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składają

Dyrektor i Pracownicy Muzeum Ziemi Leżajskiej

Ka¿dy obywatel RP bêdzie mia³
mo¿liwoœæ nieodp³atnego wgl¹du
we w³asne dane dotycz¹ce dekla-
racji podstawowej opieki zdrowot-
nej, ambulatoryjnej opieki specja-
listycznej, leczenia uzdrowiskowe-
go, leczenia szpitalnego, przed-

– Zintegrowany

Informator Pacjenta
Od 1 lipca br. Narodowy Fundusz
Zdrowia uruchomi³ now¹ us³ugê
Zintegrowany Informator Pacjen-
ta (ZIP), który jest ogólnopolskim
serwisem udostêpniaj¹cym zare-
jestrowanym u¿ytkownikom histo-
ryczne dane o ich leczeniu i fi-
nansowaniu, gromadzone od
2008 r.

miotów ortopedycznych i œrod-
ków pomocniczych, rehabilitacji
leczniczej, profilaktycznych i edu-
kacyjnych programów zdrowot-
nych i kolejek oczekuj¹cych.
W portalu mo¿na uzyskaæ rów-
nie¿ informacje o systemie opieki
zdrowotnej oraz o miejscach udzie-
lania œwiadczeñ w ramach umów
podpisanych z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia.

Wiêcej informacji na

stronie internetowej

Podkarpackiego Oddzia³u Woje-

wódzkiego Narodowego Fundu-

szu Zdrowia: www.nfz-rzeszow.pl

ZIP

Staroście Leżajskiemu

Panu Janowi Kidzie

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

z powodu śmierci

MAMY

składają Prezes Stowarzyszenia „Dobry Dom”,

Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej

w Nowej Sarzynie wraz z pracownikami.
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Prezes Rady Ministrów Do-
nald Tusk z dniem 19 czerw-
ca 2013 r., na wniosek Mini-
stra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej
S³awomira Nowaka, powo-
³a³ Pana Zbigniewa Rynasie-
wicza – Pos³a Ziemi Le¿aj-
skiej na stanowisko Sekre-
tarza Stanu w Ministerstwie
Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej. 

Serdecznie gratulujemy
i ¿yczymy wielu sukcesów!

Uczestnicy rywalizowali w 10 kon-
kurencjach sportowo-rekreacyj-
nych. Dodatkow¹ konkurencj¹
by³a konkurencja dla wszystkich
dzieci uczestnicz¹cych w turnie-
ju. W turnieju, oprócz pracowni-
ków samorz¹dów z terenu Powia-
tu Le¿ajskiego (Powiat Le¿ajski,
Miasto Le¿ajsk, Miasto i Gmina
Nowa Sarzyna, Gmina Le¿ajsk
i Gmina Grodzisko Dolne) by³y
reprezentacje wystêpuj¹ce goœcin-
nie po raz pierwszy: Miasto Pere-
czyn (Ukraina) i Gmina Tryñcza.

Poszczególne konkurencje
i ich zwyciêzcy:
Strza³y na bramkê: Gmina Le¿ajsk,
Powiat Le¿ajski, Miasto i Gmina
Nowa Sarzyna; Sprawnoœciowy tor

przeszkód: Miasto Pereczyn (Ukra-
ina); Rzuty „jajkiem”: Miasto Le-
¿ajsk; Rzuty do kosza: Gmina Tryñ-
cza; Chód na p³ozach: Gmina Gro-
dzisko Dolne; Uk³adanie skrzynek

„wie¿a”: Miasto i Gmina Nowa
Sarzyna; Picie p³ynu na czas: Gmi-
na Tryñcza; Konkurencja stra¿ac-

ka: Powiat Le¿ajski; Przek³adanie

skrzynek: Miasto i Gmina Nowa
Sarzyna; Konkurencja niespo-

dzianka: Gmina Tryñcza; Zwy-

ciêzc¹ konkurencji dla dzieci zo-

sta³a: Sandra Kosiarska – Miasto
Le¿ajsk.

Klasyfikacja koñcowa
XII Turnieju Sportowo-

Rekreacyjnego Pracowników

Samorz¹dów Powiatu

Le¿ajskiego o Puchar Starosty

Le¿ajskiego 2013

1. Miasto i Gmina Nowa Sarzyna
2. Gmina Tryñcza
3. Powiat Le¿ajski
4. Gmina Le¿ajsk
5. Gmina Grodzisko Dolne
6. Miasto Pereczyn (Ukraina)
7. Miasto Le¿ajsk

Zwyciêzcy kolejnych konkuren-
cji otrzymali okolicznoœciowe na-
grody, natomiast za poszczególne
miejsca w ogólnej klasyfikacji Tur-
nieju reprezentacje samorz¹dów
otrzyma³y puchary, dyplomy i na-

Sportowe zmagania samorz¹dowców
W dniu 30.06.2013 r. na Stadio-
nie Sportowym MZKS „Pogoñ”
w Le¿ajsku zosta³a przeprowadzo-
na kolejna, XII edycja Turnieju
Sportowo-Rekreacyjnego Pra-
cowników Samorz¹dów Powia-
tu Le¿ajskiego.

grody rzeczowe, które wrêczali:
Pan Marek Kogut – Wicestarosta
Le¿ajski, Pan Marek Karaku³a –
Zastêpca Burmistrza Miasta Le¿aj-
ska, Pan Krzysztof ̄ yrek – Dyrek-
tor Browaru w Le¿ajsku oraz Zbi-
gniew Œliwa – Prezes Powiatowego
Zrzeszenia Zespo³ów Sportowych
w Le¿ajsku.

Organizatorzy i sponsorzy: Po-
wiat Le¿ajski, Miasto Le¿ajsk, Po-
wiatowe Zrzeszenie Zespo³ów
Sportowych w Le¿ajsku i Grupa
¯ywiec S.A. Browar w Le¿ajsku.

Organizatorzy wszystkim tym,
którzy w jakikolwiek sposób przy-
czynili siê do zorganizowania
i przeprowadzenia turnieju sk³a-
daj¹ serdeczne podziêkowania.

ZŒ

�Konkurencja stra¿acka.

�Wicestarosta Le¿ajski wrêcza zwyciê-

ski puchar Wiceburmistrzowi Nowej Sa-

rzyny.

�Chód na p³ozach.

Zbigniew Rynasiewicz ministrem!
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D³ugoletnia ju¿ wspó³praca
pomiêdzy Powiatem Le¿ajskim,
a Rejonem Pereczyñskim jest na-
dal kontynuowana. Umowa
o wzajemnej wspó³pracy pomiê-
dzy tymi regionami zosta³a podpi-
sana w 2005. Na czele delegacji
z Pereczyna stan¹³ Przewodnicz¹-
cy Pereczyñskiej Rady Rejonowej
– Anatolij Percew, w sk³ad delega-
cji weszli równie¿: Iwan Pogorilak
– Zastêpca Rejonowej Administra-
cji w Pereczynie, Radni Rady Miej-
skiej, Przewodnicz¹cy Rejonowej
Federacji Pi³ki No¿nej oraz ucznio-
wie Pereczyñskiego gimnazjum.

G³ównym powodem przyjazdu
przyjació³ z Pereczyna by³ udzia³

Wizyta partnerska
Rejonu Pereczyñskiego
w Powiecie Le¿ajskim
W dniach 28.06.2013 r. – 1.07.2013 r. w Powiecie Le¿ajskim goœcili
przedstawiciele Rejonowej Administracji w Pereczynie (Ukraina).

w „XII Turnieju Sportowo-Rekrea-
cyjnym Pracowników Samorz¹-
dów Powiatu Le¿ajskiego o Puchar
Starosty Le¿ajskiego – 2013”. Tur-
niej by³ doskona³¹ okazj¹ do bli¿-
szego zapoznania siê z naszymi
goœæmi oraz zmierzenia siê z nimi
w sportowych rywalizacjach. Go-
œcie z Pereczyna dzieñ wczeœniej

mieli okazjê uczestniczyæ w Festi-
walu „Skrzypek na dachu”, któ-
rym byli bardzo zachwyceni. Na-
tomiast w dniu 1.07.2013 r. dele-
gacja z Pereczyna mia³a mo¿liwoœæ
zapoznaæ siê z baz¹ rekreacyjno-
sportow¹ Powiatu Le¿ajskiego,
w tym z zapleczem sportowym Ze-
spo³u Szkó³ Licealnych im.

B. Chrobrego w Le¿ajsku, Miej-
skiego Oœrodka Sportu i Rekre-
acji oraz Zespo³u Szkó³ Technicz-
nych im. T. Koœciuszki w Le¿aj-
sku. Ponadto w ZST, odby³o siê
wa¿ne spotkanie dotycz¹ce przy-
sz³ej wspó³pracy w sferze sporto-
wej, w którym uczestniczyli przed-
stawiciele œrodowiska sportowego
zarówno z Pereczyna jak i z Powia-
tu Le¿ajskiego.

Wszystkim, którzy w pewien
sposób przyczynili siê do or-
ganizacji pobytu delegacji z Pe-
reczyna sk³adamy serdeczne
podziêkowania.

Damian Majkut

Przysz³oœæ wymaga od dyrektora
i nauczycieli szko³y œredniej nowych,
twórczych za³o¿eñ, w których nie
mo¿e zabrakn¹æ profesjonalizmu.
Zadaniem dyrektora Zespo³u Szkó³
Licealnych im. Boles³awa Chrobre-
go w Le¿ajsku bêdzie znalezienie
wspólnego mianownika w dzia³a-
niach dydaktycznych i wychowaw-
czych oraz utrzymanie pozytywne-
go wizerunku szko³y. Cele te bêdzie
realizowa³ nowy dyrektor ZSL – Zbi-
gniew Trêbacz. Zosta³ wybrany na
to stanowisko w wyniku konkursu
przeprowadzonego przez Starostwo
Powiatowe w Le¿ajsku w dniu
23 maja 2013 roku. Pan Zbigniew
Trêbacz jest zwi¹zany z ZSL od 1996
roku jako nauczyciel wychowania
fizycznego.

Zgodnie z ustaw¹ o systemie
oœwiaty nowy dyrektor obejmie
swoje obowi¹zki z dniem 1 wrze-
œnia 2013 roku.

Wczeœniej, tj. 24 czerwca 2013
roku na jego wniosek zosta³a roz-
poczêta procedura powo³ania wice-
dyrektorów. Na swoich zastêpców
Zbigniew Trêbacz proponuje na-
uczyciela chemii Dymitra Malca
oraz nauczyciela wychowania fizycz-
nego Waldemara T³uczka. Stosow-

Zmiana dyrekcji
w Zespole Szkó³ Licealnych
im. Boles³awa Chrobrego w Le¿ajsku

nie do treœci art. 37 ust. 1 ustawy
o systemie oœwiaty powierzenia tych
stanowisk dokonuje dyrektor szko-
³y lub placówki, po zasiêgniêciu
opinii organu prowadz¹cego oraz
Rady Pedagogicznej. Opinia wymie-
nionych organów nie jest wi¹¿¹ca.

Wnioski obu kandydatów zosta-
³y zaakceptowane przez Radê Pe-
dagogiczn¹ na konferencji w dniu
25 czerwca 2013 roku, obecnie
nowy dyrektor czeka na opiniê
organu prowadz¹cego – Starostwa
Powiatowego w Le¿ajsku.

Podczas czerwcowej konferencji
odby³o siê uroczyste po¿egnanie

odchodz¹cego na emeryturê dy-
rektora Stanis³awa Bartnika przez
przedstawicieli Starostwa: Wicesta-
rostê Le¿ajskiego Marka Koguta,
Naczelnika Wydzia³u Edukacji,
Zdrowia i Kultury Fizycznej – Ire-
neusza Stefañskiego, Radê Peda-
gogiczn¹ oraz przedstawicieli Sa-
morz¹du Szkolnego. Jednak ostat-
nie spotkanie dyrektora ze swoimi
wspó³pracownikami nast¹pi na
konferencji sierpniowej.

Zespó³ Szkó³ Licealnych w Le-
¿ajsku jest placówk¹ oœwiatow¹,
która zapewnia m³odzie¿y wysoki
poziom kszta³cenia, rozwija zain-

teresowania i talenty, skupia siê na
kszta³towaniu patriotycznych po-
staw. Osi¹ganie tych celów u³a-
twiaj¹ nowoczesne i bogate obiek-
ty oraz wyposa¿enie szko³y. W do-
bie ni¿u demograficznego szcze-
gólnie nale¿y dbaæ o dobre imiê
szko³y. Jedynie kreatywny sposób
postêpowania dyrektora oraz na-
uczycieli mo¿e sprostaæ potrze-
bom uczniów w XXI wieku. Nowy
dyrektor bêdzie wspiera³ kadrê na-
uczycielsk¹ w podnoszeniu jako-
œci pracy, docenia³ sukcesy, elimi-
nowa³ b³êdy. Poza tym bêdzie szu-
ka³ nowych rozwi¹zañ, które przy-
nios¹ pozytywne efekty w pracy
dydaktycznej i wychowawczej.
W³aœciwe kierowanie szko³¹ bêdzie
siê przek³adaæ na spe³nienie ocze-
kiwañ uczniów, rodziców, pracow-
ników oraz wspó³pracuj¹cych ze
szko³¹ instytucji.

¯yczymy dyrektorowi Zbignie-
wowi Trêbaczowi realizacji za³o¿eñ
oraz satysfakcji z efektów swojej
pracy.

ZSL

�Dyrektor Stanis³aw Bartnik oraz nowy

dyrektor Zbigniew Trêbacz

�Po¿egnanie dyrektora Stanis³awa Bartnika
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Uroczyste wrêczenie statuetek
i okolicznoœciowych dyplomów
oraz nagród mia³o miejsce w sali
kolumnowej pa³acu prezydenckie-
go. Laureatem konkursu w kate-
gorii zespo³owej zosta³a Spó³dziel-
nia Socjalna „Bajkolandia” z Le-
¿ajska jako jedyne przedsiêbior-

„Bajkolandia” laureatem konkursu „SPOSÓB NA SUKCES”
Podczas fina³u XIII edycji kon-
kursu „Sposób na Sukces”, któ-
ry odby³ siê w Pa³acu Prezydenc-
kim 24 czerwca br. wrêczone
zosta³y nagrody pod patronatem
Prezydenta RP Bronis³awa Ko-
morowskiego.

stwo z województwa podkarpac-
kiego. Konkurs sk³ada³ siê z dwóch
etapów. W kwietniu tego roku do
siedziby „Bajkolandia” przyby³a de-
legacja z kancelarii Prezydenta RP,
gdzie przedstawicie „Bajkolandia”

prezentowali swoj¹ dzia³alnoœæ
oraz odpowiadali na pytania go-
œci.  Spó³dzielnia powsta³a w 2010
roku, za³o¿ona przez piêæ osób,
które dosta³y dofinansowanie
z PUP. Bie¿¹ca  dzia³alnoœæ spó³-

dzielni to: opieka nad dzieæmi od
12 m-ca ¿ycia, szko³a rodzenia, wy-
po¿yczalnia strojów okolicznoœcio-
wych, organizacja imprez urodzi-
nowych. 

PN

Z przed³o¿onego sprawozdania
wynika, i¿ dochody ogó³em wynio-
s³y 72,7 mln z³, natomiast wydat-
ki ogó³em 71,7 mln z³, w tym wy-
datki maj¹tkowe 6,8 mln z³. W po-
zosta³ej czêœci posiedzenia Rada
Powiatu zapozna³a siê m.in. z in-
formacjami sk³adanymi przez
przedstawicieli Inspekcji Wetery-
naryjnej w Le¿ajsku, SP ZOZ, Mu-
zeum Ziemi Le¿ajskiej oraz przed-
stawicieli wydzia³ów tutejszego sta-
rostwa odpowiedzialnych za kul-
turê, kulturê fizyczn¹, sport i tu-
rystykê.

Na terenie powiatu le¿ajskiego
tutejsza Inspekcja Weterynaryjna
zanotowa³a w 2012 r. 4 ogniska
wœcieklizny, któr¹ skutecznie uda-
³o siê zwalczyæ. Krzysztof Gajew-
ski, Powiatowy Lekarz Weterynarii
poinformowa³ tak¿e o innych dzia-
³aniach m.in. o sta³ym monitoro-
waniu chorób zakaŸnych zwierz¹t
oraz sposobie produkcji i przecho-
wywaniu ¿ywnoœci. Zwróci³ uwa-
gê, ¿e kontrole przeprowadzone
w naszym powiecie w ramach ogól-
nopolskiej akcji „Zero tolerancji”
dla zak³adów podlegaj¹cych nad-
zorowi weterynaryjnemu, nie
stwierdzi³y uchybieñ.

Samodzielny Publiczny Zespó³
Opieki Zdrowotnej w Le¿ajsku
zamkn¹³ ub. rok zyskiem 1 mln z³,
przy 54,7 mln z³ przychodów
i 1,9 mln z³ nak³adów inwestycyj-

nych (w tym 960 tys. z³ stanowi³y
dotacje przekazane przez Powiat
Le¿ajski). Na poprawê sytuacji fi-
nansowej SP ZOZ-u wp³ynê³a za-
równo zmiana sposobu ksiêgowa-
nia œrodków trwa³ych sfinansowa-
nych z dotacji lub otrzymanych
nieodp³atnie, jak i utworzenie Od-
dzia³u Udarowego oraz zwiêksze-
nie miejsc w Zak³adzie Opiekuñ-
czo-Leczniczym. Informuj¹c
o tym Marian Furmanek, dyrek-
tor SP ZOZ powiedzia³ ponadto,
¿e w ub. roku w le¿ajskiej placów-
ce hospitalizacji poddano 14,5 tys.
pacjentów. Œredni czas pobytu
pacjenta wynosi³ niespe³na 7 dni,
natomiast jego dzieñ pobytu to
koszt dla szpitala przeciêtnie
370 z³, przy 362 z³, które placów-
ka otrzymywa³a w ramach kon-
traktu z NFZ. Spoœród 12 oddzia-

³ów 5 generowa³o dodatni wynik
finansowy, 7 – ujemny.

Od stycznia br. w Muzeum Zie-
mi Le¿ajskiej oprócz sta³ych eks-
pozycji zaprezentowano 6 wystaw
czasowych, 5 projekcji filmowych,
w sta³ej ofercie s¹ lekcje edukacyj-
ne kierowane do uczniów. Podsu-
mowano realizacjê dwóch projek-
tów zwi¹zanych z wyrobem na
tym terenie drewnianych zaba-
wek, przy tej okazji promowano
lokalnych wytwórców. Projekty fi-
nansowane by³y przez Szwajcar-
sko-Polski Program Wspó³pracy.
Andrzej Chmura, dyrektor le¿aj-
skiego muzeum poinformowa³
o staraniach, by pozyskaæ œrodki
zewnêtrzne na kontynuacjê tego
dzia³ania.

30,5 tys. z³ przeznaczy³ w ub. roku
Powiat Le¿ajski na dzia³ania w dzie-

19 czerwca 2013 r. Rada Powiatu podjê³a uchwa³y:
� w sprawie przyjêcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastêpczej

w Powiecie Le¿ajskim – Nr XLIII/223/2013,

� w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Le¿ajskiego
za rok 2012 – Nr XLIII/224/2013,

� w sprawie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Powiatu Le¿ajskiego za rok
2012 – XLIII/225/2013

� W sprawie wprowadzenia zmian w bud¿ecie Powiatu na 2013 r. –
Nr XLIII/226/2013.

Rada Powiatu Le¿ajskiego, w naj-
wa¿niejszym punkcie obrad,
udzieli³a absolutorium Zarz¹dowi
Powiatu za rok 2012. Za uchwa³¹
g³osowa³o 14 radnych, przy
4 wstrzymuj¹cych. Nie odnotowa-
no g³osów przeciwnych.

dzinie kultury oraz 146 tys. z³ na
kulturê fizyczn¹, sport i turysty-
kê. W ramach tych œrodków m.in.
przyznano nagrody dla twórców,
sportowców, trenerów i spo³ecz-
ników. Odrêbn¹ pulê stanowi³y
œrodki przeznaczone na finanso-
wanie dzia³añ w sferze kultury
i dziedzictwa (57 tys. z³) oraz pro-
mocji, turystyki i wspó³pracy miê-
dzynarodowej (150 tys. z³). Powiat
Le¿ajski bierze udzia³ w projekcie
wspó³finansowanym przez Uniê
Europejsk¹ – Trasy Rowerowe
w Polsce Wschodniej, który bêdzie
zrealizowany na terenie woje-
wództw: podkarpackiego, lubel-
skiego, œwiêtokrzyskiego, podla-
skiego i warmiñsko-mazurskiego.
D³ugoœæ trasy w powiecie le¿ajskim
to ponad 43 km.

 (ja)

�G³osowanie

�Prezydium Rady

Sesja absolutoryjnaSesja absolutoryjna
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Bia³y parterowy dom dzieli od
g³ównej drogi równo przystrzy¿o-
ny trawnik, bêdzie tego z parê
arów i kute ogrodzenie na doda-
tek. £adnie tu. Patrzê na to wszyst-
ko i zagadujê gospodarza, czy na
kolarstwie mo¿na siê dorobiæ?
Odpowiada œmiechem. Dobre
pieni¹dze s¹ dla nielicznych, resz-
ta jest poza nimi. Stanis³aw Zyg-
munt zalicza siê do reszty. – Ale
kolarstwo porz¹dkuje cz³owieka –
dodaje. – Potem jesteœ inny. Wiesz,
co to obowi¹zek i sumiennoœæ,
w doros³ym ¿yciu sam sobie ra-
dzisz. Tak by³o ze mn¹, tak jest
z moimi wychowankami.

1.
Na pocz¹tku lat siedemdziesi¹-

tych Staszka Zygmunta, rocznik
57, wytypowali na zawody. By³o ich
z trzydziestu ch³opaków, najlep-
szych z ca³ego powiatu. Pogonili
w biegu na 3 kilometry – wygra³
on. W nagrodê dali kolarkê, tak¹
z przerzutkami. Zacz¹³ trenowaæ
w Le¿ajsku. Parê miesiêcy póŸniej
pojecha³ na pierwszy wyœcig do
Przemyœla. Wystartowa³ w butach
„beatlesówkach”, modne by³y,
skórzane z zadartymi szpicami
i wysokimi obcasami. Innych nie
mia³. – Na p³askim da³o siê jechaæ,
gorzej pod górê, buty wypada³y
z nosków zamocowanych na pe-
da³ach – powiada. Gór by³o wiê-
cej, p³askiego mniej – wyœcig nosi³
nazwê „Do bram Bieszczad”.
W siedmiu wyrwali z peletonu, po
drodze dwóch siê przewróci³o na
ostrych zjazdach. – Myœlê sobie –
wspomina – nie jest Ÿle, w najgor-
szym razie bêdê pi¹ty. By³ trzeci.
Dziêki temu dosta³ prawdziwe
buty kolarskie i lepszy rower.

Ze dwa lata up³ynê³y, gdy przy-
jecha³ z Rzeszowa trener Korbec-
ki. – U nas bêdziesz jeŸdzi³ w wy-

œcigach po ca³ej Polsce, w Le¿aj-
sku tego nie masz – przekonywa³.
Mocn¹ dru¿ynê w Rzeszowie stwo-
rzyli, w juniorach liczyli siê w kra-
ju. Ale w jeŸdzie dru¿ynowej na
czas medalu z mistrzostw Polski
nie przywieŸli, zawsze brakowa³o,
a to dwóch, a to trzech sekund.–
Przebijali nas sprzêtowo, bo choæ
Rzeszów pod tym wzglêdem by³
lepszy od Le¿ajska, to nie mia³ siê
co równaæ z takim na przyk³ad
Dolmelem Wroc³aw, wtedy klu-
bem Ryszarda Szurkowskiego.
G³owa bola³a jak patrzyliœmy, na
czym oni je¿d¿¹ – powiada dzisiaj
Stanis³aw Zygmunt. Mimo
wszystko liczy³ siê w kraju, w ogól-
nopolskiej klasyfikacji juniorów
starszych by³ czwarty.

Wyrós³ z juniora.
2.

Ojczyzna upomnia³a siê o po-
borowego Zygmunta Stanis³awa
z Brzózy Królewskiej. Dali bilet do
Warszawy, do kompanii reprezen-
tacyjnej. Postawny by³. Trzymali
go tam do przysiêgi, przyszed³ roz-
kaz: jechaæ do Katowic, bo tam
akurat dzia³a³a Gwardia, resorto-
wy klub z sekcj¹ kolarsk¹. Od tej
pory szeregowy Zygmunt woja-
kiem zasadniczo trochê by³, ale te¿
trochê nie by³. By³, bo w ewidencji
wojskowej sta³o: Zygmunt Stani-
s³aw, szeregowy. Nie by³, bo kara-
bin zast¹pi³ rowerem, a koszary –
domem rodzinnym. Ot, taki ¿o³-
nierz z przydzia³em kolarskim,
który na wezwanie staje do wyœci-
gowego boju. Wedle rozkazu.

Wróci³ do LZS Plon Rzeszów,
klubu zbudowanego na finanso-
wej sile pegeerów. Si³a odpowia-
da³a mo¿liwoœciom. – Na dzisiej-
sze pieni¹dze licz¹c zarabia³em
500 z³ na miesi¹c. Trudno by³o
z tego wy¿yæ – wspomina. A zacz¹³

W 2005 r. namówili Stanis³awa
Zygmunta na kolarstwo, tyle ¿e
p³ci odmiennej, znaczy siê ¿eñ-
skiej. Mo¿na powiedzieæ: za dziew-
czyny siê wzi¹³. – Sumienne, zdy-
scyplinowane, na treningach nie
uznaj¹ fuszerki, z trybem ¿ycia
okreœlanym jako sportowy nie maj¹
problemu – powiada Zygmunt. Po
pó³rocznych przygotowaniach nie
mia³y sobie równych na ca³ym Pod-
karpaciu – Kaœka Wilkos, Anka
Socha i Ewelina Bazan kosi³y ry-
walki jak chcia³y. PóŸniej Kaœka
zosta³a mistrzyni¹ Polski. Œciga siê
teraz w pó³zawodowej grupie
z Torunia, to i czêœciej po œwiecie
jeŸdzi. Z czasem pojawi³y siê ko-
lejne dziewczyny. Jak zawsze Sta-
nis³aw Zygmunt wynajdywa³ je
w okolicznych szko³ach. Tak trafi-
³y pod jego rêkê Monika Pacoñ
i siostra Anki Sochy – Kinga, Kaœ-
ka Kozyra, za nimi kolejne dziew-
czyny i laury, puchary...

– Medali z mistrzostw Polski
uzbieraliœmy dot¹d 28. Z³otych,
srebrnych, br¹zowych – wylicza.

Brzóza Królewska, z po-
nad 3 tysi¹cami miesz-
kañców, do ma³ych wsi
nie nale¿y. Sporo tu
Siuzdaków, Kozyrów,
Rupów i Zygmuntów –
samych Stanis³awów
o nazwisku Zygmunt
mieszka ze czterech.
Gdy pytam o jednego
z nich, tego najbardziej
znanego, napotkana ko-
bieta upewnia siê:
– Staszek Zygmunt, zna-
czy siê „Kolarz”?

Stanis³aw Zygmunt

– ur. w 1957 r. Trener i wspó³-

twórca sekcji kolarskiej, powsta-

³ej w 1994 r. w Ludowym Zespo-

le Sportowym „Azalia” Brzóza

Królewska. Wychowawca mi-

strzów i wicemistrzów Polski

w kolarstwie szosowym, górskim

MTB i prze³ajowym (w konkuren-

cjach kobiecych oraz mêskich).

Nagrodzony przez Ministra Spor-

tu i Turystyki odznak¹ „Za Zas³u-

gi dla Sportu”: w 2006 r. – br¹-

zow¹, w 2011 r. – srebrn¹. Pol-

ski Zwi¹zek Kolarski przyzna³ mu

w 2000 r. odznaczenie z³otego

stopnia „Za Zas³ugi dla Kolarstwa

Polskiego”. W plebiscycie czytel-

ników rzeszowskiego dziennika

Nowiny w kategorii „Trener Roku

2009” zdoby³ 3 miejsce.

W maju 2013 r. nagrodzony sta-

tuetk¹ „Przyjaciel Powiatu Le¿aj-

skiego” w kategorii – spo³ecznik.

myœleæ o ¿eniaczce. Kiedy wiêc
przez kolejne pó³ roku nie otrzy-
ma³ obiecanej podwy¿ki naj¹³ siê
do fabrycznej roboty. Wtedy, z po-
wodu ogólnego wkurzenia, rzuci³
kolarstwo.

Skoñczy³ 23 lata.
3.

Ale sprawa ze Staszkowym rzu-
caniem kolarstwa ³atwa nie by³a:
z³oœæ minê³a, a w duszy têsknota
kwili³a. Kiedy nadarzy³a siê oka-
zja, zrobi³ uprawnienia i zacz¹³
szkolenie m³odych. Przygarnêli go
do Czarnych Rzeszów, bo na po-
cz¹tku kariery zawodniczej u nich
jeŸdzi³. – Ze dwa, a mo¿e trzy lata
to trwa³o. Rano Fabryka Maszyn
w Le¿ajsku, popo³udniami kola-
rze – mówi.

Brzóza Królewska do wcze-
snych lat 90-tych, z kolarstwem
kojarzy³a siê marnie albo wcale.
No bo poza „Kolarzem”, znaczy
siê Staszkiem Zygmuntem, który
tu mieszka³ od zawsze niby jak siê
mia³a kojarzyæ? Dogada³ siê wów-
czas Zygmunt z Æwirlejem, pre-
zesem tutejszego klubu pi³karskie-
go „Azalia”, ¿eby sekcjê kolarsk¹
za³o¿yæ. Praktycznie z niczego, bez
sprzêtu, bez finansowego wspar-
cia. By³ entuzjazm i rok 1994 by³.
Sukcesy przysz³y niebawem: me-
dale mistrzostw Polski, powo³ania
do kadry narodowej, wyjazdy na
miêdzynarodowe wyœcigi, mistrzo-
stwa Europy i Œwiata. – Werona,
Lizbona i my, z takiej pipidówki…
– zamyœla siê Zygmunt.

4.
Do kolarskich talentów mia³

nosa. Z ch³opakami sz³o mu nie-
Ÿle, kilku mistrzów i wicemistrzów
Polski wychowa³: Szczepanik, Da-
nak, B³a¿ej to pierwsze gwiazdy
Zygmuntowej trenerki. Potem
przyszli kolejni – Pawêzka, Sad³o,
Wdowik, Niedzió³ka. A jeszcze
póŸniej G³uszak i Gruszka. Z w³a-
snego syna kolarza zrobi³ – wice-
mistrza Polski w kategorii m³odzi-
ków. Potem latoroœli Stanis³awa
przydarzy³a siê kontuzja. Dali do
wyboru: operacja albo koniec
z kolarstwem. Wybra³ to drugie.
Ojciec mówi, ¿e mia³ smyka³kê,
ale dietê stosowa³ beznadziejn¹:
t³uste i sma¿one. Miêso lubi³.
A dla kolarza nadmiar bia³ka to za-
bójstwo, takie samo jak kontuzje.
WeŸmy na ten przyk³ad Jacka
Szczepanika, powiedzieæ o nim,
¿e talent czystej wody i rozwija³ siê
wspaniale, to jakby nic nie powie-
dzieæ. Ale wy³o¿y³ siê w kraksie,
w S³owenii to by³o. Uraz krêgo-
s³upa. Potem jeszcze próbowa³ siê
œcigaæ. Próbowa³…

�Pan Stanis³aw odbiera z r¹k Starosty

Le¿ajskiego nagrodê „Przyjaciel Powia-

tu” – maj 2013 r.

KolarzKolarz



7KURIER POWIATOWY 7-8/2013 (112-113)

POWIAT �

„Przedsiêbiorcza Szko³a”
w Zespole Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku

W ramach projektu do progra-
mu nauczania podstaw przedsiê-
biorczoœci wprowadzona zosta³a
gra „Wirtualny Doradca” oraz po-
wsta³o ko³o naukowe „Ekonomia
w praktyce”, gdzie podstaw¹ jest
gra „Innowacyjne Przedsiêbior-
stwo Produkcyjne”. Zastosowanie
wirtualnych gier w nauczaniu to
innowacja dydaktyczna. W ra-
mach projektu uczniowie zak³a-
dali firmy, konkurencja obejmo-
wa³a równie¿ rywalizacje miê-
dzyszkoln¹.

Ju¿ po raz kolejny Zespó³ Szkó³
Technicznych w Le¿ajsku bra³
udzia³ w projekcie ,,Przedsiêbior-
cze Szko³y” realizowanym przy
wspó³pracy z Wy¿sz¹ Szko³¹ In-
formatyki i Zarz¹dzania w Rze-
szowie.

Grê „Wirtualny Doradca” pro-
wadzi³a mgr Ewelina Surma.
Uczestnicy gry zak³adali wirtual-
ne firmy doradcze. Ka¿de popraw-
nie rozwi¹zane zlecenie klienta
wp³ywa³o na wzrost wartoœci fir-
my doradczej.

Ko³o naukowe „Ekonomia
w praktyce” i grê „Innowacyjne

�Pami¹tkowe zdjêcie nagrodzonych uczniów z Dyrektor szko³y Halin¹ Samko, przed-

stawicielem WSiZ-u Agnieszk¹ Tomak¹ oraz opiekunkami Ewelin¹ Surm¹ i Monik¹

Karaku³¹.

Przedsiêbiorstwo Produkcyjne”
prowadzi³a mgr in¿. Monika Ka-
raku³a. Gra jest symulacj¹ bizne-
sow¹, w której uczniowie wcielaj¹
siê w zarz¹dy wirtualnych przed-
siêbiorstw zajmuj¹cych siê pro-
dukcj¹ rowerów. Ich zadaniem
by³o podejmowanie szeregu decy-
zji zwi¹zanych z ich wirtualnym

przedsiêbiorstwem, podobnych do
tych, które musz¹ podejmowaæ
mened¿erowie przedsiêbiorstw
dzia³aj¹cych w rzeczywistoœci.

24 czerwca 2013 roku w Zespole
Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku
odby³o siê uroczyste podsumowa-
nie projektu z udzia³em Pani Dy-
rektor Haliny Samko, przedstawi-
ciela WSiZ Agnieszki Tomaki oraz
laureatów i ich opiekunów.

W ramach gry „Innowacyjne
Przedsiêbiorstwo Produkcyjne”
zwyciê¿yli Sylwester Nowak, Woj-
ciech Gumieniak i Damian Smycz,
a w grze „Wirtualny Doradca” naj-
lepsi okazali siê Rafa³ Œli¿, Kamil
Kogut, Dominik Baran. Zwyciêz-
cy otrzymali certyfikaty i nagrody
rzeczowe: tablety multimedialne
i audiobooki o tematyce ekono-
micznej.

Zygmuntowe myœlenie o kolar-
stwie jest najogólniej mówi¹c ta-
kie: po³kn¹æ bakcyla, wytrwaæ
i najwa¿niejsze – mieæ nosa. Ko-
larskiego, rzecz jasna.

5.
Siedzimy przed domem, popi-

jamy herbatê i przegl¹damy kolej-
ne kroniki. Sporo tego. Po¿ó³k³e
wycinki prasowe zaœwiadczaj¹
o rozmaitych sukcesach i chocia¿
nazwisko Stanis³awa Zygmunta
pada w nich rzadko, to przecie¿
rozumie siê samo przez siê, ¿e od
niego wszystko siê zaczê³o: od zwy-
ciêstwa w biegu na 3 kilometry, od
wyœcigu „Do bram Bieszczad”
i zara¿enia duszy kolarstwem na
wieki wieków.

Wchodzimy do gara¿u. Rower
przy rowerze: te do œcigania siê po
górach, te po szosie, tamte do jaz-
dy na czas… Stoi tu ich parêna-
œcie. W warsztacie tyle samo,
a mo¿e wiêcej i jeszcze rowerowe
czêœci, klucze, imad³o przyczepio-
ne do sto³u. Bywa³o, ¿e przesiady-
wa³ tu do póŸnej nocy, czêsto po
treningach, obowi¹zkowo zaœ
przed zawodami. Rytm dnia wy-
znacza³a praca w fabryce, potem
trening, dopiero w nocy rusza³
z rowerowym majdanem. Naza-

jutrz rytua³ siê powtarza³. W so-
boty i niedziele dochodzi³y zawo-
dy. Ale Fabryka Maszyn upad³a,
tyle ma z tego, ¿e zosta³ bezrobot-
nym i dnia wystarcza na d³ubanie
w gara¿u. – Zawodnikom powta-
rzam, ¿e dobrego kolarza poznaæ
po rowerze. Ma byæ wyczyszczony
i staæ przy jego ³ó¿ku, wtedy na
mecie nie zawiedzie, a czêsto cho-
dzi o dziesiêtne czêœci sekundy –
powiada. Wskazuje na wypolero-
wan¹ kolarkê nale¿¹c¹ do stoj¹ce-
go obok m³odziana i dodaje:
– Kewin ma 13 lat i talent. Ja te¿
zaczyna³em w jego wieku.

6.
£atwo mu siê nie ¿yje. Do Lu-

blina chcieli go skaperowaæ, ale
nie da³ odpowiedzi. Nieraz Stani-
s³awa Zygmunta nachodzi myœl,
by to rzuciæ. Przywyk³ do pukania
i proszenia, od drzwi do drzwi.
Sponsorom oferuje reklamê na
koszulkach kolarzy i samochodzie
serwisowym, bo có¿ wiêcej mo¿e?
Niewielu ich. – Biedny biednemu
pomo¿e, ale bogaty biednemu,
nigdy. Takiemu, kurde, zawsze
ma³o – koñczy Stanis³aw Zyg-
munt, znaczy siê „Kolarz”. Dla tu-
tejszych.

Andrzej Janas �Stanis³aw Zygmunt oraz jego wychowanek 13-letni Kewin WylaŸ.
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Uczniowie zostali zakwaterowa-
ni u goszcz¹cych ich rodzin bry-
tyjskich, z którymi spêdzali wspól-
ne poranki i wieczory. Tam mogli
doskonaliæ praktyczne umiejêtno-
œci konwersacji w jêzyku angiel-
skim, szczególnie przy wspólnych
œniadaniach i kolacjach. Rodziny
by³y bardzo sympatyczne i bardzo
nas polubi³y, wiêc koñcowym po-
¿egnaniom towarzyszy³y ³zy. Na-
tomiast ca³e dnie spêdzaliœmy na
zwiedzaniu najciekawszych zabyt-
ków i atrakcji turystycznych Lon-
dynu.

Uczniowie zwiedzili Greenwich
z Królewskim Obserwatorium
Astronomicznym (przez które
przechodzi po³udnik 0 st.), Mu-
zeum Morskie oraz Planetarium,
w którym w interaktywnych zada-
niach odkrywali tajemnice wszech-
œwiata. Do Greenwich dojechali-
œmy sterowan¹ komputerowo ko-
lejk¹ zwan¹ DLR (Docklands Li-
ght Railway), z okien której roz-
poœciera³y siê wspania³e widoki na
malownicze stare doki dawnego
portu londyñskiego. W Green-
wich podziwialiœmy SV Cutty Sark
– XIX-wieczny kliper herbaciany,
który stoi teraz w suchym doku
jako statek-muzeum, a nastêpnie

W dniach 14-20 czerwca br. gru-
pa uczniów z Zespo³u Szkó³
w Nowej Sarzynie wyjecha³a na
siedmiodniowy obóz jêzykowy do
stolicy Wielkiej Brytanii – Londy-
nu. Celem wyjazdu by³o podno-
szenie kompetencji jêzykowych
uczniów, poznanie historii oraz ar-
chitektury najciekawszych zabyt-
ków i atrakcji turystycznych Lon-
dynu, a tak¿e zwyczajów i stylu
¿ycia typowej brytyjskiej rodziny.

przeszliœmy tunelem pod rzek¹
Tamiz¹.

Nastêpnie zwiedzaliœmy cen-
trum miasta. Uczniowie podziwia-
li neogotycki Pa³ac Westminsterski,
znany tak¿e jako Houses of Parlia-
ment, wraz z wie¿¹ zegarow¹ i s³yn-
nym dzwonem Big Benem, siedzi-
bê premiera na ulicy 10 Downing
Street, zmianê warty królewskiej
przed Pa³acem Buckingham, zmia-
nê królewskiej warty konnej przed
pa³acem Whitehall, Trafalgar Squ-
are z kolumn¹ Nelsona oraz Pic-
cadily Circus. Podziwialiœmy rów-
nie¿ wspania³e londyñskie mosty
– Tower Bridge i Millenium Brid-
ge, z których rozpoœciera³y siê piêk-
ne widoki na miasto. Zwiedziliœmy
jedn¹ z najwa¿niejszych œwi¹tyñ
anglikañskich – Westminster Ab-
bey, w której podczas zwiedzania
korzystaliœmy z przewodników
audio w jêzyku angielskim, a tak-
¿e katedrê St. Paul oraz ponad 900
letni¹ Tower of London, gdzie w
odkrywaniu historii i tajemnic to-
warzyszy³a nam wspania³a pani
przewodnik – Brytyjka o imieniu
Avril.

Niezapomnianych wra¿eñ,
obok przeja¿d¿ki w kapsule Lon-
don Eye, z której zobaczyliœmy
zapieraj¹c¹ dech w piersiach pa-
noramê ca³ego miasta, dostarczy³
nam równie¿ rejs po Tamizie,
w trakcie którego przewodnik
w zabawny i ciekawy sposób opo-
wiada³ w jêzyku angielskim cieka-
wostki o mijanych po drodze za-
bytkach i wspó³czesnych moder-
nistycznych budowlach. Ucznio-
wie podziwiali równie¿ dzie³a sztu-
ki w Galerii Narodowej, dzie³a sztu-
ki wspó³czesnej w galerii Tate
Modern, a tak¿e wspania³e ekspo-

naty i wystawy interaktywne
w Muzeum Historii Naturalnej
oraz Muzeum Nauki, w których,
zw³aszcza z naszym zafascynowa-
nym nauk¹ absolwentem Rad-
kiem Porad¹, musieliœmy negocjo-
waæ godzinê wyjœcia.

W celu relaksu i odpoczynku
chodziliœmy na spacery do najbar-
dziej królewskiego parku w Lon-
dynie w s¹siedztwie Pa³acu Buckin-
gham – St. James’s Park oraz uro-
czego, lecz bardzo rozleg³ego
Hyde Park, gdzie spo¿ywaliœmy
lunch oraz ogl¹daliœmy rozgrywki
sportowe m³odzie¿y angielskiej,
która gra³a w pi³kê w szkolnych
mundurkach, czyli w eleganckich
czarnych d³ugich spodniach i bia-
³ych koszulach z krawatem. Tak¿e
w Hyde Parku œwiêtowaliœmy
17 urodziny Mateusza, który otrzy-
ma³ od nas angielsk¹ mufinkê za-
miast tortu. Nie zabrak³o nam
równie¿ czasu na zakupy w s³yn-
nych londyñskich sklepach na
Oxford Street, sk¹d zw³aszcza
dziewczêta wychodzi³y bardzo nie-
chêtnie. Byliœmy tak¿e w luksuso-
wym domu towarowym – Har-
rods, który ze wzglêdu na ceny
postanowiliœmy jednak tylko zwie-
dziæ. Wspaniale te¿ bawiliœmy siê
w dzielnicy Covent Garden – zna-
nej ze spotkañ artystów, cyrkow-
ców, muzyków i osób zwi¹zanych
ze sztuk¹ oraz w dzielnicy Cam-
den Town – s³yn¹cej z kolorowych
sklepików, kana³ów i mieszanki

kultur z ca³ego œwiata, której ser-
cem jest Camden Market – wielki
bazar ze starociami, ubraniami,
tkaninami oraz kuchni¹ z ca³ego
œwiata.

Uczniowie podró¿owali ró¿ny-
mi œrodkami transportu: metrem,
s³ynnymi autobusami piêtrowymi
oraz poci¹gami. Nauczyli siê ko-
rzystaæ z map miasta, metra oraz
informacji turystycznej na sta-
cjach, a przede wszystkim coraz
swobodniej pos³ugiwali siê jêzy-
kiem angielskim w codziennej
komunikacji ze swoimi rodzina-
mi goszcz¹cymi, w sklepie na za-
kupach oraz na ulicy w trakcie
pytañ i próœb o informacje. Jak na
prawdziwy obóz jêzykowy przysta-
³o, staraliœmy siê jak najczêœciej
porozumiewaæ z naszymi ucznia-
mi w jêzyku angielskim.

Londyn to magiczna, wielokul-
turowa aglomeracja, w której spê-
dziliœmy niezapomniane chwile,
zabawne przygody, zawarliœmy
nowe znajomoœci i zapewne jesz-
cze tam wrócimy. Uczniowie nie-
chêtnie ¿egnali siê ze swoimi ro-
dzinami. Byli zauroczeni architek-
tur¹ miasta, bogactwem zabytków
historycznych, ciep³¹ atmosfer¹,
¿yczliwoœci¹ i otwartoœci¹ jego
mieszkañców. Dlatego te¿ w dro-
dze powrotnej do Polski snuli pla-
ny kolejnej wyprawy jêzykowej.
Tym razem mo¿e do Szkocji lub
Irlandii?

ZS

Obóz językowy w LondynieObóz językowy w Londynie
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W ramach projektu dokonano
remontu budynku warsztatów
szkolnych. Do chwili obecnej roz-
strzygniêto dwa przetargi na do-
stawê specjalistycznego sprzêtu do
kilku pracowni i laboratoriów na
wartoœæ 7 mln z³otych (trzeci –
ostatni przetarg zostanie rozstrzy-
gniêty oko³o 15 lipca). Jak pod-
kreœla Dyrektor szko³y Halina
Samko od nowego roku szkolne-
go bêdziemy mieæ w ZST bardzo
profesjonalne zaplecze dydaktycz-
ne w zakresie: mechatroniki, elek-
troniki, obróbki cieplnej i pla-
stycznej, metrologii i wytrzyma³o-
œci materia³ów. Ponadto bêdziemy
dysponowaæ nowoczesnym sprzê-
tem do spawania, obróbki metali,
obróbki drewna. O profesjonalny
sprzêt wzbogaci siê tak¿e pracow-
nia samochodowa. Po zakoñcze-
niu remontów hale zostan¹ wy-
posa¿one w nowoczesne obrabiar-
ki CNC po³¹czone z pracowni¹
symulatorów, obrabiarki konwen-
cjonalne oraz zostanie utworzona
profesjonalna pracownia kompu-
terowego wspomagania CAD –
CAM i CNC. Dziêki temu bêdzie-
my mogli kszta³ciæ m³odzie¿ na
wysokim poziomie, tak, aby po
skoñczeniu szko³y mogli znaleŸæ
swoje miejsce na rynku pracy.
Wymieniony wy¿ej sprzêt bêdzie
równie¿ s³u¿y³ lokalnym przedsiê-

Zespó³ Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku

Zespó³ Szkó³ Technicznych w Le-
¿ajsku jest jednym z 12 benefi-
cjentów projektu „Transfer Nowo-
czesnych Technologii Wytwarza-
nia” maj¹cego na celu stworze-
nie nowoczesnej infrastruktury
edukacyjnej.

biorcom, którzy bêd¹ mogli na
nim szkoliæ swoje kadry. Jak za-
uwa¿a Robert Maruszak – nauczy-
ciel przedmiotów mechatronicz-
nych w ZST, obecny rozwój auto-

�Nauczyciel przedmiotów mechatronicznych w ZST Robert Maruszak prezentuje ro-

bota KAWASAKI

matyzacji procesów technologicz-
nych wymusza wprowadzenie ela-
stycznego œrodka wytwarzania ja-
kim jest robot. W ramach projek-
tu zakupiliœmy robota KAWASA-

Projekt jest wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

KI o 6 osiach ruchu z systemem
wizyjnym. Dziêki temu nasi
uczniowie bêd¹ uczyli siê budo-
wy, eksploatacji oraz programowa-
nia robota. W czasie zajêæ bêdzie-
my realizowaæ szereg aplikacji prze-
mys³owych na robotach, np.
monta¿, segregacja elementów,
malowanie, spawanie oraz zgrze-
wanie. Pracownia mechatroniki
zosta³a doposa¿ona w przemys³o-
we oprogramowanie Wonderware
InTouch zaprojektowane do wizu-
alizacji oraz kontroli procesów
produkcyjnych. Obecnie na ryn-
ku pracy istnieje du¿e zapotrze-
bowanie na programistów i ope-
ratorów, dlatego pod tym k¹tem
bêdziemy kszta³ciæ uczniów.
W zwi¹zku z tym, w zawodzie
technik mechatronik dostosowa-
no program nauczania, który
w klasie czwartej wprowadza spe-
cjalizacjê: obs³uga i programowa-
nie robotów przemys³owych. Dziê-
ki projektowi, w nowoczesne urz¹-
dzenia i sprzêt kontrolno-pomia-
rowy, zosta³a tak¿e wyposa¿ona
pracownia metrologii i wytrzyma-
³oœci. Jakoœæ zakupionych urz¹-
dzeñ odpowiada standardom obo-
wi¹zuj¹cym m.in. w zak³adach
„Doliny Lotniczej” i wy¿szych
uczelniach technicznych, mówi
Wies³aw ¯elasko – nauczyciel
przedmiotów mechanicznych
w ZST w Le¿ajsku. Do nowego
laboratorium zakupiona zosta³a
m.in. wspó³rzêdnoœciowa maszy-
na pomiarowa, projektor pomia-
rowy, mikroskop warsztatowy,
profilografometr, maszyna do po-
miaru wytrzyma³oœci materia³ów,
maszyna do badania udarnoœci,
mikroskop metalograficzny oraz
wiele innych urz¹dzeñ pozwalaj¹-
cych na zapoznanie m³odzie¿y
z nowoczesnymi technikami oce-
ny i kontroli jakoœci w przemyœle
lotniczym i maszynowym. W pra-
cowni tej odbywaæ siê bêd¹ zajêcia
w technikum mechanicznym
o specjalnoœci: programowanie
i obs³uga obrabiarek sterowanych
i spawalnictwo.

25 czerwca br. zosta³o podpisa-
ne porozumienie dotycz¹ce wspó³-
pracy pomiêdzy Wy¿sz¹ Szko³¹
Informatyki i Zarz¹dzania w Rze-
szowie i Zespo³em Szkó³ Technicz-
nych w Le¿ajsku, obejmuj¹ce pa-
tronatem przez uczelniê – klasy
technikum informatycznego.
Dziêki temu porozumieniu,
uczniowie klasy patronackiej bêd¹
mogli uczestniczyæ w wybranych
wyk³adach prowadzonych dla stu-

�Porozumienie o wspó³pracy podpisuj¹

Prorektor WSiZ ds. Nauczania Andrzej

Rozmus i Dyrektor ZST Halina Samko

Klasa patronacka w technikum informatycznym

w Zespole Szkó³ Technicznych
dentów, a tak¿e w konferencjach
i sympozjach naukowych organi-
zowanych przez WSiZ. Ponadto
m³odzie¿ nawi¹¿e wspó³pracê
z ko³ami naukowymi uczelni i we-
Ÿmie udzia³ w imprezach adreso-
wanych do uczniów szkó³ ponad-
gimnazjalnych. Przedstawiciele
uczelni, trzy razy w pó³roczu prze-
prowadz¹ tak¿e cykl lekcji z zakre-
su informatyki, zgodnie z progra-
mem nauczania, a pracownicy na-

ukowo-dydaktyczni zorganizuj¹
konkurs z wiedzy informatycznej
dla uczniów patronackiej klasy.

ZST

– Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii
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Wydarzenie mog³o siê odbyæ
dziêki dofinansowaniu ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (Regionalny Pro-
gram Operacyjny Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-
2013). Organizatorami wydarzenia
by³o Muzeum Ziemi Le¿ajskiej
wraz z Urzêdem Marsza³kowskim
Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie (Departament Roz-
woju Regionalnego).

Ten ponadczasowy musical to
piêkny, a zarazem wzruszaj¹cy
pokaz sztuki. Unikatowa oprawa
artystyczna sceny oraz ponad stu-
osobowa grupa aktorów, która za-
prezentowa³a efektowne tañce
i grê aktorsk¹ z pewnoœci¹ na d³u-
go zapadn¹ w pamiêci.

Skrzypek na dachu
W sobotê 29 czerwca br. na dziedziñcu Muzeum Ziemi Le¿ajskiej
odby³ siê musical „Skrzypek na Dachu” w wykonaniu Teatru Rozryw-
ki w Chorzowie. By³ on ukoronowaniem piêcioletniego istnienia Mu-
zeum.

Sam musical opowiada³ o dzie-
jach ¿ydowskich mieszkañców
Anatewki, których zwyczajne ¿ycie
niszczy wielka historia nadci¹ga-
j¹cej rewolucji w 1905 roku. Sce-
ny te nieodmiennie wzruszaj¹
wci¹¿ nowe pokolenia widzów.

Fina³ udekorowa³ „laserem”
wraz z pokazem laserów, które roz-
œwietli³y niebo przed Muzeum.

KSZ

Fot. MZL
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9 lipca br. w Podkarpackim Urzêdzie Wojewódzkim w Rzeszowie
mia³a miejsce uroczystoœæ wrêczenia odznaczeñ pañstwowych przez
wojewodê podkarpackiego Ma³gorzatê Chomycz-Œmigielsk¹. W spo-
tkaniu udzia³ wziêli burmistrz Jerzy Paul wraz z siedmioma pracow-
nikami UMiG, którzy zostali odznaczeni przez Prezydenta RP „Z³o-
tymi Medalami za D³ugoletni¹ S³u¿bê”. Medalami za wzorowe,
wyj¹tkowo sumienne wykonywanie obowi¹zków wynikaj¹cych
z pracy zawodowej uhonorowano Mariê Balawejder-Œliwê, El¿bietê
Dec, Zdzis³awa GoŸdziewskiego, Anielê Kidê, Stanis³awê Kulec, Ja-
dwigê Lejê-Szaluœ, Ryszarda Ma³ka, El¿bietê Skibê, Mariê Trestkê
i Danutê Wojnar.

W trakcie uroczystoœci ró¿ne odznaczenia pañstwowe otrzyma³o
ponad czterdziestu mieszkañców województwa podkarpackiego –
za zas³ugi na rzecz niepodleg³oœci i suwerennoœci Polski, przemian
demokratycznych, dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i kombatanck¹, kszta³to-
wania moralnoœci i patriotycznej postawy polskiej m³odzie¿y.

W rywalizacji udzia³ wziê³y czte-
ry dru¿yny ¿eñskie z Sarzyny, Woli
Zarczyckiej, Jelnej i Rudy £añcuc-
kiej oraz osiem mêskich z wszyst-
kich jednostek OSP. Zmagania
rozpoczê³y druhny. W pierwszej

konkurencji – sztafetowym torze
przeszkód najlepsze okaza³y siê
zawodniczki z Woli Zarczyckiej
przed Rud¹ £añcuck¹ i Sarzyn¹.
Druhny z Woli Zarczyckiej z po-
wodu awarii pompy nie ukoñczy-

³y æwiczenia bojowego, w zwi¹zku
z czym zosta³y ostatecznie sklasy-
fikowane na czwartym miejscu.
Podobnie jak rok temu, w æwicze-
niu bojowym zwyciê¿y³y druhny
z Sarzyny, co pozwoli³o im na za-
jêcie pierwszego miejsca w koñco-
wej klasyfikacji. Minimalnie s³ab-
sza by³a Ruda £añcucka, której
kolejny raz przypad³a druga loka-
ta. Na trzecim miejscu zawody

ukoñczy³y druhny z Jelnej. Rywa-
lizacja druhów by³a równie zaciê-
ta. W sztafecie najszybsi byli stra-
¿acy-ochotnicy z £ukowej, przed
druhami z Woli Zarczyckiej i Sa-
rzyny. W æwiczeniu bojowym
£ukowa ust¹pi³a miejsca Woli Za-
rczyckiej, ale przewaga wypraco-
wana w pierwszej konkurencji
pozwoli³a jej zwyciê¿yæ zawody.
S³abszy wystêp Sarzyny w æwicze-
niu bojowym wykorzystali stra¿a-
cy z Rudy £añcuckiej i to oni zajê-
li ostatecznie trzeci¹ pozycjê. Pi¹-
ta lokata przypad³a OSP w Jelnej,
a kolejne miejsca zajêli OSP Wól-
ka £êtowska, OSP £êtownia i OSP
Tarnogóra. Po zakoñczeniu emo-
cjonuj¹cej rywalizacji burmistrz
Jerzy Paul i Prezes Zarz¹du Oddzia-
³u Miejsko-Gminnego OSP RP
Józef Sarzyñski podziêkowali
uczestnikom za udzia³ w zawo-
dach oraz wrêczyli pami¹tkowe
puchary i nagrody.

Pomocy organizacyjnej udzieli-
li równie¿ pracownicy MZKS
„Unia”, a nad prawid³owym prze-
biegiem zawodów czuwa³a komi-
sja sêdziowska z Komendy Powia-
towej PSP w Le¿ajsku.

Gminne zawody sportowo-po¿arnicze

30 czerwca 2013 roku na stadionie „Unii” w Nowej Sarzynie odby³y
siê Gminne Zawody Sportowo-Po¿arnicze, których organizatorami byli:
Urz¹d Miasta i Gminy, Zarz¹d Oddzia³u Miejsko-Gminnego OSP RP
oraz Komenda Powiatowa PSP w Le¿ajsku.

Tegoroczna „Noc Œwiêtojañska
nad Trzeboœnic¹” odby³a siê
23 czerwca w so³ectwie Judaszówka.
Impreza rozpoczê³a siê marszami na
orientacje, które zwyciê¿yli Jakub
Zieliñski i Mateusz Styga z Kolbu-
szowej w kategorii TP (dla pocz¹t-
kuj¹cych) oraz Seweryn Kulec
i Karolina Szwedo z Nowej Sarzyny
w kategorii TZ (dla zaawansowa-
nych). W miêdzyczasie licznie zgro-
madzona publicznoœæ mog³a obej-
rzeæ bogaty program artystyczny. Na
scenie obok budynku domu kultu-
ry zaprezentowa³a siê kapela ludo-
wa „Majdaniarze” oraz grupa ta-
neczna „Azalia” z Woli Zarczyckiej.
Ponadto grupa teatralna dzia³aj¹ca

Pracownicy Urzêdu Miasta i Gminy
Nowa Sarzyna z medalami Prezydenta RP przy filii Oœrodka Kultury w Woli

Zarczyckiej wystawi³a spektakl pt.
„Zapomniany diabe³”. Nastêpnie
mo¿na by³o obejrzeæ obrzêd nocy
œwiêtojañskiej przygotowany przez
dzieci i m³odzie¿ z Judaszówki. Zgod-
nie z tradycj¹ dziewczêta rzuci³y na
wodê wianki z nadziej¹, i¿ wy³owi je
ukochana osoba. Mia³o to wró¿yæ
szczêœcie w mi³oœci i szybkie zam¹¿-
pójœcie.

 O zmierzchu w górê wznios³y
siê p³on¹ce lampiony. Nie zabra-
k³o równie¿ tradycyjnego ogniska
i pieczenia kie³basy, a przede
wszystkim zabawy tanecznej,
któr¹ miejscowa m³odzie¿ mia³a
okazjê rozpocz¹æ wakacje.

Noc Œwiêtojañska nad Trzeboœnic¹
Organizatorami imprezy
byli Oœrodek Kultury w No-
wej Sarzynie, Oddzia³
PTTK w Nowej Sarzynie,
SKT „Przygoda” w Nowej
Sarzynie oraz Rada So³ec-
ka w Judaszówce, zaœ
sponsorami Miasto i Gmi-
na Nowa Sarzyna, Grupa
¯ywiec S.A. Browar w Le-
¿ajsku oraz Ko³o Gospo-
dyñ Wiejskich w Judaszów-
ce.Fot. Adam Tokarz

Fot. Grzegorz Szklanny

Fot. Leszek Gol
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Tegoroczne œwiêto gminy Ku-
ry³ówka odby³o siê w dniach 22-23
czerwca br., sobota to tradycyjny
ju¿ „Turniej pi³ki no¿nej junio-
rów” o puchar dyrektora GOK na
kompleksie boisk sportowych
ORLIK.

W Niedzielê mieliœmy kilka po-
wodów do œwiêtowania m.in. „Dni
Gminy”, „Gminny dzieñ stra¿a-
ka”, „95-lecie OSP im. J. Szczêsne-
go w Kury³ówce” oraz „15-lecie Or-
kiestry Dêtej Gminnego Oœrodka
Kultury w Kury³ówce”.

Dzieñ rozpoczêliœmy Msz¹
Œwiêt¹ w intencji stra¿aków w ko-
œciele parafialnym pw. Œw. Józefa
w Tarnawcu, po której uroczysto-
œci przenios³y siê na plac przed
stra¿nic¹ OSP w Kury³ówce. Ofi-
cjalnego otwarcia dokona³ Wójt
Gminy Tadeusz Halesiak, witaj¹c
zaproszonych goœci i przyby³ych
mieszkañców. W czêœci stra¿ackiej
wrêczono medale i listy gratula-
cyjne dla wyró¿niaj¹cych siê stra-
¿aków z terenu gminy Kury³ów-
ka oraz OSP im. J. Szczêsnego
w Kury³ówce z okazji jubileuszu
95-lecia dzia³alnoœci spo³ecznej.

Drug¹ czêœæ imprezy rozpocz¹³
klaun Fred, który swoimi zabawa-
mi i humorem wci¹gn¹³ do wspól-
nej zabawy nie tylko dzieci ale rów-
nie¿ rodziców. Nastêpnie scen¹
zaw³adnê³y zespo³y Gminnego
Oœrodka Kultury, które zaprezen-
towa³y swój dorobek artystyczny.
Zespo³y Œpiewacze „Leszczyna”
z Kulna, „Jarzêbina” z Kury³ów-
ki, „Kalina” z Kolonii Polskiej
i „Jagoda” z D¹browicy zaprezen-
towa³y piêkno folkloru i muzyki
ludowej, z kolei Zespó³ Tañca Es-
tradowego w uk³adach „Martix”
i „Piraci z Karaibów” to pe³en eks-
presji i energii taniec nowoczesny
z efektami œwietlnymi. Cz³onko-
wie Zespo³u wokalnego zaprezen-
towali znane przeboje polskich
gwiazd muzyki rozrywkowej,
a Chór mêski tym razem trochê
biesiady i folkloru. Innym jak¿e
wa¿nym w tym dniu Jubilatem
by³a Orkiestra Dêta GOK, œwiê-
tuj¹ca 15-lecie dzia³alnoœci, by³a
wiêc okazja do wspomnieñ, ogl¹-
dania specjalnie przygotowanej na
t¹ okazjê wystawy fotograficznej
oraz spotkañ po latach z osoba-
mi, które w tamtym okresie two-

Dni Gminy

Kury³ówka 2013

rzy³y j¹ i pracowa³y na jej obecny
wizerunek. Po wrêczeniu podziê-
kowañ i statuetek dla kapelmi-
strzów nast¹pi³ wspólny koncert
by³ych i obecnych cz³onków orkie-
stry, na który czekali licznie przy-
byli widzowie, a przede wszystkim
rodziny muzyków.

Podczas imprezy zaprezentowa³
siê równie¿ Klub motocykli zabyt-
kowych „WueSka” z Le¿ajska, któ-
ry zaprezentowa³ motocykle pa-
miêtaj¹ce czasy miêdzywojenne
oraz te z lat 60-70-tych ubieg³ego

wieku. Natomiast klub z Sarzyny
zaprezentowa³ pokaz akrobacji
motolotni z napêdem, zrzucaj¹c
co chwilê s³odkie upominki, któ-
rych zdobycie wymaga³o du¿o re-
fleksu i sprytu.

Gwiazd¹ tegorocznych Dni
Gminy by³ zespó³ Disco Polo „VE-
EGAS” z Zamoœcia, który zrobi³
to czego oczekiwali organizatorzy,
czyli œci¹gn¹³ wielu widzów dobrze
ich bawi¹c. Na zakoñczenie odby-
³a siê zabawa taneczna z zespo³em
KYCIE tym razem nieco d³u¿sza

ni¿ zwykle(do 200), wykorzystuj¹c
okazjê, poniewa¿ pierwszy raz od
trzech lat nie pada³o… przynaj-
mniej nie podczas imprezy.

Szczególne podziêkowania kie-
rujê do Oficjalnego Sponsora
Imprezy Browar Le¿ajsk za oka-
zane wsparcie finansowe oraz fir-
mom Inwentor i Abix.

goklp

Wiêcej zdjêæ na

www.kurylowka.pl

�Dni Gminy ciesz¹ siê zawsze ogromnym zainteresowaniem mieszkañców i goœci

�Tadeusz Halesiak Wójt Gminy zosta³

odznaczony Z³otym Znakiem Zwi¹zku   –

najwy¿szym odznaczeniem nadanym

przez Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku OSP RP�Za³o¿yciel i kontynuatorzy dzia³alnoœci Orkiestry Dêtej GOK
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Program Stypendialny  „Agraf-
ka Agory – stypendia edukacyjne
dla studentów” skierowany jest do
studentów studiów dziennych, li-
cencjackich i magisterskich uczel-
ni pañstwowych (od drugiego do
ostatniego roku studiów).

Celem Programu jest pomoc fi-
nansowa dla studentów osi¹gaj¹-
cych bardzo dobre wyniki w nauce,
mog¹cych pochwaliæ siê du¿ym
zaanga¿owaniem i prac¹ spo³eczn¹
na rzecz œrodowiska, osi¹gaj¹cych
niskie dochody w rodzinie i miesz-
kaj¹cych na terenie Gminy Le¿ajsk

(w miejscowoœciach Brzóza Królew-
ska, Cha³upki Dêbniañskie, Dêb-
no, Hucisko, Giedlarowa) oraz ab-
solwentów Niepublicznego Gim-
nazjum w Dêbnie bez wzglêdu na
miejsce zamieszkania.

Program stypendialny jest part-
nersk¹ inicjatyw¹ trzech Stowarzy-
szeñ oraz Gminy Le¿ajsk z Wój-
tem Krzysztofem Sobejko na cze-
le. Liderem i administratorem Pro-
gramu bêdzie Stowarzyszenie Roz-
woju Wsi Dêbno.

Decyzj¹ Komisji Konkursowej
Akademii Rozwoju Filantropii
w Polsce znaleŸliœmy siê wœród
oœmiu organizacji pozarz¹dowych
(na 30 ubiegaj¹cych siê), które
otrzyma³y dofinansowanie do Pro-
gramu stypendialnego dla studen-
tów w kwocie 13 680 z³otych.

Wspólny wk³ad naszych orga-
nizacji i Gminy Le¿ajsk wynosi
10 260 z³. Dziêki temu w obecnej
edycji Programu bêdziemy mogli
przyznaæ siedem stypendiów po

„Gminne Œwiêto Przedszkolaka” –  Wierzawice 2013

Wójt Gminy Le¿ajsk przypomina o zbli¿aj¹cym siê II terminie sk³a-
dania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Termin sk³adania wniosków od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2013 roku

w za³¹czeniu faktury za zakupiony olej napêdowy: w okresie od 1 lutego

do 31 lipca 2013 r.

Dyrektorzy
szkó³

z nominacjami
na nastêpne

lata

Pod koniec maja w Oœrodku Kul-
tury w Wierzawicach po raz
pierwszy odby³o siê „Gminne
Œwiêto Przedszkolaka 2013”.
W ramach tej imprezy odby³y siê
konkursy: recytatorski „Tobie
mamo”, piosenki „Dzieciêce nut-
ki” i plastyczny „Przedszkole na-
szych marzeñ”.

W konkursie piosenki

jury przyzna³o:

I miejsce: Mateusz Duda – SP z Cha-
³upek Dêbniañskich o/Przedszkolny
II miejsce: Maja Kozyra, Wiktoria

Mêdrek, Monika Ciryt – Przedszko-
le w Giedlarowej; Julia Baran – SP
w Cha³upkach Dêbniañskich o/Przed-
szkolny
III miejsce: Oliwia Piziak, Weroni-

ka Witnik, Julia £ania – Przedszko-
le w Wierzawicach

3 420 z³otych ka¿de, a ca³kowita
kwota wyniesie 23 940 z³otych.

Stypendium bêdzie wyp³acane
miesiêcznie w okresie X.2013 –
VI. 2014 w kwocie 380 z³. Wnioski
aplikacyjne przyjmowane bêd¹
w siedzibie Stowarzyszenia Rozwo-
ju Wsi Dêbno – (Dêbno 200)
w okresie 5-30 lipca 2013 r.

Wszelkie informacje

uzyskaæ mo¿na i pobraæ

niezbêdne dokumenty na stronach:

�Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Dêbno – zak³adka Program Sty-
pendialny ,,Agrafka Agory – sty-
pendia edukacyjne dla studen-
tów” www.stowdebno.pl

�Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Brzóza Królewska www.stowa-
rzyszenie.brzozakrolewska.pl

�Stowarzyszenia Rozwoju Gie-
dlarowej www.stowarzysze-
nie.giedlarowa.com

�Urzêdu Gminy Le¿ajsk www.le-
zajsk.ug.gov.pl
Jednoczeœnie pragniemy poinfor-

mowaæ wszystkich, którzy nie zakwa-
lifikuj¹ siê do naszego programu sty-
pendialnego, o tym ¿e istnieje serwis
www.mojestypendium.pl który sta-
nowi bazê wszystkich programów
stypendialnych dostêpnych dla m³o-
dych ludzi oraz ró¿norodnych kon-
kursów. Mamy nadziejê, ¿e znajdzie-
cie tam odpowiedni dla siebie pro-
gram stypendialny.

 Prezes Stowarzyszenia
Kazimierz Krawiec

Program stypendialny Agrafka Agory 2013
Stypendia dla uzdolnionych studentów z Dêbna, Giedlarowej, Brzózy Królewskiej, Huciska oraz Cha³upek Dêbniañskich!

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Dêbno, Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Brzóza Królewska oraz Sto-
warzyszenie Rozwoju Giedlaro-
wej og³aszaj¹ nabór do konkursu
stypendialnego w ramach Pro-
gramu ,,Agrafka Agory – stypen-
dia edukacyjne dla studentów” –
partnerskiego programu Akade-
mii Rozwoju Filantropii w Polsce
i Fundacji Agory.

Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom nagród: Wójtowi Gminy Le¿ajsk,

LGD „Stowarzyszenie Region Sanu i Trzeboœnicy”, Dyrektorowi GOK

Markowi Krauzowi oraz za pomoc w organizacji z-cy Dyrektora ZS

w Wierzawicach Lucynie PowroŸnik, instruktorowi GOK w Giedlaro-

wej Ma³gorzacie Kula, prac. Biblioteki – Lucynie Murdzi oraz Dyrekto-

rowi ZS w Wierzawicach Adamowi Wylaziowi.

Wyró¿nienie: Maksymilian Czapla –
ZS w Piskorowicach o/Przedszkolny

Wójt Gminy Le¿ajsk Krzysztof
Sobejko z³o¿y³ najlepsze ¿yczenia
z okazji œwiêta oraz podziêkowa³
dzieciom i opiekunom za udzia³
w „Gminnym Œwiêcie Przedszko-
laka 2013”. Ka¿de dziecko zosta³o
obdarzone s³odyczami ufundowa-
nymi przez wójta.

W le¿ajskim urzêdzie odby³a
siê uroczystoœæ nadania nomina-
cji dyrektorskich kandydatom
wy³onionym z og³oszonego przez
wójta konkursu na dyrektorów
piêciu placówek oœwiatowych
z terenu gminy Le¿ajsk. Akty
powierzenia nominacji wrêczy³
wójt Krzysztof Sobejko.

Nominacje na okres kolej-
nych piêciu lat szkolnych t.j. od
1.09.13 do 31.08.2018 otrzymali:
El¿bieta ¯ak – na dyrektora SP
w Hucisku, Lucyna £adak – na
dyrektora SP w Cha³upkach
Dêbniañskich, Marian Grabarz
– na dyrektora ZS w Brzózie Kró-
lewskiej, Adam WylaŸ – na dy-
rektora ZS w Wierzawicach, Jan
Kuczek – na dyrektora ZS w Sta-
rym Mieœcie oraz Dariusz Miœ –
na dyrektora ZS w Dêbnie.

Do udzia³u w imprezie zg³osi³y
siê przedszkola i oddzia³y przed-
szkolne z ZS Giedlarowej,
SP z Cha³upek Dêbniañskich,
ZS z Piskorowic, SP z Przychojca,
ZS z Dêbna i z ZS z Wierzawic.
Ogó³em w konkursach wziê³o
udzia³ 60 dzieci.

W konkursie recytatorskim

jury przyzna³o:

I miejsce: Izabela Kycia – Przed-
szkole w Wierzawicach; Kacper Gi¿a

– Przedszkole w Giedlarowej
II miejsce: Oliwia Piziak – Przedszkole
w Wierzawicach; Mateusz Duda – SP
w Cha³upkach Dêbniañskich o/Przed-
szkolny; Zuzanna Niemczyk – Przed-
szkole w Wierzawicach
III miejsce: Lena Kula – SP w Cha³up-
kach Dêbniañskich Oddzia³ Przedszkolny
Wyró¿nienie: Aleksandra Kuc³o –
ZS w Piskorowicach O/ Przedszkol-
ny; Julia Baran – SP w Cha³upkach
Dêbniañskich

OG£OSZENIE
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Jubileusz 60. lecia powstania
OSP œwiêtowa³a ca³a braæ stra¿ac-
ka. Tradycyjnie ju¿ tego typu uro-
czystoœci poprzedzi³a Msza Œwiê-
ta, której przewodniczy³ ksi¹dz
pra³at Mieczys³aw Rusin – Kape-
lan Stra¿aków Archidiecezji Prze-
myskiej wraz z proboszczem para-
fii – ks. Wies³awem Kozio³em. Ce-
remoniê rozpoczê³o nabo¿eñstwo
w koœciele parafialnym w Zmys³ów-
ce. Uczestnicy modlili siê w inten-
cji jednostki Jubilatki oraz miej-
scowych druhów i ich rodzin.
W wyg³oszonym s³owie bo¿ym
ks. kapelan podkreœla³ jak ogrom-
ne znaczenie w ¿yciu spo³ecznym
ma ruch stra¿acki. Przypomnia³,
¿e polscy stra¿acy s¹ wierni tym
trzem s³owom: Bóg, Honor i Oj-
czyzna. Do tego dochodzi bezin-
teresowna praca i poœwiecenie, gdy
wynikn¹ sytuacje wymagaj¹ce in-
terwencji. Wspomnia³ te¿ o ca³ych
rodzinach stra¿ackich- o matkach,
¿onach i dzieciach, którzy zawsze
z wielk¹ wyrozumia³oœci¹ i cierpli-
woœci¹ wspieraj¹ swoich stra¿aków
– Obyœcie zawsze z wielk¹ godno-
œci¹ i zaszczytem nosili stra¿acki
mundur, a œw. Florian niech ma
Was zawsze w swej opiece – prosi³
stra¿acki kapelan. W trakcie na-
bo¿eñstwa poœwiêcono nowy
sztandar, który przekazany zosta³
jednostce.

Po nabo¿eñstwie w asyœcie Or-
kiestry Dêtej z Grodziska Dolne-
go uczestnicy spotkania, liczne
poczty sztandarowe, pododdzia³y
stra¿aków ochotników z ca³ej
gminy, przedstawiciele OSP Budy
£añcuckie „Lewe” oraz zaprosze-
ni goœcie i mieszkañcy przemasze-
rowali na plac przed remiz¹ OSP
w Zmys³ówce, który zamieni³ siê
w plac apelowy. Tutaj pojawili siê
przedstawiciele samorz¹du, Wójt
Gminy Jacek Chmura, Z-ca Wój-
ta Arkadiusz Telka, Przewodnicz¹-
cy Rady Gminy Jerzy Gdañski,
Wicestarosta Le¿ajski Marek Ko-
gut. By³ równie¿ Komendant Po-
wiatowy PSP w Le¿ajsku bryg.
Bogdan Ko³cz, Cz³onek Prezy-

dium Zarz¹du Oddzia³u Woje-
wódzkiego ZOSP w Rzeszowie dh
Les³aw Padwiñski, Prezes Zarz¹du
Powiatowego ZOSP RP w Le¿aj-
sku dh Józef Golec, Prezes Zarz¹-
du Gminnego OSP w Grodzisku
Dolnym W³odzimierz Majkut,
emerytowany Komendant PSP
w Le¿ajsku bryg. Józef Wnêk, Kie-
rownik Posterunku Policji w Gro-
dzisku Dolnym asp. sztab. Jan
Kuc³o, so³tysi, radni wiosek Opa-
leniska-Podlesie i Zmys³ówki, za-
proszeni goœcie, sponsorzy i miej-
scowi dzia³acze.

Uroczystoœæ odby³a siê wg cere-
monia³u stra¿ackiego. Po z³o¿eniu
meldunku i podniesieniu flagi
pañstwowej, g³os zabra³ Prezes jed-
nostki – dh Kazimierz Krauz, któ-
ry powita³ zebranych goœci. Wspo-
mnia³ historiê jednostki, pocz¹tki
funkcjonowania oraz za³o¿ycieli
stra¿y w Zmys³ówce. W imieniu
w³asnym i ca³ego zarz¹du dziêko-
wa³ wszystkim, którzy przez te
wszystkie lata s³u¿yli i s³u¿¹ po-
moc¹ w dzia³aniach na rzecz jed-
nostki i przyczyniaj¹ siê do jej roz-
woju. Nie szczêdzi³ podziêkowañ
dla mieszkanek, które wykona³y
sztandar. Sztandar, który dzisiaj
otrzymaliœmy jest dla nas wielkim
wyró¿nieniem, honorem i wiel-
kim zobowi¹zaniem – zaznaczy³
prezes Krauz.

Po wyst¹pieniu prezesa, Przed-
stawiciel Rady So³eckiej, pan Jan
Makówka odczyta³ akt fundacji
sztandaru, po czym honorowi
goœcie wbijali kolejno gwoŸdzie
i wpisywali siê do pami¹tkowej kro-
niki.

Historycznym momentem uro-
czystoœci by³o przekazanie ufun-
dowanego z inicjatywy miejsco-

wych stra¿aków oraz spo³ecznoœci
Opalenisk i Zmys³ówki nowego
sztandaru. Les³aw Padwiñski –
przedstawiciel Zarz¹du Oddzia³u
Wojewódzkiego ZOSP RP w Rze-
szowie odczyta³ akt nadania sztan-
daru, odebra³ sztandar z r¹k przed-
stawiciela rady so³eckiej, by wrê-
czyæ go prezesowi Krauzowi, a ten
przekaza³ go pocztowi sztandaro-
wemu. Z wa¿niejszych odznaczeñ
warto nadmieniæ, ¿e jednostka
zosta³a odznaczona srebrnym me-
dalem za zas³ugi dla po¿arnictwa.
Nadane jednostce odznaczenie
jest œwiadectwem, ¿e podejmowa-
ne przez jednostkê dzia³ania wy-
konywane s¹ dobrze.

Jak przysta³o na tak zacny jubi-
leusz nie zabrak³o odznaczeñ dla
druhów.

Prezydium Zarz¹du Oddzia³u
Wojewódzkiego Zwi¹zku Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej uchwa³¹ 6/13/12
z 27.12.2012r. nada³o Z³oty Me-

dal „Za zas³ugi dla Po¿arnictwa”:

dh Stanis³aw Danak; Br¹zowy Me-

dal „Za zas³ugi dla po¿arnictwa”:

Robert Stefanowski.
Prezydium Zarz¹du Oddzia³u

Powiatowego Zwi¹zku Ochotni-

Sztandar na 60-lecie OSP Zmys³ówka
Niezwyk³¹ dla zmys³owskich stra-
¿aków uroczystoœæ obchodzono
w niedzielê 7 lipca 2013 r. Ochot-
nicza Stra¿ Po¿arna ze Zmys³ów-
ki z okazji jubileuszu 60. lecia po-
wstania, otrzyma³a sztandar. Lo-
kalna spo³ecznoœæ ufundowa³a go
swoim stra¿akom w dowód
wdziêcznoœci i uznania za ich trud
i poœwiêcenie.

czych Stra¿y Po¿arnych RP nada³o
odznakê „Stra¿ak wzorowy”: dh
Kruk Piotr s. Stanis³awa, dh ¯urek
Mateusz s. Krzysztofa, dh Korzyst-
ka Arkadiusz s. Andrzeja.

Prezydium Zarz¹du Oddzia³u
Wojewódzkiego Zwi¹zku Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych RP nada³o
odznakê za wys³ugê lat: 35 lat –
Kubis Stanis³aw, Nicpoñ Stanis³aw,
Leja Edward; 25 lat – Korzystka
Kazimierz, Kruk Stanis³aw, Nicpoñ
Wies³aw; 10 lat – Soko Lucjan, Nic-
poñ Dariusz, Wacnik Artur, Woj-
nar Maciej, Nicpoñ Krzysztof, Nic-
poñ Arkadiusz, Leja Stanis³aw

Za wszelk¹ udzielon¹ pomoc
i wspieranie dzia³añ jednostki, Za-
rz¹d OSP w Zmys³ówce pami¹t-
kow¹ statuetk¹ i dyplomem uho-
norowa³ równie¿ Wójta Gminy,
Jacka Chmurê oraz pracownika
Urzêdu Gminy, Kazimierza Sto-
pyrê.

Spotkanie zakoñczy³o siê
wspóln¹ biesiad¹, jak¹ miejscowi
stra¿acy przygotowali w budynku
Szko³y Podstawowej w Opaleni-
skach. Uroczystoœæ jubileuszow¹
prowadzi³ kpt. Marek Wnêk.

MH

�Akt przekazania sztandaru jednostce

�Jubileusz by³ okazj¹ do wrêczenia od-

znaczeñ

�Prezes jednostki – Kazimierz Krauz wita zaproszonych goœci
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Po¿egnalny mecz

Po blisko 40 latach gry w pi³kê
na sportow¹ emeryturê postano-
wi³ odejœæ zawodnik, który od-
cisn¹³ niebywa³e piêtno swego pi³-
karskiego talentu na kilku poko-
leniach adeptów pi³ki no¿nej.

W dniu 6.07.2013 r. póŸnym popo³udniem na stadionie LKS Grodzisz-
czanka Grodzisko Dolne odby³ siê po¿egnalnym mecz Stanis³awa Szpili
– zawodnika LKS Grodziszczanka jak równie¿ Stali Rzeszów
(m. in. awans do II ligi z zespo³em Stali Rzeszów w roku 1984).

Jego zaanga¿owanie w sprawy klu-
bu jak równie¿ podejœcie do pracy
trenerskiej mog¹ byæ przyk³adem
prawdziwej sportowej postawy dla
której duch czystej sportowej ry-
walizacji jest najwa¿niejszy.

Mecz towarzyski na zakoñcze-
nie kariery odby³ siê pomiêdzy dru-
¿ynami oldbojów LKS Grodzisz-
czanka Grodzisko Dolne i Stali
Rzeszów. Minimalnie lepszym
okaza³ siê zespó³ Grodziszczanki
pokonuj¹c przeciwnika 3:2. Jed-
nego gola dla miejscowych zdoby³
bohater tego spotkania.

Przed meczem odby³o siê oficjal-
ne po¿egnanie Staszka. Wójt
Gminy Grodzisko Dolne – Jacek
Chmura i Prezes LKS Grodzisz-
czanka Daniel Wawrzaszek wrêczy-
li z tej okazji pami¹tkowy puchar,

ksi¹¿ki o tematyce sportowej oraz
inne drobne upominki. Równie¿
dru¿yna Stali Rzeszów przekaza³a
Staszkowi pi³kê z podpisami
wszystkich zawodników i okolicz-
noœciowy puchar. Spotkanie za-
koñczy³o siê wspólnym posi³kiem
i rozmowami w pi³karskim gronie.

Staszku – dziêkujemy Ci jesz-
cze raz za te wszystkie chwile pi³-
karskich emocji których dostarczy-
³eœ nam graj¹c na boisku. ¯yczy-
my Ci du¿o zdrowia i energii
w szkoleniu pi³karskiej m³odzie-
¿y! AT

�Karierê sportow¹ Stanis³aw Szpila koñczy³ w gronie przyjació³

Gospodarzem tegorocznych ju-
bileuszowych zmagañ by³ ŒDS
w Pruchniku, który co trzeba przy-
znaæ, wywi¹za³ siê z tego zadania
wzorcowo. Profesjonalnie przygo-
towana oprawa artystyczna, mery-
torycznie i organizacyjnie sprawnie
przeprowadzone zmagania w po-
szczególnych konkurencjach,
smaczne zaplecze kulinarne i licz-
na grupa wolontariuszy pomaga-
j¹cych uczestnikom, to tylko nie-
liczne atuty, jakimi mog¹ pochwa-
liæ siê organizatorzy – jeszcze raz
brawo!

Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ i gwiazd¹
tegorocznej spartakiady by³ para-
olimpijczyk Pan Rafa³ Wilk – dwu-
krotny z³oty medalista z Londynu
i zdobywca Pucharu Œwiata
w handbike’u. Pan Rafa³ to wzór
do naœladowania i nietuzinkowy
cz³owiek, uprzejmy i kulturalny
sportowiec. Nie by³o problemu
z zdobyciem autografu, czy zro-

Na spartakiadzie ŒDS-ów

bieniem sobie pami¹tkowego zdjê-
cia.

Reprezentacja ŒDS Laszczyny
rywalizowa³a pod jednym sztanda-
rem z fili¹ w Zmys³ówce. Piêcio-
osobowa reprezentacja w sk³adzie:
Maria Buczma, Dariusz Jarzyñski,
S³awomir Dobrowolski, Mieczy-
s³aw Dec i Pawe³ Szal, wystartowa-
³a we wszystkich konkurencjach.
Nale¿y dodaæ, ¿e w rywalizacji
wziê³o udzia³ 60 dru¿yn ŒDS.
Czarnym koniem reprezentacji
okaza³ siê S³awek, który rzutem na
odleg³oœæ 18,5 m wygra³ zmagania
w rzucie pi³k¹ lekarsk¹. Darek
i Maria otarli siê o podium kolej-
no w skoku w dal i rzucie pi³k¹ do
celu. Ze spartakiady oprócz z³ote-
go medalu i pucharu zawodnicy
przywieŸli ducha walki, który bê-
dzie pomaga³ w przygotowaniach
do kolejnych zmagañ i rywalizacji
w XVI Spartakiadzie ŒDS.

AF, LD

Rozstrzygniête przetargi dotycz¹:
1. Termomodernizacji obiektów u¿ytecznoœci publicznej na tere-

nie gminy Grodzisko Dolne (Zespo³u Szkó³ w Grodzisku Dol-
nym, Urzêdu Gminy i Szko³y Podstawowej w Zmys³ówce) – czêœæ
prac zostanie wykonana jeszcze w tym roku, wykonawca: firma
NOVUM z Krosna, termin realizacji: 30.05.2014 r., wartoœæ za-
dania: 1815 799,20 z³.

2. Przebudowy parkingu przy urzêdzie gminy I etap – wykonanie
30 miejsc parkingowych przed i za urzêdem gminy, wykonanie
oœwietlenia parkowo-ulicznego, u³o¿enie chodników i dojœæ
z kostki brukowej, wykonawca: SUDR w Grodzisku Dolnym,
termin realizacji: 30.08.2013 r., wartoœæ zadania: 319 tys. z³.

3. Przebudowy kot³owni gazowej w Oœrodku Kultury w Grodzisku
Dolnym, wykonawca: Zak³ad Remontowo-Budowlany i Instala-
cyjny z Przeworska, termin realizacji: 30.08.2013 r., wartoœæ zada-
nia: 34 tys. z³.

4. Remontu drogi gminnej nr 104564R Opaleniska-Budy – po³o-
¿enie nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy na
odcinku 415 mb., wykonawca: SUDR w Grodzisku Dolnym,
termin realizacji: 30.08.2013 r., wartoœæ zadania: 123 733,08 z³.

5. Zakupu kamienia drogowego na potrzeby remontu dróg gmin-
nych, dostawca: firma REBAKO z ¯o³yni, termin realizacji:
30 lipca, wartoœæ dostawy: 45 437, 71 z³.

6. Remont dróg gminnych, wykonawca: SUDR w Grodzisku Dol-
nym, termin realizacji: 30.08.2013 r., wartoœæ zadania: 217 488, 95 z³.

Gmina

po przetargach
„…w dobrych

zawodach
uczestniczy³em,

bieg ukoñczy³em”
to motto XV Spartakiady
Œrodowiskowych Domów
Samopomocy Wojewódz-
twa Podkarpackiego.

Na przestrzeni ostatnich dwóch miesiêcy samorz¹d gminy podpisa³
kolejne umowy na realizacjê planowanych w tym roku prac. Nie-
które ju¿ siê rozpoczê³y lub rusz¹ niebawem.
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W pierwszej czêœci wys³uchali-
œmy osobistych wyst¹pieñ zapro-
szonych goœci, by³y równie¿ odczy-
tanie listy gratulacyjne. Pan Ma-
riusz Tenerowicz, przewodnicz¹cy
komisji konkursowej, odczyta³
werdykt, po którym pani dyrek-
tor Pedagogicznej Biblioteki Wo-
jewódzkiej w Rzeszowie – mgr Lu-
cyna Brymora wraz z Andrzejem
Janasem – doradc¹ starosty wrêczy-
³a nagrody laureatom.

By³o równie¿ wyst¹pienie pani
Aleksandry Janickiej, która w malow-
niczy sposób opowiada³a o jak¿e trud-
nej pracy Jury, o wierszach, emo-
cjach, dylematach, zachwytach.

Na konkurs wp³ynê³o 151 zesta-
wów wierszy. Z czego wy³oniono
11 laureatów w dwóch kategoriach
„Doroœli” i „M³odzie¿”. Szczególnie
mi³ym i niespodziewanym akcen-
tem by³o zdobycie I miejsca w kate-
gorii „M³odzie¿” – Sebastiana Ha-
nusa z Le¿ajska, naszego krajana.

Sebastian Hanus ma siedemna-
œcie lat. Jest uczniem Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Le¿ajsku.

O Kwiat Azalii 2013
Za nami piêkna uro-
czystoœæ. 7 czerwca
br. byliœmy œwiad-
kami fina³u IX Edy-
cji Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyc-
kiego „O kwiat Aza-
lii” – 2013 r. To wy-
darzenie mia³o miej-
sce w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej.
Krótkie wprowadzenie, ju¿
w pierwszych s³owach ujê³o nas
zapachem tego niezwyk³ego
kwiatu i wnios³o mi³¹, serdeczn¹
atmosferê.

Swój pierwszy wiersz napisa³
w wieku 15 lat. Inspiracj¹ sta³ siê
tomik poezji podarowany przez
przyjaciela Grzegorza Studenta. To
w³aœnie wtedy zaczê³a siê jego przy-
goda z poezj¹.

O konkursie „O kwiat Aza-
lii”dowiedzia³ siê ze strony inter-
netowej „Namida.pl”.

Na pocz¹tku mia³ du¿y dyle-
mat, jaki zestaw wierszy zapropo-
nowaæ. Z wielk¹ pomoc¹ w dobo-
rze wierszy, przysz³a jego by³a wy-
chowawczyni – pani Ewa Nowic-
ka. To w³aœnie za jej namow¹ wy-
bra³ wiersze, które zaprezentowa³
w IX edycji konkursu. Sebastian
najczêœciej pisze o swoich prze¿y-
ciach, przemyœleniach i uczu-
ciach. Wiersz „Kran” przyniós³ mu
I nagrodê w kategorii „M³odzie¿”.
Nasz laureat wzi¹³ udzia³ w kon-
kursie „O kwiat Azalii” po raz
pierwszy i od razu zaj¹³ I miejsce.
To ogromna motywacja do dalszej
pracy nad doskonaleniem swoje-
go warsztatu poetyckiego. Pasjo-
nuje siê szczególnie œpiewaniem.

Bardzo wa¿ne i bliskie jego sercu
jest harcerstwo, któremu oddaje
siê w pe³ni. Lubi s³uchaæ poezji
œpiewanej, szczególnie w wykona-
niu Grzegorza Turnau’a i Piotra
Roguckiego.

Czêsto czyta ksi¹¿ki, g³ównie
polsk¹ fantastykê.

Nasz laureat dzieli siê swoimi
wierszami z bliskimi i przyjació³-
mi, którzy z wielk¹ przyjemnoœci¹
czytaj¹ i przedstawiaj¹ swój obraz
na ich temat.

Sebastian d³ugo nie móg³ uwie-
rzyæ w zajêcie pierwszego miejsca,
które zdoby³ w konkursie „O kwiat
Azalii” – 2013, organizowanego
przez Pedagogiczn¹ Bibliotekê
Wojewódzk¹ w Rzeszowie Filiê
w Le¿ajsku.

Dumni z Jego osi¹gniêæ, ¿yczy-
my Sebastianowi Hanusowi wie-
lu dalszych sukcesów i wydania
w³asnego tomiku poezji, o którym
w swoim sercu cichutko marzy.

Po czêœci oficjalnej, przenieœli-
œmy siê w artystyczny klimat. Na-
strojowa muzyka, piêkne utwory,

zaanga¿owani ca³ym sercem
uczniowie z Pañstwowej Szko³y
Muzycznej w Le¿ajsku wlali
w nasze dusze sporo kropel piêk-
na, jakie niesie muzyka. Oprawa
muzyczna balansowa³a po obu
stronach cienkiej linii, to by³o
¿ywo, skocznie, weso³o, to znowu
melancholijnie.

Utwory muzyczne zosta³y
w bardzo interesuj¹cy sposób wple-
cione w nagrodzone wiersze, któ-
re recytowa³a m³odzie¿ z Gimna-
zjum Miejskiego im. W³adys³awa
Jagie³³y w Le¿ajsku.

Nastrój wierszy by³ równie¿ bar-
dzo zró¿nicowany.

Zaproszeni goœcie, laureaci, Jury,
organizatorzy mogli wymieniæ
jeszcze sporo w³asnych spostrze-
¿eñ i zachwytów przy pachn¹cej
kawie i poczêstunku.

Cytuj¹c tytu³ jednego z nagro-
dzonych wierszy „Ka¿dy dzieñ
podró¿¹ jest”, powiem krótko, ¿e
nasze podró¿owanie w 2013 roku
dobi³o bezpiecznie do celu.

Jolanta Mach

18 kwietnia br. odby³y siê Mate-
matyczne Mistrzostwa Polski
Dzieci i M³odzie¿y bêd¹ce fina-
³em projektu „Matematyka innego
wymiaru”. Ten innowacyjny projekt
zatwierdzony przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej mia³ na celu
wzrost œwiadomoœci znaczenia ma-
tematyki w ¿yciu codziennym,
zwiêkszenie motywacji do nauki oraz
podniesienie efektywnoœci naucza-
nia przedmiotu poprzez wdro¿enie
systemu ELITMAT Team-Lider-Spa-
ce ³¹cz¹cego edukacjê z rozrywk¹.
W jedenastu kategoriach wieko-
wych uczestniczy³o ponad 20 000
uczniów ze szkó³ podstawowych,

gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych z ca³ej Polski. Uczniowie ci mieli
dostêp do ca³ej bazy materia³ów (za-
dañ interaktywnych, zbiorów onli-
ne, animacji, gier i plansz interak-
tywnych) zamieszczonych na por-
talu ELITMAT SPACE oraz otrzy-
mali zbiory zadañ w wersji papiero-

wej a tak¿e materia³y multimedial-
ne na p³ycie CD.

Wymienieni uczniowie zajmu-
j¹c pierwsze i drugie miejsca w
województwie otrzymali nagrody
rzeczowe.

W realizacjê projektu „Mate-
matyka innego wymiaru” i prze-

�Sebastian Hanus z Le¿ajska zaj¹³ I miejsce w kategorii „M³odzie¿”.

Kran

W przestrzeni
zawis³
jak chmura py³u
monotonny dŸwiêk.
Wezbra³o
morze irytacji
i teraz widzê
Ÿród³o.
To
ten kran
swe ¿ale
powolnym kapaniem
wylewa.
Podszed³em
zakrêci³em
ul¿y³em biedocie.

„Chrobry” w mistrzostwach Polski

bieg Matematycznych Mistrzostw
Polski Dzieci i M³odzie¿y zaanga-
¿owani byli nauczyciele Zespo³u
Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku: El¿-
bieta Naróg, Ma³gorzata Sarzyñ-
ska, Bo¿ena Baj, Agnieszka Lizak
i Luiza Pa³ys.

ZSL

Z Chrobrego startowa³o

19 uczniów w trzech katego-

riach. Laureatami zostali:

– w kategorii klas pierwszych:

Anna Wojnarska i Tomasz

Niemczyk

– w kategorii klas drugich: Miko-

³aj Kamiñski i Marcin Kozyra

– w kategorii klas trzecich: £ukasz

Chmura, Marcin Baj i Arka-

diusz D¹bek.
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Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas
Wicestarosta Le¿ajski pan Marek
Kogut, Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Nowa Sarzyna pan Jerzy Paul
i asystent europos³a Porêby pan
Marcin Fijo³ek.

Na wstêpie, po powitaniu go-
œci i uczestników przez dyrektora
szko³y, „Odê do radoœci” w swojej
w³asnej, twórczej interpretacji na
gitarê elektryczn¹ odegra³ Aleks
Kuszaj, a krótk¹ prezentacjê
o bohaterce konkursu – Unii Eu-
ropejskiej przedstawi³y Ela Burda
i Aœka Siedlecka, które nastêpnie
omówi³y regulamin konkursu.

Zmagania podzielone by³y na
dwie czêœci – rundê wstêpn¹ i fina³.
Na pocz¹tku uczestnicy odpowia-
dali na pytania testowe, korzysta-

j¹c z elektronicznego systemu g³o-
sowania. Po wyœwietleniu raportu
okaza³o siê, ¿e czwórkê fina³ow¹
tworzyæ bêd¹: Sylwia Siuzdak, Syl-
wek Grab i Damian Czerwonka
z naszego Zespo³u Szkó³ i Krzy-
siek Pasternak z Zespo³u Szkó³
Technicznych.

Po krótkiej przerwie kawowej
rozpocz¹³ siê fina³. Uczestnicy
odpowiadali na pytania oceniane
przez komisjê konkursow¹ w sk³a-
dzie: pan Marcin Fijo³ek, pani
Maria Kuszaj-Baftijari (opiekun-
ka m³odzie¿y z ZST) i pani Ewa
Chmiel (nauczycielka naszej szko-
³y). Publicznoœæ emocjonowa³a siê
ambitnym poœcigiem Krzyœka
i Damiana (finaliœci zachowali
punkty zdobyte w rundzie wstêp-

W tym roku turniej nabra³ cha-
rakteru miêdzynarodowego, po-
niewa¿ wziê³a w nim udzia³ dru-
¿yna z Nowojaworowska (Ukra-
ina).

W turnieju wziê³y udzia³ nastê-
puj¹ce dru¿yny: Powiat Le¿ajski,
Z³otsan Kury³ówka, Wólka Grodzi-
ska, „Orze³” Rudnik, Nowojawo-
rowsk (Ukraina) oraz Nauczycie-
le z Zespo³u Szkó³ Technicznych.

Sylwia i Sylwek
jad¹ do Brukseli!
W dniu 25 czerwca br. w Zespole Szkó³ im. Ignacego £ukasiewicza
w Nowej Sarzynie odby³ siê Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Wspó³-
organizatorem by³ Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, a patronat
sprawowa³ pose³ do Parlamentu Europejskiego pan Tomasz Porêba,
który ufundowa³ nagrody g³ówne. W konkursie uczestniczyli ucznio-
wie Zespo³u Szkó³ w Nowej Sarzynie i Zespo³u Szkó³ Technicznych
w Le¿ajsku.

nej), ale fina³ okaza³ siê dla nich
zbyt krótki i Sylwia oraz Sylwek
utrzymali minimaln¹ przewagê.

Ostateczne wyniki

s¹ nastêpuj¹ce:

1 miejsce – Sylwia Siuzdak

2 miejsce – Sylwek Grab

3 miejsce – Damian Czerwonka

4 miejsce – Krzysiek Pasternak

Wszyscy uczestnicy otrzymali
upominki ufundowane przez or-
ganizatorów, a zdobywcy dwóch
pierwszych miejsc zostali zaprosze-
ni na Dni Nowej Sarzyny, pod-
czas których odbêdzie siê uroczy-
ste wrêczenie nagród g³ównych –
czterodniowych wycieczek do
Brukseli i Antwerpii, ufundowa-
nych przez pana pos³a Tomasza

Porêbê. Nagrod¹ niespodziank¹
pana burmistrza okaza³o siê zapro-
szenie dla Sylwii i Sylwka na kola-
cjê z zespo³em Golec uOrkiestra
podczas Dni Nowej Sarzyny.

Na zakoñczenie nasi goœcie,
poza gratulacjami z³o¿onymi
wszystkim uczestnikom i opieku-
nom, w ciep³ych s³owach podkre-
œlali poziom organizacji konkur-
su i fakt, ¿e Zespó³ Szkó³ im. Igna-
cego £ukasiewicza zaprezentowa³
siê jako szko³a nowoczesna, wyko-
rzystuj¹ca wspó³czesne zdobycze
techniki. Podkreœlano te¿ spraw-
ne prowadzenie konkursu przez
Elê Burdê i Aœkê Siedleck¹, któ-
rym pomaga³a m³odzie¿ z klasy
przeciwpo¿arowej.

ZS

7 lipca odby³ siê w Kury³ówce

IV Memoria³
im. Józefa Hajdasza

G³ównym organizatorem by³ Ta-
deusz Rauza.

Organizatorzy dziêkuj¹ wszyst-
kim, którzy wsparli organizacjê
w/w turnieju, a w szczególnoœci:
Powiatowi Le¿ajskiemu, Gminie
Kury³ówka, Miastu i Gminie
Nowa Sarzyna, Gminie Le¿ajsk,
Miastu Le¿ajsk oraz Browarowi
w Le¿ajsku.

TK

Koñcowa klasyfikacja wygl¹da

nastêpuj¹co:

1. Nauczyciele Zespo³u Szkó³

Technicznych.

2. Powiat Le¿ajski

3. Nowojaworowsk (Ukraina)

4. „Orze³” Rudnik

5. Wólka Grodziska

6. „Z³otsan” Kury³ówka

Najlepszy zawodnik turnieju –

Dariusz Lipiñski  (Nauczyciele ZST)

Najlepszy bramkarz – Artur

Pêcak (Powiat Le¿ajski)

Najstarszy zawodnik – Semen

Tirka (Nowojaworowsk)

Król Strzelców – Adam Konior

�Wicestarosta Le¿ajski Marek Kogut

wrêcza puchar zwyciêskiej dru¿ynie na-

uczycieli ZST.

�Dru¿yna Powiatu Le¿ajskiego.
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W tym roku mieszkaliœmy
w oœrodku wczasowym „Proton”
po³o¿onym nad samym morzem,
otoczonym du¿¹ iloœci¹ zieleni.
Podczas dwutygodniowego poby-
tu na turnusie nie mieliœmy czasu
siê nudziæ. Ka¿dy dzieñ by³ boga-
to wype³niony, chêtnie uczestni-
czyliœmy we wszystkich formach
wypoczynku. Pierwszego dnia zo-
staliœmy zbadani przez lekarza i za-
kwalifikowani na odpowiednie
zabiegi rehabilitacyjne, z których
korzystaliœmy codziennie przed po-
³udniem. Oprócz zajêæ rehabilita-
cyjnych mieliœmy wiele ciekawych
atrakcji zaplanowanych przez or-
ganizatorów. Pierwsze swoje kroki
skierowaliœmy ku Latarni Morskiej
wybudowanej w 1945 r. Z wysoko-
œci 26 metrów podziwialiœmy pa-
noramê miasta, a w podziemiach
obiektu zwiedzieliœmy muzeum
minera³ów. Nieopodal latarni znaj-
duje siê molo, po którym spacero-

Turnus w Ko³obrzegu
Po raz kolejny grupa uczniów
wraz z opiekunami z Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego w Le-
¿ajsku uczestniczy³a w dniach:
14-27.05.2013 r. w turnusie re-
habilitacyjnym w Ko³obrzegu
w najpiêkniejszym, polskim
uzdrowisku.

waliœmy i wdychaliœmy œwie¿e po-
wietrze nasycone jodem. Oko³o
200 metrów od molo znajduje siê
s³ynny pomnik zaœlubin Polski
z morzem – dzieñ zdobycia Ko³o-
brzegu. Najwiêkszym prze¿yciem
dla wielu by³ rejs statkiem „Pirat”.
Z niewielkiego portu wyp³ynêli-
œmy na wycieczkê, gdzie obserwo-
waliœmy nadmorski krajobraz i nie-
zwyk³e ptaki, które towarzyszy³y
nam podczas rejsu. Po opuszcze-
niu statku obejrzeliœmy nowo-
czesn¹ marinê z jachtami. Na te-
renie portu zachowa³ siê obiekt
fortyfikacyjny otoczony wa³em
ziemnym i fos¹. Jest to Reduta
Solna, która spe³nia rolê tawerny.
W niej uczestniczyliœmy w spotka-
niu z piratem. Œpiewaliœmy szan-
ty, braliœmy udzia³ w ró¿nych
grach zespo³owych i zrêcznoœcio-
wych, uczyliœmy siê wi¹zaæ mary-
narskie sup³y, wbijaæ gwoŸdzie ol-
brzymim m³otem itp. Po zakoñ-

czonej zabawie byliœmy zaprosze-
ni na degustacjê wêdzonej ryby.

S³oñce, piêkna pogoda i œwie¿e
powietrze z pobliskiego parku
zdrojowego by³y nieodzownym
elementem w pokonywaniu licz-
nych tras spacerowych nadmorsk¹
promenad¹, gdzie podziwialiœmy
piêkne oœrodki uzdrowiskowe.
Pogoda w tym roku nas rozpiesz-
cza³a, wiec czêsto korzystaliœmy
z k¹pieli morskich i s³onecznych.
Na pla¿y rywalizowaliœmy miêdzy
sob¹ w grach, zabawach i konku-
rencjach sportowych. Chêtni
mogli wypróbowaæ swoje zdolno-
œci manualne w tworzeniu ró¿-
nych ciekawych budowli z pisku.
Nagrod¹ by³y lody, gofry, pizza.

Bêd¹c w Ko³obrzegu nie spo-
sób zapomnieæ o Nowej Starów-
ce. Uwagê nasz¹ przyci¹ga³y
obiekty mieszczañskie, sakralne
i militarne. W centrum miasta po-
dziwialiœmy Bazylikê Mariack¹

z XV wieku, w której zachowa³o
siê wiele dzie³ sztuki sakralnej, Ra-
tusz Miejski, Dom Schlielffenów,
Kamieniczkê Mieszczañsk¹ i Basz-
tê Prochow¹. W Muzeum Orê¿a
Polskiego zwiedziliœmy kolekcjê
dokumentuj¹c¹ historiê polskiej
wojskowoœci od okresu œredniowie-
cza do wspó³czesnoœci, zobaczyli-
œmy ponad 70 pojazdów wojsko-
wych, samolotów, broni pancer-
nej i artylerii.

Wieczorami korzystaliœmy
z atrakcji proponowanych przez
oœrodek „Proton”, m.in. wieczor-
ku tanecznego po³¹czonego z pie-
czeniem kie³basek, konkursach
tañca i piosenek, spotkaniu z pe-
dagogiem. Podziwialiœmy równie¿
zachody s³oñca, gdzie niebo wy-
gl¹da³o jak wielka roz¿arzona kula.

Ka¿dy dzieñ niós³ za sob¹ nowe
prze¿ycia, wra¿enia i wspania³¹
zabawê. Uczestnicy turnusu uczyli
siê pokonywaæ w³asne nieœmia³o-
œci, wspó³pracowaæ w grupie, roz-
wijaæ swoje zainteresowania, radziæ
sobie w ró¿nych sytuacjach bez
pomocy najbli¿szych. Wspomnie-
nia i zdjêcia zapewne na d³ugo
pozwol¹ zachowaæ ten wyjazd
w pamiêci, a zapa³ do pracy bêdzie
towarzyszy³ im przez ca³e wakacje.

Na zakoñczenie pragniemy
podziêkowaæ naszym darczyñcom,
bez których realizacja takiego
przedsiêwziêcia by³aby niemo¿li-
wa. G³ówni sponsorzy turnusu
w Ko³obrzegu to: Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Le¿aj-
sku, Elektrociep³ownia w Nowej
Sarzynie, Grupa ̄ ywiec S.A. Bro-
war w Le¿ajsku, PGE Rzeszów.
Dziêkujemy za okazan¹ pomoc
i dobre serce.

Dorota Portka

Wspania³y sukces odnieœli re-
prezentanci Œrodowiskowego
Domu Samopomocy w Jelnej
podczas XV Spartakiady Spor-
towej Œrodowiskowych Domów
Samopomocy Województwa
Podkarpackiego – Pruchnik
2013. Spartakiada odby³a siê
19 czerwca br. w Pruchniku. Za-
wodnicy bior¹cy w niej udzia³ ry-
walizowali w piêciu konkuren-
cjach: rzut pi³k¹ lekarsk¹, prowa-
dzenie pi³ki nog¹ pomiêdzy pa-
cho³kami, strza³y i rzuty do celu,

Reporta¿ z udzia³u ŒDS w Jelnej w wydarzeniach kulturalno-sporto-
wych:

Medale dla Œrodowiskowego
Domu Samopomocy w Jelnej!

skok w dal i sztafeta (4x100m).
Nasi reprezentanci zajêli wysokie
miejsca na podium: I miejsce –
Monika Maciura w konkuren-
cji rzut pi³k¹ lekarsk¹, poprawia-
j¹c swój zesz³oroczny wynik,
II miejsce – Agnieszka Kania de-
biutuj¹c w konkurencji rzut pi³k¹
lekarsk¹, natomiast Monika Mê-
drek dotar³a do œcis³ego fina³u
w konkurencji strza³y i rzuty do
celu. Ca³ej naszej dru¿ynie gra-
tulujemy, serdecznie dziêkujemy
i ¿yczymy dalszych sukcesów.



19KURIER POWIATOWY 7-8/2013 (112-113)

POWIAT �

Uczniowie w sk³adzie: Domini-
ka Portka, Aleksandra D¹bek,
Pawe³ Kuraœ oraz Micha³ Lechow-
ski pod opiek¹ nauczycieli: Pani
Joanny Baran i Pani Barbary Fr¹-
cek przebywali w okolicznych
miejscowoœciach miasta Simmern.
Oprócz polskiej grupy w przed-
siêwziêciu wziê³a udzia³ równie¿
grupa niemiecka, w³oska i hisz-
pañska.

Nasz wyjazd rozpocz¹³ siê w so-
botê o œwicie, kiedy to wyruszyliœmy
busem z Le¿ajska na lotnisko
w Krakowie, sk¹d mieliœmy lot do
Frankfurtu. Z racji godziny o jakiej
wyje¿d¿aliœmy ca³a podró¿ minê³a
jak sen, w sensie dos³ownym i prze-
noœnym. Lot przebieg³ bez ¿adnych
zak³óceñ i po 2 godzinach „w po-
wietrzu” nasza noga po raz pierw-
szy dotknê³a niemieckiej ziemi.

Kiedy spotkaliœmy siê z rodzi-
nami, które mia³y nas goœciæ, onie-
mieliœmy z zachwytu nad ¿yczli-
woœci¹ i dobroci¹, jak¹ nas obda-
rzyli. Ju¿ zadomawiaj¹c siê w na-
szych pokojach zaczêliœmy prze-
³amywaæ wszelkie bariery jêzyko-
wo – przekonaniowe, które gdzieœ
tam g³êboko w nas wegetowa³y,

Licealiœci z Chrobrego

w Niemczech
Jeszcze przed zakoñczeniem roku szkolnego uczniowie z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa
Chrobrego w Le¿ajsku uczestniczyli w kolejnej wymianie, w ramach projektu Comenius pt. „Rozwój
naszych potencja³ów”.

wywo³ywa³y obawy i uczucie nie-
œmia³oœci. Przez sobotni wieczór
oraz niedzielê klimatyzowaliœmy
siê w nowym miejscu ca³y czas bê-
d¹c pozytywnie zaskakiwani.

Nasza przygoda ze szko³¹ zaczê-
³a siê tradycyjnie w poniedzia³ek,
gdzie najpierw uczestniczyliœmy
w regularnych lekcjach, a o godz.
9:30 odby³o siê oficjalne powitanie.
PóŸniej odby³y siê „biegi na orien-
tacje” po Simmern, co umo¿liwi³o
nam lepsze poznanie ca³ego mia-

sta. We wtorek zostaliœmy zabrani
na wycieczkê Dolin¹ Renu, gdzie
mogliœmy sprawdziæ samych siebie
na 10 km trasie, której zwieñcze-
niem by³o zwiedzenie zamku „Rhe-
infels” oraz rejs statkiem po bajecz-
nym Renie. Œroda przebieg³a
w dobie pracy nad ulotk¹ turystycz-
no-informacyjn¹, promuj¹c¹ za-
mek Rheinfels oraz Dolinê Renu.
Ka¿dy z nas, formu³uj¹c swoj¹ wi-
zjê broszury musia³ dojœæ do wielu
porozumieñ, aby finalnie ustaliæ jej

wygl¹d oraz uk³ad. W czwartek
odby³y siê warsztaty muzyczno-ar-
tystyczno-architektoniczne maj¹ce
na celu uœwiadomienie nam, jak
du¿¹ role w odbieraniu obrazu ma
muzyka oraz kolory. Zostaliœmy
podzieleni na dwie grupy. Zada-
niem jednej by³o obejrzenie uryw-
ku filmu, a nastêpnie ukazanie
dalszej jego kontynuacji przez zdjê-
cia. Natomiast druga grupa mia³a
„pokolorowaæ” czarno-bia³e zdjêcia
szkó³ tak, aby przyci¹ga³y wzrok
oraz wywo³ywa³y pozytywne emo-
cje. Po warsztatach odby³a siê pre-
zentacja wyników naszej pracy. Pi¹-
tek by³ dniem, w którym odby³a siê
wycieczka do Frankfurtu, podczas
której mieliœmy okazjê: zwiedziæ
muzeum filmu, gdzie wielk¹
atrakcj¹ by³a m.in oryginalna ma-
ska Lorda Vadera oraz kostium Xe-
nomorpha. Ponadto weszliœmy na
drapacz chmur i z jego tarasu wi-
dokowego podziwialiœmy ca³e mia-
sto. Zwieñczeniem dnia by³ czas
wolny w centrum Frankfurtu, co
da³o nam mo¿liwoœæ zaopatrzenia
siê w pami¹tki. Sobota przebieg³a
pod dyktandem pakowania oraz
przygotowañ do wyjazdu, gdy¿
w niedzielê mieliœmy wylot do Pol-
ski.

Przez ca³e osiem dni coraz bar-
dziej zapuszczaliœmy korzenie,
wi¹zaliœmy siê z rodzinami obcu-
j¹c z nimi, rozmawiaj¹c i ucz¹c siê,
¿e ich œwiat równa siê nasz œwiat.
Olbrzymi baga¿ pozytywnych
emocji i wspomnieñ, jakimi zo-
staliœmy obdarzeni grza³ serce
i wywo³ywa³ nieustaj¹cy uœmiech,
który dalej siê pojawia ilekroæ po-
wracaj¹ wspomnienia.

Aktualny projekt Comenius
2011-2013, realizowany przez ZSL
w Le¿ajsku pt. „Rozwój naszych
potencja³ów” jest kontynuacj¹
dzia³añ podjêtych w projekcie
2009-2011, pt. „Twórcze uczenie
siê rozwija spo³eczeñstwo” i po-
woli dobiega koñca. Reasumuj¹c,
okres 4-letniej pracy nad wyzna-
czonymi zadaniami zaowocowa³
wieloma produktami koñcowymi
i umo¿liwi³ tygodniowe wymiany
miêdzynarodowe sporej grupie
uczniów i nauczycieli (wyjecha³o
30 uczniów).

Micha³ Lechowski

Swoje pierwsze doœwiadczenia zawodowe m³o-
dzie¿ zdoby³a miêdzy innymi w du¿ych global-
nych firmach: DHL i Raben, maj¹cych swoje od-
dzia³y w Rudnej Ma³ej k/Rzeszowa oraz w Mar-
way International Express z Rzeszowa. W DHL
praktykanci poznali pracê kuriera, operacyjne
procesy magazynowe, a tak¿e nauczyli siê wysta-
wiaæ niezbêdne dokumenty kurierskie. W Raben
m³odzie¿ pozna³a specyfikê dzia³alnoœci firmy
wykonuj¹c wszystkie operacje logistyczno-spedy-
cyjne z wykorzystaniem nowoczesnego sprzêtu
i programów komputerowych. Natomiast w Mar-
way uczniowie uczyli siê prowadzenia spedycji
miêdzynarodowej i mieli mo¿liwoœæ doskonaliæ zna-
jomoœæ jêzyka niemieckiego, w którym prowadzo-
ne s¹ transakcje handlowe w tej firmie.

Nale¿y pokreœliæ, ¿e m³odzie¿ znakomicie wy-
wi¹za³a siê ze swoich obowi¹zków, co œwiadczy
o ich wysokim poziomie teoretycznego przygoto-
wania zawodowego.

Logistycy praktykuj¹ u najlepszych!

Przedsiêwziêcie by³o mo¿liwe dziêki pomocy
i ¿yczliwoœci wspomnianych firm podczas realiza-
cji zadania: „Praktyka czyni mistrza” w ramach
projektu edukacyjnego: „Kompetencje logistycz-
ne kluczem do sukcesu zawodowego”, Nr KSI:
WNP-POKL.09.02.00-18-024/10.

Odbywaj¹c praktyki m³odzie¿ zdoby³a cenne do-
œwiadczenie i z optymizmem mo¿e myœleæ o swo-
jej przysz³ej karierze zawodowej.

Zarz¹d projektu: Andrzej Makówka,
Grzegorz Leja, Bogus³awa Zygmunt

�Frankfurt nad Menem z wie¿y Main Tower.

WWojewódzki Urzojewódzki Urząąd Pracyd Pracy
w Rzeszowiew Rzeszowie

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

W kwietniu br. uczniowie kszta³c¹cy siê w zawo-
dzie logistyk w Zespole Szkó³ Licealnych im. Bole-
s³awa Chrobrego Technikum Nr 2 w Le¿ajsku odbyli
nowoczesne praktyki zawodowe u liderów bran¿y.
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Sukcesy podopiecznych w Tur-
nieju Tymbark sprawi³y, ¿e zrodzi³
siê pomys³, by utworzyæ Szkó³kê
Pi³karsk¹ MOSiR Le¿ajsk dla naj-
m³odszych mieszkañców powia-
tu. Osob¹, która zaczê³a uczyæ
m³odych adeptów pierwszych kro-
ków w pi³ce no¿nej by³ Tomasz
Szmuc. Maj¹c bardzo du¿e do-
œwiadczenie trenerskie oraz w³aœci-
we podejœcie do dzieci – sta³ siê dla
wielu dzieciaków wzorem. Pocz¹t-
kowo ch³opców by³o ma³o – jak to
zwykle bywa. W dniu 10 marca
2011 r. na pierwszym treningu, któ-
ry odby³ siê w Hali Sportowej Szko-
³y Podstawowej Nr 1 w Le¿ajsku
by³o tylko 8 ch³opców. Byli to
uczniowie klas pierwszych, dru-
gich oraz ch³opcy z przedszkoli.
Przedzia³ wiekowy zawiera³ siê od
6 do 8 lat. W miarê up³ywu czasu
adeptów przybywa³o. Wówczas to,
aby raczkuj¹ca Szkó³ka mog³a siê
rozwijaæ, potrzebne by³o zaanga-
¿owanie rodziców. Dziêki nim za-
kupiono pierwszy sprzêt potrzeb-
ny do nauki gry w pi³kê. W pierw-
szym oficjalnym zakoñczeniu se-
zonu, w dniu 1 lipca 2011 r., które
odby³o siê na stadionie MZKS Po-
goñ Le¿ajsk wziê³o udzia³ 17 wy-
chowanków Szkó³ki Pi³karskiej
MOSiR Le¿ajsk – 10 ch³opców

grupy m³odszej oraz 7 w grupie
starszej. W grupie m³odszej od
pocz¹tku do chwili obecnej szkol¹
siê: Jakub Siara, Szymon Baj,
Maciej Sadek, Jan Partyka, Kon-
rad Bryniarski, Filip Czerwon-
ka, Mateusz Palus oraz Maciej
Szmuc, a w starszej: Dominik
Dmitrowski, Wojciech Bosak,
Konrad Baj, Witold Bo¿ek, Kac-
per Kowalczyk. Na zakoñczeniu
sezonu by³ równie¿ Dyrektor
MOSiR Le¿ajsk.

Zaczê³y siê wakacje. W sierpniu
2011 roku po rozpoczêciu nowe-
go sezonu Szkó³ka zaczê³a na
nowo dzia³alnoœæ. Rozpoczêcie
roku szkolnego spowodowa³o, ¿e
wieœæ o Szkó³ce szybko siê rozesz³a
wœród uczniów. Ju¿ nie by³o mowy,
by grupa starsza i m³odsza mia³y
razem treningi. Liczba uczestni-
ków Szkó³ki wzros³a dwukrotnie.
Trener Tomasz Szmuc ca³y czas bu-
dowa³ w m³odych ch³opcach fa-
scynacjê sportem. W dniu 24
czerwca dla grupy starszej (U-11),
a w dniu 1 lipca 2012 dla grupy
m³odszej (U-9) w Budziwoju odby³
siê Turniej Grunwald Cup. Nikt
nie spodziewa³ siê, ¿e wychowan-
kowie m³odej Szkó³ki osi¹gn¹ taki
sukces. Grupa starsza zajê³a osta-
tecznie 4 miejsce natomiast m³od-

sza 3 miejsce (w tym turnieju star-
towa³o po 8 dru¿yn). Dodatkowo
nasz wychowanek Konrad Bryniar-
ski dosta³ Puchar dla Bramkarza
Turnieju.

Taki sukces by³ jak woda na m³yn
dla m³odych adeptów pi³ki no¿-
nej. Spragnieni wygranych spra-
wili, ¿e szybko zostali zauwa¿eni
na arenie Szkó³ek w wojewódz-
twie.

Nic nie zapowiada³o nadci¹ga-
j¹cych czarnych chmur…Trener
Tomasz Szmuc nabawi³ siê kontu-
zji, a dodatkowo decyzje w³adz spra-
wia³y, ¿e Szkó³ka Pi³karska MO-
SiR Le¿ajsk stanê³a przed widmem
likwidacji. W dniu 29 listopada
2012 r. na Sesjê Rady Miasta Le-
¿ajsk udali siê przedstawiciele ro-
dziców, by walczyæ o dalsze funk-
cjonowanie Szkó³ki. Przedstawili
sytuacjê Radnym oraz Burmistrzo-
wi. Wielu Radnych popar³o sta-
nowisko rodziców. Pocz¹tkiem
grudnia rodzice otrzymali pismo
p. Burmistrza, które jednoznacz-
nie okreœli³o, ¿e Szkó³ka istnieje
nadal. Tymczasem wróci³ do zdro-
wia Tomasz Szmuc. Ch³opcy spra-
gnieni byli sukcesów …

Kwesti¹ czasu stawa³y siê wygra-
ne w turniejach. W dniu 9 marca
2013 r. w Tyczynie odby³ siê Halo-

Szkó³ka pi³karska MOSiR Le¿ajsk:

Z kart naszej historii…

wy Turniej Pi³ki No¿nej „Grun-
wald Cup” w kategorii wiekowej
2002/2003. Nasi starsi reprezen-
tanci zajêli 4 miejsce. Parê dni póŸ-
niej na tego typu turniej pojecha-
li m³odsi. 23 marca po zaciek³ej
walce m³odsi zajêli 3 miejsce, a Za-
wodnikiem Turnieju zosta³ Kamil
Gardziel.

Tymczasem w Rzeszowie roz-
pocz¹³ siê Turniej Deichmann.
Nasza Szkó³ka do gry wystawi³a
trzy dru¿yny. Kategoria U-9
(m³odsza) – dru¿yna przyjê³a, na
czas turnieju, barwy Argentyny.
Kategoria U-11 (starsza) reprezen-
towana przez dwie dru¿yny:jako
Argentyna i jako Grecja. W ci¹gu
8 tygodni (rozgrywki odbywa³y siê
w soboty i niedziele) rozegra³o siê
wiele zaciek³ych meczy. W rezul-
tacie w fina³ach, okaza³o siê ¿e dru-
¿yny Argentyny (U-9 i U-11) zajê-
³y 3 miejsca (w kategorii U-9 star-
towa³o 11 dru¿yn, a w kategorii
U-11 startowa³o 14 dru¿yn).

Niesieni fal¹ zwyciêstw nasi
wychowankowie w dniu 20 czerw-
ca 2013 r. rozegrali mecz z dru-
¿yn¹ Roztocze Nowojaworowsk
z Ukrainy, z któr¹ wygrali wszyst-
kie swoje mecze. Nasza Szkó³ka
wystawi³a wtedy dwie dru¿yny.

Minê³o trzy dni, i 23 czerwca
2013 starsza grupa uda³a siê do
m. Budziwój, gdzie rozgrywany
by³ Orlikowy Turniej Grunwald
Cup w kategorii wiekowej rocz-
nik: 2002 i m³odsi. Reprezentacja�Grupa m³odsza. �Grupa starsza.

�Zakoñczenie sezonu – 29.06.2013 r.

�Zakoñczenie sezonu – przemawia tre-

ner Tomasz Szmuc.
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Na Podkarpaciu brak jest tego
typu imprez, jednak w tym roku
pojawi³a siê szansa, poniewa¿
V Mistrzostwa Polski Nordic Wal-
king o Puchar Polski Nordic Wal-
king odbywa³y siê w Kolbuszowej.
I tak 1 czerwca 10 le¿ajskich „W³ó-
czykijów” pojecha³o tam, aby siê
sprawdziæ.

Mimo deszczu i zimna do Kol-
buszowej zjecha³o ponad 300 mi-

Sukces „W³óczykijów”

³oœników Nordic Walkingu z ca³ej
Polski. By³a te¿ grupa z Ukrainy.
Startowali na trzech dystansach –
20, 10 i 5 km, z podzia³em na ko-
biety i mê¿czyzn oraz kategorie
wiekowe. Na starcie móg³ stan¹æ
ka¿dy, ale przewa¿ali wytrawni za-
wodnicy, którzy wielokrotnie bra-
li udzia³ nie tylko w zawodach
Nornic Walking, ale równie¿
w ró¿norakich biegach – tak¿e ma-

ratonach. Tak wiêc startuj¹cym po
raz pierwszy „W³óczykijom” zale-
¿a³o ju¿ nie na czo³owych miej-
scach, ale przede wszystkim na
pokonaniu swojego dystansu
i zaliczeniu zawodów.

I tu siê okaza³o, ¿e wcale nie s¹
gorsi, a pierwsze zawody przynio-
s³y ogromny sukces i w V Mistrzo-
stwach Polski Nordic Walking
o Puchar Polski Nordic Walking
le¿ajskie „W³óczykije” zdoby³y 5 pu-
charów :
20 km: Wojtek – III miejsce w ka-

tegorii M 40

10 km: Ewa – II miejsce w katego-

rii K 60; Ludka – III miejsce w ka-

tegorii K 60; Zbyszek – II miejsce

w kategorii M 60.

5 km: Kazik – II miejsce w katego-

rii M 65

Pozosta³e 5 osób otrzyma³o pa-
mi¹tkowe medale, a uplasowa³y
siê wcale nie tak daleko:
20 km: Mirek – VI miejsce w kate-

gorii M 50

10 km: Gosia – IV miejsce w kate-

gorii K 50; Ela – V miejsce w kate-

gorii K 50; Artur – IV miejsce

w kategorii M 30

5 km: Stasia – IX miejsce w kate-

gorii K 55.

Rozochoceni wynikami,
15 czerwca 4 „W³óczykijów” (resz-
ta z ró¿nych przyczyn nie mog³a)

pojecha³o na kolejne zawody o Pu-
char Polski Nordic Walking do
Œwidnika. Zawody by³y jednocze-
œnie Pucharem Lubelszczyzny
w tej dyscyplinie. Na starcie sta-
nê³o ponad dwustu uczestników
i uczestniczek. Pogoda by³a tym
razem idealna: s³oñce, ale i chmu-
ry, które chroni³y przed nadmier-
nym upa³em podczas marszu.
I tu kolejny sukces – 2 puchary:
10 km: Ewa – III miejsca w kate-

gorii K 60; Artur – III miejsce

w kategorii M 30

Pozosta³a dwójka otrzyma³a
równie¿ pami¹tkowe medale:
5 km: Stasia – V miejsce w kate-

gorii K 55; Kazik – IV miejsce

w kategorii M 65.

Sukces Klubu „W³óczykije”
w tak presti¿owych imprezach jest
tak¿e sukcesem Miejskiego Cen-
trum Kultury i Le¿ajska, które
reprezentowa³ oraz znakomit¹
promocj¹ naszego miasta na are-
nie ogólnopolskiej.

Mo¿e zachêci to wiêcej osób do
postawienia na „W³óczenie” z ki-
jami, jako œwietn¹ formê sportu
i aktywne spêdzanie wolnego cza-
su, a co za tym idzie – smuk³¹ syl-
wetkê i dobre samopoczucie.

„W³óczykij” Ela

Czy nie warto w te dzieci inwestowaæ?
Szkó³ka pi³karska by³a i jest strza³em w dziesi¹tkê. Œwiadczy o tym

ogromne zainteresowanie m³odych ch³opców t¹ formacj¹. W krót-
kim czasie przysz³y równie¿ i pierwsze sukcesy. W rozwijaniu zainte-
resowañ pi³karskich brak³o tylko jednego: pomocy finansowej tych,
którzy mogli a nawet powinni wspieraæ m³ode talenty sportowe.
Przerwanie, w zasadzie w pó³ drogi, dobrej inicjatywy powoduje ¿al
i rozgoryczenie tych dzieci i ich rodziców, którzy w³o¿yli wiele pracy
i serca w organizowanie Szkó³ki.

Tym bardziej nale¿y kibicowaæ rodzicom w utworzeniu Stowarzy-
szenia. Warto przecie¿ inwestowaæ w m³ode pokolenie. To od nich
bêdzie zale¿eæ sportowa przysz³oœæ naszego regionu.

Wiêcej informacji o szkó³ce na: www.sppogon-lezajsk.pl,
lub pod numerami telefonów: 510-997-458 lub 531-063-665.

naszej Szkó³ki zajê³a 1 miejsce,
a Micha³ Œwie¿awski zdoby³ Pu-
char dla Zawodnika Turnieju.

Najbli¿sze dni jednak pokaza³y,
¿e mimo zapewnieñ w³adz miej-
skich Szkó³ka Pi³karska MOSiR
Le¿ajsk przestanie istnieæ. W dniu
29 czerwca 2013 roku na stadio-
nie MZKS Pogoñ Le¿ajsk odby³o
siê uroczyste zakoñczenie sezonu
2012/13 z równoczesnym zakoñ-
czeniem dzia³alnoœci Szkó³ki. Jed-
nak¿e nie oznacza to, ¿e nasi
ch³opcy nie bêd¹ ju¿ graæ. Zakoñ-
czy³ siê tylko pewien okres, a karty
historii stoj¹ otworem przed Sto-

warzyszeniem, jakie rodzice zak³a-
daj¹ aby nadal kszta³towaæ charak-
tery i w³aœciwe postawy dzieci oraz
dbaæ o ich rozwój nie tylko fizycz-
ny… Ale to ju¿ osobny rozdzia³...

Rodzice

Sponsorzy:

Magdalena Banaœ – Pizzeria DA
GRASSO w Le¿ajsku; Us³ugi

Transportowe Rutkowski, Trê-
bacz; Eugeniusz Bucior – Firma
Styropianex; Zbigniew Szmuc;

Andrzej Maruszak MAAW SPORT
w Le¿ajsku; Rodzice.

Le¿ajski Klub Nordic Walking „W³óczykije“ dzia³a przy Miejskim Cen-
trum Kultury od marca ubieg³ego roku – pod okiem instruktora Woj-
ciecha W³odarczyka. Po ponadrocznej pracy cz³onkowie Klubu po-
stanowili spróbowaæ swoich si³ w szerszym gronie i zmierzyæ siê
z innymi klubami na zawodach.

�„W³óczykije” w Kolbuszowej
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W rywalizacji siedemnastu naj-
lepszych reprezentacji szkó³ po-
nadgimnazjalnych z poszczegól-
nych województw, dru¿yna ZSL
Le¿ajsk, wystêpuj¹ca w sk³adzie:
Aneta Krêcid³o, Alina Sztaba oraz
Monika Brzuszko, wywalczy³a
wysokie V miejsce. W dwudnio-
wych zmaganiach le¿ajskie lice-
alistki rozegra³y 7 meczów, z któ-
rych piêæ wygra³y: z ZSiPO Nysa
(3:0),  z II LO Szczecin (3:0), 
z ZSCE P³ock (3:2),  z ZS Objezie-
rze (3:1)  oraz  mecz o V miejsce
znów z ZSCE P³ock (3:1).

 Dziewczêta przegra³y tylko dwa
mecze: z  V LO Bia³ystok (0:3) oraz 
z Prywatnym LO Lublin (0:3).
Wszystkie dru¿yny prezentowa³y
bardzo wysoki poziom, a jedna
z nich (dru¿yna z Prywatnego LO

Tenisistki ZSL w Le¿ajsku w czo³ówce

najlepszych dru¿yn w Polsce
w Lublinie ) jest aktualn¹ klubow¹
mistrzyni¹ Polski juniorek.

Koñcowa kolejnoœæ dru¿yn:

1. Prywatne LO Lublin, 2. V LO Bia-
³ystok, 3. II LO Kraków, 4. XXXII
LO £ódŸ, 5. ZSL Le¿ajsk, 6. ZSCE
P³ock, 7. ZS Objezierze, 8. ZS Nr 1
Lublin, 9. ZS Nr 2 Koszalin,
10. I LO Suwa³ki, 11. VII LO Czê-
stochowa, 12. XIX LO Gdañsk,
13. II LO Szczecin, 14. II LO Tar-
nowskie Góry,15. ZS Gorzów Œl¹-
ski,16. ZSiPO Nysa, 17. AZS Wro-
c³aw.

Opiekê nad reprezentacj¹ ZSL
sprawowali: Rafa³ Tuleja – nauczy-
ciel ZSL oraz Jan Sum – trener
Arki £êtownia. Gratulujemy za-
wodniczkom oraz ¿yczymy dal-
szych sukcesów. ZSL

Du¿ym sukcesem zakoñczy³ siê start ¿eñ-
skiej dru¿yny tenisa sto³owego  Zespo³u
Szkó³ Licealnych im. Boles³awa Chrobre-
go w  Le¿ajsku w krajowej Licealiadzie
w Nysie w dniach 20-22.06.2013 r.

Centrum Sztuk Walki i Spor-
tu w Le¿ajsku wystawi³o 15 zawod-
ników w konkurencjach kata oraz
kumite. G³ównym organizatorem
tych zawodów by³ D¹browski Klub
Karate TETSUI – sekcja Szczucin
i Tarnowski Klub Sportowy Kara-
te Shinkyokushinkai prowadzony
przez Shihan Wies³aw Gwizd.
Wspó³organizatorem tych zawo-
dów by³ Urz¹d Miasta i Gminy
Szczucin.

W turnieju startowa³o 236 za-
wodników reprezentuj¹cych 23
Kluby z Polski. Turniej przepro-
wadzony by³ we wszystkich kate-
goriach Kata i Kumite. W czasie
uroczystoœci „Otwarcia Turnieju”
wykonany by³ pó³godzinny blok
pokazowy przeprowadzony przez
Tarnowski Klub Sportowy Karate
Shinkyokushinkai. Start w zawo-
dach by³ umo¿liwiony dziêki
wsparciu finansowemu Gminy
Le¿ajsk.

Zawodnicy CSW Le¿ajsk zajêli
V miejsce dru¿ynowo, natomiast
mi³¹ niespodziank¹ by³ fakt, ¿e
nasz zawodnik Tomasz Koniecz-
ny otrzyma³ nagrodê za Najlep-
szego ducha walki.

AD

Piknik by³ organizowany przez Zespó³ Szkó³ im. Eugeniusza Kujana
w Wierzawicach. Podczas pokazu adepci CSWiS w Le¿ajsku zaprezen-
towali techniki karate, samoobrony oraz testów Tameshiwari. Pokaz cie-
szy³ siê wielkim uznaniem wœród publicznoœci doros³ych jak i dzieci.

Zdjêcia do obejrzenia w galerii na stronie: www.csw.net.pl

Miêdzywojewódzki Turniej Karate w Szczucinie
15 czerwca br. odby³ siê w hali
widowiskowo-spor towej
w Szczucinie Miêdzywoje-
wódzki Turniej Karate Shinky-
okushinkai.

Miejsca naszych zawodników:

Kata dzieci ch³opcy 10 do 12 lat:

Jakub Mêdrek – 3 miejsce
Kata kadeci ch³opcy 14 do16 lat:

Bart³omiej Zygmunt  – 2 miejsce
Kumite m³odziczki 12 do 14 lat:

Aleksandra Kula – 2 miejsce
Kumite Kadeci 14 do 16 lat:

Bart³omiej Zygmunt – 3 miejsce
Kumite m³odzicy 12 do 14 lat:

Sebastian Pêcak – 2 miejsce
Kumite seniorzy do 80 kg:

Tomasz Konieczny – 2 miejsce
Kumite seniorzy powy¿ej 80 kg:

Grzegorz Stecki – 2 miejsce,
Daniel Zygmunt – 3 miejsce

Z kolei, 16.06.2013r. podczas pikniku rodzinnego w Wierzawicach
„ Moja Rodzina i Ja” odby³ siê pokaz karate naszych adeptów.
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By³y to dru¿yny  z Bia³orusi,
Ukrainy i Polski z takich miast jak
– Slonim, Dziatlovo, Grodno, Bia-
³ystok, Dobre Miasto, Brzostek,
Chrzanów, Czêstochowa, Gliwi-
ce, Malbork, Rawa-Ruska, Krym,
Zabrze, Zakopane, Zamoœæ, Ostró-
da, Krosno, Piaseczno, Bielsko-
Bia³a, Przeworsk, Józefów, Kar-
czew, Ostro³êka, Lublin, Augu-
stów, Gorzyce, Iawa, Ciechanów,
Warszawa, Che³m, Nowa Sarzyna,
Rudnik, Le¿ajsk, Grodzisko Dol-
ne, Bia³a Podlaska, Wroc³aw, Dêbi-

ca, W³oc³awek, Sosnowiec, Szczyt-
no i Jaros³aw.

Zawody odby³y siê w sobotê
15 czerwca br. w Hali ZSL
im. B. Chrobrego w Le¿ajsku. Or-
ganizatorem turnieju by³ Le¿ajski
Klub Kyokushin Karate (LKKK),
a sêdzi¹  g³ównym Shihan Jacek
Czerniec z Lublina. O wysokim
poziomie turniejów organizowa-
nych przez LKKK œwiadczy fakt,
¿e zawody swoim patronatem ob-
jêli: Ambasada Japonii w Polsce,
Wojewoda Podkarpacki, Marsza³ek

Podwójny sukces
Le¿ajskiego Klubu Kyokushin Karate

Województwa Podkarpackiego,
Starosta Le¿ajski i Burmistrz Mia-
sta Le¿ajsk. Zawody w obecnoœci
Burmistrza Nowej Sarzyny Pana
Jerzego Paula otworzy³ Burmistrz
Le¿ajska Pan Piotr Urban.

Rozegrany ju¿ po raz trzeci tur-
niej by³ na równi sukcesem orga-
nizacyjnym, jak i sportowym le-
¿ajskiego klubu. Sukcesem orga-
nizacyjnym, bo uda³o siê spraw-
nie zorganizowaæ zawody dla po-
nad 300 zawodników z trzech kra-
jów (Polska, Ukraina i Bia³oruœ)

Rekordowa liczba 61 skrzatów
(rocznik 2004 i m³odsi) wyst¹pi³a
w niedzielê 16 czerwca br. w Mi-
strzostwach Podkarpacia w Teni-
sie Sto³owym w hali MOSiR
w Nowej Sarzynie.

Otwarcia zawodów dokonali
Starosta Le¿ajski – Pan Jan Kida
i Burmistrz Nowej Sarzyny – Pan
Jerzy Paul. Liczna grupa rodzi-
ców od pocz¹tku mocno prze¿y-
wa³a, czêsto pierwsze, tak powa¿-
ne zawody swoich pociech.

Z naszych zawodników najle-
piej spisali siê Marcin Doktor
i Krystian Ko³odziej. Miejsce na
podium, to du¿y sukces. Szczegól-
nie zaimponowa³ sw¹ gr¹ Kry-
stian. Najpierw pokona³ bardzo
dobrego zawodnika z Dukli, a na-
stêpnie w pó³finale by³ bliski po-
konania faworyta zawodów – Ma-
cieja Ko³ka z Wojaszówki.

Tym razem szczêœcie odwróci³o
siê od Wiktorii Misiak. Dwie pe-
chowe przegrane i tylko 11 miej-
sce.

304 zawodników z 41 Dojo Inter-
nacional Karate Organization Ky-
okushin-kaikan rywalizowa³o
w kata i kumite w III Edycji Miê-
dzynarodowego Turnieju Karate
„Polish Open IKO Galizia CUP”.

i ponad czterdziestu klubów,
a o sportowym sukcesie œwiadczy
wywalczone przez le¿ajski klub
pierwsze miejsce dru¿ynowe z do-
robkiem punktowym 105. Druga
w kolejnoœci dru¿yna z Augusto-
wa zdoby³a 38, a trzecia z Sosnow-
ca 28 punktów. Tak dobry wynik
dru¿ynowy mo¿liwy by³ dziêki bar-
dzo dobrym wystêpom indywidu-
alnym zawodników LKKK. Dru-
¿yna Le¿ajskiego Klubu Kyoku-
shin Karate zdoby³a ³¹cznie 35
medali w tym 12 z³otych, 11 srebr-
nych i 12 br¹zowych. Bardzo dziê-
kujemy goœciom, którzy przybyli
na organizowany przez nasz klub
turniej z nawet bardzo odleg³ych
oœrodków z kraju i zagranicy.

Gratulujemy wszystkim karate-
kom wysokiego poziomu sporto-
wego zawodów. Podziêkowania
kierujemy równie¿ do wszystkich,
którzy przyczynili siê do sukcesu
organizacyjnego le¿ajskich sobot-
nich zawodów, a w szczególnoœci
w³adzom samorz¹dowym regionu,
sponsorom, zarz¹dowi klubu, dzia-
³aczom, obs³udze medycznej, sym-
patykom i kibicom.

OSU!

Fotogaleria, relacja

filmowa oraz szcze-

gó³owe wyniki znajduj¹ siê na stro-

nie internetowej Le¿ajskiego Klu-

bu Kyokushin Karate: www.kara-

te.lezajsk.pl

Marcin i Krystian na podium MW Skrzatów

O historii i bie¿¹cych

wydarzeniach Arki

mo¿na poczytaæ

na nowo utworzonej

stronie klubu:

www.arkaletownia.pl

Fundatorami pami¹tkowych
statuetek i upominków oraz lo-
dów dla wszystkich uczestników
sportowych zmagañ byli: Miasto
i Gmina Nowa Sarzyna, Starostwo
Powiatowe w Le¿ajsku,  Pan Kazi-
mierz Szewczyk oraz Aga Sport –
dystrybutor sprzêtu sportowego.
Koszty organizacyjne pokry³ orga-
nizator zawodów POZTS w Rze-
szowie.

Js

Miejsca na podium wywalczyli:
W kategorii ch³opców:

1. Ko³ek Maciej – TKS Pro-Familia

Wojaszówka,

2. Doktor Marcin – PUKS Arka £ê-

townia,

3. Ko³odziej Krystian – PUKS Arka

£êtownia,

3. Sawczak Mi³osz – LKS Jar Kielna-

rowa

W kategorii dziewcz¹t:

1. Hajduk Martyna – MLKS Nurt

Przemyœl

2. Wielgos Zuzanna – LZS K¹kolów-

ka

3. Chwojko Jagoda – PKS Kolping

Jaros³aw

4. Krukar Maja – UKS Olimp £êki Du-

kielskie

Miejsca pozosta³ych zawodników

Arki: 11. Misiak Wiktoria, 23. Kola-

no Wiktoria, 25. Przybysz Patryk.
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Poradnik konsumenta:

Warto jednak pamiêtaæ, ¿e s¹
okolicznoœci wy³¹czaj¹ce odpowie-
dzialnoœæ organizatora imprezy
turystycznej za nienale¿yte wyko-
nanie umowy lub jej niewykona-
nie. Okreœla je art. 11a ust. 1 pkt
1-3 ustawy. Jedn¹ z takich okolicz-
noœci jest si³a wy¿sza, czyli np. z³e
warunki atmosferyczne, które
trudno by³o przewidzieæ (chocia¿-
by ogromny wybuch wulkanu,
który zanieczyœci³ atmosferê py³em
i zablokowa³ mo¿liwoœæ latania nad
okreœlonym rejonem). Gdy jednak
z³o¿ymy reklamacjê, to organiza-
tor imprezy turystycznej powinien
wykazaæ, ¿e zasz³a okolicznoœæ,
która wy³¹cza jego odpowiedzial-
noœæ.

Reklamowanie

us³ugi turystycznej

Zmiana miejsca zakwaterowa-
nia, brudne pokoje, widok z okna
inny ni¿ opisany w umowie, zmia-
na programu zwiedzania – to przy-
k³ady nieprawid³owoœci zwi¹za-
nych z realizowaniem przez nie-
które biura podró¿y umów doty-
cz¹cych œwiadczenia us³ug tury-
stycznych. Jeœli chcemy z³o¿yæ re-
klamacjê, to róbmy to zawsze na
piœmie, opatruj¹c j¹ dat¹ i podpi-
sem. Pismo reklamacyjne mo¿na
z³o¿yæ na rêce pilota lub rezyden-
ta jeszcze podczas trwania wyciecz-
ki, albo po jej zakoñczeniu –
w biurze organizatora.

Warto zrobiæ wczeœniej zdjêcia,
zgromadziæ rachunki, znaleŸæ
œwiadków. Pilot ma obowi¹zek

potwierdziæ przyjêcie reklamacji
(sporz¹dzamy pismo w dwóch
egzemplarzach). Je¿eli biuro pod-
ró¿y nie odpowie na nasz¹ rekla-
macjê w ci¹gu 30 dni od zakoñ-
czenia imprezy lub od dnia jej z³o-
¿enia (reklamacja po powrocie),
to wówczas przyjmuje siê, ¿e zo-
sta³a ona uznana za uzasadnion¹.
Reklamowaæ mo¿na ka¿d¹ impre-
zê turystyczn¹, tak¿e wyjazdy „pro-
mocyjne”, „specjalne” i „last mi-
nute”.

Konsument ma prawo doma-
gaæ siê tzw. œwiadczenia zastêpcze-
go ju¿ w czasie trwania wypoczyn-
ku, bez obawy o obci¹¿enie dodat-
kowymi kosztami (gdy na przy-
k³ad w hotelu czterogwiazdkowym
nie ma ju¿ miejsc). Œwiadczenie
zastêpcze musi byæ co najmniej
takiej samej jakoœci jak deklarowa-
ne na wstêpie. Je¿eli jest gorsze,
to mo¿na ¿¹daæ obni¿enia ceny
us³ugi lub odst¹piæ od umowy
(wymagaj¹c na przyk³ad zapewnie-
nia natychmiastowego transportu
do miasta wyjazdu lub kraju).

Sporz¹dzaj¹c pismo reklamacyj-
ne, nale¿y podaæ swoje dane, in-
formacje o umowie z biurem pod-
ró¿y (kiedy zosta³a zawarta, numer
umowy, miejsce pobytu). Nale¿y
dok³adnie opisaæ reklamowane
niezgodnoœci z umow¹ (np. fatal-
ne warunki panuj¹ce w hotelu,

wycieczkê po Nilu, która mia³a
trwaæ 12 godzin z godzinn¹
przerw¹ na obiad, a faktycznie trwa-
³a 8 godzin bez posi³ku). Warto
do³¹czyæ do pisma wszelkie dowo-
dy potwierdzaj¹ce niew³aœciw¹ re-
alizacjê umowy (np. oœwiadczenia
w³aœciciela statku, rachunki za
posi³ek). W reklamacji mo¿na
równie¿ zamieœciæ swoje ¿¹dania
i oczekiwania. Mo¿na tak¿e doma-
gaæ siê wyp³aty odszkodowania –
wtedy szczególnie wa¿ne staje siê
udowodnienie faktycznie ponie-
sionej szkody. Czasami w sporach
tego typu bywa pomocna tzw.
Karta Frankfurcka, wykorzysty-
wana zwyczajowo przez europej-
skie biura turystyczne. Okreœla ona
w procentach wysokoœæ odszkodo-
wania, którego konsument mo¿e
siê domagaæ w razie nieodpowied-
niego wykonania szczegó³owo
okreœlonej us³ugi turystycznej.

www.uokik.gov.pl

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.

Reklamacja imprezy turystycznej mo¿liwa jest z powodu nienale¿yte-
go wykonania lub niewykonania umowy. Tak wynika z ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o us³ugach turystycznych (Dz. U z 2004 r. nr 223,
poz. 2268 z póŸn. zm.). Chodzi o niedotrzymanie zobowi¹zañ zawar-
tych w umowie. W takich przypadkach mo¿emy sk³adaæ reklamacjê,
bo oferowane nam us³ugi nie s¹ zgodne z umow¹ i ustalonymi w niej
standardami.
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REGULAMIN

Stowarzyszenie Folklorystyczne „MAJDANIARZE” w Nowej Sarzy-
nie og³asza dwudziest¹ – jubileuszow¹ edycjê Miêdzynarodowych
Spotkañ Poetów „Wrzeciono”.
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, których pasj¹ jest twór-

czoœæ poetycka.
2. Uczestnicy nadsy³aj¹ po trzy w³asne utwory, dot¹d nigdzie nie

publikowane (forma i kszta³t poetycki utworów dowolne).
3. Prace winny byæ w maszynopisie w piêciu egzemplarzach z za-

mieszczonym imieniem i nazwiskiem oraz aktualnym adresem
zamieszkania.

4. Ostateczny termin nadsy³ania utworów konkursowych up³ywa
z dniem 8 listopada 2013 r. i nale¿y kierowaæ je na adres:

Stowarzyszenie Folklorystyczne „MAJDANIARZE”

37-310 Nowa Sarzyna, ul. Azalii Pontyjskiej 9

woj. podkarpackie

tel. kom. 602 842 778

5. Nades³ane prace oceniaæ bêd¹ kompetentni jurorzy, którzy przy-
znaj¹ nagrody i wyró¿nienia.

6. Laureaci „WRZECIONA – 2014” zostan¹ powiadomieni drog¹
korespondencyjn¹.

7. Fina³ spotkañ nast¹pi 28 stycznia 2014 r. w Nowej Sarzynie
(szczegó³y podane zostan¹ w w/w korespondencji).

8. Uczestnicy przyje¿d¿aj¹ na koszt w³asny, organizatorzy zapew-
niaj¹ zakwaterowanie i wy¿ywienie.

9. Materia³ów nades³anych na konkurs nie zwraca siê.
Z poetyckim pozdrowieniem

Roman Kostyra

XX JUBILEUSZOWE MIÊDZYNARODOWE
SPOTKANIA POETÓW „WRZECIONO – 2014”
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