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W sezonie 2013/2014 na zimo-
we utrzymanie dróg wydano w po-
wiecie le¿ajskim ponad 205 tys. z³.
£agodna zima sprawi³a, ¿e wydatki
te by³y ni¿sze od ubieg³orocznych
o 127 tys. z³ – podobnie o 75 tys. z³
ni¿sze bêd¹ koszty, oszacowane na
250 tys. z³, wiosennych remontów.
£¹cznie robotom naprawczym
poddanych zostanie 201 km dróg
powiatowych. Zaoszczêdzone na
zimie pieni¹dze Zarz¹d Dróg Po-
wiatowych przeznaczy na wycinkê
zaroœli i krzewów w pasie drogo-
wym. Kupiony w ostatnim czasie
sprzêt (ci¹gnik, gilotyna do ciêcia
zakrzaczeñ, ³adowacz i przyczepa)
umo¿liwi ich wykonanie bez za-
trudniania firmy zewnêtrznej.
Dalece niezadowalaj¹cy jest stan
techniczny obiektów mostowych,
szczególnie ten na Sanie w Rzu-
chowie – doœæ powiedzieæ, ¿e po
uszkodzeniu kolejnego elementu
konstrukcyjnego ograniczono no-
œnoœæ mostu do 3 t. Poniewa¿ sa-
morz¹d powiatowy – z racji kosz-
tów remontu szacowanych na ok.
30 mln z³ – nie jest w stanie samo-
dzielnie podo³aæ zadaniu, w dys-
kusji zasugerowano zmianê kate-
gorii drogi: z powiatowej na woje-
wódzk¹ i tym samym przejêcie
obiektu przez s³u¿by marsza³ka wo-
jewództwa. Starosta nie wykluczy³
dalszych starañ w zdobyciu pieniê-
dzy, chocia¿ przypomnia³, ¿e prze-
budowa mostu na Sanie w Rzu-
chowie to problem czekaj¹cy na
rozwi¹zanie od kilkunastu lat.

LV sesja Rady Powiatu

Z informacji Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie o zasobach
pomocy spo³ecznej wynika, ¿e
w roku ubieg³ym na terenie po-
wiatu le¿ajskiego z rozmaitych
form pomocy i wsparcia skorzy-
sta³o 186 osób. W ramach wspie-
rania rodziny i pieczy zastêpczej
wyp³acono 584 tys. z³; na pomoc
dla osób opuszczaj¹cych rodziny
zastêpcze lub placówki opiekuñ-
czo-wychowawcze z racji uzyska-
nia pe³noletnoœci przeznaczono
121 tys. z³; na rehabilitacjê zawo-
dow¹ osób niepe³nosprawnych –
57,5 tys. z³; na sprzêt rehabilitacyj-

30 kwietnia 2014 r.
Rada Powiatu

podjê³a uchwa³y:

� Nr LV/282/2014 w sprawie
zmian w wieloletniej progno-
zie finansowej Powiatu Le-
¿ajskiego,

� Nr LV/283/2014 w sprawie
wprowadzenia zmian w bu-
d¿ecie Powiatu na 2014 r.

ny oraz turnusy rehabilitacyjne od-
powiednio 197 i 120 tys. z³. Samo-
rz¹d Powiatowy prowadzi lub spra-
wuje nadzór nad dwoma domami
pomocy spo³ecznej, Œrodowisko-
wym Domem Samopomocy
w Jelnej, Specjalistycznym Oœrod-
kiem Wsparcia dla Ofiar Przemo-
cy w Rodzinie w Nowej Sarzynie,
Specjalnym Oœrodkiem Szkolno-
Wychowawczym w Le¿ajsku,
Warsztatem Terapii Zajêciowej
w Le¿ajsku oraz Oœrodkiem Inter-
wencji Kryzysowej dzia³aj¹cym przy
PCPR. W sumie zatrudniaj¹ one
171 pracowników, a roczne bud¿e-

ty tych jednostek kumuluj¹ siê na
poziomie niemal 8,5 mln z³.

Delegacja samorz¹du powiato-
wego z przewodnicz¹cym Rady
Powiatu uczestniczy³a w Zielonej
Górze w konferencji poœwiêconej
V edycji albumu „13 b³ogos³a-
wieñstw Œwiêtego Jana Paw³a II”.
Zaproszenie wystosowa³ pocho-
dz¹cy z Giedlarowej b. marsza³ek
Sejmu, pose³ Józef Zych. Od
1 stycznia 2015 r.– poinformowa³
przewodnicz¹cy Rady Powiatu –
S¹d Rejonowy w Le¿ajsku odzy-
skuje samodzielnoœæ.

(ja)

Program AGRAFKA realizowany jest przez Akade-
miê Rozwoju Filantropii w Polsce przy wsparciu Fun-
dacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wró-
blewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.
Kandydatów na stypendystów z naszego powiatu do
stypendium nominuje Fundacja Fundusz Lokalny
w Le¿ajsku.
Zgodnie z wol¹ Fundatorów stypendia AGRAFKI s¹
przyznawane uczniom gimnazjów, liceów i studen-
tom wybitnie utalentowanym w okreœlonej dziedzi-
nie: nauk œcis³ych, humanistycznych i artystycznych-

Fundacja Fundusz Lokalny w Le¿ajsku
do 15 czerwca czeka na zg³oszenia osób zainteresowanych

z³o¿eniem wniosku o przyznanie stypendium
w ogólnopolskim programie stypendialnym Agrafka.

pochodz¹cym z niezbyt zamo¿nej rodziny.
Stypendium przyznawane jest, jako œwiadczenie jed-
noroczne i wyp³acane bêdzie w okresie od wrzeœnia
2014 r. do czerwca 2015 w wysokoœci do 300 z³
miesiêcznie (zale¿nie od decyzji Komisji Stypendial-
nej) na osobê.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy:

fundacja@lsr.pl.

W mailu nale¿y przedstawiæ osi¹gniêcia

kandydata na stypendium z dwóch ostatnich lat.
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Inauguracj¹ obchodów Dnia
Powiatu by³a Msza œw. o godz. 9.30
w Bazylice OO. Bernardynów. Po
Mszy œw. wszyscy goœcie udali siê
do Muzeum Ziemi Le¿ajskiej,
gdzie odbywa³a siê kolejna czêœæ
uroczystoœci. Przybyli goœcie zostali
powitani przez Starostê Le¿ajskie-
go Jana Kidê. Swoj¹ obecnoœci¹
zaszczycili nas: Ojciec dr Joachim
Ciupa – Kustosz Sanktuarium
i Klasztoru OO. Bernardynów
w Le¿ajsku, Janina Sagatowska –
Senator RP, przedstawiciele Stani-
s³awa O¿oga i Zbigniewa Rynasie-
wicza – Pos³ów na Sejm RP, Mie-
czys³aw Miazga – Radny Sejmiku
Województwa Podkarpackiego,
Tadeusz Trêbacz – Przewodnicz¹-
cy Rady Powiatu Le¿ajskiego, Ali-
na Cebulak, Andrzej Chojnacki –
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powia-

Dzieñ Powiatu Le¿ajskiego

W dniu 7 maja 2014 r. odby³y siê
obchody Dnia Powiatu Le¿ajskie-
go.

tu Le¿ajskiego, radni Rady Powia-
tu Le¿ajskiego w osobach: Jan
Krzy¿ak, Marek Ordyczyñski, Ro-
man Sza³ajko, Józef Majkut, przed-
stawiciele powiatu rzeszowskiego,
Piotr Urban – Burmistrz Miasta
Le¿ajska, Jerzy Paul – Burmistrz
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,
Tadeusz Halesiak – Wójt Gminy
Kury³ówka, Boles³aw Pawlus – Za-
stêpca Wójta Gminy Le¿ajsk, Grze-
gorz Potacza³a – Sekretarz Gminy
Grodzisko Dolne, kierownicy i dy-
rektorzy instytucji, prezesi i dyrek-
torzy firm, komendanci, dyrekto-
rzy i kierownicy powiatowych jed-
nostek organizacyjnych, naczelni-
cy i kierownicy starostwa powia-
towego. Prowadz¹cym ca³¹ uroczy-
stoœæ by³ pan Kazimierz Kryla –
sekretarz powiatu. W trakcie uro-
czystoœci nast¹pi³o wrêczenie me-
dali „Przyjaciel Powiatu Le¿ajskie-
go” w trzech kategoriach: Osobo-
woœæ, Spo³ecznik, Przedsiêbior-

ca. Ide¹ medalu „Przyjaciel Powia-
tu Le¿ajskiego” jest wyró¿nianie
osób i instytucji, funkcjonuj¹cych
na terenie powiatu, które w istot-
ny sposób przez swoj¹ dzia³alnoœæ
spo³eczn¹, zawodow¹, publiczn¹

czy w dziedzinie przedsiêbiorczo-
œci wp³ywaj¹ na rozwój Powiatu.
Nagrodê Powiatu Le¿ajskiego –
„Przyjaciel Powiatu Le¿ajskiego”
przyznano po raz trzeci. Jej mate-
rialnym wyrazem jest akt nadania
oraz stosowny medal.

Po wrêczeniu statuetek oraz
krótkich przemowach wyró¿nio-
nych osób, wszystkim zebranym
goœciom swój repertuar zaprezen-
towa³a Aleksandra Mo³odecka
uczennica klasy I Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego w Zespole Szkó³
im. Ignacego £ukasiewicza w No-
wej Sarzynie, która po swoim wy-
stêpie zosta³a nagrodzona grom-
kimi brawami.

Kolejn¹ czêœci¹ uroczystoœci by³o
rozstrzygniêcie konkursu na film
– (spot) promuj¹cy powiat le¿aj-
ski. Laureatami konkursu zostali:
� Nagroda g³ówna: dla Cezare-

go Kolano i Damiana Ma-
chowskiego – uczniów Zespo-
³u Szkó³ im. I. £ukasiewicza
w Nowej Sarzynie.

� Wyró¿nienia: dla Marceliny
Berestka – uczennicy Zespo³u
Szkó³ Licealnych im. B. Chro-
brego w Le¿ajsku oraz Karola
Szczepanika – ucznia Zespó³
Szkó³ Technicznych im.
T. Koœciuszki w Le¿ajsku.
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Kapitu³a medalu „Przyjaciel Powiatu Le¿ajskiego”
przyzna³a wyró¿nienia w trzech kategoriach:

Osobowoœæ: p. Zbigniew Rynasiewicz

Spo³ecznik: Stowarzyszenie Dobry Dom z Woli Zarczyckiej

Przedsiêbiorca: BMF Polska Sp. z o.o.

Laureaci otrzymali cenne nagro-
dy w postaci sprzêtu elektronicz-
nego, które zosta³y wrêczone przez
Starostê Le¿ajskiego, Wicestarostê
Le¿ajskiego oraz Przewodnicz¹ce-
go Rady Powiatu Le¿ajskiego. Po
ceremonii wrêczenia nagród,
wszystkim zebranym goœciom zo-
sta³ zaprezentowany zwyciêski
spot. Uroczystoœæ zosta³a uwieñ-
czona toastem wzniesionym przez
pana Starostê Le¿ajskiego oraz
poczêstunkiem.

M.Dz.
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Wypowiedz
Wicestarosty Le¿ajskiego
Marka Koguta

Zarz¹d Powiatu Le¿ajskiego
konsekwentnie realizuje szereg
niezbêdnych i oczekiwanych
przez mieszkañców Ziemi Le¿aj-
skiej inwestycji, w tym przebu-
dowê obiektów in¿ynieryjnych.
Ostatnie oddanie do u¿ytku mo-
stu w ci¹gu drogi powiatowej
Kury³ówka – Kolonia Polska jest
dowodem na to, i¿ Powiat Le¿aj-
ski wykorzysta³ szansê na pozy-
skanie œrodków finansowych
z rezerwy ogólnej Ministerstwa
Rozwoju i Infrastruktury na
przebudowê tak bardzo oczeki-
wanego przez mieszkañców Ku-
ry³ówki oraz ca³ej gminy mostu
na Rzece Z³ota.

Dziêki tej inwestycji mieszkañ-
cy powiatu le¿ajskiego, w tym
gminy Kury³ówka maj¹ lepsze
mo¿liwoœci komunikacyjne oraz

w ci¹gu drogi powiatowej
Kury³ówka – Kolonia Polska

Dane dotycz¹ce oddanego do u¿ytku mostu:

Most w ci¹gu drogi powiatowej nr 1250 R Kury³ówka –

Kolonia Polska, jednoprzês³owy sta³y o szerokoœci ca³kowi-

tej 10,28 m. Szerokoœæ u¿ytkowa to 9,50 w tym jezdnia

o szerokoœci 6,5 m; chodniki 2 x 1,25 mb. D³ugoœæ mostu

27 metrów do koñca skrzyde³, noœnoœæ 40 ton tj. klasa „B”.

Roboty na moœcie rozpoczê³y siê w paŸdzierniku zesz³ego

roku z planowanym zakoñczeniem do koñca czerwca br.

Roboty faktycznie  zakoñczono 15 kwietnia br., zatem 2,5

miesi¹ca wczeœniej od terminu umownego. Wartoœæ inwe-

stycji z nadzorem to kwota 1 712686,63 z³otych brutto

(w tym 1 297 200,00 z rezerwy ogólnej Ministerstwa Roz-

woju i Infrastruktury, 16 000,00 – Gmina Kury³ówka,

399486,63 œrodki Powiatu Le¿ajskiego). Wykonawc¹ in-

westycji by³a firma Skanska S.A.

W dniu 16 maja br. dokonano
uroczystego otwarcia inwestycji
pod nazw¹ „Przebudowa mostu
w ci¹gu drogi powiatowej nr
1250R Kury³ówka – Kolonia Pol-
ska”. Wœród zaproszonych Goœci
byli obecni: Ksi¹dz Proboszcz Pa-
rafii pod Wezwaniem Œwiêtego Jó-
zefa w Tarnawcu Piotr Babijczuk
oraz Wikariusz Andrzej Olejarz,
Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju Zbi-
gniew Rynasiewicz, Radny Sejmi-
ku Województwa Podkarpackiego
Stanis³aw Bartnik, Starosta Le¿aj-
ski Jan Kida, Wicestarosta Le¿aj-
ski Marek Kogut, Przewodnicz¹-
cy Rady Powiatu Tadeusz Trêbacz,
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powia-
tu Alina Cebulak oraz Andrzej
Chojnacki, radni Rady Powiatu
Le¿ajskiego Jan Krzy¿ak, Adam
WylaŸ, Roman Sza³ajko, Józef
Majkut, Marek Ordyczyñski, Wój-
towie i Burmistrzowie z terenu
powiatu: Marek Karaku³a, Krzysz-
tof Sobejko, Tadeusz Halesiak,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Ku-
ry³ówka Stanis³aw Kotulski, So³-
tys wsi Kury³ówka Wies³aw Borek,

przedstawiciele firmy SKANSKA
S.A., przedstawiciele jednostek or-
ganizacyjnych Starostwa Powiato-
wego oraz pracownicy urzêdu. Po
przedstawieniu kilku informacji
dotycz¹cych inwestycji poœwiêco-
no most, a nastêpnie uroczyœcie
przeciêto wstêgê. W tym samym
dniu Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Infrastruktury i Rozwoju
Zbigniew Rynasiewicz z r¹k Sta-
rosty Le¿ajskiego oraz Wicestaro-
sty odebra³ nagrodê Przyjaciel Po-
wiatu Le¿ajskiego w kategorii oso-
bowoœæ. K.Æ.

zakończona!!!zakończona!!!

Przebudowa mostuPrzebudowa mostu

�Most po przebudowie.

�Most przed przebudow¹.

zwiêkszone bezpieczeñstwow ru-
chu pojazdów i pieszych.

Entuzjazm i zadowolenie
mieszkañców gminy Kury³ówka
œwiadczy o tym, i¿ inwestycja ta
by³a celowa i d³ugo wyczekiwa-
na,  dlatego tym bardziej,  jako
mieszkaniec miejscowoœci Kury-
³ówka pragnê podziêkowaæ za
poparcie Zarz¹dowi, Radnym
Powiatu  oraz wszystkim oso-
bom, które przyczyni³y siê do
realizacji tej wa¿nej i potrzebnej
inwestycji.
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Obchody rozpoczê³y siê uroczy-
stym apelem w siedzibie Komen-
dy. Uroczystoœæ zaszczycili swoj¹
obecnoœci¹: st. bryg. Roman Pe-
trykowski – Zastêpca Podkarpac-
kiego Komendanta Wojewódzkie-
go Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, dh
Mieczys³aw Kot – Dyrektor Biura
Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkie-
go ZOSP RP w Rzeszowie oraz Pan
Tadeusz Cyrek – Prezes Zarz¹du
Wojewódzkiego Zwi¹zku Emery-
tów i Rencistów Po¿arnictwa RP
w Rzeszowie. Nie zabrak³o rów-
nie¿ w³adz samorz¹dowych, du-
chowieñstwa, przedstawicieli po-
licji, wojska oraz oczywiœcie stra-
¿aków. W obchodach uczestniczyli
równie¿ przedstawiciele powiato-
wych s³u¿b, inspekcji i stra¿y, pre-
zesi i komendanci gminni OSP,
dyrektorzy zak³adów pracy, firm
i instytucji oraz stra¿acy emeryci.

Na pocz¹tku apelu Komendant
Powiatowy PSP w Le¿ajsku – bryg.
Bogdan Ko³cz przywita³ przyby-
³ych goœci oraz podziêkowa³ stra-
¿akom za poœwiêcenie w dzia³a-
niach ratowniczo-gaœniczych
i doskonalenie swoich umiejêtno-
œci podczas æwiczeñ i szkoleñ spe-
cjalistycznych. Podczas apelu na-
st¹pi³o wrêczenie odznaczeñ, wy-
ró¿nieñ i nominacji na wy¿sze
stopnie s³u¿bowe. Br¹zow¹ Od-
znak¹ „Zas³u¿ony dla ochrony
przeciwpo¿arowej” zostali odzna-
czeni: m³. bryg. Robert Krajewski,
st. kpt. Waldemar Wikiera, st. kpt.
Marek Kryla, asp. sztab. Krzysz-
tof  Niedba³a, st. ogn. Monika Pó³-
torak, st. ogn. Jacek Lis, st. ogn.

Stanis³aw Strug oraz st. ogn. Sta-
nis³aw Smycz. Z³oty Medal „Za
zas³ugi dla po¿arnictwa” otrzyma-
li: m³. bryg. Henryk Leja, m³. kpt.
Krzysztof Kurylak, asp. sztab. Le-
szek Borek, asp. sztab. Janusz Kul-
pa, st. ogn. Tadeusz Piziak, dh Ta-
deusz £apka oraz dh Józef Sera-
fin. Srebrnym Medalem „Za za-
s³ugi dla po¿arnictwa” odznaczo-
no: st. kpt. Tomasza Lejê, m³. kpt.
Piotra Pinderskiego, m³. ogn. To-
masza Muchê, zaœ Medalem Br¹-
zowym: m³. kpt. Adama Matusza-
ka, sekc. Tomasza Smycza, sekc.
Ireneusza Trakê, st. str. Damiana
Pokrzywê oraz st. str. Andrzeja Pasz-
ka.

Podczas apelu nominacje na
wy¿sze stopnie s³u¿bowe otrzyma-
li: kpt. Tomasz Leja i kpt. Marek

Kryla na stopieñ starszego kapita-
na, m³. kpt. Damian Kurek na
stopieñ kapitana, st. asp. Mariusz
Strug na stopieñ aspiranta szta-
bowego, ogn. Józef G¹ska i ogn.
Zbigniew Piechowski na stopieñ
starszego ogniomistrza, m³. ogn.
Józef Kurcaba i m³. ogn. Wies³aw
Papak na stopieñ ogniomistrza, st.
sekc. Adam Chmura, st. sekc. To-
masz Mucha, st. sekc. Damian
Socha na stopieñ m³odszego
ogniomistrza, sekc. Piotr Ada-
miak, sekc. Zenon Niedba³a, sekc.
Piotr Paul i sekc. Rafa³ Pinderski
na stopieñ starszego sekcyjnego.

Za szczególne zaanga¿owanie
w dzia³aniach ratowniczo-gaœni-
czych m³. bryg Zenon Kuca zo-
sta³ wyró¿niony Dyplomem Ko-
mendanta G³ównego PSP. Dyplo-

Powiatowe Obchody Dnia Stra¿aka
8 maja br. uroczyœcie obchodzo-

no Dzieñ Stra¿aka w Komendzie

Powiatowej Pañstwowej Stra¿y

Po¿arnej w Le¿ajsku. Byli wa¿ni

goœcie, stra¿acy otrzymali awan-

se, odznaczenia i wyró¿nienia.

Fot. Damian Kurek

mami uznania i podziêkowania za
d³ugoletni¹ s³u¿bê w ochronie
przeciwpo¿arowej i dzia³alnoœæ na
rzecz Zwi¹zku Emerytów i Renci-
stów Po¿arnictwa zostali uhono-
rowani emeryci: Jan Chmura, Jan
Skwara i Andrzej Franus. Komen-
dant Powiatowy PSP w Le¿ajsku –
bryg. Bogdan Ko³cz wyró¿ni³ oko-
licznoœciowymi statuetkami 
pani¹ Iwonê Hanus i pani¹ Hali-
nê Samko.

Po apelu stra¿acy i zaproszeni
goœcie udali siê z pielgrzymk¹ do
Bazyliki OO. Bernardynów w Le-
¿ajsku. W paradzie g³ówn¹ ulic¹
Le¿ajska maszerowa³a Orkiestra
Dêta i mar¿onetki z Gminnego
Oœrodka Kultury w Kury³ówce, za
nimi kompania honorowa Ko-
mendy Powiatowej PSP w Le¿aj-
sku, poczty sztandarowe, goœcie
oraz pododdzia³y Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych. Uroczystej mszy
œwiêtej w intencji stra¿aków i ich
rodzin przewodniczy³ o. Juniper
Ostrowski.  Po Mszy Œw. stra¿acy
modlili siê przed Cudownym
Obrazem Matki Boskiej Pociesze-
nia, a nastêpnie z³o¿yli wi¹zankê
pod pomnikiem œw. Jana Paw³a II.

W.D.
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16 maja br. mia³ miejsce w Ze-
spole Szkó³ Technicznych w Le-
¿ajsku Dzieñ Otwarty. Goœciliœmy
uczniów wraz z nauczycielami
z gimnazjów powiatu le¿ajskiego
i oœciennych. Specjalnie na tê oka-
zjê w hali sportowej przygotowa-
no stanowiska prezentuj¹ce kie-
runki kszta³cenia szko³y. Mo¿na
by³o m.in. zobaczyæ pokój hotelo-
wy przygotowany na przyjêcie go-
œci, odwiedziæ salon fryzjerski, po-
znaæ warunki pracy sprzedawcy

Dzieñ Otwarty

W dniu 16 maja 2014r. gimna-
zjaliœci pod opiek¹ nauczycieli od-
wiedzili Zespó³ Szkó³ Licealnych
im. Boles³awa Chrobrego w Le¿aj-
sku. Wszystkich przyby³ych wita³
sam „Chrobry” oraz Grupa Te-
atralna „Kurtyna” w efektownych
strojach z krótk¹ zabawn¹ scenk¹.
Nastêpnie opiekê nad m³odzie¿¹
gimnazjaln¹ przejmowali nauczy-
ciele z uczniami i zaczyna³a siê wê-
drówka po szkole. Na goœci czeka-
³o wiele atrakcji – quizy z jêzyków
obcych, informatyki, ciekawe do-
œwiadczenia z fizyki i chemii,
w których udzia³ brali uczniowie
gimnazjum. Nauczyciele z ucz-
niami technikum przygotowali
bardzo interesuj¹ce filmy ukazu-
j¹ce specyfikê zawodu technik
ekonomista i technik logistyk. Po
drodze uczniowie ogl¹dali kroni-
ki szkolne rozpoznaj¹c starsze ko-
le¿anki, kolegów, a tak¿e rodziców
i dziadków, poniewa¿ szko³a ma
stuletni¹ tradycjê. Po zwiedzeniu
biblioteki szkolnej m³odzie¿ uda-
³a siê do sali gimnastycznej, gdzie
mog³a zobaczyæ ró¿norodnoœæ dys-
cyplin, które bêdzie mog³a
w przysz³oœci doskonaliæ w tutej-

w Zespole Szkó³
Technicznych w Le¿ajsku

i handlowca, spróbowaæ wypie-
ków uczniów technikum ¿ywie-
nia i us³ug gastronomicznych.
Z kolei nauczyciele i uczniowie
kierunków technicznych przygo-
towali ciekawe prezentacje multi-
medialne oraz zaprezentowali pra-
cê urz¹dzeñ elektronicznych i me-
chatronicznych. Ponadto gimna-
zjaliœci obejrzeli wystawê prac fo-
tograficznych wykonanych przez
m³odzie¿ naszej szko³y oraz pos³u-
chali kapeli „Ziemi Le¿ajskiej”.

Du¿¹ atrakcj¹ by³a mo¿liwoœæ spró-
bowania swoich si³ w jeŸdzie sa-
mochodem po boisku szkolnym
pod okiem instruktora nauki jaz-
dy. Kolejnym punktem Dnia Ot-
wartego by³o zwiedzanie szko³y,
w trakcie którego uczniowie i na-
uczyciele gimnazjów zobaczyli
specjalistyczne pracownie m.in.
komputerowego wspomagania
CAD/ CAM, sieci i urz¹dzeñ tech-
niki komputerowej, urz¹dzeñ
i systemów energetyki odnawial-

�Stoisko klubu fotograficznego dzia³aj¹cego przy ZST. �Stanowisko mechatroników.

w „Chrobrym” szej szkole. Ostatnim punktem
by³a hala sportowa, gdzie na 12
stoiskach uczniowie mogli lepiej
zapoznaæ siê z propozycj¹ jaka
zosta³a przygotowana specjalnie
dla nich. Ekonomiœci zaprezento-
wali na czym polega praca ekono-
misty, logistyka, spedytora czy or-
ganizatora reklamy (dooko³a fru-
wa³y nomina³y tylko mniejszych
rozmiarów, przecie¿ ksiêgowy
musi liczyæ). Dalej mo¿na by³o zo-
baczyæ urz¹dzenia z fizyki (niektó-
re z nich zbudowali uczniowie
pod opiek¹ nauczyciela), kolejny
punkt to ³amig³ówki matematycz-
ne, dalej prezentowa³a siê w pe³-
nym szyku klasa wojskowo-ratow-
nicza, kolejne stoisko przeznaczo-
ne by³o dla humanistów, mo¿na
by³o wykazaæ siê wiedz¹ z zakresu
historii i wiedzy o spo³eczeñstwie
a w nagrodê otrzymaæ balonik. In-
ternat zachêca³ m³odzie¿ do za-
mieszkania, a stoisko jêzyków ob-
cych za udzia³ w konkursie nagra-
dza³o nagrodami i pysznymi cia-
steczkami, które uczennice piek³y
od 5 rano. Dalej uczniowie mogli
zapoznaæ siê z ofert¹ biologów,
chemików i geografów, mo¿na
by³o pograæ w szachy i pos³uchaæ
zespo³u wokalno-instrumentalne-

go „Labirynt”. Za udzia³ w kon-
kursach m³odzie¿ otrzymywa³a li-
zaki, cukierki i inne nagrody przy-
gotowane przez nauczycieli. Ze-
spó³ Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku
odwiedzi³o oko³o 800 uczniów
gimnazjum. Zainteresowanie ofer-

t¹ edukacyjn¹ by³o du¿e, a gimna-
zjaliœci zgodnie stwierdzili, ¿e po-
doba im siê w ZSL im. Boles³awa
Chrobrego.

Koordynatorki:
Lucyna S³oniec,

Ma³gorzata Borkowska

nej, pracownie mechatroniczne,
elektroniczne, elektryczne, CAD/
CAM, pracowniê gastronomiczn¹
oraz spawalniê, stolarniê, stacjê
kontroli pojazdów. ZST
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Celem konkursu plastycznego
by³o: promowanie wychowania
przedszkolnego, jako jednej z pod-
stawowych form kszta³towania
osobowoœci dziecka, rozwijanie
zdolnoœci plastycznych, wzbudza-
nie wœród dzieci ciekawoœci po-
znawczej, kszta³towanie motywa-
cji do wytrwa³ej pracy, podnosze-
nie poziomu wiedzy na temat
wartoœci i podkreœlanie ich roli
w ¿yciu cz³owieka. Na konkurs
plastyczny 16 przedszkoli nades³a-
³o 83 prace, wy³onione w drodze
eliminacji wewnêtrznych. Roz-
strzygniêcie konkursu nast¹pi³o
9 kwietnia 2014r. Komisja konkur-
sowa w sk³adzie p. Jolanta Kêdzier-
ska i p. Pawe³ Kupras dokona³a
oceny nades³anych prac. Jury wy-
³oni³o 24 prace przyznaj¹c wyró¿-
nienia, autorzy pozosta³ych 59
prac otrzymali nagrody rzeczowe
za udzia³ w konkursie. Przyznane
przez jury w toku rozstrzygniêcia
konkursu wyró¿nienia i nagrody
za udzia³ w konkursie, zosta³y wrê-
czone na uroczystym zakoñczeniu
V Powiatowej Przedszkolady, któ-
re odby³o siê 13 maja 2014 r.
w Miejskim Centrum Kultury
w Le¿ajsku.

Wyró¿nienia otrzyma³y:

� Przedszkole w Giedlarowej: An-
d¿elika Ch³ond, Nina Stawowy, Ga-
briela Kuczek, Zuzanna Stanis³aw-
ska, Emilia Klimek, Maja Niemiec;

� Przedszkole Miejskie nr 2 „Pro-

myczek” w Le¿ajsku: Wiktoria
Martula, Maja ¯uraw, Anna Dzia-
³o, Julia Golec;

� Przedszkole Miejskie nr 3 „Baj-

ka” w Le¿ajsku: Wiktoria Tabin;
� Przedszkole Niepubliczne im.

E. Bojanowskiego w Le¿ajsku:

Weronika Pakosz;
� Szko³a Podstawowa w Laszczy-

nach: Aneta Danak;
� Szko³a Podstawowa Oddzia³

Przedszkolny w D¹browicy: Alicja
Piskor;

� Szko³a Podstawowa Oddzia³

Przedszkolny w Brzyskiej Woli:

Dominika Socha, Julia Duch;
� Przedszkole Samorz¹dowe nr 1

w Nowej Sarzynie: Jowita B³oniar-
czyk

� Szko³a Podstawowa w Tarnogó-

rze: Jaros³aw Paruch;
� Przedszkole Samorz¹dowe w £ê-

towni: Krzysztof Koper, Emilia
Dec, Klara Bieñkowska, Julia Ba-
ran;

� Spo³eczna Szko³a Podstawowa

w Wólce Grodziskiej: Izabela
Œmia³ek;

� Szko³a Podstawowa w Cha³up-

kach Dêbniañskich: Gabriela
Wanat.

V Powiatowa Przedszkolada
„Z wartoœciami za pan brat, przedszkolaki id¹ w œwiat”
W ramach V Powiatowej Przedszkolady – projektu wspieraj¹cego rozwój dziec-
ka zdolnego pt. „Z wartoœciami za pan brat, przedszkolaki id¹ w œwiat” zorgani-
zowano dla dzieci dwa konkursy: plastyczny pod has³em „PrzyjaŸñ, uczciwoœæ,
wytrwa³oœæ i mi³oœæ dla przedszkolaka wielk¹ s¹ si³¹” i teatr dzieciêcy „Przed-
szkolak poznaje œwiat wartoœci, by korzystaæ z nich w przysz³oœci”.

Tak¿e w dniu 13 maja b.r. w Miej-
skim Centrum Kultury w Le¿aj-
sku odby³ siê teatr dzieciêcy
„Przedszkolak poznaje œwiat war-
toœci, by korzystaæ z nich w przy-
sz³oœci”, w którym uczestniczy³o
9 grup teatralnych z przedszkoli:
w Brzyskiej Woli, im. B³. E. Boja-
nowskiego w Le¿ajsku, nr 1
w Nowej Sarzynie, nr 2 „Promy-
czek ” w Le¿ajsku, D¹browicy,
„Niezapominajka” w Nowej Sa-
rzynie (2 grupy), £êtowni i Brzó-
zie Królewskiej. Celem dzieciêce-
go teatru by³o: rozwijanie zdolno-
œci teatralnych, krasomówczych
i muzycznych dzieci w wieku
przedszkolnym, wzbudzanie
wœród nich ciekawoœci poznaw-
czej, motywacji do wytrwa³ej pra-
cy, podnoszenie poziomu wiedzy
na temat wartoœci, ich roli w ¿yciu

cz³owieka oraz kszta³towanie pod-
stawowych umiejêtnoœci spo³ecz-
nych, takich jak: autoprezentacja,
radzenie sobie ze stresem i wspó³-
dzia³anie w grupie.

Jury w sk³adzie: p. Bo¿ena Zyg-
munt, p. Jolanta Korasadowicz
i p. Dorota Kostek, dokona³o oce-
ny wystêpów dzieciêcych grup te-
atralnych, a wyniki przedstawiaj¹
siê nastêpuj¹co:

I miejsce: Oddzia³ przedszkolny

przy Szkole Podstawowej w Brzy-

skiej Woli.

Dzieci bior¹ce udzia³ w wystêpie:

Dominika Socha, Zuzanna Wnuk, Ju-
lia Duch, Anna Jachimowicz, Ma³go-
rzata Staroñ, Aleksandra Bielak, Agata
Bzdoñ, Dawid Czechera, Bart³omiej Li-
ber, Tomasz Wnuk. Opiekunowie: El¿-
bieta Fus, Beata Kamiñska.
II miejsce: Przedszkole Niepublicz-

ne im. B³. E. Bojanowskiego w Le-

¿ajsku

Dzieci bior¹ce udzia³ w wystêpie:

Julia Jurkowska, Martyna Kania, Ju-
lia Karcz, Emilia Kie³bowicz, Kacper
Mendyk, Aleksandra Misiak, Antoni-
na Sarzyñska, Izabela Staroñ, Rafa³
Wilk, Antonina Zab³otni. Opiekun:

s. Irena Jagodziñska.
III miejsce: Samorz¹dowe Przed-

szkole nr 1 w Nowej Sarzynie

Dzieci bior¹ce udzia³ w wystêpie:

Julia Dudas, Marta Karwacka, Jakub
Miazga, Igor Paul, Ma³gorzata Józe-
fara, Franciszek Kamiñski, Grzegorz
Turczyn, Oliwier O¿óg, Antonina
Krawczyk, Weronika Paluch. Opie-

kunowie:  Katarzyna Napieralska,
Lucyna Lizak.

Nagrodzone przedszkola otrzy-
ma³y puchary, dyplomy, a dzieci
indywidualne nagrody rzeczowe,
pozosta³e grupy dyplomy za
udzia³ i pami¹tkowe nagrody, któ-
re wrêczali: p. Marek Kogut –
Wicestarosta Le¿ajski, p. Mariola
Kie³boñ – st. wizytator Podkarpac-
kiego Kuratorium Oœwiaty,
p. Maria Horoszko – dyrektor
MCK w Le¿ajsku i p. Wojciech
Kostek – dyrektor PPP w Le¿ajsku.
W przerwach miêdzy dzieciêcymi
wystêpami oraz w czasie obrad
jury zgromadzon¹ publicznoœæ
w sali widowiskowo-kinowej Miej-
skiego Centrum Kultury w Le¿aj-
sku bawi³ zespó³ muzyczny ME-
RITUM w sk³adzie: Patrycja Tabin,
Weronika Kuczek i Wiktoria Bil-
ska. V Powiatowa Przedszkolada
by³a objêta honorowym patrona-
tem Podkarpackiego Kuratora
Oœwiaty i Starosty Le¿ajskiego, fi-
nansowana ze œrodków Elektrocie-
p³owni Nowa Sarzyna i Powiatu
Le¿ajskiego.

Koordynatorzy projektu:
Marta Stelmarczyk

Edyta Palus
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Niedzielne popo³udnie,18 maja
br. w Kury³ówce obiecuje wiele
wzruszeñ. Zbli¿a siê godz. 1700. Sala
widowiskowa GOK-u przygotowa-
na, dyrektor Leszek Po³eæ serdecz-
nie wita i zaprasza.Za chwilê roz-
pocznie siê koncert! „Œwiêty Jan
Pawe³ II – drog¹ do Boga” – taki
tytu³, a parafrazuj¹c jego sens, rzec
mo¿na: „za Œwiêtym do œwiêtoœci”.
Zachêta dla ka¿dego z nas, przy
okazji podwójnej uroczystoœci, bo
z jednej strony niedawna kanoni-
zacja Jana Paw³a II, a z drugiej jego
94 urodziny. Aktorzy i wykonawcy
dzisiejszego koncertu: kameralny
zespó³ wokalno-instrumentalny
Viollinussz Jelnej oraz chór mêski
Gminnego Oœrodka Kultury
w Kury³ówce w ciszy i skupieniu
zajmuj¹ miejsca na scenie. Dziew-
czêta w bia³ych, d³ugich sukien-

tego koncertu, jak „Ave Maryja”
Schuberta w wykonaniu Karola, je-
dynego mêskiego wokalisty chóru
„Viollinuss”. Wielkie brawa! Mu-
zyka i s³owo, a wszystko m¹dre
i piêkne, musia³y wiêc pop³yn¹æ ³zy.
Niech p³yn¹ i niech wzruszenie nas
uœwiêca, zmienia i prowadzi na tê
„w¹sk¹ drogê”, trudn¹, lecz pe³n¹
radoœci i szczêœcia, drogê œwiêtoœci
ka¿dego z nas. Dziêkujemy i prosi-
my o…jeszcze!!!

Aleksandra Janicka

W IX edycji Programu z³o¿o-
no 206 wniosków Kapitu³a Pro-
gramu, wy³oni³a 32 zwyciêskie
organizacje z ca³ej Polski (organi-
zacje pozarz¹dowe, szko³y, œwietli-
ce, przedszkola itp.). Zwyciêskie
organizacje otrzyma³y granty do
7 000 z³. Projekty by³y realizowa-
ne w 13 województwach w okresie
od 1 listopada 2013 roku do
30 kwietnia 2014 r. Dziêki otrzy-
manemu wsparciu dzieci uczêsz-
czaj¹ce do œwietlic œrodowiskowych
na terenie naszej gminy, mog³y ko-
rzystaæ z podwieczorku w formie
dro¿d¿ówki i ciep³ej herbaty, wzbo-
gacaæ wiedzê w zakresie zdrowe-
go, racjonalnego ¿ywienia, uczest-

niczy³y w wielu zajêciach warszta-
towych zwi¹zanych z przygotowy-
waniem i estetycznym podawa-
niem zdrowych posi³ków, a tak¿e
w zajêciach artystycznych tema-
tycznie nawi¹zuj¹cych do zdrowe-
go stylu ¿ycia. Efekty tych wszyst-
kich dzia³añ zosta³y zaprezentowa-
ne na uroczystym podsumowaniu
projektu, na które przyby³y
wszystkie dzieci w 8 œwietlic z opie-
kunkami, przedstawiciele w³adz
Samorz¹dowych Tadeusz Halesiak
– wójt gminy, Radni Tadeusz Kyæ,
Tadeusz £apka, zarz¹d i cz³onko-
wie Stowarzyszenia na rzecz roz-
woju Gminy Kury³ówka: Alicja
Kycia, Adam Mo³doch, Stanis³a-
wa Czerniecka, Jan Misi¹g, Dyrek-
tor GOK w Kury³ówce Leszek
Po³eæ z gronem pracowników, pra-
cownicy Gminnego Oœrodka Po-
mocy Spo³ecznej w Kury³ówce
oraz licznie zgromadzeni miesz-
kañcy wsi Kolonia Polska.

Program spotkania podsumo-
wuj¹cego by³ niezwykle ró¿norod-
ny, organizatorzy wykazali wiele
interesuj¹cych pomys³ów, które

z wielk¹ radoœci¹ i z zaanga¿owa-
niem realizowa³y dzieci pod
czujn¹ piecz¹ opiekunek. Jak
w ka¿dym tego typu spotkaniu
kilka punktów programu cieszy-
³o siê szczególnym powodzeniem,
tj. przedstawienie Rzepki J. Tuwi-
ma w wykonaniu dzieci ze œwietli-
cy w Kolonii Polskiej, a tak¿e kon-
kurs na najpiêkniejsze przebranie
za owoc lub warzywo, który beza-
pelacyjnie zwyciê¿y³a s³odka, ma-
leñka poziomka z Jastrzêbca.
W przerwach prezentacji dzieci,
czas umila³y wystêpy lokalnych ze-

spo³ów œpiewaczych Kalina z Ko-
lonii Polskiej i Jagoda z D¹browi-
cy.

Na zakoñczenie wszyscy uczest-
nicy spotkania spêdzili mi³e chwi-
le na wspólnym piknikowaniu we
wspania³ej, radosnej, wiosennej
aurze. Zarz¹d Stowarzyszenia na
rzecz rozwoju Gminy Kury³ówka
sk³ada podziêkowania dyrekcji
i pracownikom GOK w Kury³ów-
ce za pomoc i ogromne wsparcie
w przygotowanie i realizacjê spo-
tkania podsumowuj¹cego projekt
„Podziel siê posi³kiem”.

Ach, co to by³ za dzieñ…!

kach z kolorowymi wiankami na
rozpuszczonych w³osach, podob-
nie zreszt¹ jak pani re¿yser i kie-
rownik artystyczny dzie³a, Mariola
Jagie³³o-Chrzan wygl¹daj¹ jak ru-
sa³ki z ballady Mickiewicza, albo
mo¿e anio³y, co na tê chwilê skrzy-
d³a zostawi³y za kulisami. Zaczê³o
siê! M³odzi instrumentaliœci zagra-
li, chóry zaœpiewa³y, pani re¿yser
i dyrygent energicznie poprowadzi-
³a. Ju¿ z zapowiedzi wiemy, ¿e mu-
zyka, która nagle objê³a ca³¹ salê,
g³oœna i wielka, inspirowana stary-

mi pieœniami celtyckimi, to utwo-
ry znanej irlandzkiej kompozytor-
ki i wokalistki, Enyi Brennan, (pa-
miêtamy choæby jej piêkne Only
if).Teksty do utworów napisa³a pani
Mariola, ona te¿ przygotowa³a ory-
ginaln¹ aran¿acjê i wszystko zebra-
³a w piêkn¹, niepowtarzaln¹, me-
lodyjn¹ ca³oœæ w jednoœci z frag-
mentami nauczania papieskiego
i tekstami ks. Jana Maliñskiego.
Koñcow¹ pieœñ: „Hymn dla Papie-
¿a” skomponowa³a i opatrzy³a w³a-
snym tekstem. By³y te¿ „pere³ki”

Podsumowanie Programu Do¿ywiania – Danone

„Podziel siê Posi³kiem”
realizowanego w œwietlicach na terenie Gminy Kury³ówka

30 kwietnia br. w Wiejskim Domu
Kultury w Kolonii Polskiej odby³o
siê podsumowanie programu
grantowego „Podziel siê posi³-
kiem”. Inicjatorem jak i realiza-
torem tego projektu by³o Stowa-
rzyszenie na rzecz rozwoju Gmi-
ny Kury³ówka, które ju¿ po raz
drugi znalaz³o siê w gronie uho-
norowanych grantem organizacji.
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23 kwietnia 1944 roku brytyjski
samolot Halifax JP224 wykonywa³
lot z W³och do Polski z rzutem dla
partyzantów z Okrêgu Lubelskie-
go Armii Krajowej. Z powodu
awarii silników samolot rozbi³ siê
na okolicznych polach, a jego sied-
mioosobowej za³odze uda³o siê
ewakuowaæ na spadochronach.
Trzech Brytyjczyków – Thomas
Storey, Charles Keen i James Ca-
radog Hughes oraz Irlandczyk Pa-
trick Stradling uzyskali pomoc
w postaci po¿ywienia i schronie-
nia od okolicznych mieszkañców,
a nastêpnie trafili pod opiekê ¿o³-
nierzy Batalionów Ch³opskich
i Armii Krajowej. Podobne losy
spotka³y Anglika Waltera Davisa,
który wyl¹dowa³ kilka kilometrów
dalej w okolicach wsi Jelna, a póŸ-
niej dziêki pomocy so³tysa Wólki
NiedŸwiedzkiej zosta³ skierowany
do oddzia³u partyzanckiego. Pozo-
stali cz³onkowie za³ogi – Kanadyj-
czyk Oscar Condgdon oraz An-
glik Eddie Elkington-Smith, do-
stali siê w rêce hitlerowskich oku-
pantów. Condgdon by³ przetrzy-
mywany na terenie Waldlagru
w Sarzynie (obecnie Zak³ady Che-
miczne w Nowej Sarzynie), a El-
kington-Smith we dworze hr. Tar-

nowskiego w Kopkach. Wkrótce
obaj trafili do obozu dla alianckich
jeñców wojennych. Szczêœliwy
splot wydarzeñ sprawi³, ¿e ca³a
za³oga rozbitego Halifaxa prze¿y-
³a wojnê i powróci³a do swoich
domów. Dziêki bohaterstwu wie-
lu ludzi, w tym tak¿e nieznanych
do tej pory, uda³o siê uratowaæ
przed niewol¹ czterech lotników,
którzy pamiêtali ten czyn Polakom
przez ca³e swoje ¿ycie.

23 kwietnia br. w Tarnogórze
odby³a siê uroczystoœæ upamiêtnia-
j¹ca tamte wydarzenia. Wziêli
w niej udzia³ Attaché Obrony
Ambasady Brytyjskiej, p³k. David
Houghton, Attaché Obrony
Ambasady Kanady, p³k. Daniel
Geleyn, ma³¿onka pilota samolo-
tu Thomasa Storeya – Rita Storey
z córkami Pat Bowskill, Jennifer
Elkin i Susan HayhurstStorey,
którzy z³o¿yli kwiaty i wieñce pod
obeliskiem wybudowanym w ho³-
dzie lotnikom oraz udzielaj¹cym
im pomocy mieszkañcom Tarno-
góry. Miejsce katastrofy samolotu
t³umnie odwiedzili tak¿e miesz-
kañcy Tarnogóry, dla których pa-
miêæ o ludziach i wydarzeniach
sprzed siedemdziesiêciu lat jest
szczególnie bliska.

Dziêki sprawnie przeprowadzonej
akcji wojskowej oraz bohaterskiej
i patriotycznej postawie partyzantów,
a tak¿e zwyk³ych mieszkañców, lot-

nicy powrócili bezpiecznie do domu.
To jeden z nielicznych epizodów wo-
jennych w naszej historii zakoñczony
bez ofiar w ludziach. Powinniœmy byæ
dumni z tego faktu i wyra¿aæ swoj¹
wdziêcznoœæ oraz szacunek wszystkim,
którzy przyczynili siê do sukcesu tej
operacji – powiedzia³a w swoim wy-
st¹pieniu zastêpca burmistrza
Danuta Pinderska. Na zakoñcze-
nie wiceburmistrz zwróci³a siê rów-
nie¿ do zagranicznych goœci – Na
Pañstwa rêce pragnê z³o¿yæ wyrazy
wdziêcznoœci za bohaterstwo, odwa-
gê i pomoc niesion¹ okupowanej Pol-
sce przez Waszych ¿o³nierzy podczas
drugiej wojny œwiatowej, w niezwy-
kle trudnym okresie, kiedy wa¿y³y
siê losy naszej Ojczyzny.

Nastêpnie g³os zabra³ prezes
Stowarzyszenia Przyjació³ Tarno-
góry Edward Kak, który przedsta-
wi³ wszystkim zebrany historiê sa-
molotu i cz³onków jego za³ogi.
Po nim na rêce organizatorów
i mieszkañców Tarnogóry podziê-
kowania z³o¿y³a córka pilota Pat
Bowskill. Nastêpnie uczestnicy
obchodów przy akompaniamen-
cie Wojskowej Orkiestry Dêtej
z Rzeszowa przemaszerowali do
miejscowej Szko³y Podstawowej,
gdzie odby³a siê czêœæ artystyczna.
Przed budynkiem wystawiono
szcz¹tki samolotu, mo¿na by³o
obejrzeæ równie¿ historyczne zdjê-
cia i pami¹tki zwi¹zane z lotnika-

70. rocznica akcji

ratowania lotników alianckich
70 lat temu w Tarnogórze roze-
gra³y siê wydarzenia, które na
trwa³e zapisa³y siê w historii wsi.

mi. Przyby³ych goœci powita³a dy-
rektor Wioletta Fimiarz. Nastêp-
nie uczniowie szko³y dali popis
umiejêtnoœci wokalnych, recyta-
torskich, tanecznych oraz wiedzy
historycznej, przedstawiaj¹c pre-
zentacje multimedialne na temat
cz³onków za³ogi Halifaxa, a tak¿e
udzia³u polskich lotników w po-
wietrznej Bitwie o Angliê. Niespo-
dziank¹ by³o wykonanie przez ro-
dzinê pilota piosenki, któr¹ nuci-
li angielscy lotnicy podczas dzia-
³añ drugiej wojny œwiatowej. Na
zakoñczenie przedstawiciele Am-
basady Brytyjskiej i Kanadyjskiej
podziêkowali mieszkañcom Tarno-
góry za pomoc ich rodakom
w pamiêtnym 1943 roku oraz wy-
razili zadowolenie z mo¿liwoœci
wziêcia udzia³u w uroczystoœciach
rocznicowych. Spotkanie w szkol-
nych murach podsumowa³ Win-
centy Pa¿yra, który wyrazi³ nadzie-
jê, ¿e ta niecodzienna lekcja pa-
triotyzmu dla naszej m³odzie¿y, za-
owocuje w przysz³oœci solidarno-
œci¹ miêdzy narodami, tak jak by³o
to siedemdziesi¹t lat temu.

Fot. i tekst: Piotr Sowa
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Tradycyjnie w dniu 3 maja, czyli
w przeddzieñ patrona wszystkich
stra¿aków, œw. Floriana, ca³a braæ
stra¿acka z gminy Grodzisko Dol-
ne uroczyœcie uczci³a swojego pa-
trona. Tegoroczne obchody zorga-
nizowane zosta³y w So³ectwie Gro-
dzisko Nowe.W koœciele parafial-
nym pw. Œw. Andrzeja Aposto³a
w Cha³upkach Dêbniañskich od-
by³a siê uroczysta Msza Œw., w trak-
cie której stra¿acy zawierzyli swoj¹
s³u¿bê opiece œw. Floriana i Matki
Boskiej. Po odprawionym nabo-
¿eñstwie, ze sztandarami, w asy-
œcie Orkiestry Dêtej, stra¿acy
z miejscowej OSP wraz z delega-
cjami z innych jednostek i zapro-
szonymi goœæmi, przeszli w uro-
czystym pochodzie na plac przed
remizê OSP w Grodzisku Nowym,
gdzie odby³ siê apel i dalsza czêœæ
œwiêtowania. Zebranych goœci po-
wita³ gospodarz uroczystoœci, pre-
zes OSP w Grodzisku Nowym –
dh Stanis³aw Marek. Gminne ob-
chody Dnia Stra¿aka swoj¹ obec-
noœci¹ zaszczycili m.in. Stanis³aw
Bartnik – Radny Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego, Marek
Kogut – Wicestarosta Le¿ajski, Ja-
cek Chmura – Wójt Gminy Gro-
dzisko Dolne, Arkadiusz Telka –
Z-ca Wójta Gminy, bryg. Bogdan
Ko³cz – Komendant Powiatowy
PSP w Le¿ajsku, dh Józef Majkut
– Cz³onek Komisji Rewizyjnej
Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkie-
go ZOSP RP w Rzeszowie oraz
emerytowani komendanci.

Przemówienia wyg³osili nie tyl-
ko stra¿acy ale i zaproszeni samo-
rz¹dowcy. Specjale ¿yczenia dla
druhów przes³a³ Prezes Zarz¹du
G³ównego ZOSP RP pan Walde-
mar Pawlak oraz Prezes ZOSP dh
Józef  Golec. Podczas sobotnich
obchodów wielu stra¿akom, w do-
wód uznania za ca³okszta³t dzia-
³alnoœci na rzecz ochrony przeciw-
po¿arowej, przyznane zosta³y od-
znaczenia – z³ote, srebrne i br¹zo-
we medale „Za zas³ugi dla po¿ar-
nictwa”, odznaki za „Wys³ugê Lat”
oraz „Wzorowy Stra¿ak ”. Po wrê-
czeniu medali i odznaczeñ przy-
st¹piono do uroczystego poœwiê-
cenia remizy i samochodu stra¿ac-

kiego, którego dokona³ ks. pro-
boszcz Jan Szczepaniak. Jako pre-
zent do nowej stra¿nicy jednostka
od Wójta Gminy otrzyma³a agre-
gat pr¹dotwórczy.

W trakcie stra¿ackich obcho-
dów mia³o miejsce jeszcze jedno
mi³e wydarzenie. Otó¿ specjaln¹
nagrodê Wójta Gminy otrzymali

Patronalne œwiêto stra¿aków

dyrektorzy Zespo³u Szkó³ w Gro-
dzisku Górnym, pan Roman Ma-
tuszek i pan Maciej Polañski, opie-
kunowie dru¿yny Mistrzów Polski
w konstruowaniu Robotów oraz
ch³opcy ze zwyciêskiej dru¿yny.
Nasi mistrzowie otrzymali lapto-
py, które pos³u¿¹ im do dalszego
rozwijania swoich pasji.

Uroczystoœci w Grodzisku No-
wym zakoñczy³ poczêstunek
w tamtejszej stra¿nicy przygoto-
wany przez panie z miejscowego
Ko³a Gospodyñ Wiejskich. Tego-
rocznym uroczystoœciom z okazji
Dnia Stra¿aka przewodzi³ dh Do-
minik Bartnik z OSP Zmys³ówka.

MH

Spo³eczne dzie³o mieszkañców
Od s³ów do czynów

Jakieœ 3 lata temu stra¿acy
z Grodziska Nowego przyszli do
Wójta z proœb¹, aby wybudowaæ
im remizê stra¿ack¹. S³ynne ju¿
s³owa so³tysa Bieleckiego „Wójcie
daj materia³y, a wybudujemy re-
mizê” zyska³y przychylnoœæ i apro-
batê. Po uzyskaniu akceptacji co
do wydatków, so³tys wraz ze
„swoj¹ ekip¹” zacz¹³ wcielaæ plan
w ¿ycie. Maj¹c fach w rêku, pra-
ce budowlane ruszy³y z miejsca.
I tak w nied³ugim czasie postawi-
li nowy obiekt, na który sk³ada
siê tak¿e wie¿a z piêknym ratu-
szowym zegarem.

Nowy obiekt cieszy
Kilka s³ów do zgromadzonych

wyg³osi³ m.in. so³tys Bielecki:
– Dziêkujê osobom zaanga¿owanym
w budowê, stra¿akom i wszystkim

Poœwiêcenie i oddanie stra¿ac-
kiej remizy, lekkiego samochodu
ratowniczo-gaœniczego oraz wrê-
czenie odznaczeñ dla zas³u¿o-
nych stra¿aków – tak druhowie
ochotnicy z gminnych jednostek
OSP obchodzili Dzieñ Stra¿aka.

�Zas³u¿onych stra¿aków odznaczono.

Myœl o budowie remizy przekszta³cili w czyn i dziêki wspó³pracy
z samorz¹dem gminnym wybudowali stra¿ack¹ remizê, z której mog¹
siê dziœ cieszyæ. W dniu 3 maja br. stra¿acy z Grodziska Nowego
mieli powód do wielkiej radoœci. Podczas obchodów Dnia Stra¿aka,
druhom z tamtejszej jednostki OSP oddano do u¿ytku remizê. Nowy
obiekt raduje nie tylko stra¿aków, ale i wszystkich mieszkañców
so³ectwa.

�Nowa remiza OSP w Grodzisku Nowym.
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Drogi gminne do remontu
W pierwszej kolejnoœci zosta³a

podpisana umowa na wykonanie
pierwszego etapu remontu dróg
gminnych. Wykonawc¹ zadania
jest Spó³dzielnia Us³ug Drogowo-
Rolniczych w Grodzisku Dolnym,
a wartoœæ zadania to 240 tys. z³o-
tych. Zakres rzeczowy tego zada-
nia obejmuje wykonanie remon-
tu krótkich odcinków dróg gmin-
nych w technologii asfaltowej
i skropieniu emulsj¹. Pierwszy etap
remontu dróg gminnych zakoñ-
czy siê w czerwcu, natomiast ko-
lejny przewidziany jest w miesi¹-
cach wakacyjnych.

Na budowie parkingu
skorzystaj¹ mieszkañcy
Chodaczowa i Laszczyn

Wybrano tak¿e wykonawcê, któ-
ry zrealizuje budowê parkingu
w Chodaczowie – jest nim Spó³-
dzielnia Us³ug Drogowo – Rolni-
czych w Grodzisku Dolnym. Obec-
nie parafianie z Chodaczowa
i Laszczyn nie maj¹ odpowiednich
warunków do parkowania przed
koœcio³em. Miejsc jest zbyt ma³o,
a czêœæ aut parkowana jest na po-

boczach wzd³u¿ drogi powiatowej,
co powoduje utrudnienia w ru-
chu drogowym. Sytuacja ta nasila
siê zw³aszcza w œwiêta i sezonie je-
sienno-zimowym, kiedy wiêkszoœæ
mieszkañców Chodaczowa i Lasz-
czyn na mszê do koœcio³a udaje siê
samochodem. Rozwi¹zaniem tego
problemu bêdzie budowa nowe-
go parkingu, który pomieœci ok.
100 pojazdów. W zakres rzeczowy
wykonania parkingu wchodzi od-
wodnienie terenu, okrawê¿niko-
wanie placu i utwardzenie po-
wierzchni asfaltem. Wartoœæ kon-
traktu wynosi 219 tysiêcy z³otych,
a termin zakoñczenia zosta³ usta-
lony na koniec lipca.

Rów z promesy powodziowej
Inwestycj¹ realizowan¹ w najbli¿-

szych miesi¹cach bêdzie tak¿e re-
mont rowu melioracyjnego w miej-
scowoœci Wólka Grodziska. Jest to
rów, który uleg³ uszkodzeniu w trak-
cie powodzi w roku 2010. Wartoœæ
robót to 71 tys. z³otych, a wyko-
nawc¹ remontu bêdzie równie¿
SUDR w Grodzisku Dolnym. Za-
danie dofinansowane zostanie
z promesy powodziowej, przeka-

Du¿y ruch w inwestycjach gminnych
Na prze³omie miesi¹ca kwietnia i maja bie¿¹cego roku zosta³y roz-
strzygniête kolejne postêpowania przetargowe dotycz¹ce inwestycji,
które w najbli¿szym czasie bêd¹ realizowane na terenie gminy Gro-
dzisko Dolne. Na ich realizacjê gmina wyda ok. 846 tys. z³, w tym
dofinansowanie zewnêtrzne ok. 292 tys. z³.

Rozpoczêto remonty dróg gminnych.

zanej przez Wojewodê Podkarpac-
kiego w ramach usuwania skutków
powodzi z roku 2010, w wysokoœci
55 tysiêcy z³otych. Pozosta³e koszty
pokryje bud¿et gminy.

Gminna Biblioteka
z dofinansowaniem

W ostatnich dniach zapad³y dwa
kolejne rozstrzygniêcia przetargo-
we. W obu przypadkach zamawia-
j¹cym by³a Gminna Biblioteka Pu-
bliczna, która otrzyma³a œrodki na

remont i wyposa¿enie biblioteki
w ramach programu BIBLIOTE-
KA PLUS. W pierwszym rozstrzy-
gniêciu przetargowym zosta³ wy-
brany wykonawca, tj. Przedsiêbior-
stwo Gospodarki Komunalnej
w Grodzisku Dolnym, które w ra-
mach realizacji zadania przygotuje
i dostosuje czêœæ obiektu LKS „Gro-
dziszczanka” do funkcji bibliotecz-
nych. W zakres zadania wchodzi
wykonanie wzmocnienia stropów
nad wysokim parterem, wymiana
posadzek, drobne prace remonto-
we i malarskie oraz u³o¿enie sieci
teleinformatycznych. Wartoœæ kon-
traktu okreœlona jest na kwotê
138 tysiêcy z³otych. Termin zakoñ-
czenia – 31.07.2014r. W kolejnym
przetargu zosta³ wybrany dostaw-
ca wyposa¿enia i mebli bibliotecz-
nych do nowo zaadaptowanych
pomieszczeñ na stadionie. W za-
kres dostaw wchodzi zakup i do-
stawa sprzêtu komputerowego
i audiowizualnego, dostawa i mon-
ta¿ rega³ów bibliotecznych oraz
dostawa i aran¿acja wnêtrz. Wyko-
nawc¹ tej dostawy jest firma z Ka-
towic – W&W design Pani Katarzy-
ny Kaczmarczyk, która zaoferowa-
³a najkorzystniejsz¹ cenê – 178 ty-
siêcy z³otych. Termin realizacji za-
mówienia mija w sierpniu bie¿¹ce-
go roku. Inwestycja ta, czyli przy-
gotowanie pomieszczeñ dla po-
trzeb biblioteki oraz ich wyposa¿e-
nie jest wspó³finansowane z Pro-
gramu Wieloletniego Kultura+
„Biblioteka+ Infrastruktura biblio-
tek” w wysokoœci 75% wartoœci za-
dania. AT

tym, którzy przyczynili siê do powsta-
wania tego obiektu. A w sposób szcze-
gólny dziêkujê gospodarzowi gminy,
panu Jackowi Chmurze oraz ca³ej
Radzie Gminy, za otwartoœæ i zrozu-
mienie naszych potrzeb. Pragnê rów-
nie gor¹co podziêkowaæ za przeka-
zany dzisiaj na rzecz OSP samochód
po¿arniczy oraz agregat pr¹dotwór-
czy, które z pewnoœci¹ dobrze bêd¹

nam s³u¿yæ – podkreœla³ w swojej
przemowie so³tys. Do przeciêcia
wstêgi oprócz wójta poproszeni
zostali: Prezes OSP Stanis³aw Ma-
rek, so³tys Jan Bielecki oraz radni
so³ectwa, Mariusz Miœ i Zbigniew
Rydzik. Symbolicznemu przeka-
zaniu samochodu towarzyszy³y
dŸwiêki alarmowej syreny. Nowo
powsta³y budynek wraz z samo-

chodem zosta³y te¿ poœwiêco-
ne.Obiekt remizy posiada gara¿,
magazynek, wie¿ê do suszenia
wê¿y oraz pomieszczenia socjalne
i czêœæ sanitarn¹. Na budowê re-
mizy gmina wydatkowa³a ok.
280 tys. z³, z czego nak³ad prac
spo³ecznych oszacowano na ok.
40 tys. z³.

MH

�Symboliczne przeciêcie wstêgi – so³tys so³ectwa p. Jan Bielecki.
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Obchody rozpoczê³y siê zbiórk¹
pocztów sztandarowych, kompa-
nii honorowych jednostek Ochot-
niczych Stra¿y Po¿arnych dzia³a-
j¹cych na terenie Gminy Le¿ajsk
i oœciennych miejscowoœci na pla-
cu przy budynku Oœrodka Kul-
tury w Piskorowicach, sk¹d nast¹-
pi³ wymarsz do koœcio³a. Liturgiê
Mszy Œw. w intencji wszystkich
stra¿aków odprawi³ ksi¹dz pro-
boszcz Wincenty Skrobacz.

Po zakoñczeniu Mszy nast¹pi³
przemarsz pododdzia³ów pod od-
nowiony budynek remizy Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej w Piskoro-
wicach. Tam nast¹pi³o jego po-
œwiêcenie i oddanie. Poœwiêcenia
dokona³ ksi¹dz Wincenty Skro-
bacz w asyœcie Wicemarsza³ka Wo-
jewództwa Podkarpackiego prof.
Jana Burka, Wicestarosty Powiatu
Le¿ajskiego Marka Koguta, Wój-
ta Gminy Le¿ajsk Krzysztofa So-
bejko, Komendanta Powiatowego
PSP w Le¿ajsku bryg. Bogdana

Pani prezes jest absolwentk¹
Akademii Ekonomicznej w Kra-
kowie (kierunek Organizacja i Za-
rz¹dzania) oraz studiów podyplo-
mowych na kierunku Finanse
i Rachunkowoœæ. W latach 1995-
2013 by³a zatrudniona w PZU S.A,
pe³ni¹c od 2000 roku funkcje me-
nad¿erskie, m.in. G³ównego Ksiê-
gowego Oddzia³u Okrêgowego
w Rzeszowie i Lublinie, Dyrekto-
ra Inspektoratu w Rzeszowie oraz
Dyrektora Centrum Operacji

PZU w Rzeszowie. W latach 2013-
2014 w OPTeam S.A. odpowiada-
³a za zarz¹dzanie realizacj¹ projek-
tów unijnych.

Marta Zajko posiada bogate do-
œwiadczenie w zarz¹dzaniu przed-
siêbiorstwami, realizowa³a projek-
ty restrukturyzacyjne tworz¹c
i wdra¿aj¹c nowe struktury orga-
nizacyjne, optymalizuj¹c zarówno
istniej¹ce procesy jak i koszty oraz
wprowadzaj¹c innowacyjne roz-
wi¹zania w dziedzinie us³ug finan-
sowych. Pani prezes w krótkiej roz-
mowie z redakcj¹ wyrazi³a g³êbo-
kie przekonanie, ¿e wraz z pracow-
nikami Spó³ki oraz przy partner-
stwie Gminy Le¿ajsk, uda siê kon-
tynuowaæ nakreœlone przez po-
przedni Zarz¹d kierunki dzia³añ.

Zmiana na stanowisku prezesa zarz¹du
Stare Miasto – Park Sp. z o.o.
Z uwagi na rezygnacjê Pani Mar-
ty Zygmunt z funkcji prezesa za-
rz¹du Spó³ki Stare Miasto – Park,
z dniem 15 kwietnia br. stanowi-
sko prezesa objê³a Marta Zajko.

Podkreœli³a równie¿, ¿e do³o¿y
wszelkich starañ dla osi¹gniêcia
jak najlepszych wyników Spó³ki.
Poprawiaj¹ce siê w kolejnych la-
tach wyniki finansowe firmy stwo-
rzy³y mo¿liwoœci kontynuacji, jak
równie¿ podjêcia nowych proce-
sów inwestycyjnych, zarówno
w zakresie dzia³alnoœci komunal-
nej jak i komercyjnej. Wœród naj-
wa¿niejszych wyzwañ stoj¹cych
przed nowym Zarz¹dem s¹ m.in.
budowa inkubatora przedsiêbior-
czoœci czy pozyskanie nowych te-
renów inwestycyjnych. Zapewni
to szansê na start i rozwój ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw oraz
stworzy atrakcyjn¹ ofertê dla po-
tencjalnych inwestorów. Na liœcie
priorytetów znalaz³a siê te¿ budo-

wa Instalacji Biologicznego Prze-
twarzania Odpadów. – Powy¿sze
plany stanowi¹ dla nas du¿e wyzwa-
nie lecz wierzê, ¿e przy odpowiednim
wykorzystaniu œrodków unijnych
z nowej perspektywy uda siê je zreali-
zowaæ w najbli¿szej przysz³oœci – pod-
kreœla Marta Zajko prezes zarz¹-
du.

Przez ostatnie trzy lata dzia³al-
noœci podejmowane dzia³ania
zmierza³y w kierunku realizacji
najwa¿niejszego celu dla segmen-
tu PPGL, którym jest pozyskiwa-
nie inwestorów, poszerzenia pola
aktywnoœci Parku, umacnianie
marki oraz promocja wizerunku
Parku. – Mam nadzieje, ¿e przy za-
anga¿owaniu i wsparciu pracowni-
ków uda nam siê wspólnie sprostaæ
stoj¹cym przed firm¹ wyzwaniom,
aby osi¹gniêcia i wypracowana po-
zycja Spó³ki Stare Miasto – Park
utrzyma³y siê i by³y fundamentem
kolejnych sukcesów – podsumowu-
je prezes zarz¹du.

Po po³udniu 20 maja przez
czêœæ gminy Le¿ajsk przetoczy³a
siê nawa³nica z gradobi-
ciem.Przed godzin¹ 16.00 nast¹-
pi³o oberwanie chmury po³¹czo-
ne z gradobiciem, które swoim
zasiêgiem objê³o m.in. czêœæ
Brzózy Królewskiej. W efekcie
intensywnych opadów woda nie
mog¹c znaleŸæ ujœcia zaczê³a p³y-
n¹æ ulicami, a grad zniszczy³
czêœæ roœlin. Na szczêœcie grado-
bicie by³o mniej niszczycielskie
w skutkach ni¿ to z ubieg³ego
roku, ale bardziej intensywne –
jeszcze nastêpnego dnia w czê-
œci miejscowoœci mo¿na by³o na-
potkaæ le¿¹cy grad.

W wyniku opadów ucierpia³
szczególnie budynek miejscowe-
go Zespo³u Szkó³. Zwa³y gradu
blokuj¹c odp³yw wody z rynien
doprowadzi³y do zalania jednego
z piêter placówki. Na miejscu
pracowa³a stra¿ po¿arna. Wstêp-
ne szacunkowe straty stra¿ po¿ar-
na wyceni³a na oko³o 60 tys. z³.

Nad gmin¹
przesz³o
gradobicie

Gminne obchody
Dnia Stra¿aka w Piskorowicach

Ko³cza, Prezesa ZOP ZOSP RP
w Le¿ajsku dh Józefa Golca, Wi-
ceprzewodnicz¹cego Rady Gminy
Le¿ajsk Wojciecha Lorysia, Preze-
sa OSP Piskorowice Andrzeja Maj-
dra, so³tysa Piskorowic Aleksandra
Dudka.

Nastêpnie przemarszem pod-
oddzia³y Ochotniczych Stra¿y Po-
¿arnych oraz przedstawiciele jed-
nostek organizacyjnych z terenu
naszej gminy powróci³y na plac
przy budynku Oœrodka Kultury.
Tam zosta³ wyg³oszony apel z oka-
zji Dnia Stra¿aka. Zas³u¿onym
stra¿akom oraz ludziom zwi¹za-
nym z po¿arnictwem wrêczono
odznaczenia i wyró¿nienia. Para-
dê uœwietnia³a Orkiestra Dêta oraz
Ma¿oretki z Brzózy Królewskiej.

Uroczystoœæ obchodów Dnia
Stra¿aka zaszczycili swoj¹ obecno-
œci¹: Wicemarsza³ek Województwa
Podkarpackiego prof. Jan Burek,
ksiê¿a miejscowej parafii, Wicesta-
rosta Powiatu Le¿ajskiego Marek

Kogut, Komendant Powiatowy
PSP w Le¿ajsku bryg. Bogdan
Ko³cz, dowódca Jednostki Ratow-
niczo-Gaœniczej w Le¿ajsku m³.
bryg. Zenon Kuca, zastêpca Ko-
mendanta Powiatowego Policji
w Le¿ajsku m³. insp. Wac³aw So-
bol, prezes Zarz¹du Oddzia³u Po-
wiatowego ZOSP RP w Le¿ajsku
dh Józef Golec, Poczet Sztandaro-
wy oraz stra¿acy z OSP w Piga-
nach, Burmistrz Miasta i Gminy
Sieniawa Adam Woœ, Burmistrz
Le¿ajska Piotr Urban, Dyrektor
GOK Gminy Le¿ajsk Marek
Krauz, Prezes Zarz¹du Oddzia³u
Gminnego ZOSP RP w Le¿ajsku
Andrzej Zalot, Wiceprzewodni-
cz¹cy Rady Gminy Le¿ajsk Woj-
ciech Loryœ, so³tys Piskorowic Alek-
sander Dudek, Dyrektor Zespo³u
Szkó³ w Piskorowicach Marcin
Trojan, poczty sztandarowe z te-
renu Gminy Le¿ajsk wraz ze stra-
¿akami, cz³onkinie KGW w Pisko-
rowicach na czele z przewodni-
cz¹c¹ Mari¹ Wilman oraz miesz-
kañcy.

Po zakoñczeniu apelu odby³a siê
stra¿acka majówka, której spon-
sorami by³: Zak³ad Miêsny Stani-
s³awa Dziedzica z Piskorowic, Gru-
pa ¯ywiec Browar w Le¿ajsku,
Gminna Spó³dzielnia Samopo-
moc Ch³opska w Le¿ajsku, Zak³ad
Przetwórstwa Owocowo-Warzyw-
nego „Hortino” w Le¿ajsku. Szcze-
gólne podziêkowania kierowane
s¹ dla Pañ z Ko³a Gospodyñ Wiej-
skich w Piskorowicach za przygo-
towanie poczêstunku i obs³ugê
imprezy.

Stra¿acy ochotnicy z te-
renu Gminy Le¿ajsk uro-
czyœcie œwiêcili Dzieñ
Stra¿aka podczas zorga-
nizowanej z tej okazji
zbiórki 11 maja. Tym ra-
zem gospodarzem stra-
¿ackiego œwiêta by³a
Ochotnicza Stra¿ Po¿ar-
na w Piskorowicach.
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Kurator wystawy Urszula ¯ak
oraz lek. stom. Piotr KuŸnik w³a-
œciciel zbiorów maj¹ zaszczyt za-
prosiæ Pañstwa na podró¿ w cza-
sie, która poka¿e jak wygl¹da³y
gabinety stomatologiczne i higie-
na jamy ustnej przed laty. Podczas
wystawy dowiecie siê Pañstwo kto
jest patronem stomatologii, jak
wygl¹da³y instrumenty medyczne
w okresie rzymskim, co by³o pierw-
szym materia³em do wype³nieñ
w zêbach, w jakich smakach pro-
dukowane by³y proszki i pasty do
zêbów w latach 20-tych ubieg³ego
wieku oraz czym ró¿ni³y siê narzê-
dzia dentystyczne z okresu miê-
dzywojennego od wspó³czesnych.
Urok starego gabinetu stomato-
logicznego to wystawa maj¹ca na
celu przedstawienie w przystêpny
sposób technologii, metod i prak-
tyk jakie by³y stosowane od dawien
dawna w dziedzinie stomatologii
i higieny jamy ustnej. W barwny
i obrazowy sposób zilustrowane zo-
sta³y narzêdzia oraz produkty ja-
kimi pos³ugiwali siê nasi przod-
kowie w celu zapewnienia sobie
komfortu. W piêknej scenerii
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej zapre-
zentowane zostan¹ setki ekspona-
tów i zdjêæ. Niektóre z nich przy-
prawiaj¹ o dreszcze inne powoduj¹
uœmiech na twarzy – jednak wy-
raŸnie ukazuj¹ prze³om jaki na-

st¹pi³ w dziedzinie stomatologii
przez kilka tysiêcy lat. W³aœcicie-
lem prezentowanych zbiorów jest
lek. stom. Piotr KuŸnik – praktyk
i pasjonat. Prowadzi kilka gabine-
tów stomatologicznych na Œl¹sku.
Kolekcjoner przedmiotów zwi¹za-
nych ze stomatologi¹ oraz apte-
karstwem. G³ównym tematem
jego zainteresowañ s¹ pocz¹tki sto-
matologii oraz dalszy jej rozwój
w czasach przed, miêdzy i powo-
jennych. Wspó³autor programu
„Zdrowie i Uroda” emitowanego
w TVP Katowice traktuj¹cego
o sprawach zwi¹zanych ze stoma-
tologi¹.

Otwarcie wystawy odby³o siê 31
maja 2014 r. w Muzeum Ziemi
Le¿ajskiej. Wystawê bêdzie prezen-
towana do koñca sierpnia 2014 r.

Celem g³ównym projektu by³a
promocja produktu lokalnego,
czyli drewnianej zabawki.

Cele szczegó³owe: ocalenie tra-
dycyjnej, drewnianej zabawki;
ochrona i zachowanie dziedzictwa
kulturowego w zakresie produk-
tów lokalnych – zabawek drewnia-
nych; zwiêkszenie œwiadomoœci
mieszkañców o zabawce drewnia-
nej jako produkcie lokalnym; uka-
zanie spo³ecznoœci historii zabaw-
ki drewnianej w oœrodku rzeszow-
skim; wypromowanie zabawki
drewnianej jako znaku charaktery-
stycznego dla powiatu le¿ajskiego.

Poszczególne dzia³ania zrealizo-
wane w ramach projektu:
– Kampania informacyjno-promo-

cyjno-edukacyjna:
W tym celu przygotowano oraz

wydrukowano materia³y promocyj-
ne: 5 tysiêcy ulotek oraz 300 sztuk
plakatów dotycz¹cych realizowane-
go projektu oraz wyrobu zabawek
w zabawkarskim oœrodku rzeszow-

skim. Ponadto wykonano 10 plansz
PCV o wymiarach 70 cm x 100 cm
na których ukazane zosta³y etapy
tworzenia drewnianej zabawki od
pocz¹tku do koñca oraz 1000 sztuk
drewnianych breloków z wizerun-
kami zabawek drewnianych, które
zosta³y rozdane podczas trwania
projektu.
– Wykonano 5 powiêkszonych za-

bawek drewnianych:
Zosta³o wykonanych 5 zabawek

drewnianych w dziesiêciokrotnym
powiêkszeniu (tj. wóz z konikiem,
konik na biegunach, dziêcio³ek,
ludzik schodz¹cy po drabinie, wia-
traczek). Zabawki te wystawione
s¹ na placu przed Muzeum Ziemi

Informacja
Na g³ównej stronie internetowej MZL – www.muzeum-lezajsk.pl – zamieszczo-
na jest lista obywateli powiatu le¿ajskiego walcz¹cych w czasie I wojny œwiato-
wej i wojny polsko-bolszewickiej w latach 1914-1920, autorstwa p. Eugeniusza
Kwieciñskiego. Zwracamy siê z proœb¹ do mieszkañców Ziemi Le¿ajskiej
o pomoc w uzupe³nieniu tej listy, poprzez weryfikacjê czy dodanie nowych
danych, które zg³aszaæ bêdzie mo¿na u koordynatora dzia³u historyczno-etno-
graficznego Romana Federkiewicza lub na stronie www.lezajskhistoria.pun.pl –
temat : Historia – w¹tek: Lata 1914-1920 – lista poleg³ych.

Wyprodukowano w Le¿ajsku
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej zakoñczy³o realizacjê projektu pt. „Wypro-
dukowano w Le¿ajsku – promowanie zabawek drewnianych (produk-
tu lokalnego) i zabawkarstwa przez Muzeum Ziemi Le¿ajskiej” dofi-
nansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³-
pracy pn. „Alpejsko-Karpacki Most Wspó³pracy”, w obrêbie funduszu
grantowego – Fundusz Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjne-
go/Ekologicznego – NGO, JST.

Le¿ajskiej, tworz¹c „Park zabawek
le¿ajskich”. Przy zabawkach mo¿-
na robiæ zdjêcia. Przy ka¿dej za-
bawce stoi tabliczka informacyjna
z opisem ka¿dej z nich.
– Organizacja „Jarmarku drewnia-

nej zabawki”:
Jarmark odby³ siê 1 czerwca,

z okazji Dnia Dziecka. By³ podsu-
mowaniem ca³ego projektu. Pod-
czas jarmarku nast¹pi³o otwarcie
„Parku zabawek le¿ajskich”. Zosta³
równie¿ przeprowadzony plenero-
wy warsztat zabawkarski podczas
którego uczestnicy zwiedzili ekspo-
zycjê zabawkarsk¹, poznali historiê
wyrobu le¿ajskich zabawek drewnia-
nych, a tak¿e poprzez zajêcia pla-
styczne wykonali projekt w³asnej
zabawki. Czas umila³ wystêp dwóch
kapel. Odby³o siê równie¿ karaoke
dla dzieci, gry i zabawy, konkursy
z nagrodami. Swoje stoiska z wyro-
bami zaprezentowali lokalni twórcy.

Ca³kowita wartoœæ projektu: 23 200,00 PLN / 6 389,95 CHR (100%). Kwota wsparcia szwajcarskiego: 19 424,00 PLN / 5 349,93 CHR

(85%). Œrodki w³asne: 3 529,41 PLN / 972,10 CHR (15%). Czas realizacji projektu: 1.03-10.06.2014 r.

Muzeum Ziemi Le¿ajskiej za-
prasza na wystawê modeli reduk-
cyjnych „Rycerze Przestworzy.
Samoloty I wojny œwiatowej 1914-
1918”,  przygotowanej przez
Pierwsz¹ Eskadrê Modelarsk¹ ze
Szko³y Podstawowej nr 1 w Le¿aj-
sku pod kierownictwem p. Eligiu-
sza Szutego. Na wystawê sk³adaj¹
siê : 58 modeli, kopie starych foto-
grafii i biogramy najs³ynniejszych
pilotów I wojny œwiatowej.

Znacz¹cemu poszerzeniu ule-
g³a równie¿ czêœæ Wystawy Hi-
storycznej Miasta i Regionu de-
dykowanemu pami¹tkom po
brytyjskim bombowcu Halifax
z 1944 r. Prezentowane s¹ zdjêcia
za³ogi samolotu, kopie dokumen-
tów i artyku³ów oraz ksi¹¿ki po-
œwiêcone temu wydarzeniu.
24 kwietnia br. wystawê obejrza³a
rodzina dowódcy bombowca Tho-
masa Storeya: ¿ona Rita Storey
oraz córki Pat Bowskill, Jennifer
Elkini Susan Hayhurst – Storey,
które przyby³y do Tarnogóry

Urok starego gabinetu stomatologicznego
Proszki, myd³a i pasty do pielêgnacji jamy ustnej. z Wielkiej Brytanii na uroczysto-

œci z okazji 70 rocznicy katastrofy
Halifaxa JP 224 „Rita” nad Tarno-
gór¹ w kwietniu 1944 r. Muzeum
gor¹co dziêkuje rodzinie p. Sto-
reys za pami¹tki zaœ p. Edwardowi
Kakowi z Tarnogóry za nieoce-
nion¹ pomoc w ich przekazaniu.
Najnowsza wersja wydarzeñ
z 1944 r. autorstwa p. E. Kaka do-
stêpna jest na wystawie i na stro-
nie internetowej www.lezajskhi-
storia.pun.pl (temat: Historia –
w¹tek : Rozbicie siê Halifaxa) oraz
w ofiarowanej pracy Jennifer El-
kin „A Special Duty” w zbiorach
Biblioteki MZL.

W holu górnym prezentowa-
na jest wystawa fotografii Walde-
mara Sosnowskiego pt. „Trwaj-
cie w jednoœci”, dokumentuj¹ca
pielgrzymkê papie¿a Jana Paw³a II
na Ukrainê w 2001 r. W gablotach
zgromadzone s¹ pami¹tki zwi¹za-
ne z Ojcem Œwiêtym ze zbiorów
p. Marii Pêdziwiatr i p. Zbigniewa
Larendowicza z Le¿ajska.

Nowe wystawy w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej
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W inny ni¿ zwykle sposób, uczci-
liœmy Œwiêto Konstytucji 3 Maja.
W tym dniu ca³a spo³ecznoœæ szkol-
na nosi³a bia³o-czerwone kotyliony,
wczeœniej przygotowane przez
uczniów i nauczycieli, by podkre-
œliæ charakter œwiêta. Piknik odby³
siê na wewnêtrznym dziedziñcu
szko³y, gdzie wys³uchano prelekcji
na temat historii obchodów œwiêta
3 maja oraz roli symboli narodowych
i pieœni patriotycznych w utrzyma-
niu to¿samoœci narodowej. W œwi¹-
tecznej atmosferze zabrzmia³y pie-
œni i piosenki, które przekazuj¹ hi-
storiê naszych dziejów. Wêdrówka
przez wieki naszej skomplikowanej
pañstwowoœci ilustrowana by³a ta-

kimi utworami, jak: „Bogurodzica”,
„Pieœñ Legionów Polskich we W³o-
szech”, „Rota”, „Bo¿e, coœ Polskê”,
„Witaj majowa jutrzenko”, „War-
szawianka”, „Jak to na wojence
³adnie”, „My, Pierwsza Brygada”,
„O mój rozmarynie”, „Rozszumia-
³y siê wierzby p³acz¹ce”, „Deszcz
jesienny, deszcz”, „Czerwone
maki”, „Pa³acyk Mich³a”, „Bia³y
krzy¿”, „Ob³awa”, „Ballada o Jan-
ku Wiœniewskim”. Uczniowie s³u-
chali nagrañ niektórych pieœni,
a wybrane wspólnie zaœpiewano.
Jedn¹ z nich by³a piosenka „Bar-
ka”, któr¹ zaakcentowano wa¿ne
wydarzenie z niedzieli 27 kwietnia
2014 r. – kanonizacjê Jana Paw³a II.

Celem kampanii jest zwiêkszenie wiedzy na temat
stresu i zagro¿eñ psychospo³ecznych w miejscu pracy
oraz zachêcenie pracodawców, kierowników oraz pra-
cowników i ich przedstawicieli do prowadzenia wspó³-
pracy oraz korzystania z prostych, praktycznych na-
rzêdzi i wytycznych w zakresie zarz¹dzania tymi za-
gro¿eniami.

W Europie stres zajmuje drugie miejsce (po zaburze-
niach uk³adu miêœniowo-szkieletowego) wœród najczê-

37-300 Le¿ajsk

ul. Mickiewicza 71

Tel: (17) 24 20 754,
24 20 112,

Fax: (17) 24 01 844
psse.lezajsk@pis.gov.pl

Wiêcej informacji o dzia³aniach kampanijnych znajd¹ Pañstwo na stronie internetowej pod adresem:

https://www.healthy-workplaces.eu/pl

œciej zg³aszanych problemów zdrowotnych zwi¹zanych
z prac¹ zawodow¹. Wed³ug szacunków Agencji Bezpie-
czeñstwa i Zdrowia Pracy, 50-60% utraconych dni ro-
boczych mo¿e byæ spowodowanych stresem zwi¹za-
nym z prac¹. Dlatego tworzenie œrodowiska pracy
o korzystnym wp³ywie psychospo³ecznym przyczynia
siê do poprawy stanu zdrowia pracowników i ich wy-
dajnoœci, a tym samym poprawia wyniki danej organi-
zacji i spo³eczeñstwa rozumianego jako ca³oœæ.

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Le¿ajsku informuje,

¿e rozpoczê³a siê ogólnoeuropejska kampania informacyjna

Stres w pracy? Nie, dziêkujê! – która trwaæ bêdzie do koñca 2015 r.

Uczestniczyli w nim uczniowie
z Zespo³u Szkó³ w Nowej Sarzy-
nie w sk³adzie: Aneta Wojtano-
wicz, Magdalena £oin, Karolina
Pó³æwiartek, Michalina To³pa,
And¿elika Mieleszko, El¿bieta Au-
gustynowicz, Justyna Jandziñska,
Bartosz Tworkowski, Mateusz Pa-
luch i Dawid Zygmunt. Mi³o nam
poinformowaæ, ¿e najlepsi na Pod-
karpaciu okazali siê uczniowie
Zespo³u Szkó³ w Nowej Sarzynie,
którzy pod przewodnictwem na-
uczyciela historii i wiedzy o spo³e-
czeñstwie pana Tomasza Doktóra

Piknik Trzeciomajowy w Zespole Szkó³ w Nowej Sarzynie
„P³omieñ rozgryzie malowane dzieje, Skarby mieczowi spustosz¹ z³o-
dzieje, Pieœñ ujdzie ca³o…” – te s³owa z „Konrada Wallenroda” Ada-
ma Mickiewicza towarzyszy³y Piknikowi Trzeciomajowemu, który mia³
miejsce w Zespole Szkó³ im. Ignacego £ukasiewicza w Nowej Sarzy-
nie 29 kwietnia 2014 roku.

O tej czêsto œpiewanej przez ro-
daków Wielkiemu Papie¿owi pio-
sence mówi³ na Krakowskich B³o-
niach 18 sierpnia 2002 roku, dziœ
ju¿ œwiêty, Jan Pawe³ II: Chcê po-
wiedzieæ na zakoñczenie, ¿e w³aœnie
ta oazowa pieœñ wyprowadzi³a mnie
z Ojczyzny przed 23 laty. Mia³em j¹
w uszach, kiedy s³ysza³em wyrok
Konklawe. Z ni¹, z oazow¹ pieœni¹,
nie rozstawa³em siê przez wszystkie te
lata. By³a jakimœ ukrytym tchnie-
niem Ojczyzny.

Trzeciomajowy Piknik w Zespo-
le Szkó³ im. Ignacego £ukasiewi-
cza w Nowej Sarzynie przypo-
mnia³, ¿e pieœni i piosenki ojczyŸ-
niane ³¹cz¹ przesz³oœæ z teraŸniej-
szoœci¹ i kieruj¹ nas w przysz³oœæ.
Piknik zosta³ przygotowany przez
nauczycieli Komisji Przedmiotów
Humanistycznych, a uroczystoœæ
poprowadzi³y Joanna Czerwonka
i Ewa Chmiel.

EC

Nasi najlepsi na Podkarpaciu!
W pi¹tek, 25 kwietnia br. w S¹-
dzie Rejonowym w Rzeszowie
odby³ siê fina³ Kampanii Eduka-
cyjnej „Œwiadomi Swoich Praw”,
polegaj¹cej na tym, ¿e m³odzie¿
przygotowuje symulacjê rozpra-
wy s¹dowej.

przygotowali symulacjê „Bójka
w barze”. Dodatkowo wyró¿nienie
za najlepiej odegran¹ rolê sêdzie-
go otrzyma³a Aneta Wojtanowicz.

Dyplom, puchar i nagrody wrê-
cza³ m. in. sêdzia Artur Lipiñski,
znany z telewizyjnego programu
„S¹d rodzinny”. Zdjêcia mo¿na

obejrzeæ na naszym profilu na
Facebooku: www.facebook.com/
zsnowasarzyna.

Jacek Wojda³owicz
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Ju¿ sama nazwa konkursu BAJ-
TEK, nawi¹zuje do czasów, gdy
amatorzy informatycy w Polsce
szukali w prasie wszelkich nowi-
nek informatycznych i ciekawych
programów. Jak wiemy œwiat od
tamtej pory zmieni³ siê nie do
poznania, a wspó³czesna m³odzie¿
wykorzystuje komputery ju¿ nie
tylko do programowania, ale tak-
¿e w szkole, czy w ¿yciu codzien-
nym. Komputer nie jest ju¿ rozu-
miany jako metalowe, tajemnicze
pud³o stoj¹ce w domu i wydaj¹ce
dziwne dŸwiêki. Dziœ rolê kompu-
terów pe³ni¹ np. telefon komór-
kowy, tablet, smartfon i inne urz¹-
dzenia mobilne. Dlatego te¿ kon-
kurs BAJTEK obejmuje wiedzê
z bardzo szeroko rozumianej dzie-
dziny informatyki. Do wszystkich
gimnazjów powiatu le¿ajskiego
dotar³y zaproszenia oraz przyk³a-
dowy zbiór zadañ dla uczniów.
W póŸniejszym czasie zosta³ wy-
s³any tak¿e zestaw do eliminacji
szkolnych, w których wy³oniono
po 4 osoby z ka¿dego gimnazjum.

W konkursie nale¿a³o wykazaæ siê
wiedz¹ ogóln¹ na temat popular-
nych programów u¿ytkowych, ale
tak¿e wiedz¹ dotycz¹c¹ budowy
komputera, podzespo³ów, urz¹-
dzeñ komputerowych, programo-
wania stron internetowych, histo-
rii informatyki, sieci komputero-
wych, algorytmiki i znajomoœci
jêzyków programowania. A to tyl-
ko pierwsza czêœæ zadañ, które cze-
ka³y na gimnazjalistów. W trakcie
przerwy pojawi³o siê wiele emocji
i rozmów wœród m³odzie¿y na te-
mat pytañ i mo¿liwych odpowie-
dzi w teœcie. Od razu by³o widaæ,
¿e na konkurs przyjechali praw-
dziwi pasjonaci komputerów i in-
formatyki, których wspólnym jê-
zykiem jest jêzyk informatyki.
Organizatorzy przygotowali dla
uczestników i ich opiekunów spe-
cjalny poczêstunek. W drugiej
czêœci gimnazjaliœci przyst¹pili do
rozwi¹zywania zadania praktycz-
nego na komputerach. Polega³o
ono na wykonaniu pewnych obli-
czeñ statystycznych, a tak¿e wy-

konaniu wykresów i znalezieniu
odpowiedzi na wiele pytañ. Oczy-
wiœcie zadanie nie nale¿a³o do
³atwych, mimo to uczestnicy kon-
kursu poradzili sobie z nim bar-
dzo dobrze, a kilka osób rozwi¹za-
³o je nawet przed czasem. Zakoñ-
czenie konkursu oraz wrêczenie
nagród odby³o siê z udzia³em za-
proszonych goœci: pana Marka Ko-
guta – Wicestarosty Le¿ajskiego,
pana Ireneusza Stefañskiego –
naczelnika Wydzia³u Edukacji,
Zdrowia i Kultury Fizycznej Sta-
rostwa Powiatowego w Le¿ajsku
oraz pana Zbigniewa Trêbacza dy-
rektora Zespo³u Szkó³ Licealnych
im. B. Chrobrego w Le¿ajsku.
Stron¹ organizacyjn¹ i prawid³o-
wym przebiegiem konkursu zaj-
mowali siê: Grzegorz Leja oraz
Bogus³aw Majcher, nauczyciele
informatyki w le¿ajskim liceum.
Zwyciêzc¹ konkursu zosta³ Mate-
usz Leja – uczeñ klasy 3C Gimna-
zjum w Giedlarowej. II miejsce
zaj¹³ £ukasz Tryczyñski z Gim-
nazjum w Le¿ajsku, a III miejsce
Rafa³ Æwiek tak¿e z Gimnazjum
w Le¿ajsku. GRATUTUJEMY!!!

Laureaci otrzymali cenne nagro-
dy rzeczowe: przenoœne dyski USB,

pamiêci USB, ksi¹¿ki informatycz-
ne oraz dyplomy. Pozostali uczest-
nicy równie¿ otrzymali dyplomy
i upominki w postaci myszek kom-
puterowych, s³uchawek czy pamiê-
ci USB. Oczywiœcie, gdyby nie nasi
sponsorzy konkurs nie doszed³by
do skutku. G³ówny sponsor tego-
rocznego BAJTKA to Starostwo
Powiatowe w Le¿ajsku. Wsparli nas
tak¿e Stowarzyszenie Rozwoju
Gospodarczego „NSNet” w No-
wej Sarzynie, sklep komputerowy
ARCUS-SOFT w Le¿ajsku oraz
Zak³ad Mechaniki Pojazdów Samo-
chodowych POL-TRANS Micha-
lewski w Le¿ajsku. We wspó³cze-
snym œwiecie postêp komputero-
wy determinuje przysz³oœæ nasz¹
i naszego regionu dlatego dziêku-
jemy wszystkim sponsorom. Dziê-
kujemy tak¿e dyrektorom oraz na-
uczycielom gimnazjów, którzy
przygotowywali m³odzie¿ oraz za
wszelk¹ pomoc w realizacji konkur-
su. By³o to bardzo ciekawe doœwiad-
czenie dla wszystkich uczestników.
Organizatorzy maj¹ nadziejê, ¿e
konkurs bêdzie siê rozwija³ – tak
szybko jak szybko zmienia siê œwiat
technologii wokó³ nas.

Bogus³aw Majcher

W konkursie wziêli udzia³ ucz-
niowie szkó³ ponadgimnazjalnych
powiatu le¿ajskiego z nastêpuj¹-
cych szkó³: Zespo³u Szkó³ Liceal-
nych im. Boles³awa Chrobrego
w Le¿ajsku, Zespo³u Szkó³ Tech-
nicznych im. Tadeusza Koœciuszki
w Le¿ajsku oraz Zespo³u Szkó³ im.
Ignacego £ukaszewicza w Nowej
Sarzynie. Celem konkursu jest roz-

powszechnianie wœród m³odzie¿y
mnemotechnicznej metody pos³u-
giwania siê klawiatur¹ oraz propa-
gowanie wiedzy ekonomicznej
przez dobór odpowiednich tekstów.
W tym roku tematem przewodnim

by³y finanse publiczne. Z Zespo³u
Szkó³ Licealnych im. Boles³awa
Chrobrego w Le¿ajsku do etapu
powiatowego zakwalifikowali siê:
Pawe³ Kuraœ z kl. 3 D, Sebastian
Mach z kl. 2 B, Kamil Hader z kl.

BAJTEKBAJTEK
8 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku odby³ siê
I Powiatowy Konkurs Informatyczny BAJTEK dla gimnazjalistów z po-
wiatu le¿ajskiego.

I Powiatowy Konkurs InformatycznyI Powiatowy Konkurs Informatyczny

Powiatowy Konkurs „Mistrz Klawiatury”
W Zespole Szkó³ Licealnych im.
Boles³awa Chrobrego w Le¿ajsku
w dniu 10.04.2014 roku zosta³a
przeprowadzona III edycja Powia-
towego Konkursu „Mistrz Klawia-
tury”.

2 B  i Mateusz Konior z kl. 1 TL.
Pierwsze miejsce zaj¹³ Piotr Parul-
ski, drugie miejsce zdoby³ Tomasz
G³owik z Zespo³u Szkó³ Technicz-
nych im. Tadeusza Koœciuszki
w Le¿ajsku. Laureatem 3-go miej-
sca ww. konkursu zosta³ Sebastian
Mach z ZSL im. Boles³awa Chro-
brego w Le¿ajsku. Uroczyste roz-
danie nagród nast¹pi³o w obecno-
œci dyrektora Zespo³u Szkó³ Liceal-
nych pana Zbigniewa Trêbacza, na-
uczycieli przygotowuj¹cych m³o-
dzie¿ do konkursu oraz uczniów
le¿ajskiego liceum.

Gratulujemy zwyciêzcom i za-
praszamy do kolejnych edycji kon-
kursu!!!

B. Koœció³ek, E. Ju¿yniec
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Od lipca 2013 r. Podkarpacki
Oœrodek Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale uczestniczy w reali-
zacji projektu pn. „Szwajcarskie
gospodarstwa edukacyjne inspi-
racj¹ dla innowacyjnych dzia³añ
jednostek samorz¹dowych w Pol-
sce na rzecz zrównowa¿onego
rozwoju obszarów wiejskich”
w ramach Funduszu Partnerskie-
go Grantu Blokowego dla Organi-
zacji Pozarz¹dowych i Polsko-Szwaj-
carskich Regionalnych Projektów
Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego
Programu Wspó³pracy.

Projekt realizowany jest przez
Œl¹ski Oœrodek Doradztwa Rolni-
czego we wspó³pracy z Ma³opol-
skim Oœrodkiem Doradztwa Rol-
niczego, Œwiêtokrzyskim Oœrod-
kiem Doradztwa Rolniczego oraz
Unione Contadini Ticinesi Segre-
tario Agricolo.

W ramach pierwszego etapu od-
by³a siê wizyta studyjna w Szwaj-
carii, której celem by³o zaznajomie-
nie uczestników projektu z Polski
z zasadami funkcjonowania za-
gród edukacyjnych w Szwajcarii.

Kolejnym etapem realizacji pro-
jektu by³a organizacja dwudnio-

wego szkolenia po³¹czonego
z warsztatami dla 25 osób zamiesz-
kuj¹cych tereny wiejskie woje-
wództwa podkarpackiego. Zajêcia
te odby³y siê w dniach 26-27 mar-
ca 2014 r. w miejscowoœci Pstr¹go-
wa. Celem Szkolenia by³o podnie-
sienie poziomu wiedzy i nabycie
umiejêtnoœci w zakresie tworzenia
i realizacji programów edukacyj-
nych w zagrodach, z wykorzysta-
niem dobrych praktyk szwajcar-
skich.

 Ostatnim etapem realizacji
by³o zorganizowanie w dniu
7 maja Dni Otwartych „Zagród

Dni Otwartych Zagród Edukacyjnych

w ramach projektu szwajcarskiego

edukacyjnych”. Impreza odby³a siê
w miejscowoœci Przychojec w jed-
nej z dobrze funkcjonuj¹cych za-
gród, której w³aœcicielka – Czes³a-
wa Zawadzka uczestniczka pro-
jektu przedstawi³a zastosowanie
zdobytej wiedzy w Szwajcarii
w praktyce. Program zawiera³ pre-
zentacjê gospodarstwa i realizowa-
nych dwóch programów, tj. „Od
ziarenka do bochenka” oraz
„Zio³a z mojego ogródka”. Zajê-
cia odby³y siê w dwóch grupach
z udzia³em dzieci. Podczas lekcji
u rolnika w ramach œcie¿ki tema-
tycznej „Od ziarenka do bochen-

ka” odby³o siê: zwiedzanie zagro-
dy, prezentacja tradycyjnego pie-
ca, zapoznanie siê ze sprzêtem, na-
rzêdziami oraz innymi przedmio-
tami obrazuj¹cymi ¿ycie rodzinne
mieszkañców dawnej wsi. Ponad-
to dzieci samodzielnie przygoto-
wywa³y ciasto na podp³omyki
i proziaki po czym je upiek³y. Rów-
nie¿ podczas tego kilkugodzinne-
go spotkania odby³a siê prezenta-
cja czynnoœci i sprzêtu zwi¹zane-
go z obróbk¹ zbo¿a od siewu, do
pozyskania m¹ki. Spotkanie za-
koñczy³o siê wyjazdem w pole za-
przêgiem konnym, gdzie dzieci
mia³y okazjê zobaczyæ uprawê ró¿-
nych gatunków zbó¿ bezpoœred-
nio rosn¹cych. W ramach œcie¿ki
tematycznej „Zio³a z mojego
ogródka” odby³o siê spotkanie
w ogródku zio³owym – prezenta-
cja roœlin, picie herbatek zio³o-
wych i opowieœci o zwyczajach
zwi¹zanych z zio³ami. Dzieci mia-
³y mo¿liwoœæ degustacji syropów,
soków przygotowanych w gospo-
darstwie wraz z proziakami upie-
czonymi przez siebie. W³aœciciel-
ka Zagrody edukacyjnej równie¿
poczêstowa³a wszystkich uczestni-
ków imprezy syropem z mniszka
lekarskiego, lemoniad¹ kwiecist¹,
napojem z akacji, herbat¹ z miêty,
herbatk¹ lipow¹. W celu uatrak-
cyjnienia pobytu dzieci zorganizo-
wane by³y gry i zabawy ruchowe na
œwie¿ym powietrzu oraz parada
w strojach „prosto z bajki”.

M.W.

Pomocy organizacyjnej udzielili:
dyrektor Gimnazjum Adam Ma-
dej, so³tys Józef Kuszaj oraz radny
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
Stanis³aw Bieñkowski. Licznie
zgromadzon¹ publicznoœæ przywi-
ta³a Kapela „Majdaniarze”, po czym
prezes Stowarzyszenia Roman Ko-
styra powita³ zaproszonych goœci i
sponsorów: zastêpcê Burmistrza
Danutê Pindersk¹, pos³a na Sejm
RP Tomasza Kamiñskiego, radne-
go Sejmiku Województwa Podkar-
packiego Mieczys³awa Miazgê oraz
przewodnicz¹cego Komisji Spraw
Spo³ecznych Rady Miejskiej w No-
wej Sarzynie Mieczys³awa Bisa.

MAJ-DANÓWKA 2014
W niedzielê 11 maja br. w hali
sportowej Gimnazjum w Majda-
nie £êtowskim odby³y siê
XXII Ogólnopolskie Spotkania
Skrzypków Graj¹cych Muzykê Lu-
dow¹ „Maj-Danówka 2014” zor-
ganizowane przez Stowarzyszenie
Folklorystyczne „Majdaniarze”.

W konkursie wziê³o udzia³ 11
skrzypków. Jego rangê niew¹tpli-
wie podniós³ udzia³ 90-letniej Al-
biny Kuraœ – kierowniczki Kapeli
Kurasiów, która jest jedn¹ z naj-
starszych na RzeszowszczyŸnie. Po-
wsta³a w 1950 roku. Jej za³o¿ycie-
lem by³ ojciec Albiny W³adys³aw
Kamiñski. Kapela w 2013 r. otrzy-
ma³a Nagrodê im. Oskara Kolber-
ga. Za swoj¹ twórczoœæ i przekazy-
wanie tradycji przodków nastêp-

nym pokoleniom Albina Kuraœ
otrzyma³a wiele odznaczeñ, m.in.
srebrny i z³oty Krzy¿ Zas³ugi,
Krzy¿ Kawalerski Odrodzenia Pol-
ski, a w 2010 r. srebrn¹ odznakê
GLORIA ARTIS. Wyst¹pi³y te¿ jej
dwie prawnuczki: 9 letnia Alek-
sandra Kuraœ i 11 letnia Justyna
Bieniek. Pozosta³e skrzypaczki to:
Izabela Kozyra, Natalia £yko i Li-
dia Bia³y oraz skrzypkowie Jan
Gumieniak, Jan Cebula, Kazi-

mierz Marcinek, Kazimierz Skwo-
rzec i Artur Ba³anda. Konkurso-
we popisy przeplatane by³y wystê-
pami zespo³ów i solistów. Jako
pierwsi wyst¹pili najm³odsi wyko-
nawcy – podopieczni Marty Mar-
czak ze Œwiata Muzyki. Potem ko-
lejno: Kapela „Sarzynioki”, zespó³
œpiewaczy Ko³a Gospodyñ Wiej-
skich w Tarnogórze, dwaj m³odzi
akordeoniœci Marcin Dec i An-
drzej Perlak oraz ,,Majdaniarze”.
Nastêpnie zosta³ odczytany wer-
dykt komisji konkursowej, która
postanowi³a przyznaæ wyró¿nienie
honorowe Albinie Kuraœ, wy³oniæ
z³ot¹ dziesi¹tkê uczestników oraz
przyznaæ dyplomy akordeoni-
stom, mimo ¿e nie brali udzia³u
w konkursie. Na zakoñczenie
wszystkim wyró¿nionym wrêczo-
no okolicznoœciowe dyplomy i na-
grody. Sponsorami imprezy byli
miêdzy innymi: Miasto i Gmina
Nowa Sarzyna, Powiat Le¿ajski,
pose³ Tomasz Kamiñski, Smak
Górno oraz inni.

Gra¿yna Wadas
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PORADNIK Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Jak czytaæ etykiety

energetyczne

Ile wody w ci¹gu roku
zu¿yje pralka? Czy lodówka nie bêdzie za g³oœna?

Odpowiedzi na pytania dotycz¹ce parametrów AGD mo¿emy
znaleŸæ na etykietach energetycznych zamieszczonych na urz¹dzeniach.

Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina o tym jak w³aœciwie korzystaæ z tych informacji.

Etykiety energetyczne infor-
muj¹ o podstawowych parame-
trach technicznych sprzêtów go-
spodarstwa domowego. Pozwalaj¹
w ³atwy i szybki sposób porównaæ
w³aœciwoœci dostêpnych na rynku
produktów tego samego typu. Po-
maga to dokonaæ konsumentowi
najlepszego wyboru. Informacje
umieszczone na etykietach pozwa-
laj¹, jeszcze przed zakupem, na
obliczenie, np. ile dane urz¹dze-
nie zu¿yje pr¹du czy wody. Ety-

OG£OSZENIE P£ATNE

kieta jest identyczna w ka¿dym
pañstwie Unii Europejskiej.

Zu¿ycie energii elektrycznej
Etykieta energetyczna to nalep-

ka lub tabliczka, która powinna
znajdowaæ siê z przodu lub na
górze niektórych artyku³ów go-
spodarstwa domowego. Obecnie
oznaczenia te maj¹ pralki, lodów-
ki, zmywarki, telewizory, suszarki
bêbnowe, klimatyzatory, lampy
elektryczne i oprawy oœwietlenio-

we. Wkrótce obowi¹zek ten bêdzie
dotyczy³ tak¿e m.in.: odkurzaczy
(od wrzeœnia br.), piekarników (od
stycznia 2015 r.) oraz podgrzewa-
czy wody i ogrzewaczy pomiesz-
czeñ (od 26 wrzeœnia 2015 r.). Ety-
kieta zawsze zawiera informacje
o klasie efektywnoœci energetycz-
nej danego sprzêtu. Parametr ten
oznaczony jest literami od G (naj-
mniej wydajne urz¹dzenia) do
A (najbardziej wydajne). Jeœli sprzêt
elektryczny jest szczególnie osz-
czêdny, producent mo¿e zazna-
czyæ to dodatkowym oznakowa-
niem w postaci plusów. Najbar-
dziej efektywna energetycznie jest
klasa A+++. Dodatkowo, po lewej
stronie ka¿dej etykiety znajdzie-
my skalê klas efektywnoœci ener-
getycznej wykorzystuj¹c¹ paletê
barw. Klasy najbardziej efektyw-
ne energetycznie wyró¿nia kolor
zielony. Natomiast odcienie czer-
wieni informuj¹, ¿e klasa efek-
tywnoœci jest niska, a zu¿ycie ener-
gii przez urz¹dzenie bêdzie wyso-
kie. Warto te¿ zwróciæ na ramkê
po lewej stronie œrodkowej czêœci
etykiety. Znajduje siê tam infor-
macja o œrednim rocznym zu¿y-
ciu energii elektrycznej w kilowa-
togodzinach.

Sprzêt odpowiedni
dla naszych potrzeb

Zu¿ycie energii elektrycznej nie
jest jedynym kryterium, które
uwzglêdniamy decyduj¹c siê na
zakup AGD. W zale¿noœci od ro-
dzaju sprzêtu licz¹ siê inne jego
cechy np. w przypadku lodówki
pojemnoœæ komór ch³odz¹cych.
W dolnej czêœci ka¿dej etykiety
energetycznej znajdziemy infor-
macje o parametrach charaktery-
stycznych dla poszczególnych
rodzajów urz¹dzeñ.

Kupuj¹c lodówkê przede
wszystkim trzeba zwróciæ uwagê
na pojemnoœæ u¿ytkow¹ wszyst-
kich komór. Jednak wa¿na jest te¿
klasa energetyczna, poniewa¿
ch³odziarki zu¿ywaj¹ najwiêcej
energii spoœród wszystkich AGD.
Gdy kupujemy lodówkê do
aneksu kuchennego warto zwró-
ciæ uwagê na poziom emitowa-
nego ha³asu. Urz¹dzenia uzna-
je siê za ciche, je¿eli wskaŸnik
ten nie przekracza 38 dB.

Wybieraj¹c pralkê warto wie-
dzieæ czym jest pojemnoœæ zna-
mionowa czyli waga tkanin ba-
we³nianych (w kilogramach)
mo¿liwa do wyprania za jednym
razem. Warto te¿ skorzystaæ z in-
formacji o œrednim rocznym zu-
¿yciu wody.

Przy zakupie zmywarki do na-
czyñ szczególnie istotna bêdzie
informacja na temat poziomu
zu¿ycia wody. Parametr ten od-
nosi siê do 280 standardowych
cykli zmywania przy u¿yciu zim-
nej wody oraz trybów niskiego
zu¿ycia energii. Warto te¿ zwróciæ
uwagê na pojemnoœæ znamio-
now¹, czyli liczbê kompletów na-
czyñ, które urz¹dzenie mo¿e umyæ
za jednym razem. Standardowy
komplet naczyñ obejmuje zestaw
naczyñ sto³owych, naczyñ szkla-
nych oraz sztuæców dla jednej oso-
by.

Na etykietach znajduj¹cych siê
na telewizorach znajdziemy m.in.
informacjê dotycz¹c¹ poboru
mocy w trybie wy³¹czenia, a tak¿e
symbol informuj¹cy czy urz¹dze-
nie posiada dodatkowy prze³¹cz-
nik pozwalaj¹cy na oszczêdzanie
energii.

Bezp³atne poradniki
Za poœrednictwem strony inter-

netowej UOKiK mo¿na pobraæ
ponad 60 bezp³atnych wydaw-
nictw, które zawieraj¹ aktualne
i praktyczne informacje zarówno
dla konsumentów jak i przedsiê-
biorców. Najnowsza publikacja
pt. Kto czyta, oszczêdza. Etykiety
energetyczne – poradnik dla konsu-
mentów, przygotowana zosta³a
z myœl¹ o konsumentach planu-
j¹cych zakup sprzêtu gospodar-
stwa domowego.

www.uokik.gov.pl

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów przyjmuje

we wtorki i czwartki:
ul. Kopernika 8,

37-300 Le¿ajsk, pokój 102,
piêtro I,

tel. 17 240 45 08
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Kiedy wracam z podró¿y i opo-
wiadam o swoich prze¿yciach, czê-
sto na plan dalszy schodz¹ wspo-
mnienia zwi¹zane z zabytkami,
cudami architektury czy dokona-
niami ludzkiego umys³u. Prawie
wszyscy oczekuj¹ ciekawostek na
temat kultury i obyczajów. Ale
prawdziwie poruszeni s¹, kiedy
opowiadam o egzotycznych sma-
kach nieznanych potraw, owoców
i warzyw czy kulinarnych zwycza-
jach. I nic w tym dziwnego, bo
smakowanie lokalnych kuchni to
wa¿na czêœæ poznawania kultury
obcego kraju. Dzisiaj opowiem
o kilku „przysmakach” i potra-
wach, które nas zaskoczy³y. By³y
wœród nich takie, których uporczy-
wie poszukiwaliœmy jak i takie, na
które trafiliœmy przypadkiem.
I w cale nie bêdê wyszukiwa³ tych
obrzydliwych na sam¹ myœl i nie-
zjadliwych – oczywiœcie z naszego
punktu widzenia. Bo to, co dla
nas Polaków wydaje siê niemo¿li-
we do prze³kniêcia, dla innych jest
najwiêkszym kulinarnym przy-
smakiem. Bywa jednak i odwrot-
nie. Nasz bigos, bia³a kie³basa, ki-
szone ogórki wielu obcokrajow-
com nie s¹ w stanie przejœæ przez
gard³o. Dziwi¹ siê, ¿e w ogóle
w jakikolwiek sposób mo¿na wy-
korzystaæ kiszon¹ kapustê – w nie-
których krajach uznawan¹ za ze-
psut¹. Albo nasze ukochane flacz-
ki – sama nazwa wzbudza obrzy-
dzenie. Grymas niechêci wzbudzi
te¿ karp, wszystko jedno, w jakiej
formie podany. Nie mówi¹c
o „zimnych nó¿kach” i warzyw-
nych galaretkach, na dodatek po-
kropionych octem. Amerykanie na
pewno nie prze³kn¹ naszych
grzybków w occie, a Azjatów le-
piej nie czêstowaæ, szeroko rozu-
mianym nabia³em. Prawdopodob-
nie obcokrajowcy z podobnym za-
ciekawieniem odbieraj¹ nasze
kulinarne przyzwyczajenia i potra-
wy jak my ich. W koñcu – „co kraj,

to obyczaj”. A teraz kilka oryginal-
nych potraw. Na wszelki wypadek
proponujê odstawiæ jedzenie czy-
taj¹c ten artyku³.

Stuletnie jajka. Podró¿uj¹c po
Chinach i Wietnamie trafiliœmy
na gotowane jajka w popêkanych
br¹zowych skorupkach. Po obra-
niu, niemniejsze zaskoczenie – br¹-
zowe bia³ko. To tradycyjny, tani
i bardzo popularny przysmak.
A oto przepis: Ugotowaæ jako,
sch³odziæ i pot³uc skorupkê. Na-
stêpnie w³o¿yæ do naczynia z mie-
szank¹ gliny, niegaszonego wap-
na, herbaty oraz soli. Po kilkudzie-
siêciu dniach jajka s¹ gotowe do
spo¿ycia, a ich ziemisty smak i br¹-
zowe przebarwienie to najwiêksza
zaleta. W zale¿noœci od czasu prze-
chowywania zmienia siê smak,
konsystencja i kolor zawartoœci.
Przepis doœæ prosty, smak jakby to
powiedzieæ – wyrafinowany”.

Tofu. Równie¿ w chiñskiej
kuchni po raz pierwszy spróbo-
waliœmy Tofu – sojowego twaro¿-
ku, który otrzymywany jest w pro-
cesie koagulacji mleka sojowego.
Dla jednych wspania³y, niezwyk³y
smak dla innych trudny do prze-
³kniêcia kawa³ek br¹zowego cuch-
n¹cego sera o konsystencji legu-
miny.

Kopi Luwak. Wiele trudu zajê-
³o nam dotarcie w Indonezji do
producenta najdro¿szej kawy na
œwiecie (ok. tysi¹c euro za kilo-

gram), której zbiory w œrodowisku
naturalnym wynosz¹ zaledwie kil-
kaset kilogramów rocznie. Jednak
by³o warto przekonaæ siê na w³a-
sne oczy o niezwyk³ym procesie
pozyskiwania tej wyj¹tkowej kawy.
Kopi Luwak to nazwa gatunku
kawy wytwarzanej z ziaren, które
pozyskiwane s¹ z odchodów zwie-
rzêcia z rodziny ³aszowatych –
£askuna Muzanga, popularnie
nazywanego Cywet¹, a lokalnie
Luwak. £askun chêtnie zjada owo-
ce kawowca, ale nie trawi jego na-
sion, a jedynie mi¹¿sz. Po lekkim
sfermentowaniu przez bakterie
produkuj¹ce kwas mlekowy ziarna
przechodz¹ przez przewód pokar-
mowy i s¹ wydalane trac¹c w tym
procesie gorzki smak i kawa z nich
wytwarzana zyskuje nowy, ³agod-
ny aromat. Odchody z niestrawio-
nymi ziarnami kawy dok³adnie s¹
p³ukane, nastêpnie suszone i rêcz-
nie oczyszczane ziarenko po zia-
renku, nastêpnie pra¿one i bardzo
drobno mielone. Kawa faktycznie
jest ³agodna, ale czasami lepiej nie
wiedzieæ jak siê j¹ pozyskuje.

Krew z kobry. Tego odkrycia
dokonaliœmy na indonezyjskiej

wyspie Jawa. To prze¿ycie bardziej
mistyczne ni¿ smakowe. D³ugo
poszukiwaliœmy miejsca, w któ-
rym ten specja³ mo¿na skoszto-
waæ. W koñcu lokalny rikszarz
dowióz³ nas do szamana w odle-
g³ej Indonezyjskiej wiosce. Na
naszych oczach po kilkunastomi-
nutowej zabawie straci³a ¿ycie ko-
bra z³apana na pobliskim polu
ry¿owym. Po obciêciu g³owy, ob-
darciu ze skóry, wyci¹gniêciu ser-
ca, ¿ó³ci i rdzenia krêgowego zo-
sta³a z wê¿a spuszczona krew pro-
sto do kubka. Nastêpnie nasz go-
spodarz wymiesza³ j¹ z likierem
arakowym, który przygotowany
jest ze sfermentowanego zacieru
ry¿owego lub daktylowego oraz
melasy z trzciny cukrowej. S³od-
kawy i bezzapachowy trunek pije
siê „na raz” i zagryza sercem wê¿a.
Dla wybrañców pozostaje do prze-
³kniêcia woreczek ¿ó³ciowy. Wra-
¿enie potêguje œwiadomoœæ po-
chodzenia napoju. Krew z kobry
to cenny i doœæ kosztowny afrody-
zjak, który chyba na Europejczy-
ków nie dzia³a, przynajmniej ja
jego w³aœciwoœci nie mogê potwier-
dziæ.

Smaki świataSmaki świata

�Ziemiste jajko.

�£askun Muzanga, popularnie nazywa-
ny Cywet¹ a lokalnie Luwak.

�Kawowe odchody.

�Chiñskie Tofu – sojowy serek.

�Ostatni taniec kobry. �Krew z kobry to ceniony afrodyzjak.
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Wê¿ówka to kolejny afrodyzjak,
któremu nie mogliœmy siê oprzeæ.
Po raz pierwszy piliœmy j¹ w La-
osie. Potem kilkakrotnie w Wiet-
namie i Tajlandii. Sposób przygo-
towania nie jest skomplikowany.
Trzeba tylko azjatyckie wê¿e, jasz-
czurki i skorpiony umieœciæ
w butelkach z winem ry¿owym.
Po kilku miesi¹cach fermentacji,
gdy jad zostanie zneutralizowany,
wino nadaje siê do spo¿ycia. Na-
pój postrzegany jest jako jeden
z najsilniejszych afrodyzjaków œwia-
ta. Spo¿ywany jest w stanie czy-
stym, albo jako nalewka z wina
ry¿owego. Smakuje… tak sobie, ale
jak wygl¹da? W butelce zwykle
p³ywa w¹¿ lub skorpion we w³a-
snej osobie, a wino ma od jego krwi
delikatnie ró¿owe zabarwienie
i wedle wszelkich relacji posiada
w³aœciwoœci lecznicze. Swoist¹ cie-
kawostk¹, jak¹ spotkaliœmy na lo-
kalnych azjatyckich targach by³y
butelki z nalewk¹ wyproduko-
wan¹ na bazie przyrodzenia tygry-
sa.

Grilowane ptaszki. To potra-
wa tak popularna w pó³nocnym
Wietnamie, jak u nas obwarzanki
na rynku krakowskim. W³aœciwie
na ka¿dym targowisku spotykali-
œmy skwiercz¹ce na gilowym rusz-
cie ma³e ptaszki obrane z piórek.
Nie zauwa¿y³em, aby wnêtrzno-
œci zosta³y wyci¹gniête. Ptaszek jest
tak ma³y, ¿e zjada siê go w ca³oœci z
kostkami wy³¹cznie. Jedyne co
pozostaje, to twardy dziubek.

Owady, pêdraki i inne roba-
le. Kiedy zasi¹dziemy w Tajskiej
knajpce, wczeœniej czy póŸniej
podjedzie do nas metalowy wózek
oferuj¹cy oryginalne przek¹ski.
Takie nasze pra¿one orzeszki, czip-
sy albo frytki. Mo¿na chrupaæ jako
zak¹ski do piwa, albo kupiæ na
wynos zapakowane w plastikow¹

torebeczkê. ObwoŸni sprzedawcy
proponuj¹ do wyboru kilkanaœcie
rodzajów drobnych stworzonek.
Œwierszcze, szarañcze, g¹sienice,
pêdraki, larwy, pasikoniki, karalu-
chy, karaczany, skorpiony, ma³e
¿aby, paj¹ki i wiele, wiele innych
lataj¹cych, pe³zaj¹cych i skacz¹-
cych – oczywiœcie przed grillowa-
niem – ¿yj¹tek. Azjaci zajadaj¹ siê
tymi przek¹skami, które wbrew
pozorom s¹ bardzo po¿ywne, do-
starczaj¹c organizmowi sporej
dawki bia³ka. Nas zawartoœæ pro-
tein nie przekona³a i szybko dzie-
limy siê na dwa obozy. Jedni za
wszelk¹ cenê próbuj¹ prze³amaæ
swoj¹ niechêæ do tego typu potra-
wy i z ciekawoœci¹ próbuj¹ rozgry-
zaæ chitynowe pancerzyki, inni
z obrzydzeniem odwracaj¹ g³owê.

Grillowane szczury. Przemie-
rzaj¹c Tajlandiê mijamy mnóstwo
przydro¿nych targów. Czasami
bêd¹ to stoiska z pysznymi egzo-
tycznymi owocami i warzywami.
Innym razem z rêkodzie³em ludo-
wym. Ale my z piskiem opon za-
trzymujemy siê przy stoisku z kur-
czakami wê¿ami i grillowanymi
szczurami. Ekstremalne potrawy
czy smaczna koniecznoœæ? Na to
pytanie Tajowie ju¿ dawno sobie
odpowiedzieli. My jakoœ nie mo¿e-
my. Szczur smakowa³ jak… szczur.

Wêdzone œwiñskie uszy. Kie-
dyœ s³ysza³em tak¹ zagadkê. Co
pozostaje po zabiciu œwini? Od-
powiedŸ – tylko kwik. I chyba jest
w tym du¿o prawdy. Z nieszczê-
snej œwini wykorzystujemy prawie
wszystko. Z uszy œwiñskich Litwi-
ni potrafili zrobiæ nawet narodo-
wa potrawê. Grillowane uszy po-
lane œwie¿¹ œmietan¹ rozp³ywa³y
siê nam w ustach w wileñskiej re-
stauracji. Ale jednak niewielu Po-
laków daje siê skusiæ na ta przy-
stawkê, zapominaj¹c, co tak na-

prawdê jest w naszym smakowi-
tym salcesonie.

Podró¿uj¹c po œwiecie warto nie
tylko ogl¹daæ zabytki i krajobrazy
ale i smakowaæ ró¿ne potrawy. To
czêœæ kultury i obyczajowoœci da-
nego narodu i skoro inni to jedz¹
to i my jako jeden gatunek homo
sapiens te¿ mo¿emy choæby spró-
bowaæ. Tymczasem wszystkim czy-
telnikom ¿yczê smacznego i otwar-
toœci na niecodzienne smaki. Jed-

�Wietnamski szasz³yk. Warzywa i grzyby zawijane w plastry boczku oraz ma³y pta-
szek. �Tajlandia – stosiko przy drodze.

�Tajskie przek¹ski.

�Laotañska nalewka na bazie wê¿y
i skorpionow. �Wietnamska nalewka.

�Litewski przysmak. Wêdzone œwiñskie uszy.

YOU TUBE
– Niezwyk³y Œwiat

www.niezwyklyswiat.com

nak z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹
i dum¹ podkreœlam, ¿e nie ma nic
bardziej ekscytuj¹cego jak posi³ek
w przydro¿nym polskim barze po
kilkunastu dniach dalekiej podró-
¿y, kiedy zamawiam grochówkê,
schabowego z mizeri¹ i m³odymi
ziemniaczkami. Mniam...
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Opiekunowie stypendystów:
Marta Œmia³ek, Magdalena Tokarz-
Zwoliñska, Artur Wiatrowicz
w sk³adanych wnioskach przygo-
towali Indywidualne Plany Rozwo-
ju dla ka¿dego z uczniów. Znala-
z³y siê w nich miedzy innymi ta-
kie dzia³ania jak:
�udzia³ w konkursach i olimpia-

dach przedmiotowych,
�prowadzenie ró¿nego rodzaju

badañ i projektów zwi¹zanych
z nauczanym zawodem,

�poszerzanie zainteresowañ na-
ukami matematyczno-przyrod-
niczymi poprzez np. wizytê
w Centrum Kopernika w War-
szawie czy w Parku Techniki
w Krakowie,

�udzia³ w æwiczeniach i wyk³a-
dach organizowanych przez
uczelnie wy¿sze,

�ukoñczenie ró¿nego rodzaju
kursów i zdobycie certyfikatów,
np. ECDL.
Jednymi z kryteriów przyznania

stypendium by³y wyniki naucza-

Uczniowie Zespo³u Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku
stypendystami Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Podkarpackiego

nia oraz szczególne osi¹gniêcia,
które u naszych uczniów zosta³y
ocenione bardzo wysoko. Otrzy-
mane stypendium uczniowie prze-
znacz¹ na zakup pomocy dydak-
tycznych, podrêczników, ksi¹¿ek,
literatury fachowej, przydatnych
w zdobywaniu i poszerzaniu wie-
dzy matematyczno-przyrodniczej,
a w szczególnoœci wiedzy zawodo-
wej. Nauczyciele ZST, szczególnie

matematycy, fizycy oraz nauczy-
ciele przedmiotów zawodowych
pracuj¹ wspólnie z uczniami.
Dziêki temu uczniowie bior¹
udzia³ w ró¿nych przedsiêwziê-
ciach rozwijaj¹cych ich zaintere-
sowania naukami œcis³ymi. Sty-
pendyœci pod opiek¹ nauczyciela
mog¹ samodzielnie przeprowadzaæ
badania w pracowniach oraz labo-
ratoriach. Dziêki sprzyjaj¹cym

15 kwietnia br. w Zespole Szkó³
Technicznych w Le¿ajsku odby³o
siê podsumowanie i og³oszenie
wyników etapu powiatowego
IV Podkarpackiego Konkursu Ma-
tematycznego im. Franciszka Leji.
Konkurs ten ma ponad trzydzie-
stoletni¹ tradycjê, a w obecnej for-
mule odby³ siê po raz czternasty.
Jego organizatorami s¹: Oddzia³
Podkarpacki Stowarzyszenia Na-
uczycieli Matematyki, Podkarpac-
kie Centrum Edukacji Nauczycie-
li, dyrektorzy szkó³, w których od-
bywaj¹ siê poszczególne etapy
konkursu. Honorowym patrona-
tem zosta³ objêty przez: Podkarpac-
kiego Kuratora Oœwiaty, Marsza³-
ka Województwa Podkarpackiego
oraz Rzeszowski Oddzia³ Polskie-
go Towarzystwa Matematycznego.
G³ównym celem konkursu jest
popularyzacja wiedzy i umiejêtno-
œci matematycznych wœród
uczniów szkó³ ponadgimnazjal-

W obecnym roku szkolnym dzie-
wiêciu uczniów Zespo³u Szkó³
Technicznych im. Tadeusza Ko-
œciuszki w Le¿ajsku otrzyma³o sty-
pendium w ramach projektu „Pro-
gram stypendialny dla uczniów
szczególnie uzdolnionych z tere-
nu województwa podkarpackiego
w roku szkolnym 2013/2014”.

�Stypendyœci ZST – Wojciech Miœ, Pawe³ Kalemba, Arkadiusz Kuraœ, Wiktor Jagusztyn, Pawe³ Hozer, Kamil K³os, Pawe³ Perlak,
Przemys³aw Kak, Pawe³ Wêglarz z Pani¹ Dyrektor Halin¹ Samko i opiekunami: Mart¹ Œmia³ek, Magdalen¹ Tokarz-Zwoliñsk¹, Artu-
rem Wiatrowiczem.

warunkom stworzonym przez
szko³ê uczniowie spe³niaj¹ kryte-
ria stypendialne, a otrzymane sty-
pendium motywuje ich do dal-
szych dzia³añ. Zainteresowanie na-
ukami œcis³ymi ma pozytywny
wp³yw na dalsz¹ drogê zawodow¹,
zw³aszcza przy wyborze studiów
i poszukiwaniu pracy.

ZST

Etap powiatowy XIV Podkarpackiego Konkursu
Matematycznego rozstrzygniêty

nych. Zmagania konkursowe od-
by³y siê na dwóch poziomach.
Pierwszy przeznaczony by³ dla
uczniów klas pierwszych liceum,
pierwszych i drugich technikum
oraz klas trzecich gimnazjum, zaœ
w drugim rywalizowali uczniowie
klas drugich liceum i trzecich tech-
nikum. W etapie powiatowym
wziê³o udzia³ czterdziestu dziewiê-
ciu uczniów. Czo³owe miejsca za-
jêli:

Poziom pierwszy
I miejsce: Rafa³ Æwiek z Gimnazjum
Miejskiego w Le¿ajsku
II miejsce: Adrian Krzemiñski
z Gimnazjum Miejskiego w Le¿ajsku
II miejsce: Sebastian Wach z Ze-
spo³u Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku
III miejsce: Pawe³ Wêglarz z Zespo-
³u Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku
Poziom drugi
I miejsce: Anna Wojnarska z Ze-
spo³u Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku

�Laureaci konkursu z opiekunami, Dyrekcj¹ ZST i Wicestarost¹ Markiem Kogutem.

II miejsce: Seweryn Trusz z Zespo-
³u Szkó³ w Nowej Sarzynie
III miejsce: Katarzyna Sarzyñska
z Zespo³u Szkó³ Licealnych w Le-
¿ajsku

Nagrody, których sponsorami
byli: Powiat Le¿ajski i Rada Rodzi-
ców przy Zespole Szkó³ Technicz-
nych w Le¿ajsku wrêczy³ laure-
atom Wicestarosta Marek Kogut.

ZST
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Organizatorzy konkursu, pa-
nie Paulina Grzenkowicz i Moni-
ka Dudziñska (nauczycielki jêzy-
ków obcych w Zespole Szkó³ Li-
cealnych im. B. Chrobrego), s¹
bardzo dumne, ¿e na konkurs
zg³osi³o siê tylu utalentowanych
uczniów szkó³ gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.

Celami konkursu by³y: zain-
teresowanie kultur¹ europejsk¹,
popularyzacja tekstów w jêzyku
obcym, doskonalenie umiejêtno-
œci wokalnych, scenicznych oraz
wra¿liwoœci estetycznej, podno-
szenie kultury ¿ywego s³owa, za-
chêcenie do prezentacji swoich
umiejêtnoœci wokalnych przed

I Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojêzycznej
dla szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
22 marca 2014r. w Zespole Szkó³ Licealnych im. B. Chrobrego reak-
tywowano Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojêzycznej dla Szkó³
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych powiatu le¿ajskiego.

publicznoœci¹, a tak¿e integra-
cja m³odzie¿y powiatu le¿ajskie-
go. Uczestnicy zaprezentowali
utwory w jêzyku angielskim, ro-
syjskim, niemieckim i francu-
skim.

Jury przyzna³o nagrody:

w kategorii solista/duet
– szko³a gimnazjalna:

� I miejsce – Katarzyna Lipiñska
(Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II
w Brzózie Królewskiej)

� II miejsce – Aleksandra Miazga
i Maja Szewerniak (Gimnazjum
im. Jana Paw³a II w Nowej Sa-
rzynie) oraz Wiktoria Zab³otnia

(Gimnazjum Miejskie im. W. Ja-
gie³³y w Le¿ajsku)

� III miejsce – Natalia Kolano i Ire-
neusz Jêdrek (Gimnazjum im.
ks. J. Popie³uszki w £êtowni),
wyró¿nienie – Gabriela Gumu³a
(Gimnazjum Miejskie im. W. Ja-
gie³³y w Le¿ajsku)

w kategorii zespó³
ze szko³y gimnazjalnej:

� I miejsce –zespó³ z Zespo³u
Szkó³ w Giedlarowej

� II miejsce – zespó³ z Gimnazjum
im. Pamiêci Ofiar Pacyfikacji
w Woli Zarczyckiej

� III miejsce –zespó³ z Publiczne-
go Gimnazjum w D¹browicy

w kategorii solista/duet
ze szko³y ponadgimnazjalnej:
� I miejsce – Marcin Go³¹b z Ze-

spo³u Szkó³ Licealnych im.
B. Chrobrego w Le¿ajsku

� II miejsce – Magdalena Szuba
(z Zespo³u Szkó³ Licealnych im.
B. Chrobrego w Le¿ajsku) oraz
Monika Szpunar (z Zespo³u
Szkó³ im. Ignacego £ukasiewi-
cza w Nowej Sarzynie)

� III miejsce – Ma³gorzata Kazak
(z Zespo³u Szkó³ Licealnych im.
B. Chrobrego w Le¿ajsku oraz
Aleksandra Mo³odecka (z Zespo-
³u Szkó³ im. Ignacego £ukasie-
wicza w Nowej Sarzynie) wy-
ró¿nienie – Monika Popik (z Ze-
spo³u Szkó³ Licealnych im.
B. Chrobrego w Le¿ajsku)

w kategorii zespó³
ze szko³y ponadgimnazjalnej:
� I miejsce zaj¹³ zespó³ z Zespo³u

Szkó³ Licealnych im. B. Chro-
brego w Le¿ajsku

� II miejsce zaj¹³ zespó³ „White
Socks” z Zespo³u Szkó³ Tech-
nicznych im. T. Koœciuszki
w Le¿ajsku

Trudnego do pobicia wyczynu
dokona³ na Mistrzostwach Podkar-
pacia Kadetów w Kroœnie zawod-
nik Arki Kamil Klocek. Zdoby³
tam: z³oty medal w rywalizacji
debli (partnerowa³ mu Adrian Ko-
wal z Jaros³awia), z³oty medal
w mikœcie (z Barbar¹ Wered¹ ze Sta-
lowej Woli) i srebrny po jedynym
przegranym 1:3 meczu z Kowa-
lem w finale singla. Te sukcesy s¹
tym bardziej cenne, ¿e w tej kate-
gorii wiekowej nasze województwo
nale¿y do najlepszych w Polsce. A¿
5 kadetów (Klocek, Kowal, St¹por,
Wiœniewski i Englot) oraz 4 dru-
¿yny klubowe (Arka £êtownia,
Kolping Jaros³aw, AZS Rzeszów
i Bratkówka) maj¹ zapewniony
udzia³ w czerwcowych Mistrzo-
stwach Polski w Brzegu Dolnym.
Wyniki pozosta³ych zawodników
Arki: £ukasz Madej – 5 w deblu
i 13 w singlu, £ukasz Flis i Mate-
usz Sa³êga – 9 w deblu i 17 w sin-
glu.

W niedzielê pod patronatem
Starosty Le¿ajskiego – pana Jana
Kidy oraz Burmistrza Miasta i
Gminy Nowa Sarzyna – pana Je-
rzego Paula na obiektach nowosa-
rzyñskiego MOSiR-u rozegrano
Mistrzostwa Podkarpacia Junio-
rów. Zawodnicy Arki zdobyli tu
3 medale. Po zaciêtych i emocjo-
nuj¹cych pojedynkach na najwy¿-
szym stopniu podium w najbar-
dziej presti¿owej kategorii singli
stan¹³ Jerzy Baran. Br¹zowe me-
dale przypad³y mikstowi Jerzy Ba-
ran/Karolina Pietroñska oraz de-

blistkom Alina Sztaba/Karolina
Pietroñska, które mecz o awans do
fina³u przegra³y z mistrzyniami
Pêk/Jucha 2:3. Na 5 miejscu skla-
syfikowano: w singlu Karolinê Piê-
troñsk¹, Paw³a Kidê, debel Kida/
Baran i mikst Kida/Sztaba, a na
7 – Alinê Sztaba (mecz o podium
przegra³a 2:3 z Patrycj¹ Jucha
z Krosna). Czas dekoracji uœwiet-
ni³ swoj¹ obecnoœci¹ pan Jan Kida
– Starosta Le¿ajski, który wraz ze
znan¹ dzia³aczk¹ polskiego tenisa
sto³owego – pani¹ Barbar¹ Teresz-
kiewicz-Stach wrêcza³ puchary,

W sobotê 17 maja br. w Kroœnie,
a w niedzielê 18 maja br. w No-
wej Sarzynie rozegrano ostatnie
Indywidualne Mistrzostwa Woje-
wództwa w tenisie sto³owym.

medale i liczne nagrody ufundo-
wane przez Powiat Le¿ajski, Mia-
sto i Gminê Nowa Sarzyna i PO-
ZTS w Rzeszowie. Najlepsi singli-
œci – Jerzy Baran i Dominika Dre-
lich (Stalowa Wola) – wywalczyli
sobie prawo gry w czerwcowych
Mistrzostwach Polski Juniorów
w Lidzbarku Warmiñskim. Przy-
gotowanie zawodników Arki i ich
udzia³ w tych zawodach by³ mo¿-
liwy dziêki dotacjom Starostwa
Powiatowego w Le¿ajsku i Miasta
i Gminy Nowa Sarzyna.

js

Tenisiœci sto³owi Arki w g³ównych

rolach w Kroœnie i Nowej Sarzynie
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W dniach 10-11.05.2014r. w Go-
styniu k. Poznania odby³a siê
II seria Pucharu Polski w Kolar-
stwie Szosowym. Bardzo dobrze
wypad³y zawodniczki klubu Smak
– Górno – Poltino „Azalia” Brzóza
Królewska. W jeŸdzie indywidual-
nej na czas na dystansie 10 km
w kategorii Juniorka m³odsza I
miejsce wywalczy³a zawodnicza

Fina³y by³y niezwykle zaciête
i wyrównane. Pierwsz¹ parê pó³-
fina³ow¹ podobnie jak w poprzed-
nim finale utworzy³y zespo³y ze
Stalowej Woli i Le¿ajska. W dru-
giej zaœ rywalizowa³y zespo³y

Koszykarki z Chrobrego
czwart¹ dru¿yn¹ Podkarpacia
Tegoroczny turniej
fina³owy licealiady
w koszykówce
dziewcz¹t rozegra-
ny w hali Zespo³u
Szkó³ Licealnych
w Le¿ajsku zgroma-
dzi³ na starcie po-
dobnie jak rok temu
zespo³y z Rzeszo-
wa, Sanoka, Stalo-
wej Woli i Le¿ajska.

z Rzeszowa i Sanoka. W meczu
o br¹zowy medal spotka³y siê ze
sob¹ koszykarki z Sanoka i Le¿aj-
ska a wynik koñcowy rozstrzygn¹³
siê dopiero w ostatnich 20 sekun-
dach meczu na korzyœæ zespo³u

z Sanoka. Fina³ licealiady to po-
pis koszykarek ze Stalowej Woli,
które tym samym zrewan¿owa³y
siê koszykarkom z Rzeszowa za
poprzedni fina³ i zdoby³y tytu³ mi-
strzowski. W tegorocznej impre-
zie fina³owej, co warto podkreœliæ
na boisku w ró¿nych zespo³ach
gra³o blisko 12 zawodniczek wy-
chowanek Pana Marka Go³êbia
z Wierzawic. To swoisty rekord
i piêkna wizytówka jego wielolet-
niej pracy w Gimnazjum w Wie-
rzawicach. Koszykarki z Chrobre-
go wystêpowa³y w sk³adzie: Waœ-
kiewicz Iza 3g, Mundzia Aneta 3,
Majkut Martyna 3 E, Korzystka
Sylwia 3 TL, Staroñ Karolina 3TL,
Mundzia Sylwia 2G, Kaszuba
Barbara 2TE, Czop Dorota 1 TE,
Posobiec Magda 1 TE, Tarasek Ka-
mila 2A.

Opiekun zespo³u
mgr Piotr Lasota

VIII Ogólnopolski Wyœcig Kolarski

MTB o Puchar Ziemi Le¿ajskiej

27 kwietnia 2014 roku w Tarno-
górze odby³ siê VIII Ogólnopolski
Wyœcig Kolarski MTB o Puchar
Ziemi Le¿ajskiej i eliminacje do
Ogólnopolskiej Olimpiady M³o-
dzie¿y oraz Mistrzostw Polski.

Ponad 150 zawodniczek i zawod-
ników z ca³ego kraju stanê³o do
rywalizacji w oœmiu kategoriach
wyœcigu. Od m³odziczki, m³odzi-
ka, juniorki m³odszej, juniora
m³odszego, juniorki oraz juniora,
a tak¿e po raz pierwszy startowali
uczniowie szkó³ podstawowych
o Puchar Samorz¹dów Powiatu
Le¿ajskiego i Ni¿añskiego. Naj-
liczniejsza grupa zawodników star-

towa³a w kategorii juniorka m³od-
sza i juniora m³odszego, gdzie
w tych grupach odby³y siê elimi-
nacje do Mistrzostw Polski
i OOM. Du¿e sukcesy odnieœli za-
wodnicy Smak-Górno – Poltino
„Azalia” – Brzóza Królewska, któ-
rzy w kategorii m³odzika wywal-
czyli podwójne zwyciêstwo. I miej-
sce zajê³a Kinga Kalembkiewicz,
a II miejsce jej klubowa kole¿anka

Brygida Piersiuk. Natomiast III
miejsce zajê³a Natalia Jaruzelska
z KKW Jama Wa³brzych. W kate-
gorii m³odzik podwójne zwyciê-
stwo odnieœli równie¿  zawodnicy
„Azalii”. I miejsce zaj¹³ Patryk Pla-
sota, II miejsce Mateusz DaŸ. Na
III miejscu uplasowa³ siê Karol Ba-
ry³ka z UKS Stobrawa Kluczbork.
W kategorii juniorka m³odsza zwy-
ciêstwo równie¿ wywalczy³a za-

wodniczka „Azalii” – Katarzyna
Socha jednoczeœnie wywalczaj¹c
eliminacje do Mistrzostw Polski.
II miejsce zajê³a Magdalena Zie-
liñska – UKS Sokó³ Kêty,  III miej-
sce – Maja Drelak – UKS Stobra-
wa Kluczbork.

„Azalii” Katarzyna Socha. Nato-
miast jej kole¿anka z klubu Wik-
toria Kostyra zajê³a VIII miejsce.
Kolejna zawodniczka klubu
z Brzózy Królewskiej – Katarzyna
Kozyra w kategorii Juniorka na
dystansie 19 km osi¹gnê³a wynik,
który zapewni³ jej III miejsce. Na-
stêpnego dnia odby³ siê wyœcig ze
startu wspólnego na dystansie

II seria Pucharu Polski w Kolarstwie Szosowym

Pozosta³e wyniki w nastêpuj¹-

cych kategoriach: Junior m³odszy:

I miejsce – Jakub Murias– CWKS

Resovia Rzeszów; II miejsce – Mar-

cel Fabian – GK Gliwice Bike Atelier;

III miejsce – Tomasz Budzinski –

Integral Collections S³awno. XII miej-

sce zaj¹³ zawodnik „Azalii” Wojtek

Miazga. Juniorka: I miejsce – Ga-

briela Wojty³a – UKS Sokó³ Zator;

II miejsce – Patrycja Piotrowska –

KKW Jama Wa³brzych; III miejsce –

Kaja Karkaula– KS Luboñ Skomielna

Bia³a; IV miejsce zajê³a zawodniczka

„Azalii” Katarzyna Kozyra. Junior:

I miejsce – £ukasz Winiarski – KKW

Jama Wa³brzych; II miejsce – Filip

Helta – KKW Jama Wa³brzych;

III miejsce – Krzysztof Bujalski – UKS

Wygoda Bia³ystok.

W kategorii Szkó³ Podstawo-
wych Dziewcz¹t V i VI klasa po-
dwójne zwyciêstwo odnios³y za-
wodniczki Szko³y Podstawowej
w Brzózie Królewskiej. I miejsce –
Martyna Rupar, II miejsce – Ka-
rolina Kozyra. Natomiast na III
miejscu uplasowa³a siê Aleksandra
Gilarska ze Szko³y Podstawowej
w Nowej Sarzynie. Wœród Ch³op-
ców Szkó³ Podstawowych I miej-
sce zaj¹³ Pawe³ Wójcik ze Szko³y
Podstawowej w Brzózie Królew-
skiej. II miejsce – Sebastian Sta-
chula ze Szko³y Podstawowej
w Brzózie Królewskiej. III miejsce
Dawid Bizior ze Szko³y Podstawo-
wej w Kopkach. Dru¿ynowe zwy-
ciêstwo odnios³a Szko³a Podstawo-
wa w Brzózie Królewskiej. Orga-
nizatorzy imprezy serdecznie dziê-
kuj¹ za wsparcie wszystkim ni¿ej
wymienionym sponsorom:

Powiatowi Le¿ajskiemu, Gminie
Le¿ajsk, firmie Smak- Górno, Elek-
trociep³owni Nowa Sarzyna
Sp. z o.o., Gminie Kury³ówka,
Miastu i Gminie Rudnik n/Sanem,
Miastu i Gminie Nowa Sarzyna,
Powiatowi Ni¿añskiemu, ARiMR
w Rzeszowie, Miastu Le¿ajsk,
PZ LZS w Rzeszowie, Gminie Krze-
szów, firmom: NSB Sport Serwis
w Rzeszowie i New Balance.

G³ównym organizatorem wyœci-
gu by³ Smak – Górno – Poltino
„Azalia” Brzóza Królewska.

SZ

40 km, w którym zawodniczki klu-
bu „Azalia” Brzóza Królewska
w kategorii Juniorka m³odsza za-
jê³y nastêpuj¹ce miejsca: V miej-
sce – Wiktoria Kostyra, VII miej-
sce – Katarzyna Socha. Nastêpny
start to III seria Pucharu Polski
i Mistrzostwa Polski LZS, które od-
bêd¹ siê w dniach 30.05 – 1.06.2014 r.
w Dar³owie. SZ
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Innymi goœæmi turnieju byli
Wicestarosta pan Marek Kogut
i pani Lidia Stêpniowska dyrektor
Zespo³u Szkó³ w Giedlarowej.
W zawodach startowa³o 120 zawod-
ników i zawodniczek z 9 miast Wo-
jewództwa Podkarpackiego i by³y
to: Brzozów, Krosno, Dêbica, £añ-
cut, Rzeszów, Kolbuszowa, Mielec,
Soko³ów Ma³opolski oraz Le¿ajsk,
ogó³em 120 zawodników. Funkcjê
sêdziego g³ównego pe³ni³ sensei
Wojciech Œwistak 3 dan z Brzozo-
wa, a uroczystego otwarcia impre-
zy dokona³ Wójt Gminy Le¿ajsk

W sobotê 26 kwietnia w sali wi-
dowiskowo-sportowej Szko³y
Podstawowej Nr 2 w Le¿ajsku
odby³ siê turniej karate w ramach
Podkarpackiej Ligii Dzieci i M³o-
dzie¿y Karate Shinkyokushin. Or-
ganizatorem turnieju by³o Cen-
trum Sztuk Walki i Sportu w Le-
¿ajsku, a patronat honorowy pe³-
ni³ Wójt Gminy Le¿ajsk pan
Krzysztof Sobejko.

pan Krzysztof Sobejko. CSWiS
w Le¿ajsku reprezentowa³o w ka-
tegorii kata i kumite 16 zawodni-
ków, zdobywaj¹c 17 medali: 7 z³o-
tych, 6 srebrnych i 4 br¹zowe.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e jest to
pierwszy turniej karate Shinkyoku-
shin w Le¿ajsku i doskonale siê to
zbieg³o z rocznic¹ œmierci Sosai
Masutatsu Oyamy. Sosai by³
twórc¹ Karate Kyokushin, które-

go œwiat pozna³ jako wybitnego
Karateka, Organizatora, ale jedno-
czeœnie jako Myœliciela i Filozofa.
Oyama znalaz³y odbicie w codzien-
nym ¿yciu osób d¹¿¹cych do per-
fekcji w ka¿dym aspekcie trenin-
gu, poprzez naukê i pracê oraz
oddanie dla rodziców i kraju. Wy-
móg systematycznej pracy, perfek-
cji w dzia³aniu, samokontroli i czy-
stoœæ etyczno-moralna, a nade

 Oprócz gospodarzy udzia³ wziê-
³y dru¿yny narodowe z takich kra-
jów jak: Rosja, Ukraina, Wêgry,
Bia³oruœ, Rumunia, Francja, W³o-
chy, Serbia, Kazachstan, Mo³da-
wia, Grecja, Belgia, Izrael, Czar-
nogóra, Litwa, Niemcy, Holandia,
Wielka Brytania i Polska. Organi-
zatorem mistrzostw by³ Interna-
tional Karate Organization Ky-
okushinkaikan i Branch Chief
Sensei Emil Kostov – IKO Bulga-
ria. A¿ oœmioro zawodników Le-
¿ajskiego Klubu Kyokushin Ka-
rate reprezentowa³o Polskê na tych
mistrzostwach. W kategorii senio-
rów wyst¹pi³ senpai Krzysztof
Zaj¹c, zaœ w kategoriach juniorów
Izabela Dec, Klaudia Szelengie-
wicz, Katarzyna Burda, Natalia
Stachula, Julia ¯ak, Beniamin
Szczuka i Hubert Fleszar. Mocno

obsadzone zawody we wszystkich
kategoriach wiekowych zapewni-
³y niespotykane emocje. Za wielki
sukces trzeba uznaæ, ¿e nasze za-
wodniczki zdoby³y br¹zowe meda-
le. W kumite juniorek br¹z wy-
walczy³a Izabela Dec (-55kg), na-
tomiast w kumite juniorek m³od-
szych Katarzyna Burda (-45kg)
i Natalia Stachula (-55kg). Pozo-
sta³a ekipa zawodników Le¿ajskie-
go klubu Kyokushin Karate wró-

Na dwóch matach hali spor-
towej w Hrubieszowie stanê³o
do zawodów 126 zawodników
z 10 Klubów: Che³m, Lublin,
Sandomierz, Tarnów, Werbko-
wice, Hrubieszów, Le¿ajsk, D¹-
browa Tarnów, Lubartów, Pu³a-
wy. Centrum Sztuk Walki
i Sportu w Le¿ajsku zajê³o III
miejsce dru¿ynowo. AD

Zawody karate

w Hrubieszowie
12 kwietnia 2014 r. w hali Ze-
spo³u Szkó³ nr 3 w Hrubieszo-
wie odby³ siê Ogólnopolski
M³odzie¿owy Turniej Karate
Shinkyokushin. Organizatorem
imprezy sportowej by³a Hrubie-
szowska Sekcja Karate prowa-
dzona przez Sensei Marka Wo-
³osa 3 Dan.

wszystko pokora, zmieni³y na lep-
sze psychikê i ¿ycie milionów adep-
tów Kyokushin.

Turniej zosta³ zorganizowany
dziêki wsparciu finansowemu
z Gminy Le¿ajsk oraz Elektrocie-
p³owni Nowa Sarzyna Sp. z o.o. –
Sponsorom dziêkujemy.

AD

Podkarpacka Liga Dzieci i Młodzieży

Karate Shinkyokushin
Podkarpacka Liga Dzieci i Młodzieży

Karate Shinkyokushin

Br¹zowe medalistki na Mistrzostwach
Europy Karate Kyokushin w Warnie!
W sobotê, 17 maja 2014 r. prawie
400 zawodników z 20 pañstw wy-
st¹pi³o w Warnie (Bu³garia) na
Mistrzostwach Europy Seniorów
i Juniorów Karate Kyokushin or-
ganizacji IKO.

ci³a tym razem jeszcze bez medali,
ale z nowymi, cennymi doœwiad-
czeniami. Wszystkim zawodni-
kom gratulujemy dobrych wystê-
pów i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Pamiêtajmy, ¿e Kyokushin to szla-
chetny styl. Tu walka nie ma byæ
przemoc¹, a doskonaleniem siebie
z szacunkiem dla rywala. Opieku-
nami zawodników byli sensei Da-
riusz Burda i senpai Adam Fleszar.

DB
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