
 Siatkarskie emocje w jeżowskich szkołach 
 

Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Niżańskiego odbył się 2 

kwietnia 2016 r. w halach sportowych Zespołu Szkół w Jeżowem i Publicznego Gimnazjum 

w Jeżowem. W rozgrywkach wzięło udział 16 amatorskich  drużyn  piłki siatkowej z powiatu 

niżańskiego – w sumie około 140. zawodników. Organizatorem Turnieju Piłki Siatkowej było 

Starostwo Powiatowe w Nisku oraz Zespół Szkół w Jeżowem. 

Oficjalnie zainaugurował rozgrywki Starosta Niżański Robert Bednarz, który objął na 

turniejem patronat. Powitał on wszystkich zawodników, życząc im powodzenia w 

rozgrywkach i wyrażając przekonanie, że rywalizacja przebiegać będzie w duchu fair play. 

Starosta podziękował dyrektorowi Stanisławowi Haduchowi oraz pani dyrektor Krystynie 

Jabłońskiej za udostępnienie sal, zorganizowanie rozgrywek i współpracę, która była 

konieczna do wykonania tego zadania.  

 Drużyny rywalizowały w czterech grupach, a za organizację i sędziowanie 

rozgrywek odpowiedzialni byli nauczyciele uczący w obu szkołach: dyrektor Stanisław 

Haduch, Dorota Błądek i Regina Chudzik z Zespołu Szkół w Jeżowem oraz Joanna Biel i 

Jerzy Horodecki z Publicznego Gimnazjum w Jeżowem. Ponadto opiekę nad zawodami 

sprawowali m.in. Czesława Delekta (opieka medyczna), Adam Trela (strona techniczna), zaś 

o nagłośnienie zadbał dyrektor Gminnego Centrum Kultury – Zbigniew Bednarz. Obsługą 

cateringową zajęły się panie Stanisława Chaber, Marta Kossak-Dec, Sylwia Matyka i Irena 

Czyżowska-Smusz.  

Mecze grupowe, które wyłoniły czterech półfinalistów,  rozgrywano w halach 

sportowych szkoły ponadgimnazjalnej i gimnazjalnej. Odpadającym z rywalizacji drużynom 

starosta Robert Bednarz  wręczył pamiątkowe dyplomy i piłki. Przez cały czas na auli 

Zespołu Szkół w Jeżowem można było skorzystać z cateringowych posiłków.  

W półfinałach rozgrywanych w hali Zespołu Szkół   spotkały się cztery zespoły: RNI 

07 zagrało z  Gimnazjum Ulanów, zaś Leśnik z Bolcem Rudnik. W finale spotkały się 

drużyny  RNI 07 i Bolec Rudnik. Mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla zespołu RNI 07. W 

meczu o trzecie miejsce lepszy okazał się Leśnik, który wygrał 2:1 z Gimnazjum w Ulanowie. 

Zwycięski zespół wystąpił w składzie: Maciej Chmielarz, Maciej Skalny, Ryszard 

Budkowski, Andrzej Sobiło, Mariusz Wieleba, Hubert Ślusarczyk, Mariusz Habiger, 

Bartłomiej Zaguła, Mateusz Budkowski.  

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Zespoły z 

miejsc 1 - 4 otrzymały okazałe  puchary Starosty Niżańskiego oraz nagrody rzeczowe  

ufundowane przez Powiat Niżański, które wręczyli: Robert Bednarz – Starosta Niżański, 

Krystyna Jabłońska – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeżowem, Stanisław Haduch – 

dyrektor Zespołu Szkół w Jeżowem. Dodatkowo najlepsi zawodnicy rozgrywek zostali 

nagrodzeni statuetkami ufundowanymi przez Andrzeja Tofilskiego – Radnego Powiatu 

Niżańskiego. Na koniec miała miejsce sesja fotograficzna, która utrwaliła tę imprezę. 

Emocji sportowych w ten piękny sobotni dzień nie zabrakło, drużyny rywalizowały 

ambitnie i z dużym zaangażowaniem, choć dobrego humoru i relaksowych nastrojów także 

nie brakowało. Wszyscy uczestnicy turnieju mogli liczyć na zimne i ciepłe napoje, jak 

również na ciepły posiłek. 

 Zrealizowany ze sporym rozmachem i przy niemałym wysiłku organizacyjnym turniej, 

charakteryzujący się wysokim poziomem sportowym, to cenna inicjatywa Starosty 

Niżańskiego Roberta Bednarza, któremu zawsze bliska była szlachetna sportowa rywalizacja.  

 


