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Dlaczego fina³y w Le¿ajsku?
Prezes Podkarpackiego Zwi¹zku
Pi³ki Siatkowej
– Wies³aw Radomski
… wybór Le¿ajska jest strza³em w dzie-
si¹tkê. Klub LTS Feniks dzia³a bar-
dzo prê¿nie. Szkolenie m³odzie¿y jest
na dobrym poziomie. W Le¿ajsku co
roku odbywa siê turniej kadetów, wiêc
gospodarze maj¹ odpowiednie do-
œwiadczenie.

Strona PZPS 21.02.2013 r.

Trener METRO Warszawa
– Wojciech Szczucki
…by³a to trafna decyzja. Gdy awan-
sujemy, bêdziemy cieszyæ siê podwój-
nie. W Le¿ajsku graliœmy wielokrot-
nie w turniejach i by³y one zawsze
œwietnie zorganizowane. Dla trzech
moich zawodników miejsce fina³owej
rywalizacji bêdzie dodatkow¹ moty-
wacj¹ – w zespole mam trzech graczy
z Le¿ajska – Damiana Zygmunta,
Patryka Sadleja i Piotra Trojana.
Przed dwoma laty przyszli do nasze-
go klubu. W Warszawie ucz¹ siê i
trenuj¹.

Strona PZPS 27.02.2013 r.

Wicestarosta Le¿ajski
– Marek Kogut:

Cieszê siê bardzo, i¿ Polski Zwi¹zek Pi³ki Siatkowej
podj¹³ decyzjê o organizacji Fina³u Mistrzostw Polski
Juniorów w naszym powiecie. To dla nas du¿e wyró¿nie-
nie, jak równie¿ potwierdzenie zaufania do organizato-
rów. Pragnê przy tym z³o¿yæ gratulacje i s³owa podziê-
kowania dla Le¿ajskiego Towarzystwa Sportowego „Fe-
niks” z Le¿ajska, które wyst¹pi³o z wnioskiem do PZPS
o ich organizacjê. Uwa¿am, i¿ to przedsiêwziêcie bêdzie
wspania³¹ promocj¹ naszego regionu, szko³y, jak rów-
nie¿ osi¹gniêæ sportowych w pi³ce siatkowej, która na
naszym terenie ma wieloletni¹ historiê. Przypomnê, ¿e
obecny trener seniorskiego zespo³u Mistrza Polski Asseco
Resovia Rzeszów Andrzej Kowal siatkarsk¹ przygodê
rozpoczyna³ w Le¿ajsku, a jego pierwszym klubem by³a
„Pogoñ” Le¿ajsk. W latach 80-tych powo³ania do re-
prezentacji Polski Juniorów otrzymali Seweryn Koziarz,
Grzegorz Zieliñski, Mariusz Kowal.

Na terenie Powiatu Le¿ajskiego dzia³aj¹ placówki
oœwiatowe bardzo dobrze przygotowane do organizacji
tego typu zawodów. Jedn¹ z nich jest Zespó³ Szkó³ Tech-
nicznych w Le¿ajsku, który w swojej bazie posiada halê
sportow¹ wraz z widowni¹, gdzie bêd¹ rozgrywane za-
wody. Uwa¿am, ¿e dziêki dobrze przygotowanej infra-
strukturze sportowej mamy mo¿liwoœæ organizacji tego
typu imprez. W tym miejscu warto równie¿ wspomnieæ

o Zespole Szkó³ Licealnych z hal¹ sportow¹ wraz
z zespo³em szatniowo-sanitarnym i widowni¹ oraz kom-
pleksem boisk „Orlik” oraz Zespole Szkó³ w Nowej Sa-
rzynie z boiskiem wielofunkcyjnym, boiskiem trawia-
stym do pi³ki no¿nej, si³owni¹ oraz torem przeszkód
wykorzystywanym przede wszystkim przez uczniów klas
przeciwpo¿arowych.

Wszystkim uczestnikom gratulujê awansu do fina³u.
Sam fakt udzia³u w rozgrywkach na tym szczeblu jest ju¿
Waszym du¿ym osi¹gniêciem. Ka¿dej dru¿ynie ¿yczê wy-
stêpów na miarê mo¿liwoœci i oczekiwañ. Niech w duchu
sportowej rywalizacji zwyciê¿y najlepszy zespó³.

Wszystkich fanów siatkówki w imieniu Zarz¹du
Powiatu Le¿ajskiego zapraszam do naszej hali na Fina³
Mistrzostw Polski Juniorów.

W grudniu 2004 roku grupa kil-
kunastu osób zwi¹zanych w prze-
sz³oœci z pi³k¹ siatkow¹ za³o¿y³a
klub o nazwie Le¿ajskie Towarzy-
stwo Sportowe „Feniks”.

Zawi¹zali je ludzie, którym
zale¿y na rozwoju sportu,
a w szczególnoœci jednej z dys-
cyplin – siatkówce. Za g³ówny
cel przyjêto stworzenie warun-
ków do szkolenia na poziomie
m³odzika, kadeta i juniora,
a tak¿e udzia³u w rozgrywkach
III ligi PWZPS.

Pierwsz¹ imprez¹ siatkarsk¹
organizowan¹ przez LTS „Fe-
niks” by³ XVI Festiwal Siatkówki
w 2005 roku, w którym uczest-
niczy³o 170 zawodników.

G³ówny organizator Fina³u MP Juniorów w Le¿ajsku:

Le¿ajskie Towarzystwo Sportowe FENIKS LE¯AJSK

W 2007 roku zespó³ kadetów
uczestniczy³ w II Miêdzynarodo-
wym Turnieju w Kêdzierzynie
KoŸlu zajmuj¹c doskona³e
III miejsce.

W 2008 roku 2 naszych siat-
karzy graj¹c w reprezentacji
woj. podkarpackiego zdoby³o

III miejsce w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie M³odzie¿y w Mili-
czu.

W maju 2010 roku nasz klub
by³ organizatorem i bra³ udzia³
w Pó³finale Mistrzostw Polski
Kadetów i zabrak³o 1 seta, aby
awansowaæ do rozgrywek fina-

³owych. Ostatecznie w cyklu
rozgrywek centralnych nasz
klub zdoby³ IX miejsce w Pol-
sce, a 3 zawodników zosta³o
wypo¿yczonych do zespo³u
„Metro” Warszawa i tam ucz¹
siê i trenuj¹.

Ponadto w 2010 roku dwa
zespo³y z UKS „3” i dwa zespo³y
ch³opców z LTS „Feniks” uczest-
niczy³y w najwiêkszym w Euro-
pie turnieju siatkarskim w Ho-
landii. Wspaniale spisali siê ka-
deci zdobywaj¹c I miejsce,
a juniorzy III miejsce.

Nasz klub od kilku lat jest or-
ganizatorem Ogólnopolskiego
Turnieju Od m³odzika do junio-
ra, w którym bra³y udzia³ czo³o-
we dru¿yny z ca³ej Polski w tym
kilkukrotnie reprezentacja Pol-
ski.
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MIEJSCE ROZGRYWANIA
ZAWODÓW:
Hala Zespo³u Szkó³ Technicznych

w Le¿ajsku, ul. Mickiewicza 67

NOCLEGI:
Dom Pielgrzyma w Le¿ajsku,

ul. Plac Mariacki 8

WY¯YWIENIE I NOCLEGI:
Hotel i Restauracja „U BRACI

ZYGMUNTÓW” w Le¿ajsku,

ul. Klasztorna 2e

Warto

wiedzieæ

WYKAZ IMPREZ TOWARZYSZ¥CYCH dla dru¿yn
�ZWIEDZANIE BROWARU W LE¯AJSKU (ze wzglêdu na bez-

pieczeñstwo pracy zak³adu bêd¹ go wizytowa³y ma³e grupy – 1 zespó³
w dniach i godzinach ustalonych z zainteresowanymi)

�KONCERT ORGANOWY W BAZYLICE OO. BERNARDY-
NÓW

�DWA GRATISOWE WEJŒCIA NA BASEN MIEJSKI

�MO¯LIWOŒC NIEODP£ATNEGO ZWIEDZANIA MU-
ZEUM ZIEMI LE¯AJSKIEJ

�W DNIU 23.03. O GODZ 2030 BANKIET DLA TRENERÓW,
DZIA£ACZY, SÊDZIÓW, ORGANIZATORÓW I SPONSO-
RÓW W RESTAURACJI „U BRACI ZYGMUNTÓW”

INFORMACJE �

SZYBKI KONTAKT:

NOCLEGI, WY¯YWIENIE,
ORGANIZACJA TURNIEJU:
- Janusz Zygmunt: 601 574 720

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE
I LOGISTYCZNE TURNIEJU:
- Zbigniew Pude³kiewicz:

692 472 290

IMPREZY TOWARZYSZ¥CE:
- Marek Karaku³a: 601 082 852

SRAWY SÊDZIOWSKIE:
- Piotr Dudek: 605 266 233

HALA SPORTOWA:
- Bogus³aw Jarek: 604 225 717

WSPÓ£PRACA Z MEDIAMI:
-Piotr Kucharski: 604 082 344

Kto wspiera Fina³ MP Juniorów w Le¿ajsku?

Kto wspó³organizuje
Fina³ MP Juniorów w Le¿ajsku?

POWIAT
LE¯AJSKI

MIASTO
LE¯AJSK

ZESPÓ£
SZKÓ£
TECHNICZNYCH
W LE¯AJSKU

POLSKI ZWI¥ZEK
PI£KI SIATKOWEJ

PODKARPACKI WOJEWÓDZKI
ZWI¥ZEK PI£KI SIATKOWEJ



4

KURIER POWIATOWY WYDANIE SPECJALNE

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

PODZIA£ NA GRUPY:

GRUPA  B:

1 Exact Systems Norwid Czêstochowa
2 TS Volley Rybnik
3 UKS Tempo-25 Olsztyn
4 AKS V LO I Rzeszów

GRUPA  A:

1 KS Jastrzêbski Wêgiel II
2 KS Metro Warszawa
3 AZS UWM Olsztyn
4 EKS Skra Be³chatów

� Puchary i dyplomy dla zespo³ów za miejsca I-VIII
� Nagrody finansowe za miejsca I-III
� Medale dla zawodników za miejsca I-III
� Nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników

� System rozgrywek w grupach – „ka¿dy z ka¿dym”
� Mecze rozgrywane bêd¹ w oparciu o przepisy Polskiego Zwi¹zku Pi³ki

Siatkowej.
� Kolejnoœæ rozgrywania spotkañ – str. 20.
� Punktacja odbywaæ siê bêdzie w oparciu o przepisy Polskiego Zwi¹zku Pi³ki

Siatkowej.

NAGRODY:
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TABELA ROZGRYWEK GRUPA A

TABELA ROZGRYWEK GRUPA B

KSKS
JastrzJastrzęębskibski

WWęęgiel IIgiel II

KSKS
MetroMetro

WarszawaWarszawa

AZS UWMAZS UWM
OlsztynOlsztyn

EKS SkraEKS Skra
BeBełłchatówchatów

PUNKTY SETY MIEJSCE

KSKS
JastrzJastrzęębskibski

WWęęgiel IIgiel II

KSKS
MetroMetro

WarszawaWarszawa

AZS UWMAZS UWM
OlsztynOlsztyn

EKS SkraEKS Skra
BeBełłchatówchatów

X

X

X

X

X

ExactExact
SystemsSystems
NorwidNorwid

CzCzęęstochowastochowa

PUNKTY SETY MIEJSCE

TS VolleyTS Volley
RybnikRybnik

TS VolleyTS Volley
RybnikRybnik

UKS TempoUKS Tempo
-25 Olsztyn-25 Olsztyn

UKS TempoUKS Tempo
-25 Olsztyn-25 Olsztyn

AKS V LO IAKS V LO I
RzeszówRzeszów

AKS V LO IAKS V LO I
RzeszówRzeszówX

X

X

X

X

ExactExact
SystemsSystems
NorwidNorwid

CzCzęęstochowastochowa
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KS Jastrzêbski Wêgiel II:
Od góry od prawej:  Zdzis³aw Grodecki (Prezes Zarz¹du JW.), Kamil Fr¹tczak (fizjoterapeuta),
Jaros³aw Kubiak (trener), Jakub Kupisz, Igor Dobiszewski, Rados³aw Gil, Krzysztof Pustelnik,
Micha³ Wójcik, Kacper Jankowski, Karol Greœ, Rados³aw Sterna
Od do³u od prawej: Kacper Duda – statystyk, Wojciech Œliwa, Kacper Ledwoñ, Jakub Rygier,
Mateusz  WoŸniak, Bartosz Kwolek, Karol Gajo,

KS Metro Warszawa:
Górny rz¹d od lewej: Wojciech Szczucki (trener), Konrad Strzelec, Kamil Kucharczyk, Piotr
Trojan, Bart³omiej Lemañski, Artur Bogusz, Damian Zygmunt, Bart³omiej Lipiñski, Jacek Jan-
kowski (trener).
Dolny rz¹d od lewej: Wojciech £acisz, Karol Rawiak, Pawe³ Halaba, Maciej Stêpieñ, Igor Stel-
maszczyk, Patryk Sadlej, Andrzej Kubicki, Artur Siekierzyñski, Julian Mituniewicz.

��DRU¯YNY
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AZS UWM Olsztyn:
Sergiusz Salski (trener), Piotr £ukasik, Kamil Guzewicz, Krzysztof Gulak, Marcin Wojtulewicz,
£ukasz Kuchciñski, Robert Wrobel, Filip Koz³owski, Bartosz Bednarczyk, Jakub Kochanowski,
Adam Kapelañski, Mateusz Olbryœ (libero), Jêdrzej Ruszczyk (kapitan), Micha³ Salski (statystyk)

EKS „Skra” Be³chatów:
Od lewej: Brzozowski Robert (trener), Wilkoñski Jêdrzej, Wywrot Damian, Kowalewski Krzysz-
tof, Posmyk Dominik, Badura Piotr, Olejnik Micha³, Pietrzak £ukasz, Fornal Jan, Bieñkowski
Krzysztof, Matyœniak Micha³, Konieczny Dawid, Augustyniak Mateusz, Szczepaniak Mateusz,
Waloch Patryk

DRU¯YNY �
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Exact Systems Norwid Czêstochowa:
Trenerzy: Janusz SIKORSKI i Stanis³aw GOŒCINIAK
Bartosz Bednorz, Mateusz Bieniek, Oskar Herman, Tomasz G³ód, Bart³omiej Janus, Adam Kowalski, Tomasz Kryñski, Tomasz
Matuszczyk, Dominik Miarka, Adam Smolarczyk, Mariusz Wacek, Nikodem Wolañski, Adam WoŸnica, Adam Wróbel, Wiktor
Wysocki, Bartosz Zieliñski.

TS Volley Rybnik:
Górny rz¹d: Erwin Michalik (trener), Lech Kowalski (II trener), Wojciech Kasperski (I trener),
Rafa³ Szymura, Radoslaw Niestrój, Marcin Harazim, Tomasz Brzezina, Bartosz Konsek, Konrad
Stajer, Jaroslaw ¯mijewski (statystyk), £ukasz Lelek (fizjoterapeuta)
Dolny rz¹d: Adam Szoltys, Wojciech Wowra, Dawid Ma³ysza (kapitan), B³a¿ej Podleœny, Pawe³
£agodziñski, Kajetan Marek.

��DRU¯YNY
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UKS Tempo-25 Olsztyn:
Czes³aw Kolpy (I trener), B³a¿ej Kolpy (II trener), Micha³ Augustynowicz, Konrad Gawrewicz, Micha³ Tomczak, Jakub Zab³ocki,
Jêdrzej Jasnos, Mateusz Wierciszewski, Patryk Szwaradzki, Micha³ Czarnecki,  Jakub Wiœniewski, Rafa³ Maluchnik, Maciej
Petelczyc, Mateusz Lewoc, £ukasz Lelek (fizjoterapeuta). Kierownik dru¿yny Wojciech Michalczyk.

AKS V LO I Rzeszów:
Trenerzy: Jerzy Wietecha, Jacek Podpora, Marcin Komenda, Aleksander Œliwka, Micha³ Kê-
dzierski, Karol Dudziñski, Dominik Depowski, Micha³ Szalacha, Szymon Pa³ka (Kapitan), Bartek
Gajdek, Mateusz Twaróg (Libero), Rafa³ Matu³a, Patryk Kozdroñ, Bart³omiej Mordyl.

DRU¯YNY �
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Z powiatem le¿ajskim kojarz¹
siê s³ynne organy oraz cudow-
ny obraz Matki Bo¿ej Pociesze-
nia, czczony w Sanktuarium Ma-
ryjnym Ojców Bernardynów.
Wikliniarstwo, warzelnictwo,
wyrób drewnianych zabawek
i ozdób kwiatowych z bibu³y
nale¿¹ do miejscowych tradycji.

Przybywaj¹c do Le¿ajska warto
zwiedziæ muzea, a wœród nich
Muzeum Prowincji Ojców Ber-
nardynów, które gromadzi bez-
cenne pami¹tki zakonu, Mu-
zeum Ziemi Le¿ajskiej prezen-
tuj¹ce tradycjê browarnictwa na
Ziemi Le¿ajskiej oraz ekspozycjê
le¿ajskiego zabawkarstwa, jak rów-
nie¿ prywatne Muzeum Wsi
w Przychojcu. Na terenie powia-
tu odbywaj¹ siê liczne imprezy kul-
turalne i sportowe podkreœlaj¹ce
charakter przywi¹zania tego tere-
nu do tradycji i kultywowania lo-
kalnych zwyczajów.

Wœród szerokiej gamy imprez
i uroczystoœci warte wymienienia
s¹: Pielgrzymka S³u¿b Munduro-
wych Województwa Podkarpackiego,
Do¿ynki Powiatowe, Miêdzynarodo-
wy Festiwal Muzyki Organowej i Ka-
meralnej, Miêdzynarodowe Spotka-
nia Poetów „Wrzeciono”, Ogólnopol-
ska Parada Stra¿y Wielkanocnych

�� INFORMACJE O POWIECIE

Krótki przewodnik

Powiat Le¿ajski liczy oko³o 70 ty-
siêcy mieszkañców oraz zajmuje
powierzchniê 583 km2.
W sk³ad powiatu wchodz¹:
• gmina miasto Le¿ajsk,
• gmina Le¿ajsk,
• miasto i gmina Nowa Sarzyna,
• gmina Grodzisko Dolne
• gmina Kury³ówka.

„Turki”, Miêdzynarodowe Zawody
Modeli Lataj¹cych na Uwiêzi zali-
czane do Pucharu Œwiata – Memo-
ria³ Eugeniusza Kujana, Jarmark
Kulturalny „Na Micha³a”, Ogólno-
polskie Prezentacje Tradycyjnych Po-
traw Wiejskich „W³oœciañskie Jad³o”,
Punktowany Ogólnopolski Wyœcig
Kolarski w Kolarstwie Górskim
o Puchar Starosty i Eliminacje do

Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie-
¿y, Open Polish IKO „Galizia Cup”
zawody Kyokushin Karate.

Najcenniejszym zabytkiem po-
wiatu le¿ajskiego jest Bazylika
i Klasztor Ojców Bernardynów.
Œwi¹tynia zachwyca monumental-
nymi, trójnawowymi organami,
bogato zdobionymi stallami oraz
freskami z okresu baroku. Powsta-

nie bazyliki zwi¹zane jest z Obja-
wieniami Maryjnymi, które we-
d³ug tekstów Ÿród³owych mia³y
miejsce w XVI w. Miejscem war-
tym zobaczenia jest równie¿ Dwór
Staroœciñski. Budowa siedziby sta-
rosty mia³a miejsce w XVI w. i by³a
najwiêksz¹ inwestycj¹ ówczesnego
starosty Krzysztofa Szyd³owieckie-
go. Dwór by³, kolejno, siedzib¹ Or-

�Bazylika i Klasztor OO. Bernardynów.

�Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów. �Grób Cadyka Elimelecha.

�Miêdzynarodowej Zawody Modeli Lata-

j¹cych na Uwiêzi.

�Pielgrzymka S³u¿b Mundurowych Wo-

jewództwa Podkarpackiego.

�Ogólnopolska Parada Stra¿y Wielka-

nocnych „Turki”.�Zawody Kyokushin Karate.
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po Powiecie Le¿ajskim

Starostwa Powiatowego w Le¿ajsku

– www.starostwo.lezajsk.pl – na stronie dostêpne równie¿:

wirtualne zwiedzanie, mapa interaktywna, film promocyjny.

Muzeum Ziemi Le¿ajskiej – www.muzeum.lezajsk.pl
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Ziemi Le¿ajskiej!

œciom ciszy i spokoju z dala od
zgie³ku miasta. Wszyscy, którzy
ceni¹ sobie bezpoœredni kontakt
z natur¹, œpiew ptaków, rechot
¿ab, œwie¿e, rzeœkie powietrze do-
ceni¹ wypoczynek w gospodar-
stwie agroturystycznym, jako je-
dyny w swoim rodzaju. Przebywa-
j¹c w gospodarstwie mo¿na degu-
stowaæ domowych wyrobów, lokal-
nych potraw. Ka¿de z gospodarstw
oferuje dodatkowe atrakcje w za-
le¿noœci od pory roku, jak równie¿
od oczekiwañ goœci.

Ponadto, na terenie powiatu le-
¿ajskiego znajduje siê wiele miejsc
rekreacyjno-wypoczynkowych,
szlaków pieszych i rowerowych,
zalewów i zbiorników wodnych.
Letni wypoczynek nad wod¹ za-
pewniaj¹ zalewy: w O¿annie
i Brzózie Królewskiej, jak równie¿
zbiornik wodny „Czyste” w Gro-
dzisku Dolnym, gdzie w czasie
wakacji dzia³a strze¿one k¹pielisko
oraz „Floryda” w Le¿ajsku.

Wiêcej informacji o atrakcjach
i walorach Ziemi Le¿ajskiej na stronach:

dynacji £añcuckiej Potockich,
gimnazjum miejskiego, liceum
ogólnokszta³c¹cego, szko³y pod-
stawowej, a obecnie stanowi sie-
dzibê Muzeum Ziemi Le¿ajskiej.

Godny zwiedzenia jest Rynek
Le¿ajska wraz z wie¿¹ ratuszow¹,
le¿ajsk¹ far¹, dawn¹ cerkwi¹ gre-
kokatolick¹ i Domem Narodo-
wym „Proœwita”. Rynek ma kszta³t
prostok¹ta i otoczony jest z trzech
stron zabudow¹ kamieniczek po-
chodz¹cych z XVIII wieku. Na
po³udniowy wschód od Rynku
miasta znajduje siê cmentarz
¿ydowski i grób cadyka Elimele-
cha z XVII w. Do symbolicznego
grobu cadyka Elimelecha, jednego
z twórców podstaw chasydyzmu,
co roku przybywaj¹ liczni pielgrzy-
mi i turyœci z ca³ego œwiata. Na
cmentarzu dodatkowo znajduje siê
oko³o stu macew z XIX w. i pierw-
szej po³owy XX w.

Dodatkowym atutem powiatu
le¿ajskiego s¹ piêkne lasy, natural-
ne œrodowisko i wiele miejsc, któ-
re pozwol¹ turyœcie na odpoczy-
nek i rekreacjê. Piêkno przyrody,
bogactwo lasów i polnych dró¿ek
zachêca do wêdrówek po okolicy
pieszo, przeja¿d¿ek rowerowych
lub konnych woja¿y. Liczne go-
spodarstwa agroturystyczne znaj-
duj¹ce siê w powiecie umo¿liwiaj¹
wybranie ciekawej oferty zarówno
dla rodzin, jak i osób starszych. Go-
spodarstwa nastawione s¹ przede
wszystkim na zapewnienie go-

�Muzeum Ziemi Le¿ajskiej.

�Muzeum Wsi w Przychojcu.

Zatrzymaj siê w Le¿ajsku lub okolicy:

� Hotel „U Braci Zygmuntów”, ul. Klasztorna 2e, 37-300 Le¿ajsk,
tel. 17 242 04 69, tel. kom. 601 574 720, www.hotel-lezajsk.pl

� Hotel-Restauracja MARIO, Sarzyna 659a, 37-310 Nowa Sarzyna,
tel. 17 240 15 02, www.hotelmario.com.pl

� Dom Pielgrzyma, ul. 11 Listopada 1, 37-300 Le¿ajsk, tel. 17 242
00 06, tel. kom. 506 269 074, ofm.pl/klasztor/lezajsk

� Pensjonat „HUBERT”, os. Leœników 512, 37-300 Le¿ajsk,
tel. 17 242 61 84

� Motel-Restauracja Stokrotka, Giedlarowa 278, 37-300 Le¿ajsk,
tel. 17 242 51 07, tel. kom. 669 993 636

� Hotelik Sportowy „UNIA”, ul. Pi³sudskiego 2, 37-310 Nowa Sa-
rzyna, tel. 17 2411070, 17 2407977

Grób Cadyka Elimeleha – Ohel Le¿ajski

ul. Górna

tel. kom 604 536 914
Zwiedzanie: poniedzia³ek – pi¹tek: 8.00-16.00
(Ohel zamkniêty w Szabas oraz œwiêta ¿ydowskie)

Centrum Informacji Turystycznej w Le¿ajsku

ul. Rynek 1 a, 37-300 Le¿ajsk, tel. 17 242-73-33 (wew. 138), e-mail:
turystyka@lezajsk.um.gov.pl

Muzeum Ziemi Le¿ajskiej

ul. Mickiewicza 20 A
tel:17 240 22 35; fax:17 240 22 35
Zwiedzanie – sezon letni

(1 czerwca – 31 sierpnia)

poniedzia³ek – 10.00-16.00
(dzieñ bezp³atnego wstêpu do Mu-
zeum na Ekspozycjê Historyczn¹
Miasta i Regionu, Ekspozycjê Et-
nograficzno-Zabawkarsk¹ oraz
bezp³atne wystawy czasowe);
wtorek – 10.00-18:00; œroda,
czwartek, pi¹tek – 10.00-16.00;
sobota, niedziela – 10.00-18.00
Zwiedzanie – sezon zimowy

(1 wrzeœnia – 31 maja)

poniedzia³ek – 10.00-16.00
(dzieñ bezp³atnego wstêpu do
Muzeum na Ekspozycjê Histo-
ryczn¹ Miasta i Regionu, Ekspo-
zycjê Etnograficzno-Zabawkarsk¹
oraz bezp³atne wystawy czasowe);
wtorek – 10.00-18.00; œroda,
czwartek, pi¹tek – 10.00-16.00,
sobota – nieczynne; niedziela –
10.00-18.00

Zwiedzanie:

Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów

Plac Mariacki 8

tel. 17 242 00 06 wew.116 kom. 725 305 777
Zwiedzanie ca³y rok poniedzia³ek-niedziela: 9.00-12.00, 13.30-17.00
(w przypadku uroczystoœci, œwi¹t:  godziny zwiedzania s¹ zmienne)
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Z tego wzglêdu zapewnia wyso-
ki poziom kszta³cenia z uwzglêd-
nieniem nauczania matematyki na
poziomie rozszerzonym, k³adzie
du¿y nacisk na modernizacjê bazy
dydaktycznej oraz dostosowywanie
programów nauczania do zmienia-
j¹cych siê wymagañ rynku pracy.
Te dzia³ania powoduj¹ wprowadza-
nie nowych kierunków kszta³cenia,
którymi s¹ np. technik urz¹dzeñ
i systemów energetyki odnawialnej.
Uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ zdoby-
wania dodatkowych umiejêtnoœci
potwierdzonych certyfikatami ho-

��TU, GDZIE JESTEŒMY

norowanymi na terenie Unii Eu-
ropejskiej. Absolwenci szko³y osi¹-
gaj¹ bardzo dobre wyniki na egza-
minie maturalnym i potwierdzaj¹-
cym kwalifikacje zawodowe, dlate-
go z powodzeniem studiuj¹ na pra-
wie wszystkich uczelniach w kra-
ju, zarówno na kierunkach tech-
nicznych, jak i humanistycznych.

ZST w Le¿ajsku to placówka,
która przez ca³y okres swego ist-
nienia swoj¹ ofertê edukacyjn¹
przygotowuje zgodnie z oczekiwa-
niami lokalnego œrodowiska oraz
stosownie do potrzeb rynku pra-
cy. W obecnych warunkach wa¿-
na jest umiejêtnoœæ uzyskania pra-
cy po ukoñczeniu nauki. Utrwala

Baza sportowa:
Zespó³ Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku dysponuje bardzo dobrze wyposa¿onym kom-

pleksem sportowym. Pe³nowymiarowa hala widowiskowo-sportowa umo¿liwia prowa-
dzenie ró¿norodnych zajêæ sportowych ze szczególnym uwzglêdnieniem popularnych
gier zespo³owych, tj. pi³ki siatkowej, koszykówki, pi³ki rêcznej oraz halowej pi³ki no¿nej.
Mo¿na tam rozgrywaæ, bez ¿adnych ograniczeñ, mecze z w/w dyscyplin. Wymiary hali
pozwalaj¹ na organizowanie meczów rangi mistrzowskiej. Obok hali znajduje siê zaple-
cze socjalne, obejmuj¹ce szatnie, toalety i natryski.

Uzupe³nieniem hali jest sala gimnastyczna, odpowiednio wyposa¿ona, na której odby-
waj¹ siê zajêcia z gimnastyki i tenisa sto³owego.

Poza tym funkcjonuje si³ownia, na której pod nadzorem nauczycieli, uczniowie kszta³-
tuj¹ tê¿yznê fizyczn¹. Z si³owni mog¹ korzystaæ równie¿ dru¿yny przyje¿d¿aj¹ce na
zgrupowania sportowe.

Obok budynku hali sportowej znajduje siê kompleks boisk do koszykówki i pi³ki
rêcznej. Mo¿na tutaj jednoczeœnie prowadziæ lekcje z lekkiej atletyki.

 Dziêki takiej bazie sportowej m³odzie¿ Zespo³u Szkó³ Technicznych chêtnie uczestni-
czy w zajêciach i osi¹ga liczne sukcesy na zawodach szczebla powiatowego, rejonowego
i wojewódzkiego.

Zespó³ Szkó³ Technicznych
im. Tadeusza Koœciuszki w Le¿ajsku:

siê œwiadomoœæ, ¿e konkretny za-
wód to wiêksza szansa odnalezie-
nia siê w trudnej rzeczywistoœci,
a wykszta³cenie zawodowe to
„pierwszy krok do sukcesu”.

Szko³a aktywnie uczestniczy
w procesie zmian, które zachodz¹
w systemie kszta³cenia zawodowe-
go. W tym celu podejmuje wspó³-
pracê z innymi placówkami dydak-
tycznymi, zak³adami pracy i inny-
mi instytucjami z kraju i zagrani-
cy, maj¹cymi wp³yw na szkolnic-
two i jego rozwój. Jej przyk³adami
s¹ konferencje, wizyty studyjne
w ramach programów Unii Euro-
pejskiej i wspó³praca miêdzynaro-

�Europejski Dzieñ Jêzyków Obcych w ZST.

�Zajêcia w pracowni urz¹dzeñ techniki

komputerowej.

�Zajêcia w pracowni mechatronicznej.

�Wizyta studyjna – „Edukacja, innowacje i przedsiêbiorczoœæ od przedszkola do do-

ros³ego ¿ycia''.

Zespó³ Szkó³ Technicznych w Le-
¿ajsku jest placówk¹ oœwiatow¹
kszta³c¹c¹ na poziomie techni-
kum i zasadniczej szko³y zawo-
dowej. Szko³a przygotowuje
uczniów do podjêcia pracy oraz
do studiów wy¿szych, zw³aszcza
na uczelniach technicznych.

Wykszta³cenie zawodowe to pierwszy krok do sukcesu
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dowa. Jej celem jest wymiana do-
œwiadczeñ, doskonalenie metod
pracy, poznanie systemu kszta³ce-
nia zawodowego w innych kra-
jach.

Szko³a jest równie¿ miejscem,
w którym uczniowie mog¹ reali-
zowaæ i rozwijaæ swoje talenty
i zainteresowania. Uzdolnienia ar-
tystyczne mog¹ oni realizowaæ,
dzia³aj¹c w Zespole Pieœni i Tañca
„Ziemia Le¿ajska”. Jest on wizy-
tówk¹ nie tylko szko³y, ale i ca³ego
powiatu. Swoje programy prezen-
towa³ na wielu przegl¹dach i festi-
walach krajowych oraz zagranicz-
nych. W swoim repertuarze po-
siada najpiêkniejsze polskie tañce
ludowe. Zespo³owi akompaniuje
kapela muzyczna pod kierownic-
twem nauczyciela ZST w Le¿ajsku
– Pana Tomasza Kyci. W sk³ad gru-
py w wiêkszoœci wchodz¹ ucznio-
wie szko³y. Kapeli towarzyszy ze-
spó³ wokalny.

W ZST prê¿nie dzia³a Szkolny
Klub Honorowych Dawców Krwi
„Koœciuszko”, którego celem jest
propagowanie idei honorowego
krwiodawstwa. Wspania³a posta-
wa uczniów, œwiadomoœæ, ¿e od-
danie krwi to rodzaj pos³annictwa,
jest godna uznania i zas³uguje na
wyró¿nienie.

W szkole dzia³aj¹ równie¿ licz-
ne kó³ka zainteresowañ, w których
uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ posze-
rzania swojej wiedzy i realizowa-
nia swoich pasji. Nale¿¹ do nich
m.in.: Szkolne Ko³o Automatyka
i Mechatronika, Szkolna Diako-
nia Muzyczna, Ko³o Recytator-
skie, Klub Przyjació³ Biblioteki,
który redaguje gazetkê „Ekspres

Szkolny”, Szkolne Ko³o Krajo-
znawczo-Turystyczne, Klub Strze-
lecki, itp.

Cele wychowawczo-dydaktycz-
ne szko³a realizuje równie¿ po-
przez organizowanie wycieczek.
Uzupe³niaj¹ one obowi¹zuj¹cy
program nauczania, poszerzaj¹
wiedzê i upowszechniaj¹ formy
aktywnego wypoczynku. Ucznio-
wie kszta³c¹cy siê na kierunkach
technicznych uczestnicz¹ w tar-
gach bran¿owych, które pozwalaj¹
im œledziæ na bie¿¹co rozwój ró¿-
nych dziedzin przemys³u mecha-
nicznego, rolniczego, motoryza-
cyjnego.

Szko³a zapewnia równie¿ szero-
ki wachlarz zajêæ pozalekcyjnych,
których celem jest poprawa kon-
dycji fizycznej uczniów. Bior¹ oni
systematycznie udzia³ w zajêciach
Szkolnego Klubu Sportowego,

w ramach którego trenuj¹: pi³kê
siatkow¹, koszykówkê, pi³kê
rêczn¹ i no¿n¹, unihokej, lekko-
atletykê i p³ywanie.

ZST w Le¿ajsku dysponuje pe³-
nowymiarow¹ hal¹, która umo¿li-
wia przeprowadzanie imprez spor-
towych na poziomie lokalnym
i krajowym. Do najbardziej presti-

�ZPiT „Ziemia Le¿ajska” na Festiwalu Folklorystycznym „GAROFITA” w Brasov w Rumunii.

�Uczniowie ZST na Targach Motoryza-

cyjnych „MOTO-HOBBY” w Kielcach.

�Cz³onkowie Szkolnego Klubu Honoro-

wych Dawców Krwi „Koœciuszko'”.

�Zawody koszykówki w hali sportowej ZST.

�Mecz siatkówki pomiêdzy dru¿ynami Asseco Resovii i Fenerbahce Grundig Stambu³.

¿owych mo¿emy zaliczyæ mecze
pi³ki siatkowej: reprezentacji ko-
biet Polski i Holandii oraz mê¿-
czyzn pomiêdzy dru¿ynami Asse-
co Resovii i Fenerbahce Grundig
Stambu³. Sêdziowa³ w nich na-
uczyciel ZST Piotr Dudek, który
posiada od 1994 roku uprawnie-
nia sêdziego miêdzynarodowego.
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Zespó³ Szkó³ Licealnych

im. Boles³awa Chrobrego

w Le¿ajsku:

Obok bardzo dobrej bazy dydak-
tycznej, szko³a w ostatnich latach
wzbogaci³a siê o nowoczesne
obiekty sportowe.

Podjête dzia³ania dyrektora szko-
³y, przy aktywnej wspó³pracy ze
Starostwem Powiatowym i ¿yczli-
wej akceptacji Rady Powiatu, zo-
sta³y uwieñczone budow¹ i odda-
niem do u¿ytku w 2010 roku no-
woczesnej hali sportowej wraz
z zespo³em szatniowo-sanitarnym
i widowni¹. Obiekt ten posiada wy-
miary 41,7 m x 23,7 m / 988,29 m2,
a z przylegaj¹c¹ scen¹ 47,6m
x 23,7 m / 1128,12 m2. W pomiesz-
czeniach obok hali znalaz³a swoje
miejsce si³ownia s³u¿¹ca m³odzie¿y
podczas zajêæ wychowania fizycz-
nego i sportu. Na hali usytuowa-
ne s¹ pe³nowymiarowe boiska do
pi³ki rêcznej, koszykowej oraz siat-
kowej, a tak¿e boiska treningowe.

W 2012 roku z inicjatywy Sta-
rostwa i dyrektora szko³y – radne-
go Sejmiku Województwa Podkar-
packiego, szko³a wzbogaci³a siê
o kolejny obiekt sportowy, tj. kom-
pleks „Orlik”, a w nim boisko tra-
wiaste do pi³ki no¿nej o wymiarach
62 m x 30 m oraz boisko wielo-
funkcyjne z pod³o¿em gumowym
do pi³ki koszykowej i siatkowej

Baza sportowa szkó³ ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez Powiat Le¿ajski:
Powiat Le¿ajski jest organem prowadz¹cym dla: Zespo³u Szkó³ Technicznych (o którym szerzej pisaliœmy na str. 12-13), a tak¿e dla Zespo³u
Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku oraz Zespo³u Szkó³ w Nowej Sarzynie.
Zarówno Zespó³ Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku oraz Zespó³ Szkó³ w Nowej Sarzynie, maj¹ równie dobr¹ bazê sportow¹ sprzyjaj¹c¹ rozwojowi
fizycznemu uczniów.

Baza sportowa Zespo³u Szkó³
obejmuje przede wszystkim bo-
isko wielofunkcyjne ze sztuczn¹
nawierzchni¹, na którym wyty-
czone s¹ boiska do pi³ki rêcznej,
koszykówki (dwa), siatkówki
(dwa) i kort tenisowy oraz salê
gimnastyczn¹. Uzupe³niaj¹ j¹
boisko trawiaste do pi³ki no¿nej,
obiekty lekkoatletyczne (bie¿nia,
skocznia w dal), terenowy tor
przeszkód wykorzystywany
przede wszystkim przez uczniów
klas przeciwpo¿arowych i si³ow-
nia. Dla realizacji niektórych

�Hala sportowa przy ZSL im. Boles³awa Chrobrego w Le¿ajsku.

�Boisko wielofunkcyjne przy ZS im. Ignacego £ukasiewicza w Nowej Sarzynie.

��BAZA SPORTOWA

�Kompleks „Orlik” przy ZSL im. Boles³awa Chrobrego w Le¿ajsku.

(19 m x 32 m). Zaplecze sportowe
uzupe³nia ma³a sala gimnastyczna
o powierzchni 405 m2.

Na uwagê zas³uguj¹ bardzo
wysokie osi¹gniêcia sportowe m³o-
dzie¿y i nauczycieli w ostatnich
latach, w tym mistrzostwo i 2 wi-
cemistrzostwa Polski, kilka
I-szych oraz czo³owych miejsc
w województwie podkarpackim.
We wspó³zawodnictwie miêdzysz-
kolnym, w ró¿nych dyscyplinach
sportowych szko³a zajê³a wysokie,
7 miejsce w roku szkolnym
2011/2012 i 9 miejsce w roku
szkolnym 2010/2011.

Zespó³ Szkó³ im. Ignacego £ukasiewicza w Nowej Sarzynie:

modu³ów programów nauczania
korzystamy z obiektów MZKS
Unia i p³ywalni Miejskiego
Oœrodka Sportu i Rekreacji.

Osi¹gniêcia sportowe szko³a
notuje w ró¿nych dyscyplinach.
W ostatnich latach uczniowie tej
szko³y zdobywali wysokie miejsca
w zawodach p³ywackich, lekko-
atletycznych i tenisa sto³owego.
Od pewnego czasu du¿ym zain-
teresowaniem ciesz¹ siê marsze na
orientacjê, w których m³odzie¿
odnosi sukcesy na szczeblu woje-
wódzkim i ogólnopolskim.
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ako samorz¹d Le¿ajska przyk³adamy
wielk¹ wagê do wszechstronnego rozwo-
ju m³odzie¿y naszego miasta – nie tylko
intelektualnego, ale i sportowego.
Doskonale zdajemy sobie sprawê, z warto-
œci jak¹ niesie z sob¹ uprawianie sportu.

Ka¿da dyscyplina wymaga od zawodników
wysi³ku, samozaparcia, dyscypliny, uczy myœle-
nia, uczciwoœci, zdrowej rywalizacji, kultury
zachowañ na boisku, w momentach radoœci ze
zwyciêstwa oraz goryczy pora¿ki, kszta³tuje nie
tylko sylwetki, ale i charaktery. Dlatego te¿
popieramy i finansujemy dzia³alnoœæ sportow¹
zarówno w szko³ach, jak i poza placówkami
oœwiaty. Sponsorujemy ró¿nego rodzaju turnieje, rozgrywki, zawody
sportowe.
W Le¿ajsku od dawna szczególn¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê dwie dyscy-
pliny sportu: pi³ka no¿na i pi³ka siatkowa.
Pi³kê no¿n¹ popularyzuje „Pogoñ” ze sw¹ I dru¿yn¹ graj¹c¹
w IV lidze podkarpackiej oraz dru¿ynami juniorów, trampkarzy
i orlików. MOSiR prowadzi szkó³kê pi³karsk¹ i sekcjê p³ywack¹.
Siatkówkê z wielkimi sukcesami, tak¿e ogólnopolskimi trenuj¹ ucznio-
wie w Szkole Podstawowej nr 3 zrzeszeni w dru¿ynach dziewcz¹t
i ch³opców.
Prê¿nie dzia³a Klub „Feniks”, który prowadzi dru¿yny m³odzie¿owe
pi³ki siatkowej ch³opców, maj¹cych na swym koncie wiele znacz¹cych

Pierwsze wzmianki o Le¿ajsku
pochodz¹ jeszcze z czasów pano-
wania króla polskiego Kazimierza
Wielkiego (w dokumencie z 1354 r.
król Kazimierz nada³ Janowi Pa-
kos³owicowi rozleg³e dobra ziem-
skie). Drugim wa¿nym wydarze-
niem w historii Le¿ajska sta³o siê
przeniesienie miasta znad Sanu
(po wyniszczaj¹cym najeŸdzie ta-
tarskim w sierpniu 1524 r.) w obec-
ne miejsce. Uczyni³ to król Zyg-
munt Stary aktem lokacyjnym we
Lwowie w 1524 r.

Le¿ajsk to miasto o wielokultu-
rowym charakterze. Przez wieki

sukcesów, kolekcje medali i pucharów wrêcza-
nym zwyciêzcom krajowych i miêdzynarodowych
turniejów. Siatkówka jest w Le¿ajsku tak popu-
larna, ¿e od jesieni tego roku klub „Feniks” bê-
dzie mia³ te¿ dru¿ynê siatkarzy seniorów.
Trzeba te¿ zauwa¿yæ, ¿e w Szkole Podstawowej
nr 1 od kilku lat z powodzeniem i sukcesami
rozwijana jest inna dyscyplina sportowa – sza-
chy, organizowane s¹ miêdzynarodowe turnie-
je, w których uczestnicz¹ setki zawodników.
Wielkie sukcesy odnosz¹ te¿ m³odzi karatecy tre-
nuj¹cy w Le¿ajskim Klubie Karate Kyokushin.
Nie ma tygodnia, by nie stawali na zawodach
w szranki ze swymi rywalami i nie wracali

z trofeami zwyciêzców. Prezentowali swe umiejêtnoœci te¿ poza grani-
cami naszego kraju, miêdzy innymi w Japonii.
Baza sportowa w Le¿ajsku jest na tyle dobrze rozbudowana, ¿e
z powodzeniem mog¹ w naszym mieœcie rozwijaæ siê te¿ inne dyscypli-
ny sportowe, jak na przyk³ad koszykówka, tenis, pi³ka rêczna.
My, jako Miasto, z radoœci¹ i dum¹ patrzymy na wysportowanych
m³odych ludzi odnosz¹cych sukcesy na stadionach, boiskach i w halach
sportowych. W miarê mo¿liwoœci staramy siê ich wspieraæ finansowo
i kibicowaæ ich poczynaniom.

Burmistrz Le¿ajska
Piotr Urban

Le¿ajsk jest jednym z najstarszych
miast po³udniowo-wschodniej Pol-
ski. Prawa miejskie otrzyma³ od kró-
la W³adys³awa Jagie³³y w 1397 roku.
Po³o¿ony jest w pó³nocno-wschod-
niej czêœci woj. podkarpackiego
u podnó¿a wschodniej krawêdzi P³a-
skowy¿u Kolbuszowskiego, tu¿ nad
dolin¹ Sanu.

Le¿ajsk i najbli¿sz¹ okolicê za-
mieszkiwali Polacy, Rusini, Niem-
cy, ̄ ydzi i Tatarzy.

Miasto Le¿ajsk obecnie liczy
14 500 mieszkañców. W Le¿ajsku
i okolicach znajduje siê wiele za-
bytków i pomników przyrody:
m.in. rezerwat przyrody „Las Klasz-
torny” o powierzchni 39,49 ha,
aleja drzew zabytkowych przy uli-
cy Adama Mickiewicza, z koñca
XIX wieku, aleja lipowa przy dro-
dze Le¿ajsk – Piskorowie, a tak¿e
œcie¿ka edukacyjno-przyrodnicza.
Malownicze po³o¿enie, nieska¿o-
ne œrodowisko naturalne, krysta-
licznie czysta woda pitna i du¿a
iloœæ wysokiej klasy obiektów za-
bytkowych czyni¹ miasto Le¿ajsk
niezwykle atrakcyjn¹ miejscowo-
œci¹ dla turystów, wczasowiczów,
melomanów i pielgrzymów przy-
bywaj¹cych do Sanktuarium Le-
¿ajskiego (oko³o 250 000 pielgrzy-
mów i turystów rocznie).

MIASTO LE¯AJSK �

J
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Na przestrzeni ostatnich lat to
przede wszystkim sukcesy siatków-
ki w wykonaniu mê¿czyzn.

Mistrzostwo Polski Asseco Re-
sovii w 2012 roku, medale srebrny
i br¹zowe za zajêcie II i III miejsca
w rozgrywkach Plus Ligi to sukce-
sy, które cieszy³y ka¿dego kibica
siatkówki na Podkarpaciu.

Równie¿ mêska siatkówka m³o-
dzie¿owa ostatnie lata mo¿e zaliczyæ
do udanych. Pocz¹wszy od roku
2008 zespo³y m³odzie¿owe AKS

Resovii Rzeszów zdoby³y: dwukrot-
nie Mistrzostwo Polski kadetów,
Mistrzostwo Polski m³odzików, v-ce
Mistrzostwo Polski juniorów oraz
br¹zowe medale w Mistrzostwach
Polski juniorów, kadetów i m³odzi-
ków. Do tego dochodz¹ medale: 2
br¹zowe i z³oty zdobyte w ramach
rozgrywek Ogólnopolskiej Olim-
piady M³odzie¿y w latach 2008-2010
oraz z³oty i br¹zowy w rozgrywkach
M³odej Ligi w ostatnich dwóch se-
zonach.

Na te sukcesy pracuje ca³e pod-
karpackie œrodowisko. Systema-
tycznie organizowane rozgrywki
mini siatkówki „KINDER+sport”
i sukcesy osi¹gane w nich przez
nasze dru¿yny w fina³ach ogólno-
polskich s¹ podstaw¹, na której
chcemy opieraæ szkolenie dzieci
i m³odzie¿y.

UKS „Trójka” Le¿ajsk powsta³
w 2001 roku z inicjatywy
mgr Jana Macha. By³a to inicja-
tywa i próba wyjœcia naprzeciw
zainteresowaniom i potrzebom
uczniów Szko³y Podstawowej
nr 3 w Le¿ajsku oraz œrodowiska
le¿ajskiego s³yn¹cego z tradycji
siatkarskich.

Dziêki powstaniu Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Trój-
ka” powsta³ w Szkole Podstawo-
wej nr 3 sportowy klimat i œwiet-
na atmosfera, gdzie uczniowie
mog¹ realizowaæ swoje marzenia
sportowe, atrakcyjnie spêdzaæ
czas z dala od zagro¿eñ i patolo-
gii spo³ecznych oraz promowaæ
miasto Le¿ajsk.

W Uczniowskim Klubie Spor-
towym „Trójka” wiod¹c¹ dyscy-

Miêdzyszkolny Uczniow-
ski Klub Sportowy w Le¿ajsku
dzia³a przy Szkole Podstawowej
nr 3 w Le¿ajsku, powsta³ na ba-
zie UKS „Trójka” Le¿ajsk przej-
muj¹c od niego zawodniczki
koñcz¹ce szkolenie na etapie
mini siatkówki i rozpoczynaj¹ce
drugi etap szkolenia m³odzie¿o-
wego w kategorii m³odziczka,
kadetka i juniorka.

MUKS Le¿ajsk wychodzi ze
swoj¹ ofert¹ szkoleniow¹ do
dziewcz¹t uczêszczaj¹cych do
szkó³ gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych z terenu miasta
Le¿ajsk, jak równie¿ ca³ego Po-
wiatu Le¿ajskiego. Szkolenie za-
wodniczek prowadzone jest

Pi³ka siatkowa
w województwie podkarpackim
Mówi¹c o wspó³czesnej pi³ce siat-
kowej w województwie podkar-
packim mamy na myœli sukcesy
wszystkich klubów bior¹cych
udzia³ w rozgrywkach Podkar-
packiego Wojewódzkiego Zwi¹z-
ku Pi³ki Siatkowej i Polskiego
Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej.

Nie by³oby sukcesów bez w³a-
œciwego systemu szkoleniowego
opartego o wspó³pracê z placów-
kami edukacyjnymi. Od kilku lat
w rankingu Ministerstwa Sportu
i Turystyki na najlepiej szkol¹cy
m³odzie¿ klub – Akademicki Klub
Sportowy Rzeszów znajduje siê na
samym szczycie. Tylko dziêki
wspó³pracy ze Szko³¹ Mistrzostwa
Sportowego w Rzeszowie mo¿li-
we s¹ sukcesy klubowe AKS Rze-
szów, czy takie jak np. zdobycie
Szkolnego Mistrzostwa Œwiata we
Francji w 2012 roku.

Skuteczna praca szkoleniow-
ców zosta³a dostrze¿ona tak¿e
w Polskim Zwi¹zku Pi³ki Siatko-
wej, który powierzy³ prowadzenie
Siatkarskich Oœrodków Szkol-
nych szko³om w Rzeszowie i Rop-
czycach – dla ch³opców oraz

w Rzeszowie i Jaros³awiu – dla
dziewcz¹t.

Wyró¿niaj¹ce siê kluby, które
regularnie wychowuj¹ utalentowa-
nych siatkarzy i siatkarki to: LTS
„Feniks” Le¿ajsk, MKS V LO Rze-
szów, MKS MOSiR Jas³o, SMS
Stal Mielec, a II-ligowe kluby ¿eñ-
skie i mêskie „Karpaty” MOSiR
Krosno, MKS „Wis³ok ” Strzy¿ów
czy „Developres” Rzeszów co rusz
szturmuj¹ bramy I ligi.

Podkarpacie to region przychyl-
ny siatkówce. Nale¿y mieæ nadzie-
jê, ¿e bogate tradycje, sukcesy kra-
jowe i miêdzynarodowe, dobra pra-
ca ca³ego œrodowiska stworz¹ kli-
mat do dalszego rozwoju tej piêk-
nej dyscypliny sportu.

Prezes PWZPS
Wies³aw Radomski

Pi³ka siatkowa lokalnie:
Miêdzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy w Le¿ajskuUczniowski Klub Sportowy „Trójka” Le¿ajsk

plin¹ jest pi³ka siatkowa dziew-
cz¹t i ch³opców. Tu zaczynali
swoj¹ przygodê siatkarsk¹ obec-
ni zawodnicy KS Metro Warsza-
wa Damian Zygmunt i Patryk
Sadlej, finaliœci Mistrzostw Pol-
ski Juniorów 2013.

M³odzi siatkarze i siatkarki
UKS „Trójka” maj¹ sta³e kontak-
ty z czo³owymi klubami siatkar-
skimi w kategoriach m³odzie¿o-
wych na terenie ca³ego kraju.

Ciekawe kontakty z innymi
œrodowiskami siatkarskimi, z in-
nymi szko³ami siatkówki, odmien-
nymi stylami gry, mo¿liwoœæ po-
znawania kolegów oraz obycza-
jów to emocjonuj¹ce prze¿ycia,
którym towarzyszy poczucie re-
prezentowania Szko³y Podstawo-
wej nr 3 oraz miasta Le¿ajska.

przez wykwalifikowanych trene-
rów Daniela Domaga³ê i Jana
Macha, którzy posiadaj¹ d³ugo-
letnie doœwiadczenie w pracy
z dziewczêtami.

Najwiêksze sukcesy osi¹-
gniête przez Klub to: III miej-
sce w Pó³finale Mistrzostw Pol-
ski M³odziczek w 2012r, I miej-
sce w Miêdzynarodowym Turnie-
ju Kadetek w Siemiatyczach
w 2012 r., IV miejsce w Miêdzy-
narodowym Turnieju „KOZIO-
£EK” w Kêdzierzynie KoŸlu
2013r, III miejsce w 1/8 Mi-
strzostw Polski Kadetek 2013 r.,
Powo³anie w latach 2009-2013
21 zawodniczek do kadry Woje-
wództwa Podkarpackiego.

Dziewczêta chc¹ce podj¹æ treningi siatkarskie zapraszamy
na akcjê naborow¹ 2013, która rozpocznie siê w kwietniu.
Wiêcej informacji uka¿e siê na stronie internetowej Klubu:
mukslezajsk.pl, kontakt e-mail: muks.lezajsk@poczta.fm
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BMF Polska Sp. z o.o.
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