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W NUMERZE: 26 maja – Dzieñ Matki
Kwiatek dla mamy

Mamo!, mamo! – dziœ Twoje œwiêto,
mamo!, mamo! – b¹dŸ uœmiechniêta
b¹dŸ dziœ szczêœliwa, mi³a, kochana
tego Ci ¿yczê od samego rana
w dniu Twego œwiêta na ca³ym œwiecie
kwiatuszki mam¹ daj¹ ich dzieci
i ja te¿ biegnê z kwiatkiem w podziêce,
¿e wychowa³y mnie Twoje rêce.

Twe serce mi³oœæ we mnie przela³o
ty mnie tuli³aœ, gdy coœ bola³o
rano, wieczorem, we dnie i w nocy
mogê spodziewaæ siê Twej pomocy
gdy siê radujê, Ty siê uœmiechasz,
a gdy coœ zbrojê, Ty mnie rozgrzeszasz
ja w Twoj¹ mi³oœæ do mnie tak wierzê
dla tego mamo kocham Ciê szczerze.

Pozosta³e wnioski w ramach Programu bêd¹ przyjmo-
wane w trybie ci¹g³ym do 30 wrzeœnia 2013 r.

Wnioski nale¿y sk³adaæ w siedzibie PCPR w Le¿ajsku,
ul. M.C.Sk³odowskiej 8.

Formularze wniosków s¹ dostêpne na stronach interne-
towych: www. pcprlezajsk.ovh.org oraz starostwo.lezajsk.pl
b¹dŸ w siedzibie PCPR w Le¿ajsku. Bli¿szych informacji
mo¿na uzyskaæ pod nr telefonu: 17 242 82 58.

Dyrektor PCPR w Le¿ajsku
Mariusz Konior

KOMUNIKAT
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Le¿ajsku
informuje, ¿e wnioski w ramach programu PFRON
pn. „Aktywny samorz¹d” Modu³ II – pomoc w uzy-
skaniu wykszta³cenia na poziomie wy¿szym (STU-
DENT) bêd¹ przyjmowane do 31 maja 2013 r.

Non omnis moriar

„Nie ma Go z nami, ale zawsze pozostanie w naszych myślach”

W dniu 2 maja 2013 roku w wieku 45 lat zmarł

ŚP

Wołodia Prokopienko
Sekretarz Urzędu Rejonowego

w Pyriatyniu na Ukrainie

partnerskiego Rejonu Powiatu Leżajskiego

Wyrazy najgłębszego współczucia i żalu dla Rodziny

i współpracowników urzędu

z powodu niespodziewanej śmierci

składają

Starosta Leżajski

wraz z Zarządem Powiatu Leżajskiego

oraz wszyscy przyjaciele z Ziemi Leżajskiej.

Wołodia na zawsze pozostaniesz

w naszej pamięci.
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Obchody Dnia Powiatu Le¿ajskiego
– 7 maja 2013 r.

Kolejnym punktem programu
by³ wyk³ad na temat symboliki
herbu powiatu, którego prelegen-
tem by³ Kazimierz KuŸniar – pa-
sjonat historii Ziemi Le¿ajskiej
oraz cz³onek zespo³u pracuj¹cego
nad utworzeniem herbu powiatu.

Na zakoñczenie zaproszeni go-
œcie wys³uchali recitalu fortepiano-
wego w wykonaniu Mariusza Drze-
wickiego, który pochodzi z Powiatu
Le¿ajskiego, a obecnie jest adiunk-
tem w Katedrze Fortepianu w Aka-
demi Muzycznej im. Gra¿yny i Kiej-
stuta Bacewiczów w £odzi. PW

Nagrodê otrzymali:

�PRZEDSIÊBIORCA  – Browar
w Le¿ajsku Grupa ¯ywiec S.A.,

�SPO£ECZNIK – Stanis³aw Zyg-
munt, Prezes Kolarskiego Lu-
dowego Klubu Sportowego
„Azalia” w Brzózie Królewskiej

�OSOBOWOŒÆ – Stanis³aw Bart-
nik, dyrektor Zespo³u Szkó³ Li-
cealnych w Le¿ajsku, radny Sej-
miku Województwa Podkarpac-
kiego

Dzieñ Powiatu Le¿ajskiego to
œwiêto powiatu obchodzone
w dzieñ patronki – Matki Bo¿ej
Le¿ajskiej. W ramach uroczysto-
œci w dniu 7 maja o godz. 9.30
mia³a miejsce Msza Œw. w Bazylice
OO. Bernardynów.

Dalej, uroczystoœæ odbywa³a siê
w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej, gdzie
m.in. wrêczono nagrodê „Przyja-
ciel Powiatu Le¿ajskiego” w trzech
kategoriach Przedsiêbiorca, Spo-
³ecznik, Osobowoœæ. �Uroczystoœci rozpoczê³a Msza Œwiêta w Klasztorze OO. Bernardynów w Le¿ajsku.

�Nagrodzeni – od lewej: Stanis³aw Bartnik, Stanis³aw Zygmunt oraz Krzysztof ̄ yrek
(dyrektor Browaru w Le¿ajsku). �Kazimierz KuŸniar (w œrodku) omówi³ symbolikê herbu powiatu.
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Wedle informacji przekazanej
przez Mariana Dudka, kierownika
Zarz¹du Dróg Powiatowych w Le-
¿ajsku, koszty tegorocznej akcji zi-
mowego utrzymania dróg przekro-
czy³y 332 tys. z³, natomiast wartoœæ
wiosennych remontów to kolejne
325 tys. z³. Kwota ta nie obejmuje
remontów mostów – ich stan tech-
niczny, zdaniem M. Dudka, pozo-
stawia sporo do ¿yczenia, zw³asz-
cza obiekt na Sanie w Rzuchowie.
Niewiele lepiej jest w Kury³ówce
na rzece Z³ota oraz w Piskorowi-
cach w ci¹gu drogi powiatowej
1256R. Radni dopytywali: o powód
opóŸnieñ przy remontach cz¹stko-
wych dróg, o zaroœniête pobocza
uniemo¿liwiaj¹ce odp³yw wód
deszczowych oraz brak rowów (na
terenie gminy Kury³ówka). W od-
powiedzi us³yszeli, ¿e wiêkszoœæ bo-
l¹czek mo¿na by za³atwiæ, gdyby
ZDP dysponowa³ wiêkszym bud¿e-

Z obrad

Rady

Powiatu

25 kwietnia 2013 r. Rada Po-
wiatu podjê³a uchwa³y:
�w sprawie wyra¿enia zgody na

zawarcie kolejnych umów naj-
mu (gara¿e) na czas oznaczo-
ny – XLI/215/2013,

�w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Powiatu
Le¿ajskiego – Nr XLI/216/2013,

�w sprawie wprowadzenia
zmian w bud¿ecie Powiatu na
2013 r. – Nr XLI/217/2013.

Apel Rady Powiatu Le¿ajskiego
w sprawie zamiaru likwidacji Prokuratury Rejonowej w Le¿ajsku

Rada Powiatu Le¿ajskiego wyra¿a zaniepokojenie z powodu in-
formacji o zamiarze likwidacji Prokuratury Rejonowej w Le¿ajsku
funkcjonuj¹cej tu nieprzerwanie od kilkudziesiêciu lat. Gdyby dzia-
³anie to mia³o dojœæ do skutku, Le¿ajsk zosta³by pozbawiony kolej-
nej znacz¹cej instytucji o powiatotwórczym charakterze. Nie do
przecenienia by³by równie¿ fakt istotnego zagro¿enia bezpieczeñ-
stwa lub choæby poczucia jego utraty przez obywateli zamieszka-
³ych na terenie powiatu.

Rada Powiatu Le¿ajskiego uznaje tego typu dzia³anie za wielce
szkodliwe, a p³yn¹ce z tego potencjalne korzyœci ekonomiczne za
iluzoryczne. Jednoczeœnie wzywa Prokuratora Generalnego do za-
niechania jakichkolwiek czynnoœci zmierzaj¹cych do likwidacji Pro-
kuratury Rejonowej w Le¿ajsku.

Rezolucja skierowana do Prokuratora Generalnego w obronie Proku-
ratury Rejonowej w Le¿ajsku przed likwidacj¹ (tekst apelu drukujemy

obok) oraz raport o stanie dróg powiatowych zdominowa³y obrady XLI
sesji Rady Powiatu.

tem, oto np. znaczne przekrocze-
nie wydatków na zimowe utrzyma-
nie dróg spowodowa³o niedobór
œrodków na ich wiosenne remon-
ty, w konsekwencji opóŸnienia
w przetargu i zakoñczeniu robót,
które nast¹pi dopiero z koñcem
maja. W przypadku rowów sprawê
komplikuj¹ nieuregulowane stany
prawne gruntów (w³asnoœæ prywat-
na) nieodzowne do odprowadze-
nia wód opadowych – zakoñczy³
M. Dudek.

Zbigniew Magiera, Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowalnego,
poza omówieniem podstawowej
dzia³alnoœci w ujêciu statystycz-
nym, zwróci³ uwagê na ogranicze-
nia finansowe, z którymi boryka
siê le¿ajski inspektorat. Bez finan-
sowego wsparcia ze strony samo-
rz¹du powiatowego trudno bêdzie
mu przetrwaæ. Radny Zdzis³aw
Zawilski zapyta³ o samowole bu-

dowlane przy rozbiórce obiektów
zabytkowych, zdarza siê bowiem,
¿e znikaj¹ one w ci¹gu jednej nocy.
– Tego typu samowole w swym
ogóle podlegaj¹ karze finansowej,
natomiast na wniosek wojewódz-
kiego konserwatora zabytków
mo¿e byæ wydana decyzja o od-
tworzeniu obiektu – stwierdzi³
Z. Magiera.

Rada Powiatu zaopiniowa³a,
przygotowan¹ przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Le-
¿ajsku, ocenê zasobów pomocy
spo³ecznej oraz przyjê³a sprawoz-
danie swojej Komisji Rewizyjnej
z dzia³alnoœci w 2012 roku.

 (ja)
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Tytu³ honorowy „Lady D.” jest
od 2002 r. przyznawany paniom,
które pomimo codziennego zma-
gania siê z w³asn¹ niepe³nospraw-
noœci¹ wnosz¹ istotny wk³ad
w ró¿ne dziedziny ¿ycia spo³ecz-
nego w Polsce, dzia³aj¹ wbrew na-
potykanym trudnoœciom. W sk³ad
kilkuosobowej kapitu³y wyró¿-
nieñ „Lady D.” wchodz¹ dzienni-
karze, naukowcy i dzia³acze spo-
³eczni. Jej wieloletni¹ przewodni-
cz¹c¹ by³a wicemarsza³ek Senatu
Krystyna Bochenek. Dla uczcze-
nia jej pamiêci tytu³ nazywany jest
obecnie wyró¿nieniem „Lady D.”
im. Krystyny Bochenek. Od
2010 r. nagroda jest przyznawana
w piêciu kategoriach: kultura
i sztuka, sport, aktywnoœæ spo³ecz-
na, aktywnoœæ zawodowa oraz do-
bry start.

W tym roku w gronie wyró¿-
nionych Pañ znalaz³a siê równie¿
reprezentantka naszego Powiatu
Le¿ajskiego – MAGDALENA
PIETRYCHA Z TARNAWCA.

Magdalena zosta³a nominowa-
na do tytu³u „Lady D.” w kategorii
„Dobry start”. Znalaz³a siê ona
w z³otej piêtnastce! Do ka¿dej
z kategorii Kapitu³a Lady D. posta-
nowi³a wy³oniæ spoœród wszystkich
29 zg³oszonych pañ po trzy w ka¿-
dej kategorii, które zosta³y nomino-
wane do honorowych tytu³ów.

Magdalena Pietrycha z Tarnawca
– wyj¹tkowa LADY D.
7 maja br. w Sali Kolumnowej Sejmu odby³a siê gala wrêczenia tytu-
³ów honorowych „Lady Disabled – Dama Niepe³nosprawna”. Uroczy-
stoœæ jest wspó³organizowana przez Parlamentarny Zespó³ ds. Osób
Niepe³nosprawnych oraz Parlamentarn¹ Grupê Kobiet. Honorowy pa-
tronat nad wydarzeniem objê³a marsza³ek Sejmu Ewa Kopacz.

Osi¹gniêcia Madzi, pomimo jej
m³odego wieku (ur. w 1987r.), s¹
imponuj¹ce:

Wykszta³cenie:
2012-2013 – Studia podyplomo-

we w Wy¿szej Szkole Promocji
Zdrowia w Krakowie, kierunek:
Dietetyka

2010-2012 – Studia magisterskie
w Akademii Humanistyczno –
Ekonomicznej w £odzi, kieru-
nek: Pedagogika, specjalizacja
Pedagogika terapeutyczna z re-
habilitacj¹ ruchow¹

2010-2011 – Studia Podyplomo-
we w Akademii Górniczo-Hut-
niczej im. Stanis³awa Staszica
w Krakowie, kierunek: Pedago-
gika, specjalizacja: Przygotowa-
nie pedagogiczne

2009-2011 – Studia magisterskie
w Górnoœl¹skiej Szkole Handlo-
wej im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach, kierunek: Tury-
styka i Rekreacja, specjalizacja:
Turystyka uzdrowiskowa i odno-
wa biologiczna

2006-2009 – Studia licencjackie
w Wy¿szej Szkole Humani-
styczno-Ekonomicznej im. Mi-
cha³a Beliny-Czechowskiego
w Podkowie Leœnej, kierunek:
Teologia Adwentystyczna, spe-
cjalizacja: Promocja zdrowia

2006-2008 – Studium Policealno-
Integracyjne Masa¿u Lecznicze-
go nr 2 w Krakowie

Dodatkowe kwalifikacje:
�Certyfikat + dyplom ukoñcze-

nia refleksoterapii stóp;
�Certyfikat „Patofizjologia i po-

stêpowanie zachowawcze
w obrzêku limfatycznym”;

�Certyfikat z Masa¿u Tajskiego;
�Dyplom ukoñczenia podstawo-

wego kursu z Aromaterapii

Doœwiadczenie zawodowe:
2011 – obecnie – Praca w Ma³o-

polskim Centrum Krioterapii
w Krakowie

2010 – Praktyka pedagogiczna
w Specjalistycznym Oœrodku
Szkolno-Wychowawczym dla
Dzieci Niewidomych i S³abowi-
dz¹cych w Krakowie

2009 – Praca w Gabinecie Fizjote-
rapii w Le¿ajsku

2008 – Praktyka w Szkolnych Ga-
binetach Masa¿u Leczniczego
w Krakowie

�Magdalena Pietrycha z Marsza³ek Sejmu Ew¹ Kopacz.

2008 – Praktyka w Szpitalu Spe-
cjalistycznym im. J. Dietla
w Krakowie

2008 – Praktyka w Krakowskim
Centrum Rehabilitacji w Kra-
kowie

2008 – Praktyka w Krakowskim
Szkolnym Oœrodku Sporto-
wym

2008 – Wolontariuszka na stano-
wisku masa¿ysty w Cracovia
Maraton

Dodatkowe uczestnictwa:
�Certyfikat w V Ogólnopolskiej

konferencji Nauczycieli Szkol-
nictwa Specjalnego „Czas na
dialog – porozmawiajmy wiêc
o doros³oœci osób niepe³no-
sprawnych”;

�Odmiany dialogu – Miêdzyna-
rodowe Seminarium Naukowe;

�Konferencja „O to¿samoœci Za-
wodowej Nauczycieli”;

�Dyplom uczestnictwa w II Ma-
³opolskich Zawodach Wspi-
naczkowych Osób Niepe³no-
sprawnych;

�Uczestnictwo w IX Edukacyj-
nych Targach Masa¿u;

�Uczestnictwa w Krakowskich
Targach Masa¿u

Nagrody:
II miejsce w supersprincie na

12,5 m w Zawodach P³ywackich
III miejsce w mistrzostwach Szko-

³y Policealno-Integracyjnej Ma-
sa¿u Leczniczego w p³ywaniu

VI miejsce w I Ma³opolskich Za-
wodach Wspinaczkowych Osób
Niepe³nosprawnych�Na spotkaniu w Sejmie.
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Œladami polskiej historii na Ukrainie
musimy zatem wiedzieæ

 policzyæ dok³adnie
 zawo³aæ po imieniu

opatrzyæ na drogê
Zbigniew Herbert

�Licealiœci le¿ajscy wraz z opiekunami na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni

�Dzwon katyñski

�M³odzie¿ licealna poszukuje nazwisk naszych bliskich na marmurowych tablicz-

kach przy œcie¿ce wokó³ cmentarza

Celem wyprawy licealistów
z „Chrobrego” by³a Ukraina,
a szczególnie: Krzemieniec, Kijów,
Bykownia, Lwów.

Grupa 36 uczniów z le¿ajskiego
liceum pod kierunkiem dyrektora
szko³y Stanis³awa Bartnika, nauczy-
cieli: Dymitra Malca, ks. dr. Piotra
Baraniewicza, Marii Bazan, Iwony
Karaku³y-Stadnik, Anny Czerwon-
ki, Aleksandry Ko³odziej, Ma³go-
rzaty Urbañskiej, Barbary Kuczek,
Antoniego Bereziewicza, Krystyny
Kie³boñ uda³a siê w dniach 29.04.
– 3.05.2013 r. na Kresy, szlakiem
naszej literatury, a tak¿e historii,
jak¿e dramatycznej, ci¹gle ¿ywej
bardzo nam bliskiej.

nia nabo¿eñstw, katyñski dzwon,
indywidualne, marmurowe ta-
bliczki ofiar, sosny opasane szarfa-
mi narodowymi polskimi i ukra-
iñskimi, tak¿e ozdobnymi rêczni-
kami jako tradycyjny ukraiñski dar
z b³ogos³awieñstwem na drogê.

Ofiary NKWD z Bykowni, po-
dobnie jak z Kozielska, Starobiel-
ska i Ostaszkowa zginê³y z rozkazu
Stalina i Berii z 5 marca 1940r. jako
„element spo³ecznie niebezpiecz-
ny”. Miejsce pochówku ok. 2000
polskich oficerów, policjantów,
urzêdników i cywili, ok. 150 tys. ofiar
terroru stalinowskiego na Ukrainie.

�Przy pomniku naszego wieszcza Juliusza S³owackiego

Najpierw Krzemieniec…

Kijów – Bykownia
Czwarta nekropolia „katyñ-

ska”. Obszar ok. 7 tys. m2 i 90
mogi³ zbiorowych.

Prosta „œciana pamiêci” z tysi¹-
cami nazwisk, o³tarz do odprawia-

… Jest taki las daleki w którym
ptaki zamilk³y
 By nie zag³uszyæ wo³ania drzew
 Upominaj¹cych siê o prawdê…
… a mo¿e z trwogi…

Oto one – tabliczki z nazwiskami le¿ajszczan i z okolic, z ukraiñskiej
listy „katyñskiej”
�Kpr. rez. Ignacy Dziwota – ur. 2.01.1899, Le¿ajsk, 43 pp technik

budowlany, Dyr. Lasów Pañstwowych we Lwowie;
�Ppor. Tadeusz Florczyk – ur. 20.08.1916, Le¿ajsk, d-ca plut. 34 pp;
�Post. Micha³ Krawiec – ur. 1898, Tarnogóra, PP Borys³aw;
�St. post. Tomasz Lisik – ur. 1897, Piskorowice, Komisariat PP Przemyœl;
�Wilhelm Kalisz – ur. 13.11.1874, Brzóza Królewska, emerytowany

sedzia notariusz w Rudkach, Pp³k w st. spocz.;
�Przod. Józef Palcewicz – ur. 25.12.1895, ̄ ydatycze, kmdt. Posterunku

PP Le¿ajsk;
�Pawe³ Danasiewicz – ur. 30.06.1879, ̄ o³yñ (? ̄ o³ynia), urzednik rafi-

nerii „Po³min” w Drohobyczu;
�St. przod Józef Burek – ur. 27.04.1897, Siedlarowa (? Giedlarowa),

kmdt posterunku PP Horyniec;
�St. post. Pawe³ Kida – ur. 5.01.1900, £owisko, komenda Powiatowa

PP Dobromil;
�Por. rez. W³adys³aw Muskus – ur. 25.06.1898, Przychojec, 39 pp, in¿.

lesnik, geodeta;
�Alojzy Zygmunt – ur. 1907 (?)
�Józef Zych – ur. 1900 (?)

Le¿ajskie œlady w Bykowni
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�Na cmentarzu Orl¹t we Lwowie – zapalanie zniczy pamiêci.

�Proboszcz i gospodarz Parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowziecia Najœwiêtszej
Marii Panny w Kijowie – ks. Józef Czerwonka, budowniczy koœcio³a, absolwent lezaj-
skiego liceum (1968), za³ozyciel rozg³osni Radia Maria w Kijowie oraz drukarni czaso-
pism katolickich dla dzieci na Ukrainie.

�Gospodarz parafii z „grodziskim koro-
walem” podarowanym przez Piekarniê
Grodzisk¹

�W kijowskim metrze.

�Pani Maria Bazan i Iwona Karaku³a-
Stadnik na tle prawobrze¿nej panoramy
Kijowa.

Dziêkujemy wszystkim uczest-
nikom; ks. Piotrowi za wspólne
modlitwy, Dymitrowi i opieku-
nom za troskliw¹ opiekê, m³o-
dzie¿y za wzorow¹ postawê.

Zebra³ i opracowa³:
Stanis³aw Bartnik
– dyrektor szko³y

Fot: Dymitr Malec
– przewodnik wyprawy.

�Nasza baza noclegowa w Kijowie – Oœrodek Misyjny Ksiê¿y Oblatów.

�Na schodach Koœcio³a Œw. Aleksandra w Kijowie.

Koœció³ rzymsko-katolicki w fazie budo-
wy na 300 tys. osiedlu w Kijowie.

Kijów

Cmentarz Orl¹t w Kijowie
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Odby³ siê on 23 kwietnia br. na
obiektach naszej szko³y przy ulicy
Podolszyny. Wziê³o w nim udzia³
dwudziestu najlepszych uczniów,
wy³onionych we wczeœniejszych
eliminacjach, którzy rywalizowali
w nastêpuj¹cych konkurencjach:
– sprawdzian wiadomoœci z histo-

rii polskiej motoryzacji,
– sprawdzian z udzielania pomo-

cy przedmedycznej,
– przygotowanie motoru do jazdy,
– jazda sprawnoœciowa samocho-

dem (parkowanie równoleg³e,
jazda z tzw. „talerzem Stewarta”.
Warto zaznaczyæ, i¿ konkuren-

cje zwi¹zane z jazd¹ sprawnoœciow¹
samochodem sêdziowali policjan-
ci, a sprawdzian z udzielania po-
mocy przedmedycznej przeprowa-
dzili stra¿acy. W przerwie turnieju,
ochotnicy z publicznoœci mogli
zmierzyæ siê z zadaniami turniejo-
wymi (jazd¹ na czas z „talerzem
Stewarta” i parkowaniem równole-
g³ym). Swoich si³ próbowali na-
uczyciele ZST, policjanci i stra¿acy.
Wyzwanie podj¹³ równie¿ Wicesta-
rosta Le¿ajski Marek Kogut. Ko-

lejn¹ atrakcj¹ przygotowan¹ przez
organizatorów turnieju by³ pokaz
stra¿y po¿arnej, w którym uczest-
niczy³a jednostka ratownictwa dro-
gowego. Stra¿acy przeprowadzili
symulacjê uwalniania poszkodowa-
nych z pojazdu uszkodzonego
w wypadku drogowym. Zademon-
strowali dzia³anie urz¹dzeñ hydrau-
licznych do rozcinania, rozginania
i otwierania pojazdu oraz udzielali
wskazówek, jak zachowaæ siê i co
robiæ bêd¹c œwiadkiem lub uczest-
nikiem wypadku drogowego. Po
pokazie odby³o siê og³oszenie wy-

ników i rozdanie nagród. O zwy-
ciêstwie w turnieju decydowa³a
suma punktów z poszczególnych
konkurencji.

Najlepsi okazali siê:

I miejsce

– Pawe³ Abramek z klasy IV TB

II miejsce

– Wojciech Leja z klasy III TA

III miejsce

– Pawe³ Wrêbiak z klasy III E

Uczniowie Ci bêd¹ reprezento-
wali szko³ê i powiat le¿ajski pod-
czas etapu wojewódzkiego.

Maj¹c na uwadze popularyzacjê
wœród m³odzie¿y szkolnej przepi-
sów ruchu drogowego, wiedzy
z zakresu udzielania pomocy
przedmedycznej oraz podnosze-
nie kultury jazdy kierowców, na-
uczyciele – instruktorzy nauki jaz-
dy Zespo³u Szkó³ Technicznych:
Kazimierz B³oñski, Marek Osip
i Piotr Szpila, przy wspó³pracy Po-
wiatowej Komendy Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej i Powiatowej Ko-
mendy Policji, zorganizowali M³o-
dzie¿owy Turniej Motoryzacyjny.

Wziê³o w nim udzia³ dwunastu
uczniów ze szkó³ œrednich, którzy
okazali siê najlepsi w etapie szkol-
nym. Uczestnicy rywalizowali
w szybkim i poprawnym pisaniu
na klawiaturze. Zwyciêzc¹ konkur-
su zosta³ Bartosz Zieliñski z Zespo-
³u Szkó³ w Nowej Sarzynie, a dru-
gie i trzecie miejsce zajêli ucznio-
wie Zespo³u Szkó³ Technicznych:
Piotr Parulski i £ukasz Lizak.

Powiatowy konkurs „Mistrz klawiatury”
W kwietniu z Zespole Szkó³ Lice-
alnych w Le¿ajsku odby³ siê po-
wiatowy etap konkursu „Mistrz
klawiatury”.

�Powiatowy Mistrz Klawiatury Bartosz
Zieliñski z ZS w Nowej Sarzynie.

�Laureat II miejsca Piotr Parulski z ZST
w Le¿ajsku.

�Laureat III miejsca £ukasz Lizak z ZST
w Le¿ajsku.

�Jedn¹ z turniejowych konkurencji by³o
udzielanie pomocy przedmedycznej.

�Z prowadzeniem samochodu z tzw. talerzem  „Stewarta” zmierzy³ siê równie¿ Wice-
starosta Marek Kogut.

Organizatorzy konkursu sk³a-

daj¹ serdeczne podziêkowania

fundatorom nagród: Pos³owi

Zbigniewowi Rynasiewiczowi,

Wójtowi Gminy Le¿ajsk Krzysz-

tofowi Sobejce, Dyrektorowi

Agencji Restrukturyzacji i Mo-

dernizacji Rolnictwa Markowi

Ordyczyñskiemu. Nagrodê spe-

cjaln¹ i nagrody dodatkowe

ufundowali: So³tys wsi Cha³up-

ki Dêbniañskie Piotr Szpila oraz

Dyrektor WORD Micha³ Wilk

i firma ICF Carting Rzeszów.

Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny
w Zespole Szkół Technicznych
Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny
w Zespole Szkół Technicznych
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Na starcie stanê³o ponad trzy-
stu zawodników, którzy œcigali siê
w bia³ych czapeczkach i czerwo-
nych koszulkach. Najm³odsi
uczestnicy mieli 12 a najstarsi na-
wet 75 lat. Bia³o-czerwona kolum-
na biegaczy pokona³a 5-cio kilo-
metrow¹ trasê od Muzeum, ulic¹
Mickiewicza do Bazyliki Ojców
Bernardynów i z powrotem. Pierw-

Mini Maraton
z Funduszami Europejskimi

na 5-lecie Muzeum Ziemi Le¿ajskiej

szy na metê przyby³ £ukasz Skiba.
Zwyciêzcy otrzymali puchary
a wszyscy uczestnicy pami¹tkowe
dyplomy oraz upominki.

Organizatorem wydarzenia by³o
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej wraz
z Urzêdem Marsza³kowskim Woje-
wództwa Podkarpackiego (Depar-
tament Rozwoju Regionalnego).

Paulina Usowska

Muzeum Ziemi Le¿ajskiej stara siê co rok uczciæ oraz podkreœliæ zna-
czenie Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W ubieg³ym roku by³o to
wyra¿one poprzez upieczenie bia³o-czerwonego, mierz¹cego 15 m
i 21 cm „Mazurka Flagowego”, w tym zaœ roku, 2 maja, odby³ siê
Rodzinny Mini Maraton z Funduszami Europejskimi.
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We wtorek 23 kwietnia w Tarno-
górze mia³y miejsce obchody 69.
rocznicy akcji ratowania lotników
angielskich podczas drugiej woj-
ny œwiatowej.

Brytyjski samolot Halifax JP 224
wykonywa³ lot z zaopatrzeniem dla
partyzantów z Okrêgu Lubelskie-
go Armii Krajowej. Gdy do celu
pozosta³o oko³o 20 minut, prze³¹-
czono zasilanie samolotu na zbior-
nik zapasowy paliwa. Po chwili
zacz¹³ siê d³awiæ pierwszy i drugi sil-
nik, aby ratowaæ sytuacjê postano-
wiono wyrzuciæ ³adunek w celu
odci¹¿enia samolotu. Niestety po
chwili odmówi³ pos³uszeñstwa trze-
ci silnik – w tej sytuacji dowódca
wyda³ rozkaz opuszczenia samolo-
tu. Ostatecznie wszyscy lotnicy prze-
¿yli wojnê i powrócili do swoich do-
mów. Do uratowania czterech spo-
œród siedmiu cz³onków za³ogi przy-
czynili siê partyzanci oraz mieszkañ-
cy Tarnogóry, którzy udzielili im nie-
zbêdnej pomocy i schronienia.

Tegoroczna uroczystoœæ, upamiêt-
niaj¹ca tamte wydarzenia by³a szcze-
gólna, bo swoj¹ obecnoœci¹ uœwiet-
ni³y j¹ Rita Storey – ma³¿onka pilo-
ta i dowódcy samolotu Thomasa
Storeya oraz ich trzy córki Pat Bow-
skill, Jennifer Elkin i Susan Hay-
hurst Storey. Obchody rozpoczê³y
siê w Szkole Podstawowej w Tarno-
górze, gdzie mia³o miejsce spotka-
nie goœci z Anglii z uczniami – wnu-
kami i prawnukami bohaterów

z 1944 roku. W programie znalaz³y
siê wystêpy artystyczne, wiersze, pio-
senki i pytania skierowane do rodzi-
ny dowódcy samolotu. Dzieci od-
tañczy³y tak¿e poloneza, prezentu-
j¹c tym samym goœciom cz¹stkê pol-
skiej kultury. Jennifer Elkin przeka-
za³a szkole pami¹tki zwi¹zane z oj-
cem – czapkê dowódcy, nieœmiertel-
nik oraz regionaln¹ gazetê an-
gielsk¹, w której zamieszczono arty-
ku³ opisuj¹cy obelisk, który powsta³
w Tarnogórze.  W spotkaniu udzia³
wziêli równie¿ m.in. Bronis³aw Smo-
³a – uczestnik tamtych wydarzeñ,
¿o³nierz Batalionów Ch³opskich,
Halina Teofilska – córka dowódcy
BCh Zenona Wo³cza, nadzoruj¹ce-
go akcjê pomocy dla lotników,
Edward Kak - pomys³odawca i fun-

Spotkanie po latach

dator pomnika, Grzegorz Kusiak,
który jako pierwszy nawi¹za³ kon-
takt z rodzin¹ pilota. Dalsza czêœæ
uroczystoœci odby³a siê pod obeli-
skiem, gdzie Rita Storey i zastêpca
burmistrza Danuta Pinderska doko-
na³y ods³oniêcia pami¹tkowej tabli-
cy z nazwiskami cz³onków za³ogi Ha-
lifaxa.

Angielki przebywa³y w naszej
gminie od 21 do 25 kwietnia.
W tym czasie odwiedzi³y wszyst-
kie miejsca zwi¹zane z pobytem
Thomasa Storeya w Tarnogórze

i okolicach, a tak¿e ¿yj¹cego do
dziœ partyzanta Bronis³awa Sowê
z Tarnogóry. Podczas ogl¹dania
wraku samolotu, mi³¹ niespo-
dziankê sprawi³ im Piotr Ga³dyœ –
pasjonat historii z Nowej Sarzy-
ny, który wrêczy³ im zachowan¹
w dobrym stanie czapkê jednego
z pilotów.  Niecodziennych goœci
z Anglii przyj¹³ tak¿e burmistrz
Jerzy Paul. W trakcie spotkania
w Urzêdzie Miasta i Gminy, panie
podzieli³y siê swoimi wra¿eniami
z pobytu w Polsce.

Gminne obchody Dnia Stra¿aka
3 maja, w wigiliê wspomnienia  œw. Floriana
stra¿acy z Gminy Nowa Sarzyna obchodzili swoje œwiêto.

Uroczystoœci rozpoczê³a Msza
œw. w intencji stra¿aków i Ojczy-
zny w Koœciele Parafialnym w No-
wej Sarzynie. Nastêpnie stra¿acy
oraz zaproszeni goœcie prowadzeni
przez orkiestrê dêt¹ z ma¿oretka-
mi z Brzózy Królewskiej przema-
szerowali na plac Jednostki Ratow-

cie wspania³y, wielopokoleniowy doro-
bek naszej gminnej rodziny stra¿ackiej.
Rodzina ta, choæ bardzo liczna, jest
niezwykle solidarna, gotowa do poœwiê-
ceñ i troszcz¹ca siê o dobro ca³ej naszej
wspólnoty. ̄ yczê, aby Bo¿a opatrznoœæ
czuwa³a nad wami, ¿ebyœcie wype³niali
swoje zadania najlepiej, jak siê da, ¿eby-
œcie z ka¿dej akcji wracali zdrowi i za-
dowoleni z jej efektów – powiedzia³
burmistrz. Na zakoñczenie g³os za-
bra³ Prezes Zarz¹du Miejsko-Gmin-
nego Zwi¹zku OSP RP Józef Sarzyñ-
ski, który podziêkowa³ PSP w Le¿aj-
sku, JRG PSP w Nowej Sarzynie oraz
w³adzom samorz¹dowym za wspie-
ranie bie¿¹cej dzia³alnoœci gminnych
jednostek OSP.

W dniu 5 maja br. podczas uro-
czystoœci wojewódzkich z okazji
Dnia Stra¿aka w Kalwarii Pac³aw-
skiej zosta³y przyznane odznaczenia
dla stra¿aków z naszej gminy. Otrzy-
mali je: Jan G¹ska – Medal Hono-
rowy im. Boles³awa Homicza, An-
drzej ̄ uczek – Z³oty Krzy¿ Zas³ugi,
Józef Kludys – Srebrny Krzy¿ Za-
s³ugi oraz Franciszek Jakubowski –
Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi.

niczo-Gaœniczej PSP, gdzie odby³ siê
uroczysty apel. Zebranych przywi-
ta³ dowódca jednostki Józef Klu-
dys, dziêkuj¹c wszystkim, którzy
przyczynili siê do przygotowania
obchodów. Nastêpnie wrêczono
odznaczenia za dzia³alnoœæ na rzecz
ochrony przeciwpo¿arowej. Z³oty
Medal „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”
otrzymali Wies³aw Panek i Zbi-
gniew Wilk, srebrny – Zbigniew Li-
sowiec i Adam Waœko, natomiast
br¹zowy – £ukasz Baj, Bart³omiej
Czechowicz, Marian Mucha oraz
Janusz ¯uraw. Odznak¹ „Stra¿ak
Wzorowy” zostali uhonorowani:
Krzysztof Baj, Janusz Banaœ, Zbi-
gniew Cegiel, Adam D¹bek, Mate-
usz Federkiewicz, Dariusz Jaromin,
£ukasz Jod³owski i Damian Œli¿.

W dalszej kolejnoœci g³os zabra³
Burmistrz Miasta i Gminy Jerzy
Paul, który z³o¿y³ ¿yczenia stra¿akom
oraz z³o¿y³ gratulacje nagrodzonym.
Z ka¿dym rokiem, jesteœcie bogatsi
o nowe doœwiadczenia, przez co tworzy-
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Spoœród prezentacji komisja
konkursowa najwy¿ej oceni³a frag-
ment widowiska „Obieraczki”
w wykonaniu Zespo³u Obrzêdo-
wego z £azor. Druga nagroda przy-
pad³a w udziale zespo³owi ludo-
wemu „Górniacy” z Kolbuszowej
za „Odpust na Górny” oraz ze-
spo³owi obrzêdowemu „Mazurze-
nie” z Mazurów za „¯niwa w Ma-

Wœród juniorek na podium znalaz³a siê zawodniczka Azalii Brzóza
Królewska: drugie miejsce zajê³a Katarzyna Kozyra. Wœród juniorek
m³odszych mistrzostwo pokaza³a Katarzyna Socha, która na trasie za-
notowa³a upadek, spad³ jej ³añcuch, a mimo to wygra³a i o 20 sekund
wyprzedzi³a rywalkê z drug¹ lokat¹. Najwiêksz¹ niespodziankê sprawi³
Sebastian Grabarz w kategorii m³odzik: wygra³ swój wyœcig wyprzedza-
j¹c o ponad 40 sekund mistrza Polski.

Organizatorem imprezy by³ LKS Azalia Brzóza Królewska,
a jednym ze sponsorów gmina Le¿ajsk.

Ko³o Gospodyñ Wiejskich
w Dêbnie 13 kwietnia obchodzi³o
jubileusz 50-lecia dzia³alnoœci. Z tej
okazji wspólnie z Lokaln¹ Grup¹
Dzia³ania, Stowarzyszeniem „Re-
gion Sanu i Trzeboœnicy” w Wie-
rzawicach oraz z Gminnym
Oœrodkiem Kultury w Giedlaro-
wej zorganizowano imprezê pt.
„Cudze chwalicie swego nie zna-
cie, sami nie wiecie co posiadacie”.

W tym uroczystym wydarzeniu
udzia³ wziêli przedstawiciele gmi-
ny: koordynator ds. oœwiaty, pro-

zurach”, trzecia zaœ widowisku
„Rogowskie k³opocze” zaprezen-
towanemu przez zespó³ œpiewa-
czo-obrzêdowy „Rogowice” z Ro-
gów i zespo³owi folklorystyczne-
mu „Folusz” z Giedlarowej za wi-
dowisko „Czas oczekiwania”.

Wyró¿nieniem pierwszego stop-
nia uhonorowano Grupê Kolêd-
nicz¹ „Tatary” z Uniejowic za wido-
wisko „Raj” oraz Zespó³ Obrzêdowy
„Mazurzanie” z Mazurów za przed-
stawienie „Na jagody”. Ponadto ko-
misja konkursowa postanowi³a przy-

znaæ pozosta³ym wykonawcom
13 wyró¿nieñ drugiego stopnia.

Fundatorami nagród i wyró¿-
nieñ byli wójt gminy Le¿ajsk, Wo-
jewódzki Dom Kultury w Rzeszo-
wie oraz Gminny Oœrodek Kul-
tury w Giedlarowej.

Przez dwa kwietniowe dni w gie-
dlarowskim oœrodku kultury od-
bywa³a sie XXV edycja wojewódz-
kiego konkursu „Ludowe obrzê-
dy i zwyczaje”. Zaprezentowano
obrzêdy rodzinne, zwyczaje zwi¹-
zane z cyklem prac w gospodar-
stwie rolnym oraz ludow¹ tra-
dycj¹.

50-lecie KGW w Dêbnie
mocji, kultury i wspó³pracy z or-
ganizacjami spo³ecznymi Ma³go-
rzata Walania, przewodnicz¹cy
Rady Gminy Dariusz Mêdrek,
w-ce dyrektor Podkarpackiego
Oœrodka Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale Krystyna Gdula,
dyrektor Gminnego Oœrodka Kul-
tury w Giedlarowej Marek Krauz,
przedstawicielki LGD na czele
z Sylwi¹ Rychlak, delegacje Kó³
Gospodyñ Wiejskich z zaprzyjaŸ-
nionych Kó³ z terenu gminy oraz
seniorki naszego Ko³a.

W sobotnie popo³udnie 4 maja
na placu przed miejscow¹ remiz¹
OSP zebrali sie mieszkañcy Rzu-
chowa, okolic oraz zaproszeni go-
œcie. W programie majówki by³y
konkursy, wystêpy zespo³ów arty-
stycznych oraz wspólne biesiado-
wanie. W sportowej rywalizacji

Rodzinnie w Rzuchowie

W lesie kopeckim ko³o Tarnogóry odby³ siê VII MTB o Puchar Ziemi Le¿aj-
skiej bêd¹cym eliminacj¹ do Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y. W im-
prezie wystartowa³a rekordowa liczba 170 zawodniczek i zawodników.

Kolarskie zmaganiaKolarskie zmagania

Maraton
ludowych obrzędów
Maraton
ludowych obrzędów

i sprawnoœciowych konkurencjach
zmierzy³y siê dzieci oraz doroœli.
Na scenie zaprezentowa³ siê ze-
spó³ œpiewaczy „Kalina” z Przy-
chojca. Rzuchowski piknik zorga-
nizowano przy wspó³pracy gmin-
nego oœrodka kultury i miejsco-
wej rady so³eckiej.



��GMINA GRODZISKO DOLNE

12 KURIER POWIATOWY 5/2013 (110)

125 lat tradycji po¿arniczych
Do OSP nale¿y dziœ 122 czynnych stra¿aków, w tym 33 kobiety. Jednostka jest w³¹czona do krajowego
systemu ratowniczo-gaœniczego. Jej szeregi zasila kobieca dru¿yna po¿arnicza – dwukrotne Mistrzynie
Polski.

Po uroczystym apelu na rêce
prezesa jednostki – druha Stani-
s³awa Papaka skierowano wiele
s³ów uznania oraz podziêkowañ
za gotowoœæ, wspó³pracê, profe-
sjonalizm oraz osi¹gane wyniki.
G³os zabrali m.in. st. bryg. Jan Zio-
bro – zastêpca Podkarpackiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP,
dh Mieczys³aw Kot – Dyrektor
Biura ZOW ZOSP RP w Rzeszo-

Powstanie stra¿y po¿arnej
w Grodzisku Dolnym poprzedzi³y
dwie próby. Gdy w Grodzisku wy-
buch³ groŸny po¿ar, kieruj¹cy akcj¹
gaszenia miejscowy wikariusz
utworzy³ coœ w rodzaju „pogoto-
wia stra¿y ogniowej”. Z kobiet
utworzy³ „pocztê” do dostarczania
wody, m³odych mê¿czyzn lokowa³
na dachach, a pozosta³ych na sta-
nowiskach gaœniczych. Kilka lat
póŸniej Grodziski proboszcz wzo-
rem swojego poprzednika próbo-
wa³ odtworzyæ formacjê, wyposa-
¿aj¹c ochotników w kilkanaœcie
sztuk sikawek z drewna lipowego.
Jednak formalnie Stra¿ Ogniow¹
w Grodzisku uda³o siê powo³aæ
z inicjatywy zawodowego kaprala
Jana Pysza w 1888 roku. Z zebra-
nych sk³adek zakupiono sikawkê
jednocylindrow¹. Z czasem doku-
piono wê¿e, he³my, mundury,
a miejscowe nauczycielki wyhafto-
wa³y sztandar. W 1928 roku do dys-
pozycji stra¿y zostaje oddany Dom
Ludowy, przy budowie którego
pracowali spo³ecznie wszyscy stra-
¿acy. W roku 1960 nastêpuje uro-
czyste otwarcie budynku stra¿nicy
wraz z wyposa¿eniem. Powstaje te¿
sekcja ¿eñska. Z czasem jednostka
wzbogaca siê o nowe samochody,
remiza zostaje rozbudowana…

Od tamtych wydarzeñ minê³o
w tym roku 125 lat. Aby uœwietniæ
ten jak¿e znacz¹cy w dziejach
OSP jubileusz, w dniu 3 maja jed-
nostka obchodzi³a swoje œwiêto.
Jubileusz 125-lecia Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Grodzisku Dol-
nym po³¹czono z gminnymi ob-
chodami Dnia Stra¿aka.

W uroczystoœciach uczestniczyli
przedstawiciele w³adz wojewódz-
kich, powiatowych i samorz¹do-
wych, zaproszeni goœcie, reprezen-
tanci ró¿nych instytucji publicz-
nych oraz delegacje grodziskich
stra¿aków wraz z pocztami i sztan-
darami. Stra¿acy swoje œwiêto roz-
poczêli msz¹ œwiêt¹, po czym
ulicznym paradnym marszem,
któremu przygrywa³a Grodziska
Orkiestra Dêta, przemieœcili siê na
plac remizy OSP w Grodzisku
Dolnym. Tu odby³a siê dalsza czêœæ
uroczystoœci.

Jubileusz organizacji dzia³aj¹cej
nieprzerwanie od 125 lat, by³ naj-
lepsz¹ okazj¹ by podziêkowaæ tym,
którzy czêsto spo³ecznie i z wiel-
kim zaanga¿owaniem pracuj¹ na
rzecz gminy, ratuj¹c niejednokrot-
nie ¿ycie i mienie jej mieszkañców.
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W postêpowaniu przetargo-
wym wziê³o udzia³ 4 oferentów.
Wygra³a Spó³dzielnia Us³ug Dro-
gowo-Rolniczych w Grodzisku
Dolnym. Przebudowie ulegnie ist-
niej¹cy przepust, na nowy ¿elbe-
towy o przekroju skrzyniowym.
Skarpa wlotu i wylotu umocnio-
na zostanie p³ytami a¿urowymi.
Na moœcie pojawi siê obustronna
stalowa balustrada. Koszt inwesty-
cji to prawie 177 tys. z³.

Wybrano równie¿ wykonawców
robót na wykonanie dodatkowych
instalacji elektrycznych wewnêtrz-
nych w budynku Gminnego
Oœrodka Kultury w Grodzisku
Dolnym. Zakres prac podzielony
zosta³ na 4 czêœci, w sk³ad których

W Gminie Grodzisko Dolne
boiska sportowe powstaj¹ jak grzy-
by po deszczu. Mamy orliki w Gro-
dzisku Dolnym i Górnym, boisko
na stadionie Grodziszczanki, tzw.
ma³y orlik w Chodaczowie. Obec-
nie powstaje kolejne boisko, tym
razem w Laszczynach.

Prowadz¹ce od 2012 roku szko-
³ê podstawow¹ i przedszkole, Sto-
warzyszenie Rozwoju Wsi Laszczy-
ny otrzyma³o dofinansowanie na
budowê boiska sportowego o tra-
wiastej nawierzchni. Dziêki temu
mieszkañcy wsi bêd¹ mieæ miejsce
do czynnego uprawiania sportu
i rekreacji.

Z inicjatywy cz³onków stowarzy-
szenia gmina u¿yczy³a 15-arow¹
niezagospodarowan¹ dzia³kê, na
której powstanie miejsce do har-

wchodz¹: klimatyzacja, zasilanie,
rozdzielnice, instalacje struktural-
ne oraz instalacja przeciwpo¿aro-
wa i antyw³amaniowa. Wykonaw-
ców jest trzech. Ca³oœæ zadania za-
myka siê kwot¹ ponad 181 tys. z³.

Miesi¹c maj obfitowaæ bêdzie
w kolejne przetargi. Na dniach
poznamy wykonawcê k³adki dla
pieszych w ci¹gu drogi powiato-
wej w kierunku zbiornika Czyste,
parkingu przy Urzêdzie Gminy
i remontu bie¿¹cego dróg gmin-
nych. W kolejce na og³oszenie cze-
ka przetarg na wykonanie termo-
modernizacji budynków u¿ytecz-
noœci publicznej oraz remontu
bazy oœwiatowej na terenie gminy
Grodzisko Dolne. MH

Czas na przetargi
Z koñcem kwietnia gmina rozstrzygnê³a przetargi na dwa zadania
inwestycyjne. Z pocz¹tkiem czerwca rusz¹ prace na moœcie na tzw.
agronomówce w Grodzisku Górnym.

ców i sportu. Dzia³ka zlokalizowa-
na jest w bezpoœrednim s¹siedz-
twie Szko³y Podstawowej i Oœrod-
ka Rewalidacyjno-Wychowawcze-
go w Laszczynach.

W ramach projektu wykonana
zostanie nawierzchnia boiska. Te-
ren wokó³ otoczy czterometrowe
ogrodzenie. Zakupione zostan¹
bramki. Koszt budowy boiska to
ponad 63,5 tys. z³. Znacz¹c¹ czêœæ
kwoty uda³o siê pozyskaæ od spon-
sorów, 5 tys. z³ stanowi dotacja
otrzymana z Urzêdu Gminy, a 25
tys. otrzymano z PROW 2007-
2013 w ramach dzia³ania wdra¿a-
nie lokalnych strategii rozwoju dla
ma³ych projektów.

Budowa boiska ju¿ siê rozpoczê-
³a. Zdjêto warstwê humusu, teren
nawieziono i wyrównano. MH

W Laszczynach buduj¹
boisko sportowe

wie, dh Józef Golec – Prezes Za-
rz¹du Oddzia³u Powiatowego PSP
w Le¿ajsku, Marek Kogut – Wice-
starosta Le¿ajski, Jacek Chmura –
Wójt Gminy.

W imieniu jednostki podziêko-
wanie wyg³osi³ prezes Papak. Pod-
kreœli³ bardzo dobr¹ wspó³pracê na
szczeblu OSP gmina. S³owa
wdziêcznoœci skierowa³ na rêce ko-
mendanta PSP, za pomoc w zakre-
sie organizacji szkoleñ oraz wspiera-
nie dzia³añ zmierzaj¹cych do lepsze-
go wyposa¿ania jednostki w sprzêt.

W trakcie obchodów ods³oniê-
to i poœwiecono pami¹tkow¹ ta-
blicê dedykowan¹ jednostce oraz
figurê œwiêtego Floriana, jaka znaj-
duje siê na placu przed remiz¹.
Jubilatka otrzyma³a równie¿ samo-
chód ciê¿ki ratowniczo-gaœniczy.

Jubileusz jednostki sta³ siê
okazj¹ do wrêczenia odznaczeñ za
d³ugoletni¹ s³u¿bê spo³eczn¹.
W trakcie uroczystego apelu za-
s³u¿onym druhom i druhnom
wrêczono z³ote, srebrne i br¹zowe
medale „za zas³ugi dla po¿arnic-
twa” oraz odznaki „stra¿ak wzoro-
wy” i „za wys³ugê lat”.

MH
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Majdanówka 2013

Jury oceniaj¹c tegorocznych
Wykonawców zwróci³o uwagê na
wysoki poziom artystyczny, zna-
komite przygotowanie od strony
organizacyjnej przez Stowarzysze-
nie Folklorystyczne Majdaniarze,
jak równie¿ So³ectwo £ukowa.

Podczas „Majdanówki” zapre-
zentowa³y siê takie kapele ludo-
we, jak m.in.: Muzykanty z Trzcia-
ny, Kapela Ludowa „Roztocze”
z Tomaszowa Lubelskiego, Kape-

12.05.br. w £ukowej odby³y siê
XXI Ogólnopolskie Spotkania
Skrzypków Graj¹cych Muzykê
Ludow¹ „Majdanówka 2013”.

Sponsorzy Majdanówki 2013:
1. Oœrodek Kultury w Nowej Sarzynie
2. Zak³ad Kowalsko-Œlusarski K³ak
3. Pose³ Tomasz Kamiñski
4. Senator Janina Sagatowska
5. Browar Le¿ajsk
6. Starostwo Powiatowe w Le¿ajsku
7. Zbigniew Walas z Nowej Sarzyny
8. Miasto i Gmina Nowa Sarzyna
9. Urz¹d Gminy Le¿ajsk
10. HORTINO w Le¿ajsku
11. Urz¹d Marsza³kowski Wojewódz-

twa Podkarpackiego
12. SKOK Chmielewskiego
Patronat honorowy nad imprez¹ obj¹³
Marsza³ek Województwa Podkarpac-
kiego.

la „Sarzynioki” z Sarzyny oraz ze-
spo³y œpiewacze z £ukowej, Sarzy-
ny, Tarnogóry. Na imprezie mia³y
miejsce równie¿ solowe popisy
m³odych muzykantów na akorde-
onie, które prowadzi Stanis³aw
Wojtanowski.

Warto podkreœliæ tak¿e wyj¹t-
kow¹ atmosferê, jaka panowa³a
podczas tej imprezy, pogoda by³a
wymarzona. Zmaganiom muzycz-
nym towarzyszy³y media regional-

ne i krajowe, takie jak: Kurier Po-
wiatowy, Radio Rzeszów, Radio
Via i Polskie Radio.

Na uwagê zas³uguje równie¿
fakt, i¿ zdecydowana wiêkszoœæ
uczestników to ludzie m³odzi. Jest
to wiêc potwierdzeniem, i¿ m³o-
dzie¿ potrafi doceniæ instrumen-
ty ludowe i umie kultywowaæ tra-
dycje kultury ludowej.

mab

Jury w sk³adzie: Stanis³aw Woj-
danowicz – muzyk, Zenon Wojta-
nowski – muzyk, Jerzy Charysz –
sekretarz komisji oraz Roman
Kostyra – muzyk, oceni³o 29
skrzypków graj¹cych muzykê lu-
dow¹ zgodnie z przewidzianym re-
gulaminem i postanowi³o przy-
znaæ nastêpuj¹ce nagrody, wyró¿-
nienia i wyró¿nienia honorowe:

I miejsce – Kazimierz Marcinek

II miejsce – Kamila Stachnij

III miejsce – Jan Cebula

Wyró¿nienia:

Paulina Ferenc

Kazimierz Skorzec

Ferdynand Ciasnocha

Anita Pitura

Grzegorz Sowa

Dawid Ba³ut

Izabela Kozyra

Wyró¿nienia honorowe:

Paulina Ferenc

Kamil Ba³ut

Nagroda specjalna Majdaniarzy –

Kapela Roztocze z Tomaszowa Lu-

belskiego

Najstarszy uczestnik Majdanówki

2013 - Ferdynand Ciasnocha

Najm³odszy uczestnik Majdanów-

ki 2013 - Paulina Ferenc
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O Romanie Kostyrze bez w¹t-
pienia mo¿na powiedzieæ, ¿e jest
on „motorem” ¿ycia kulturalne-
go nie tylko Nowej Sarzyny czy
nawet Powiatu Le¿ajskiego, ale da-
leko siêgaj¹cych okolic. To jego
dzie³em s¹ Miêdzynarodowe Spo-
tkania Poetów organizowane ju¿
od 19 lat (w roku 2014 odbêdzie
siê jubileuszowe – XX Spotkanie).

Swoistego rodzaju podsumowa-
niem 35-lecia pracy twórczej pana
Kostyry jest wydanie zbiorku jego
wierszy pt. „Klucz pod wycie-
raczk¹”. Tomik ten sk³ada siê z 36
wierszy. Zapewne by³o ich wiêcej,
ale jak ka¿dy „szanuj¹cy siê autor”,
nie przekaza³ do publikacji wszyst-
kich, wybieraj¹c te jego zdaniem
najlepsze. A szkoda, bo byæ mo¿e

35 lecie pracy twórczej
Romana Kostyry
W pierwsze dni maja br. Roman
Kostyra – wspania³y animator kul-
tury, prezes Stowarzyszenia Folk-
lorystycznego „Majdaniarze”
w Nowej Sarzynie, znany i ceniony
regionalista, œwiêtowa³ jubileusz
35-lecia swojej pracy twórczej.

Ka¿dy z goœci otrzyma³ tomik wierszy

z podpisem autora.

Pan Kostyra zosta³ odznaczony Medalem

„Zas³u¿ony dzia³acz dla kultury polskiej”

– odznaczeniem Ministra Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego.

W imieniu Zarz¹du Powiatu Le¿ajskiego

gratulacje z okazji jubileuszu z³o¿y³ Lu-

cjan Czenczek – Cz³onek Zarz¹du Powia-

tu Le¿ajskiego.

w szufladzie utknê³y jeszcze inne
pere³ki...

Na jubileusz Romana Kostyry
do siedziby Stowarzyszenia Folk-
lorystycznego „Majdaniarze” przy-
by³o wielu goœci. Spor¹ niespo-
dziank¹ dla Pana Romana by³ rów-
nie¿ fakt, i¿ tego dnia zosta³ mu
wrêczony Medal „Zas³u¿ony dzia-

Scena Przemyskiego Centrum
Kultury w dniach 5 i 6 kwietnia
2013 r. rozbrzmiewa³a muzyk¹
i œpiewem utalentowanych m³o-
dych artystów w wieku od 6 do 17
lat. Œpiewano i grano g³ównie
utwory w jêzyku polskim, ale
mo¿na by³o tak¿e us³yszeæ piosen-
ki anglojêzyczne.

Przegl¹d w Przemyœlu ma wie-
loletni¹ tradycjê i cieszy siê du¿¹
popularnoœci¹ w naszym regionie,
o czym mo¿na siê by³o przekonaæ
podczas tegorocznego fina³u.

Ca³a impreza ma charakter
dwuetapowy. Najpierw przepro-
wadzane s¹ eliminacje powiato-
we, w których wy³aniane s¹ oso-
by reprezentuj¹ce poszczególne
powiaty i gminy w przes³ucha-
niach fina³owych, by póŸniej
wybrana przez konkursowe jury
œcis³a czo³ówka mog³a zaprezen-

„Œpiewaj Razem z Nami”...
od Le¿ajska do  Przemyœla
O atrakcyjne nagrody i miano laureatów Fina³u XXIII Przegl¹du Pio-
senki „Œpiewaj Razem z Nami” w Przemyœlu przez dwa dni walczy³o
70 solistów i 9 zespo³ów z ca³ego Podkarpacia.

towaæ siê wszystkim w koncercie
galowym.

W tegorocznym finale przegl¹-
du, nasze miasto, powiat i gminê
reprezentowa³y trzy solistki: Patry-
cja Tabin, Diana Cisek i Julia
Kurasiewicz oraz trzyosobowy
zespó³ wokalny: Wiktoria Bilska,
Sara Pacyniak i Ania Rejman.
Wszystkie te osoby uczêszczaj¹ na
zajêcia grupy wokalnej „MERI-
TUM” dzia³aj¹cej przy Miejskim
Centrum Kultury w Le¿ajsku.

Wielka by³a ich radoœæ, kiedy
og³oszono werdykt i okaza³o siê ¿e
w koncercie galowym wyst¹pi¹ a¿
trzy z nich. W najm³odszej kate-
gorii wiekowej klasy I-III, I miej-
sce  zdoby³a Patrycja Tabin .
W kategorii wiekowej klasy IV-VI,
I miejsce zdoby³a Julia Kurasie-
wicz, natomiast Diana Cisek
otrzyma³a wyró¿nienie.

³acz dla kultury polskiej” – odzna-
czenie Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Medal panu

Romanowi  wrêczy³ Tomasz Ka-
miñski – Pose³ na Sejm RP.

mab
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Sukces m³odych
humanistów z Chrobrego

Finaliœci okrêgowej XLIII Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego z Liceum Ogólno-

kszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego w Le¿ajsku – Seweryn Stêpniowski z kl. 3i oraz

£ukasz Chmura z kl. 3e.

Seweryn Stêpniowski
W tym roku ju¿ drugi raz bra-

³em udzia³ w Olimpiadzie Litera-
tury i Jêzyka Polskiego, co by³o na-
turaln¹ konsekwencj¹ moich po-
zaszkolnych pasji – prozê i poezjê
„poch³aniam” od najm³odszych
lat, w wolnym czasie sam piszê.
Jeden gatunek literacki ceniê
szczególnie – fantastykê – konwen-
cjê mi najbli¿sz¹, niezwykle z³o-
¿on¹ i niejednorodn¹, która daje
twórcy najszerszy zakres mo¿liwo-
œci w kreowaniu œwiata przedsta-
wionego, a czytelnikowi oferuje
doznania niemo¿liwe do wywo³a-
nia przez inne, typowe gatunki.
Oczywistym by³ wiêc mój wybór
tematu na zawody szkolne – doty-
czy³ on bezpoœrednio fantastyki i
obejmowa³ zakres kultury ogó³em,
nie tylko literatury.

Zdobywaj¹c now¹ wiedzê i do-
g³êbnie analizuj¹c przedmiot swo-
ich zainteresowañ jeszcze lepiej
zrozumia³em g³êbiê zjawiska lite-

rackiego, które towarzyszy³o mi
przez lata, ale najpiêkniejsze by³o
zyskanie nowych inspiracji, dotar-
cie do drugiego dna czegoœ, co wy-
dawa³o mi siê znane, mogê to okre-
œliæ tylko jednym terminem, któ-
ry brzmi: iluminacja.

Jestem wdziêczny mojej polo-
nistce, pani Barbarze D³ugoñ, za
zauwa¿enie mojej pasji i pracê ze
mn¹, bym móg³ zaistnieæ w œro-
dowisku ludzi tak samo kochaj¹-
cych literaturê.

W ubieg³ym roku doszed³em do
fina³u zawodów okrêgowych,
w tym roku obaj z koleg¹ z nasze-

Dziêkujemy naszym polonistkom pani
Barbarze D³ugoñ i pani Brygidzie Po-
lañskiej za przygotowanie nas do
wszystkich etapów OLiJP. Pragnie-
my tak¿e podziêkowaæ dyrekcji szko-
³y za wsparcie i wiarê w si³ê naszego
zaanga¿owania. By³o to cenne do-
œwiadczenie, idealna okazja, aby
sprawdziæ siê w ulubionej dziedzinie.

Seweryn Stêpniowski,
£ukasz Chmura

£ukasz Chmura
Ju¿ od najm³odszych lat intereso-
wa³em siê literatur¹ i histori¹. W
gimnazjum kontynuowa³em swe
pasje. Do szko³y œredniej posze-
d³em na profil matematyczno –
fizyczny, lecz nadal rozwija³em
swoje zainteresowania i zacz¹³em
zaznajamiaæ siê z programami,
z jêzyka polskiego i historii, prze-

Z dum¹ nale¿y stwierdziæ, ¿e
uczniowie uzyskali liczbê punk-
tów, kwalifikuj¹c¹ ich do udzia³u
w etapie centralnym OLiJP, nie-
stety w trakcie rekrutacji zmie-
niono regulamin olimpiady. Trze-
ba podkreœliæ, ¿e Seweryn
i £ukasz przetarli szlaki nastêp-
nym humanistom z Chrobrego.

go liceum – £ukaszem Chmur¹
reprezentowaliœmy nasz¹ szko³ê
w finale drugiej czêœci zawodów
okrêgowych Olimpiady Literatu-
ry i Jêzyka Polskiego.

widzianymi dla profilów rozszerzo-
nych. Moja nauczycielka jêzyka
polskiego, pani mgr Brygida Po-
lañska, zauwa¿y³a moje fascynacje
i zachêca³a mnie do brania udzia-
³u w konkursach jêzykowych.
Wobec tego chêtnie przyst¹pi³em
do Olimpiady Literatury i Jêzyka
Polskiego. Pierwszy etap polega³ na
napisaniu pracy badawczej. Wy-
bra³em temat zgodny z moimi za-
interesowaniami: „Staropolskie
wzory osobowe”. Pod uwagê wzi¹-
³em trzy wzorce osobowe: szlach-
cica-ziemianina, mê¿a stanu i ry-
cerza chrzeœcijañskiego. Analizo-
wa³em i interpretowa³em utwory:
Reja, Lubomirskiego, Skargi oraz
Starowolskiego. Drugi etap olim-
piady sprawdza³ ogóln¹ wiedzê
uczestników w zakresie literatury
oraz gramatyki, sk³ada³ siê z dwóch
czêœci: pisemnej (praca literacka
i test z gramatyki jêzyka polskie-
go) i ustnej (sprawdzenie wiedzy
teoretyczno-literackiej, a tak¿e py-
tania z zakresu pracy, któr¹ pisa-
³em). Dziêki w³asnej pracy i facho-
wej pomocy pani Polañskiej uda-
³o mi siê godnie reprezentowaæ
nasz¹ szko³ê.

Na wstêpie uroczystoœci pan
dyrektor Jacek Wojda³owicz po-
wita³ absolwentów, nauczycieli
oraz zaproszonych goœci oraz skie-
rowa³ do absolwentów s³owa po-
¿egnania bogate w wa¿ne ¿ycio-
we refleksje.

Nastêpnie dyrektor szko³y,
w asyœcie Wicestarosty Le¿ajskie-
go pana Marka Koguta wrêczy³
dziewiêciu absolwentom œwiadec-
twa ukoñczenia Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego z wyró¿nieniem.

W dalszej czêœci Wiceburmistrz
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
pani Danuta Pinderska, cz³onki-
nie prezydium Rady Rodziców
panie Danuta Kurzyp i Katarzy-
na Mierzwa oraz wychowawcy
klas maturalnych wrêczyli nagro-
dy ksi¹¿kowe absolwentom, któ-
rzy wyró¿nili siê wzorowym za-
chowaniem, bardzo dobrymi wy-
nikami w nauce, osi¹gniêciami
sportowymi i artystycznymi oraz
aktywn¹ praca na rzecz szko³y.

Warto podkreœliæ, ¿e nagrody wrê-
czono ponad po³owie absolwen-
tów. Uczniowie, którzy aktywnie
pracowali w Szkolnym Kole Wo-
lontariatu, otrzymali z r¹k kpt.
Jana Pinderskiego i opiekunki
ko³a pani Barbary ¯ak dyplomy
z podziêkowaniami.

Po wyst¹pieniu absolwentów
przysz³a pora na czêœæ arty-
styczn¹. Przedstawiciele klas dru-
gich z³o¿yli ¿yczenia absolwen-
tom i zaprosili na krótki i humo-

Po¿egnanie maturzystów
26 kwietnia br. w Zespole Szkó³
im. I. £ukasiewicza odby³o siê
uroczyste po¿egnanie absolwen-
tów. W tym wydarzeniu udzia³
wziêli zaproszeni przedstawicie-
le w³adz samorz¹dowych i Rady
Rodziców, dyrekcja szko³y
i wszyscy nauczyciele.

rystyczny program artystyczny,
który dostarczy³ wszystkim nieza-
pomnianych wra¿eñ.

Wszystkim absolwentom
¿yczymy powodzenia na egzami-
nach maturalnych oraz dostania
siê na wymarzone studia, du¿o
szczêœcia i pomyœlnoœci w realizo-
waniu swoich ¿yciowych zamie-
rzeñ.

Bo¿ena Kuœ
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Uczniowie z krajów
europejskich
z wizyt¹ w SOSW

W spotkaniu wziê³o udzia³ dwu-
dziestu oœmiu uczniów oraz czter-
nastu nauczycieli wszystkich szkó³
partnerskich. Mieliœmy okazjê
goœciæ przedstawicieli dwóch szkó³
z Belgii, Wielkiej Brytanii i Fin-
landii. Wizyta ta, to kolejny etap
projektu, którego celem jest po-
znawanie innych kultur, historii
i tradycji pañstw projektowych, wy-
miana doœwiadczeñ nauczycieli
szkó³ specjalnych z ca³ej Europy.

Nauczyciele i uczniowie ze szko-
³y belgijskiej przylecieli do Rzeszo-
wa dnia 21 kwietnia. Zostali oni
zakwaterowani w le¿ajskim Domu
Pielgrzyma. Goœcie wraz z wyró¿-
nionymi uczniami naszej placów-
ki udali siê na wycieczkê do Kra-
kowa. Tam w hotelu Momotown
spotkaliœmy siê z pozosta³ymi
uczestnikami projektu. W póŸ-
nych godzinach wieczornych uda-
liœmy siê na wspólny spacer ulica-
mi Krakowa. Przepiêknie oœwie-
tlony Rynek, Sukiennice i Wawel
zrobi³y niesamowite wra¿enie na
zwiedzaj¹cych.

Drugi dzieñ wycieczki w Kra-
kowie by³ okazj¹ do integracji miê-
dzy uczniami, wzajemnego pozna-
nia siê i nawi¹zania przysz³ych
miêdzynarodowych przyjaŸni.
Staraliœmy siê pokazaæ wszystko to
co najpiêkniejsze, atrakcje tury-
styczne znane w ca³ym œwiecie,
kulturê i kuchniê polsk¹. Bogaty
program wycieczki by³ atrakcyjny
zarówno dla nauczycieli, jak ich
podopiecznych. Delegacje wraz
z przewodnikiem zwiedzi³y Wawel,
Rynek miasta i Sukiennice, Kazi-
mierz i jego atrakcyjne miejsca.
Niezapomnianych wra¿eñ dostar-
czy³a Kopalnia Soli w Wieliczce,

któr¹ mieliœmy okazjê zwiedziæ
pod koniec tego emocjonuj¹cego
dnia. Piêædziesiêcioosobowa gru-
pa wszystkich uczestników wy-
cieczki powróci³a do Le¿ajska
w póŸnych godzinach nocnych na
miejsce swojego zakwaterowania.

Uczniowie z krajów projekto-
wych wraz z nauczycielami trzeci
dzieñ wizyty w Polsce spêdzili
w naszej szkole. Tego dnia od sa-
mego rana ca³y oœrodek z niecier-
pliwoœci¹ wyczekiwa³ przybycia go-
œci. Oficjalne powitanie delegacji
przez Dyrektor Bo¿enê Garback¹
odby³o siê na terenie rekreacyjnym
oœrodka. Nie zabrak³o równie¿
przedstawicieli Starostwa Powiato-
wego – Pana Marka Koguta Wice-
starosty Le¿ajskiego i Pana Irene-
usza Stefañskiego Naczelnika
Spraw Edukacji, Zdrowia i Kultu-
ry Fizycznej. Akademiê uœwietni-
³y wystêpy naszych uczniów, zna-
ne polskie piosenki zaœpiewa³y
dziewczynki z Zespo³u „Luzik”,
a grupa „Caro” zaprezentowa³a
wspania³e tañce latynoamerykañ-
skie i taniec nowoczesny. Ró¿no-
rodnoœæ kultury polskiej i jej dzie-
dzictwo pokaza³ zaproszony ze-
spó³ taneczny ZPiT „Leliwa” dzia-
³aj¹cy przy MCK w Le¿ajsku. Ze-
spó³ pod kierownictwem pani Te-
resy Dydackiej-Jarek zatañczy³ wi¹-
zankê tañców rzeszowskich i za-
prezentowa³ przyœpiewki regional-
ne, które wszystkim bardzo przy-
pad³y do gustu. W tym dniu

uczestnicy wizyty mieli okazjê zo-
baczyæ nasz¹ szko³ê: jej bazê loka-
low¹, wyposa¿enie, sale lekcyjne
i sale zajêæ specjalistycznych.

W godzinach popo³udniowych
odby³a siê Olimpiada. Nic tak nie
zbli¿a jak wspólna rywalizacja spor-
towa. Przyczyni³a siê ona do po-
konania barier jêzykowych, ró¿nic
kulturowych. W tym dniu sport
i zasada fair play by³y najwa¿niej-
sze. Wszyscy uczniowie polscy,
belgijscy i fiñscy wykorzystywali
umiejêtnoœci pos³ugiwania siê jê-
zykiem angielskim w mowie i ge-
stach, ciesz¹c siê ze wspólnego
przebywania ze sob¹. Uczestnicy
mieli równie¿ mo¿liwoœæ nauki
sztuki garncarstwa. Specjalnie
przygotowane stanowisko chêtnie
by³o odwiedzane przez goœci. Pró-
bowali oni swoich umiejêtnoœci,
a powsta³e „dzie³a”, stanowi³y
œwietn¹ pami¹tkê z pobytu.

Wspólny grill i dyskoteka szkol-
na dla uczniów by³y ostatnimi
punktami tego aktywnego dnia.
W czwartek wszystkie delegacje
uczniowskie wys³ucha³y koncertu
organowego w Bazylice Ojców
Bernardynów w Le¿ajsku. Muzy-
ka organowa, monumentalny wi-
dok obiektu wywar³y ogromne
wra¿enie na zwiedzaj¹cych.

Delegacje uda³y siê nastêpnie
do Internatu naszego Oœrodka,
gdzie Pan Ireneusz Stefañski
przedstawi³ najwa¿niejsze kierun-
ki polityki oœwiatowej naszego

W dniach 22–26 kwietnia br. od-
by³a siê w Oœrodku Szkolno-Wy-
chowawczym Wizyta Uczniów
z krajów europejskich, w ramach
realizowanego przez nas projek-
tu „I can, You can” programu Co-
menius.

powiatu, a przede wszystkim te
dotycz¹ce szkolnictwa specjalne-
go. Jak podczas ka¿dej wizyty
uczniowie szkó³ projektowych
uczestniczyli w lekcjach pokazo-
wych prowadzonych przez na-
uczycieli naszej szko³y. Zajêcia te
obejmowa³y naukê tañca, zajêcia
plastyczne, zajêcia karate, integra-
cjê sensoryczn¹, gry i zabawy inte-
gracyjne. Po obiedzie grupa Co-
meniusa uda³a siê na krótkie zwie-
dzanie naszego miasta.

Pe³en wra¿eñ okaza³ siê równie¿
i czwartkowy wieczór. Autokarem
udaliœmy siê do Krêgielni „Mario”
w Sarzynie. Pizza, krêgle, bilard
i wspólne rozmowy, zapewne na
d³ugo bêd¹ zapamiêtane przez
m³odzie¿.

W pi¹tek rano delegacje wyje-
cha³y do Krakowa na lotnisko. Po-
¿egnaniom, szczerym podziêkowa-
niom i nawet p³aczu nie by³o koñ-
ca, ale zgodnie ze starym powie-
dzeniem wszystko co dobre szyb-
ko siê koñczy, tak i nasze spotka-
nie musia³o dobiec koñca. Na za-
wsze zachowamy wspomnienia
tych dni i mamy nadziejê, ¿e jesz-
cze kiedyœ spotkamy siê w podob-
nym gronie. Cieszymy siê, ¿e mo-
gliœmy wzi¹æ udzia³ w tej wymia-
nie, która poprzez w³¹czenie
przedstawicieli wszystkich szkó³
partnerskich sprawi³a, ¿e ten czas
by³ niezwyk³y.

M.P, B.K
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W czwartkowy poranek do zma-
gañ z zadaniami konkursowymi
przyst¹pi³o 22 uczniów naszej
szko³y. Stanêli oni przed nie lada
wyzwaniem, gdy¿, aby wzi¹æ udzia³
w konkursie, musieli zapoznaæ siê
z informacjami dotycz¹cymi funk-
cjonowania Rz¹du Zjednoczone-
go Królestwa oraz roli królowej
El¿biety II w polityce. Musieli oni
równie¿ wykazaæ siê znajomoœci¹
nazwisk polityków, którzy pe³nili
funkcjê premiera Zjednoczonego

IX Szkolny Konkurs Wiedzy
o Krajach Anglojêzycznych
18 kwietnia br. w auli Zespo³u
Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku od-
by³a siê IX edycja Szkolnego Kon-
kursu Wiedzy o Krajach Anglojê-
zycznych. W tym roku uczestnicy
musieli wykazaæ siê wiedz¹ na
temat polityki i rz¹du w Zjedno-
czonym Królestwie Wielkiej Bry-
tanii i Irlandii Pó³nocnej.

Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlan-
dii Pó³nocnej od roku 1979, kiedy
urz¹d ten objê³a Margaret That-
cher. Nie zabrak³o równie¿ cieka-

�Zwyciêzcy konkursu Monika Matuszko i Grzegorz B¹k z wicedyrektorem ZSL pa-

nem Leszkiem Sarzyñskim oraz organizatorkami konkursu.

wostek, na przyk³ad pytania o dzie-
dzinê, w której Winston Chur-
chill otrzyma³ Nagrodê Nobla (li-
teratura).

Oficjalne rozdanie nagród odby-
³o siê 30 kwietnia. Uczniowie klasy
3i, Monika Matuszko oraz Grze-
gorz B¹k, zdobyli po 30 punktów,
zajmuj¹c ex aequo I miejsce w kon-
kursie. Martyna Æwik³a (1h) oraz
Dawid Budzyñski (2h) zajêli miej-
sce drugie, a miejsce trzecie przy-
pad³o Magdalenie Szuba (2a). Wy-
mienieni uczniowie otrzymali cen-
ne nagrody ksi¹¿kowe (s³owniki,
podrêczniki do nauki gramatyki
i s³ownictwa, komiksy) oraz popu-
larne smycze na klucze. Dodatko-
wo, sponsorem nagród by³a Szko³a
Jêzyków i Zarz¹dzania Promar In-
ternational. Pani Agata Hospod,
dyrektor oœrodka zamiejscowego
w Le¿ajsku, ufundowa³a 4 karty ra-
batowe na 12 godzin lekcyjnych,
upowa¿niaj¹ce do nieodp³atnego
uczestnictwa w otwartych kursach
jêzyków: angielskiego, niemieckie-
go lub francuskiego.

Organizatorkami konkursu
by³y Renata Pytko, Monika WlaŸ
i Dominika Polañska.

DP

Znajomoœæ historii ziemi le¿aj-
skiej, z któr¹ zwi¹zana jest nasza
egzystencja jest wa¿nym elemen-
tem sprzyjaj¹cym identyfikacji ze
spo³ecznoœci¹ lokaln¹. Ta znajo-
moœæ przesz³oœci, uto¿samianie siê
z ni¹ s³u¿y rozwojowi wiêzi spo-
³ecznych, ale tak¿e jest form¹ pro-
mocji tej ziemi.

W dziesi¹tej edycji tego konkur-
su uczestniczy³o 43 uczniów re-
prezentuj¹cych wszystkie szko³y
ponadgimnazjalne powiatu le¿aj-
skiego. W auli Zespo³u Szkó³ Tech-
nicznych pisali test ze znajomoœci
historii i wspó³czesnoœci swojej
ma³ej ojczyzny.

Komisja konkursowa wy³oni³a
10 laureatów, którzy spotkali siê
25 kwietnia w Muzeum Ziemi Le-
¿ajskiej na uroczystoœci podsumo-
wania konkursu i wrêczenia na-
gród. Pierwsze miejsce wœród lau-
reatów zajê³a Paulina Stêpieñ
z Zespo³u Szkó³ Technicznych
w Le¿ajsku. Drugie miejsce zaj¹³
Rados³aw Porada z Zespo³u Szkó³
w Nowej Sarzynie. Na trzecim

X Powiatowy Konkurs

„Ziemia Le¿ajska w przesz³oœci i dziœ”

miejscu znalaz³y siê dwie uczen-
nice z Zespo³u Szkó³ w Nowe Sa-
rzynie: Patrycja Zybura i Sabina
Wo³och. Kolejne miejsca zajêli:
Krzysztof Pasternak (ZST), Iwona
Baran (ZS Nowa Sarzyna), Kamil
Miœkiewicz (ZST), Anna £uczak,
Malwina Mieleszko, Edyta Misiak
(ca³a trójka z Zespo³u Szkó³
w Nowej Sarzynie). W uroczysto-
œci wrêczenia nagród uczestniczy-

li Dyrektor Zespo³u Szkó³ w No-
wej Sarzynie Jacek Wojda³owicz,
wicedyrektor Zespo³u Szkó³ Tech-
nicznych w Le¿ajsku Miros³aw
Szl¹skiewicz, Prezes Towarzystwa
Mi³oœników Ziemi Le¿ajskiej Le-
szek Sarzyñski.

Organizacja konkursu i zakup
nagród to zas³uga sponsorów, któ-
rzy sprawuj¹ patronat nad kon-
kursem: Starostwo Powiatowe

w Le¿ajsku, Pani Dyrektor ZST, To-
warzystwo Mi³oœników Ziemi Le-
¿ajskiej oraz Muzeum Ziemi Le-
¿ajskiej. Organizatorzy konkursu,
nauczyciele ZST w Le¿ajsku –
Wies³aw Naróg, Agata Zygmunt,
Maria Kuszaj – dziêkuj¹ wszyst-
kim sponsorom, dziêki którym
zorganizowanie tego konkursu
by³o mo¿liwe.

WN

16 kwietnia 2013 r. w Zespole
Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku,
odby³ siê po raz dziesi¹ty powia-
towy konkurs dla uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych, którego
g³ówna idea, w zamyœle organi-
zatorów, to rozbudzanie wœród
m³odych ludzi zainteresowania
przesz³oœci¹ i wspó³czesnoœci¹
naszej ziemi.
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W konkursie wziê³o udzia³ 21
uczestników z gimnazjów oraz szkó³
ponadgimnazjalnych powiatu le¿aj-
skiego, ³añcuckiego i rzeszowskiego.
Uczniowie prezentowali jeden utwór
muzyczny w dowolnym jêzyku ob-
cym (angielskim, niemieckim, rosyj-
skim, w³oskim, hiszpañskim, fran-
cuskim). Dominowa³y piosenki an-
glojêzyczne, równie¿ du¿¹ popular-
noœci¹ wœród wybieranych utworów
cieszy³y siê piosenki rosyjskie.

Otwarcia festiwalu dokona³y
Dyrektor Halina Samko i prze-

VI Miêdzyszkolny Festiwal Piosenki Obcojêzycznej
Ju¿ po raz kolejny 4 kwietnia br.
w auli Zespo³u Szkó³ Technicz-
nych w Le¿ajsku odby³ siê Miê-
dzyszkolny Festiwal Piosenki Ob-
cojêzycznej, przygotowany przez
nauczycieli jêzyków obcych. Pa-
tronat honorowy nad festiwalem
objê³a Dyrektor ZST Halina Sam-
ko. Celem imprezy jest umo¿li-
wienie m³odzie¿y prezentacji ta-
lentów wokalnych, muzycznych
oraz lingwistycznych, rozwijanie
indywidualnych zainteresowañ,
a tak¿e popularyzacja nauki jêzy-
ków obcych poprzez formê pio-
senki.

Okruchy Wielkanocnego Sto³u
W ramach imprezy miejscowe

Ko³o Gospodyñ Wiejskich kilka
dni wczeœniej przeprowadzi³o
warsztaty kulinarne dla dzieci
i m³odzie¿y maj¹ce na celu prze-
kazanie m³odemu pokoleniu sta-
rych tradycyjnych receptur na po-
trawy przyrz¹dzane od wieków na
naszym terenie.

W warsztatach wziê³o udzia³ 20
m³odych adeptów tradycyjnej sztu-
ki kulinarnej. GwoŸdziem impre-
zy fina³owej by³o widowiskowo
przygotowane przez miejscowe
Ko³o Gospodyñ Wiejskich, w któ-
rym przedstawiono zwyczaje zwi¹-
zane z okresem Wielkiego Tygo-
dnia kultywowane w Woli Zarczyc-
kiej. Na scenê zaproszono równie¿
Ko³a Gospodyñ wiejskich z Tar-
nogóry, Giedlarowej i Wierzawic,
które podzieli³y siê z publiczno-
œci¹ informacj¹ o obyczajach zwi¹-
zanych ze Œwiêtami Wielkanocny-
mi w ich miejscowoœciach.

Czêœæ artystyczna wype³ni³y
równie¿ wystêpy kapeli „Folk
Band” z £êtowni oraz m³odzie¿y
zespó³ tañca ludowego „Azalia”
z Woli Zarczyckiej,  a sponsorami:
Grupa „¯ywiec S.A. Browar w Le-
¿ajsku” oraz Ochotnicza Stra¿ Po-
¿arna z Woli Zarczyckiej.

BR

14.04.br. w Sali widowiskowej Domu Kultury
w Woli Zarczyckiej odby³ siê fina³ cyklicznej
imprezy folklorystycznej ph. „Okruchy wielka-
nocnego sto³u”.

wodnicz¹ca Zespo³u Komisji Jê-
zyków Obcych Ma³gorzata Jaku-
bowska, a wœród zaproszonych
goœci znaleŸli siê: przedstawiciel
Starostwa Powiatowego w Le¿aj-
sku Andrzej Janas, Wicedyrekto-
rzy ZST: Piotr Foryt, Miros³aw Szl¹-
skiewicz oraz Dyrektor Pañstwo-
wej Szko³y Muzycznej w Le¿ajsku
Stanis³aw Jaworski, który jedno-
czeœnie by³ przewodnicz¹cym jury.
Impreza po raz kolejny okaza³a siê
sukcesem. Podobnie jak w po-
przednich latach festiwal cieszy³
siê du¿ym zainteresowaniem,
m³odzi wykonawcy byli doskona-
le przygotowani i zaprezentowali

wysoki poziom swoich umiejêtno-
œci. Publicznoœæ reagowa³a entu-
zjastycznie, pomimo rywalizacji,
miêdzy wykonawcami panowa³a
¿yczliwa atmosfera.

Jury, oceniaj¹c kandydatów, bra-
³o pod uwagê umiejêtnoœci wokal-
ne wykonawców, wartoœæ arty-
styczn¹, poprawnoœæ jêzykow¹,
oryginalnoœæ wykonania oraz ogól-
ne wra¿enie artystyczne. Po zakoñ-
czeniu obrad przewodnicz¹cy jury
og³osi³ wyniki.

� Grand Prix Festiwalu zdoby³y:
Katarzya Burda i Miros³awa Kowal
z Gimnazjum Miejskiego w Le¿ajsku

� I miejsce - Sylwia Skrobacz z Ze-
spo³u Szkó³ nr 3 w £añcucie

� II miejsce ex aequo – Beata RzeŸ-
nik z Zespo³u Szkó³ w Nowej
Sarzynie oraz Natalia Kolano i Ire-
neusz Mêdrek z Gimnazjum
w £êtowni

Jury przyzna³o piêæ wyró¿nieñ,
które otrzymali: Ma³gorzata Kazak
z Gimnazjum w Brzózie Królew-
skiej, Monika Szpunar z Zespo³u
Szkó³ w Nowej Sarzynie, Alicja
Wróbel z Gimnazjum w Le¿ajsku,
Dominik Szczêch z Zespo³u Szkó³
Licealnych w Le¿ajsku oraz Zespó³
No Future z Zespo³u Szkó³ Tech-
nicznych w Le¿ajsku.

Nagrodê Publicznoœci zdoby³
zespó³ No Future z Zespo³u Szkó³
Technicznych w Le¿ajsku.

Nagrody ksi¹¿kowe oraz s³odycze
dla laureatów festiwalu ufundowa-
³o Starostwo Powiatowe oraz Rada
Rodziców przy ZST w Le¿ajsku.
Przygotowana przez nauczycieli jê-
zyków obcych impreza pokaza³a, ¿e
œpiewanie po angielsku, rosyjsku
czy w³osku to nie tylko œwietna za-
bawa, ale równie¿ doskona³a meto-
da uczenia siê jêzyków obcych.

Anna Kochmañska

�Wystêp Miros³awy Kowal  i Katarzyny Burdy z Gimnazjum Miejskiego w Le¿ajsku –

laureatek Grand Prix Festiwalu.



20

��DOOKO£A ŒWIATA

KURIER POWIATOWY 5/2013 (110)

Ostatnio du¿o s³yszymy w me-
diach o naszych kolejach. O spóŸ-
nieniach, o jakoœci œwiadczonych
us³ug, o fatalnym stanie taboru
i infrastruktury, o pijanych dró¿-
nikach i zawiadowcach czy o tra-
gicznych katastrofach. Lata komu-
nikacyjnego chaosu na kolei wy-
pra³y z nas marzenia, ¿e mo¿e byæ
lepiej, czyli normalnie. Dzisiaj, cie-
szymy siê, kiedy bileterka sprzeda
nam bilet, kiedy poci¹g spóŸni siê
kilkanaœcie minut, kiedy wchodz¹c
do wagonu nie musimy zmierzyæ
siê z k³api¹cymi drzwiami do „toa-
lety” z której umyka spora porcja
wyziewów. Wchodz¹c do przedzia-
³u wydajemy z siebie zdziwione
„³a³” kiedy w œrodku nie znajdzie-
my przepe³nionej œmietniczki czy
porysowanych szyb i zniszczonych
siedzeñ. Wszystko to co normal-
ne zaczyna nas dziwiæ. Zadajemy
sobie pytanie czy tak jest wszêdzie?
Czy tak musi byæ?

Niestety w wiêkszoœci krajów jest
podobnie. Ostatnio jechaliœmy
lokalnymi liniami we W³oszech,
którymi prawdopodobnie jecha³o
stado zakochanych ma³p. Skórki
z bananów by³y wszêdzie, a ka¿d¹
woln¹ przestrzeñ pokrywa³y ry-
sunki przedstawiaj¹ce wyznawanie
mi³oœci w mniej lub bardziej do-
sadny sposób. Kiedy poci¹g siê
zatrzyma³ wszyscy ruszyli do drzwi
– jak nakazuje logika. Niestety,
drzwi siê zaklinowa³y a pasa¿ero-
wie jak pêdz¹ce stado rozjuszo-
nych byków, ruszy³o do nastêp-
nych. Przy kolejnych drzwiach za-
panowa³a wstydliwa cisza. To nie
by³a jeszcze stacja.

S¹ jednak kraje gdzie XXI wiek
dotar³ wiele lat temu. Japonia –
„Kraj Wschodz¹cego S³oñca”. Ma-
rzenie wielu podró¿ników i tury-
stów. Kraj przez lata niedostêpny,
tajemniczy i fascynuj¹cy. O dziwo,
dzisiaj nadal nie le¿y na popular-
nych szlakach turystycznych. Ceny
wycieczek s¹ kosmiczne. Przy-
je¿d¿aj¹ tutaj g³ównie biznesmeni

i sportowcy. Jest jednak wyjœcie.
Internet. Dla wszystkich, w któ-
rych tkwi potrzeba zobaczenia, to
doskona³e narzêdzie. Za 585 z³ ku-
pujemy bilet – w dwie strony

 Nasza przygoda z Japoñskimi
kolejami rozpoczê³a siê ju¿
w domu. Przez internet zamawia-
my w Czechach – to najbli¿sze
biuro oferuj¹ce w Europie tego
typu bilety – tygodniowy Japan
Rail Pass. Jest on dostêpny wy³¹cz-
nie dla obcokrajowców i tylko
poza granicami Japonii.

Po dwóch dniach podró¿y przez
Frankfurt, Wenecjê, Rzym l¹duje-
my w „Kraju Kwitn¹cej Wiœni”.
W styczniu, na ró¿owe p³atki wi-
œni nie mamy co liczyæ, ale za to
mamy zagwarantowan¹ legen-
darn¹ punktualnoœæ japoñskich
kolei. Realizacja naszego progra-
mu zale¿y w³aœnie od kolei. To w³a-
œnie poci¹gami bêdziemy przemie-
rzaæ ten rozleg³y kraj po³o¿ony na
czterech du¿ych i oko³o 3000
mniejszych wyspach.

Po odprawie paszportowej i cel-
nej na lotnisku podziemnymi

przejœciami ruszamy w stronê kas
kolei JR. Kilka ruchów g³ow¹
i szybko spostrzegamy zielone
logo narodowego przewoŸnika.
Jak æmy do œwiat³a, bezb³êdnie tra-
fiamy do kas. Automatyczne drzwi
zapraszaj¹ nas do klimatyzowane-
go pomieszczenia. Tutaj musimy
zarezerwowaæ miejscówki na pod-
stawie naszego karnetu. Stajemy
w jednej kolejce obs³uguj¹cej kil-
ka kas. W warunkach polskich

jakoœ trudno nam to przychodzi.
Po kilku minutach stajemy oko
w oko z nienagannie ubranym pa-
nem, który wstaje z krzes³a i na
stoj¹co, cierpliwie ws³uchuj¹c siê
w nasze angielskie s³owa przyta-
kuje g³ow¹. Po chwili upewnia siê
czy dobrze zrozumia³. Siada. Kil-
ka ruchów na dotykowym moni-
torze, wydruk i ponownie na sto-
j¹co, trzymaj¹c bilet w bia³ych rê-
kawiczkach, wyjaœnia nam infor-

Shinkansen – kolej XXI wieku
Japonia

Shinkansen – kolej XXI wieku
Japonia

�To tylko zwyk³y poci¹g

�Kasy biletowe �Grzecznoœciowy uk³on konduktora

�Ekipa sprz¹taj¹ca
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macje na nim zawarte. Stoj¹c, cze-
ka a¿ odejdziemy od lady. Uk³on
i z wypiekami na twarzy ruszamy
w stronê peronu. Do odjazdu
mamy 6 minut. Po czterech mi-
nutach wchodzimy na peron.
Upewniamy siê czy to nasz poci¹g,
szybkie zdjêcie futurystycznej lo-
komotywy i wpadamy do œrodka.
Sykniêcie automatycznych drzwi
i poci¹g rusza. Po twarzach prze-
lecia³ nam uœmiech zdziwienia.
Przecie¿ to tylko zwyk³y poci¹g.

W przejœciu miêdzy wagonami
kolejne automatyczne drzwi za-
praszaj¹ nas do œrodka. Po bokach
pó³ki na wiêksze baga¿e, na któ-
rych zostawiamy nasze plecaki.
Siadamy na wyznaczonych miej-
scach. Z niedowierzaniem patrzy-
my na przedzia³. Nienagannie
czysto. Jakby wagon wyjecha³ pro-
sto z fabryki. Jak dzieci dotykamy
wszystkiego. Rolety dzia³aj¹, stoli-
ki dzia³aj¹, elektroniczne wyœwie-
tlacze dzia³aj¹. Mamy nadziejê, ¿e
coœ nie bêdzie dzia³a³o. Niestety -
dzia³a. Dochodzimy jednak do
wniosku, ¿e „jedna jaskó³ka wio-
sny nie czyni”. I z ulg¹, jedziemy
dalej.

Po chwili odkrywamy niezwyk³¹
ciszê w przedziale. Spod kó³ do-
biega lekki szum. Nie s³ychaæ cha-
rakterystycznego odg³osu ³¹czenia
szyn. W przedziale s³ychaæ tylko

nas, luzackich i g³oœnych Europej-
czyków, a siedzenia odwrócone s¹
w kierunku jazdy. Ten element jed-
nak nas nie zaskoczy³. Jeden ruch
i ca³e siedzenie odwraca siê do pa-
sa¿erów siedz¹cych za nami. Pole
do konwersacji gotowe. O ile mo¿-
na konwersowaæ z osob¹, która
ma zas³oniête usta bawe³nian¹
maseczk¹.

Informacje dobiegaj¹ce z moni-
torów i g³oœników wzmagaj¹ nasz¹
czujnoœæ. Czas wysiadaæ. Piêtna-
œcie sekund spóŸnienia. Satysfak-
cja zarysowa³a siê na naszych twa-
rzach. Na peronie okaza³o siê jed-
nak, ¿e to niedok³adnoœæ naszego
sekundnika.

Przesiadka w Tokio. Szybkie za-
kupy, wymiana Euro na Yeny
i ruszamy w stronê nastêpnego
poci¹gu. Jesteœmy na peronach
s³awnych superekspresów Shin-
kansen.

Czekamy na nasz poci¹g. Do
odjazdu mamy cztery minuty. Za-
czynamy siê niepokoiæ, czy jeste-
œmy na w³aœciwym peronie? Tabli-
ce œwietlne wskazuj¹ ¿e tak. Po
chwili na peronie ustawiaj¹ siê eki-
py sprz¹taj¹ce wyposa¿one w œrod-
ki czystoœci i przenoœne odkurza-
cze. W nat³oku japoñskich s³ów
dobiegaj¹cych z megafonów,
wje¿d¿a futurystyczny poci¹g
o aerodynamicznej sylwetce. Poci¹g

zatrzymuje siê idealnie w oznaczo-
nym miejscu. Wychodz¹ podró¿-
ni, ¿egnani uk³onami obs³ugi.
Nowi pasa¿erowie, cierpliwie cze-
kaj¹ w wyznaczonych miejscach.
Jeden za drugim. Minuta do od-
jazdu. Ekipy sprz¹taj¹ce opuszczaj¹
poci¹g, pasa¿erowie wchodz¹, po-
ci¹g rusza. Rzeczywistoœæ. Tak funk-
cjonuj¹ Japoñczycy na co dzieñ.
Doskonale zorganizowani, zdyscy-
plinowani, perfekcyjni. Tutaj nie
ma przedzia³ów sypialnych. Nie ma
takiej potrzeby. Przecie¿ podró¿
z Rzeszowa do Szczecina trwa³aby
tylko 3 godziny.

W wagonie panuje dziwna ci-
sza. Nikt nie rozmawia. Telefony
nie dzwoni¹. Ze zdumieniem pa-
trzymy na wskazania GPS-a. 100,
120, 150. Wyje¿d¿amy za miasto –
prêdkoœæ gwa³townie roœnie – 200,
250, 300 km/h, my z niedowierza-
niem spogl¹damy za okno. Wszyst-
ko zaczyna migaæ w zawrotnym
tempie, a nasz termos na krawê-
dzi okna ³agodnie siê ko³ysze.

Czas na posi³ek. Rozk³adamy
stolik i odpakowujemy Onigiri
zrobione z ry¿u uformowanego
w trójk¹tny lub owalny kszta³t, za-
winiête w Nori – jadalne wodoro-
sty. Kolejne danie to Japoñski Fast-
food – Bento. Lunch z pude³ka.
Przepiêknie zapakowane przek¹-
ski z nieod³¹cznym kleistym ry-
¿em. Co mo¿e byæ w œrodku? Prak-
tyczne wszystko! Owoce, warzy-
wa, ryby, owoce morza, kawa³ki
miêsa z przewag¹ kurczaka, grzy-
by, sery, marynaty, sosy. Bento jada
siê w pracy, w szko³ach, na pikni-
kach, a nawet na przyjêciach.

Budowa torów kolei Shinkan-
sen, rozpoczê³a siê 1959 roku. Ju¿
piêæ lat póŸniej z okazji Igrzysk

Olimpijskich w Tokio wystartowa³
pierwszy superszybki poci¹g. Dziœ
shinkansenami mo¿na podró¿o-
waæ po ca³ej Japonii. To poci¹gi
uznawane za najbezpieczniejsze
pojazdy na ziemi. Do dzisiejszego
dnia ¿aden nie uleg³ wypadkowi,
w którym zgi¹³by cz³owiek. Tylko
jeden jedyny raz, 23 paŸdziernika
2004 roku, poci¹g jad¹cy do Nii-
gaty, wykolei³ siê podczas trzêsie-
nia ziemi o sile 6,8 stopni w skali
Richtera. Ale nawet wówczas ¿aden
ze 155 pasa¿erów nie dozna³ po-
wa¿niejszych obra¿eñ. System
wczesnego ostrzegania zainstalo-
wany w poci¹gu automatycznie
zainicjowa³ awaryjne hamowanie.
Epicentrum trzêsienia znajdowa³o
siê jednak zbyt blisko, ¿eby uda³o
siê ca³kowicie zatrzymaæ maszynê.

Nagle otwieraj¹ siê drzwi, w któ-
rych zatrzymuje siê konduktor.
G³êboki uk³on i wchodzi do œrod-
ka. Rytua³ powtarza siê przy wyj-
œciu. Dotyczy to równie¿ obs³ugi
przemierzaj¹cej poci¹g z mini skle-
pikami na kó³kach. A jak konduk-
tor sprawdza bilety? To trzeba zo-
baczyæ. Mieszanka przesadnej
uprzejmoœci i cyrkowej pracy cia-
³a.

Toalety to w³aœciwie kompleks
pomieszczeñ sanitarnych. Perfek-
cyjnie czyste i pachn¹ce, fenome-
nalne. Rozk³adane sto³eczki dla
maluchów, miejsca do przewijania
niemowl¹t. Kilka umywalek. Au-
tomatyczne sedesy, z mnogoœci¹
udogodnieñ.

Sukces Shinkansena, to bynaj-
mniej nie prêdkoœci maksymalne,
a niezwykle du¿e prêdkoœci œred-
nie. Ca³kowite oddzielenie linii od
ruchu lokalnego, mo¿liwie prosty
przebieg tras, niewielka liczba przy-
stanków, nowoczesna technologia
i minimalny czas postoju. A gdy
poci¹g, mimo to przyjedzie spóŸ-
niony, nawet jeœli opóŸnienie bê-
dzie wynosiæ œmieszne 15 sekund,
maszynista musi uzasadniæ to na
piœmie. Znany jest przypadek, kie-
dy maszynista pope³ni³ samobój-
stwo nie mog¹c uzasadniæ spóŸ-
nienia. Tym razem uzasadnienie
nie bêdzie potrzebne. Po czterech
godzinach jazdy jesteœmy 800 km
od Tokio. Punktualnie, do bólu.
Po kilku dniach podró¿owania je-
steœmy zmêczeni t¹ perfekcj¹. Bo,
czy¿ to nie wspania³e, kiedy spóŸ-
nieni, zdyszani i spoceni wpada-
my na peron, a poci¹gu jeszcze
nie ma? Sama radoœæ nieosi¹galna
w Japonii.

�Bento – japoñski lunch �Toaleta

�Automaty s¹ wszêdzie – równie¿ w poci¹gach

�Chwila relaksu

Zobacz wiêcej na:

www.niezwyklyswiat.com
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Uczestnikami tej niezapomnia-
nej wycieczki byli: Tomasz Wê-
glarz, Mateusz D¹bek, Agata Stêp-
niowska, Karina Bielecka i Alek-
sandra ¯o³ynia, natomiast opie-
kunkami Pani Joanna Baran oraz
Pani Barbara Fr¹cek.

Nasza przygoda rozpoczê³a siê
1 grudnia 2012 r., gdy wyjechali-
œmy z Le¿ajska, kieruj¹c siê w stro-
nê warszawskiego lotniska Okêcie,
sk¹d samolotem udaliœmy siê do
stolicy W³och. Kiedy dotarliœmy do
Rzymu nie oby³o siê bez „niespo-
dzianki”. Kilkoro z nas otrzyma³o
swoje baga¿e w nieciekawym sta-
nie. Zosta³a podjêta decyzja o re-
klamacji zniszczeñ. Skuteczne
negocjacje Pañ nauczycielek op³a-
ci³y siê, poniewa¿ ka¿dy z poszko-
dowanych dosta³ now¹ walizkê.
Jednak przez ten incydent nie zd¹-
¿yliœmy na nasz poci¹g do Lecce,
miasta, które by³o celem naszej
podró¿y. Na szczêœcie okaza³o siê,
¿e nastêpny ekspres zawiezie nas
na miejsce, gdzie czeka³y na nas
w³oskie rodziny, z którymi ka¿dy
spêdzi³ popo³udnie.

Pierwszego dnia z samego rana
udaliœmy siê do Lecce na zajêcia,
aby zobaczyæ, jak wygl¹daj¹ lekcje
we w³oskiej szkole. Ju¿ od samego
pocz¹tku mogliœmy siê wykazaæ
umiejêtnoœciami w pos³ugiwaniu
siê jêzykiem angielskim, rozma-
wiaj¹c z tamtejszymi nauczyciela-
mi i opowiadaj¹c o Polsce. Nastêp-
nie wszyscy uczestnicy projektu
zebrali siê w sali, gdzie gospodarze
gor¹co przywitali wszystkich zagra-
nicznych goœci: grupê polsk¹, nie-

We � Italy! – Amiamo Italia!

Delegacja z le¿ajskiego

LO we W³oszech

mieck¹ oraz hiszpañsk¹, a tak¿e
oficjalnie rozpoczêli wizytê we
W³oszech. Po czym podzielono nas
na grupy i od razu zabraliœmy siê
do pracy nad zadaniami i ³ami-
g³ówkami matematyczno-logicz-
no-jêzykowymi, jednoczeœnie
sprawdzaj¹c i æwicz¹c inteligencjê.
Konkurs wymaga³ skupienia oraz
wykorzystania wiedzy nie tylko
matematycznej, ale tak¿e i jêzyko-
wej. Przygotowane pytania i zagad-
ki uczy³y, a ponadto sprawia³y spo-
ro frajdy i by³y œwietn¹ zabaw¹.

Nastêpnego dnia, we wtorek,
zaplanowano kolejn¹ rywalizacjê.
Tym razem jednak motywem prze-
wodnim nie by³a inteligencja, lecz
kreatywnoœæ, muzykalnoœæ, jêzy-
koznawstwo. Nasze zadania pole-
ga³y na wymyœleniu i odegraniu
scenki b¹dŸ przedstawieniu show
muzycznego. Œpiewaliœmy po an-
gielsku znane piosenki oraz pre-
zentowaliœmy uk³ady taneczne.
Pomys³y by³y przeró¿ne. Od tañca
z mopem (tak, tego do œcierania
pod³ogi), do œwietnego wokalne-
go wykonania piosenki Britney
Spears „ Baby one more time”:-).
Wszystkie zespo³y wykaza³y siê
pomys³owoœci¹ i ukrytymi talen-
tami aktorskimi, wokalnymi, ta-
necznymi oraz manualno-pla-
stycznymi przy tworzeniu sceno-
grafii i rekwizytów. Pracowity, lecz
pe³en œmiechu dzieñ zakoñczy³o

podsumowanie punktów i wy³o-
nienie zwyciêskiej dru¿yny. Jak
myœlicie kto wygra³…?

Zorganizowany w œrodê nastêp-
ny konkurs by³ nieco inny, ponie-
wa¿ mia³ miejsce na œwie¿ym po-
wietrzu, a konkretnie w centrum
miejscowoœci Lecce tzw. Saint
Oronzo square in Lecce. Polece-
niem jakie otrzymaliœmy, by³o od-
nalezienie i zrobienie zdjêæ s³yn-
nym budynkom, pos¹gom, bu-
dowlom lub ich czêœciom, które
maj¹ szczególne znaczenie dla
tego miejsca i bogat¹ historiê po-
wstania. Podczas wykonywania
tego zadania sprzyja³a nam pogo-
da, a wiêc mieliœmy okazjê poznaæ
wszystkie zakamarki przemi³ego
miasteczka i dowiedzieæ siê sporo
o jego przesz³oœci. Z wykonanych
fotografii stworzyliœmy póŸniej na
komputerach prezentacje, które
sta³y siê cenn¹ pami¹tk¹.

Czwartkow¹ atrakcj¹ by³o spo-
tkanie w szkole z w³adzami miasta,
a tak¿e pokazanie przez W³ochów
grupie Comenius filmiku, który
prezentowa³ dzia³alnoœæ arty-
styczn¹ i osi¹gniêcia ich szko³y.
W krótkiej scence filmowej zagrali
uczniowie tej¿e placówki, ukazu-
j¹c swój talent aktorski i poczucie
humoru. Na zakoñczenie ka¿dy
z uczestników projektu Comenius
dosta³ pami¹tkow¹ koszulkê oraz
nagrody za udzia³ w konkursach.

Pi¹ty dzieñ by³ ostatnim, spê-
dzonym w gronie w³oskich kole-
¿anek i kolegów. Wtedy w³aœnie
wybraliœmy siê na wyciekê do ty-
powych dla po³udnia W³och mia-
steczek Cisternino oraz Ostuni,
gdzie mogliœmy przechadzaæ siê
uroczymi, w¹skimi uliczkami, jak
równie¿ zobaczyæ charakterystycz-
ne italskie mieszkania. W³oski kra-
jobraz, niczym z obrazka, na pew-
no na d³ugo pozostanie w naszej
pamiêci.

Podczas pobytu we W³oszech
mieliœmy okazjê doœwiadczyæ cze-
goœ zupe³nie nowego. Ludzie,
których poznaliœmy, okazali siê
¿yczliwi, sympatyczni, otwarci.
W ci¹gu tych siedmiu dni niesa-
mowicie siê z nimi zwi¹zaliœmy.
Codzienne przebywanie z rodzi-
nami w³oskimi nie tylko by³o cie-
kawym doœwiadczeniem, ale
przede wszystkim okazj¹ do szli-
fowania i doskonalenia jêzyka an-
gielskiego. Przez ca³y tydzieñ , na
ka¿dym kroku mieliœmy stycznoœæ
z obcojêzyczn¹ mow¹, co nieza-
przeczalnie wp³ynê³o na poprawê
naszych umiejêtnoœci w wypowia-
daniu siê i komunikacji. Projekt
Comenius daje przede wszystkim
mo¿liwoœæ nauki, ale te¿ dostar-
cza niezapomnianych doznañ.

A.¯o³ynia

Ju¿ od kilku lat uczniowie z Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Boles³awa Chrobrego w Le-
¿ajsku bior¹ udzia³ w projektach
Comenius, aktualnie, pt. „Rozwój
naszych potencja³ów”. Po wizy-
cie nowo poznanych kole¿anek
i kolegów w Polsce, nadszed³
czas na wyjazd naszych liceali-
stów do gor¹cych W³och, kraju
ze staro¿ytn¹ kultur¹, z piêknymi
tradycjami, bujn¹ zieleni¹, ruina-
mi staro¿ytnych budowli, amfite-
atrami.
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Co zrobiæ, aby odbieraæ telewizjê cyfrow¹?
Aby odbieraæ cyfrow¹ telewizjê naziemn¹ nale¿y posiadaæ: telewizor
z wbudowanym dekoderem DVB-T lub tuner telewizyjny z dekode-
rem DVB-T (dekoder STB) lub zewnêtrzn¹ b¹dŸ wewnêtrzn¹ kartê
telewizyjn¹ do komputera/laptopa z mo¿liwoœci¹ odbioru DVB-T.

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

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

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

Prze³¹cz siê na
telewizjê
cyfrow¹!
W dniu 23 lipca 2013 roku w Le-
¿ajsku zostanie wy³¹czona tele-
wizja analogowa. Od tego dnia
nadawany bêdzie wy³¹cznie sy-
gna³ cyfrowy.

Piêkne puchary oraz nagrody
rzeczowe, to trofea, o które wal-
czyli uczestnicy turnieju. Ufun-
dowane one zosta³y przez Staro-
stwo Powiatowe w Le¿ajsku, które
wielokrotnie wspiera³o inicjatywy
popularyzuj¹ce tenis sto³owy
w naszym mieœcie. Po pasjonuj¹-
cej walce zwyciêzc¹ turnieju zo-
sta³ Wies³aw Kluz – Rzeszów, II
miejsce zaj¹³ – Krzysztof Klocek
(Giedlarowa), zaœ III – Dawid Sowa
(Tarnogóra).

Turniej ten by³ równie¿ okazj¹
do podsumowania zmagañ za-
wodników z sekcji tenisa sto³owe-
go Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego dzia³aj¹cego przy SP1 w Le-
¿ajsku. Startowali oni w sezonie
2012/2013 w rozgrywkach IV oraz
V ligi zajmuj¹c odpowiednio:
V oraz III miejsce. Obok prezen-
tujemy szczegó³owe wyniki tych
rozgrywek.

(am)

Wielkanocny Turniej Tenisa Sto³owego
o Puchar Starosty Le¿ajskiego
Szko³a Podstawowa nr 1 w Le¿ajsku, im. M. Kopernika w dniu 14 kwietnia 2013 roku
goœci³a zawodników, którzy wziêli udzia³ w II Wielkanocnym Turnieju tenisa sto³owego
o Puchar Starosty Le¿ajskiego.

W imieniu zawodników
Uczniowskiego Klubu Sportowego
dzia³aj¹cego przy SP1 w Le¿ajsku,

bardzo serdecznie dziêkujemy
Panu Staroœcie za wspieranie

tenisa sto³owego
w naszym powiecie.

IV liga tenisa sto³owego

Tabela ligowa – gr. awansuj¹ca

1. Politechnika II ...... 16 .... 29 ... 14-1-1 .... 153:80

2. Jod³owa I ............. 16 .... 26 ... 13-0-3 .... 147:77

3. Brzostowianka III . 16 .... 18 ... 9-0 -7 ....128:102

4. Kolping III ............ 15 .... 18 .... 9-0-6 ....114:115

5. SP Nr 1 I Le¿ajsk . 16 .... 18 .... 8-2-6 ....131:108

6. Mielec .................. 16 .... 12 .... 5-2-9 .....94:130

Tabela ligowa – gr. spadkowa

1. £añcut III .............. 14 .... 14 ...  6-2-6 ....115:111

2. Gryfek II ............... 15 .... 13 .... 5-3-7 ....110:117

3. Spartakus I ........... 14 .... 12 .... 5-2-7 ....107:114

4. Kañczuga ............. 15 ..... 8 ... 4-0-11 ... 87-125

5. Jar III ................... 11 ..... 7 .... 3-1-7 ......69:95

6. GIM TIM 5 ............ 14 ..... 3 ... 1-1-12 .... 55:136

V liga tenisa sto³owego

Tabela ligowa:

1. Arka II .................. 14 .... 25 ... 12-1-1 .... 137:78

2. Politechnika IV ..... 14 .... 22 ... 10-2-2 .... 131:63

3. SP Nr 1 II Le¿ajsk 14 .... 19 .... 9-1-4 .....119:98

4. Spartakus II .......... 14 .... 17 .... 8-1-5 .....118:84

5. Górnovia .............. 14 .... 13 .... 5-3-6 ....101:114

6. MLKS Le¿ajsk ...... 14 ..... 8 ... 4-0-10 .... 85:121

7. Kolping IV ........... 14 ..... 4 ... 1-2-11 .... 67:132

8. Politechnika III ..... 14 ..... 4 ... 2-0-12 .... 54:122

OG£OSZENIE P£ATNE
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Nie trzeba p³aciæ w razie, gdy
otrzymamy towar, który nie by³
przez nas zamawiany. Tak wynika
z art. 15 ustawy z dnia 2 marca
2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowie-
dzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹
przez produkt niebezpieczny (DzU
z 2000 r. nr 22, poz. 271 z póŸn.
zm.). Spe³nienie œwiadczenia, któ-
rego konsument nie zamawia³,
nastêpuje na ryzyko przedsiêbior-
cy i nie nak³ada na odbiorcê ¿ad-
nych zobowi¹zañ. Przepisy staraj¹
siê zniechêciæ przedsiêbiorców do
wysy³ki niezamówionych towarów

Poradnik konsumenta:

Czy trzeba zap³aciæ za dostawê
towaru niezamówionego?

tak¿e w inny sposób. Dzia³anie ta-
kie jest uznawane za nieuczciw¹
praktykê rynkow¹. Gro¿¹ za to
powa¿ne konsekwencje prawne
i finansowe. Przewiduje je ustawa
z dnia 23 sierpnia 2007 r. o prze-
ciwdzia³aniu nieuczciwym prakty-
kom rynkowym (DzU z 2007 r.
nr 171, poz. 1206).

Art. 7 pkt 21 i art. 9 pkt 6 usta-
wy zabraniaj¹ bowiem umieszcza-
nia w materia³ach marketingo-
wych faktur lub podobnych do-
kumentów sugeruj¹cych koniecz-
noœæ zap³aty za produkt, którego
konsument nie zamawia³.

Wprost zakazane jest te¿ ¿¹da-
nie zap³aty za niezamówiony pro-
dukt. Konsument mo¿e wyst¹piæ
do s¹du przeciwko nieuczciwemu
przedsiêbiorcy i ¿¹daæ zaprzesta-
nia takich praktyk, a nawet wp³a-
ty na cele spo³eczne.

Oprócz odpowiedzialnoœci cy-
wilnej przedsiêbiorcy gro¿¹ te¿
sankcje ze strony Prezesa UOKiK,
jeœli dzia³anie firmy narusza jed-
noczeœnie zbiorowe interesy kon-
sumentów. Wtedy kara pieniê¿na
dla stosuj¹cego nieuczciwe prak-
tyki rynkowe mo¿e siêgn¹æ nawet
10 proc. przychodu firmy, bo ta-

Biuro Powiatowego
Rzecznika Konsumentów

czynne jest

we wtorek i czwartek

w godz. 7.30-15.30

w siedzibie

Starostwa Powiatowego

w Le¿ajsku,

przy ul. Kopernika 8, pok. 102.

kie dzia³ania s¹ traktowane jako
naruszenie zbiorowych interesów
konsumentów.

Zród³o: www.uokik.gov.pl´
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W Pañstwowej Wy¿szej Szkole
Zawodowej w Kroœnie odby³ siê w
marcu br. Wojewódzki Konkurs
Recytatorski z Jêzyka Niemieckie-
go. Uczennica klasy 2a z Zespo-
³u Szkó³ Licealnych im. B. Chro-
brego w Le¿ajsku, Magdalena
Szuba zajê³a I miejsce. Do etapu
wojewódzkiego zakwalifikowa³a
siê równie¿ uczennica z wy¿ej wy-
mienionej szko³y, Dominika Por-
tka. Konkurs by³ na bardzo wyso-
kim poziomie, udzia³ w nim wziê-
³a m³odzie¿ z ca³ego województwa.
Komisja konkursowa ocenia³a re-
cytacje utworu bior¹c pod uwagê
dobór repertuaru, wymowê i in-
tonacje oraz interpretacje tekstu.
Piêknym recytacjom przys³uchi-
wali siê studenci Zak³adu Filologii
Germañskiej. Wyró¿nieni uczest-
nicy otrzymali dyplomy oraz bar-
dzo atrakcyjne nagrody multime-
dialne. Magdalenê przygotowa³a
do konkursu  mgr Aleksandra
Panocha – nauczyciel j. niemiec-
kiego w Zespole Szkó³ Licealnych
im. B. Chrobrego w Le¿ajsku.

Wojewódzki Konkurs
Recytatorski z jêzyka
niemieckiego

�Na zdjêciu od lewej M. Szuba, A. Pano-

cha, D. Portka

W zwi¹zku z przypadaj¹cym
w 2013 roku Jubileuszem 100 le-
cia powstania budynku, w któ-
rym obecnie mieœci siê Bibliote-
ka Publiczna przy ul. Jaros³aw-
skiej (dawna „Proœwita”), MCK –
Biblioteka Publiczna w Le¿ajsku
zwraca siê z gor¹c¹ proœb¹ do daw-
nych i obecnych Mieszkañców
Le¿ajska i okolic o udostêpnie-
nie (wypo¿yczenie b¹dŸ ofiarowa-
nie) wszelkich materia³ów archi-

APEL MCK
Biblioteki Publicznej
w Le¿ajsku

Kontakt:

MCK
Biblioteka Publiczna
w Le¿ajsku
tel. 17 242 12 68

Jolanta
Korasadowicz
tel. kom. 516 085 789

walnych zwi¹zanych z dzia³alno-
œci¹ tej placówki kultury. Zainte-
resowaniem cieszyæ siê bêd¹ wszel-
kie archiwalia w postaci doku-
mentów, zdjêæ, publikacji, arty-
ku³ów prasowych czy nagrañ. Za-
pewniamy, ¿e wszelkie materia³y
zostan¹ wypo¿yczone za potwier-

dzeniem, a po skopiowaniu nie-
zw³ocznie zwrócone. Osoby u¿y-
czaj¹ce swoje pami¹tki zostan¹
wymienione w jubileuszowej do-
kumentacji historycznej Bibliote-
ki Publicznej w Le¿ajsku.

Za okazan¹ ¿yczliwoœæ i wszelk¹
udzielon¹ pomoc dziêkujemy.
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Juniorzy w walce o awans na
pó³fina³ DMP równie¿ pokonali
wszystkich rywali i dopiero w wal-
ce o z³oty medal po wyrównanym,
zaciêtym boju przegrali 2:3 z dru-
¿yn¹ Karpat Krosno, która ze
wzglêdu na ranking ma zapewnio-
ny tzw. limit na MP juniorów.

Trzecie miejsce i awans na pó³-
fina³ zapewnili sobie m³odzicy.

Tak wiêc w pó³fina³ach MP m³o-
dzików, kadetów i juniorów
w Krakowie Arka bêdzie reprezen-
towana przez w/w 3 dru¿yny oraz
w turnieju indywidualnym przez
juniorkê Anetê Krêcid³o, junio-
ra Jerzego Barana, m³odzika Do-
minika Stañko. W kategorii ka-
detów pierwszym rezerwowym jest
Kamil Klocek.

Warto nadmieniæ, ¿e udzia³
w MP ma zapewniony kadetka
Dominika Ku³acz (limit PZTS).

Patronat nad Dru¿ynowymi
Mistrzostwami Województwa ob-
jêli i dla najlepszych puchary ufun-
dowali: Starosta Le¿¹jski – Pan

Dru¿ynowe Mistrzostwa Województwa

Juniorki:

1. PUKS Arka £êtownia (Aneta Krêcid³o,

Alina Sztaba, Karolina Pietroñska)

– awans na pó³fina³ DMP

2. UKS GIM-TIM 5 Stalowa Wola

(D. Drelich, A. Maci¹g, K. Rybak)

– awans na pó³fina³ DMP

Juniorzy:

1. KSTS MOSiR Karpaty Krosno (P Cyr-

nek, M Dobek, R Niemiec) – limit na

DMP

2. PUKS Arka £êtownia (Jerzy Baran,

Patryk Misiak, Pawe³ Kida) – awans na

pó³fina³ DMP

3. KTS GOSiR Kroœcienko Wy¿ne

(G. Tomoñ, N. Wojtuñ, R. Józefczyk)

– awans na pó³fina³ DMP

Kadetki:

1. UKS GIM-TIM 5 I Stalowa Wola (K. Pia-

secka, B. Wereda, K. Strzêciwilk)

– awans na pó³fina³ DMP

2. LUKS ZSP Zasów (I. Zygmunt,

D. Szpyrka, K. Ryczek) – awans na

pó³fina³ DMP

Kadeci:

1. UKS GIM-TIM 5 Stalowa Wola (K. Na-

lepa, K. Kozimala, M. Hamot) – awans

na pó³fina³ DMP

2. PKS Kolping Jaros³aw (M. Mroczka,

A. Kowal, G. WoŸny) – awans na pó³-

fina³ DMP

M³odziczki:

1. KKTS MOSiR Krosno (W. Pelczar,

U. Burcha³a) – awans na pó³fina³ DMP

Pingpongiœci PUKS Arka £êtownia zdobyli 3 medale na rozgrywanych
w Nowej Sarzynie Dru¿ynowych Mistrzostw Województwa Juniorów/
Kadetów/M³odzików.
Juniorki wygra³y wszystkie 3 mecze w stosunku 3:0 i zdoby³y z³ote
medale.

– podsumowanie

Jan Kida oraz Burmistrz Nowej
Sarzyny – Pan Jerzy Paul.

Przygotowanie zawodników Arki
i ich udzia³ w tych zawodach by³
mo¿liwy dziêki dotacjom Miasta
i Gminy Nowa Sarzyna oraz Sta-
rostwa Powiatowego w Le¿ajsku.

js

Najlepsze dru¿yny dwudniowego turnieju rozgrywanego w hali MOSiR w Nowej Sarzynie
oraz miejsca pozosta³ych dru¿yn Arki:

2. UKS MAAWSport Dedal Urzejowice

(W. Rut, J. Stachiewicz, D. Hejnosz)

– awans na pó³fina³ DMP

9. PUKS Arka II £êtownia (Paulina

Przybysz, Klaudia Kolano, Natalia

Sieñko)

M³odzicy:

1. PKS Kolping Jaros³aw (A. Suchy,

A. Rejterowski, J. Kondrat) – limit na DMP

2. KU AZS Politechnika Rzeszów (K. An-

grys, M. Majcher) – awans na pó³fi-

na³ DMP

3. PUKS Arka I £êtownia (Dominik

Stañko, £ukasz Madej, Micha³ Klo-

cek) – awans na pó³fina³ DMP

10. PUKS Arka II £êtownia (£ukasz Flis,

Mateusz Sa³êga).

Z roku na rok, coraz lepiej
Dnia 27.04.2013 roku odby³y siê XV Mistrzostwa Województwa Pod-
karpackiego Karate Kyokushin Dzieci i M³odzie¿y w Przeworsku.

CSW Le¿ajsk reprezentowa³o
16 zawodników, 2 sêdziów: Sen-
sei Adam Dziki, Sensei Andrzej
Smycz, natomiast jako sekun-
dant Sensei Adam WylaŸ oraz ro-
dzice startuj¹cych dzieci. Nasi za-

wodnicy zaprezentowali siê bar-
dzo dobrze z roku na rok zajmu-
j¹c coraz lepsze lokaty. Indywidu-
alnie zdobyliœmy 10 pucharów,
plasuj¹c siê na 5 pozycji dru¿y-
nowo.

 Pozostali zawodnicy: Stacho-
wiak Norbert, Nicpoñ Jakub, Sto-
pyra Sylwester, Dziki Adrian, Uber-
man Dominik oraz Pêcak Jakub.

Wszystkim zawodnikom gra-
tulujemy i ¿yczymy dalszych
sukcesów.
www.csw.net.pl

AD

Nasz klub reprezentowali:

Kata kadeci m³odsi

- 2 miejsce - Mêdrek Jakub

Kata m³odzicy

- 2 miejsce - Zygmunt Bart³omiej

Kata dziewczêta 2004 i m³odsze

- 2 miejsce - Karaku³a Karina

Kata kadetki m³odsze

- 1 miejsce - WylaŸ Adriana

Kumite dziewczêta 2004 i m³od-

sze - open

- 3 miejsce - Karaku³a Karina

Kumite kadetki m³odsze do 35 kg

- 2 miejsce - WylaŸ Adriana

Kumite kadetki do 45 kg

- 3 miejsce - Ma³ek Gabriela

- 3 miejsce - Kula Aleksandra

Kumite kadeci m³odsi do 32 kg

- 3 miejsce - Mêdrek Jakub

Kumite kadeci do 40 kg

- 3 miejsce - Korchowiec Jakub
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Jeśli posiadasz aktualne orzeczenie o niepełnospraw-

ności

oraz

– masz ukończony 18 rok życia i nie ukończony 35

rok życia

– masz wykształcenie co najmniej zasadnicze zawo-

dowe

– jesteś zarejestrowany/a jako osoba bezrobotna w Po-

wiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku lub spełniasz

warunki, aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna

Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w drugiej i ostatniej

edycji projektu „Bądź sprawny na rynku pracy” realizo-

wanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w projekcie pozwoli Ci na zdobycie lub podwyż-

szenie kwalifikacji zawodowych, wzrost umiejętności

społeczno-zawodowych, a tym samym podniesie Twoje

zdolności do zatrudnienia.

W ramach projektu oferujemy m.in.: Indywidualny Plan

Działania, szkolenie „Kompetencje społeczne”, Warsz-

taty aktywnego poszukiwania pracy, indywidualne szko-

lenia zawodowe (tematyka szkolenia jest wybierana

przez uczestnika projektu po uzgodnieniu z doradcą za-

wodowym), 6 miesięczne staże u pracodawców. Ist-

nieje możliwość zwrotu kosztów przejazdu i kosztów

opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

Aby wziąć udział w projekcie należy być zarejestrowa-

nym lub zarejestrować się jako bezrobotny/a w Powia-

towym Urzędzie Pracy w Leżajsku oraz wziąć udział

w procesie rekrutacji. Rekrutacja do projektu zostanie

ogłoszona w połowie czerwca 2013 r.

Szczegółowe informacje na bieżąco są zamieszczane

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

ce projekty EFS, udzielane telefonicznie pod numerem

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

wym Urzędzie Pracy w Leżajsku ul. Mickiewicza 56

w godzinach od 8:00 do 15:00.

POWIATOWY URZĄD PRACY
W LEŻAJSKU

 Droga Mieszkanko i Drogi Mieszkańcu Powiatu Leżajskiego!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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