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W DNIU 30 MAJA 2013 R.PRZE¯YWSZY LAT 92,
ODSZED£ NA WIECZN¥ WARTÊ POWO£ANY PRZEZ PANA

OFICER AK-WIN

BRONIS£AW SIGDABRONIS£AW SIGDABRONIS£AW SIGDABRONIS£AW SIGDABRONIS£AW SIGDA
ps. „ZEMSTA”ps. „ZEMSTA”ps. „ZEMSTA”ps. „ZEMSTA”ps. „ZEMSTA”

BY£Y WIÊZIEÑ POLITYCZNY OKRESU STALINOWSKIEGO,
 ODZNACZONY WIELOMA ODZNACZENIAMI BOJOWYMI I PAÑSTWOWYMI,

D£UGOLETNI PREZES ŒW.ZW.¯.AK KO£A NR 1 W LE¯AJSKU

ZARZ¥D KO£A AK W LE¯AJSKU
I WSPÓ£TOWARZYSZE BRONI

WSZYSTKIM

którzy ³¹cz¹c siê z nami w bólu, uczestniczyli
we Mszy Œw. i ceremonii pogrzebowej

ŒP. BRONIS£AWA SIGDY

przedstawicielom w³adz samorz¹dowym,
ksiêdzu proboszczowi i kanonikowi, rodzinie,

harcerzom, s¹siadom, przyjacio³om i znajomym,
za obecnoœæ, s³owa wsparcia i modlitwy,

serdeczne podziêkowania sk³ada
RODZINA

W NUMERZE:
Wyraz wspó³czucia i ¿alu Rodzinie zmar³ego

OFICERA AK-WIN

BRONIS£AWA SIGDY
ps. „Zemsta”

sk³ada
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W dniu 6 czerwca br. nast¹pi³o
uroczyste otwarcie kompleksu
boisk sportowych „Moje Boisko –
Orlik 2012”. Inwestorem i w³aœci-
cielem boiska jest Powiat Le¿aj-
ski, a obiektem administruje dy-
rektor Zespo³u Szkó³ Licealnych.

Powsta³e efekty rzeczowe:
� boisko pi³karskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymia-

rach 30 m x 62 m (pole do gry 26 m x 56 m) – ogrodzone po
obwodzie ogrodzeniem o wys. min. 4 m, wyposa¿one w pi³ko-
chwyty o wys. min. 6 m, wyposa¿enie sportowe trwale montowa-
ne do pod³o¿a (dwie bramki do gry w pi³kê no¿n¹);

� boisko wielofunkcyjne do koszykówki i pi³ki siatkowej o na-
wierzchni poliuretanowej o wym. 19,1 m x 32,1 m – ogrodzone
po obwodzie ogrodzeniem o wys. min. 4 m, wyposa¿enie sporto-
we montowane w sposób trwa³y z pod³o¿em (kosze do koszy-
kówki i komplet wyposa¿enia do gry w pi³kê siatkow¹)

� budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni u¿ytkowej ok. 60 m2

lub wiêkszej, zaprojektowany w technologii tradycyjnej – muro-
wany, spe³niaj¹cy wymogi funkcjonalne: magazynu sprzêtu go-
spodarczo-sportowego, szatnie oddzielne dla ka¿dej p³ci lub dru-
¿yny, zespó³ higieniczno-sanitarny, pomieszczenie gospodarza
obiektu i trenera œrodowiskowego,

� oœwietlenie kompleksu – min. 8 s³upów oœwietleniowych: boiska
pi³karskiego i boiska wielofunkcyjnego.

Na uroczyste otwarcie licznie
przybyli zaproszeni goœcie,
a wœród nich m.in. duchowieñ-
stwo, parlamentarzyœci, w³adze wo-
jewódzkie oraz samorz¹dowe z ter-
nu naszego powiatu, w tym m.in.:
dziekan parafii pw. Trójcy Œw. –
ks. pra³at Marek Cisek, kustosz Ba-
zyliki pw. Zwiastowania NMP
w Le¿ajsku O. dr. Joachim Ciupa,
w imieniu Pos³a na Sejm RP Stani-
s³awa O¿oga – Pani Marta Stasiow-
ska, Wicemarsza³ek Woj. Podkar-
packiego – Pan prof dr. hab. Jan
Burek, w imieniu Podkarpackiego
Kuratora Oœwiaty Jacka Wojtasa –
Pan Ludwik Sobola, (kierownik
Oddzia³u Kontroli KO), dyrektor
Departamentu Edukacji, Nauki
i Sportu UM Woj. Podkarpackiego
Pani Krystyna Lech, Starosta Le-
¿ajski – Pan Jan Kida, Przewodni-
cz¹cy Rady Powiatu – Pan Tadeusz
Trêbacz, Wicestarosta Le¿ajski – Pan
Marek Kogut, Cz³onek Zarz¹du

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje

Boisko – Orlik 2012” (boisko pi³karskie oraz boisko wielofunkcyjne

wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Le¿ajsku.

Generalny Wykonawca robót budowlanych: FHU PROFI-SPORT Szy-

mañski Andrzej, Szymañska Edyta. Wartoœæ robót budowlanych:

1 117 261,74 z³. Dotacja z bud¿etu Pañstwa: 666 000,00 z³. Termin

realizacji robót budowlanych: 10.09 – 15.11.2012 r.

�Prezentacja koszykarek �Przeciêcie wstêgi

�Zaproszeni goœcie

Powiatu –  Pan Lucjan Czenczek,
radni Rady Powiatu Le¿ajskiego,
dyrektor Browaru w Le¿ajsku Pan
Krzysztof ¯yrek, przedstawiciel
wykonawcy obiektu – firmy PRO-
FI – Sport – Pan Adam Kajzer, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Nowa Sa-
rzyna – Pan Jerzy Paul, Burmistrz
Miasta Le¿ajska – Pan Piotr Urban,
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Le¿aj-
ska – Pan Ireneusz Stefañski, Wójt
Gminy Grodzisko Dolne – Pan Ja-
cek Chmura, Wójt Gminy Le¿ajsk

– Pan Krzysztof Sobejko, Wójt
Gminy Tryñcza – Pan Ryszard Jê-
druch, Wójt Gminy Krzeszów, Na-
czelnik Wydzia³u Rozwoju i Inwe-
stycji Starostwa Powiatowego w Le-
¿ajsku – Pan Antoni Burek, Inspek-
tor Wydzia³u Rozwoju i Inwestycji
Starostwa Powiatowego – Pan
Adam Krupiñski, a tak¿e dyrekto-
rzy szkó³ z terenu powiatu.

Orlik jest obiektem ogólnodo-
stêpnym, przeznaczonym dla m³o-
dzie¿y Zespo³u Szkó³ Licealnych,
a w godzinach popo³udniowych,
w soboty i niedziele od godz. 10.00
do 21.00 dla m³odzie¿y lokalnej.

Szczególne uznanie i podziêko-
wanie za inicjatywê pozyskania œrod-
ków na realizacjê zadania nale¿¹ siê
Radzie Powiatu Le¿ajskiego i Za-
rz¹dowi Powiatu oraz panu dyrek-
torowi Zespo³u Szkó³ Licealnych.

Po otwarciu oddano obiekty
do u¿ytku obecnej na otwarciu
m³odzie¿y, chocia¿ s¹dz¹c po fo-
torelacji, równie wiele radoœci
nowe obiekty sprawi³y zapro-
szonym goœciom...

�Konkurencja dla VIP

„Moje Boisko – Orlik 2012”„Moje Boisko – Orlik 2012”
– powiatowa inwestycja– powiatowa inwestycja
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Organizatorem powy¿szej kon-
ferencji by³ Pion Oœwiaty Zdrowot-
nej i Promocji Zdrowia PSSE w Le-
¿ajsku wraz ze Starostwem Powia-
towym – na czele z Panem Starost¹
– Janem Kid¹, który obj¹³ ca³¹ uro-
czystoœæ honorowym patronatem.

W spotkaniu oprócz w³adz Po-
wiatu wziêli tak¿e udzia³ wyj¹t-
kowi goœcie z bliskiej nam Rabki

– P. Prof. Ryszard Kurzawa oraz
P. Prof. Zbigniew Doniec, którzy
wyg³osili bardzo ciekawe wyk³ady
na temat astmy oskrzelowej i aler-
gii.

Zorganizowana konferencja
zwi¹zana by³a równie¿ ze szcze-
góln¹ uroczystoœci¹, gdy¿ tego sa-
mego dnia na Sesji Rady Miej-
skiej – Panu Prof. Ryszardowi Ku-

W dniu 30 maja 2013 roku od-
szed³ na wieczn¹ wartê kpt. Bro-
nis³aw Sigda. ps. „Zemsta”.

Urodzi³ siê 17 paŸdziernika 1921 r.
w Opaleniskach w powiecie le¿aj-
skim. Lata jego ¿ycia przypad³y na
trudne czasy dla Ojczyzny. Naj-
pierw okupacja niemiecka, a po
wyzwoleniu wp³ywy radzieckie.
Bronis³aw Sigda w³¹czy³ siê aktyw-
nie w nurt walki z okupantem hi-
tlerowskim i po wyzwoleniu. Pod
koniec 1940 roku wst¹pi³ do Od-
dzia³u W³adys³awa Jasiñskiego ps.
„Jêdruœ” z Tarnobrzega. Przysiêgê
z³o¿y³ przed Stanis³awem Maru-

szakiem ps. „Gregorowicz” w obec-
noœci brata Józefa. Pod koniec 1942
roku wst¹pi³ do AK. Z³o¿y³ przy-
siêgê w Sieteszy ko³o Lipnika
i otrzyma³ pseudonim „Zemsta”.
Razem z nim przysiêgê z³o¿y³ Jó-
zef Dziura ps. „U³an”. W rejonie
Dziurówka zosta³ zorganizowany
kurs podoficerski, który ukoñczy³.

W jego rodzinnym domu po-
wielane by³o konspiracyjne pismo
„Odwet”. 12 maja 1941 roku ge-
stapo zlokalizowa³o drukarniê
i podjê³o akcjê likwidacyjn¹.
Niemcy aresztowali Jana Pielê
ps. „Szary” oraz Stanis³awa Maru-
szaka ps. „Gregorowicz”, który
ukrywa³ siê u ks. Matuszka w Bu-
dach £añcuckich. Aresztowano
równie¿ Bronis³awa Sigdê, który
zosta³ poddany ró¿nym torturom.
Jednak w czasie powsta³ego zamie-
szania zdo³a³ uciec. Jego dom by³
czêsto nachodzony przez gestapo.
Po wyzwoleniu nie zaprzesta³ dzia-

³alnoœci konspiracyjnej. Dzia³a³
w „WiN”, za co zosta³ aresztowa-
ny i skazany w 1946 roku na ³¹czn¹
karê do¿ywotniego wiêzienia, utra-
tê praw publicznych i obywatel-
skich, praw honorowych na okres
lat 5, za kontrrewolucyjn¹ dzia³al-
noœæ w ramach nielegalnego zwi¹z-
ku AK-WiN zmierzaj¹ca do oba-
lenia w drodze przemocy demo-
kratycznego ustroju Polski Ludo-
wej. Inne przestêpstwa to prze-
chowanie broni, radiostacji. Sie-
dzia³ w wiêzieniu w Rawiczu,
Wronkach, na Rakowieckiej
w Warszawie, Montelupich w Kra-
kowie i innych. Po wyjœciu z wiê-
zienia musia³ siê ukrywaæ.

W tym samym czasie zosta³
aresztowany przez NKWD brat
Józef i wywieziony na Sybir, sk¹d
powróci³ po 12 latach.

Bronis³aw Sigda zosta³ zwolniony
warunkowo w 1956 roku. Do 1974
roku by³ inwigilowany przez UB.

W 1991 roku S¹d Wojewódzki
w Rzeszowie dokona³ kasacji wy-
roku i rehabilitacji kpt. Bronis³a-
wa Sigdê.

Do koñca swojego ¿ycia by³ wier-
ny idea³om, tradycjom Armii Kra-
jowej. Chêtnie dzieli³ siê ze swo-
imi prze¿yciami w czasie spotkañ
z m³odzie¿¹, udziela³ wywiadów.
Doœæ czêsto powtarza³: „Polskê
niepodleg³¹ trzeba by³o wywalczyæ,
trzeba by³o znosiæ ró¿ne tragedie
i trudne chwile w ¿yciu. Trzeba
o tym pamiêtaæ”.

Dba³ o miejsca pochówku swo-
ich towarzyszy broni i miejsca pa-
miêci narodowej w powiecie le¿aj-
skim. Z jego inicjatywy i wsparciu
finansowemu zosta³ wzniesiony
na Dziurówce-Opaleniska Krzy¿,
p³yta nagrobna z napisem 1939-
1945 AK.

Przyczyni³ siê do zbudowania
pomnika na Kalówce, pomnika
Wo³yniaka w Tarnawcu oraz po-
mnika w Górkach k/Brzyskiej
Woli. By³ g³ównym organizatorem
uroczystoœci rocznicowych w tych
miejscach w dniu 29 czerwca ka¿-
dego roku.

Od 2001 roku pe³ni funkcjê pre-
zesa Ko³a ŒZ¯AK nr 1 w Le¿ajsku.
Aktywnie dzia³a³ w Podkarpackim
Okrêgu ŒZ¯AK w Rzeszowie.

W 1959 r. o¿eni³ siê, mia³ dwie
córki i syna.

Za udzia³ w walkach o niepod-
leg³oœæ otrzyma³ szereg odznaczeñ
i dyplomów: Krzy¿ AK, Br¹zowy
Krzy¿ Zas³ugi z Mieczami, Krzy¿
Partyzancki, Krzy¿ WiêŸnia Poli-
tycznego, Patent nr 43424 po-
twierdzaj¹cy jego dzia³alnoœæ w la-
tach walki zbrojnej z najeŸdŸca-
mi. Z honorem pe³ni³ ¿o³niersk¹
powinnoœæ i uzyska³ prawo do za-
szczytnego tytu³u „Weterana Walk
o Wolnoœæ i Niepodleg³oœæ Ojczy-
zny”. W 2008 roku otrzyma³ Or-
der Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski za wybitne zas³ugi dla nie-
podleg³oœci Rzeczypospolitej Pol-
ski, za dzia³alnoœæ na rzecz prze-
mian demokratycznych, Odzna-
kê Pami¹tkow¹ Akcji Burza.

W g³êbokim smutku i ¿alu po-
zostawi³ ¿onê, dwie córki, syna
oraz wnuczki i wnuka.

Zosta³ pochowany na cmenta-
rzu parafialnym Grodzisku Dol-
nym w dniu 1 czerwca 2013 roku.
W ostatniej drodze zmar³emu to-
warzyszy³a ¿ona, dzieci, rodzina,
s¹siedzi, znajomi i przyjaciele.

Niech mu ziemia lekk¹ bêdzie,
a Pan Bóg da wieczne szczêœcie.

Sk³adam wyrazy wspó³czucia dla
¿ony i rodziny.

A. Bereziewicz

Pod tym krzy¿em, pod drzewem bukowym

œpi ¿o³nierskim ostatnim swym snem.

Walczy³ o Polskê by³ ¿o³nierzem,

by snem spocz¹æ, podobnym jak ten.

Cz³owiek ¿yje tak d³ugo,
jak d³ugo trwa pamiêæ o nim…

Astma oskrzelowa

dla rodziców dzieci chorych na astmê i alergiê oraz wszystkich
zainteresowanych t¹ tematyk¹ mieszkañców Powiatu Le¿ajskiego.

rzawie zosta³ wrêczony tytu³ „Za-
s³u¿ony dla Miasta Le¿ajska”.

Kolejnym punktem spotkania
by³o omówienie efektywnoœci pro-
gramu edukacyjnego prowadzo-
nego w ramach dzia³alnoœci „Ko³a
Miejskiego Polskiego Stowarzysze-
nia Pomocy Dziecom Chorym na
Astmê i Alergiê w Le¿ajsku” – pre-
zencjê multimedialn¹ przedstawi³
Pañstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Le¿ajsku – P. Doktor
Leszek Solarz.

W trakcie spotkania g³os zabra³
równie¿ P. Doktor Krzysztof
Kwieciñski, który zobrazowa³
wszystkim obecn¹ sytuacjê w za-
kresie leczenia astmy oskrzelowej
w oparciu o w³asne spostrze¿e-
nia jako Ordynatora Oddzia³u
Dzieciêcego Szpitala w Le¿ajsku.

Tradycyjnie podczas wszystkich
spotkañ by³ wrêczany ufundowa-
ny przez sponsorów sprzêt me-
dyczny. Równie¿ dziêki hojnoœci
naszych darczyñców w trakcie
konferencji zosta³ przekazany
dzieciom najbardziej potrzebuj¹-
cym sprzêt w postaci: inhalato-
rów, pikflometrów, spejserów.

– edukacja, diagnostyka, leczenie – wczoraj, dziœ, jutro

9.05.2013 r. w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej odby³a siê konferencja p.n.:
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Z takim przeœwiadczeniem ty-
tu³ów Maryi wyrusza ka¿dego
roku Grupa b³. Marii – Przemy-
skiej Pieszej Pielgrzymki na Jasn¹
Górê. Jako przewodnik grupy za-
praszam wszystkich, którzy
pragn¹ w radosnym Duchu piel-
grzymowania stan¹æ 15 lipca przed
tronem Narodowego Sanktu-
arium. Wyruszmy 5 lipca z Le¿aj-
skiej Fary z intencjami, których
spe³nienie zostawiamy Maryjne-
mu wstawiennictwu...

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ

pod pielgrzymkowym numerem

telefonu: 881 414 262; na stronie

Facebook’a – B³ogos³awiona Ma-

ria lub stronie: www.pielgrzym-

ka.przemyska.pl.

Z Bo¿ym B³ogos³awieñstwem
– Przewodnik grupy
Ks. Tomasz Podolak

Od Matki Pocieszenia do Matki Królowej Polski

26 maja br. odby³ siê XII Prze-
gl¹d Pieœni Maryjnej w Bazylice
Zwiastowania NMP w Le¿ajsku.

Jak zawsze Patronat nad Przegl¹-
dem obj¹³ Kustosz Bazyliki Le¿aj-
skiej – obecnie by³ to O. Joachim
Ciupa, który z wielkim sercem
i trosk¹ przyj¹³ wszystkich wyko-

XII Przegl¹d Pieœni Maryjnej
w Bazylice OO. Bernardynów w Le¿ajsku

nawców i s³uchaczy. Prowadzeniem
Przegl¹du zajêli siê uczniowie Ze-
spo³u Szkó³ Licealnych im. Bole-
s³awa Chrobrego w Le¿ajsku: Mag-
dalena Borkowska (kl. IIw), Daria
Makowiecka (kl. IIw), Szuba Mag-
dalena (kl. IIa), £yko Dawid (kl. Id).
Przygotowaniem, organizacj¹

i opracowaniem scenariusza zajêli
siê nauczyciele: Izabela Miazga,
El¿bieta Rup, Jadwiga Jarosz-Œwi-
drek, Ma³gorzata Bucior, Brygida
Polañska i Bogus³aw Majcher. Zdjê-
cia wykona³ pan Marek Stolarski.

XII Przegl¹d Pieœni Maryjnej
odby³ siê pod has³em „Wyœpiewaæ
wiarê jak Maryja”. Organizatorzy
zwrócili szczególn¹ uwagê na rolê
wiary w ¿yciu chrzeœcijanina. Prze-
s³aniem sta³ siê List Apostolski
W FORMIE „MOTU PRO-
PRIO” papie¿a Benedykta XVI.
Pieœni ofiarowane Matce Najœwiêt-
szej by³y wyrazem wdziêcznoœci
i oddania oraz proœb¹ o pomoc
i wstawiennictwo.

XII PPM zgromadzi³ wielu wy-
konawców z ró¿nych miejscowo-

œci, m.in: Nowej Sarzyny, Rudy
£añcuckiej, Tarnogóry, Woli Za-
rczyckiej, Cha³upek Dêbniañskich,
Tryñczy, Wysokiej, Soniny, Krze-
mienicy, Rakszawy, Grodziska Dol-
nego, Dêbna, ¯o³yni, Le¿ajska.

Œpiewy Maryjne wpisa³y siê
w kalendarz uroczystoœci odbywa-
j¹cych siê w Le¿ajskiej Bazylice i zy-
ska³y wielu utalentowanych wyko-
nawców, którzy zaprezentowali
ró¿norodnoœæ form, ciekawe aran-
¿acje oraz w³asne kompozycje.

W tym roku, w Przegl¹dzie
uczestniczy³o: 8 solistów, 16 zespo-
³ów wokalno-muzycznych, 4 scho-
le, 7 chórów. Jak zawsze, uroczy-
stoœæ by³a podzielona na cztery
czêœci – pierwsza z nich rozpoczê-
³a siê o godzinie dwunastej, ostat-
nia zaœ o dziewiêtnastej. Widzo-
wie mieli okazjê wys³uchaæ 65 pie-
œni z repertuaru Maryjnego, a ca³y
koncert trwa³ oko³o 6 godzin.
Cz³onkowie grup muzycznych to
zarówno kilkuletni uczniowie
szkó³ podstawowych, m³odzie¿,
doroœli oraz emeryci.

W tym roku uczniowie Le¿aj-
skiego Liceum w sposób szczegól-
ny dziêkowali panu dyrektorowi,
Stanis³awowi Bartnikowi, pomy-
s³odawcy Przegl¹du, za to, ¿e od
dwunastu lat z ogromnym odda-
niem i zaanga¿owaniem dba
o prawid³owy przebieg tej wyj¹t-
kowej uroczystoœci.

Spotkanie, zgodnie z tradycj¹,
zakoñczy³o siê Apelem Jasnogór-
skim i modlitw¹ Ojca Kustosza
Joachima Ciupy.

pb

�Dominik Tudryn uczeñ klasy pi¹tej ze
Szko³y Podstawowej w Rudzie £añcuc-
kiej

�„Chór Belcanto” pod batut¹ Pani Barbary Kuczek dzia³aj¹cy przy Zespole Szkó³
Licealnych w Le¿ajsku

�Schola Jutrzenka pod opiek¹ Siostry Bogus³awy Dzikiej z Tryñczy
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Bardzo trudno jest stwierdziæ,
co oznacza okreœlenie „dobry arbi-
ter”. Jedno jest pewne – na swoj¹
opiniê pracuje siê latami. W ró¿-
nych tzw. kryzysowych sytuacjach
uwidaczniaj¹ siê nasze dobre i z³e
cechy charakteru.

Moim zdaniem najwa¿niejsz¹
cech¹ jest odpornoœæ na stres. Ale
stres rozumiany w bardzo szero-
kim znaczeniu, bo to nie tylko
mecz, ale tak¿e telewizja, wywiady
– a wiêc kontakt z dziennikarzami
oraz Internet, w którym mo¿na
przeczytaæ ró¿ne opinie w zasadzie
zaraz po meczu.

Chc¹c scharakteryzowaæ cechy
sêdziego warto przytoczyæ zasadê,
któr¹ stosujê od lat: gdy szanujê
zawodników to oni poszanuj¹
mnie. I to naprawdê siê sprawdza.
Zawsze doceniam zaanga¿owanie
i wysi³ek zawodników, a w zamian
oni daj¹ mi odczuæ to samo.

W pracy sêdziego wa¿na jest
równie¿ konsekwencja oraz sta-
nowczoœæ. Sêdzia jest od tego, by
sêdziowaæ, tak jak zawodnicy maj¹
graæ, a trenerzy trenowaæ. Oczy-
wiste, a jednak nie zawsze tak jest.

Czy droga, by zostaæ sêdzi¹
miêdzynarodowym jest d³uga
i krêta?

Zdecydowanie tak, choæ jej d³u-
goœæ jest ró¿na w poszczególnych
krajach. Znam kraje, gdzie ta œcie¿-
ka kariery jest dosyæ krótka, ale
niekoniecznie ci sêdziowie póŸniej
sprawdzaj¹ siê na arenie miêdzy-
narodowej. W Polsce ¿eby zostaæ
sêdzi¹ miêdzynarodowym ko-
nieczne jest odbycie kursu pod-
stawowego, nastêpnie kursu na
szczebel centralny. ¯eby uzyskaæ

klasê pañstwow¹ trzeba tak¿e
„przesêdziowaæ” okreœlon¹ liczbê
meczy drugiej i pierwszej Ligi,
a nastêpnie OrlenLigi i Plus Ligi.
W miêdzyczasie nale¿y zdaæ odpo-
wiednie testy w jêzyku angielskim,
a koñcowym warunkiem jest ak-
ceptacja Polskiego Zwi¹zku Pi³ki
Siatkowej odnoœnie wydelegowa-
nia takiego sêdziego na kurs arbi-
tra miêdzynarodowego. Zdanie
takiego kursu nie oznacza jednak,
¿e ju¿ „z automatu” stajemy siê sê-
dziami miêdzynarodowymi. Na
pocz¹tku jesteœmy kandydatem na
sêdziego miêdzynarodowego,
a spe³nienie kolejnych wymogów
czyni nas dopiero arbitrem miê-
dzynarodowym.

Tak wiêc droga, by zostaæ sêdzi¹
miêdzynarodowym jest rzeczywi-
œcie d³uga i kreta. W sytuacji, gdy
awanse na kolejne szczeble nastê-
puj¹ w odstêpie dwóch lat, wtedy
tê „œcie¿kê” mo¿na przejœæ w 8 lat.
Ale jest to sytuacja naprawdê bar-
dzo wyj¹tkowa.

Nie bez znaczenia jest równie¿
bariera wiekowa, której nie mo¿e
przekroczyæ kandydat na sêdzie-
go miêdzynarodowego. Ten mak-

symalny wiek to 42 lata, czyli po
przekroczeniu tego wieku sêdzia
nie mo¿e ubiegaæ siê ju¿ o status
sêdziego miêdzynarodowego. Do-
daæ równie¿ nale¿y, i¿ istnieje gra-
nica wiekowa, do której arbiter
miêdzynarodowy mo¿e sêdziowaæ
– to 55 lat.

W jakich wydarzeniach sporto-
wych sêdziuje Pan najczêœciej?

Im cz³owiek jest coraz starszy
i ma wiêksze doœwiadczenie, tym
sêdziuje w wiêkszej iloœci meczach.
Obecnie je¿eli chodzi o Polskê to
sêdziujê mecze wszystkich katego-
rii, w³¹cznie z meczami Plus Ligi
i OrlenLigi, je¿eli chodzi o Euro-
pê to Mistrzostwa Europy (od
2007 roku sêdziowa³em na wszyst-
kich), Puchary Europy (gdy nie
ma polskich zespo³ów to ³¹cznie
z fina³ami), natomiast na œwiecie
to Puchar Œwiata, Mistrzostwa
Œwiata, Klubowe Mistrzostwa
Œwiata, a tak¿e Liga Œwiatowa.

A sêdziowanie których meczy
– krajowych i miêdzynarodo-
wych by³o dla Pana nie lada
wyzwaniem i zaszczytem?

Na to pytanie bardzo trudno
jest odpowiedzieæ, poniewa¿ dla
mnie ka¿dy mecz jest najwa¿niej-
szy. Niewa¿ne czy s¹ to Mistrzo-
stwa Œwiata, Mistrzostwa Polski czy
zwyk³y mecz towarzyski. Na pew-
no ka¿da nominacja na Mistrzo-
stwa Œwiata czy Puchar Œwiata jest
zaszczytem. Jest to ogromne wy-
ró¿nienie nie tylko dla mnie, ale
tak¿e dla ca³ej federacji. Sêdziuj¹c
mecze pamiêtam o tym, i¿ nie re-
prezentujê tylko siebie, ale zw³asz-
cza na meczach miêdzynarodo-
wych tak¿e Polski Zwi¹zek Pi³ki
Siatkowej. Gdybym pope³ni³ b³¹d
to zapewne wiêkszoœæ komento-
wa³aby ten fakt, i¿ b³¹d pope³ni³
po prostu Polak a nie z imienia
i nazwiska konkretna osoba. Dla-
tego tak wa¿ne jest, by do ka¿de-
go meczu podejœæ z maksymal-
nym zaanga¿owaniem i profesjo-
nalizmem.

W swojej karierze sêdziowa³
ju¿ podczas wszystkich najwa¿-
niejszych imprez sportowych,
w tym mistrzostwa Œwiata i Eu-
ropy, Puchar Œwiata, Klubowe
Mistrzostwa Œwiata, Ligê Œwia-
tow¹, a tak¿e dwukrotnie fina³
Pucharu CEV, gdy ten odbywa³
siê jeszcze w systemie Final Four.
Na mistrzostwa Polski juniorów
w pi³ce siatkowej, które odbywa-
³y siê w marcu tego roku w Ze-
spole Szkó³ Technicznych w Le-
¿ajsku, dotar³ bezpoœrednio po
spotkaniu europejskich pucha-
rów. We W³oszech sêdziowa³
fina³ Challenge Cup kobiet.

Kiedy i jak zaczyna³ Pan swoj¹
przygodê z sêdziowaniem?

Moj¹ przygodê z sêdziowaniem
zacz¹³em w szkole œredniej. Uro-
dzi³em siê i mieszkam do tej pory
w ̄ o³yni. W latach szko³y œredniej
pan prof. Janusz Buszta zaszcze-
pi³ we mnie zainteresowanie siat-
kówk¹. Ju¿ bêd¹c w I klasie zacz¹-
³em sêdziowaæ. Po pierwszej klasie
liceum zdecydowa³em siê na kurs
podstawowy sêdziowania. Z dwu-
dziestokilkuosobowej grupy, któ-
ra ukoñczy³a ten kurs, tylko ja
kontynuujê pracê sêdziego, pozo-
stali moi koledzy wybrali inne œcie¿-
ki ¿ycia.

Warto jeszcze dodaæ, ¿e gdy
skoñczy³em wraz z koleg¹ z Pod-
karpacia kurs na szczebel central-
ny w Bia³ymstoku byliœmy naj-
m³odszymi sêdziami na tym szcze-
blu w Polsce.

Jakimi cechami i zdolnoœciami
powinien charakteryzowaæ siê
dobry arbiter?

Każdy mecz jest dla mnie
NAJWAŻNIEJSZY
Każdy mecz jest dla mnie
NAJWAŻNIEJSZY

Piotr Dudek pochodzący z Żołyni to jeden z najbardziej do-
świadczonych sędziów piłki siatkowej w Polsce. Na co dzień
jest nauczycielem w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku.
Od 15 lat jest międzynarodowym sędzią siatkarskim.

Piotr Dudek pochodzący z Żołyni to jeden z najbardziej do-
świadczonych sędziów piłki siatkowej w Polsce. Na co dzień
jest nauczycielem w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku.
Od 15 lat jest międzynarodowym sędzią siatkarskim.

Tokio 2012

MŒ W³ochy 2010
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Pielêgniarka Naczelna Ewa Cza-
ja przywita³a uczestników spotka-
nia, miêdzy innymi zaproszonych
goœci: Wicestarostê Le¿ajskiego –
Marka Koguta, Wójta Gminy Le-
¿ajsk – Krzysztofa Sobejko, Dyrek-
torów SP ZOZ w Le¿ajsku – Maria-
na Furmanka i Zbigniewa Gocha.

Miêdzynarodowy Dzieñ Pielêgniarki

Pielêgniarki i po³o¿ne Samodziel-
nego Publicznego Zespo³u Opie-
ki Zdrowotnej w Le¿ajsku po raz
kolejny obchodzi³y Miêdzynaro-
dowy Dzieñ Pielêgniarki oraz Kra-
jowy Dzieñ Po³o¿nej. Uroczystoœæ
odby³a siê 18.05.2013 r. w „Go-
spodzie u Wiêc³awów”.

Goœcie w swoich podziêkowa-
niach przekazali pielêgniarkom
i po³o¿nym ciep³e ¿yczenia i kwia-
ty. Nie szczêdzili s³ów uznania dla
pracy pielêgniarek i po³o¿nych.
Podkreœlali, ¿e jest to szczególna
profesja wymagaj¹ca poœwiêcenia
dla dobra drugiego cz³owieka,

zw³aszcza tego cierpi¹cego. Praca
ciesz¹ca siê zaufaniem spo³ecz-
nym i szacunkiem. Wieczór
uœwietni³ wystêp Zespo³u Pieœni
i Tañca „Leliwa” z Miejskiego
Centrum Kultury w Le¿ajsku.

Uczestnicy spotkania spêdzili
czas przy kolacji, w mi³ej atmos-

ferze. DŸwiêki akordeonu wycho-
dz¹ce spod palców Pana Zdzis³a-
wa Zawilskiego i przygotowane
œpiewniki zachêci³y wszystkich do
wspólnego biesiadowania.

Spotkanie by³o form¹ radosne-
go odpoczynku od trudów ciê¿-
kiej i odpowiedzialnej pracy.

Czêsto z decyzji arbitrów s¹
niezadowoleni kibice i niejed-
nokrotnie daj¹ oni ujœcie swoim
z³ym emocjom. Czy Pan ma
w³asne sposoby na takie nerwo-
we sytuacje?

W sytuacjach nerwowych bar-
dzo pomaga mi mój zawód na-
uczyciela i po³¹czona z nim zna-
jomoœæ psychologii oraz pedago-
giki. Wa¿ne s¹ równie¿ te cechy
sêdziego, o których wspomnia³em
ju¿ wczeœniej, czyli odpornoœæ na
stres i stanowczoœæ w podjêtych
decyzjach. Pi³ka siatkowa jest dzie-
dzin¹, w której b³êdy by³y, s¹ i za-
pewne bêd¹. Sêdziowie to te¿ prze-
cie¿ ludzie i ich spostrzegawczoœæ
czy profesjonalizm jest ró¿na.

Je¿eli o mnie chodzi to najwiêksz¹
form¹ relaksu po nerwowym me-
czu jest odpoczynek w domu. Choæ
niejednokrotnie napiêcie wewnêtrz-
ne czujê czasem nawet kilka godzin
po meczu to staram siê nie przeno-
siæ zdenerwowania na czas bezpo-
œrednio „po meczu”.

Jak wygl¹daj¹ przygotowania
sêdziów do sezonu, czy trenuje-
cie równie intensywnie co siat-
karze?

Podstawow¹ form¹ przygotowa-
nia ka¿dego sêdziego jest sêdziowa-
nie sparingów. Nie tylko tych ofi-
cjalnych, ale równie¿ meczy towa-
rzyskich. Ja bardzo czêsto chodzê
na treningi III Ligii do ¯o³yni,
a tak¿e wyje¿d¿am na ró¿ne spa-
ringi w kraju. Oprócz sêdziowania

równie¿ œledzimy zmiany w prze-
pisach prawnych, by byæ na bie¿¹-
co tak¿e w kwestiach zasad obo-
wi¹zuj¹cych w pi³ce siatkowej.

W Polsce, na co dzieñ sêdziuje
Pan rozgrywki w Polskiej Lidze
Siatkówki. Czy sêdziowanie
w Polsce ro¿ni siê od sêdziowa-
nia za granic¹, wœród zagra-
nicznych kibiców?

Podstawow¹ ró¿nic¹, któr¹ za-
uwa¿a siê sêdziuj¹c w kraju i za
granic¹ to zainteresowanie kibi-
ców. W Polsce na meczach trybu-
ny s¹ najczêœciej wype³nione po
brzegi, poza granicami naszego
kraju to ci¹gle rzadkoœæ. St¹d te¿
inaczej sêdziuje siê przy kibicach
a inaczej przy pustych trybunach.
Z mojego doœwiadczenia wynika,
i¿ zdecydowanie lepiej sêdziuje siê
z udzia³em kibiców, bo przy pu-
stych trybunach nie czuje siê tej
wyj¹tkowej atmosfery meczu.

Kolejn¹ ró¿nic¹ w meczach kra-
jowych i zagranicznych jest po-
ziom ich organizacji. Bez w¹tpie-
nia mecze odbywaj¹ce siê w Polsce

przygotowywane s¹ na najwy¿-
szym poziomie profesjonalizmu,
czego ci¹gle brakuje w niektórych
krajach za granic¹.

Warto wspomnieæ równie¿
o ró¿nicy dotycz¹cej kwestii nie-
podwa¿alnoœci decyzji sêdziego
w meczach miêdzynarodowych.
Tam zawodnicy w zdecydowanie
mniejszym stopniu neguj¹ decy-
zje arbitrów, poniewa¿ ewentual-
ne kary, jakimi dysponuj¹ sêdzio-
wie s¹ zbyt dotkliwe zarówno dla
zawodników, jak i reprezentacji.

Jakie s¹ Pana marzenia odno-
œnie sêdziowania na szczeblu
miêdzynarodowym?

Moim marzeniem jest sêdziowa-
nie na Igrzyskach Olimpijskich.
Nie ukrywam, ¿e liczy³em na udzia³
w Igrzyskach Olimpijskich w Lon-
dynie, jednak sta³o siê inaczej.

Do osi¹gniêcia przeze mnie gór-
nej granicy sêdziowania, czyli
55 lat pozosta³o mi jeszcze kilka
lat. W tym czasie bêdzie odbywaæ
siê jeszcze jedna olimpiada –
w 2016 r. w Brazylii. Mam nadzie-

jê, ¿e uda mi siê tam wyjechaæ jako
sêdzia miêdzynarodowy.

A prywatnie. Co robi Piotr Du-
dek w wolnym czasie?

Zawodowo pracujê od 1994
roku w Zespole Szkó³ Technicz-
nych w Le¿ajsku. Praca w szkole
to podstawowe moje zajêcie ¿ycio-
we. W tym miejscu chcia³bym
podziêkowaæ dyrekcji ZST za wy-
rozumia³oœæ – moje wyjazdy jako
miêdzynarodowego sêdziego na
mecze nigdy nie by³y negowane
przez moich prze³o¿onych w szko-
le, przeciwnie – zawsze by³a to
chluba dla szko³y i wyró¿nienie.

Ka¿d¹ woln¹ chwilê poza pi³k¹
siatkow¹ i prac¹ zawodow¹ staram
siê spêdziæ z rodzin¹. Moje zami-
³owanie do sêdziowania zabiera mi
bardzo du¿o czasu, dlatego jestem
wdziêczny mojej rodzinie za wspar-
cie, dziêki któremu mogê realizo-
waæ moj¹ pasjê.

Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a:

Ma³gorzata Kurasz

Katar 2012
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Ten ponadczasowy musical to
piêkny a zarazem wzruszaj¹cy po-
kaz sztuki aktorskiej wart obejrze-
nia i pos³uchania. Atutem spek-
taklu bêdzie unikatowa oprawa
artystyczna sceny oraz ponad stu-
osobowa grupa aktorów, efektow-
ne tañce (szczególnie piêkna sce-
na wesela), orkiestra. Autorzy za-
pewniaj¹, ¿e Le¿ajszczanie zo-
bacz¹ przedstawienie ca³kiem nie-
b³ahe – daj¹ce rozrywkê, ale i zmu-
szaj¹ce do refleksji.

Sam musical opowiada o dzie-
jach ¿ydowskich mieszkañców
Anatewki, których zwyczajne ¿ycie
niszczy wielka historia nadci¹ga-
j¹cej rewolucji 1905 roku. Sceny
te nieodmiennie wzruszaj¹ wci¹¿
nowe pokolenia widzów.

Po raz kolejny Muzeum Ziemi Le-
¿ajskiej zaprosi³o dzieci powiatu
le¿ajskiego do wspólnego spêdze-
nia czasu. Tym razem by³o to
1 czerwca, a wydarzenie nosi³o
nazwê „Dzieñ Dziecka w Mu-
zeum”.

Musical „SKRZYPEK NA DACHU”
na dziedziñcu przed Muzeum Ziemi Le¿ajskiej

„Skrzypek na Dachu” w wykonaniu Teatru Rozrywki w Chorzowie
wystawiony bêdzie 29 czerwca br. (sobota) na dziedziñcu Muzeum
Ziemi Le¿ajskiej. Zorganizowane wydarzenie ma na celu ukoronowaæ
piêcioletnie istnienie Muzeum. Jego organizatorami s¹ Muzeum Ziemi
Le¿ajskiej wraz z Urzêdem Marsza³kowskim Województwa Podkar-
packiego w Rzeszowie (Departament Rozwoju Regionalnego).

Dzieñ Dziecka w Muzeum

Ponad 30 osób wziê³o udzia³ w przygotowanych specjalnie na tê
okazjê grach, zabawach i konkursach. Ka¿dy otrzyma³ s³odki poczêstu-
nek, kolorowankê „Kolorowe Muzeum” oraz inne upominki. G³ówn¹
atrakcj¹ tego dnia mia³a byæ dmuchana zje¿d¿alnia, która z powodu
deszczu, roz³o¿ona zosta³a dzieñ póŸniej.

Muzeum Ziemi Le¿ajskiej zaprasza na

„Skrzypka na dachu”

w dniu 29 czerwca br. (sobota) o godz. 19:00.
Bilety wstêpu bêdzie mo¿na nabyæ od 15 czerwca w punkcie

kasowo-informacyjnym Muzeum (iloœæ miejsc ograniczona).

Szczegó³owe informacje na plakatach lub na stronie internetowej mu-

zeum: www.muzeum-lezajsk.pl oraz pod telefonem 17 240 22 35.

17 maja 2008r. na inauguracjê obchodów Nocy Mu-
zeów, jak i samej dzia³alnoœci Muzeum Ziemi Le¿aj-
skiej, zorganizowaliœmy wraz ze Starostwem Powiato-
wym w Le¿ajsku, wspania³e plenerowe wystawienie
opery „Straszny Dwór” w wykonaniu Opery Lwow-
skiej. By³o to wielkie wydarzenie kulturalne na Ziemi
Le¿ajskiej. W tym roku obchodzimy piêciolecie dzia³al-
noœci Muzeum, na t¹ okolicznoœæ dziêki wsparciu Pod-

Spektakl zosta³ dofinansowany
ze œrodków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013.

karpackiego Urzêdu Marsza³kowskiego w Rzeszowie
wystawiamy na dziedziñcu Muzeum musical „Skrzy-
pek na Dachu” w wykonaniu Teatru Rozrywki w Cho-
rzowie. Przygotowaliœmy równie¿ niespodziankê dla wi-
dzów po spektaklu, która równie¿ dostarczy niezapo-
mnianych wspomnieñ. Serdecznie zapraszamy.

Andrzej Chmura
Dyrektor Muzeum Ziemi Le¿ajskiej
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Powiat Le¿ajski wraz z Ekolo-
gicznymi Gospodarstwami Agro-
turystycznymi Pañstwa Doroty
i Micha³a Zawadzkich z Jelnej, Jo-
anny i Piotra Koz³owskich z Jel-
nej, Ewy i Antoniego Tudryn
z Jelnej oraz Marii i Jana Fimiarz
z Wierzawic uczestniczy³ w Miê-
dzynarodowych Targach ¯ywno-
œci Ekologicznej EKOGALA 2013
organizowanych w dniach
24-26 maja 2013 r. w Rzeszowie.
Zaprezentowane zosta³y wytwa-
rzane na terenie Powiatu Le¿ajskie-

EKOGALA 2013EKOGALA 2013

Radni zajêli siê takimi spra-
wami, jak m.in.:
�Sprawozdanie Starosty z prac

Zarz¹du Powiatu w okresie miê-
dzysesyjnym.

�Informacja o stanie sanitarno-
epidemiologicznym oraz wete-
rynaryjnym na terenie powia-
tu.

�Podjêcie uchwa³y w sprawie za-
twierdzenia realizacji projektu
„YEStem KOMPetentny –
konkurencyjny” w ramach
Poddzia³ania 9.6.2 PO KL.

�Podjêcie uchwa³y zmieniaj¹cej
Uchwa³ê Nr XXXV/188/2012
Rady Powiatu Le¿ajskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia rozk³adu
godzin pracy aptek ogólnodo-
stêpnych na terenie Powiatu
Le¿ajskiego w roku 2013.

go produkty ekologiczne, a sam
Powiat jako miejsce atrakcyjne tu-
rystycznie, z czystym œrodowi-
skiem. EKOGALA to jedno z naj-
wiêkszych w Europie Œrodkowo-
Wschodniej przedsiêwziêæ wysta-
wienniczych dedykowanych ¿yw-
noœci i produktom ekologicznym.
Udzia³ w tego typu targach to
wspania³a promocja wyrobów
ekologicznych, miejsc kojarzo-
nych z ekologi¹ i przyjaznych dla
œrodowiska.

PW

Z posiedzenia Rady Powiatu

�Podjêcie uchwa³y zmieniaj¹cej
Uchwa³ê Nr XXXVIII/205/2013
Rady Powiatu Le¿ajskiego z dnia
26 lutego 2013r. w sprawie okre-
œlenia zadañ z zakresu rehabili-
tacji zawodowej i spo³ecznej oraz
zatrudniania osób niepe³no-
sprawnych oraz wysokoœci œrod-
ków Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³no-
sprawnych przeznaczonych na
realizacjê tych zadañ w 2013 r.

�Podjêcie uchwa³y zmieniaj¹cej
Uchwa³ê Nr XLI/217/2013
Rady Powiatu Le¿ajskiego
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian
w bud¿ecie Powiatu na 2013 r.

�Podjêcie uchwa³y w sprawie
wprowadzenia zmian w bud¿e-
cie Powiatu na 2013 r.

mab

29 maja br. w budynku gminnego Oœrodka Kultury w Kury³ówce
odby³a siê kolejna – XLII sesja Rady Powiatu Le¿ajskiego.

Uczniowie Zespo³u Szkó³ Technicznych

Kolejny raz uczniowie Zespo³u
Szkó³ Technicznych im. Tadeusza
Koœciuszki w Le¿ajsku znaleŸli siê
na listach rankingowych Progra-
mu stypendialnego dla uczniów
szczególnie uzdolnionych z te-
renu województwa podkarpac-
kiego, który ma na celu wspar-
cie rozwoju edukacyjnego
uczniów uzdolnionych w zakre-
sie nauk matematyczno-przy-
rodniczych, technicznych.

W tym roku stypendium otrzy-
mali: Pawe³ Wêglarz, Arkadiusz
Kuraœ, Rafa³ Œli¿, Grzegorz
Kusiak, Marek Olechowski,
Adrian Paul, Przemys³aw Woœ-
ko.

Projekt jest realizowany przez
Departament Edukacji, Nauki
i Sportu Urzêdu Marsza³kowskie-
go Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie. Szczegó³owe kryte-
ria, zasady ubiegania siê i regula-
min przyznawania powy¿szego

stypendystami szczególnie uzdolnionymi

z terenu województwa podkarpackiego

stypendium zawarte s¹ na stronie
www.wrota.podkarpackie.pl. Pod
uwagê brane by³y wyniki w nauce,
szczególne osi¹gniêcia w zakresie
nauk matematyczno-przyrodni-
czych i technicznych, co najmniej
37 punktów z czêœci matematycz-
no-przyrodniczej egzaminu gim-
nazjalnego oraz dochód w rodzi-
nie ucznia przypadaj¹cy na jedne-
go cz³onka rodziny.

Ca³kowita kwota stypendium
wynosi 3000 z³ i s¹ to pieni¹dze,
które powinny byæ przeznaczone
na zakup pomocy naukowych,
np. komputera, Internetu, ksi¹-
¿ek oraz op³acenie kursów i szko-
leñ.

Nad rozwojem edukacyjnym
ucznia czuwa opiekun dydaktycz-
ny, który pomaga w wyborze po-
mocy dydaktycznych, w prawid³o-
wym wydatkowaniu stypendium,
na bie¿¹co wspiera stypendystê,
s³u¿y mu pomoc¹ i rad¹.

Opiekunami uczniów Zespo³u
Szkó³ Technicznych, którzy otrzy-
mali w bie¿¹cym roku szkolnym
takie stypendium s¹: Pani Marta
Œmia³ek i Pan Robert Maruszak.

Stypendyœci chc¹c spe³niæ cele
i za³o¿enia programu stypendial-
nego musz¹ m.in.: braæ udzia³
w konkursach matematyczno-
przyrodniczych oraz olimpiadach
technicznych; uczestniczyæ w za-
jêciach pozalekcyjnych, w wyk³a-
dach naukowych oraz seminariach
na wy¿szych uczelniach; opraco-
wywaæ prezentacje multimedialne,

projekty o charakterze badaw-
czym, tworzyæ programy kompu-
terowe, a tak¿e uczestniczyæ
w kursach i szkoleniach zdobywa-
j¹c ró¿ne certyfikaty.

Zespó³ Szkó³ Technicznych
umo¿liwia m³odzie¿y osi¹ganie
dobrych wyników w nauce oraz
rozwijanie zdolnoœci i zaintereso-
wañ matematycznych, przyrodni-
czych i technicznych, a tym sa-
mym dba o w³aœciwy ich rozwój
intelektualny.

Marta Œmia³ek

�Stypendyœci ZST Rafa³ Œli¿, Grzegorz Kusiak, Pawe³ Wêglarz, Arkadiusz Kuraœ,
Adrian Paul, Marek Olechowski, Przemys³aw Woœko z Dyrektor szko³y Halin¹ Samko
i opiekunem Mart¹ Œmia³ek
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W tym dniu Zespó³ Szkó³ Lice-
alnych odwiedzi³o ok. 550 gimna-
zjalistów, m.in. z: Adamówki,
Brzózy Królewskiej, D¹browicy,
Dêbna, Giedlarowej, Grodziska
Dolnego, Harasiuk, Krzeszowa,
Kury³ówki, Le¿ajska, Lipin Dol-
nych, £êtowni, Majdanu £êtow-
skiego, Naklika, Nowej Sarzyny,
Piskorowic, Sarzyny, Starego Mia-
sta, Szyszkowa, Tarnogrodu, Tryñ-
czy, Wierzawic, Woli Zarczyckiej,
Wólki NiedŸwieckiej, ̄ o³yni.

Goœcie zg³aszali swoje przybycie
w recepcji, a nastêpnie wyruszali
w niezwyk³¹ podró¿ po szkole.
W rolê gospodarzy, a zarazem prze-
wodników, wcielili siê nauczyciele
oraz uczniowie naszego liceum
(szczególnym zaanga¿owaniem
wyró¿nili siê cz³onkowie Szkolne-
go Ko³a Wolontariatu i klas woj-
skowych). Pozwoli³o to zaproszo-
nej m³odzie¿y poznaæ, choæ po
czêœci, kadrê ucz¹c¹, a w razie po-
jawiaj¹cych siê w trakcie zwiedza-
nia pytañ, czy w¹tpliwoœci zasiê-
gn¹æ informacji u swoich starszych
kolegów.

Prezentacja szko³y przebiega³a
wzorowo i sprawnie. Przybyli
uczniowie dowiedzieli siê, gdzie
umiejscowione s¹ i jak wygl¹daj¹:
sekretariaty, szatnie, gabinet me-
dyczny, sklepik, sto³ówka szkolna.
Mieli równie¿ mo¿liwoœæ zajrzenia
do poszczególnych pracowni
przedmiotowych, w których od-
bywa³y siê ciekawe zajêcia.

I tak…
Nauczyciele fizyki przygotowali

doœwiadczenie na elektrolizie wod-
nego roztworu siarczanu miedzi
w prostopad³ym polu magnetycz-
nym. Efektem doœwiadczenia by³o
obserwowanie wiruj¹cego roztwo-
ru rejestrowanego równie¿ przez
kamerê. Uczniowie dowiedzieli siê
o prawach chemii i fizyki, które
t³umacz¹, dlaczego taki ruch jest

mo¿liwy oraz gdzie siê to stosuje.
Kolejnym pokazem by³a prezenta-
cja linefolower’a, czyli pojazdu
poruszaj¹cego siê wzd³u¿ ciemnej
linii. Pojazd i planszê toru wykona-
li uczniowie, którzy w ramach kó³-
ka fizycznego i projektu „Fenix”
interesuj¹ siê tematyk¹ programo-
wania mikrokontrolerów. Na za-
koñczenie, nauczyciel fizyki, krót-
ko przedstawi³ pomys³ realizowa-
ny obecnie przez uczniów pod
nazw¹ „Atomowy Zegar Szkolny”.

Nauczyciele jêzyka polskiego
przygotowali dla gimnazjalistów
quiz ze zwi¹zków frazeologicznych.
M³odzie¿ mia³a za zadanie odgad-
n¹æ zabawn¹ historiê Jana. Zwyciêz-
cy otrzymali d³ugopisy z logo szko-
³y. Wszyscy bawili siê doskonale.

W pracowni historycznej m³o-
dzie¿ gimnazjalna dowiedzia³a siê,
jakie profile humanistyczne s¹ w na-
szej szkole i gdzie po ich ukoñcze-
niu mo¿na studiowaæ. Uczniom
szczególnie zainteresowanym histo-
ri¹, zaproponowano mo¿liwoœæ roz-
wijania swoich pasji poprzez udzia³
w kó³ku historycznym.

W pracowni jêzyka angielskie-
go odby³ siê multimedialny quiz
jêzykowy, dotycz¹cy: kultury, zna-
nych osobistoœci, zwyczajów ró¿-
nych krajów europejskich, tj. An-
glii, Niemiec, Rosji, Francji i Hisz-
panii. Ponadto uczennice naszej
szko³y (Martyna Rêdzio, Justyna
Ró¿ycka, Dorota Skiba z kl. 2
i LO, Adrianna Sobuœ, Magdale-
na Wo³ek z kl. 1 a LO) wykonywa-
³y piosenki w jêzykach obcych. Do-
datkowo wyœwietlono videoclipy
Karoliny Pawul (z klasy 1 f LO),
która œpiewa w jêzyku angielskim,

nagrywa swoje utwory i udostêp-
nia je na stronach internetowych.

W pracowni pokazano równie¿
materia³y i pomoce dydaktyczne,
wykorzystywane w naszej szkole
do nauki jêzyków obcych: angiel-
skiego, niemieckiego, francuskie-
go, rosyjskiego i hiszpañskiego.

Nauczyciele biologii zaprezen-
towali albumy dotycz¹ce wiadomo-
œci z ekologii i sozologii, prace ba-
dawcze uczniów z ró¿nych konkur-
sów ekologicznych oraz oryginal-
ne prace z olimpiad biologicznych.
Przedstawiono równie¿ selektywnie
wybrane pomoce badawcze i dydak-
tyczne (w tym modele szkieletów
ptaków, gadów, ryb itp.).

W pracowni chemicznej, uczen-
nice klasy humanistycznej, pod
opiek¹ nauczyciela przygotowa³y
pokaz ciekawych doœwiadczeñ, tj:
otrzymywanie myd³a, odlewy gip-
sowe otrzymywane w procesie
twardnienia zaprawy gipsowej.

W pracowni geograficznej
odby³ siê pokaz ró¿norodnych ska³
i minera³ów, prezentacja cieka-
wych regionów w Polsce oraz wy-
stêpowania wulkanów na œwiecie.

W pracowni informatycznej
gimnazjaliœci mieli okazjê zapoznaæ

siê z wybranymi zastosowaniami
informatyki. Zobaczyli, w jaki spo-
sób na poziomie szko³y ponadgim-
nazjalnej rozwi¹zuje siê problemy
algorytmiczne, programuje, a tak-
¿e jak ³atwo stworzyæ ciekawy foto-
monta¿. Poznali równie¿ mo¿liwo-
œci pracy z tablic¹ interaktywn¹
(a tych w naszej szkole mamy co-
raz wiêcej – obecnie 8).

W jednej z pracowni matema-
tycznych, w nowym skrzydle dy-
daktycznym, nauczyciel matema-
tyki omawia³ liczne sukcesy odnie-
sione w olimpiadach i konkursach
przez m³odych matematyków
z „Chrobrego”. Ponadto prezento-
wa³ wykorzystanie apletów GEO-
GEBRY, do utrwalania i wyjaœnia-
nia pojêæ i w³asnoœci zwi¹zanych
z wykresami funkcji kwadrato-
wych i funkcji w postaci skleje-
nia.

Nauczyciele wychowania fi-
zycznego zapoznali przyby³ych
goœci z nowoczesn¹ baz¹ sportow¹
szko³y: hal¹, si³owni¹ oraz nowo
otwartym obiektem „ORLIK”, na
którym odbywaj¹ siê mecze spor-
towe. Zosta³y równie¿ zaprezen-
towane dyscypliny, takie jak: pi³-
ka siatkowa, koszykówka, tenis sto-

Dzieñ Otwartych Drzwi w „Chrobrym”
W œrodê, 15 maja 2013 roku Ze-
spó³ Szkó³ Licealnych im. Bole-
s³awa Chrobrego w Le¿ajsku go-
œci³ w swoich progach gimnazja-
listów z Le¿ajska i okolic. Jak co
roku „Dzieñ Otwartych Drzwi”
wzbudzi³ du¿e zainteresowanie
wœród m³odych ludzi. Dla nich by³
on niepowtarzaln¹ okazj¹ bli¿sze-
go poznania bogatej oferty edu-
kacyjnej i bazy dydaktycznej
„Chrobrego”. U³atwi³ równie¿
uzyskanie odpowiedzi na nurtu-
j¹ce pytania zwi¹zane z dalszym
kszta³ceniem.



11KURIER POWIATOWY 6/2013 (111)

POWIAT �

³owy, w których m³odzie¿ realizu-
je swoje pasje. Mo¿na by³o tak¿e
zobaczyæ uk³ady gimnastyczne,
wystêpy cheerleaderek. Pokazy star-
szych kolegów i kole¿anek oraz
obiekty sportowe cieszy³y siê du-
¿ym zainteresowaniem wœród
m³odzie¿y gimnazjalnej.

Oprócz pracowni przedmioto-
wych, gimnazjaliœci zwiedzili rów-
nie¿ bogato wyposa¿on¹ bibliotekê
– Centrum Multimedialne. Do-
wiedzieli siê, jak funkcjonuje wy-
po¿yczalnia i czytelnia szkolna, obej-
rzeli prezentowane kroniki i Ksiêgi
Jubileuszowe. Na m³odych ludziach
szczególne wra¿enie zrobi³a wielkoœæ
biblioteki i liczba zgromadzonych
w niej woluminów. Na niejednej
twarzy pojawi³ siê równie¿ uœmiech
na widok stanowisk komputero-
wych w czytelni oraz wiadomoœæ, ¿e
mo¿na z nich korzystaæ w ka¿dej
chwili, wolnej od zajêæ.

Tegoroczny dzieñ otwartych
drzwi w „Chrobrym” obfitowa³
w niespodzianki. Jedn¹ z nich by³
(ciesz¹cy siê du¿¹ popularnoœci¹),
krótki film o szkole tzw. Lip-dub.
Nie lada atrakcjê stanowi³y równie¿
wystêpy zespo³u „Labirynt” oraz
ko³a teatralnego „Kurtyna” (Sylwia
Miendlar z klasy 2c LO zaprezen-
towa³a fragment utworu pt. „Tañ-
cz¹ca Nina”; pokazano równie¿
urywki spektakli, które odby³y siê
na przestrzeni 5 ostatnich lat).

Nowoœci¹ by³y tak¿e ró¿norod-
ne stoiska, rozlokowane na dzie-
dziñcu szko³y, promuj¹ce poszcze-
gólne profile. Na ka¿dym stano-
wisku umieszczono przygotowa-

ne specjalnie na tê okazjê gad¿ety,
m. in.: ulotki z ofert¹ edukacyjn¹,
kalendarzyki, d³ugopisy, zak³adki
itp. Nie zabrak³o równie¿ s³odkie-
go poczêstunku.

Oto jak reklamowa³y siê po-
szczególne profile:

Sekcja chemików przygotowa-
³a seriê ciekawych pokazów che-
micznych, w tym m.in.: „duch
chemiczny”, „granat w moŸdzie-
rzu”, „otrzymywanie s³oñca
w probówce”, „wê¿e faraona”.
Biolodzy z kolei prezentowali dzia-
³anie amylazy z ziemniaka oraz prze-
prowadzili quiz, w którym by³y bar-
dzo ciekawe pytania np. Ile s³ów
wypowiadamy œrednio dziennie?

W ramach promocji kszta³ce-
nia zawodowego, przedstawione
zosta³y kierunki ekonomiczne
i logistyczne, które nale¿¹ do no-
woczesnych zawodów, a na ich
absolwentów czekaj¹ liczne oferty
pracy jako: ekonomista, technik
organizacji reklamy, kurier, spedy-
tor czy logistyk. Podczas pokazów
zaprezentowano nowoczesny
sprzêt logistyczny: czytnik kodów
kreskowych, terminal magazyno-
wy, drukarkê kodów kreskowych,
sprawdzarkê cen, GPS oraz pro-
gram logistyczno-spedycyjny (ca-
³oœæ zakupiona z realizowanych
w szkole unijnych projektów edu-
kacyjnych). Dzia³anie programu
i wspó³pracuj¹cego z nim sprzêtu
zaprezentowali uczniowie klasy
3 TL pod nadzorem nauczycieli.

Komisja Jêzyków Obcych po-
³¹czy³a swoj¹ ofertê jêzykow¹
z prezentacj¹ projektów unijnych

Comenius. Uczniowie ubrani
w stroje charakterystyczne dla po-
szczególnych krajów (szkocki,
hiszpañski, francuski), opowiadali
o klasach jêzykowych, naucza-
nych w „Chrobrym” jêzykach oraz
o zagranicznej wymianie uczniów.
Gimnazjaliœci mieli te¿ okazjê za-
poznaæ siê z obowi¹zuj¹cymi pod-
rêcznikami i obejrzeæ zdjêcia
z wyjazdów zagranicznych.

Na stoisku promuj¹cym profil
matematyczno-informatyczny,
wyœwietlano prezentacje multime-
dialne na temat „równoleg³oœæ
i prostopad³oœæ wykresów funkcji
trygonometrycznych”. Przygoto-
wano równie¿ specjalne zagadki
matematyczne. Ka¿dy z gimnazja-
listów móg³ wylosowaæ pytanie, a
za poprawn¹ odpowiedŸ otrzymaæ
s³odk¹ niespodziankê i d³ugopis.
Chêtnych do wziêcia udzia³u
w zabawie by³o wielu. Czêœæ gim-
nazjalistów zdeklarowa³a, ¿e wybie-
rze siê do nas w³aœnie na ten profil.

Swoj¹ ofertê zaprezentowa³
równie¿ Internat. Na stoisku tym
m³odzie¿ mog³a uzyskaæ wszelkie
informacje dotycz¹ce funkcjono-
wania placówki. Du¿ym zaskocze-
niem dla gimnazjalistów by³ niski
koszt za miesiêczny pobyt w inter-
nacie (40 z³.). Ofert¹ zaintereso-
wani byli g³ównie uczniowie
z Szyszkowa oraz Potoka Górne-
go, sk¹d utrudniony jest codzien-
ny dojazd na zajêcia szkolne. Chêt-
ni do zamieszkania w placówce
mogli naocznie przekonaæ siê
o panuj¹cych w niej warunkach
mieszkaniowych; otrzymali te¿
ulotki i druki podañ.

„Kontynuujemy chlubne trady-
cje kszta³cenia humanistycznego
w naszej szkole” – to myœl prze-
wodnia stoiska prezentuj¹cego ofer-
tê edukacyjn¹ komisji historycz-
nej. Uczniowie z klasy 2g w togach,
reprezentuj¹cy zawody prawnicze
oraz Temida wraz z opiekunami
przedstawili gimnazjalistom korzy-
œci wynikaj¹ce z wyboru nauki hi-
storii i wos-u w zakresie rozszerzo-
nym, w klasach: humanistyczno-
prawnej, humanistyczno-jêzyko-
wej i humanistyczno-artystycznej.

Przyszli pierwszoklasiœci mogli zo-
baczyæ przyk³adowe dokumenty,
akty prawne, ciekawe propozycje
z ksiêgozbioru bibliotecznego,
w tym unikatowy egzemplarz fak-
symile Konstytucji 3 Maja, dawne
banknoty oraz zdjêcia z konkursów
i tematycznych projektów eduka-
cyjnych, realizowanych przez ich
starszych kolegów.

Na stoisku promuj¹cym profil
matematyczno-geograficzny, tu-
rystyczno-jêzykowy pokazano
ciekaw¹ kolekcjê minera³ów i bank-
notów z ró¿nych regionów œwiata.
Ca³oœæ dope³nia³a gazetka dotycz¹-
ca spotkañ z podró¿nikiem.

Klasa wojskowa zaprezentowa-
³a sprzêt szkoleniowy, s³u¿¹cy do
realizacji programu nauczania
przysposobienia wojskowego (go-
œcie mieli okazjê m.in. samodziel-
nie spróbowaæ roz³o¿yæ i z³o¿yæ
karabin KBK AKMS). Wyœwietla-
ny krótki film promocyjny u³atwi³
natomiast zapoznanie siê z dzia-
³alnoœci¹ klas o tym profilu. Do-
datkow¹ atrakcjê stanowi³ pokaz
sprzêtu medycznego oraz akcji
udzielania pierwszej pomocy.
Gimnazjaliœci mogli sprawdziæ
swoj¹ wiedzê teoretyczn¹ i prak-
tyczn¹ wykonuj¹c czynnoœci resu-
scytacyjne na fantomie. Pokazy
cieszy³y siê du¿ym zainteresowa-
niem, a ca³oœæ przebiega³a w ser-
decznej i mi³ej atmosferze.
(Wszystkich zainteresowanych
klas¹ wojskowo-ratownicz¹ zapra-
szamy na stronê www.js2035.pl).

Sprzyjaj¹ca pogoda oraz du¿a
frekwencja gimnazjalistów sprawi-
³y, ¿e tegoroczny Dzieñ Otwarty
w Zespole Szkó³ Licealnych nale-
¿a³ do bardzo udanych. Dziêkuje-
my wszystkim za trud w³o¿ony
w przygotowanie prezentacji szko-
³y. Goœciom natomiast dziêkuje-
my za tak liczne przybycie. Mamy
nadziejê, ¿e z wiêkszoœci¹ z nich
spotkamy siê powtórnie w „Chro-
brym” ju¿ we wrzeœniu 2013 roku.

Zebranie i opracowanie
materia³ów:

Agnieszka Wiliñska-Gol
Bogus³awa Zygmunt

El¿bieta Jaworska
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Z wielkim ¿alem i smutkiem informujemy,
¿e 30 maja 2013 roku, zmar³

by³y wieloletni prezes Le¿ajskiego Oddzia³u Œwiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy AK, aktywny cz³onek organizacji

niepodleg³oœciowych w czasie wojny i w pierwszych latach
po wojnie, zas³u¿ony Weteran Walk o Wolnoœæ i Niepodleg³oœæ

Ojczyzny, odznaczony m.in. z³ot¹ odznak¹ Armii Krajowej
„Akcja Burza”, Krzy¿em Partyzanckim.

W imieniu lokalnej spo³ecznoœci RODZINIE

zmar³ego sk³adam wyrazy wspó³czucia.
Wójt Gminy

Jacek Chmura

por. Bronis³aw Sigda
ps. „Zemsta”

Urodzi³ siê 17 paŸdziernika 1921
roku w Opaleniskach. W 1940
roku zosta³ przyjêty do oddzia³u
partyzanckiego „Jêdrusiów”. Od
1942 r. po zaprzysiê¿eniu by³ cz³on-
kiem Armii Krajowej o pseud.
„Zemsta”. Pe³ni³ funkcjê magazy-
niera broni w Placówce nr 5
w Opaleniskach. Bra³ udzia³
w wielu akcjach bojowych, któ-
rych celem by³o m.in. zdobywa-
nie broni. Wraz z bratem Józefem
– póŸniejszym znanym „Sybira-
kiem” i z kolegami zbudowa³ zie-
miankê na „Dziurówce”, w której
drukowano gazetkê „Czyn”.

Aprowizowa³ ¿ywnoœæ dla prze-
chodz¹cych przez Grodzisko
lwowskich oddzia³ów AK „Suli-
my” i „Wac³awa” oraz zapewnia³
im ubezpieczenie. By³ wiêziony
w latach 1946-1947 za posiadanie
broni.

Na wskutek nasilaj¹cej siê no-
wej fali aresztowañ opuœci³ ro-
dzinn¹ wieœ i ukrywa³ siê w £odzi,
Gdañsku, Oliwie, Gdyni i Elbl¹-
gu. Pomimo to zosta³ aresztowa-
ny w 1951 roku i oskar¿ony o nie-
ujawnienie magazynu broni
(z którego NKWD i UBP wywio-
z³o dwie ciê¿arówki „stenów”
i „lam”, granatów i amunicji).

W akcie oskar¿enia zarzucono
mu „kontrrewolucyjn¹ dzia³alnoœæ
w ramach AK i WiN-u, która
zmierza³a do obalenia ustroju Pol-
ski Ludowej”. Wyrokiem S¹du

D³ugie lata, k³amliwe milczenie

wyklina³o w nicoœæ leœne cienie.

D³ugie lata serdecznej udrêki

gra³y echem partyzanckiej piosenki
Zbigniew Kabata „Bobo”

¯egnaj Przyjacielu...
W dniu 1 czerwca br. odprowa-
dziliœmy na wieczny spoczynek
kapitana Bronis³awa Sigdê, który
zmar³ 30 maja w dniu œwiêta Bo-
¿ego Cia³a. Odszed³ od nas wete-
ran walk o niepodleg³oœæ Ojczy-
zny w latach 1940-1945.

Wojewódzkiego w Rzeszowie ska-
zany zosta³ na karê œmierci, któr¹
w drodze ³aski zamieniono na do-
¿ywocie. Karê odbywa³ w ciê¿kich
wiêzieniach: w Mokotowie przy
Rakowieckiej (w nim zmar³ jego
kuzyn Jan Kruk z G³ogowca),
w Rawiczu, Wronkach i Racibo-
rzu. Prze¿y³, jak wspomina³ dziêki
temu, ¿e przez wiêzienne kraty
„patrzy³ ku niebu”.

Po odwil¿y politycznej zosta³
zwolniony w 1956 roku. Doœwiad-
czy³ odsuniêcia na margines ¿ycia,
by³ inwigilowany przez S³u¿bê
Bezpieczeñstwa do 1976 roku.
Czyniono mu trudnoœci w otrzy-
maniu pracy zarobkowej, dlatego
zosta³ rolnikiem. Dopiero zmiany

Za swoj¹ patriotyczn¹ postawê
w latach okupacji zosta³ odznaczo-
ny: Medalem Wojska Polskiego,
Krzy¿em Zas³ugi z Mieczami,
Krzy¿em Armii Krajowej, Krzy-
¿em Partyzanckim, Krzy¿em WiêŸ-
nia Politycznego, Odznak¹ Wete-
rana Walk o Niepodleg³oœæ, Od-
znak¹ – Pami¹tk¹ „Akcji Burza”,
Medalem „Pro Memoria”.

Jest posiadaczem patentu nr
43424, który potwierdza jego dzia-
³alnoœæ i nadaje mu tytu³ „Wetera-
na Walk o Niepodleg³oœæ Ojczy-
zny”. W 2008 roku Minister
Obrony Narodowej nada³ mu sto-
pieñ kapitana, a prezydent Lech
Kaczyñski odznaczy³ go Krzy¿em
Oficerskim Odrodzenia Polski.

P.S.
Odchodz¹ ostatni bohaterowie

tamtych dni, dla których „Bóg –
Honor – Ojczyzna” by³y cen¹ naj-
wy¿sz¹. Odszed³ od nas cz³owiek, któ-
ry walczy³ o Polskê woln¹ i sprawie-
dliw¹. Dzieli³ siê swym ¿yciowym do-
œwiadczeniem i pozostanie wzorem –
jak byæ Rycerzem Dobrej Sprawy.

por. Henryk Atemborski.

Drogi Przyjacielu mój ¿yciowy
Przewodniku, Twój hart i pogoda
ducha, modlitwa i praca, pamiêæ dla
przesz³oœci, zachwyt dla piêkna przy-
rody by³y szczególnie inspiruj¹ce.

Nasze rozmowy i liczne podró¿e –
to by³y lata piêknej przyjaŸni. Za-
wsze mówi³eœ: „œpieszmy siê – czasu
mam ju¿ niewiele”.

Dziêkujê za spotkania w gronie
przyjació³ na „Dziurówce” oraz
w wielu innych miejscach w Polsce.
Odszed³eœ na Wieczn¹ Wartê, by z³o-
¿yæ meldunek: „w dobrych zawodach
wyst¹pi³em, bieg ukoñczy³em, wiary
ustrzeg³em...”

Odpoczywaj w pokoju!
Bogumi³ Pempuœ

ustrojowe w 1989r. przynios³y
nowe spojrzenie na najnowsz¹
historiê Polski i sprawi³y, ¿e móg³
ubiegaæ siê o kasacjê wyroku i re-
habilitacjê, któr¹ uzyska³ w 1991 r.

Pan Bronis³aw Sigda nie nale¿a³
do pokolenia klêski, mimo, ¿e
ówczesna propaganda czyni³a
z nich „¿o³nierzy wyklêtych”.

Dawa³ œwiadectwo prawdzie hi-
storycznej, spotyka³ siê z m³o-
dzie¿¹. By³ inicjatorem budowy
pomnika-Krzy¿a na „Dziurówce”.
Od 2001 r. by³ prezesem Œwiato-
wego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii
Krajowej w Le¿ajsku. Dba³ o Miej-
sca Pamiêci Narodowej i wspó³or-
ganizowa³ uroczystoœci rocznico-
we.

�Udzia³ w uroczystoœciach walk w Kury³ówce (pomnik na Kalówkach) – 29 czerwca

2008 r.

�Od lewej Bogumi³ Pempuœ, Bronis³aw Sigda, ks.pra³at Stanis³aw S³owik (by³y kate-

cheta w Grodzisku Dolnym) – Belweder 2008 r.
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W miesi¹cu maju bie¿¹cego
roku Gmina Grodzisko Dolne
przeprowadzi³a kolejne postêpo-
wania przetargowe i podpisa³a
umowy na realizacjê zadañ gmin-
nych.

Zosta³ wybrany wykonawca bu-
dowy k³adki dla pieszych na poto-
ku Grodziszczanka przy drodze
powiatowej w Grodzisku Dolnym.
W wy¿ej wymienionym postêpo-
waniu zosta³y z³o¿one cztery ofer-
ty. Ofertê najkorzystniejsza ceno-
wo z³o¿y³o Przedsiêbiorstwo Serwi-
sowo-Naprawcze PSN MOSTY
z siedziba w Tarnobrzegu na kwo-
tê 110 000 PLN. Termin zakoñ-
czenia zadania przewidziany jest
na dzieñ 30.08.2013 r.

Drugie postêpowanie przetar-
gowe dotycz¹ce œwiadczenia us³u-
gi odbioru i zagospodarowania od-
padów komunalnych zmiesza-
nych i segregowanych z terenu
gminy Grodzisko Dolne roz-
strzygn¹³ na swoj¹ korzyœæ Miej-
ski Zak³ad Komunalny Sp. z o.o.
w Le¿ajsku, który z³o¿y³ ofertê
na realizacjê tej us³ugi w kwocie
220 806 PLN. Termin zakoñcze-
nia zadania 31.12.2013 r.

Na pocz¹tku czerwca przewidzia-
ne s¹ kolejne rozstrzygniêcia prze-
targowe – miêdzy innymi: remont
bie¿¹cy dróg gminnych, zakup
i dostawa kamienia drogowego, bu-
dowa kot³owni gazowej w budyn-
ku Gminnego Oœrodka Kultury
w Grodzisku Dolnym, remont dro-
gi gminnej Budy – Opaleniska oraz
termomodernizacja obiektów u¿y-
tecznoœci publicznej na terenie
Gminy Grodzisko Dolne.

AT

W tym roku do B³a¿owej zawi-
ta³o spore grono osób zaanga¿o-
wanych w dzia³alnoœæ kulinarn¹ –
13 kó³ gospodyñ wiejskich, w tym
KGW z Wólki Grodziskiej, 3 sto-
warzyszenia i Zespó³ Œpiewaczy
„Lubenianki” z Lubeni – w sumie
18 grup. Ka¿da z tych grup przy-
gotowa³a do prezentacji i degusta-
cji potrawy przyrz¹dzone wed³ug
starych, czêsto dzisiaj zapomnia-

Trofea grodziskich kapel

nych receptur, tak wiêc na sto³ach
goœci³o ze dwieœcie dañ. G³ówn¹
nagrodê wraz z tytu³em „Potrawa
roku” otrzyma³o KGW z Ulanicy
za kotlety z bobem i ziemniaka-
mi. Ko³o Gospodyñ Wiejskich
z Wólki Grodziskiej znalaz³o siê
wœród wyró¿nionych grup.

Kiedy jedni oddawali siê swym
smakowym gustom, scen¹ tym-
czasem zaw³adnê³y kapele ludowe.

Nasz¹ gminê reprezentowa³y
2 kapele: Kapela Ludowa „Gro-
dziszczoki” oraz M³odzie¿owa
Kapela Ludowa z Grodziska Dol-
nego.

Kapele w ramach prezentacji
wykona³y po 4 utwory konkurso-
we i wypad³y nader dobrze na
8 kapel ludowych z regionu. Ka-
pela Ludowa „Grodziszczoki” za-
jê³a bowiem II miejsce, natomiast
Kapela M³odzie¿owa otrzyma³a
wyró¿nienie wespó³ z Kapel¹ „Ba-
chórzanie”. Gratulujemy serdecz-
nie naszym m³odym i starszym
muzykantom i ¿yczymy im kolej-
nych udanych wystêpów i wiele
aplauzu.

MBK

Ju¿ po raz 18-sty w B³a¿owej spotka³y siê kapele ludowe z Podkarpa-
cia, by startowaæ w wojewódzkim konkursie promuj¹cym i oceniaj¹-
cym muzykê ludow¹ tego regionu. Konkurs ten jest ju¿ sta³¹ wizy-
tówk¹ B³a¿owej i towarzyszy równie presti¿owej imprezie pod nazw¹
„Starych potraw smak i urok”.

Kolejne
rozstrzygniêcia
przetargowe
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Zebranych goœci przywita³ bur-
mistrz Jerzy Paul, który podziêko-
wa³ wszystkim pracownikom
i osobom przyczyniaj¹cym siê do
propagowania idei samorz¹dnoœci
za troskê oraz pracê na rzecz roz-
woju Gminy. Pracownikom Samo-
rz¹dowym – urzêdnikom, radnym,
pracownikom kultury, szkó³, przed-
szkoli, pracownikom jednostek orga-
nizacyjnych ¿yczê pomyœlnoœci
i wytrwa³oœci w reprezentowaniu
interesów oraz potrzeb mieszkañców
Gminy Nowa Sarzyna, a tak¿e sa-
tysfakcji z pracy na rzecz spo³ecznoœci
lokalnej. Pragnê Wam wszystkim ser-
decznie podziêkowaæ za trud i poœwiê-
cenie z jakim s³u¿ycie naszemu spo³e-
czeñstwu. To dziêki Wam budujemy
spo³eczne zaufanie i z optymizmem
patrzymy w przysz³oœæ – powiedzia³
burmistrz w swoim wyst¹pieniu.
Nastêpnie burmistrz i jego zastêp-
cy wrêczyli pami¹tkowe dyplomy
pracownikom Urzêdu Miasta
i Gminy, którzy zostali odznacze-
ni przez Prezydenta RP „Z³otymi
Medalami za D³ugoletni¹ S³u¿bê”.
Medale przyznawane za wzorowe,
wyj¹tkowo sumienne wykonywa-
nie obowi¹zków wynikaj¹cych
z pracy zawodowej otrzymali: Ma-

Ko³a Gospodyñ Wiejskich,
Klub Emeryta, nordicwalking,
aerobik czy p³ywanie – to tylko
niektóre formy aktywnoœci se-
niorów z naszej gminy. Sposo-
bem na utrzymanie dobrej kon-
dycji fizycznej dla Anny Bem-
ben z Nowej Sarzyny jest bie-
ganie. Rywalizacja wyzwala
dodatkowe emocje, dlatego
emerytka chêtnie startuje
w ogólnopolskich maratonach
i biegach ulicznych. 11 maja br.
wziê³a udzia³ w XI Miêdzyna-
rodowym Biegu Skawiñskim
w Skawinie. Dystans 10 km po-
kona³a w 57 minut i 39 sekund,
co pozwoli³o jej na zajêcie trze-
ciego miejsca w kategorii ko-
biet powy¿ej 60 lat. Udzia³
w Biegu Skawiñskim Anny
Bemben by³ mo¿liwy dziêki do-
finansowaniu z bud¿etu Gmi-
ny Nowa Sarzyna.

W sumie do wszystkich placó-
wek trafi³o siedemdziesi¹t symbo-
licznych drzewek i krzewów. Pod-
czas XI edycji „Drzewka za butel-
kê” uda³o siê zebraæ w naszej gmi-
nie ponad pó³ miliona butelek.
Najwiêcej zebrali uczniowie ze
Szko³y Podstawowej w Rudzie
£añcuckiej (76 218) oraz dzieci
z Przedszkola Samorz¹dowego
Nr 1 w Nowej Sarzynie (48 177).

ria Balawejder-Œliwa, El¿bieta Dec,
Zdzis³aw GoŸdziewski, Aniela
Kida, Stanis³awa Kulec, Jadwiga
Leja-Szaluœ, Ryszard Ma³ek, El¿-
bieta Skiba, Maria Trestka i Danu-
ta Wojnar.

Nastêpnie samorz¹dowcom gra-
tulacje z³o¿yli wicestarosta Marek
Kogut, przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Stanis³aw Kurlej, so³tys Rudy
£añcuckiej Jan Padowski oraz Lu-
cjusz Nadbere¿ny – przedstawiciel
senator Janiny Sagatowskiej i Mar-
ta Stasiowska reprezentuj¹ca pos³a
Stanis³awa O¿oga.

W dalszej czêœci uroczystoœci,
burmistrz uhonorowa³ radnych,
so³tysów i przewodnicz¹cych osie-
dli okolicznoœciowymi statuetka-
mi – w dowód uznania za aktywn¹
dzia³alnoœæ na rzecz lokalnej spo-
³ecznoœci.

Na zakoñczenie wrêczono po
raz pierwszy w historii nagrody
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa
Sarzyna „Kwiat Azalii 2013”, które
trafi³y do osób wspieraj¹cych roz-

wój i kreuj¹cych pozytywny wize-
runek naszego samorz¹du. Nagro-
dy honorowe za ca³okszta³t dzia³al-
noœci na rzecz gminy otrzymali
prezes PUKS „Arka” £êtownia Jan
Sum oraz prezes Stowarzyszenia
Folklorystycznego „Majdaniarze”
Roman Kostyra. Statuetkami
w kategorii dzia³alnoœæ spo³eczna
uhonorowani zostali prezes Stowa-
rzyszenia „Integracja bez granic”
Stanis³aw Paszek, prezes oddzia³u
PTTK w Nowej Sarzynie Jerzy
Charysz, wiceprezes Le¿ajskiego
Klubu Kyokushin Karate Dariusz
Burda oraz zwi¹zkowiec walcz¹cy
o niepodleg³¹ Polskê, wieloletni
wiceprzewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej, a obecnie naczelnik OSP
w Tarnogórze Franciszek Jakubow-
ski. W kategorii sport nagrodzono
lekkoatletê Ryszarda Drypsa, za-
wodnika rugby na wózkach dru¿y-
ny „FyingWings” Rzeszów Paw³a
Szostaka, wicemistrza Europy w ka-
rate Macieja Jeziorowskiego oraz te-
nisistkê „Arki” £êtownia Anetê

Krêcid³o. „Kwiaty Azalii” w kate-
gorii kultura otrzymali instruktor
zespo³u tañca ludowego „Azalia”
w Woli Zarczyckiej Stanis³aw Florek
oraz muzyk, pracownik fili Oœrod-
ka Kultury w £êtowni Józef Pich.

Uroczystoœæ uœwietnili wystêpa-
mi wokalnymi soliœci i zespo³y dzia-
³aj¹ce przy Oœrodku Kultury
w Nowej Sarzynie oraz kapela lu-
dowa „Folk Band” z £êtowni.

Podsumowanie akcji odby³o siê
28 maja 2013 r. w auli Gimnazjum
im. Jana Paw³a II w Nowej Sarzy-
nie. Najlepsze placówki uhono-
rowano nagrodami pieniê¿nymi
ufundowanymi przez g³ównego
sponsora akcji – Elektrociep³ow-
niê Nowa Sarzyna Sp. z o.o. Po-
nadto, wszystkim uczestnikom
oraz osobom zaanga¿owanym
w organizacjê zbiórki wrêczono na-

Dzieñ Samorz¹dowca w Nowej Sarzynie
Obchody Dnia Samorz¹dowca,
które odby³y siê 22 maja br. w auli
Gimnazjum im. Jana Paw³a II by³y
szczególne, bowiem zbieg³y siê
z 40. rocznic¹ nadania Nowej Sa-
rzynie praw miejskich.

Fina³ akcji
„Drzewko za butelkê 2013”
Ju¿ od dziesiêciu lat dzieci
z przedszkoli, szkó³ podstawo-
wych oraz gimnazjaliœci z terenu
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
zbieraj¹ niepotrzebne, plastikowe
butelki PET. W tym roku do akcji
w³¹czy³o siê czternaœcie placó-
wek oœwiatowych, w tym cztery
przedszkola i dziesiêæ szkó³.

grody, dyplomy, pami¹tkowe me-
dale oraz listy gratulacyjne. Naj-
lepszym zbieraczom – Damiano-
wi Janikowi z przedszkola „Nieza-
pominajka” oraz Bartoszowi De-
cowi ze SP w Rudzie £añcuckiej –
Firma Handlowo-Budowlana „Ja-
nik” przekaza³a przenoœnie kom-
putery, tzw. tablety. Tradycyjnie,
imprezie towarzyszy³y wystêpy ar-
tystyczne dzieci i m³odzie¿y szkol-
nej zwi¹zane z tematyk¹ ekolo-
giczn¹. Na zakoñczenie, na placu
gimnazjum posadzono symbo-
liczne drzewko.

Tegoroczn¹ edycjê akcji zorgani-
zowali i nadzorowali pracownicy
Urzêdu Miasta i Gminy w Nowej
Sarzynie oraz Zak³adów Chemicz-
nych „Organika-Sarzyna”. Obok
Elektrociep³owni Nowa Sarzyna
i FHB „Janik”, sponsorami przed-
siêwziêcia byli: Starostwo Powiato-
we w Le¿ajsku, ZGK w Nowej Sa-
rzynie oraz MZK w Le¿ajsku.

Trzecie miejsce
Anny Bemben
w Biegu
Skawiñskim



1

lipieclipiec
-wrzesie-wrzesieńń

20132013
IMPREZY KULTURALNE

WAKACYJNE SPOTKANIA Z PALETĄ
GMINA GRODZISKO DOLNE,
LIPIEC-SIERPIEŃ

Organizator: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym.

Będzie to szereg cyklicznych spotkań plenero-
wych, podczas których uczestnicy warsztatów
malarskich i rysunkowych przedstawią otacza-
jący nas świat realistycznie, fantastycznie i ka-
rykaturalnie. Podsumowaniem tych działań bę-
dzie wystawa pokazująca różne sposoby widze-
nia otaczającej nas rzeczywistości.

WAKACJE W MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ
MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ, LIPIEC

Organizator: Muzeum Ziemi Leżajskiej

Zapraszamy wszystkie dzieci do spędzenia waka-
cji w naszym Muzeum. Przygotowano dla Was
gry i zabawy przy muzyce, projekcje filmowe oraz
konkursy z upominkami.

LIPIEC

„SPOSÓB NA WAKACYJNĄ NUDĘ”
– LIPCOWE WTORKI I CZWARTKI
W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W LEŻAJSKU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LEŻAJSKU
Z SIEDZIBĄ W SP 1, LIPIEC

Organizator: MCK – Biblioteka Publiczna

Bezpłatne zajęcia warsztatowe, kierowane do
dzieci w różnym wieku, prowadzone są przez
instruktorów MCK oraz pracowników bibliote-
ki. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu
we wtorki i czwartki w godzinach 11-13.
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KONCERT W RAMACH
XXII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI ORGANOWEJ
I KAMERALNEJ – LEŻAJSK 2013
BAZYLIKA OO. BERNARDYNÓW W LEŻAJSKU, 1 LIPCA

Organizatorzy: Gmina Miasto Leżajsk, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna,

Powiat Leżajski, Gmina Leżajsk,

Bazylika oo. Bernardynów, Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

KONCERT W DNIU 1 LIPCA BR.:
Recital organowy: Witold Zaborny
Część kameralna: Witold Błaszczyk – organy, Lilianna Zalesińska – mezzo-
sopran.

Fot. B. Urbański (Archiwum)

DYSKOTEKI WAKACYJNE
GOK W KURYŁÓWCE, WDK W KOLONII
POLSKIEJ,
KAŻDY CZWARTEK LIPCA I SIERPNIA

Organizator: WDK w Kolonii Polskiej

PODWODNE IMPRESJE PIOTRA KLISZCZA
MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ,
LIPIEC-WRZESIEŃ

Organizator: Muzeum Ziemi Leżajskiej, Piotr Kliszcz

W Muzeum Ziemi Leżajskiej będzie miał miejsce
wernisaż wystawy „Podwodne impresje”. Auto-
rem podwodnych zdjęć jest Piotr Kliszcz.
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ŚWIĘTO KWITNĄCEJ LIPY
W PRZYCHOJCU
PRZYCHOJEC, 7 LIPCA

Organizatorzy: GOK Gminy Leżajsk, Stowarzyszenie Miłośni-

ków Folkloru Wsi Leżajskiej

DZIEŃ RODZINY – TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
CIEPLICE DOLNE (BOISKO
WIELOFUNKCYJNE), 7 LIPCA

Organizator: WDK w Kolonii Polskiej

KONCERT W RAMACH
XXII MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU MUZYKI
ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
– LEŻAJSK 2013

BAZYLIKA OO. BERNARDYNÓW
W LEŻAJSKU, 8 LIPCA

Organizatorzy: Gmina Miasto Leżajsk, Miasto i Gmina Nowa

Sarzyna, Powiat Leżajski, Gmina Leżajsk,

Bazylika oo. Bernardynów, Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

KONCERT W DNIU 8 LIPCA BR.:
Recital organowy: Jarosław Malanowicz
Część kameralna: Agnieszka Kaćma – flet

DNI GRODZISKA
STADION LKS „GRODZISZCZANKA”
W GRODZISKU GÓRNYM, 12-14 LIPCA

Organizator: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

Cykliczna impreza plenerowa odbywająca się rok-
rocznie w okresie wakacyjnym w miesiącu lip-
cu. Program tej imprezy jest różnorodny, a skła-
dają się nań: rozgrywki sportowe, rywalizacje
sportowe, gry i zabawy rekreacyjne dla najmłod-
szych. Występy zespołów tanecznych, zawody
wędkarskie, koncerty i inne atrakcje przycią-
gają szerokie rzesze widzów – mieszkańców
Grodziska i okolicznych wiosek.

LETNIA SCENA MUZYCZNA – KONCERT
ORKIESTRY DĘTEJ Z LEVOCY
GIEDLAROWA, 13 LIPCA

Organizator: OK w Giedlarowej
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ŚWIĘTO WSI – FESTYN W DĘBNIE
DĘBNO, 21 LIPCA

Organizator: Stowarzyszenie Miłośników  Folkloru Wsi Leżajskiej

GALA ORKIESTR DĘTYCH W BRZÓZIE
KRÓLEWSKIEJ – 2013
BRZÓZA KRÓLEWSKA, 14 LIPCA

Organizator: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska

Gala Orkiestr Dętych będzie organizowana po
raz trzeci. W trakcie imprezy odbędzie się prze-
gląd orkiestr dętych oraz piknik rodzinny z kon-
kursami, zabawami i innymi atrakcjami przewi-
dzianymi dla uczestników imprezy.

DZIEŃ RODZINY
BRZYSKA WOLA (STADION), 14 LIPCA

Organizatorzy: LKS „Brzyska” Brzyska Wola,

GOK i GBP w Kuryłówce – Filia Brzyska Wola

PIKNIK POD GRZYBKIEM
TARNOGÓRA, 14 LIPCA

Organizatorzy: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region

Sanu i Trzebośnicy”, Koło Gospodyń Wiejskich z Tarnogóry

Celem imprezy jest aktywizacja społeczności lokal-
nej, kultywowanie tradycji poprzez integracje poko-
leń oraz wzmocnienie lokalnej tożsamości.

POTYCZKI KULINARNE KÓŁ GOSPODYŃ
WIEJSKICH POWIATU LEŻAJSKIEGO
NOWA SARZYNA – MOSIR, 28 LIPCA

Organizatorzy: Miasto i Gmina Nowa Sarzyna,

Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie

Impreza współfinansowana będzie przez Fundusz
Promocji Produktu Regionalnego / Tradycyjnego
/ Ekologicznego w ramach projektu „Alpejsko-
Karpacki Most Współpracy” współfinansowa-
ny przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego
Programu Współpracy z nowymi krajami Unii
Europejskiej.
KGW z terenu Powiatu Leżajskiego zaprezentują
i wystawią do degustacji tradycyjne potrawy
regionalne przyrządzone na podstawie starych
przepisów kulinarnych przekazywanych z poko-
lenia na pokolenie.

LETNIA SCENA MUZYCZNA
– KONCERT ZESPOŁU ROKOWEGO
Z KOLBUSZOWEJ
GIEDLAROWA, 27 LIPCA

Organizator: GOK Gminy Leżajsk

ŚWIĘTO WSI HUCISKO
HUCISKO, 28 LIPCA

Organizatorzy: GOK Gminy Leżajsk,

Stowarzyszenie Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej

BEZALKOHOLOWY PIKNIK RODZINNY
W MALENISKACH
MALENISKA, 21 LIPCA

Organizatorzy: GOK Gminy Leżajsk,

Stowarzyszenie Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej

KONCERT FINAŁOWY W RAMACH
XXII MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU MUZYKI
ORGANOWEJ I KAMERALNEJ –
LEŻAJSK 2013

BAZYLIKA OO. BERNARDYNÓW
W LEŻAJSKU, 29 LIPCA

Organizatorzy: Gmina Miasto Leżajsk, Miasto i Gmina Nowa

Sarzyna, Powiat Leżajski, Gmina Leżajsk, Bazylika oo. Bernardynów,

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

KONCERT FINAŁOWY W DNIU 29 LIPCA BR.:
Recital organowy: Ludger Lohmann (Niemcy).
Część kameralna: Aleksandra Drzewicka – so-
pran, Łukasz Błaszczyk – skrzypce, Mariusz Drze-
wicki – fortepian, Orkiestra Kameralna „Polish Ca-
merata”, Marek Głowacki – dyrygent

KONCERT W RAMACH
XXII MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU MUZYKI
ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
– LEŻAJSK 2013

BAZYLIKA OO. BERNARDYNÓW
W LEŻAJSKU, 22 LIPCA

Organizatorzy: Gmina Miasto Leżajsk, Miasto i Gmina Nowa

Sarzyna, Powiat Leżajski, Gmina Leżajsk, Bazylika oo. Bernardynów,

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

KONCERT W DNIU 22 LIPCA BR.:
Recital organowy: Michał Kocot
Część kameralna: Zespół Muzyki Dawnej „Hor-
tus Musicus” z Mielca

MAGDALENKI
SARZYNA, 14 LIPCA

Organizatorzy: Stowarzyszenie Folklorystyczne „Sarzynioki”,

Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie, Koło Gospodyń Wiejskich i Rada

Sołecka w Sarzynie. 

Doroczna impreza folklorystyczna „Magdalenki” ma
charakter pikniku rodzinnego.

KONCERT W RAMACH
XXII MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU MUZYKI
ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
– LEŻAJSK 2013

BAZYLIKA OO. BERNARDYNÓW
W LEŻAJSKU, 15 LIPCA

Organizatorzy: Gmina Miasto Leżajsk, Miasto i Gmina Nowa

Sarzyna, Powiat Leżajski, Gmina Leżajsk, Bazylika oo. Bernardynów,

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

KONCERT W DNIU 15 LIPCA BR.:
Recital organowy: Andrzej Chorosiński
Część kameralna: RITA PREIKSAITE (Litwa) –
mezzosopran, Kwartet smyczkowy „ACUSTO” (Li-
twa), Darius Krapikas – I skrzypce, Kristina Do-
markiene – II skrzypce, Zaneta Janoniene – altów-
ka, Vytautas Pocius – wiolonczela
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DOŻYNKI GMINNE
STADION SPORTOWY LKS
„GRODZISZCZANKA”
W GRODZISKU GÓRNYM, 15 SIERPNIA

Organizator: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym.

Dożynki to święto dziękczynienia za zbiory, dlate-
go wszystkie sołectwa przywożą w tym dniu wień-
ce dożynkowe, które wcześniej poświęcone
w kościołach parafialnych są prezentowane ogó-
łowi naszej społeczności gminnej. Tradycyjnym ob-
rzędom dożynkowym (wręczanie chleba Gospo-
darzowi Gminy przez Starostów i degustacja chle-
ba z miodem) towarzyszy część rozrywkowa
w wykonaniu amatorskich zespołów artystycz-
nych.

SIERPIEŃ

LETNIE SPOTKANIA MUZYCZNE W RAMACH
PROJEKTU: NIECH ŻYJE RYNEK!
LEŻAJSKI RYNEK, SIERPIEŃ

Organizatorzy: MCK Leżajsk, Kawiarnia Eliza

Cykl koncertów lokalnych artystów i grup muzycz-
nych na leżajskim Rynku. Koncerty będą się odby-
wać w wybrane sierpniowe wieczory – szczegóły
wkrótce na stronie internetowej MCK.

BEZALKOHOLOWY FESTYN W BIEDACZOWIE
BIEDACZÓW, 4 SIERPNIA

Organizatorzy: GOK Gminy Leżajsk – Filia w Brzózie Król.

OK w Biedaczowie

AKADEMIA PLASTYCZNA
– GIEDLAROWA 2013
GIEDLAROWA, 5-9 SIERPNIA

Organizator: GOK Gminy Leżajsk

LETNIA SCENA MUZYCZNA
– KONCERT ZESPOŁU MUZYCZNEGO
GIEDLAROWA, 10 SIERPNIA

Organizator: GOK Gminy Leżajsk

SPOTKANIE Z FOLKLOREM I BIESIADĄ
WDK W KOLONII POLSKIEJ, 11 SIERPNIA

Organizatorzy: WDK w Kolonii Polskiej, GOK w Kuryłówce

„CZAROWNA MOC ZIÓŁ W ŻYCIU CZŁOWIEKA”
– IMPREZA FOLKLORYSTYCZNA
GIEDLAROWA, 15 SIERPNIA
Organizatorzy: Stowarzyszenie Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej,

Powiat Leżajski

DOŻYNKI GMINNE W HUCISKU
HUCISKO, 25 SIERPNIA

Organizatorzy: Wójt Gminy Leżajsk, GOK Gminy Leżajsk,

Stowarzyszenie Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej

„CZAR KOBIECEGO DROBIAZGU”
MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ,
DO 31 SIERPNIA

Organizator: Muzeum Ziemi Leżajskiej

Powab, wdzięk, urok trafnie charakteryzują ozdo-
by, które służyły podkreśleniu piękna i urody kobiet
w minionych czasach. Płeć piękna zawsze chętnie
posługiwała się różnego rodzaju akcesoriami, mają-
cymi tę urodę podkreślić. Służyły temu wyszukane
stroje, makijaż, fryzura, ale też różnego rodzaju re-
kwizyty. One właśnie – owe guziczki, broszki, ko-
ronki, grzebyki, szpile do kapeluszy, torebki ze srebr-
nych blaszek i inne drobiazgi są bohaterami wysta-
wy przygotowanej przez p. Dorotę Zahel – kusto-
sza Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.
Większość eksponatów pozyskana została do zbio-
rów muzealnych na pocz. XX wieku. Te urocze dro-
biazgi są jak kamyki mozaiki, które układają obraz
przeszłego świata. Prezentowana wystawa ma na
celu przybliżenie dzisiejszemu widzowi dodatków
kobiecej urody 2 poł. XIX i 1 poł. XX wieku.

POŻEGNANIE WAKACJI W NOWEJ
SARZYNIE
NOWA SARZYNA – PLAC MOSIR,
31 SIERPNIA

Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie,

Stowarzyszenie Folklorystyczne „Majdaniarze” w Nowej Sarzynie,

Stowarzyszenie Nasza Mała Ojczyzna w Nowej Sarzynie,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie

„Pożegnanie wakacji” to cykliczna impreza z wystę-
pami zespołów artystycznych, konkursami dla dzie-
ci i młodzieży, dyskoteką oraz zawodami sportowy-
mi w rozmaitych konkurencjach.

KONCERT SPECJALNY W RAMACH
XXII MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU MUZYKI
ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
– LEŻAJSK 2013

BAZYLIKA OO. BERNARDYNÓW
W LEŻAJSKU, 18 SIERPNIA (NIEDZIELA)

Organizatorzy: Gmina Miasto Leżajsk, Miasto i Gmina Nowa

Sarzyna, Powiat Leżajski, Gmina Leżajsk, Bazylika oo. Bernardynów,

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

KONCERT SPECJALNY (NIEDZIELA) W DNIU
18 SIERPNIA BR.:
Recital organowy: prof. Józef Serafin (Dyrektor
Artystyczny Festiwalu)

DOŻYNKI GMINNE
TARNOGÓRA, 18 SIERPNIA

Organizatorzy: Miasto i Gmina Nowa Sarzyna,

Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie

GARAŻ
KOLONIA POLSKA, 17 SIERPNIA

Organizatorzy: WDK w Kolonii Polskiej, GOK w Kuryłówce
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Część kulturalną opracowała:
Małgorzata Kurasz

WRZESIEŃ

„ŚWIAT BAŚNI BRACI GRIMM”
– WYSTAWA Z OKAZJI 150 ROCZNICY
ŚMIERCI JACOBA GRIMMA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LEŻAJSKU,
WRZESIEŃ

Organizator: MCK – Biblioteka Publiczna

„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”
– ZNANI WAŻNI I POWAŻNI
CZYTAJĄ DZIECIOM
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LEŻAJSKU,
WRZESIEŃ

Organizator: MCK – Biblioteka Publiczna

DYSKUSYJNY KLUBU KSIĄŻKI
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LEŻAJSKU,
WRZESIEŃ

Organizator: MCK – Biblioteka Publiczna

„Z KSIĄŻKĄ ZA PAN BRAT” – SPOTKANIE
Z UCZNIAMI SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W LEŻAJSKU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LEŻAJSKU,
WRZESIEŃ

Organizator: MCK – Biblioteka Publiczna

„ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA”
W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ
BRZÓZA KRÓLEWSKA, 1 WRZEŚNIA

Organizator: GOK Gminy Leżajsk – Filia w Brzózie Królewskiej

DOŻYNKI GMINNE
KURYŁÓWKA (GRZYBEK OBOK STRAŻNICY
OSP), 1 WRZEŚNIA

Organizatorzy: Wójt Gminy Kuryłówka, GOK w Kuryłówce

WYSTAWA „OKUPACJA SOWIECKA
NA PRAWYM BRZEGU SANU W LATACH
1939-1941”
ZSL W LEŻAJSKU, MCK W LEŻAJSKU,
15 WRZEŚNIA– 15 PAŹDZIERNIKA

Organizatorzy: TMZL, MCK -CIT

Wystawa wypożyczona z IPN z Rzeszowa pt. „Oku-
pacja sowiecka na prawym brzegu Sanu w latach
1939-1941”. Wystawa będzie prezentowana w ZSL
im. B. Chrobrego Leżajsku do 30 września, a na-
stępnie zostanie przeniesiona do MCK w Leżajsku.

„KAPUŚCIANY JARMARK”
W WIERZAWICACH
WIERZAWICE, 22 WRZEŚNIA

Organizator: GOK Gminy Leżajsk- Filia w Wierzawicach

SPOTKANIE TRZECH KULTUR
W LEŻAJSKU
PLAC TARGOWY W LEŻAJSKU,
8 WRZEŚNIA

Organizator: MCK Leżajsk

Idea festiwalu związana jest w znacznym stop-
niu z historią naszego regionu, zamieszkałego
niegdyś przez trzy nacje: Polaków, Żydów i Rusi-
nów. Głównym celem Festiwalu jest promowa-
nie i wspieranie twórczości artystycznej,
a szczególnie zachowanie i popularyzacja muzyki
charakterystycznej dla kultury polskiej, żydow-
skiej i ukraińskiej. Poszczególne kultury podczas
Festiwalu reprezentowane będą przez renomo-
wane zespoły krajowe i zagraniczne. Imprezę
uświetni kiermasz twórców rękodzieła arty-
stycznego. Idea Leżajskiego Festiwalu niesie ze
sobą duży potencjał na zrozumienie tradycji
i kultury naszych przodków oraz stanowi pod-
stawę do przeciwdziałania ksenofobii oraz nie-
tolerancji.

„JARMARK RÓŻNYCH RZECZY”
W BIEDACZOWIE
BIEDACZÓW, 15 WRZEŚNIA

Organizator: GOK Gminy Leżajsk – Filia w Biedaczowie

XXI JARMARK KULTURALNY
,,NA MICHAŁA” – FESTIWAL TAŃCA
WIERZAWICE, 29 WRZEŚNIA

Organizator: GOK Gminy Leżajsk – w Giedlarowej

XIV PIELGRZYMKA SŁUŻB
MUNDUROWYCH WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
LEŻAJSK, 8 WRZEŚNIA

Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Leżajsku,

Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku

Rokrocznie, w dniu 8 września do Matki Bożej
Leżajskiej pielgrzymują wszystkie służby mundu-
rowe z terenu Województwa Podkarpackiego.
W ub. roku w uroczystości wzięły udział kompa-
nie honorowe, poczty sztandarowe oraz delega-
cje takich służb mundurowych, jak: 21 Brygada
Strzelców Podhalańskich (reprezentowana przez
14 Dywizjon Artylerii Samobieżnej z Jarosławia),
Służba Więzienna z Rzeszowa, Policja, Państwo-
wa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Służ-
ba Celna z Przemyśla, Jednostka Strzelecka
nr 2035 z Leżajska, Bieszczadzki Oddział Straży
Granicznej z Przemyśla oraz Straż Ochrony Kolei.
Co roku do naszej Pielgrzymki dołącza również
Straż Marszałkowska z Sejmu RP – to najmniej-
sza formacja mundurowa w Polsce.
W ub. roku Pielgrzymka Służb Mundurowych
połączona była z Dożynkami Powiatowymi.
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IMPREZY SPORTOWE

V TURNIEJ SPORTOWO-REKREACYJNY SOŁECTW I OSIEDLI
Z TERENU MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA
NOWA SARZYNA (STADION MZKS „UNIA”), 13-14 LIPCA

Miejsko Zakładowy Klub Sportowy „Unia” Nowa Sarzyna

tel. (17) 240 79 75, fax (17) 240 79 78

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 31 77, fax 242 31 11

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O MEMORIAŁ
ANDRZEJA NIEMCZYKA
WIERZAWICE, 21 LIPCA

Ludowy Klub Sportowy „San” Wierzawice

MEMORIAŁ IM. ANTONIEGO MAGLA
STARE MIASTO, 21 LIPCA

Ludowy Klub Sportowy „Staromieszczanka”

w Starym Mieście

LIPIEC

REGIONALNE ZAWODY W SKOKACH
KONNYCH PRZEZ PRZESZKODY
WIERZAWICE, 6-7 LIPCA

Klub Jeździecki „Equistro” Wierzawice

tel./fax (17) 242 41 13

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR WÓJTA GMINY LEŻAJSK
HUCISKO, 7 LIPCA

Ludowy Klub Sportowy „Jodła” w Przychojcu

„MAJDANÓWKA 2013”
ŁĘTOWNIA SOŁECTWO MAJDAN ŁĘTOWSKI
(PLAC SZKOLNY PRZY GIMNAZJUM), 7 LIPCA

Sołectwo i Rada Sołecka w Sołectwie Majdan Łętowski

tel. (17) 241 63 39

Gimnazjum w Łętowni Sołectwo Majdan Łętowski

tel. (17) 241 70 42

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 31 77, fax 242 31 11

IV MEMORIAŁ IM. JÓZEFA HAJDASZA
KURYŁÓWKA, 7 LIPCA

Ludowy Klub Sportowy „Złotsan” Kuryłówka,

Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce, tel. (17) 243 80 49

WAKACYJNE ZAWODY DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY
LEŻAJSK (FLORYDA), 7 LIPCA

Polski Związek Wędkarski Koło Nr 18 w Leżajsku

ZAWODY WĘDKARSKIE
O PUCHAR POSŁA NA SEJM RP
GRODZISKO DOLNE (ZALEW „CZYSTE”),
7 LIPCA

Polski Związek Wędkarski

Koło Nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku Dolnym
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SIERPIEŃ

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY
JEŹDZIECKIE W SKOKACH KONNYCH
PRZEZ PRZESZKODY
WIERZAWICE, 2-4 SIERPNIA

Klub Jeździecki „Equistro” Wierzawice

tel./fax (17) 242 41 13

MŁODZIEŻOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA
I GMINY NOWA SARZYNA
WOLA ZARCZYCKA
(BOISKO PIŁKARSKIE PUKS
„PRZEMIANA – AZALIA”), 4 SIERPNIA

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Przemiana -Azalia”

przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego

w Woli Zarczyckiej tel. kom. (607) 615 960

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 31 77, fax 242 31 11

ZAWODY JESIENNE
OŻANNA, 15 WRZEŚNIA

Polski Związek Wędkarski

Koło Nr 18 w Leżajsku

GMINNY TURNIEJ PIŁKARSKI O PUCHAR
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA
SARZYNA – ROZGRYWKI FINAŁOWE
NOWA SARZYNA (STADION MZKS „UNIA”),
4 SIERPNIA

Miejsko Zakładowy Klub Sportowy

„Unia” Nowa Sarzyna

tel. (17) 240 79 75, fax (17) 240 79 78

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 31 77, fax 242 31 11

ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR
STAROSTY LEŻAJSKIEGO
GRODZISKO DOLNE (ZALEW „CZYSTE”),
4 SIERPNIA

Polski Związek Wędkarski

Koło Nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku Dolnym

ZAWODY DLA DZIECI O PUCHAR WÓJTA
GMINY LEŻAJSK
LEŻAJSK (FLORYDA), 25 SIERPNIA

Polski Związek Wędkarski

Koło Nr 18 w Leżajsku

ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR
PREZESA KOŁA NR 37
GRODZISKO DOLNE (ZALEW „CZYSTE”),
31 SIERPNIA

Polski Związek Wędkarski

Koło Nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku Dolnym

MISTRZOSTWA MAKROREGIONU
MŁODZICZEK I MŁODZIKÓW
W KOLARSTWIE SZOSOWYM
NOWA SARZYNA, 28-29 SIERPNIA

Kolarski Ludowy Klub Sportowy „Azalia”

w Brzózie Królewskiej

tel. kom. (512) 436 427

Mistrzostwa – punktowane do współzawodnic-
twa dzieci i młodzieży – zostaną przeprowadzo-
ne po raz kolejny w naszym powiecie. Biorą
w nich udział zawodnicy w kategorii młodzik
i młodziczka z woj. podkarpackiego i małopolskie-
go. Odbywają się one w dwóch konkurencjach
– w jeździe dwójkami oraz wyścigu ze startu
wspólnego dla dziewcząt i chłopców.

WRZESIEŃ

RAJD ROWEROWY „SZLAKIEM
DOWÓDCY OBWODU ŁAŃCUT ERNESTA
WODECKIEGO”
LEŻAJSK – STARE MIASTO –
KURYŁÓWKA – BRZYSKA WOLA –
LEŻAJSK, 14 WRZEŚNIA

Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej

e-mail:tmzl@tmzl.lezajsk.pl

MCK – Centrum Informacji Turystycznej

tel. (17) 242 73 33 w. 138

Część sportową opracowała: Aurelia Kryla
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5 czerwca w œrodê w Dêbnie odby-
³o siê uroczyste otwarcie budynku sali
gimnastycznej. Na uroczystoœæ przy-
byli m.in.: arcybiskup Józef Micha-
lik wraz z duchowieñstwem dekana-
tu le¿ajskiego, pose³ Kazimierz Go-
³ojuch, wicemarsza³ek Jan Burek,
przedstawiciele wojewódzkich insty-
tucji, wicestarosta le¿ajski Marek
Kogut, w³adze samorz¹dowe gmin i
miast ziemi le¿ajskiej oraz s¹siednich
powiatów, przewodnicz¹cy rady
gminy Dariusz Mêdrek oraz radni
gminni, mieszkañcy, nauczyciele
i uczniowie Zespo³u Szkó³ w Dêb-
nie. Wspó³organizatorami wydarze-
nia byli wójt gminy Le¿ajsk Krzysz-
tof Sobejko i dyrektor Zespo³u Szkó³
w Dêbnie Dariusz Miœ.

Pocz¹tek uroczystoœci stanowi³a
msza œwiêta w koœciele pw. Podwy¿-
szenia Krzy¿a Œwiêtego w Dêb-
nie, któr¹ poprowadzi³ arcybiskup
Józef Michalik. Po mszy zebrani
przemaszerowali do Zespo³u
Szkó³, gdzie nast¹pi³o uroczyste
otwarcie budynku hali sportowej.
Wstêgê kolejno przecinali goœcie
uroczystoœci. Nastêpnie nast¹pi-
³o poœwiêcenie hali.

Boisko przy Szkole Podstawowej
w Hucisku, to kolejny obiekt spor-
towy, z którego mog¹ korzystaæ
mieszkañcy gminy Le¿ajsk. Pod-
czas uroczystego oddania obiektu,
w³adze gminy przypomnia³y, ¿e
boisko ma s³u¿yæ nie tylko
uczniom, ale ca³ej spo³ecznoœci
lokalnej. Uroczystoœæ otwarcia sali
uœwietni³o wielu goœci: Marek
Kogut – wicestarosta le¿ajski, Piotr
Urban – burmistrz Le¿ajska, An-
drzej Rychel – wiceburmistrz No-
wej Sarzyny, Krzysztof Sobejko –
wójt gminy wraz z zastêpc¹ Bole-
s³awem Pawlusem, Dariusz Mê-
drek – przewodnicz¹cy Rady Gmi-
ny wraz z radnymi Huciska Mari¹
Ko³odziej i Wojciechem Lorysiem
oraz radnymi Robertem M¹drym
i Kazimierzem Krawcem, dyrek-
torzy placówek oœwiatowych, ro-
dzice i dzieci. Podczas uroczysto-
œci dyrektor szko³y El¿bieta ¯ak
podziêkowa³a wszystkim osobom,
które otoczy³y ¿yczliwoœci¹ i wspar-
³y finansowo tak potrzebn¹ inwe-
stycjê oœwiatow¹. Nastêpnie przed-
stawiciele samorz¹du uczniowskie-
go, przewodnicz¹ca rady rodzi-
ców, dyrektor placówki oraz wójt
gminy dokonali symbolicznego
przeciêcia wstêgi. Po czêœci oficjal-
nej dzieci i m³odzie¿ zaprezento-
wa³y barwny program artystyczno-
sportowy, który przypomnia³
wszystkim obecnym o wartoœciach
idei olimpijskiej. Mi³ym zwieñcze-
niem ca³ej uroczystoœci i obcho-
dzonego jednoczeœnie Dnia Mat-
ki by³ s³odki poczêstunek w po-
staci cukierków dla matek oraz
dzieci. Przypomnijmy, ¿e do tej
pory w tym miejscu istnia³o pro-
wizoryczne boisko. Prace przy no-
wym obiekcie polega³y na: wyko-
naniu korytowania i niwelacji te-
renu pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonaniu warstwy
ods¹czaj¹cej z piasku filtracyjne-
go, wykonaniu warstw konstruk-
cyjnych z t³ucznia kamiennego,
monta¿ nawierzchni boiska spor-
towego z kostki gumowej na pod-
sypce cementowo-piaskowej, wy-
konaniu fundamentów i monta¿
stojaka do koszykówki wraz z kom-
pletnym wyposa¿eniem, wykona-
niu fundamentów i monta¿ tulei
bramek aluminiowych do pi³ki
rêcznej, wykonaniu fundamen-
tów i monta¿ s³upków aluminio-
wych w tulejach monta¿owych do
gry w koszykówkê, malowaniu li-
nii boisk sportowych, zagospoda-
rowaniu terenów zielonych, wy-
konaniu pi³kochwytów. Inwesty-
cjê wykona³a firma „BRUX” z Le-
¿ajska za blisko 210 tys. z³.

Wziê³o w niej udzia³ dwadzie-
œcia trzy delegacje kó³ gospodyñ
wiejskich, organizacji kobiecych
i zespo³ów ludowych z ca³ego Pod-
karpacia, wystawiaj¹c kramy z roz-
maitymi specja³ami polskiej wiej-
skiej kuchni, smacznymi a zara-
zem prostymi, przygotowanymi
w oparciu o zdrowe, ekologiczne
sk³adniki wyprodukowane najczê-
œciej we w³asnych gospodarstwach.
Wszystkie grupy prezentuj¹ce,
potrawy otrzyma³y nagrody rzeczo-
we ufundowane przez Wojewódz-
two Podkarpackie, Gminê Le¿ajsk
i licznych sponsorów. Degustacji

W Dêbnie powsta³a
nowoczesna hala sportowa

Wszystkich goœci przywitali go-
spodarze uroczystoœci, a nastêpnie
przemawiali zaproszeni goœcie.
Wszyscy zgodnie cieszyli siê z ko-
lejnego wa¿nego obiektu sporto-
wego w naszym regionie, który
pozwoli na rozwój fizyczny m³o-
dzie¿y i mieszkañców Dêbna. Ten
obiekt pozwoli równie¿ na ich
lepsz¹ integracjê spo³eczn¹, ponie-
wa¿ bêdzie pe³ni³ rolê centrum
sportowo-kulturalnego tej miej-
scowoœci. Ogromne zadowolenie

z doprowadzenia inwestycji do
szczêœliwego zakoñczenia wyrazi³
wójt Krzysztof Sobejko. Zebrani
mieli równie¿ mo¿liwoœæ obejrze-
nia – przygotowanej przez dzieci
i m³odzie¿ – czêœci artystycznej,
która wywo³a³a wœród zgromadzo-
nych du¿e zainteresowanie.

Ca³a inwestycja kosztowa³a po-
nad 2 mln z³ i zosta³a zrealizowana
przy udziale œrodków gminy Le¿ajsk
– 1 mln 450 tys. z³ i Ministerstwa
Sportu i Turystyki – 600 tys. z³.

tradycyjnych produktów wiejskiej
kuchni towarzyszy³y wystêpy arty-
styczne. W programie wyst¹pili:
M³odzie¿owa Kapela Ludowa
z Giedlarowej, Zespó³ Œpiewaczy
„Dêbnianie” z Dêbna, Zespó³ Œpie-
waczy „Wierzawianie” z Wierza-
wic, Zespó³ Œpiewaczy „Kalina”
z Przychojca, Zespó³ Œpiewaczo-
Obrzêdowy „Brzozoki” z Brzózy
Królewskiej oraz dwie grupy ta-
neczne z Centrum Twórczoœci
Dzieci i M³odzie¿y „Galicja” we
Lwowie.

G³ównym organizatorem by³
GOK Gminy Le¿ajsk, natomiast

wspó³organizatorami byli: Powiat
Le¿ajski, Gmina Le¿ajsk, Stowa-
rzyszenie Mi³oœników Folkloru
Wsi Le¿ajskiej w Giedlarowej,
Województwo Podkarpackie z sie-
dzib¹ w Rzeszowie.

Licznie zgromadzona publicz-
noœæ mog³a pokosztowaæ wszyst-
kich potraw. Imprezie towarzyszy-
³y kiermasze, wystawy i urz¹dze-
nia rekreacyjne dla dzieci.

Organizatorzy sk³adaj¹ ser-
deczne podziêkowania wszyst-
kim darczyñcom i sponsorom
za pomoc w zorganizowaniu
imprezy.

W Hucisku
oddano boisko

Budowê hali przy Szkole Podstawowej w Dêbnie rozpoczêto dwa
lata temu po 13-letniej przerwie. Nowa hala ma blisko 900 m2

powierzchni, jest wyposa¿ona w niezbêdne zaplecze i po³¹czona
specjalnym ³¹cznikiem z budynkiem dydaktycznym.

W³oœciañskie Jad³o w Giedlarowej za nami
26 maja 2013 r. po raz szesnasty
na Stadionie Sportowym w Gie-
dlarowej odby³y siê Ogólnopolskie
Prezentacje Tradycyjnych Potraw
Wiejskich „W³oœciañskie Jad³o”.
Jest to impreza która ma na celu
przybli¿enie wspó³czesnemu spo-
³eczeñstwu smak dawnych i czê-
sto zapomnianych, a bardzo zdro-
wych i oryginalnych potraw przy-
gotowywanych niegdyœ przez na-
szych przodków.

Imprezê zorganizowano w ramach pro-
jektu „Ogólnopolskie Prezentacje Tra-
dycyjnych Potraw Wiejskich – W³o-
œciañskie Jad³o” w Giedlarowej w ra-
mach FUNDUSZU PROMOCJI PRO-
DUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJ-
NEGO/EKOLOGICZNEGO – NGO, JST
zawartej ze Stowarzyszeniem na Rzecz
Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro
Carpathia” w Rzeszowie wspó³finan-
sowanego ze œrodków Szwajcarsko-
Polskiego Programu Wspó³pracy (pro-
gram pn. „Alpejsko – Karpacki Most
Wspó³pracy” Dzia³anie 5 Fundusze
Grantowe).
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Dyrekcja i pracownicy Powiato-
wego Urzêdu Pracy w Le¿ajsku
sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania
wszystkim wystawcom i odwiedza-
j¹cym targi za udzia³ w VI edycji
Le¿ajskich Targów Pracy, które
oby³y siê w dniu 25.04.2013 r.

Targi zorganizowane zosta³y
przez Powiatowy Urz¹d Pracy
w Le¿ajsku, Powiat Le¿ajski oraz
Wojewódzki Urz¹d Pracy w Rze-
szowie.

Szczególne podziêkowania kie-
rujemy do naszych sponsorów do
których zaliczaj¹ siê: EURES, Bro-
war Le¿ajsk, PKS Le¿ajsk i Bank
PEKAO SA oraz Starostwo Powia-
towe w Le¿ajsku.

PUP w Le¿ajsku sk³ada serdecz-
ne podziêkowania wszystkim, któ-
rych nie wymieni³ a przyczynili siê
do przeprowadzenia targów.

W Konkursie mogli wzi¹æ udzia³
wszyscy chêtni uczniowie ZSL
w Le¿ajsku. Wystêpy m³odych wy-
konawców ocenia³o jury w sk³adzie:
Pan Dyrektor S. Bartnik, Pani B.Ku-
czek (opiekun chóru „Belcanto”),
Pani A.Mielniczek (j.angielski), Pani
P.Grzenkowicz (j.angielski), Pani

£.£ukasik (j. francuski), Pani
M.Dudziñska (j.angielski i rosyjski),
Pani R.Ró¿ak (j.niemiecki). Swoje
nagrody przyzna³ tak¿e Samorz¹d
Szkolny. Wszystkie utwory i ich wy-
konawcy zrobili na jurorach wiel-
kie wra¿enie, dlatego jury mia³o
przed sob¹ bardzo trudne zadanie.

Konkurs Piosenki i Recytacji Obcojêzycznej
22 kwietnia 2013 r. mia³ miejsce
w Zespole Szkó³ Licealnych w Le-
¿ajsku Szkolny Konkurs Piosenki
i Recytacji Obcojêzycznej. Orga-
nizatorami Konkursu by³y nauczy-
cielki jêzyków obcych ZSL: Pani
Renata Ró¿ak, Pani Monika Du-
dziñska, Pani Paulina Grzenko-
wicz. Patronat honorowy nad
Konkursem obj¹³ Pan Dyrektor
Stanis³aw Bartnik.

W kategorii „Recytacja w j. angiel-
skim” jury przyzna³o: I miejsce –
Magdalena Wo³ek (1 a), II miejsce
– Weronika Czyrny (1 h), III miej-
sce – ex aequo Aleksandra Skiba
(1 a) oraz Adrianna Sobuœ. W kate-
gorii „Recytacja w j. niemieckim”
jury przyzna³o nagrodê Magdale-
nie Szuba (2 a). W kategorii „Soli-
œci œpiewaj¹cy w j. angielskim” jury
zdecydowa³o przyznaæ: I miejsce –
Izabela Radomska (1 g), II miejsce
– Marcin Go³¹b (1 b), III miejsce –
Magdalena Piestrak (1 a). Wyró¿-
nienia otrzyma³y: Joanna Garbacz
(1 w) oraz Sylwia Krówka (1 f).
W kategorii „Soliœci œpiewaj¹cy
w j. francuskim” jury przyzna³o:
I miejsce – Malwina Wojnar (1 a),
II miejsce – Monika Czyrny (1 g).

Le¿ajskie Targi Pracy 2013

Przede wszystkim naszym wspó³-
organizatorom: Wojewódzkiemu
Urzêdowi Pracy w Rzeszowie,
Panu Staroœcie Le¿ajskiemu, W-ce
Staroœcie Le¿ajskiemu, a w szcze-
gólnoœci Dyrekcji Zespo³u Szkó³
Technicznych w Le¿ajsku i ucz-
niom tej szko³y. Serdeczne podziê-
kowania sk³adamy równie¿ patro-

nom medialnym, którzy wspó³-
pracowali w promocji ca³ego
przedsiêwziêcia, przede wszyst-
kim Gazecie Codziennej Nowiny,
Kurierowi Powiatowemu, Jobs.pl
i serwisowi regionalnemu gali-
cjusz.pl.

W targach wziê³o udzia³ 70 wy-
stawców, g³ównie z Powiatu Le¿aj-

skiego, ale tak¿e z s¹siednich po-
wiatów, jak równie¿ instytucje ofe-
ruj¹ce praktyki zagraniczne np.
Ambasada Kanady. Swoje stano-
wiska mia³y równie¿ konsultanci
tacy jak: Pañstwowa Inspekcja Pra-
cy (PIP), Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych (ZUS), Urz¹d Skar-
bowy (US), Le¿ajskie Stowarzysze-
nie Rozwoju (LSR), gdzie mo¿na
by³o zapoznaæ siê z us³ugami ja-
kie œwiadcz¹ te instytucje.

Firmy, które uczestniczy³y w tar-
gach poszukiwa³y g³ównie osób do
pracy w bran¿y mechaniczno-tech-
nicznej, budowlanej, gastrono-
micznej, handlowej, informatycz-
nej, transportowej, us³ugowej,
administracyjnej. Oprócz ofert
pracy w Polsce, agencje zatrudnie-
nia oferowa³y pracê sezonow¹
poza granicami kraju. Le¿ajskie
Targi Pracy cieszy³y siê bardzo du-
¿ym zainteresowaniem, o czym
œwiadczy fakt, ¿e odwiedzi³o je
oko³o 2000 osób. Obok ofert pra-
cy zwi¹zanej z zatrudnieniem na
czas nieokreœlony, okreœlony, umo-
wy zlecenia wystawcy dysponowa-
li ofertami sta¿owymi.

Targi pracy stanowi¹ jedn¹
z uznanych i potrzebnych form
prowadzenia poœrednictwa pracy.
Liczba wystawców, uczestników,
konsultantów, ofert, mo¿liwoœci
nabywania przez bezrobotnych
kontaktów z pracodawcami, a tak-
¿e powy¿sze propozycje pracy
utwierdzaj¹ organizatorów w prze-
konaniu, ¿e nadal warto j¹ orga-
nizowaæ.

Z wyrazami szacunku,
Dyrekcja PUP w Le¿ajsku
oraz Zespó³ organizacyjny

Le¿ajskich Targów Pracy 2013

– podsumowanie

Wyró¿nienia w kategorii „Zespo-
³y” otrzymali: zespó³ w sk³adzie
Anita Pecyna (1f), Karolina Pawul
(1 f), Karolina Bzdyra (2 w); zespó³
w sk³adzie A. Sobuœ i M. Wo³ek;
zespó³ w sk³adzie A. Federkiewicz,
M. Kie³bowicz, E. Brudniak,
M. Piestrak; zespó³ „No Future”
w sk³adzie Bart³omiej Stêpnik, Szy-
mon S³omiany, Krzysztof Stachu-
la, Kamil Dziedzic. Organizatorzy
Konkursu chc¹ bardzo gor¹co po-
dziêkowaæ sponsorom. Nagrody
ksi¹¿kowe w Konkursie ufundo-
wali: Ksiêgarnia „Eurydyka” w Le-
¿ajsku, Ksiêgarnia „Lamar” w Rze-
szowie, Wydawnictwo Szkolne
PWN, Wydawnictwo Pearson
Longman, Nowa Era, Rada Rodzi-
ców. (pg)
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Gratulujemy serdecznie i pyta-
my ciê Wojciechu – co bêdziesz
robi³ w III klasie? Masz indeks
w kieszeni! Na pewno snujesz ja-
kieœ plany? Spróbujmy odgadn¹æ
– zdaæ maturê oczywiœcie i ponow-
nie wystartowaæ w olimpiadach
i konkursach.

Wspomnieæ warto, i¿ do etapu
centralnego dostali siê równie¿
Damian Rogowski z IIIe i Marcin
Kozyra z IId. Zabrak³o im niewie-
lu punktów do sukcesu.

Indeks wy¿szej uczelni
dla drugoklasisty!

30.04.2013 r. zakoñczy³ siê central-
ny etap Olimpiady o „Diamentowy
Indeks AGH”, który odby³ siê w gma-
chu Uczelni Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie. Uczeñ Zespo³u
Szkó³ Licealnych im. Boles³awa Chro-
brego w Le¿ajsku, Wojciech Kozyra
z klasy IId o profilu matematyczno-
fizycznym, przeszed³ pomyœlnie
wszystkie etapy olimpiady z fizyki.
Jako laureat otrzyma³ wstêp na tê
uczelniê z pominiêciem procedury
rekrutacyjnej.

Z ostatniej chwili:

W pi¹tek 7 czerwca na Politech-

nice Rzeszowskiej odby³a siê

II Olimpiada Informatyczna ORAC-

LE. Uczeñ klasy drugiej Zespo³u

Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku

Wojciech Kozyra zaj¹³ I miejsce.

Olimpiada odbywa³a siê w dwóch

etapach: teoretycznym – polega-

j¹ce na rozwi¹zaniu 30 zadañ te-

stowych z zakresu baz danych

i systemu operacyjnego UNIX oraz

praktycznym polegaj¹cym na na-

pisaniu 6 programów w sk³adni

jêzyka SQL i zrealizowaniu ich na

komputerze. Najwy¿sz¹ liczbê

punktów uzyska³ Wojciech Kozy-

ra. Gratulujemy Wojciechowi

wielkiego sukcesu!

Andrzej Majewski

Ka¿da praca spo³eczna, która
stanowi atrybut spo³eczeñstwa cy-
wilizowanego, nie mo¿e obejœæ siê
bez jej ofiarnych dzia³aczy. Ludzie,
którzy j¹ wykonuj¹, dzia³aj¹ najczê-
œciej w sposób bezimienny. Dla nich
nie ma nigdy nic trudnego ani nie-
osi¹galnego. Potrafi¹ zawsze z za-
pa³em pracowaæ w dzieñ i w nocy
z myœl¹ o swoim spo³eczeñstwie.
Praca ta, która wyzwala w nich szla-
chetne instynkty, tworzy jednocze-
œnie nowe wartoœci kulturalne i ma-
terialne. Tak pojêta dzia³alnoœæ s³u-
¿y zawsze dla dobra ogó³u. Jedn¹
z takich organizacji jest stra¿ po-
¿arna, która s³u¿y pomoc¹ i dzia³a-
niami ratowniczymi chroni¹c zdro-
wie, ¿ycie i mienie ludzi, uczestni-
cz¹c w akcjach charytatywnych
oraz uroczystoœciach patriotycz-
nych i religijnych.

Dzia³alnoœæ Ochotniczych Stra-
¿y Po¿arnych (OSP) jest zapisywa-
na na kartach stra¿ackich kronik
siêgaj¹cych przesz³oœci do 125 lat.
Kroniki prowadzone s¹ przez wie-
lu zaanga¿owanych druhów i dzia-
³aczy w poszczególnych jednost-
kach i miejscowoœciach naszego
powiatu.

W celu oceny pracy kronikarzy
OSP i szerszego zaprezentowania
ich dorobku Zarz¹d Oddzia³u Po-
wiatowego Zwi¹zku OSP RP
w Le¿ajsku zorganizowa³ I Powia-
towy Konkurs Kronik Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych z terenu
powiatu le¿ajskiego, którego fina³
odby³ siê w dniu 2 czerwca br.
w sali konferencyjnej Muzeum
Ziemi Le¿ajskiej.

Spotkanie, nad którym hono-
rowy patronat przej¹³ Starosta

Le¿ajski Jan Kida, mia³o na celu
wy³onienie najlepszych, najstaran-
niejszych i najdok³adniej prowa-
dzonych kronik oraz wypromowa-
nia siê kroniki na Wojewódzkim
Konkursie Kronik.

Konkurs kronik pozwoli³ na za-
prezentowanie pracy stra¿aków
kronikarzy, dorobek, tradycje OSP,
ludzi zas³u¿onych i oddanych stra-
¿ackiej s³u¿bie, pracê m³odzie¿o-
wych dru¿yn po¿arniczych, or-
kiestr, zespo³ów artystycznych
i dru¿yn sportowych. Uczestnicy
konkursu zapoznali siê z dorob-
kiem wszystkich kronikarzy, któ-
rzy zaprezentowali swoje kroniki
na spotkaniu konkursowym. Spo-
tkanie polega³o na wymianie do-
œwiadczeñ zwi¹zanych z prowa-
dzeniem kronik, poprawnoœci¹
dokonywania w nich zapisów, za-
mieszczanych fotografii, wycin-
ków prasowych i innych materia-
³ów. Przede wszystkim by³o okazj¹
do wspomnieñ z przesz³oœci i na-
wi¹zaniem do up³ywaj¹cego cza-
su

Kroniki ocenione zosta³y przez
Komisjê konkursow¹ w sk³adzie
Stanis³aw Chmura – Przewodni-
cz¹cy oraz Paulina Usowska i Jó-
zef Golec.

Nagrodê g³ówn¹ przyznano
4 tomowej kronice OSP im. Józe-
fa Szczêsnego w Kury³ówce pro-
wadzonej przez dh Romana Sza-
³ajko. Kronika ta zosta³a zg³oszo-
na do Wojewódzkiego Konkursu
Kronik OSP, który odbêdzie siê
jeszcze w czerwcu w Sanoku. Wy-
ró¿niono ponadto kroniki: OSP
w Grodzisku Nowym prowadzon¹
przez dh Stanis³awa Czop, OSP
Brzóza Królewska prowadzon¹
przez dh Stanis³awa Stêpnia i dh
Juliana Szczêch, OSP Wólka
£êtowsk¹ prowadzon¹ przez dh
Franciszka Makowieckiego, OSP
Grodzisko Dolne „Miasteczko”
prowadzon¹ przez dh Zdzis³awa
Czerwonkê i OSP Tarnogóra pro-
wadzon¹ przez dh Józefa M³ynar-
skiego. Wszystkim wyró¿nionym
kronikarzom zosta³y wrêczone
dyplomy i upominki.

Podczas prelekcji o ruchu kro-
nikarskim Stanis³aw Chmura –

Stra¿ackie Kroniki

Przewodnicz¹cy Komisji Konkur-
sowej oprócz przedstawienia wy-
ników konkursu przedstawi³ kro-
nikarzom cenne wskazówki, któ-
re pozwol¹ na jeszcze lepsze pro-
wadzenie stra¿ackich „pere³ek”, jak
nazwa³ kroniki Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych.

Podsumowania Konkursu wraz
z ocen¹ dokona³ Prezes Zarz¹du
Powiatowego a zarazem Cz³onek
Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkie-
go Zwi¹zku OSP RP w Rzeszowie
dh Józef Golec. W swoim wyst¹-
pieniu przedstawi³ stan iloœciowy
kronik OSP z terenu powiatu le-
¿ajskiego. W ocenie druha preze-
sa, powiat le¿ajski ma ogromny
dorobek, tradycje i bardzo odda-
nych s³u¿bie stra¿aków. Podziêko-
wa³ za wykonan¹ pracê a uczest-
nikom za obecnoœæ i zaanga¿owa-
nie, Staroœcie za pomoc w organi-
zacji konkursu i przyznanie upo-
minków dla kronikarzy.

JG

�Laureaci I Powiatowego Konkursu Kronik OSP z cz³onkami Komisji Konkursowej.
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Samolotem po Europie.

Problem: Zagubienie lub znisz-
czenie baga¿u
Prawa Pasa¿era:

Prawo do odszkodowania. Za
zniszczenie walizki lub zagubienie
baga¿u linie lotnicze ponosz¹ od-
powiedzialnoœæ do górnej granicy
1131 SDR (co stanowi kwotê ok.
5500 PLN). Obowi¹zek udowod-
nienia poniesionej szkody spoczy-
wa na konsumencie.

Po stwierdzeniu zagubienia
lub zniszczenia baga¿u nale¿y:

1) znajduj¹c siê jeszcze na lotni-
sku udaæ siê do punktu informa-
cyjnego, wype³niæ formularz nie-
prawid³owoœci baga¿owej tzw.
PIR (Property Irregularity Report)
i zachowaæ jego kopiê,

2) z³o¿yæ reklamacjê w terminie
7 dni od odbioru uszkodzonego
baga¿u lub 21 dni od odbioru opóŸ-
nionego baga¿u. Przepisy nie pre-
cyzuj¹ czasu na reklamacjê zagi-
nionego baga¿u. Gotowe formu-
larze reklamacji w polskiej i an-
gielskiej wersji jêzykowej znajduj¹
siê na stronie: www.konsu-

ment.gov.pl.

Uwaga: W razie zagubienia ba-
ga¿u trudno jest oszacowaæ pe³n¹
wartoœæ utraconych przedmiotów,
dlatego warto jest za³¹czyæ do re-
klamacji posiadane rachunki.
Sposobem na udokumentowanie
zawartoœci baga¿u mo¿e byæ rów-
nie¿ zrobienie jego zdjêæ przed
wylotem i dok³adnej listy spako-
wanych przedmiotów.

Poradnik konsumenta:

Biuro Powiatowego
Rzecznika Konsumentów

czynne jest we wtorek i czwartek

w godz. 7.30-15.30

w siedzibie

Starostwa Powiatowego

w Le¿ajsku,

przy ul. Kopernika 8, pok. 102.

Linie lotnicze posiadaj¹ regula-
miny przewozu, które wy³¹czaj¹
odpowiedzialnoœæ przewoŸnika za
cenne rzeczy wk³adane do baga-
¿u. Przed wylotem nale¿y zapo-
znaæ siê z treœci¹ ogólnych warun-
ków umowy i zapytaæ przewoŸni-
ka o mo¿liwoœæ zabezpieczenia
wartoœciowych przedmiotów.

Problem: Odwo³any lot
Prawa Pasa¿era:

1) Prawo do otrzymania pisem-
nej informacji o przepisach na
temat odszkodowania i przys³ugu-
j¹cej pomocy.

2) Prawo do opieki: otrzymanie
bezp³atnych posi³ków i napojów
oraz zakwaterowania (³¹cznie
z pokryciem kosztów transportu
pomiêdzy lotniskiem a hotelem).

3) Prawo do wyboru pomiêdzy
zwrotem kosztów biletu, a pod-
ró¿¹ do miejsca docelowego we-
d³ug zmienionego po³¹czenia.

4) Prawo do odszkodowania (do-
datkowa rekompensata finanso-
wa) w wysokoœci od 250 EUR do
600 EUR (w zale¿noœci od zasiê-
gu podró¿y) w przypadku, gdy po-
wiadomienie o odwo³aniu nast¹-
pi³o zbyt póŸno z winy przewoŸ-
nika, a zaoferowane po³¹czenie za-
stêpcze w znacz¹cy sposób ró¿ni
siê od odwo³anego.

Prawa Pasa¿era:
1) Prawo do otrzymania pisem-

nej informacji o przepisach na

temat odszkodowania
i przys³uguj¹cej pomo-
cy pasa¿erowi dotkniêtemu opóŸ-
nieniem o co najmniej 2 godziny.

2) Prawo do opieki: otrzymanie
bezp³atnych posi³ków i napojów
w iloœciach adekwatnych do czasu
oczekiwania

3) Prawo do bezp³atnego zakwa-
terowania i darmowego transpor-
tu miêdzy lotniskiem a hotelem

4) Prawo do zwrotu kosztów bi-
letu lub lotu powrotnego do
pierwszego miejsca odlotu, gdy
opóŸnienie wynosi co najmniej
5 godzin

5) Prawo do odszkodowania
w wysokoœci od 250 EUR do 600
EUR (w zale¿noœci od zasiêgu
podró¿y) w przypadku, gdy pasa-
¿erowie przybêd¹ do miejsca do-
celowego co najmniej 3 godziny
po pierwotnie przewidzianej przez
przewoŸnika godzinie przylotu
(na podstawie wyroku z dnia
19 listopada 2009 roku Trybuna-
³u Sprawiedliwoœci UE w spra-
wach po³¹czonych C-402/07
i C-432/07)

Uwaga: Obecnie pasa¿er mo¿e
domagaæ siê odszkodowania za
odwo³anie lotu lub opóŸnienie
powy¿ej 3 godzin, o ile przewoŸ-
nik nie jest w stanie dowieœæ, ¿e
odwo³anie lub du¿e opóŸnienie
lotu zosta³o spowodowane zaist-
nieniem nadzwyczajnych okolicz-
noœci, których nie mo¿na by³o
unikn¹æ pomimo podjêcia wszel-

Zestaw praw pasa¿era na wakacje.
Zbli¿aj¹ce siê wielkimi krokami wakacje to doskona³a okazja do urlopu.
Czêœæ z nas postanowi odwiedziæ najpiêkniejsze zak¹tki Europy. W podró¿
warto wyposa¿yæ siê jednak nie tylko w dobry przewodnik, czy okulary prze-
ciws³oneczne, ale tak¿e w wiedzê na temat przys³uguj¹cych pasa¿erom praw.
Przypomina nam o nich Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce.

Przydatny kontakt: Je¿eli przewoŸnik z in-

nego kraju UE nie uwzglêdni³ Twojej rekla-

macji istnieje mo¿liwoœæ z³o¿enia skargi do

Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Konsultanci prawni ECK udzielaj¹ bezp³at-

nych porad i pomagaj¹ w polubownym do-

chodzeniu roszczeñ od przedsiêbiorców za-

rejestrowanych poza Polsk¹, w krajach UE,

Norwegii i Islandii. Wystarczy wys³aæ do

ECK wype³niony formularz skargi, dostêp-

ny na http://www.konsument.gov.pl/pl/kon-

takt/zadaj-pytanie.html lub zadzwoniæ pod

nr tel. 22 55 60 118).

kich racjonalnych œrodków (tzw.
si³a wy¿sza, np. strajk czy wybuch
wulkanu).

Problem: Odmowa przyjêcia na
pok³ad
Prawa Pasa¿era:

1) Je¿eli z uzasadnionych przy-
czyn przewoŸnik odmówi przyjê-
cia na pok³ad pasa¿erów, to osoby,
które dobrowolnie zrezygnuj¹
z danego lotu maj¹ prawo do od-
szkodowania, prawo do opieki
oraz prawo do otrzymania dodat-
kowej korzyœci na warunkach
uzgodnionych pomiêdzy danym
pasa¿erem a przewoŸnikiem lot-
niczym

2) W przypadku odmowy przy-
jêcia pasa¿erów na pok³ad wbrew
ich woli, pasa¿erom przys³uguje:
prawo do odszkodowania, prawo
do wyboru pomiêdzy zwrotem
kosztów biletu a podró¿¹ do miej-
sca docelowego wg zmienionego
po³¹czenia i prawo do opieki

www.konsument.gov.pl

To ju¿ trzecia edycja ogólnopolskiej kampanii spo³eczno-edukacyj-
nej „Pora na pomidora, czyli jak tu nie kochaæ polskich warzyw
i owoców”. W tym roku organizatorzy kieruj¹ dzia³ania przede wszyst-
kim do rodziców i opiekunów, którzy odgrywaj¹ kluczow¹ rolê
w kszta³towaniu nawyków ¿ywieniowych dzieci.

Spo¿ycie owoców w Polsce w 2012 r. (40,92 kg/osoba) spad³o
w porównaniu z 2002 r. o blisko 8 kg na osobê. W porównaniu
z rokiem 2011 wyraŸny wzrost odnotowa³y jedynie jab³ka – o 1,8 kg.
Równie niekorzystnie przedstawia siê spo¿ycie warzyw i ich przetwo-

rów. Porównuj¹c rok 2012 (59,52 kg/osoba) z 2002, zauwa¿amy blisko
piêciokilogramowy spadek na osobê. Spadek dotyczy wszystkich wa-
rzyw branych pod uwagê w zestawieniu: kapusty, kalafiorowatych,
pomidorów, ogórków, buraków, marchwi i cebuli.

Dodatkowo w ci¹gu ostatnich 20 lat liczba dzieci oty³ych i z nad-
wag¹ w Polsce wzros³a trzykrotnie. Intensyfikacja tego problemu wy-
nika g³ównie ze z³ych nawyków ¿ywieniowych lub ich braku. Dlatego
warto dbaæ o w³aœciwe zwyczaje ju¿ od najm³odszych lat.

Wiêcej informacji o kampanii na stronie internetowej:

www.poranapomidora.com

Rusza III edycja kampanii „Pora na pomidora”
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Dzieñ przywita³ nas doœæ za-
chmurzonym niebem, ale nie uda-
³o mu siê zm¹ciæ naszego entuzja-
zmu. W autokarze prócz szkolne-
go ko³a dziennikarskiego jecha³a
tak¿e klasa 1LO A, natomiast
przednie siedzenia zajêli opieku-
nowie: Monika £obodziñska-Zyg-
munt, Stanis³aw Kusiak oraz ro-
dzic Grzegorz Kuszaj. Poniewa¿
z Nowej Sarzyny wyjechaliœmy tu¿
przed 3:00, to wczesna pora po-
mog³a nam uciec w niespokojny
sen. Pierwszym punkt wycieczki –
niewielka miejscowoœæ le¿¹ca tu¿
przed Warszaw¹ – Otrêbusy. Znaj-
duj¹ce siê tam osobliwe Muzeum
Motoryzacji zachwyca³o nie tylko
swoj¹ powierzchni¹, ale tak¿e eks-
ponatami pochodz¹cymi z innej
epoki. Czerwone double-decker
bus-y i budki telefoniczne wpro-
wadza³y zwiedzaj¹cych w klimaty
angielskich klasyków. Poklasyfiko-
wane wed³ug epok i stylistyki, skru-
pulatnie oznaczone samochody,
przypomina³y o tym, ¿e weszliœmy
w œwiat ciekawych „pami¹tek” hi-
storii. Na szczególn¹ uwagê z pew-
noœci¹ zas³uguje najnowszy ekspo-
nat – prototyp Syreny Sport w in-
tensywnie pomarañczowym kolo-
rze. Model ten niestety nigdy nie
wszed³ do produkcji. Najwiêksze
zainteresowanie wzbudzi³y samo-
chody opancerzone w tym Cadil-
lac Gierka (najbardziej strze¿ony
samochód PRL, którym to w³aœnie
I sekretarz planowa³, w przypad-
ku obalenia komunizmu, uciec za
granicê). Dziewczynom najbar-
dziej podoba³y siê samochody
z epoki „amerykañskiego snu”.
Przewodnik podkreœla³, i¿ ka¿dy ze
zgromadzonych pojazdów jest „na
chodzie” i wiele z nich mo¿na wy-
po¿yczyæ. Wiêkszoœæ przedwojen-
nych eksponatów jest na bie¿¹co
wykorzystywana w wielu filmach,
chocia¿by w serialu „Czas hono-
ru”. Godzinê póŸniej, gdzieœ oko-
³o 10:00 dotarliœmy do Muzeum
Powstania Warszawskiego. Poczu-
cie czasu powoli zanika³o, bo prze-
cie¿ przed chwil¹ kr¹¿yliœmy miê-
dzy majestatycznymi, przedwojen-
nymi Packardami, a teraz wkroczy-
liœmy w klimat heroicznego Po-
wstania Warszawskiego. Jego Mu-
zeum to piêtrowy budynek z me-
talowymi schodami, znajduj¹cy siê
przy ulicy Grzybowskiej. W œrod-
ku dominuje ciemny, wyciszony
nastrój, z którego emanuj¹ punk-
towo oœwietlone, pe³ne nadziei
twarze powstañców. Pamiêtne wy-
darzenia roku 1944 odzwierciedlo-
ne zosta³y: w postaci starych listów,
pami¹tek po powstaniu, repliki sa-

Warszawo, ju¿ jedziemy!

molotu, fragmentu kana³u, któ-
rym w skupieniu przesz³am, ale
tak¿e serca w ogromnym kamie-
niu. Jego uderzenia upamiêtniaj¹
63 dni powstania warszawskiego.
Niezapomnianych wra¿eñ dostar-
czy³ uczestnikom wycieczki seans
filmu Miasto Ruin (3D). Wczeœniej
w autobusie profesor przybli¿y³
nam historiê powstania oraz syl-
wetkê powstañca Stanis³awa Ka-
miñskiego – pochodz¹cego z Sa-
rzyny.

Ze sporym zapasem czasu ru-
szyliœmy w kierunku Starych Po-
w¹zek. Nasza grupa mia³a przed
sob¹ zwart¹ œcianê ceglanego
muru, czêœciowo przykrytego
ciemnym bluszczem. Pod¹¿aliœmy
razem Alej¹ Zas³u¿onych, a póŸ-
niej ka¿dy z nas próbowa³ indywi-
dualnie odnaleŸæ groby znanych
twórców. Na Pow¹zkach Wojsko-
wych zapaliliœmy bia³e i czerwone
znicze przy pomniku upamiêtnia-
j¹cym ofiary katastrofy smoleñ-
skiej oraz w kwaterze batalionu
„Zoœka”. Pamiêæ poleg³ych uczci-
liœmy tak¿e modlitw¹. PóŸniej od-
szukaliœmy trzy brzozowe krzy¿e,
miejsce pochówku bohaterów lek-
tury „Kamienie na szaniec”. Dalej
pod¹¿yliœmy przez Ogród Saski do
Grobu Nieznanego ¯o³nierza,

gdzie w³aœnie odbywa³a siê zmia-
na warty. Spacerowym krokiem
udaliœmy siê do Bazyliki Œwiêtego
Krzy¿a. Podziwialiœmy po drodze
Kolumnê Zygmunta, Zamek Kró-
lewski, Stare Miasto i Teatr Naro-
dowy. Niespodziank¹ okaza³a siê
wycieczka na taras widokowy Pa³a-
cu Kultury i Nauki. Zarys pano-
ramy Warszawy widziany z najwy¿-
szego budynku w Polsce zapiera³
dech w piersiach. Wczesnym wie-
czorem nieco zwolniliœmy tempo.
W Z³otych Tarasach wreszcie mie-
liœmy chwilê dla siebie.

Drugi dzieñ rozpoczêliœmy od
zwiedzania – TVP. Z budynku Tele-
wizji Polskiej udaliœmy siê bezpoœred-
nio na Stadion Narodowy. Nowo-
czesna architektura obiektu EURO
2012, po³¹czona z ogromn¹ prze-
strzeni¹, oddawa³a dynamiczny za-
rys myœli projektanta. Przewodnik
wspomnia³ o wielu drobnych szcze-
gó³ach, które pozwoli³y zg³êbiæ nam
proces powstawania tego obiektu.
Widok z najwy¿szych trybun spra-
wia³, ¿e niektórzy odczuli tzw. „gêsi¹
skórkê”. Zamówiliœmy „trasê eksklu-
zywn¹”, wiêc kolejno wêdrowaliœmy
wzd³u¿: „autostrady” stadionowej,
³awek trenerskich (tam pozowaliœmy
do zdjêæ w luksusowych fotelach Re-
caro), szatni (gdzie zawieszone s¹

koszulki naszych reprezentantów),
³aŸni i gabinetów odnowy, sali kon-
ferencji medialnych, p³yty stadionu,
lo¿y platynowej tudzie¿ innych, sta-
nowisk komentatorów. Nasza wê-
drówka po stadionie mia³a trwaæ
1 godz. 15 min., ale skoñczyliœmy
dopiero po dwóch godzinach;)

Nastêpnie Wybrze¿em Gdañ-
skim udaliœmy siê do Muzeum
Sportu i Turystyki. Ju¿ przy sa-
mym wejœciu mo¿na by³o dostrzec
piêkny pomnik Ikara, symbol,
który sta³ siê wizytówk¹ tego miej-
sca. Zwiedzaj¹cy kolejno podcho-
dzili do wystaw prezentuj¹cych
poszczególne dyscypliny sporto-
we. Nie zabrak³o tak¿e s³ynnych
zniczy olimpijskich, zaœ najwiêk-
szym zainteresowaniem cieszy³ siê
gokart Roberta Kubicy. Przysz³a
tak¿e pora na kilka pami¹tkowych
zdjêæ do szkolnej kroniki.

Ostatnim miejscem, które uda-
³o nam siê zobaczyæ by³ Pa³ac
w Wilanowie. W autokarze czas
p³yn¹³ bardzo szybko, poniewa¿
przez wiêksz¹ czêœæ podró¿y œpie-
waliœmy polskie hity wszechcza-
sów. Do domu wróciliœmy w rado-
snych nastrojach, choæ nieco zmê-
czeni tras¹ wielu niezapomnia-
nych wêdrówek.

Wycieczka by³a dofinansowana
(dla uczniów ko³a dziennikarskiego
„myœln;k”) przez fundacjê PGNiG,
w ramach projektu zajêæ dzienni-
karskich. Mia³a na celu nie tylko
zapoznanie siê z atrakcjami tury-
stycznymi i osobliwoœciami Warsza-
wy, ale przede wszystkim rozbudza-
nie zainteresowañ historycznych
i dziennikarskich. Tematycznie przy-
bli¿y³a uczniom równie¿ historiê
polskiego sportu, czy tajniki pracy
dziennikarza sportowego.

Ela Burda II LOb

Wyjazd uczniów z Zespo³u Szkó³ w Nowej Sarzynie do Warszawy
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W ramach programu profilaktycznego „Wybierz ¿ycie – pierw-
szy krok” w miesi¹cu kwietniu w Zespole Szkó³ im. Ignacego £uka-
siewicza w Nowej Sarzynie oraz w Zespole Szkó³ Licealnych im.
Boles³awa Chrobrego w Le¿ajsku Pracownice Pionu Oœwiaty Zdro-
wotnej i Promocji Zdrowia przeprowadzi³y prelekcje dla dziewcz¹t
z zakresu profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.

Celem wszystkich spotkañ by³o zwiêkszenie wiedzy uczennic oraz
podniesienie ich œwiadomoœci  dotycz¹cej dbania o zdrowie w³asne
i swoich bliskich. Niezast¹pionym i bardzo pomocnym narzêdziem
okaza³ siê fantom piersi, który pos³u¿y³ do nauki rozpoznawania zmian
nowotworowych w obrêbie piersi.

Wybierz ¿ycie – pierwszy krok

Wyniki XII Powiatowego Przegl¹du Dzieciêcych i M³odzie¿owych
Ma³ych Form Teatralnych „Nie Klikasz – Nie Znikasz – komunika-
cja nie tylko przez portale spo³ecznoœciowe” przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co:
W kategorii szkó³ podstawowych zwyciê¿y³ zespó³ teatralny ze Szko³y
Podstawowej w Wólce £êtowskiej za przedstawienie pt. „Czerwony
Kapturek szuka ksiêcia”, II miejsce zajê³a grupa teatralna ze Szko³y
Podstawowej Nr 3 w Le¿ajsku za przedstawienie pt. „Historia pewnej
Kasi i jej przyjaciela”, a III miejsce uczniowie ze Szko³y Podstawowej
w Grodzisku Górnym za inscenizacjê pt. „Improwizacja”.
Jury za najlepsz¹ aktorkê w kategorii szkó³ podstawowych uzna³o
Sylwiê Kolano ze Szko³y Podstawowej w Wólce £êtowskiej, natomiast
najlepszym aktorem zosta³ wybrany Mateusz Sa³êga, tak¿e ze Szko³y
Podstawowej w Wólce £êtowskiej.
W kategorii szkó³ gimnazjalnych I miejsce zajê³a grupa teatralna Wo-
lontariatu i Caritasu z Gimnazjum w Nowej Sarzynie za przedstawie-
nie pt. „Sieæ na cz³owieka”, II miejsce zajê³a grupa teatralna z Gimna-
zjum w Grodzisku Dolnym za inscenizacjê pt. „(Nie)znajomoœæ
w sieci”, natomiast za udzia³ uhonorowano grupê teatraln¹ Bia³a Mafia
z Gimnazjum w £êtowni za przedstawienie pt. „Za nieznanymi drzwia-
mi” oraz grupê teatraln¹ z Gimnazjum w D¹browicy za przedstawienie
pt. „Sieæ na cz³owieka”.
Najlepszym aktorem zosta³ wybrany Dominik Bienias z Gimnazjum w D¹-
browicy, a najlepsz¹ aktork¹ Natalia Kolano – z Gimnazjum w £êtowni.

Drama profilaktyczna 2013
W XII Powiatowym Przegl¹dzie
Dzieciêcych i M³odzie¿owych
Ma³ych Form Teatralnych „Drama
Profilaktyczna Le¿ajsk 2013” pod
has³em „Nie Klikasz – Nie Znikasz
– komunikacja nie tylko przez
portale spo³ecznoœciowe”, wyst¹-
pi³o siedem zespo³ów teatralnych
– trzy w kategorii szkó³ podsta-
wowych i cztery w kategorii gim-
nazjów.

Przegl¹d zosta³ zorganizowany
w dniu 21 maja br. w Muzeum
Ziemi Le¿ajskiej przez Poradniê
Psychologiczno-Pedagogiczn¹
i Miejskie Centrum Kultury.

Patronat honorowy nad przegl¹-
dem sprawowa³ Podkarpacki Ku-
rator Oœwiaty i Starosta Le¿ajski.
Sponsorami przegl¹du by³a Elek-
trociep³ownia Nowa Sarzyna i Po-
wiat Le¿ajski.

Cykliczny Powiatowy Przegl¹d
dotyczy³ poznawczych (wiedza),
edukacyjnych (umiejêtnoœci) i al-
ternatywnych (udzia³) strategii
profilaktycznych na temat zjawi-
ska portali spo³ecznoœciowych.

Celem
Dramy Profilaktycznej 2013

by³o:
�zdobycie wiedzy na temat pro-

stego i szybkiego, a jednocze-
œnie bezpiecznego nawi¹zywa-
nia kontaktów z ludŸmi w In-
ternecie, które z pewnych
wzglêdów bywaj¹ czêsto ogra-
niczone lub niemo¿liwe w rze-
czywistoœci,

�wspieranie w rozwoju wa¿nych
umiejêtnoœci œwiadomego po-
s³ugiwania siê Technologiami
Informacyjno-Komunikacyjny-
mi, ze wzglêdu na ich wartoœæ:
niski koszt, wysok¹ efektywnoœæ
i multimedialny charakter prze-
kazywanych informacji,

�równoleg³e dbanie o bezpoœred-
nie kontakty rówieœnicze i wiê-
zi spo³eczne, przygotowanie do
¿ycia nowego oblicza spo³eczeñ-
stwa – Pokolenia Internautów

(obecnie g³ównie roczniki 1980-
2000), rozró¿nianie obrazów
oraz treœci wirtualnych od real-
nych,

�uczenie œwiadomego decydowa-
nia o nawi¹zywaniu nowych
znajomoœci i w³asnej prywatno-
œci,

�zaopatrzenie uczniów w odpo-
wiednie, tj. potrzebne do reali-
zacji powy¿szych celów kompe-
tencje medialne i spo³eczne.

W uroczystym zakoñczeniu
przegl¹du uczestniczyli: Wicesta-
rosta Le¿ajski pan Marek Kogut
oraz Dyrektor le¿ajskiego MCK
pani Maria Horoszko.

PP
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Wspó³organizatorzy imprezy to:
Oœrodek kultury w Nowej Sarzy-
nie, Oddzia³ PTTK w Nowej Sa-
rzynie oraz Powiat Le¿ajski. W ra-
mach imprezy przygotowano
jedn¹ trasê piesz¹ z Nowej Sarzy-
ny oraz dwie trasy rowerowe
z Nowej Sarzyny i Le¿ajska. Po-
nadto na fina³ imprezy przyby³a
doœæ du¿a iloœæ turystów indywi-
dualnych uprawiaj¹cych zarówno
turystykê piesz¹, jak i rowerow¹.

Celem konkursu plastycznego
by³o promowanie wychowania
przedszkolnego, jako jednej z pod-
stawowych form kszta³towania
osobowoœci dziecka, rozwijanie
zdolnoœci plastycznych, wzbudza-
nie ciekawoœci poznawczej, kszta³-
towanie motywacji do wytrwa³ej
pracy, promowanie odpowiedzial-
noœci za w³asne zdrowie oraz wzbu-
dzanie refleksji na temat dbania
o w³asne zdrowie. Prace przyjmo-
wano do 22 marca 2013 r. £¹cznie
zebrano 90 prac dzieci z 14 przed-
szkoli z Powiatu Le¿ajskiego.

Rozstrzygniêcie konkursu pla-
katowego odby³o siê 10 kwietnia
2013 r. Jury wy³oni³o prace, które
zosta³y nagrodzone i wyró¿nione
w dwóch kategoriach wiekowych,
tj.: 5 i 6-latków; przyznano ³¹cznie

6 nagród (Martyna Suszy³o, Syl-
wia Olechowska, Adam Zacha-
rysz, Martyna Gurkowska, Julia
Tokarz, Karolina Jurkowska) i 40
wyró¿nieñ.

Celem dzieciêcego teatru by³o
rozwijanie zdolnoœci teatralnych,
krasomówczych i muzycznych
dzieci w wieku przedszkolnym,
wzbudzanie wœród nich ciekawo-
œci poznawczej, motywacji do wy-
trwa³ej pracy oraz kszta³towanie
podstawowych umiejêtnoœci spo-
³ecznych, takich jak: autoprezen-
tacja, radzenie sobie ze stresem,
wspó³dzia³anie w grupie. Do
22 marca 2013 r. przyjmowano
karty zg³oszeñ. Chêæ udzia³u
w dzieciêcym teatrze wyrazi³o
8 przedszkoli z Powiatu Le¿ajskie-
go, nades³ano 10 kart zg³oszenio-

IV Powiatowa Przedszkolada – Le¿ajsk 2013
pod has³em „SI£Ê I ENERGIÊ MAM, GDY O SWOJE ZDROWIE DBAM”
W ramach IV Powiato-
wej Przedszkolady zor-
ganizowano dwa kon-
kursy dla dzieci, kon-
kurs plastyczny pod ha-
s³em „Kole¿anko i ko-
lego dbaj o zdrowie
dnia ka¿dego” oraz
dzieciêcy teatr „Ka¿dy
maluch wie, jak o zdro-
wie zadbaæ swe”.

wych. Fina³ dzieciêcego teatru
odby³ siê 18 kwietnia br. w Mu-
zeum Ziemi Le¿ajskiej. Jury przy-
zna³o dzieciom przedszkolnym
nagrody za zdobycie: I miejsce –
Przedszkole Niezapominajka
w Nowej Sarzynie – grupa 7-lat-
ków, II miejsce – Samorz¹dowe
Przedszkole Nr 1 w Nowej Sarzy-
nie, III miejsce – Przedszkole Nie-
zapominajka w Nowej Sarzynie
(grupa 6-latków), 2 wyró¿nienia
(Przedszkole Miejskie Nr 3 Bajka
w Le¿ajsku, Przedszkole Miejskie
Nr 2 Promyczek w Le¿ajsku) oraz
2 nagrody indywidualne (Milena
Baj, Szymon Jagustyn). W obu kon-
kursach udzia³ wziê³o 165 dzieci.

W Muzeum Ziemi Le¿ajskiej
w dniu 10 maja 2013 r. zorganizo-
wano uroczyste zakoñczenie IV Po-

wiatowej Przedszkolady, podczas
którego trzy najlepsze teatrzyki
dzieciêce zaprezentowa³y swoje
przedstawienia, a zaproszeni go-
œcie (Wiceburmistrz Miasta Le-
¿ajsk – Marek Karaku³a, Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej – Wojciech Kostek, Na-
czelnik Wydzia³u Edukacji Staro-
stwa Powiatowego w Le¿ajsku –
Ireneusz Stefañski) wrêczyli lau-
reatom i finalistom w/w konkur-
sów nagrody i wyró¿nienia.

IV Powiatowa Przedszkolada by³a
objêta honorowym patronatem
Starosty Le¿ajskiego oraz Podkar-
packiego Kuratora Oœwiaty, a fi-
nansowana ze œrodków Elektrocie-
p³owni Nowa Sarzyna i Powiatu
Le¿ajskiego.

PP

Dni Kwitn¹cej Azalii

siê równie¿ Konkurs Wiedzy Tury-
stycznej o Regionie o Puchar Bur-
mistrza Miasta i Gminy Nowa Sa-
rzyna, w którym zwyciê¿y³ Micha³
Obara z „klasy po¿arniczej” Zespo-
³u Szkó³ im. I. £ukasiewicza
w Nowej Sarzynie. Dla szerszej pu-
blicznoœci przygotowano równie¿
szereg konkursów sprawnoœcio-
wych. Imprezê zakoñczy³ koncert
wroc³awskiego zespo³u szantowe-
go „Znienacka Projekt”.

Sponsorem g³ównym imprezy
by³a „Grupa ̄ ywiec” S.A. Browar
w Le¿ajsku. Wydarzenie to swoj¹
pomoc¹ wspomogli równie¿:
ATC Poland Sp. z o.o., EL-chem
Zak³ad Us³ug Elektroenergetycz-
nych, Grupa Ratowników PCK
z Nowej Sarzyny, Stowarzyszenie
„PROCARPATHIA” z Rzeszowa
oraz Zbigniew Walas, Micha³ Pa-
radka i Andrzej Czo³ówka.

BR

19.05.2013r. w Oœrodku Wypo-
czynkowym „Azalia” w Woli Za-
rczyckiej odby³a siê kolejna edy-
cja „Dni Kwitn¹cej Azalii”.

Nie zabrak³o równie¿ turystów
„zmechanizowanych”. Imprezê fi-
na³ow¹ wype³ni³y m.in. koncerty
solistów i zespo³ów dzia³aj¹cych
przy Oœrodku Kultury w Nowej
Sarzynie. Publicznoœci szczególnie
przypad³ do gustu koncert zespo-
³u „Folk Band” z £êtowni, do wtó-
ru którego spontanicznie w³¹czy³
siê z tañcem M³odzie¿owy Zespó³
Folklorystyczny „Azalia” z Woli Za-
rczyckiej. W trakcie imprezy odby³
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Zawodniczki KLKS Poltino Azalia Brzóza Kró-
lewska startowa³y w Mistrzostwach Polski LZS-
ów. W rozegranej w Dar³owie imprezie br¹zo-
wy medal wœród juniorek starszych w jeŸdzie
indywidualnej na czas (17 km) zdoby³a Kata-
rzyna Kozyra. Do srebra brak³o 2 sekundy.
Wiêkszy niedosyt mia³a Katarzyna Socha, któ-
ra te¿ by³a trzecia, a do 2 i 1 miejsca brak³o jej

Zajêcia z projektu obejmuj¹ 990
godzin zajêæ dydaktyczno-wyrów-
nawczych (z matematyki, fizyki,
chemii, biologii i jêzyka angielskie-
go) w 33 grupach æwiczeniowych.
Zajêcia odbywaj¹ siê w ma³ych ze-
spo³ach, co pozwala prowadz¹cym
na nieco inny sposób pracy ni¿
podczas lekcji szkolnych, poma-
ga w nawi¹zywaniu bli¿szych kon-
taktów z m³odzie¿¹, dziêki czemu
ka¿dy uczestnik projektu osi¹ga
sukces na miarê swoich mo¿liwo-
œci. Sprzyja temu równie¿ sposób
prowadzenia zajêæ poprzez nie-
standardowe, innowacyjne meto-
dy uczenia siê i zapamiêtywania.

Zajêcia w projekcie „Lepszy
start” to nie tylko zdobywanie wie-
dzy teoretycznej, ale równie¿ dzia-
³ania praktyczne, które charakte-
ryzuj¹ siê o wiele wy¿sz¹ efektyw-
noœci¹. Umo¿liwiaj¹ to zaplano-
wane w projekcie wyjazdy na po-
kazy chemiczne i fizyczne na Poli-
technikê Rzeszowsk¹. Wszyscy
uczniowie uczestnicz¹cy w zajê-
ciach z chemii i fizyki, maj¹ oka-
zjê zdobywaæ wiedzê i umiejêtno-
œci uczestnicz¹c bezp³atnie w za-
jêciach pokazowych prowadzo-

Szansa na „Lepszy start”

nych przez pracowników Wydzia-
³u Chemii i Fizyki Politechniki
Rzeszowskiej.

W projekcie „Lepszy start” dzia-
³a równie¿ œwietlica terapeutycz-
na, która zbiera doskona³e recen-
zje i przynosi znakomite efekty.
M³odzie¿, która bierze udzia³
w zajêciach czuje siê bezpiecznie,
ma mo¿liwoœæ odreagowania emo-
cji i napiêæ, zdobywania nowych
umiejêtnoœci. Zajêcia w œwietlicy
terapeutycznej maj¹ charakter
spotkañ indywidualnych i grupo-
wych. Uczniowie i uczennice pod-
czas zajêæ zaspokajaj¹ potrzeby
rozwojowe (aktywnoœæ ruchow¹,
zabawy, zdobywania wiedzy, twór-
czoœci, ekspresji, aprobaty i aktyw-
noœci spo³ecznej). Program œwie-
tlicy jest tak¿e skonstruowany
wokó³ takich zagadnieñ jak: w³a-
sne aspiracje, czas wolny, przyjaŸñ,
rodzina, zdrowie, motywacja, in-
tegracja, budowanie pozytywnej
samooceny oraz twórczoœci pla-
stycznej. W œwietlicy dwie godzi-
ny dziennie dy¿ury pe³ni psycho-
log, który pomaga m³odym lu-
dziom, rozwi¹zywaæ problemy
okresu adolescencji, dokonuje

obserwacji i diagnozy psycholo-
gicznej uczniów i uczennic.

W ramach projektu prowadzone
zosta³y szkolenia z technik skutecz-
nego uczenia siê. W wyniku tych
szkoleñ uczniowie nabêd¹ umiejêt-
noœci uczenia siê i jego planowania,
metodyki pracy umys³owej i wyko-
rzystywania potencja³u mózgu.
W trakcie szkoleñ uczniowie otrzy-
mali ciep³y posi³ek. Uczniowie zo-
stali objêci programem doradztwa za-
wodowego „Moja przysz³oœæ – mój
wybór”, na których uczestnicz¹ w za-
jêciach grupowych i konsultacjach
indywidualnych z doradc¹ zawodo-
wym. Zajêcia w grupach obejmuj¹
zagadnienia zwi¹zane ze specyfikacj¹
zawodów, rynkiem pracy, œcie¿kami
kariery, równoœci¹ p³ci.

Bêd¹ organizowane równie¿
spotkania, na które przybêd¹ oso-
by z regionu i opowiedz¹ o swojej
karierze zawodowej. Podczas zajêæ
indywidualnych doradca zawodo-
wy bêdzie pracowa³ z m³odymi
ludŸmi nad rozpoznaniem zdol-
noœci i predyspozycji zawodowych
oraz planowaniem kariery.

Wszyscy uczestnicy zostali bez-
p³atnie wyposa¿eni w zestaw przy-

Od listopada 2012 r. w Zespole Szkó³ w Sarzynie
realizowany jest projekt edukacyjny „Lepszy start”
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki,
wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Projekt „Lep-
szy start” obejmuje wsparciem 100 uczniów i uczen-
nic. Jego g³ównym celem jest podniesienie efek-
tywnoœci uczenia siê i nauczania u uczniów i uczen-
nic gimnazjum w Zespole Szkó³ w Sarzynie.

borów biurowych do zajêæ, w któ-
rych bior¹ udzia³. Dziêki wsparciu
z funduszy unijnych, Zespó³ Szkó³
w Sarzynie zosta³a doposa¿ony
w nowoczesne pomoce naukowe
– laptopy, projektor multimedial-
ny, mikroskop z kamer¹, wizuali-
zier, dygestorium i zestawy do-
œwiadczalne do æwiczeñ z chemii,
zestawy doœwiadczalne z fizyki,
program Wstêpna Orientacja Za-
wodowa, filmy DVD „Kalejdoskop
zawodów”, które wspomagaj¹ i bar-
dzo uatrakcyjniaj¹ realizacjê zajêæ
projektowych.

Zajêcia w projekcie „Lepszy
start”, ciesz¹ siê ogromn¹ popu-
larnoœci¹ m³odzie¿y, o czym œwiad-
czy bardzo wysoka frekwencja
uczestników. Realizacja projektu
pozwala m³odzie¿y miejscowoœci
Sarzyna na wszechstronny, harmo-
nijny rozwój, a w przysz³oœci po-
zwoli na równy start na dalszych
etapach edukacji w konfrontacji
z m³odzie¿¹ z du¿ych aglomeracji
miejskich.

Dyrekcja, nauczyciele, rodzice
i ca³a spo³ecznoœæ uczniowska Ze-
spo³u Szkó³ w Sarzynie s¹ dumni,
¿e dziêki œrodkom Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego oraz œrod-
kom bud¿etu pañstwa, to w³aœnie
w tej szkole do koñca lipca 2013
roku bêdzie mo¿na wspieraæ edu-
kacyjnie m³odzie¿ wsi Sarzyna.

Szczególne podziêkowania dla
Organu Prowadz¹cego szko³ê –
Urzêdu Miasta i Gminy w Nowej
Sarzynie, który wspiera projekty
swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem oraz
Instytucji Poœrednicz¹cej we wdra-
¿aniu projektów – Wojewódzkiemu
Urzêdowi Pracy w Rzeszowie.

Azalia trzy razy na podium
odpowiednio 0,3 i 1,3 sekundy. U m³odziczek
w wyœcigu ze startu wspólnego (30 km) 2 miej-
sce wywalczy³a Wiktoria Kostyra. Z³oto prze-
gra³a o pó³ ko³a. W kategorii Elita br¹z w wy-
œcigu ze startu wspólnego (90 km) zdoby³a
Katarzyna Wilkos, wychowanka Azalii (obec-
nie Pacyfic Nestle Toruñ).

SZ
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Edukacja Bankowa
z Podkarpackim
Bankiem Spó³dzielczym

Wspólna przygoda rozpoczê³a
siê w dniu, gdy nasza klasa III Tech-
nikum Ekonomicznego nr 2
z Zespo³u Szkó³ Licealnych w Le-
¿ajsku zg³osi³a swój udzia³ w kon-
kursie Wiedzy o Bankowoœci or-
ganizowanym przez Podkarpacki
Bank Spó³dzielczy. G³ówn¹ na-
grod¹ by³a kwota 6 000 z³ z prze-
znaczeniem na wycieczkê klasow¹.

Klasa, jak i wiele innych z tere-
nu Le¿ajska i £añcuta, podjê³a siê
udzia³u w tym konkursie.

Konkurs sk³ada³ siê z 2 czêœci.
I etap – praktyczny, w którym

uczestniczy³y ca³e zespo³y klasowe
polega³ na zak³adaniu rachunków
bankowych, a nastêpnie na doko-
nywaniu operacji na wczeœniej
za³o¿onych rachunkach. Ka¿dy
uczeñ móg³ zdobyæ max 3 pkt.
Wa¿n¹ rolê odegra³o tu zgranie siê
klasy.

II etap – teoretyczny, to test wie-
dzy o bankowoœci i produktach
oferowanych przez PBS. W tym
etapie klasê reprezentowa³y 5 oso-
bowe zespo³y.

26 kwietnia 2013 r. poszczêœci³o
siê nam – wygraliœmy g³ówn¹ na-
grodê! „Do Zakopanego” – jedno-
g³oœnie pad³y s³owa po og³oszeniu
zaskakuj¹cej wiadomoœci klasie.

Wycieczkê uda³o siê sprawnie i
szybko zorganizowaæ dziêki naszej
wychowawczyni pani D. Dr¹¿ek,
naszemu katechecie ks. T. Podola-
kowi oraz wsparciu i ¿yczliwoœci
dyrektora L. Sarzyñskiego.

 Tak wiêc 16-tego maja 2013
roku przed budynkiem naszej szko-
³y o godzinie 5.00 odby³a siê zbiór-
ka uczestników wycieczki. Po za-
³adowaniu baga¿y i po¿egnaniu
siê z rodzicami, przywita³ nas prze-
mi³y kierowca autobusu, z którym
przejechaliœmy ponad 800 km.
Podró¿ minê³a nam w przyjemnej
i weso³ej atmosferze. Chcieliœmy
jak najszybciej dotrzeæ do Kro-
œcienka – pierwszej atrakcji wy-

cieczki. Na miejsce dotarliœmy ok.
godz. 10.00 i wyruszyliœmy zdoby-
waæ jeden ze szczytów Trzech Ko-
ron. Pogoda nam dopisywa³a;
przez ca³y dzieñ œwieci³o s³oñce.
Tego dnia wielu z nas przekona³o
siê, ¿e nie jest ³atwe zdobywanie
szczytów. Piêkne widoki z wierz-
cho³ka góry utwierdzi³y nas
w tym, ¿e warto by³o siê wspinaæ.
Zmêczeni, ale zadowoleni wrócili-
œmy do autobusu i ruszyliœmy
w kierunku naszego pensjonatu
„Gazda”, po³o¿onego w miejsco-
woœci Bañska Ni¿na. Gdy dojecha-
liœmy na miejsce, przywita³a nas
sympatyczna gospodyni, która
przygotowa³a nam wyœmienity
obiad. Po posi³ku udaliœmy siê do
przydzielonych nam pokoi. Wi-
dok z okien skierowany by³ na Ta-
try.

Oko³o godz. 16.30 wyruszyliœmy
w dalsz¹ trasê. G³ówn¹ atrakcj¹
tego popo³udnia by³ wjazd kolejk¹
linow¹ na Guba³ówkê. Na szczy-
cie góry czeka³o na nas wiele atrak-
cji. Mo¿na tam podziwiaæ prze-
piêkn¹ panoramê Tatr i Zakopa-
nego. Ale to nie wszystko. Ka¿dy
znalaz³ coœ dla siebie. Skorzystali-
œmy m.in. z paintballu oraz
zje¿d¿alni grawitacyjno-wózkowej.
Po tych szaleñstwach wróciliœmy
do naszego pensjonatu. Wieczo-
rem zorganizowaliœmy ognisko,
a chêtni wykorzystali ostatki si³ na
grê w ping-ponga oraz pi³karzyki.
Zmêczeni po³o¿yliœmy siê do ³ó¿ek.

 Nastêpnego dnia po zjedzeniu
obfitego œniadania pan kierowca
zabra³ nas do podnó¿a gór, pomiê-
dzy którymi znajdowa³ siê nasz cel
– Morskie Oko. Ca³¹ drogê uatrak-
cyjnia³y nam interesuj¹ce i absor-
buj¹ce opowiadania pana prze-
wodnika. Po dotarciu na miejsce,
zauroczeni piêknymi widokami,
upamiêtnialiœmy podziwiane kra-
jobrazy, robi¹c zdjêcia. Po nasyce-
niu siê piêknem Tatr i d³ugiej wê-

drówce wróciliœmy do Bañskiej
Ni¿nej na obiad, gdzie czeka³y na
nas zamówione pierogi i pyszna
zupa grzybowa. Druga czêœæ dnia
to zwiedzanie piêknego Sanktu-
arium na Krzeptówkach, zabytko-
wy koœció³ w Jaszczurówce, skocz-
nia oraz Krupówki, gdzie zakupi-
liœmy symboliczne pami¹tki i spró-
bowaliœmy tradycyjnych dañ
z Podhala.

Ostatni, sobotni dzieñ poœwiê-
cony by³ g³ównie zwiedzaniu
i podziwianiu Doliny Koœcieli-
skiej. Byliœmy zachwyceni piêk-
nem tamtejszych widoków
i z uwag¹ s³uchaliœmy opowiadañ
pana przewodnika, który tego dnia
tak¿e nam towarzyszy³ w wêdrów-
ce. Punktem kulminacyjnym tej
wêdrówki by³o przejœcie przez ja-
skiniê – Smocz¹ Jamê. Mogliœmy
siê przekonaæ, czym jest prawdzi-
wa wspinaczka. Z pozoru ³atwa
trasa przez Smocz¹ Jamê okaza³a
siê dla wielu z nas nie lada wyczy-
nem. Gdy ju¿ wszyscy przeszliœmy
przez jaskiniê i zeszliœmy z góry,
mogliœmy popluskaæ siê w stru-
myku.

Pomimo ogromnego zmêcze-
nia, z uœmiechem i têsknot¹
opuszczaliœmy góry. Cali, szczêœli-
wi i zdrowi wróciliœmy w sobotê
wieczorem do Le¿ajska. Wypowie-
dzi uczestników wskazywa³y na
ogromne zadowolenie i pewnego
rodzaju dumê. Nasza klasa prze-
¿y³a jedn¹ z najciekawszych przy-
gód swojego ¿ycia. Dziêki temu
konkursowi mieliœmy okazjê zwie-
dziæ i poznaæ jeden z najpiêkniej-
szych regionów Polski.

Jesteœmy i zostaniemy wdziêcz-
ni pomys³odawcom tego konkur-
su. Sk³adamy serdeczne podziêko-
wania Podkarpackiemu Bankowi
Spó³dzielczemu, dziêki któremu
prze¿yliœmy niezapomnian¹ przy-
godê.

Kasia i Dominik

Podkarpacki Bank Spó³dzielczy Oddzia³ w £añcucie i w Le¿ajsku maj¹c
na uwadze misjê edukacyjn¹ m³odzie¿y zorganizowa³ dla szkó³ œred-
nich konkurs z wiedzy o bankowoœci.

Do udzia³u w konkursie zapro-
szone zosta³y wszystkie szko³y œred-
nie z terenu £añcuta i Le¿ajska.
Zg³oszenia z³o¿y³o 9 klas, które
walczy³y o nagrodê g³ówn¹ w po-
staci dofinansowania do wyciecz-
ki klasowej. Konkurs polega³ na
praktycznym zapoznaniu siê
z bankowoœci¹, jego zakoñcze-
niem by³ test wiedzy. M³odzie¿
bior¹ca udzia³ w konkursie wyka-
za³a du¿e zaanga¿owanie w ca³ym
okresie trwania konkursu aktyw-
nie korzystaj¹c z produktów ban-
kowych, takich jak us³uga biome-
tryczna, karty bankomatowe czy
bankowoœæ elektroniczna PBS-
Bank24. Fina³ odby³ siê w dniu
26 kwietnia br. w I Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym w £añcucie. Test
sk³ada³ siê z 20 pytañ z dziedziny
bankowoœci maj¹cych sprawdziæ
zarówno ogóln¹ wiedzê bankow¹
uczestników, jak i nabyt¹ w spo-
sób praktyczny w I etapie kon-
kursu. Wszystkie klasy wykaza³y
siê bardzo wysokim poziomem
wiedzy bankowej. Po bardzo za-
ciêtej walce zosta³ wy³oniony zwy-
ciêzca, którym zosta³a klasa III
Technikum Ekonomicznego
z Zespo³u Szkó³ Licealnych w Le-
¿ajsku, której serdecznie gratulu-
jemy. Na uwagê zas³uguje rów-
nie¿ zaanga¿owanie opiekunów
klas bior¹cych udzia³ w konkursie
oraz nauczycieli ekonomii i finan-
sów ze wszystkich szkó³.

W ramach przekazanej przez
Bank nagrody zwyciêska klasa
w dniach w dniach 16-18 maja
przebywa³a na wycieczce w Za-
kopanem, z której otrzymaliœmy
liczne zdjêcia.

Maj¹c na uwadze du¿e zainte-
resowanie oraz doœwiadczenia ze-
brane podczas pierwszego kon-
kursu, Bank nie wyklucza orga-
nizacji kolejnych edycji.

PBSBank ju¿ teraz zaprasza do
placówek na terenie £añcuta
i Le¿ajska – do korzystania z bo-
gatej oferty, która ka¿dorazowo
dostosowywana jest do indywidu-
alnych potrzeb Klienta.

A tak konkurs i wycieczkê wspominaj¹ uczniowie zwyciêskiej klasy:
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V Ogólnopolskie Mistrzostwa Karate Kyokushin
Dzieci i M³odzie¿y – Krosno

Fina³ wojewódzki tegorocznej
LICEALIADY w koszykówce
dziewcz¹t rozgrywany w Stalowej
Woli by³ bardzo emocjonuj¹cy i sta³
na wysokim poziomie sportowym.
W finale uczestniczy³o cztery ze-
spo³y z Sanoka, Rzeszowa Stalo-
wej Woli i Le¿ajska. Po rozstawie-
niu zespo³ów z Rzeszowa i Le¿aj-
ska (mistrz rejonu Le¿ajsk i wice-
mistrz Rzeszów) pierwsz¹ parê
pó³fina³ow¹ utworzy³y zespo³y
z Le¿ajska i Stalowej Woli, a w dru-
giej parze spotka³y siê zespo³y
z Rzeszowa i Sanoka.

Mecz dziewczyn z Le¿ajska i Sta-
lowej Woli by³ prawdziw¹ ozdob¹
tego fina³u. Koszykarki z Le¿aj-
ska przez ca³y mecz prowadzi³y
wyrównana grê z ligowymi zawod-
niczkami ze Stalowej Woli. Wynik
meczu ustalony zosta³ dopiero
w dogrywce. Ostatecznie wygra³y
zawodniczki z Liceum Samorz¹-
dowego ze stalowej Woli ró¿nic¹
5 punktów. Tak, wiêc w finale tur-
nieju spotka³y siê zespo³y z Rze-
szowa i Stalowej Woli.

Mistrzyniami Województwa zo-
sta³y koszykarki z II LO z Rzeszo-

wa, wicemistrzyniami Koszykarki
ze Stalowej Woli a br¹zowy me-
dal zdoby³y dziewczyny z Ze-
spo³u Szkó³ Licealnych z Le¿aj-
ska.

Koszykarki z Le¿ajska maj¹ odro-
binê satysfakcji równie¿ z tego, i¿

aktualne Mistrzynie Województwa
ogra³y w fazie Rejonowej Licealna
na turnieju w Le¿ajsku.

Zespó³ z Le¿ajska wystêpowa³
w nastêpuj¹cym sk³adzie: Katarzy-
na Posobiec 3 S, Karolina Tarasek
3 S, Martyna Majkut 2E, Alicja

Nasz klub reprezentowali:

1. Marcinowski Patryk: 2000 Kumite I start (III miejsce)
2. Mazurkiewicz Bart³omiej: 2003 Kata
3. Nicpoñ Jakub: 2001 Kumite i kata (III miejsce)
4. Karaku³a Karina: 2004 Kumite i kata (I miejsce kumite i III miejsce kata)
5. Karaku³a Kryspin: 2003 Kumite I start (I miejsce kumite)
6. Mêdrek Jakub: 2003 Kumite i kata (II miejsce kata)
7. WylaŸ Adriana: 2003 Kumite i kata (II miejsce kata)
8. Kula Aleksandra: 2001 Kumite i kata (II miejsce kata)

Doskona³y wystêp adeptów CSW
Le¿ajsk. Nasza ekipa zajê³a
III miejsce dru¿ynowo podczas
turnieju Karate Kyokushin, który
odby³ siê 18 maja 2013 r. w Kro-
œnie.

W turnieju udzia³ wziê³o 218
zawodników z 12 klubów. Orga-
nizator: Kroœnieñski Klub Kyoku-
shin Karate prowadzony przez
Shihana Romana WoŸniaka 5 dan.
Wspó³organizatorzy: Urz¹d Mia-
sta Krosna i MOSiR Krosno. Pu-
chary wrêczali: Zastêpca Prezyden-
ta Miasta Krosna Bronis³aw Baran
i Zastêpca Naczelnika Wydzia³u
Kultury, Sportu i Turystyki Grze-
gorz Pó³ch³opek.

9. Zygmunt Bart³omiej: 1999 Kumite i kata (I miejsce kumite i I miejsce kata)
10. Dziki Adrian: 2001 Kata
11. Uberman Dominik: 1996 Kumite (I miejsce)
12. Korchowiec Jakub: 2001 Kumite i kata
13. Konieczny Marcin: 2001 Kumite
14. Stachowiak Norbert: 2004 Kumite I start (II miejsce)

Br¹zowy medal dla koszykarek z Chrobrego
£oœ 3 A, Aneta Murdzia 2 W, Syl-
wia Korzystka 2 TE, Ewelina Ski-
ba 2 E, Izabela Waœkiewicz 2 G,
Barbara Kaszuba 1 TA, Sylwia
Murdzia 1 G, Kamila Tarasek 1 A,
Izabela Czech 2 G. Opiekunem
zespo³u jest mgr Piotr Lasota.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów na
drodze karate. www.csw.net.pl

AD
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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 zostanie wy³¹czona tele-
wizja analogowa. Od tego dnia
nadawany bêdzie wy³¹cznie sy-
gna³ cyfrowy.

8 z³otych, 7 srebrnych i 11 br¹-
zowych medali zdobyli zawodnicy
Le¿ajskiego Klubu Kyokushin
Karate na rozegranych w Przewor-
sku XV Mistrzostwach Podkarpa-
cia Karate Kyokushin Dzieci
i M³odzie¿y. W zawodach udzia³
wziê³o 270 zawodników z 15 klu-
bów karate zrzeszonych w Podkar-
packim Okrêgowym Zwi¹zku
Karate. Organizatorem mi-
strzostw by³ Przeworski Klub Ka-
rate Kyokushinkai kierowany
przez Sensei Dariusza Walasa.
Wspó³organizatorami byli: Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Pod-
karpackiego i Burmistrz Miasta
Przeworska. Mistrzostwa otworzy-
³a Burmistrz Miasta Przeworska

Maria Dubrawska-Lichtarska.
Goœciem turnieju by³ Pose³ do Par-
lamentu Europejskiego Tomasz
Porêba, który ufundowa³ wyciecz-
kê do Brukseli dla najlepszego za-
wodnika. Sêdzi¹ g³ównym zawo-
dów by³ Shihan Roman WoŸniak.

Nasz klub reprezentowa³o 37
zawodników pod kierownictwem
sensei Dariusza Burdy. Rywalizowa-
no w konkurencji kata i kumite
dzieci, kadetów, m³odzików i junio-
rów. W turnieju nasza ekipa zdo-
by³ 26 medali i tyle punktowanych
miejsc, ¿e da³o to Klubowi pierw-
sze miejsce generalnej klasyfikacji
dru¿ynowej i pozwoli³o obroniæ
tytu³ zdobyty przed rokiem na
XIV Mistrzostwach Podkarpacia ro-

zegranych w Kroœnie. Jednym z sê-
dziów zawodów by³ senpai Piotr
Jeziorowski. Sekundantami na-
szych zawodników byli sensei
Adam Tokarz, senpai Bogdan Bog-
danowicz, Andrzej Czaban, Pawe³
Szalewicz, Piotr Kondeusz, Ma-
riusz Michalec, Jan Szczuka. Ze-
spo³em opiekowa³ siê kierownik
dru¿yny senpai Fleszar Adam i ro-
dzice naszych zawodników.

Do zdecydowanego zwyciêstwa
dru¿yny LKKK swoimi indywidu-
alnymi sukcesami przyczynili siê
zdobywcy pierwszych oœmiu
miejsc: Izabela Dec, £ukasz Fle-
szar, Paula Majder, Jakub Bogda-
nowicz, Paulina Majder, Magdale-
na Zieliñska, Patryk Siwiec, Kac-

Mistrzostwo Podkarpacia po raz drugi z rzêdu
Nie jest ³atwo wystêpowaæ na
zawodach w roli broni¹cego zdo-
bytego przed rokiem tytu³u. Prze-
kona³a siê o tym dobrze ekipa Le-
¿ajskiego Klubu Kyokushin Kara-
te, która 27 kwietnia 2013 roku
(jak siê okaza³o) udanie broni³a
tytu³u dru¿ynowego mistrza Pod-
karpacia Kyokushin Karate. Za-
wody w Przeworsku zgromadzi³y
zawodników z ca³ego Podkarpa-
cia æwicz¹cych styl Kyokushin
Karate w ró¿nych organizacjach.

per Potacza³a. Zdobywcy siedmiu
drugich miejsc: Izabela Dec,
£ukasz Fleszar, Ewa Sobi³o, Ma-
ciej Jeziorowski, Hubert Fleszar,
Tomasz Szuba, Anna Szczuka
i zdobywcy jedenastu trzecich
miejsc: Paula Majder, Jakub Bog-
danowicz, Klaudia Szelengiewicz,
Julia ¯ak, Oliwia Paszek, Adam
Fastnach, Filip Ruszkiewicz, Ja-
kub Sereda, Katarzyna Burda, Be-
niamin Szczuka, Marcin Miœ. Po-
nadto w mistrzostwach uczestni-
czyli zawodnicy: Ner Mateusz,
Ner Dominik, Grzech Jakub,
£okaj Micha³, Zietko Dominik,
Szuba Zuzanna, Zygmunt Wero-
nika, £ukaszewicz Natalia, Wró-
bel Katarzyna, Leszczak Maryla,
Potacza³a Jagoda i Paszek Patrycja.

Zawodnikom serdecznie gratulu-
jemy wspania³ego zwyciêstwa. Osu!

DB
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W ramach projektu oferujemy m.in.: Indywidualny Plan

Działania, szkolenie „Kompetencje społeczne”, Warsz-

taty aktywnego poszukiwania pracy, indywidualne szko-

lenia zawodowe (tematyka szkolenia jest wybierana

przez uczestnika projektu po uzgodnieniu z doradcą za-

wodowym), 6 miesięczne staże u pracodawców. Ist-

nieje możliwość zwrotu kosztów przejazdu i kosztów

opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

Aby wziąć udział w projekcie należy być zarejestrowa-

nym lub zarejestrować się jako bezrobotny/a w Powia-

towym Urzędzie Pracy w Leżajsku oraz wziąć udział

w procesie rekrutacji. Rekrutacja do projektu zostanie

ogłoszona w połowie czerwca 2013 r.

Szczegółowe informacje na bieżąco są zamieszczane

na stronie internetowej: www.praca.lezajsk.pl w zakład-

ce projekty EFS, udzielane telefonicznie pod numerem

17 240 67 26 lub osobiście w pokoju nr 17 w Powiato-

wym Urzędzie Pracy w Leżajsku ul. Mickiewicza 56

w godzinach od 8:00 do 15:00.

POWIATOWY URZĄD PRACY
W LEŻAJSKU

 Droga Mieszkanko i Drogi Mieszkańcu Powiatu Leżajskiego!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jeśli posiadasz aktualne orzeczenie o niepełnospraw-

ności

oraz

– masz ukończony 18 rok życia i nie ukończony 35

rok życia

– masz wykształcenie co najmniej zasadnicze zawo-

dowe

– jesteś zarejestrowany/a jako osoba bezrobotna w Po-

wiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku lub spełniasz

warunki, aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna

Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w drugiej i ostatniej

edycji projektu „Bądź sprawny na rynku pracy” realizo-

wanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w projekcie pozwoli Ci na zdobycie lub podwyż-

szenie kwalifikacji zawodowych, wzrost umiejętności

społeczno-zawodowych, a tym samym podniesie Twoje

zdolności do zatrudnienia.
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