. Klub
skupia w swoich szeregach m.in.
stra¿aków, ratowników medycz-
nych, pracowników umys³owych,
fizycznych, rolników, czy prywat-
nych przedsiêbiorców.

W spotkaniu za³o¿ycielskim
uczestniczy³y te¿ panie z le¿ajskie-
go Terenowego Oddzia³u Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie,
które pobieraj¹ krew od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godzinach od
7.00 do 10.30. Wk³adaj¹ w swoj¹
pracê, zdaniem dawców ogromne
serce.

W Grodzisku powsta³
Klub Honorowych Dawców Krwi
Z okazji przypadaj¹cego w 2013
roku 55-lecia Honorowego Krwio-
dawstwa PCK druhowie z Gminy
Grodzisko Dolne wspólnie
z mieszkañcami, 3 kwietnia tego
roku za³o¿yli klub HDK PCK „Stra-
¿acki dar”. Skupia on krwiodaw-
ców oraz osoby pragn¹ce podzie-
liæ siê cz¹stk¹ siebie z potrzebu-
j¹cymi.

�Spotkanie z zainteresowanymi w siedzibie Urzêdu Gminy.

Na zakoñczenie spotkania
uczestnicy otrzymali materia³y
promuj¹ce krwiodawstwo, a mia-
nowicie broszury z RCKK w Rze-
szowie, a tak¿e kalendarzyki, ulot-
ki oraz du¿e kalendarze wydawa-
ne przez klub HDK PCK „P³o-
myk ” przy KM PSP w Przemyœlu.
Z. Wójcik wrêczy³ siedmiu cz³on-
kom „Stra¿ackiego daru”, chêt-
nym do wype³nienia i noszenia
przy sobie, druki „Oœwiadczenia
woli”.

Du¿e zdjêcie ze spotkania organi-
zacyjno-za³o¿ycielskiego klubu ju¿ wisi
w siedzibie PCK. Planujemy tak¿e
za³o¿yæ Kronikê dzia³alnoœci krwio-
dawców – mówi pani Ewa. Zapra-
szamy osoby chêtne do wst¹pienia
w szeregi naszego klubu. Cz³onkami
mog¹ zostaæ tak¿e osoby, które obec-
nie nie mog¹ oddawaæ krwi lub te¿
w ogóle ze wzglêdów zdrowotnych,
a deklaruj¹ swoj¹ pomoc w pracach
klubu – zaznacza prezes Bartnik.

Z powo³ania klubu zadowole-
nia nie kryje Wójt Gminy Jacek
Chmura – Stra¿acy ratuj¹ nasze
¿ycie z nara¿eniem w³asnego podczas
gaszenia po¿arów, czy usuwania skut-
ków kataklizmów. Pomimo wielu
zajêæ w spo³ecznej s³u¿bie znajduj¹
jeszcze czas na honorowe krwiodaw-
stwo oraz, co równie wa¿ne, zachêca-
nie innych do tego rodzaju pomocy –
powiedzia³. Gratulujê piêknej inicja-
tywy, któr¹ popiera³em od pocz¹tku.
Deklarujê wspieranie dzia³alnoœci
naszego „Stra¿ackiego daru” – doda³.

Tekst: Zdzis³aw Wójcik,
zdjêcia: Zdzis³aw Wójcik

i Andrzej Moszkowicz
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Zapraszamy Pañstwa do wziê-
cia udzia³u w badaniu satysfak-
cji klientów Urzêdu Gminy
Le¿ajsk. Badanie skierowane
jest do wszystkich mieszkañców
Gminy, którzy w ostatnim okre-
sie skorzystali z us³ug Urzêdu.
Pañstwa opinie s¹ dla nas bar-
dzo wa¿ne. Pozwol¹ one na
podniesienie jakoœci us³ug
œwiadczonych w Urzêdzie oraz
umo¿liwi¹ podjêcie decyzji in-
westycyjnych na terenie Gmi-
ny. Ankieta jest anonimowa,
a jej wyniki bêd¹ prezentowa-
ne w postaci zbiorczych zesta-
wieñ statystycznych.

Ankieta dostêpna jest rów-
nie¿ z poziomu g³ównej stro-
ny naszego serwisu interneto-
wego – wystarczy klikn¹æ ba-
ner znajduj¹cy siê po prawej
stronie menu.

W ramach warsztatów przygo-
towywano i degustowano dzyn-
dza³ki z kasz¹ gryczan¹ i w¹tróbk¹,
naleœniki babuni z tradycyjnym
powid³em œliwkowym, twarogiem
i borówkami, dwojaki dworskie ze
œliwk¹ i sosem z suszonych grzy-
bów oraz surówki ekologiczne.

Zawody otworzy³ burmistrz
gminy Rymanów, pan Wojciech
Farbaniec, który ¿yczy³ sukcesów
i walki w duchu fair play. Na za-
koñczenie zawodów ufundowa³
równie¿ wszystkim zespo³om ko-
sze s³odyczy. Zawody sta³y na wy-
sokim poziomie. Ostatecznie zwy-
ciêstwo odnios³y koszykarki z Wie-
rzawic, które w walce o z³oty me-
dal po pasjonuj¹cym widowisku

Brzóza Królewska w Pucharze Europy

Zdjêcie pochodzi z Regionalnego Portalu Informacyj-

nego NadWis³¹24.pl. Autorem jest Piotr Morawski.

By³a to znakomita okazja do promocji zespo³ów z Brzózy
Królewskiej jak równie¿ Gminy Le¿ajsk, poniewa¿ mecz jak
i wystêpy by³y transmitowane na ¿ywo w telewizji polskiej
i zagranicznej. Po zwyciêskim meczu 3:0 przez Polsk¹ dru¿y-
nê nast¹pi³o uroczyste przyjêcie nowych cz³onkiñ do Ko³a
Gospodyñ Wiejskich w Brzózie Królewskiej. Honorowymi
cz³onkiniami zosta³y zawodniczki tarnobrzeskiego klubu:
Jia Jun, Kinga Stefañska, Renata Strbikova oraz Wang Yixiao.

Jak widaæ KGW z Brzózy nabra³o miêdzynarodowego for-
matu, co jest du¿ym zaszczytem dla mieszkañców Brzózy
Królewskiej i Gminy Le¿ajsk. Dziêkujemy wszystkim, któ-
rzy pomogli zespo³om z Brzózy Królewskiej w zaprezento-
waniu siê przed tak szerok¹ publicznoœci¹.

22 marca 2013 r. M³odzie¿owy Ze-
spó³ Tañca Ludowego „Zagrodzia-
nie”, „Ma¿oretki” dzia³aj¹ce przy
Zespole Szkó³ oraz Zespó³ Œpiewa-
czo-Obrzêdowy „Brzozaki” z Brzó-
zy Królewskiej goœcili w Tarnobrze-
gu. Swoimi wystêpami umila³y czas
sportowcom i kibicom w przerwach
meczu w ramach rozgrywek Pucha-
ru Europejskiej Unii Tenisa Sto³owe-
go. Mecz zosta³ rozegrany pomiêdzy
zawodniczkami KTS Zamek Tarno-
brzeg a TT Saint Quentin z Francji.

Wojewódzk¹ Gimnazjadê wygra³y uczennice
Gimnazjum z Wierzawic
Fina³ Wojewódzki Gimnazjady w Koszykówce Dziewcz¹t (12.03.2013 r.)
rozegrany zosta³ w hali Zespo³u Szkó³ w Sieniawie k. Rymanowa. Gospo-
darze organizuj¹c po raz pierwszy imprezê tej rangi, bardzo siê postarali,
aby goœcie mi³o wspominali pobyt w tej malowniczej gminie.

pokona³y zawodniczki z Rzeszo-
wa. Br¹z wywalczy³a reprezentacja
ze Stalowej Woli.

Najlepsz¹ zawodniczk¹ turnie-
ju fina³owego zosta³a Dominika
Bujniak z Wierzawic, a dru¿yna
z Wierzawic w po³owie czerwca
pojedzie do Radomia na fina³y kra-
jowe Gimnazjady.

Ÿród³o: Super Nowoœci

Sk³ad dru¿yny Gimnazjum Wierzawice: Magdalena Posobiec, Dorota

Czop, Natalia Otrêba, Edyta Król, Aleksandra Murdzia, Sylwia Kie³boñ,

Patrycja Karaœ, Kinga Kupras, Dominika Bujniak, Magdalena Kupras,

Izabela Pustelny. Trenerzy: Tomasz Fortuna, Marek Go³¹b, opiekun:

Wac³aw Kata.

Warsztaty kulinarne dla cz³onkiñ Kó³

Gospodyñ Wiejskich z terenu Gminy Le¿ajsk
W dniu 20 marca 2013 r. w GOK
w Giedlarowej odby³y siê Warsz-
taty Kulinarne z udzia³em ponad
40 pañ zrzeszonych w ko³ach go-
spodyñ wiejskich z terenu Gminy
Le¿ajsk. Warsztaty prowadzi³ szef
kuchni Zajazdu „Pod Lipami” Pan
Józef Ogryzek.

Warsztaty zorganizowano w ramach projektu
„Ogólnopolskie Prezentacje Tradycyjnych
Potraw Wiejskich – W³oœciañskie Jad³o” w Gie-
dlarowej w ramach Funduszu Promocji Pro-
duktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – NGO, JST zawartej
przez Gminny Oœrodek Kultury Gminy Le¿ajsk ze Stowarzyszeniem na
Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” w Rzeszowie
wspó³finansowanego ze œrodków Szwajcarsko-Polskiego Programu

Wspó³pracy (program pn. „Alpejsko – Kar-
packi Most Wspó³pracy” Dzia³anie 5 Fundu-
sze Grantowe ).
Ca³kowita wartoœæ projektu: 15 170,00 PLN

Kwota dofinansowania: 12 894,50 PLN, tj. 3551,52 CHF
Czas realizacji projektu: 1.03.2013 r. – 30.06.2013 r.
Projekt wspó³finansowany przez Szwajcariê w ramach szwajcarskiego pro-

gramu wspó³pracy z nowymi krajami cz³onkowskimi Unii Europejskiej

Oceñ urz¹d
– badanie satysfakcji
klientów urzêdu
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ONowa SarzynaNowa Sarzyna

Instytut Pamiêci Narodowej
Oddzia³ w Rzeszowie oraz Mu-
zeum Ziemi Le¿ajskiej zapraszaj¹
do zwiedzania wystawy „Polskie
Pañstwo Podziemne na Rzeszowsz-
czyŸnie 1939-1944/45”, która eks-
ponowana jest w holu Muzeum
od 4 kwietnia do 31 maja 2013 r.

Wystawa przygotowana zosta³a
przez Oddzia³owe Biuro Edukacji
Publicznej IPN w Rzeszowie. Wy-
stawê po raz pierwszy otwarto
podczas konferencji poœwiêconej
Polskiemu Pañstwu Podziemnemu
na RzeszowszczyŸnie 1939-1944/
45, która odby³a siê w £añcucie
we wrzeœniu br.

Polskie Pañstwo Podziemne na

RzeszowszczyŸnie 1939-1944/45

Kilkudziesiêciu wytwórców rê-
kodzie³a ludowego z terenu po-
wiatu le¿ajskiego prezentowa³o
sposób wytwarzania i oferowa³o do
sprzeda¿y swoje produkty. Naj-
wiêkszym powodzeniem cieszy³y
siê koszyczki wiklinowe, palmy
i pisanki, ale nie brakowa³o rów-
nie¿ chêtnych do zakupu trady-
cyjnych zabawek wykonanych
z drewna i wyrobów wikliniarskich,
z których s³yn¹ okolice Le¿ajska.
Jak co roku wielkim zainteresowa-
niem cieszy³y siê równie¿ wyroby
ceramiczne. Chêtni, których nie
brakowa³o, mogli spróbowaæ swo-
ich si³ w tworzeniu naczyñ glinia-
nych na kole garncarskim. Targom
towarzyszy³y kapele ludowe W³a-
dys³awa Pogody z Kolbuszowej
i „Trzcinicoki”. Rezultatem pro-

Targi rêkodzie³a ludowego

jektu bêdzie folder informacyjno-
promocyjny i film DVD przedsta-
wiaj¹cy sposoby wytwarzania pro-
duktów regionalnych oraz prezen-

Banknoty

Rzeczypospolitej Polskiej
Wystawa czasowa „Banknoty Rzeczypospolitej Polskiej”,

prezentowana od 1 kwietnia do 30 czerwca. Prezentacja oko³o
100 banknotów w trzech kategoriach: Rzeczpospolita Pol-
ska 1918-1939, Polska po drugiej wojnie œwiatowej 1944-
1989, Rzeczpospolita Polska od 1990. Banknoty s¹ kolekcj¹
cz³onków Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Od-
dzia³ Rzeszów, Ko³o Le¿ajsk. Dodatkowo plansze z podsta-
wowymi pojêciami ekonomicznymi a tak¿e roll-up – imita-
cja banknotu polskiego o nominale 200 z³, z wyciêtym œrod-
kiem umo¿liwiaj¹cym zrobienie zdjêcia ze swoj¹ podobizn¹.

17.03.br. w Miejskim Oœrodku Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie
odby³a siê impreza kulturalna pt.: „Targi Rêkodzie³a Ludowego” ma-
j¹ca na celu ocalenie od zapomnienia zanikaj¹cych zawodów i pro-
mocjê wytworów rêkodzie³a maj¹cego korzenie w tradycji regionu.

Skarbonki œwiata
Wystawa czasowa „Skarbonki

œwiata”, prezentowana od 1 kwietnia
do 30 czerwca. Zbiór 300 skarbonek
z ró¿nych stron œwiata, pochodz¹-
cych z prywatnego zbioru Urszuli
i Szczepana Ignaczyñskich. Wyko-
nane s¹ z takich materia³ów jak: drewno, kamionka (fajans, glina, gips), plastik, two-
rzywa sztuczne, skóra, papier, szk³o, srebro oraz z ró¿nych stopów metali. Wiek ekspo-
natów datuje siê od drugiej po³owy XIX wieku do czasów obecnych. Lwi¹ czêœæ zbioru
ok. 50 szt. stanowi¹ œwinki, jako najpopularniejsze formy skarbonek na ca³ym œwiecie.

Wystawy dofinansowane ze œrodków Narodowego Banku Polskiego.
Wstêp bezp³atny! Zapraszamy!

P³eæ piêkna zawsze chêtnie po-
s³ugiwa³a siê ró¿nego rodzaju ak-
cesoriami, maj¹cymi tê urodê pod-
kreœliæ. S³u¿y³y temu wyszukane
stroje, makija¿, fryzura ale te¿ ró¿-
nego rodzaju rekwizyty. One w³a-
œnie – owe guziczki, broszki, ko-
ronki, grzebyki, szpile do kapelu-
szy, torebki ze srebrnych blaszek
i inne drobiazgi s¹ bohaterami wy-
stawy przygotowanej przez
p. Dorotê Zahel – kustosza Mu-
zeum Narodowego Ziemi Przemy-

Kwota wsparcia szwajcarskie-

go to kwota: 17367,79 z³.

Wk³ad w³asny: 3064,91 z³.

tacje twórców rêkodzie³a. Imprezê
zorganizowano w ramach projek-
tu „Targi Rêkodzie³a Ludowego
szans¹ na wypromowanie pro-

duktu regionalnego” przy wspó³-
udziale œrodków Funduszu Promo-
cji Produktu Regionalnego/ Tra-
dycyjnego / Ekologicznego –
NGO, JST wspó³finansowanego
przez Szwajcariê w ramach szwaj-
carskiego programu wspó³pracy
z nowymi krajami cz³onkowskimi
UE. Realizatorem zadania by³
Oœrodek Kultury, a partnerem
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna.

skiej. Wiêkszoœæ eksponatów po-
zyskana zosta³a do zbiorów muze-
alnych na pocz. XX wieku. Pre-
zentowana wystawa ma na celu
przybli¿enie dzisiejszemu widzo-
wi dodatków kobiecej urody 2 po³.
XIX i 1 po³. XX wieku.

Wystawa ze zbiorów Muzeum
Narodowego Ziemi Przemyskiej
w Przemyœlu.

Wystawê zwiedzaæ mo¿na
od 4.04. do 31.08.2013 r.

Czar kobiecego

drobiazgu
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Start o godz. 1600 bêdzie mia³
miejsce na placu przed Muzeum
Ziemi Le¿ajskiej. Bieg ul. Mickie-
wicza do Bazyliki OO. Bernardy-
nów z nawrotem przy Bazylice
i powrotem ul. Mickiewicza do
mety na placu przed Muzeum.

W Mini Maratonie mog¹ wzi¹æ
udzia³ wszystkie osoby, które do dnia
2 maja 2013 roku ukoñcz¹ 12 lat.

Zg³oszeñ dokonywaæ mo¿na

w Punkcie Kasowo-Informacyj-

nym Muzeum:

� od poniedzia³ku do pi¹tku

w godz. 900-1500

� w niedzielê w godz. 1100-1700

� w dniu biegu do godz. 1500

Warunkiem uczestnictwa w bie-
gu jest z³o¿enie pisemnego
oœwiadczenia pozwalaj¹cego na
udzia³ w biegu. W przypadku osób
niepe³noletnich do zg³oszenia
wymagane jest do³¹czenie zgody
podpisanej przez opiekuna praw-
nego.

Start w Mini Maratonie jest
wolny od jakichkolwiek op³at.
W ramach wpisu na listê uczest-
ników ka¿da osoba (pierwszych
900 osób) otrzymuje pakiet star-
towy, na który sk³adaj¹ siê numer
startowy, koszulka, czapeczka oraz
gad¿ety w barwach narodowych.
Zgubienie numeru startowego
skutkowaæ bêdzie wykluczeniem
z udzia³u w Mini Maratonie.

Ka¿dy z zawodników, który
ukoñczy bieg, otrzyma pami¹tko-

Zapraszamy na Mini Maraton!
2 maja (czwartek) br. podczas Dnia Flagi Narodowej, Muzeum Ziemi
Le¿ajskiej wraz z Urzêdem Marsza³kowskim Województwa Podkar-
packiego (Departament Rozwoju Regionalnego) w Rzeszowie organi-
zuje „Mini Maraton z Funduszami Europejskimi w Dniu Flagi Narodo-
wej – 5 km na 5-lecie Muzeum – Le¿ajsk 2013”.

wy dyplom ukoñczenia Mini Ma-
ratonu.

Pami¹tkowy puchar otrzyma
najstarsza zawodniczka i zawodnik,
którzy ukoñcz¹ bieg oraz najm³od-
sza zawodniczka i zawodnik, któ-
rzy ukoñcz¹ bieg. Pami¹tkowe
puchary otrzymaj¹ pierwsi trzej
zawodnicy. Dodatkowo numery
startowe zawodników bêd¹ bra³y
udzia³ w losowaniu nagród ufun-
dowanych przez organizatorów
i sponsorów Mini Maratonu.

Regulamin Mini Maratonu,
Karta Startowa, Oœwiadczenie
i Zgoda do pobrania na stronie
internetowej: www.muzeum-le-
zajsk.pl oraz na punkcie Kaso-
wo-Informacyjnym Muzeum
(budynek g³ówny).

Warunkiem startu w Mini Maratonie jest
zg³oszenie siê zawodnika/zawodniczki
do dnia 2 maja 2013 roku do godz. 1500,

poprzez z³o¿enie wype³nionego formularza zg³oszeniowego
oraz podpisanie oœwiadczenia w Biurze Zawodów,

 tj. Punkcie Kasowo-Informacyjnym Muzeum Ziemi Le¿ajskiej,
ul. Mickiewicza 20 A, 37-300 Le¿ajsk,

tel. (17) 2402235 wew. 15.

Serdecznie zapraszam do wspólnego biegania 2 maja w Dniu Flagi Narodowej w myœl zasady „w zdrowym ciele zdrowy duch”.

�Mini Maraton 2010.

�Mini Maraton 2010.
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Zespó³ Szkó³ w Sarzynie stawia
na jêzyki obce realizuj¹c indywi-
dualne programy nauczania.
W roku szkolnym 2012/2013 gim-
nazjum im. S. Kostki mo¿e po-
szczyciæ siê laureatem konkursu
z jêzyka angielskiego i finalist¹
z jêzyka francuskiego na szczeblu
wojewódzkim. Wœród finalistów
konkursu z jêzyka angielskiego dla
uczniów szko³y podstawowej tak-
¿e znalaz³ siê uczeñ naszej szko³y.

Konkurs jêzyka angielskiego
dla gimnazjum

11.01.br. w Nauczycielskim
Kolegium Jêzyków Obcych
w Rzeszowie odby³ siê trzeci
etap konkursu z jêzyka angiel-
skiego zorganizowanego przez
Kuratorium Oœwiaty.

Uczennica klasy 3A Beata Sko-
czylas znalaz³a siê wœród laureatów
wojewódzkiego konkursu jêzyka
angielskiego przeprowadzonego
przez kuratorium oœwiaty w Rze-
szowie. W trzyetapowych zmaga-
niach Beata wykaza³a siê ogromn¹

Szkolenie zosta³o zorganizowa-
ne przez Stowarzyszenie „Dobry
Dom” z Woli Zarczyckiej dzia³aj¹-
ce na rzecz osób niepe³nospraw-
nych dla wolontariuszy ze Szkol-
nego Ko³a Wolontariatu dzia³aj¹-
cego przy ZSL w Le¿ajsku. Odby-
³o siê ono dziêki wsparciu Staro-
stwa Powiatowego w Le¿ajsku,
a tak¿e ¿yczliwoœci dyrektora szko-
³y – pana Stanis³awa Bartnika.

Zajêcia obejmowa³y m.in. zapo-
znanie siê i obs³ugê schodo³azu,
parapodium, jak równie¿ pozna-
liœmy ró¿ne rodzaje wózków inwa-
lidzkich. G³ówny organizator, Pan
Marek Piechuta – Prezes Stowa-
rzyszenia „Dobry Dom” oraz Pani
Ewa Przesz³o – rehabilitantka pra-
cuj¹ca w Warsztacie Terapii Zajê-
ciowej przy Caritas w Le¿ajsku
pokazali nam techniki prawid³o-
wego przenoszenia osoby niepe³-
nosprawnej z wózka na krzes³o lub

Uczniowie Zespo³u Szkó³
w Sarzynie „na jêzykach”

wiedz¹ o jêzyku i kulturze krajów
anglojêzycznych. Uczennica, która
pracuje pod kierunkiem mgr Anny
Turczyn- Larwa, ma ju¿ na koncie
kilka osi¹gniêæ m.in. tytu³ laureata
w ubieg³orocznym powiatowym
konkursie jêzyka angielskiego.

Konkurs jêzyka francuskiego
25.01.br. w III Liceum Ogól-

nokszta³c¹cym w Rzeszowie
odby³ siê trzeci etap konkursu
z jêzyka francuskiego zorgani-
zowanego przez Kuratorium
Oœwiaty.

Po raz pierwszy Kuratorium
Oœwiaty w Rzeszowie zorganizo-
wa³o konkurs jêzyka francuskie-
go. Skierowany on by³ do wszyst-
kich uczniów gimnazjum. Sk³a-
da³ siê z trzech etapów: szkolne-
go, rejonowego oraz wojewódzkie-
go. Pierwszy etap konkursu pole-
ga³ na wy³onieniu najzdolniej-
szych jêzykowo uczniów klas gim-
nazjalnych. M³odzi romaniœci
musieli zmierzyæ siê z testem lek-
sykalno-gramatycznym oraz zna-
jomoœci¹ kultury krajów franko-
foñskich. Do drugiego etapu za-

kwalifikowa³o siê 21 uczniów,
w tym uczeñ Zespo³u Szkó³ w Sa-
rzynie Mateusz Szczêch z klasy
3b , który uzyska³ maksymalna
iloœæ punktów. Do konkursu przy-
gotowa³a Mateusza mgr Edyta
Kie³boñ. Trzeci etap odby³ siê
w III Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Rzeszowie, gdzie Mateusz
Szczech zosta³ finalist¹.

Serdecznie gratulujemy i ¿ycz-
my dalszych sukcesów m³odym
jêzykowcom.

Konkurs jêzyka angielskiego
dla szko³y podstawowej

31.01.br. w Nauczycielskim
Kolegium Jêzyków Obcych
w Rzeszowie odby³ siê drugi
etap konkursu jêzyka angielskie-
go zorganizowanego przez Ku-
ratorium Oœwiaty.

Alan Paul, uczeñ klasy VB zna-
laz³ siê wœród finalistów wojewódz-
kiego konkursu jêzyka angielskie-
go dla szkó³ podstawowych. Kon-
kurs sk³ada³ siê z dwóch etapów:
szkolnego i wojewódzkiego. Naj-
zdolniejsi uczniowie musieli wyka-
zaæ siê wiedz¹ leksykalno – grama-
tyczn¹ a tak¿e znajomoœci¹ kultu-
ry krajów anglojêzycznych. Uczeñ
ma ju¿ na swoim koncie tytu³ fi-
nalisty konkursu, który zdoby³
w zesz³ym roku. Alan pracuje pod
kierunkiem mgr Joanny Kurylak.

Szkolenie z zakresu pomocy osobom niepe³nosprawnym

³ó¿ko, jak wjechaæ i zjechaæ wóz-
kiem ze schodów. Przeprowadzo-
no równie¿ zajêcia z pierwszej
pomocy przedmedycznej, które
prowadzi³a p. Monika Zaj¹c wraz
z p. Mart¹ Posala, uczennic¹ klasy
trzeciej wojskowej. Mieliœmy te¿
mo¿liwoœæ zapoznania siê z pod-
stawami jêzyka migowego prowa-
dzone przez p. Kingê Kwieciñsk¹.

W szkoleniu bardzo dzielnie
i aktywnie uczestniczy³y tak¿e opie-
kunki Szkolnego Ko³a Wolonta-
riatu panie pedagog: Izabela Mia-
zga, El¿bieta Rup, Jadwiga Jarosz
–Œwidrak. Wspania³ym doœwiad-
czeniem by³o spotkanie z osoba-
mi poruszaj¹cymi siê na wózkach
inwalidzkich, którzy pomimo
swojej niepe³nosprawnoœci od-
nosz¹ sukcesy w ¿yciu zawodo-
wym oraz s¹ aktywni sportowo
i spo³ecznie. Co ciekawe, przez
wiêkszoœæ czasu musieliœmy prze-

bywaæ na wózkach inwalidzkich,
które zosta³y nam przydzielone. To
prze¿ycie z pewnoœci¹ pozwoli³o
nam spojrzeæ, (choæ w bardzo nie-
wielkiej czêœci) na œwiat osób nie-

pe³nosprawnych z ich perspekty-
wy. Na w³asnej skórze odczuliœmy,
z jakimi problemami natury tech-
nicznej musz¹, na co dzieñ siê
zmagaæ. Pokonanie schodów czy
krawê¿nika by³o nie lada wyzwa-
niem.

Pomimo tego, ¿e warsztaty trwa-
³y tylko dwa dni, zdobyliœmy
ogromn¹ wiedzê i umiejêtnoœci
praktyczne. Na koniec otrzymali-
œmy zaœwiadczenia o ukoñczeniu
szkolenia. Choæ atmosfera by³a
bardzo mi³a, zmêczenie dawa³o siê
we znaki. Wróciliœmy do swoich
domów zmêczeni, ale zadowoleni
i bogatsi o nowe doœwiadczenia.

Wolontariuszka
Klaudia Krauz kl IIh LO

�Beata Skoczylas �Mateusz Szczêch

W dniach 1-2 marca 2013 r. w Zespole Szkó³ Licealnych im. Boles³a-
wa Chrobrego w Le¿ajsku odby³y siê warsztaty z zakresu technik prze-
noszenia, asekuracji oraz pomocy osobom niepe³nosprawnym poru-
szaj¹cym siê na wózku inwalidzkim.

�Technika prawid³owego zjechania wóz-

kiem ze schodów

pecjalne podziêkowania kierujemy do wszystkich darczyñców wspie-
raj¹cych dzia³alnoœæ Stowarzyszenia „Dobry Dom” za przekazanie 1%
podatku dochodowego, jak równie¿: Browarowi Le¿ajsk, Elektrociep³ow-
ni Nowa Sarzyna, Zak³adowi Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
HORTINO, Nadsañskiemu Bankowi Spó³dzielczemu o/Nowa Sarzy-
na, PGE Obrót Rzeszów za wra¿liwoœæ spo³eczn¹ oraz otwartoœæ na
wspieranie dobrych praktyk.

Z wyrazami szacunku

Zarz¹d Stowarzyszenia „Dobry Dom”
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Czêsto, kiedy planujemy now¹
podró¿, przeszukujemy katalogi,
broszury, albumy. Czasami wystar-
czy jedno zdjêcie, by wybraæ kolej-
ny cel. I tak te¿ sta³o siê tym ra-
zem. Przed nami wielkie gliniane
kadzie niczym plastry miodu, wy-
pe³nione kolorowym p³ynem,
w którym jak pszczo³y krz¹taj¹ siê
umorusani ludzie. Gdzieœ, przy ob-
sypuj¹cej siê z tynku œcianie, cier-
pliwie stoi objuczony osio³ek.
A wszystko to na tle bez³adnie roz-
rzuconych zabudowañ.

Po kilku latach od obejrzenia
tego zdjêcia wyruszamy, aby zoba-
czyæ ten obraz w realu. Po szeœciu
godzinach lotu l¹dujemy na afry-
kañskim wybrze¿u Atlantyku
w Agadirze. Dla wiêkszoœci przyby-
waj¹cuch tu turystów ten Maro-
kañski kurort z rozleg³ymi pla¿a-
mi to punkt docelowy wymarzo-
nego urlopu. Dla nas to tylko po-
cz¹tek przygody z „Wrotami Afry-
ki”, w której miesza siê kultura Ber-
berów, Islamu i zachodniego stylu
¿ycia. Z Agadiru ruszamy na pó³-
noc, ogl¹daj¹c enklawê piratów
w Essaquirze, centrum ceramiki
i bastion portugalczyków w Safi,

FEZ – MAROKO
Tam gdzie zatrzyma³ siê czas:

Casablankê, w której nikt nie s³y-
sza³ o s³ynnym filmie i gdzie nie
nakrêcono ani jednej sceny do nie-
go. Przeje¿d¿amy przez Rabat, naj-
wiêksze miasto i stolicê Maroka.
Skrêcaj¹c na wschód docieramy do
królewskiego Meknes, by po kil-
kudziesiêciu kilometrach znaleŸæ
siê na przedmieœciach Fezu. Histo-
ryczne miasto Fez to jedna z ostat-
nich ostoi œredniowiecznej cywili-
zacji na œwiecie, usiana meczetami,
medresami, pa³acami i bazarami,
gdzie handel i rzemios³o przetrwa-
³y w niemal niezmienionej formie
przez tysi¹ce lat. Przed nami tajem-
nicze miasto, o które niegdyœ rywa-
lizowali najwiêksi w³adcy, a rze-
mieœlnicy oddawali ¿ycie za Ÿle wy-
konan¹ pracê. Gwarne miasto, ze
star¹ medin¹ otoczon¹ wysokimi
murami, w której po w¹skich ulicz-
kach sun¹ zakapturzone postacie,
przeciskaj¹ siê objuczone wielkimi

koszami osio³ki, ¿ebracy wyci¹gaj¹
rêce po ja³mu¿nê, a kobiety na wi-
dok obcych mê¿czyzn zakrywaj¹
d³oni¹ usta, by z³e moce nie prze-
niknê³y do ich cia³a.

 Nasz¹ podró¿ po labiryncie
mediny w Fezie rozpoczynamy na
zaskakuj¹co rozleg³ym placu dziel-
nicy Fes el-D¿id, na którym znaj-
duje siê Pa³ac Królewski wzniesio-
ny w XIII wieku przez Merynidów.
Tutaj uwaga! Do pa³acu wstêp jest
zabroniony, a wzrok nie mówi¹c
o obiektywach mo¿na kierowaæ
tylko w okreœlone miejsca. Malow-
nicza stra¿ królewska, ¿o³nierze
i prywatne, ozdobne bramy musz¹
pozostaæ dla nas zakryte czapk¹
niewitk¹. Do 40-to hektarowego
pa³acu prowadz¹ bramy bogato
zdobione motywami roœlinnymi,
geometrycznymi i cytatami z Ko-
ranu. Co kilka lat mosiê¿ne drzwi
poddawane s¹ skrupulatnej kon-

serwacji przy u¿yciu po³ówek cy-
tryny, których kwas doskonale
usuwa zanieczyszczenia.

Zag³êbiamy siê w ¿ydowsk¹ czêœæ
mediny. Uliczki zacieœniaj¹ siê do
kilkudziesiêciu centymetrów, co
szybko wykorzystuj¹ miejscowi
ch³opcy, którzy za kilka dirhamów
sprytnie wspinaj¹ siê pomiêdzy
œcianami. Pokonujemy kolejne
zau³ki i uliczki, by wejœæ na g³ówn¹
– te¿ uliczkê – mediny. Tutaj za-
chowa³y siê wysokie, niepodobne
do arabskich, ¿ydowskie budynki,
mimo szybkiego procesu niszcze-
nia ci¹gle robi¹ du¿e wra¿enie.
Kiedy powstawa³ pa³ac królewski,
nakazono ¯ydom prowadz¹cym
interesy w dzielnicy Mellah, prze-
nieœæ siê do nowej czêœci Fezu,
w której oferowano im znaczne
przywileje. Pomimo tego, wielu
¯ydów wola³o jednak przejœæ na
Islam i pozostaæ w starej czêœci,
gdzie kwit³ handel. Nazwa „Mel-
lah” po arabsku znaczy „sól” – na-
wi¹zuje do zwyczaju suszenia
i solenia g³ów œciêtych buntowni-
ków, czym tradycyjne trudnili siê
¯ydzi. Pozycja ¯ydów – mimo, i¿
pozornie byli pod ochron¹ su³ta-
na, nie by³a znacz¹ca. Poza Mel-
lah nie wolno by³o im nosiæ bu-
tów ani jeŸdziæ konno, a odleglej-
sze podró¿e poci¹ga³y nastêpne
ograniczenia.

Idziemy dalej. Sprzedawcy zni-
kaj¹ w swoich niewielkich sklepi-
kach za stertami p³askich chleb-

�Uliczka Fezu.

�Popisy ch³opców w ciasnych uliczkach

mediny.

�Hid¿ab –  obowi¹zkowy strój maroka-

nek.

�Szko³a.

Fot. Ireneusz Wo³ek
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ków, kobiety odwracaj¹ g³owy,
a rzemieœlnicy zas³aniaj¹ siê rêk¹ lub
kawa³kiem tektury. Tutaj nadal siê
wierzy, ¿e mo¿na skraœæ komuœ
duszê. Wœród rdzennej marokañ-
skiej ludnoœci, potê¿n¹ si³ê
sprawcz¹ nadal stanowi¹ magicz-
ne obrzêdy i praktyki. W ka¿dej
medinie jest szuaf, gdzie po tajem-
nicz¹ miksturê lub radê przychodz¹
nie tylko ³atwowierni czy niewy-
kszta³ceni Marokañczycy. Apteka-
rze na targach handluj¹ kawa³ka-
mi skór oraz gadami w formalinie.
Powszechna jest równie¿ wiara
w dobre i z³e d¿iny i nigdy nie lekce-
wa¿y siê mocy tzw. z³ego oka. Poko-

nujemy kolejne czêœci mediny, któ-
rych specjalnoœæ zdradzaj¹ nie tyl-
ko dŸwiêki, ale i zapachy. Medina
to jeden wielki niekoñcz¹cy siê suk.
To targ z uliczkami rzeŸników,
gdzie na hakach wisz¹ pó³tusze kóz,
baranów, na ladach ca³e g³owy
i pokaŸnych rozmiarów podroby.
Obok penetruj¹cy nos zapach
wszelkiego rodzaju ryb, uwielbia-
nych przez Marokañczyków sardy-
nek, których grillowany zapach
unosi siê w ka¿dej czêsci miasta.
Na drewnianych sto³ach ociekaja-
cych krwi¹ i resztkami ryb le¿¹: re-
kiny, p³aszczki, wêgorze, kraby, kal-
mary i kolorowe mureny. Id¹c da-
lej, ocieramy siê o œciany, a tragarze
z okrzykiem belek! belek! toruj¹
drogê sobie i objuczonemu niedba-
le umocowanym ³adunkiem osio³-
kowi. Nad nami pl¹tanina prze-
wodów elektrycznych, prymityw-
nych zadaszeñ, spróchnia³ych be-
lek podtrzymuj¹cych wykusze
i nadszarpniête czasem balkoniki.
Z boku s³ychaæ gdakanie, gêganie,
pianie. Ale medina to nie tylko
handlowe uliczki. Tutaj znajduj¹ sie
cenne zabytki Fezu, a wœród nich
medresa Bu Inania. Medresy od-
grywa³y w Maroku istotn¹ rolê –
by³y m.in. wykorzystywane jako
mieszkania dla zamiejscowych stu-
dentów. Uwa¿ano bowiem, ¿e od-
izolowanie m³odych ludzi od spo-
³ecznoœci pomo¿e im skupiæ siê na
studiach. Studenci czêsto spêdzali
na uniwersytecie 10 i wiecej lat.

Medresa Bu Inania, to przyk³ad
wspania³ej sztuki zdobniczej, gdzie
dominuj¹ sztukaterie, precyzyjne
mozaiki i rzeŸbienia. Ponownie za-
g³êbiamy siê w labirynt uliczek.
Sprzedawcy nawo³uj¹, a zapachy –
tym razem urzekaj¹. Ostra woñ
miêty, przypraw, pomarañczy,
drewna cedrowego i tujowego,
œwiec, daktyli, orzechów oraz pach-
nide³ mo¿e pos³u¿yæ za przewod-
nika. Ka¿da dzielnica ma piekar-
niê, dok¹d wszyscy zanosz¹ swoje
ciasto, aby je upiec oraz hammam,
w którym zmywa siê trudy dnia co-
dziennego. Tymczasem wchodzimy
na niewielki placyk, ocieniony sta-
rymi drzewami figowymi, gdzie
wsród towarów s¹ kosze zielonych
liœci henny, rumianku, p¹ków ró-
¿anych, myd³a oliwkowego i anty-
monu. Rzut oka przez otwarte
drzwi pozwala dostrzec niemal mi-
styczn¹ sceneriê meczetu. Zapach
kadzide³ i migotanie œwiec otaczaj¹
wiernych. Jeszcze kilka zau³ków
i wszystkimi zmys³ami zaczynami
odkrywaæ obrazy z naszego zdjêcia.
Schylamy g³owê, przeciskamy siê
pomiedzy skórzanymi torebkami,
butami, paskami, które œciœle os³a-
niaj¹ œciany i sufity. Kolejne schod-
ki, kolejne pomieszczenia. Nie-
przyjemny zapach zaczyna siê
wzmagaæ. Palcami zatykamy nos.
Pomys³owi sprzedawcy proponuj¹
zielone liœcie miêty, by zabiæ nie-
przyjemny odór. Wchodzimy na
balkonik, a naszym oczom ukazu-

je siê obraz ze zdjêcia, które nas tutaj
przywiod³o. Przed nami dziesi¹tki
glinianych kadzi, w których pod
ludzkimi stopami, ugniatane s¹
skóry zanurzone w moczu i barw-
nikach. Garbarnia Chouarasa to
miejsce, które niewiele zmieni³o siê
od czasów œredniowiecznych. Usta-
wienie kadzi jedna przy drugiej, po-
woduje, ¿e wyci¹ganie i wk³adanie
skór do barwników wymaga spore-
go wysi³ku. Sk¹po odziani mê¿czyŸ-
ni staraj¹ siê utrzymaæ równowa-
gê, zanurzaj¹c skóry w kadziach.
Dachy okolicznych domów przy-
krywa gruba warstwa suszacych siê
skór, a cierpliwe osio³ki za³adowa-
ne wyprawionymi skórami swoich
pobratymców czekaj¹ na wymarsz.
Ironia losu. Powoli, przez zdobion¹
bramê w kszta³cie dziurki od klu-
cza opuszczamy najwspanialsz¹
medinê Maroka, wpisan¹ na listê
zabytków kultury i sztuki UNE-
SCO. Spogl¹daj¹c za siebie pozo-
stawiamy magiczny œredniowiecz-
ny œwiat, który rozpada siê na na-
szych oczach, pomimo podjêtego
wysi³ku w jego ratowanie. A my ru-
szamy dalej w objêciach wspó³cze-
snego œwiata, by ch³on¹æ wszystki-
mi zmys³ami ten niezwyk³y kraj.

�Chwila wytchnienia.

�Kobieta zas³aniaj¹ca twarz przed spoj-

rzeniem mê¿czyzn.

�Tutaj pracuje ka¿dy.

�Przed meczetem.

�Garbarnia Chouarasa.

�Sklep z lustrami. �Farbowanie skór.

Zapraszamy na:
You Tube
- Niezwyk³y Œwiat – Maroko
www.niezwyklyswiat.com
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Indywidualne MW Juniorów ro-
zegrano pocz¹tkiem kwietnia
w dalekiej Dukli. Dla tenisistów sto-
³owych ³êtowskiej „Arki” turniej ten
by³ niezwykle pomyœlny, gdy¿ zdo-
byli 5 medali, z tego a¿ 3 z³ote.

Aneta Krêcid³o i Jerzy Baran
wygrali presti¿owe gry singlowe
i wywalczyli sobie przepustki na pó³-

Wspania³y pocz¹tek pingpongowego maratonu

fina³y MP w Krakowie, Aneta wraz
z Alin¹ Sztaba wygra³y w turnieju
debli dziewcz¹t. W tej samej kate-
gorii br¹zowy medal przypad³ Ka-
rolinie Pietroñskiej w parze z ko-
le¿ank¹ z Bratkówki. Równie¿ br¹-
zowy medal zdoby³a Aneta Krêci-

d³o w rywalizacji par mieszanych
w parze z Cyrnkiem z Krosna. Po-
zostali zawodnicy Arki zdobyli wy-
sokie lokaty w grze singlowej: 5-8
Alina Sztaba i Karolina Pietroñ-
ska, 6-9 Patryk Misiak, 12 Pawe³
Kida i 14 Patryk Baraniak.

Kwiecieñ, to dla tenisistów sto³o-
wych w kategoriach m³odzie¿o-
wych maraton wa¿nych imprez:
indywidualne i dru¿ynowe mi-
strzostwa województwa m³odzi-
ków, kadetów i juniorów, pó³fi-
na³ Mistrzostw Polski oraz woje-
wódzki fina³ rozgrywek szkolnych
gimnazjów i szkó³ podstawowych.

�Indywidualne MW Juniorów.

A mog³o byæ jeszcze lepiej, bo
Alina Sztaba i debel ch³opców
Kida/Baraniak mecze decyduj¹-
ce o medalu przegrali tylko 2:3.
O ile Aneta Krêcid³o nale¿a³a do
faworytek wœród dziewcz¹t, to gra
i sukces Jerzego Barana mile za-
skoczy³, choæ bardzo dobra gra
w III lidze, drugie miejsce w miê-
dzynarodowym turnieju w Jaros³a-
wiu (w finale przegra³ 2:3 z Ukra-
iñcem) dawa³y nadzieje na medal.

Przygotowanie zawodników
Arki i ich udzia³ w tych zawodach
by³ mo¿liwy dziêki dotacjom Mia-
sta i Gminy Nowa Sarzyna oraz
Starostwa Powiatowego w Le¿aj-
sku.

Js

W turnieju wziêli udzia³ siatka-
rze z: III Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego im. Cypriana Kamila Nor-
wida w Zamoœciu (trener – Jan Ob-
szañski), Zespo³u Szkó³ Transpor-
towo-Komunikacyjnych im. Tade-
usza Koœciuszki w Lublinie (tre-
ner – S³awomir Myszka) oraz Ze-
spo³u Szkó³ Licealnych im. Bole-
s³awa Chrobrego w Le¿ajsku I i II
(trenerzy – Adam Kowalski i Rafa³
Tuleja). Zmagania siatkarzy sêdzio-
wali: Marian Rzepko i Bartosz Ja-
rek. Puchary, statuetki i dyplomy
oraz nagrody rzeczowe wrêczali:
p. Marek Kogut – Wicestarosta
Le¿ajski i p. Stanis³aw Bartnik –
Dyrektor ZSL w Le¿ajsku.

Wyniki:
I miejsce – ZSL Le¿ajsk I

II miejsce – ZSTK Lublin

III miejsce – ZSL Le¿ajsk II

IV miejsce – III LO Zamoœæ

Najlepsi zawodnicy:
Wiktor Kosior i Kamil Siedlecki –
ZSL Le¿ajsk

Krzysztof Boczek – ZSTK Lublin

Adam Podpora – III LO Zamoœæ

Konkurs „Siatkarskiego GwoŸ-
dzia” wygra³ Sebastian Domaga-
³a z Zespo³u Szkó³ Licealnych
w Le¿ajsku.

Adam Kowalski,
Aurelia Kryla

W dniu 19.03.2013 r. w hali spor-
towej Zespo³u Szkó³ Licealnych
im. Boles³awa Chrobrego w Le-
¿ajsku odby³ siê XIV Turniej Pi³ki
Siatkowej Ch³opców o Puchar
Starosty Le¿ajskiego.

�Rozgrywki .

�Wicestarosta Le¿ajski wraz z Dyrektorem ZSL w Le¿ajsku wrêczaj¹ nagrody .

Turniej o Puchar Starosty Le¿ajskiego

Sk³ad dru¿yny

ZSL Le¿ajsk I

Pawe³ Szlajnda

Marcin Kania

Jakub Wójcik

Jacek Zygmunt

Przemys³aw Starzak

Sebastian Domaga³a

£ukasz Hanus

Sk³ad dru¿yny

ZSL Le¿ajsk II

Kamil Siedlecki

Wiktor Kosior

Szymon Rzepko

Arkadiusz Berestka

Micha³ Knap

Jacek Polañski

Sebastian Mach

Bartosz Smarzeniec
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Zawody odbywa³y siê formule
full contact wed³ug przepisów
œwiatowej organizacji IKO. W tak
licznej i stoj¹cej na bardzo wyso-
kim poziomie sportowym i orga-
nizacyjnym imprezie ekipa Le¿aj-
skiego Klubu Kyokushin Karate
zdoby³a w sumie 13 medali
i w ogólnej klasyfikacji dru¿yno-
wej zajê³a trzecie miejsce. Na po-
chwa³ê zas³uguj¹ wszyscy nasi za-
wodnicy, którzy pokazali siê z bar-
dzo dobrej strony. Niektórzy po-
mimo wygranych dwóch walk nie
zdo³ali siê za³apaæ na podium. Na
szczególne wyró¿nienie zas³uguj¹
najm³odsi nasi kadrowicze, tj. Kac-
per Potacza³a i Miko³aj Sroka, któ-
rzy musieli wygraæ po piêæ walk
¿eby wejœæ do fina³u. Wartym pod-
kreœlenia jest fakt, ¿e w turnieju

III Edycja Turnieju

Karate Kyokushin

„IKO Mazovia CUP”

odby³a siê równie¿ konkurencja
kata open, w której startowa³o
ponad 40 zawodników (bez po-
dzia³u na wiek i p³eæ) i w której to
dwie nasze zawodniczki Katarzy-
na Burda i Izabela Dec wesz³y do
œcis³ego fina³u. W zawodach

6 kwietnia 2013 r. w Józefowie
pod Warszaw¹ odby³a siê III Edy-
cja Turnieju Karate Kyokushin
„IKO Mazovia CUP”. W turnieju
wziê³o udzia³ 407 zawodników
z 34 klubów z terenu ca³ej Polski
i Litwy. Organizatorem imprezy by³
Uczniowski Klub Sportowy „Bu-
shi” z Otwocka kierowany przez
sensei Paw³a Juszczyka 4 dan.

�Kacper Potacza³a i Miko³aj Sroka naj-

m³odsi kadrowicze.

Wyniki zawodników Le¿ajskiego

Klubu Kyokushin Karate

Zawodnik ........... Miejsce w kumite
Jeziorowski Maciej ...................... 1

Stachula Natalia .......................... 1
Potacza³a Kacper ........................ 1

Dec Izabela .................................. 2
Majder Paula ............................... 2

Sroka Miko³aj .............................. 2
Fleszar Hubert ............................. 2

Szczuka Beniamin ....................... 3
Miœ Marcin .................................. 3

Majder Paulina ............................ 3
B¹k Oskar .................................... 3

Bogdanowicz Jakub ................... 3

Wyst¹pi³y w nim cztery najlep-
sze dru¿yny siatkarskie ze szkó³
ponadgimnazjalnych z wojewódz-
twa podkarpackiego: V LO Rze-
szów, ZS Ropczyce, LO Strzy¿ów
i ZSL z Le¿ajska.

Nastroje przed wyjazdem nie
by³y najlepsze, poniewa¿ czterech
zawodników odczuwa³o dolegli-
woœci spowodowane kontuzjami,
które przeœladowa³y nas praktycz-
nie od pocz¹tku rozgrywek.

W pierwszym meczu spotkaliœmy
siê ze Strzy¿owem. Po bardzo do-
brym pocz¹tku prowadziliœmy przez
ca³y czas do stanu 20:18. Na skutek
urazu kolana boisko musia³ opu-
œciæ jeden z podstawowych zawod-
ników. Nast¹pi³a chwila dekoncen-
tracji, kilka w³asnych b³êdów w przy-
jêciu i obronie doprowadzi³y do prze-
granej 24:26. W drugim secie prze-
ciwnik poczu³ siê bardzo mocny
i nie pozwoli³ nam ju¿ odebraæ so-
bie zwyciêstwa. Przegraliœmy 0:2.
W kolejnym spotkaniu V LO Rze-
szów pokona³o ZS Ropczyce 2:0.

W trzecim meczu trafiliœmy na
zespó³ z Ropczyc. Nast¹pi³a pe³-
na koncentracja w dru¿ynie, bo
stawk¹ by³ br¹zowy medal. Przez
ca³y czas dyktowaliœmy swoje wa-
runki gry, wygrywaj¹c pewnie 2:0.
Br¹zowy medal by³ nasz. Ostatni
czwarty mecz o z³oty medal roze-
gra³y V LO Rzeszów i LO Strzy-
¿ów. Lepszymi okazali siê siatka-
rze z Rzeszowa wygrywaj¹c 2:0.
Srebrny medal przypad³ zawodni-
kom ze Strzy¿owa.

Nasza droga do tegorocznego
fina³u by³a d³uga i trudna. W po-
wiecie pokonaliœmy ZST Le¿ajsk
i ZS z Nowej Sarzyny po 2:0.
W rejonie wygraliœmy z XII LO Rze-
szów, ZS Soko³ów, II LO £añcut po
2:0 a przegraliœmy 0:2 z V LO Rze-
szów. W pó³finale zwyciê¿yliœmy
ZSGiL Jaros³aw i ZS Lubaczów rów-
nie¿ po 2:0. W bara¿ach trafiliœmy
na dru¿yny I LO Jas³o i LOKEN
Stalowa Wola wygrywaj¹c 2:0 i 2:1.
W sumie w rozgrywkach ca³ej Lice-
aliady przegraliœmy dwa mecze: z V
LO Rzeszów w rejonie i z LO Strzy-
¿ów w Finale.

Œwiadczy to o du¿ej odpornoœci
psychicznej i wysokich umiejêtno-
œciach naszych siatkarzy, którzy
mimo tak licznych kontuzji do-
tarli tak daleko, zdobywaj¹c dla

szko³y kolejny medal tym razem
br¹zowy. Przypomnijmy, ¿e ten
zespó³ od trzech lat zajmuje miej-
sce na podium w Finale Woje-
wódzkim: w roku 2011 – wicemi-
strzowie, w roku 2012 – mistrzo-
wie województwa, w roku 2013 –
br¹zowi medaliœci

Czy jeszcze kiedyœ trafi siê taki
zespó³? Poniewa¿ wiêkszoœæ siatka-
rzy (dziewiêciu) koñczy w tym
roku szko³ê, dziêkujemy im za
ogromn¹ pracê i wspania³¹ grê,
dziêki której promowali Zespó³
Szkó³ Licealnych na wielu turnie-
jach, z których zawsze przywozili
piêkne puchary. ̄ yczymy im uda-
nej matury i dostania siê na wy-
marzone uczelnie.

A.K.

Fina³ Wojewódzki Licealiady – br¹zowi medaliœci z Le¿ajska
Ju¿ po raz trzeci z rzêdu siatka-
rze Zespo³u Szkó³ Licealnych
im. Boles³awa Chrobrego z Le¿aj-
ska awansowali do Fina³u Woje-
wódzkiego Licealiady, który tym
razem odby³ siê w hali sportowej
ROSiR w Rzeszowie.

oprócz medalistów startowali rów-
nie¿: £ukasz Fleszar, Adam Fast-
nacht, Jakub Muskus, Tomasz
Szuba, Ewa Sobi³o, Klaudia Sze-
lengiewicz i Julia ¯ak. Kierowni-
kiem ekipy i sekundantem by³
Adam Fleszar, zawodnikami opie-

kowali siê Agnieszka i Krzysztof
Fleszarowie, Marzena Szuba, Bog-
danowicz Bogdan, Jan Szczuka.
Jednymi z sêdziów turnieju byli
sensei Dariusz Burda i Piotr Jezio-
rowski.

Osu!

�Br¹zowi medaliœci

Sk³ad dru¿yny:
1. ZYGMUNT Jacek – atakuj¹cy (kapitan)
2. WÓJCIK Jakub – libero
3. SZLAJNDA Pawe³ – rozgrywaj¹cy
4. HANUS £ukasz – przyjmuj¹cy
5. DOMAGA£A Sebastian – przyjmuj¹cy
6. STARZAK Przemys³aw – œrodkowy
7. KANIA Marcin – œrodkowy
8. BERSTKA Arkadiusz – atakuj¹cy
9. SIEDLECKI Kamil – rozgrywaj¹cy
10. KOSIOR Wiktor – przyjmuj¹cy
11. RZEPKO Szymon – przyjmuj¹cy
12. RAJSKI Kamil – œrodkowy
13. KNAP Micha³ – rozgrywaj¹cy
14. D¥BEK Mateusz – libero
 Trener Adam Kowalski

Siatkarze i trener dziêkuj¹ dyrek-
cji szko³y za du¿¹ pomoc w orga-
nizacji wyjazdów na mecze i tur-
nieje towarzyskie, które w znacz-
nym stopniu przyczyni³y siê do
osi¹gania wysokiej formy.
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Czas zg³oszenia szkody jest dat¹
pocz¹tkow¹ zwi¹zan¹ z procesem
rozpatrywania roszczenia i ma
donios³e znaczenie dla okreœlenia
terminu koñcowego, zwi¹zanego
z postêpowaniem wyjaœniaj¹cym
(likwidacyjnym) ubezpieczyciela.

Stosownie bowiem do art. 16
ust. l ustawy o dzia³alnoœci ubez-
pieczeniowej, po otrzymaniu za-
wiadomienia o zajœciu zdarzenia
losowego objêtego ochron¹ ubez-
pieczeniow¹, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania tego zawiadomie-
nia, zak³ad ubezpieczeñ jest zobo-
wi¹zany poinformowaæ o tym
ubezpieczaj¹cego lub ubezpieczo-
nego, je¿eli nie s¹ oni osobami wy-
stêpuj¹cymi z tym zawiadomie-
niem oraz podj¹æ postêpowanie
dotycz¹ce ustalenia stanu faktycz-
nego zdarzenia, zasadnoœci zg³o-
szonych roszczeñ i wysokoœci
œwiadczenia. Ubezpieczyciel ma
tak¿e obowi¹zek poinformowaæ
osobê wystêpuj¹c¹ z roszczeniem
pisemnie lub w inny sposób, na
który osoba ta wyrazi³a zgodê, ja-
kie dokumenty s¹ potrzebne do

Jak d³ugo ubezpieczyciel
mo¿e likwidowaæ szkodê?

ustalenia jego odpowiedzialnoœci
lub wysokoœci œwiadczenia, je¿eli
jest to niezbêdne do dalszego pro-
wadzenia postêpowania. Powy¿sze
czynnoœci w praktyce ubezpiecze-
niowej nazywane s¹ likwidacj¹
szkody (procesem, procedur¹ li-
kwidacji szkód). Zgodnie zaœ z tre-
œci¹ art. 817 k.c., zak³ad ubezpie-
czeñ w terminie 30 dni od dnia
z³o¿enia zawiadomienia o zdarze-
niu ma obowi¹zek wyp³aty œwiad-
czenia albo pisemnego powiado-
mienia osoby zg³aszaj¹cej roszcze-
nie o przyczynach niemo¿noœci
zaspokojenia jej roszczeñ  w ca³o-
œci lub w czêœci, a tak¿e wyp³aty
bezspornej czêœci œwiadczenia, czyli
sumy pieniê¿nej której wysokoœæ
zosta³a dotychczas ustalona jako
wysokoœæ powsta³ej szkody.

Wymieniony wy¿ej termin mo¿-
na skróciæ, nie mo¿na go wyd³u¿aæ.
Powstrzymanie siê lub zw³oka ubez-
pieczyciela w realizacji wyp³aty œwiad-
czenia, czyni uzasadnionym zarzut
nienale¿ytego wykonania zobowi¹-
zania, co z kolei powoduje powsta-
nie obowi¹zku naprawienia wyni-

k³ej z tego szkody, tj. zap³aty odse-
tek za zw³okê. St¹d te¿, je¿eli ubez-
pieczyciel w sposób niezasadny opóŸ-
nia siê z wyp³at¹ odszkodowania
poszkodowany mo¿e wówczas ¿¹daæ
odsetek ustawowych za czas opóŸ-
nienia na podstawie art. 481 § l k.c.
Obecnie, zgodnie z rozporz¹dze-
niem Rady Ministrów z dnia 4 grud-
nia 2008 r. w sprawie okreœlenia
wysokoœci odsetek ustawowych
(Dz. U. z dnia 12 grudnia 2008 r.
nr 220, poz. 1434) wynosz¹ one
13% w skali roku.

Do okreœlenia okresu zw³oki
ubezpieczyciela istotna jest wiêc
wiedza dotycz¹ca daty zg³oszenia
szkody, gdy¿ od niej liczony jest
30-dniowy termin na realizacjê
wyp³aty œwiadczenia. Od tak usta-
lonego terminu koñcowego do
dnia spe³nienia œwiadczenia nali-
czamy dopiero odsetki ustawowe.

Moment zawiadomienia o szko-
dzie wp³ywa równie¿ na kwestie
przedawnienia roszczenia. Bo-
wiem bieg przedawnienia roszcze-
nia zostaje przerwany przez zg³o-
szenie zak³adowi ubezpieczeñ

roszczenia i zaczyna siê na nowo
od dnia, w którym zg³aszaj¹cy rosz-
czenie otrzyma³ na piœmie oœwiad-
czenie zak³adu ubezpieczeñ,
o przyznaniu lub odmowie œwiad-
czenia (art. 819 §4 k.c.).

Przedawnienie roszczeñ powo-
duje, ¿e zak³ad ubezpieczeñ mo¿e
siê zwolniæ z wyp³aty odszkodo-
wania, jednak¿e pod warunkiem
podniesienia zarzutu przedawnie-
nia. Wówczas ubezpieczyciel, po-
mimo istnienia roszczenia, nie ma
obowi¹zku jego zaspokojenia.

Kwestiê przedawnienia rosz-
czeñ z tytu³u umowy ubezpiecze-
nia reguluje art. 819 k.c. Co do
zasady roszczenia z umowy ubez-
pieczenia przedawniaj¹ siê po
up³ywie trzech lat od dnia, w któ-
rym nast¹pi³a wymagalnoœæ rosz-
czenia. Przyj¹æ nale¿y, ¿e w przy-
padku roszczeñ ubezpieczenio-
wych bieg przedawnienia zaczyna
biec dopiero z chwil¹, w której
osoba uprawniona do œwiadczenia
dowiedzia³a siê o zdarzeniu i przy-
s³uguj¹cym jej uprawnieniu.

www.rzu.gov.pl

Poradnik konsumenta: Biuro Powiatowego Rzecznika
Konsumentów czynne jest we

wtorek i czwartek w godz. 7.30-

15.30 w siedzibie Starostwa Po-

wiatowego w Le¿ajsku, przy

ul. Kopernika 8, pok. 102.
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KUPUJĄCY NIE PŁACI WYNAGRODZENIA!!!

DOMY, DZIAŁKI,
MIESZKANIA, KOMERCJA

Leżajsk, ul. św. Jana z Dukli 18 (mała obwodnica)

tel. 693-969-917; (17) 242-13-33

wwwwww.alicja-dom.pl.alicja-dom.pl

OG£OSZENIE P£ATNE

OG£OSZENIE P£ATNE



O
G

£
O

S
Z

E
N

IE
 P

£
A

T
N

E

OG£OSZENIE P£ATNE


