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Rodzinie Zmar³ego

Antoniego Stankiewicza
Prezesa le¿ajskiego ko³a

Zwi¹zku Kombatantów RP

i By³ych WiêŸniów Politycznych
sk³ada

Zarz¹d Powiatu Le¿ajskiego

Rodzinom, znajomym i przyjacio³om

œ.p. Mieczys³awa Pieni¹¿ka
oraz

œ.p. Jerzego Kochmañskiego
nauczycieli Zespo³u Szkó³ Licealnych

w Le¿ajsku

wyrazy wspó³czucia i ¿alu

sk³ada Zarz¹d Powiatu Le¿ajskiego

Œ.p. Antoni Stankiewicz zmar³ 7 kwietnia 2012 r.w wieku 88 lat.
Pogrzeb odby³ siê po Œwiêtach Wielkanocnych, 10 kwietnia br.
Jak to okreœli³ O. M. Lepianka odprawiaj¹cy mszê pogrzebow¹
– w Bazylice OO. Bernardynów w Le¿ajsku odby³ siê pogrzeb
duchowy, a pogrzebanie cia³a nast¹pi³o na Cmentarzu w Kury-
³ówce, par. Tarnawiec, gdzie œp. Antoni zosta³ pochowany
w rodzinnym grobowcu.
Pan Antoni by³ prezesem le¿ajskiego ko³a Zwi¹zku Kombatan-
tów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych, odznaczony m.in. Krzy-
¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restitu-
ta”, Z³ot¹ Odznak¹ – Zas³u¿ony Pracownik Przemys³u Spo¿yw-
czego i Skupu, Zas³u¿ony dla Województwa Rzeszowskiego
i innymi odznaczeniami resortowymi.
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Dnia 15 kwietnia br. w Grodzisku
Dolnym odby³a siê kolejna ju¿ ju-
bileuszowa XX Podkarpacka, (a IX
Ogólnopolska) Parada Stra¿y Wiel-
kanocnych „TURKI 2012”.
W tym roku do Grodziska przyby-
³o a¿ 41 oddzia³ów stra¿y wielka-
nocnych oraz 17 orkiestr. Tak jak
w latach poprzednich, równie¿
w tym roku oddzia³y Turków przy-
je¿d¿a³y na miejsce parady z dwóch
kierunków: od strony Grodziska
Dolnego i Grodziska Górnego. Te
dwie kolumny Turków wraz z to-
warzysz¹cymi im orkiestrami wyru-
szy³y mniej wiêcej w tym samym
czasie z przeciwnych kierunków, by
przed godzin¹ 11-t¹ dotrzeæ do ko-
œcio³a parafialnego pw. Œw. Barba-
ry w Grodzisku Dolnym. O godz.
11.00 rozpoczê³a siê uroczysta Msza
Œw. koncelebrowana, której prze-
wodniczy³ zaproszony bp Józef
Zawitkowski z £owicza.
Po zakoñczeniu mszy wszystkie od-
dzia³y przy wtórze towarzysz¹cych
im orkiestr dêtych przesz³y w barw-
nym korowodzie na p³ytê stadionu
„Grodziszczanka” w Grodzisku
Górnym, gdzie mia³y miejsce dalsze
uroczystoœci. Na czele tego korowo-
du pojawili siê dostojnie prezentu-
j¹cy siê jeŸdŸcy w barwach 8 Pu³ku
U³anów im. Ksiêcia Józefa Poniatow-
skiego z Krakowa, po nich przema-
szerowa³a Dziewczêca Orkiestra
Dêta z WDK w Rzeszowie i kolejno
wszystkie zaproszone grupy. Po ode-
graniu hymnu narodowego Do-
wódca Szwadronu Niepo³omice
z³o¿y³ Wójtowi Gminy panu Jacko-
wi Chmurze meldunek i podziêko-
wanie, po czym ca³y Pu³k zaprezen-

towa³ siê w rundzie honorowej
wokó³ stadionu. Nastêpnie odby³o
siê powitanie wszystkich przyby³ych
na uroczystoœæ goœci honorowych,
komendantów i ich oddzia³ów oraz
wrêczenie prezentuj¹cym siê gru-
pom i orkiestrom pami¹tkowych
dyplomów i upominków ufundo-
wanych przez organizatorów.
Po tym mia³y nast¹piæ pokazy
musztrowe w wykonaniu uczest-
nicz¹cych w paradzie grup, które
mia³y siê odbywaæ a¿ do godziny
18.00. Niestety z³oœliwa deszczowa

20 lat temu z inicjatywy grupy lu-
dzi ceni¹cych i mi³uj¹cych dawne
zwyczaje grodziskie i widz¹cych
potrzebê kultywowania w Polsce
przepiêknej tradycji stra¿y grobo-
wych, zrodzi³ siê w Grodzisku Dol-
nym pomys³ zorganizowania wiel-
kiej imprezy w okresie Œwi¹t Wiel-
kiej Nocy, która swym zasiêgiem
mog³aby przyci¹gn¹æ jak najszer-
sze rzesze uczestników i widzów.

pogoda nie pozwoli³a na zrealizo-
wanie w pe³ni tego planu.
Na pocz¹tku w uporczywym sie-
k¹cym deszczu dla uczczenia jubi-
leuszu wspóln¹ musztrê paradn¹
przy wtórze Grodziskiej Orkiestry
Dêtej zaprezentowa³y wszystkie od-
dzia³y z terenu naszej gminy i na
tym pokazy musztrowe mia³y siê
zakoñczyæ. Jednak nie tylko zgro-
madzona licznie publicznoœæ od-
czuwa³a niedosyt, ale i przyby³e
oddzia³y. Jeszcze przez godzinê
wokó³ stadionu rozchodzi³y siê ra-

dosne dŸwiêki orkiestr, a kilka od-
dzia³ów z s¹siednich miejscowoœci
w strugach deszczu dumnie para-
dowa³o po p³ycie stadionu.
Warto równie¿ nadmieniæ, i¿ przy
okazji XX Podkarpackiej Parady Stra-
¿y Wielkanocnych odby³ siê w Gro-
dzisku wojewódzki konkurs kuli-
narny na „Stó³ wielkanocny”i „Kosz
jajek wielkanocnych” oraz Gmin-
ny Konkurs Plastyczny „Turki
w obyczajowoœci grodziskiej”.

Oœrodek Kultury
w Grodzisku Dolnym

�Brzoza Krolewska. �Wierzawice. �Wyszatyce.

�Ks. Józef Zawitkowski – biskup lowicki. �Budy £añcuckie.

TURKI

2012
Impreza ta, odbywaj¹ca siê wedle za³o¿eñ zawsze w pierwsz¹ niedzielê po
Wielkanocy otrzyma³a miano Parady Stra¿y Wielkanocnych – „TURKI”.

�Werynia.

� 8  Pu³k U³anów im. Ksiêcia Józefa Po-

niatowskiego z Krakowa.

Fot. dziêki uprzejmoœci OK
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Rotê przyrzeczenia odczyta³ brata-
nek bohatera, Leopold Kula. B³o-
gos³awieñstwa strzelcom udzieli³
ks. bp. Józef Guzdek – Biskup Po-
lowy Wojska Polskiego.
Uroczystoœci w tym roku obcho-
dzone by³y w wyj¹tkowy sposób
z racji jubileuszu 100-lecia Zwi¹z-
ku Strzeleckiego „Strzelec”.
W po³udnie rozpoczê³a siê uroczy-
sta Msza Œwiêta pod przewodnic-
twem JE ks. bp Józefa Guzdka –
Biskupa Polowego WP i JE ks.
Bp Kazimierza Górnego – Ordy-
nariusza Diecezji Rzeszowskiej
w koœciele pw. Œwiêtego Krzy¿a
w Rzeszowie w asyœcie wielu kap³a-
nów Rzeszowa, kapelanów WP,
Policji i Stra¿y Po¿arnej, kapelanów
ZS „Strzelec” OSW z, Le¿ajska
(sier¿. ZS ks. Pawe³ Polasz), Prze-
myœla i Rzeszowa, Sandomierza.
Po zakoñczeniu Mszy Œwiêtej wszy-
scy uczestnicy przemaszerowali na
Plac Farny przed pomnik p³k Le-
opolda Lisa-Kuli. Dowódca Uroczy-
stoœci mjr Artur Dziadu³a z³o¿y³
meldunek Dowódcy 21 Brygady
Strzelców Podhalañskich, a zara-
zem Dowódcy Garnizonu Rzeszów
zastêpuj¹cemu gen. bryg. Stanis³a-
wa Olszañskiego – p³k Wojciecho-
wi Marchwicy, który dokona³ prze-

gl¹du pododdzia³ów ¿o³nierskich
i strzeleckich. Nastêpnie wci¹gniê-
to flagê pañstwow¹ na maszt i ode-
grano hymn RP. Nastêpnie odby³o
siê przyrzeczenie strzeleckie m³o-
dzie¿y z Jednostek Strzeleckich
2035 Le¿ajsk i 2021 Rzeszów
Zwi¹zku Strzeleckiego „Strzelec”
OS-W na historyczny sztandar
Zwi¹zku Strzeleckiego „Strze-
lec” Le¿ajsk z roku 1927.
Wœród wyró¿nionych strzelców,
którzy z³o¿yli przyrzeczenie na
sztandar znalaz³a siê Iwona Kowa-
lik z Zespo³u Szkó³ Licealnych
w Le¿ajsku. Rotê przyrzeczenia
odczyta³ bratanek Bohatera – Le-
opold Kula w asyœcie Szefa Sztabu
Komendy G³ównej ZS „Strzelec”
OS-W m³. insp. ZS Marcina Wasz-
czuka, dowódców Jednostek Strze-

M³odzi strzelcy z³o¿yli przyrzeczenie
„Przyrzekam. Przez ca³e me ¿ycie dobro Rzeczypospolitej Polskiej nade
wszystko inne wy¿sze dla mnie bêdzie, niepodleg³oœci Jej zawsze go-
tów bêdê broniæ do ostatniej kropli krwi” – to fragment przyrzeczenia
strzeleckiego, które z³o¿y³o w œrodê 7 marca br. ok. 250 dziewcz¹t
i ch³opców z Jednostek Strzeleckich 2021 Rzeszów i 2035 Le¿ajsk
Zwi¹zku Strzeleckiego „Strzelec” OS-W podczas uroczystych obcho-
dów 93. rocznicy œmierci p³k. Leopolda Lisa-Kuli.

leckich w Rzeszowie st. chor. ZS
Dawida Biœto i Le¿ajska m³. insp
ZS Waldemara T³uczka.
Nastêpnie zgodnie z Decyzj¹ Mi-
nistra Obrony Narodowej, na wnio-
sek dowódców Jednostek Strzelec-
kich za wieloletnie wspieranie dzia-
³alnoœci strzelców wrêczono Br¹zo-
we Medale „Za Zas³ugi dla Obron-
noœci Kraju”, osobom zwi¹zanym
i zas³u¿onym dla Zwi¹zku Strzelec-
kiego. Uhonorowany zosta³ m.in.
Stanis³aw Bartnik – Dyrektor Ze-
spo³u Szkó³ Licealnych w Le¿aj-
sku oraz Robert ¯o³ynia (by³y
Starosta Le¿ajski, a póŸniej Wi-
cestarosta Le¿ajski).
Podczas obchodów atrakcj¹ dla
uczestników uroczystoœci by³ prze-
lot czterech samolotów zespo³u
akrobacyjnego „Bia³o-Czerwone

Iskry” pod dowództwem mjr Toma-
sza Czerwiñskiego z 41. Bazy Lot-
nictwa Szkolnego w Dêblinie, któ-
re przelatuj¹c nad Placem Farnym
wypuœci³y bia³o-czerwone smugi.
Na zakoñczenie uroczystoœci odby-
³a siê defilada pododdzia³ów 21 BSP
i ZS „Strzelec” OS-W Pododdzia³y
strzeleckie, wœród których znalaz³a
siê Kompania Reprezentacyjna JS
2035 z historycznym sztandarem
Zwi¹zku Strzeleckiego „Strzelec”
Le¿ajsk z roku 1927 z Jednostki
Strzeleckiej 2035 przy Zespole Szkó³
Licealnych w Le¿ajsku pod do-
wództwem starszego strzelca Rado-
s³awa Fleszara. Pododdzia³ to strzel-
cy – uczniowie zespo³u szkó³ Lice-
alnych w Le¿ajsku pod dowódz-
twem dru¿ynowego ZS Jerzego
Czenczka. WT

�Dyrektor Zespo³u Szkó³ Licealnych zo-

sta³ uhonorowany Br¹zowym Medalem „Za

Zas³ugi dla Obronnoœci Kraju”.

�Przyrzeczenie strzeleckie na historyczny sztandar Zwi¹zku Strzeleckiego „Strzelec”

Le¿ajsk z roku 1927.

�Przyrzeczenie strzeleckie z³o¿y³o ok. 250 dziewcz¹t i ch³opców z Jednostek Strzeleckich 2021 Rzeszów i 2035 Le¿ajsk Zwi¹zku Strzeleckiego „Strzelec” OS-W.
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� Sprawozdanie z dzia³alnoœci pla-
cówek opiekuñczo – wychowaw-
czych oraz z zakresu pomocy
spo³ecznej za 2011 r.

� Sprawozdanie z dzia³alnoœci Po-
wiatowego Urzêdu Pracy w Le-
¿ajsku w 2011 r. oraz informacja
z planowanych zadañ z zakresu
rynku pracy i przeciwdzia³ania
bezrobociu w 2012r.

� Przedstawienie sprawozdania
rocznego z wykonania planu fi-
nansowego Samodzielnego Pu-
blicznego Zespo³u Opieki Zdro-
wotnej w Le¿ajsku za rok 2011.

� Przedstawienie sprawozdania
rocznego z wykonania planu fi-
nansowego Muzeum Ziemi Le-
¿ajskiej w Le¿ajsku za rok 2011.

� Sprawozdanie z realizacji Progra-
mu Wspó³pracy Powiatu Le¿aj-
skiego z organizacjami pozarz¹-
dowymi oraz podmiotami pro-
wadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku
publicznego za rok 2011.

� Podjêcie uchwa³y zmieniaj¹cej
Uchwa³ê Nr LXIII/441/06 Rady
Powiatu w Le¿ajsku z dnia 29 wrzeœ-
nia 2006 r. w sprawie utworze-
nia Specjalistycznego Oœrodka
Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Nowej Sarzynie.

� Podjêcie uchwa³y w sprawie okre-
œlenia zadañ z zakresu zatrudnia-
nia, rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej osób niepe³nospraw-
nych oraz wysokoœci œrodków
Pañstwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepe³nosprawnych
przeznaczonych na realizacjê
tych zadañ w 2012 r.

� Podjêcie uchwa³y w sprawie li-
kwidacji Liceum Profilowanego
Nr 1 w Le¿ajsku, wchodz¹cego
w sk³ad Zespo³u Szkó³ Liceal-
nych im. Boles³awa Chrobrego
w Le¿ajsku.

� Podjêcie uchwa³y w sprawie likwi-
dacji Uzupe³niaj¹cego Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Le-
¿ajsku, wchodz¹cego w sk³ad Ze-

Sesja
Rady
Powiatu
11 kwietnia br. odby³a siê XXIII
sesja Rady Powiatu Le¿ajskiego.
Radni zajêli siê takimi sprawami,
jak m.in.:

spo³u Szkó³ Licealnych im. Bole-
s³awa Chrobrego w Le¿ajsku.

� Podjêcie uchwa³y w sprawie li-
kwidacji Uzupe³niaj¹cego Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego dla
Doros³ych w Le¿ajsku, wchodz¹-
cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Li-
cealnych im. Boles³awa Chrobre-
go w Le¿ajsku.

� Podjêcie uchwa³y w sprawie li-
kwidacji Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego Nr 2 w Le¿ajsku, wcho-
dz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³
Technicznych im. Tadeusza Ko-
œciuszki w Le¿ajsku.

� Podjêcie uchwa³y w sprawie li-
kwidacji Liceum Profilowanego
w Nowej Sarzynie, wchodz¹ce-
go w sk³ad Zespo³u Szkó³ im.
Ignacego £ukasiewicza w Nowej
Sarzynie.

� Podjêcie uchwa³y w sprawie li-
kwidacji Uzupe³niaj¹cego Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego dla
Doros³ych w Nowej Sarzynie,
wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u
Szkó³ im. Ignacego £ukasiewi-
cza w Nowej Sarzynie.

� Podjêcie uchwa³y w sprawie li-
kwidacji Liceum Profilowanego
Nr 2 w Le¿ajsku, wchodz¹cego
w sk³ad Zespo³u Szkó³ Technicz-
nych im. Tadeusza Koœciuszki
w Le¿ajsku.

� Podjêcie uchwa³y w sprawie prze-
kszta³cenia Technikum Uzupe³-
niaj¹cego w Le¿ajsku, wchodz¹-
cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Tech-
nicznych im. Tadeusza Koœciusz-
ki w Le¿ajsku.

� Podjêcie uchwa³y w sprawie prze-
kszta³cenia Zasadniczej Szko³y
Zawodowej Nr 1 w Le¿ajsku,
wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u
Szkó³ Technicznych im. Tade-
usza Koœciuszki w Le¿ajsku.

� Podjêcie uchwa³y w sprawie prze-
kszta³cenia Zasadniczej Szko³y
Zawodowej w Nowej Sarzynie,
wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u
Szkó³ im. Ignacego £ukasiewi-
cza w Nowej Sarzynie.

� Podjêcie uchwa³y w sprawie prze-
kszta³cenia Zasadniczej Szko³y
Zawodowej Specjalnej Nr 2
w Le¿ajsku, w Specjalnym
Oœrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Le¿ajsku.

Szersza informacja na temat likwi-
dowania i przekszta³cenia szkó³
znajduje siê na stronach:  6 i 7.

� Podjêcie uchwa³y w sprawie do-
finansowania zakupu samocho-
du po¿arniczego dla Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Le¿ajsku.

� Podjêcie uchwa³y w sprawie
wprowadzenia zmian w bud¿e-
cie Powiatu na 2012 r.

� Podjêcie uchwa³y zmieniaj¹cej
Uchwa³ê Nr I/6/10 Rady Powia-
tu Le¿ajskiego z dnia 2 grudnia
w sprawie wyboru Przewodnicz¹-
cego i pozosta³ych cz³onków
Komisji Rewizyjnej Rady Powia-
tu Le¿ajskiego.

� Sprawozdanie Komisji Rewizyj-
nej Rady Powiatu Le¿ajskiego
z dzia³alnoœci za 2011 rok.

Na wczeœniejszej sesji, 15.03.br.
Starosta Le¿ajski podziêkowa³
dwóm radnym: Markowi Œli¿owi
i Dariuszowi ¯akowi za dotych-
czasow¹ pracê w Radzie Spo³ecz-
nej Samodzielnego Publicznego
Zespo³u Opieki Zdrowotnej
w Le¿ajsku. W/w radni byli cz³on-
kami Rady Spo³ecznej SP ZOZ,
która pe³ni funkcjê organu ini-
cjuj¹cego i opiniodawczego Powia-
tu Le¿ajskiego oraz doradczego
dyrektora szpitala.

Wszystkie Uchwa³y podjête przez Radê
Powiatu znajduj¹ siê na stronie inter-
netowej Starostwa Powiatowego w Le-
¿ajsku: www.starostwo.lezajsk.pl – za-
k³adka: Biuletyn Informacji Publicznej
– Uchwa³y Rady i Zarz¹du Powiatu.

�Sprawozdania z dzia³alnoœci placówek opiekuñczo-wychowawczych oraz z zakresu pomocy spo³ecznej za 2011 r. przedstawili

dyrektorzy i kierownicy tych placówek.

�Radni powiatowi na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia br.
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Panie Naczelniku, sk¹d poja-
wi³ siê pomys³ likwidacji kilku-
nastu typów szkó³ w naszym
powiecie? Co ta likwidacja
oznacza dla m³odych ludzi,
którzy koñcz¹ w³aœnie gimna-
zja i stoj¹ przed wyborem
szko³y ponadgimnazjalnej?

Na samym pocz¹tku omawiania
tych zmian trzeba przypomnieæ, i¿
Powiat Le¿ajski prowadzi 23 szko-
³y, w tym 21 ponadgimnazjalne. Te
szko³y jednak nie s¹ szko³ami sa-
modzielnymi, z w³asn¹ dyrekcj¹, ale
w³¹czone s¹ do trzech zespo³ów
szkó³ (Zespó³ Szkó³ Licealnych
w Le¿ajsku – ZSL, Zespó³ Szkó³ Tech-
nicznych w Le¿ajsku – ZST oraz
Zespó³ Szkó³ w Nowej Sarzynie –
ZS NS) oraz cztery szko³y funkcjo-
nuj¹ w strukturze Specjalnego
Oœrodka Szkolno-Wychowawcze-
go.
Uczeñ, który uczêszcza do ZSL
tak naprawdê nie jest uczniem
ZSL, ale tej szko³y, która znajdu-
je siê w strukturze ZSL, czyli jest
to np. uczeñ liceum ogólno-
kszta³c¹cego, po ukoñczeniu
którego otrzymuje œwiadectwo
ukoñczenia w³aœnie liceum ogól-
nokszta³c¹cego a nie Zespo³u
Szkó³ Licealnych.
Czêœæ z tych szkó³, to szko³y funk-
cjonuj¹ce w wymiarze dos³ownym,
tzn. og³osi³y nabór, zebra³y odpo-
wiedni¹ liczbê uczniów i faktycz-
nie „¿yj¹” – prowadz¹ zajêcia edu-
kacyjme. S¹ jednak takie szko³y,
które mimo, i¿ og³osi³y nabór nie
cieszy³y siê zainteresowaniem
wœród m³odzie¿y i choæ teoretycz-
nie istniej¹ to praktycznie nie funk-
cjonuj¹. Jeszcze inne, tak jak np.
licea profilowane, czyli szko³y któ-
re znajduj¹ siê w ka¿dym z tych
naszych trzech zespo³ów szkó³, to
w obecnej chwili faktycznie istnie-
je tylko w ZST, gdy¿ w pozosta³ych
dwóch zespo³ach szkó³ nie by³o
chêtnej m³odzie¿y, aby do nich
uczêszczaæ.
Czyli tak naprawdê likwidowane s¹
te szko³y, które choæ s¹ powo³ane
do ¿ycia, to praktycznie nie funk-
cjonuj¹ z powodu braku chêtnych
na og³aszane nabory.

Rada Powiatu Le¿ajskiego na sesji w dniu 11 kwietnia br. podjê³a kilkanaœcie uchwa³
w sprawie likwidacji lub przekszta³ceñ ró¿nych typów szkó³. Chodzi o szko³y wchodz¹ce
w sk³ad zespo³ów szkó³, dla których Powiat Le¿ajski jest organem prowadz¹cym, czyli: Zespó³
Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku, Zespó³ Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku oraz Zespó³ Szkó³
w Nowej Sarzynie.

Brak zainteresowania takimi
typami szkó³ to jedyny powód
ich likwidacji?

To powód poœredni. Najwa¿niejsz¹
przyczyn¹ s¹ zmiany wynikaj¹ce
z nowelizacji ustawy o systemie
oœwiaty, która wchodzi w ¿ycie
z dniem 1 wrzeœnia br. Nowelizacja
ta powoduje gruntown¹ przebu-
dowê szkolnictwa ponadgimnazjal-
nego, w tym szczególnie szkolnic-
twa zawodowego.
Nowe przepisy wyraŸnie wskazuj¹,
i¿ od 1 wrzeœnia w strukturze szkol-
nictwa ponadgimnazjalnego pozo-
staj¹ tylko takie szko³y, jak:
– 3-letnia zasadnicza szko³a za-

wodowa, której ukoñczenie
umo¿liwia uzyskanie dyplomu
potwierdzaj¹cego kwalifikacje za-
wodowe po zdaniu egzaminów
potwierdzaj¹cych kwalifikacje
w danym zawodzie,

– 3-letnie liceum ogólnokszta³c¹-
ce, którego ukoñczenie umo¿li-
wia uzyskanie œwiadectwa dojrza-
³oœci po zdaniu egzaminu matu-
ralnego,

– 4-letnie technikum, którego
ukoñczenie umo¿liwia uzyskanie
dyplomu potwierdzaj¹cego kwa-
lifikacje zawodowe po zdaniu
egzaminów potwierdzaj¹cych
kwalifikacje w danym zawodzie,
a tak¿e uzyskanie œwiadectwa doj-
rza³oœci po zdaniu egzaminu
maturalnego,

– szko³a policealna dla osób po-
siadaj¹cych wykszta³cenie œrednie,

o okresie nauczania nie d³u¿szym
ni¿ 2,5 roku, umo¿liwiaj¹ca uzy-
skanie dyplomu potwierdzaj¹ce-
go kwalifikacje zawodowe po zda-
niu egzaminów potwierdzaj¹-
cych kwalifikacje w danym zawo-
dzie,

– 3 –letnie szko³y specjalne przy-
sposabiaj¹ce do pracy.

Pozosta³e typy szkó³ musz¹ ulec li-
kwidacji, a te zasadnicze szko³y za-
wodowe, które naucza³y w cyklu
2-letnim musz¹ zostaæ przekszta³-
cone w szko³y 3-letnie. St¹d te¿ od
wrzeœnia br. znikaj¹ z systemu
oœwiaty miêdzy innymi: technika
uzupe³niaj¹ce (dla m³odzie¿y), uzu-
pe³niaj¹ce licea ogólnokszta³c¹ce
(dla m³odzie¿y, jak i dla doros³ych)
oraz licea profilowane (dla m³odzie-
¿y, jak i dla doros³ych).
Ustawa wprowadza jednak wyj¹tek
dla szkó³ podlegaj¹cych likwidacji,
które obecnie praktycznie funkcjo-
nuj¹, czyli uczy siê w nich m³o-
dzie¿. Ci uczniowie koñcz¹ te szko-
³y „starym” systemem, ale nie og³a-
sza siê ju¿ naboru w tym roku dla
nowych chêtnych. Jest to tzw. li-
kwidacja stopniowa.

Tak wiêc ustawa nak³ada na samo-
rz¹dy obowi¹zek likwidacji tych
szkó³ lub ich przekszta³cenia.

Co ta likwidacja oznacza dla
m³odych ludzi – czyli innymi
s³owy jak wygl¹da system
kszta³cenia w chwili obecnej
a jak bêdzie wygl¹da³ w mo-
mencie pe³nego wejœcia
wszystkich zmian przewidzia-
nych w nowelizacji ustawy?

Na dzieñ dzisiejszy absolwent za-
sadniczej szko³y zawodowej, je¿eli
dalej chce siê kszta³ciæ mo¿e wy-
braæ np. uzupe³niaj¹ce liceum
ogólnokszta³c¹ce lub technikum
uzupe³niaj¹ce i tam zdobyæ wy-
kszta³cenie œrednie. Mo¿e tam
równie¿ siê przekwalifikowaæ
i zdobyæ np. inny zawód. Od wrze-
œnia br. w tej kwestii nast¹pi ca³-
kowita zmiana systemu kszta³ce-
nia zawodowego i w tym przypad-
ku bêdziemy mówili o tzw. kwali-
fikacjach. Aby ukoñczyæ kszta³ce-
nie zawodowe w zale¿noœci od
tego w jakim zawodzie, trzeba bê-
dzie zdobyæ jedn¹, dwie lub nawet
trzy kwalifikacje.

O powody tych likwidacji
i wyjaœnienie ich skutków

zapytaliœmy

pana Ireneusza Stefañskiego
– Naczelnika Wydzia³u
Edukacji, Zdrowia
i Kultury Fizycznej
Starostwa Powiatowego
w Le¿ajsku.

Likwidacja szkó³ w powiecie?
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Do tej pory podsumowaniem
efektów kszta³cenia dwu- lub trzy-
letniego (w przypadku szkó³ za-
wodowych) albo czteroletniego
(technikum), by³ egzamin zawo-
dowy.
Natomiast zgodnie z nowymi prze-
pisami w trakcie nauki m³odzie¿
bêdzie koñczy³a dan¹ kwalifikacjê,
po której bêdzie zdawaæ z niej eg-
zamin. Te egzaminy bêd¹ wiêc roz-
³o¿one w czasie i pojawi¹ siê na koñ-
cu cyklu kszta³cenia w danej kwali-
fikacji.

Wspomnia³ pan, i¿ od 1 wrze-
œnia br. nie bêdzie uzupe³nia-
j¹cych liceów ogólnokszta³c¹-
cych oraz techników uzupe³-
niaj¹cych. Jak wiêc m³odzie¿
bêdzie mog³a na bazie tych
szkó³ podnosiæ swoje wy-
kszta³cenie do wykszta³cenia
œredniego?

W takim przypadku jedyn¹ mo¿li-
woœci¹ podjêcia dalszej nauki bê-
dzie kontynuacja w Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym dla Doros³ych.
Wa¿n¹ informacj¹ w tym momen-
cie jest fakt, i¿ w klasach pierwszych
zasadniczych szkó³ zawodowych,
techników i liceów ogólnokszta³-
cacych bêdzie obowi¹zywaæ ta sama
podstawa programowa, czyli m³o-
dzie¿ w tych typach szkó³ bêdzie
realizowa³a ten sam program. Czy-
li absolwenci zasadniczej szko³y za-
wodowej chc¹cy zdobyæ wykszta³-
cenie œrednie bêd¹ musieli podj¹æ
naukê w liceum ogólnokszta³c¹-
cym dla doros³ych, z tym ¿e roz-
poczn¹ naukê nie od pierwszej, ale
od drugiej klasy.

Co z sytuacj¹, gdy uczeñ chce
zdobyæ inny zawód – czy zmie-
ni siê kwestia przekwalifiko-
wania?

To równie¿ sytuacja, w której mini-
sterstwo zmieni³o swoje podejœcie.
Wyjaœniaj¹c tê kwestiê mo¿na wska-
zaæ, i¿ s¹ zawody sk³adaj¹ce siê
z 1, 2 lub nawet 3 kwalifikacji. Mogê
podaæ jako przyk³ad dwa zawody:
zawód A i zawód B,  na które sk³a-
daj¹ siê dwie kwalifikacje, w któ-
rych jedna kwalifikacja w obydwu
zawodach jest wspólna a ró¿ni¹ siê
one drug¹ kwalifikacj¹. Gdy wiêc
absolwent, który uzyska³ uprawnie-
nia w zawodzie A chcia³by zdobyæ
uprawnienia do zawodu B, bêdzie
móg³ to zrobiæ w przysz³oœci wy-
³¹cznie na tzw. kwalifikacyjnych
kursach zawodowych poprzez uzy-
skanie uprawnieñ w ramach dru-
giej kwalifikacji. Rozwi¹zanie to
stwarza doœæ szybk¹ mo¿liwoœæ
przekwalifikowania.

Nowelizacja ustawy nak³ada
obowi¹zek likwidacji tych
szkó³ na organ prowadz¹cy.
Jak wygl¹da taka procedura?

Likwidacja i przekszta³cenie szkó³
musz¹ byæ prowadzone dwuetapo-
wo. Najpierw Rada Powiatu podjê-
³a 30 stycznia br. uchwa³y o tzw.
zamiarze likwidacji lub dokonania
przekszta³cenia. Obowi¹zkowym
elementem jest równie¿ poinfor-
mowanie Kuratora Oœwiaty oraz
zwi¹zków zawodowych, a tak¿e ro-
dziców uczniów lub uczniów
(w przypadku szkó³ dla doros³ych)
tych likwidowanych szkó³. Dodam,
i¿ Powiat Le¿ajski spe³ni³ te wszyst-
kie wymagania formalne okreœlo-
ne przez odpowiednie przepisy.
Ostatnim etapem jest podjêcie
uchwa³ o likwidacji lub przekszta³-
ceniu szkó³, które Rada Powiatu
Le¿ajskiego podjê³a na sesji w dniu
11 kwietnia br.

Które konkretnie szko³y zosta³y
zlikwidowane w poszczegól-
nych zespo³ach szkó³?

Tak jak wspomnia³em wczeœniej
Rada Powiatu Le¿ajskiego podjê³a
w sumie 11 uchwa³ dotycz¹cych
zmian w strukturze szkó³ ponad-
gimnazjalnych powiatu le¿ajskie-
go: 7 uchwa³ dotyczy likwidacji
szkó³, natomiast 4 dotyczy prze-
kszta³cenia szkó³.
I tak, w Zespole Szkó³ Licealnych
w Le¿ajsku zlikwidowano: Liceum
Profilowane nr 1 w Le¿ajsku
(ostatni absolwenci opuœcili mury
szko³y w kwietniu 2009 roku,

w póŸniejszych latach nie by³o chêt-
nych do tej szko³y); Uzupe³niaj¹ce
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Le-
¿ajsku oraz Uzupe³niaj¹ce Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce dla Do-
ros³ych (te szko³y nigdy nie prze-
prowadzi³y naboru z powodu bra-
ku chêtnych do nauki w tych ty-
pach szkó³).
W Zespole Szkó³ Technicznych
zlikwidowano: Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce nr 2 w Le¿ajsku (ten typ
szko³y mia³ by³ skierowany dla m³o-
dzie¿y z uzdolnieniami matematycz-
no-informamtyczno-fizycznymi,
w historii szko³y uda³o siê stworzyæ
tylko 1 oddzia³ dwudziestokilkuoso-
bowy, który opuœci³ jej mury w 2007
roku) oraz Liceum Profilowane nr
2 w Le¿ajsku (w przypadku tej szko-
³y bêdzie mieæ miejsce tzw. stopnio-
wa likwidacja, czyli dotychczasowi
uczniowie tej szko³y nadal bêd¹ jej
uczniami, ale od 1 wrzeœnia br. nie
bêdzie prowadzony ju¿ nowy nabór).
W Zespole Szkó³ w Nowej Sarzy-
nie zlikwidowano Liceum Profi-
lowane w Nowej Sarzynie (ostat-
ni absolwenci opuœcili mury szko-
³y w kwietniu 2009 roku, w póŸ-
niejszych latach nie by³o chêtnych
do tej szko³y) oraz Uzupe³niaj¹ce
Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla
Doros³ych w Nowej Sarzynie (w
szkole mamy wy³¹cznie klasê drug¹,
uczniowie ci opuszcz¹ szko³ê koñ-
cem kwietnia).

Rada Powiatu podjê³a równie¿
4 uchwa³y dotycz¹ce prze-
kszta³cenia…

Przekszta³cenie dotyczy Technikum
Uzupe³niaj¹cego w Le¿ajsku, które
znajduje siê w strukturze ZST. Zo-
staje ono przekszta³cone w Liceum
Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych
nr 2 w Le¿ajsku, w której m³odzie¿
i absolwenci zasadniczej szko³y za-
wodowej bêd¹ mogli uzupe³niaæ wy-
kszta³cenie œrednie w ramach Zespo-
³u Szkó³ Technicznych.
Trzy pozosta³e przekszta³cenia do-
tycz¹ przekszta³cenia obowi¹zkowe-
go zasadniczych szkó³ zawodowych,
dotychczas krótszych ni¿ trzyletnie
w trzyletnie szko³y zawodowe.

Jak wiêc bêdzie wygl¹daæ
docelowa struktura naszego
szkolnictwa?

W Zespole Szkó³ Licealnych
w Le¿ajsku z obecnych siedmiu
szkó³ pozostanie cztery: Liceum
Ogólnokszta³c¹ce nr 1 w Le¿ajsku,
Technikum nr 2 w Le¿ajsku, Szko-
³a Policealna dla Doros³ych i Liceum
Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych.
W Zespole Szkó³ Technicznych
w Le¿ajsku z siedmiu szkó³ zosta-
nie piêæ: Technikum nr 1 w Le¿aj-
sku, Zasadnicza Szko³a Zawodowa
nr 1 w Le¿ajsku, Szko³a Policealna
w Le¿ajsku, Centrum Kszta³cenia
Praktycznego w Le¿ajsku oraz Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doro-
s³ych w Le¿ajsku.
W Zespole Szkó³ w Nowej Sarzy-
nie z piêciu szkó³ zostan¹ trzy: Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce w Nowej
Sarzynie, Technikum w Nowej Sa-
rzynie oraz Zasadnicza Szko³a Za-
wodowa w Nowej Sarzynie.
W Specjalnym Oœrodku Szkol-
no-Wychowawczym pozostaj¹
cztery dotychczasowe, z tym ¿e
dotychczasow¹ szko³ê zawodow¹
przekszta³camy w szko³ê 3 letni¹.

Gdzie mo¿na zobaczyæ aktualn¹
ofertê szkó³ ponadgimnazjal-
nych w Powiecie Le¿ajskim?

Starostwo Powiatowe Le¿ajsku, co
roku wydaje informator oœwiatowy,
który nieodp³atnie przekazujemy
ka¿demu gimnazjaliœcie z terenu
naszego powiatu. Przekazujemy go
równie¿ szko³om, samorz¹dom nie
tylko z terenu naszego powiatu, ale
równie¿ poza jego granicami.
Dodatkowo ka¿dy zainteresowany
mo¿e zapoznaæ siê z nim na stro-
nie internetowej Starostwa Powia-
towego w Le¿ajsku: www.staro-
stwo.lezajsk.pl.

Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a:
Ma³gorzata Bechta
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Tradycyjnie impreza ta organizowa-
na jest na tydzieñ przed „niedziel¹
palmow¹”. W tym roku na targach
swoje wyroby prezentowa³o 25 wy-
stawców z ca³ego Podkarpacia. Od-
wiedzaj¹cy mogli zakupiæ oryginal-
nie wykonane palmy, pisanki, baran-
ki i stroiki wielkanocne, wyroby wy-
platane z wikliny, rogo¿yny i s³omy,
ceramikê ludow¹, zabawki i inne
u¿ytkowe wyroby z drewna, serwetki
i inne rêkodzie³a szyde³kowe oraz bi-
¿uteriê artystyczn¹. W czêœci arty-
stycznej widzowie mogli zapoznaæ
siê z obrzêdami zwi¹zanymi z okre-
sem Wielkanocy w wykonaniu ze-
spo³ów folklorystycznych „Lasowiacz-
ki” z Baranowa Sandomierskiego
i „Leszczynka” z Wólki Grodziskiej.
Swój kunszt artystyczny zaprezento-
wa³ równie¿ zespó³ harmonijek ust-
nych z Biedaczowa. Wspó³organiza-
torem imprezy by³ Powiat Le¿ajski,
a sponsorzy to: Zak³ady Chemiczne
„Organika-Sarzyna”, Grupa ̄ ywiec
S.A. – Browar w Le¿ajsku i PGNIG
Oddzia³ w Sanoku. BR

Targi Rêkodzie³a
Ludowego i Artystycznego
W niedzielê, 25.03.2012 r. w Oœrodku Kultury w Nowej Sarzynie odby³a siê kolejna V edycja Targów Rêko-
dzie³a Ludowego i Artystycznego.

Ponad piêædziesi¹t krajów œwiata
popularyzuje w ten sposób „kró-
low¹ nauk ”. Równie¿ Zespó³ Szkó³
im. I. £ukasiewicza w Nowej Sarzy-
nie podj¹³ siê organizacji tego naj-
popularniejszego szkolnego kon-
kursu matematycznego. 15 mar-
ca br. nasza szko³a goœci³a kilkudzie-
siêciu gimnazjalistów i nauczycieli
z terenu Miasta i Gminy Nowa
Sarzyna.
Czêœæ konkursowa poprzedzona
by³a powitaniem goœci w auli szkol-
nej przez dyrektora Jacka Wojda³o-
wicza oraz przedstawieniem regu-
laminu konkursu i zasad jego prze-
biegu przez uczennicê Annê Ka-
miñsk¹. Po krótkim wprowadzeniu
oko³o 70 uczniów z Gimnazjów
w Nowej Sarzynie, Sarzynie, Woli
Zarczyckiej, £êtowni i z Zespo³u
Szkó³ w Nowej Sarzynie uda³o siê
do sali gimnastycznej i przyst¹pi³o
do rozwi¹zywania 30 nie³atwych
zadañ konkursowych. W ka¿dym

pytaniu, wœród piêciu odpowiedzi,
nale¿a³o wskazaæ t¹ jedn¹ – po-
prawn¹. Przez 75 minut uczestni-
cy konkursu z wielkim zaanga¿o-
waniem zmagali siê z ³amig³ówka-
mi matematycznymi. W rozwi¹zy-
waniu nieraz bardzo trudnych za-
dañ liczy³a siê nie tylko czysta wie-
dza i znajomoœæ wzorów, ale przede
wszystkim logiczne myœlenie. Po
up³ywie okreœlonego w regulami-
nie czasu komisja konkursowa,
któr¹ tworzyli nauczyciele uczest-
nicz¹cych szkó³, zapieczêtowa³a
wype³nione karty odpowiedzi
i przekaza³a je do oceny organiza-
torowi regionalnemu.
Po trudach rozwi¹zywania zawi³ych
i skomplikowanych problemów
matematycznych uczestnicy kon-
kursu przeszli do auli, tam chwilê
wytchnienia umilili sobie skrom-
nym poczêstunkiem. W drugiej
czêœci szkolnego œwiêta matematy-
ki uczniowie Zespo³u Szkó³ przed-

stawili gimnazjalistom kilka pre-
zentacji poœwiêconych fraktalom.
„Fraktale – co to takiego?” to tytu³
prezentacji, któr¹ przedstawi³a Jo-
anna Siedlecka. Przybli¿y³a ona
postaci najwybitniejszych matema-
tyków zwi¹zanych z t¹ tematyk¹.
Kolejna prezentacja dotyczy³a frak-
tali w otaczaj¹cej nas przyrodzie.
Anna Kamiñska udowodni³a, ¿e
codziennie napotykamy fraktale
w postaci drzew, b³yskawic czy musz-
li. Nastêpna prezentacja dotyczy³a
fraktali w ludzkim organizmie
i zosta³a w ciekawy sposób przygo-
towana i przedstawiona przez Syl-
wiê Flis. Aleksandra Herdyna i Mo-

nika Stachula zaprezentowa³y
„Fraktale w sztuce”. Prezentacjê
dziewczyn uatrakcyjnia³y trafnie
dobrane zdjêcia, animacje i pod-
k³ad muzyczny. Ca³oœæ ³¹czy³y
i wzbogaca³y fragmenty filmu
„Ukryty wymiar”.
Na tym zakoñczy³ siê dzieñ mate-
matyki w Zespole Szkó³ w Nowej
Sarzynie. Ta krótka przygoda
w œwiecie matematyki dostarczy³a
uczestnikom wielu wspania³ych
prze¿yæ, wzbogaci³a o nowe do-
œwiadczenia i da³a nadziejê na spo-
tkanie w podobnym gronie równie¿
za rok.

Joanna Siedlecka

KANGUR MATEMATYCZNY

Co roku trzeci czwartek marca to ma³e œwiêto matematyków,
którzy bior¹ udzia³ w Miêdzynarodowym Konkursie
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Œniadanie wielkanocne
dla ubogich i samotnych

Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecz-
nej oraz Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sa-
rzyna zorganizowali œniadanie wielkanoc-
ne dla osób ubogich i samotnych. Odby³o
siê ono w Wielki Czwartek w Domu Kultury
w Sarzynie.

Szlak czerwony:
Nowa Sarzyna – Ko³acznia – Re-
zerwat Azalii Pontyjskiej – Wola
Zarczycka – £oiny – Flisy – Smycze
– Judaszówka – Nowa Sarzyna.
D³ugoœæ trasy: 31 km, czas prze-
jazdu ok. 3 godz.

Spotkanie rozpocz¹³ œwi¹teczny
program artystyczny przygotowa-
ny przez dzieci z miejscowej œwie-
tlicy parafialnej oraz m³odzie¿ oa-
zow¹. Po wzruszaj¹cych wystê-
pach, ksi¹dz proboszcz Jan £ojek
odmówi³ modlitwê i poœwiêci³
pokarmy. Nastêpnie zgromadze-
ni podzielili siê jajkiem i sk³adali
¿yczenia. Do wielkanocnego sto-
³u, panie z Ko³a Gospodyñ Wiej-

Do wyboru s¹ szlaki zielony i czer-
wony. Bior¹ one swój pocz¹tek
w nowosarzyñskim Parku nad Trze-
boœnic¹, a nastêpnie prowadz¹
przez najbardziej urokliwe zak¹tki
Gminy. Po drodze mijamy liczne
pomniki przyrody, rezerwat azalii
pontyjskiej, obszar chronionego
krajobrazu oraz zabytkowe obiekty
architektoniczne i sakralne.

Szlak zielony:
Nowa Sarzyna – Stacja PKP
£êtownia – Babiarze – Goœciniec
– £êtownia – Majdan £êtowski
– Nowa Sarzyna.
D³ugoœæ trasy: 26 km, czas prze-
jazdu ok. 2,5 godz.

skich w Sarzynie poda³y tradycyj-
ny ¿urek z jajkiem, kie³bas¹ i chrza-
nem oraz deser. Wiêkszoœæ z ze-
branych osób, bra³a równie¿ udzia³
w grudniowej kolacji wigilijnej dla
samotnych.
– Bardzo ucieszy³em siê na wiadomoœæ
o kolejnym œwi¹tecznym poczêstunku.
Mi³o jest siê znów zobaczyæ i wspólnie
skosztowaæ œwiêconki – powiedzia³
jeden z uczestników spotkania.

16 marca 2012 r. na terenie Gminy
Nowa Sarzyna zosta³y oddane do
u¿ytku dwa szczegó³owo oznako-
wane szlaki turystyki rowerowej.
Przebiegaj¹ one przez obszary
atrakcyjne pod wzglêdem przyrod-
niczym, historycznym i kulturo-
wym.

Projekt „Oznakowanie szlaków turystycznych w gminie Nowa Sarzyna”

zosta³ zrealizowany dziêki wsparciu finansowemu Europejskiego

Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Szczegó³owy opis tras zawiera folder informacyjny, który mo¿na
pobraæ na stronie internetowej

www.nowasarzyna.eu

Serdecznie zapraszamy do odkrywania osobliwoœci kulturowych
i przyrodniczych Gminy Nowa Sarzyna!

Szlaki turystyki rowerowej
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Na temat Prawa Dziecka dyskuto-
wali m.in. Marek Michalak – Rzecz-
nik Praw Dziecka, Dorota Zawadz-
ka (znana m.in. z takich progra-
mów jak „Superniania”), Henryka
Krzywonos (polska dzia³aczka opo-
zycji w okresie PRL) oraz Anna
Maria Weso³owska (sêdzia, wystê-
powa³a w programie „Sêdzia Anna
Maria Weso³owska”).
Konferencja w Rzeszowie zosta³a
zorganizowana z okazji Roku Ja-
nusza Korczaka, który odbywa siê
pod has³em „Nie ma dzieci, s¹ lu-
dzie”. W pierwszej czêœci spotka-
nia zaproszonym goœciom zapre-

zentowa³y siê dzieci z Przedszkola
Publicznego nr 2 w Rzeszowie oraz
uczniowie Gimnazjum nr 7 im.
Króla Jana III Sobieskiego w Rze-
szowie. Wa¿nym punktem by³a In-
scenizacja „S¹du Kole¿eñskiego”
Janusza Korczaka: Prawa dziecka
przed s¹dem przygotowana przez
uczniów II Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego w Zespole Szkó³ nr 1 im.
Janusza Korczaka w £añcucie. Po

przerwie rozpoczê³a siê druga czêœæ
konferencji przeprowadzona przez
dr Janusza Gajdê, dziekana Wy¿szej
Szko³y Prawa i Administracji w Rze-
szowie. W czasie dyskusji zaprosze-
ni goœcie rozmawiali m.in. o pra-
wach dziecka w kontekœcie praw
cz³owieka, wychowaniu do wolno-
œci i odpowiedzialnoœci.
Kolejno g³os zabra³ Rzecznik Praw
Dziecka Marek Michalak, który

By³ on skierowany do m³odych lu-
dzi i wziêli w nim udzia³ harcerze
z Le¿ajska, Jaros³awia oraz Bia³o-
brzeg. Program ca³ego szkolenia by³
bardzo napiêty. Zajêcia zaczyna³y
siê rano, koñczy³y póŸnym wieczo-
rem. Podczas pierwszej czêœci kur-
su uczestnicy zdobywali wiedzê
potrzebn¹ do udzielania pierwszej
pomocy. Zakres wiadomoœci jednak
nie ogranicza³ siê do wykonywania
RKO czy uk³adania w pozycji bocz-
nej bezpiecznej. Harcerze zostali
zaznajomieni z szerokimi zagadnie-
niami dotycz¹cymi udzielania
pierwszej pomocy . Po przeprowa-
dzonych zajêciach umiej¹ teraz
postêpowaæ np. w przypadku
wstrz¹su mózgu, zatrucia, pora¿e-

nia pr¹dem czy odmro¿enia. Na³a-
dowani wiedz¹, mieli tydzieñ na
utrwalenie i usystematyzowanie
wiadomoœci. Nastêpnie, zdobyt¹
wiedz¹ i umiejêtnoœciami wszyscy
mieli szansê wykazaæ siê na drugiej
czêœci kursu. Spêdzili wiele czasu,
radz¹c sobie z ró¿nymi sytuacjami
podczas niezliczonej liczby symu-

lacji. Ca³y czas byli bacznie obser-
wowani i oceniani przez instruk-
torów Inspektoratu Ratowniczego
Chor¹gwi Krakowskiej. Ci, któ-
rych postêpowanie nie by³o do koñ-
ca poprawne, mieli szansê popra-
wiæ je podczas egzaminu formal-
nego. Po wytê¿onym æwiczeniami
pi¹tku i sobocie, w niedzielê nast¹-
pi³o przyznanie certyfikatów. Kurs
ukoñczy³o w sumie 22 m³odych
ludzi, a nasze miasto wzbogaci³o
siê o 12 nowych ratowników! Wy-
chodz¹c na ulicê, mo¿emy teraz
czuæ siê w pewnym sensie bezpiecz-
niej, wiedz¹c, ¿e w razie sytuacji,
która zagra¿a³aby naszemu ¿yciu,
s¹ wœród nas osoby, które odpowied-

Mamy
nowych
ratowników!
W Le¿ajsku, w dniach 23-25.03.br.
i 30.03-01.04.br.odby³ siê Wê-
drowniczy Kurs Pierwszej Pomo-
cy HSR. Zorganizowany zosta³
przez Komendê Hufca Le¿ajsk,
a przeprowadzili go instruktorzy
z Inspektoratu Ratowniczego Cho-
r¹gwi Krakowskiej ZHP.

nio nam pomog¹. Organizatorem
kursu by³a dh. Edyta Dolecka, któ-
rej jesteœmy wdziêczni za organiza-
cjê. Podziêkowania równie¿ nale¿¹
siê Pani Dyrektor El¿biecie Dmi-
trowskiej-Kaduk i Pracownikom
Szko³y Podstawowej nr 3 w Le¿aj-
sku, Panu Dyrektorowi W³adys³a-
wowi Py¿owi oraz Pracownikom
Gimnazjum Miejskiego w Le¿aj-
sku, Panu Miros³awowi K³osowskie-
mu oraz Drukarni Emka, a tak¿e
Strzelcom z Jednostki Strzeleckiej
2035. Gor¹ce podziêkowania sk³a-
damy równie¿ Starostwu Powiato-
wemu w Le¿ajsku oraz Urzêdowi
Miejskiemu w Le¿ajsku.

 Monika Matuszko

O m¹drym wychowaniu
20.03.br. szeœcioosobowa delegacja z Zespo³u Szkó³ w Piskorowicach uczestniczy³a w konferencji
„O m¹drym wychowaniu”, która odby³a siê w Wy¿szej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie.

podkreœla³ i przypomina³ doros³ym,
¿e dziecko jest podmiotem i ma
swoje prawa. Nastêpnie Dorota Za-
wadzka, doradca spo³eczny Rzecz-
nika Praw Dziecka, przekonywa³a,
¿e wychowanie „w duchu Korcza-
ka”, to wychowanie ze œwiadomo-
œci¹, ¿e wychowujemy nie dziecko,
które gdzieœ kiedyœ stanie siê cz³o-
wiekiem, tylko cz³owieka. Henry-
ka Krzywonos wraz z Piotrem
Skrzypczakiem poprowadzili panel
dyskusyjny pt: „Wychowanie do
wolnoœci, z którego wynika³o, ¿e
podstaw¹ wychowania jest szacu-
nek, rozmowa i ws³uchiwanie siê
w potrzeby drugiego cz³owieka.
Sêdzia Anna Maria Weso³owska
uwa¿a, ¿e wystarczy dobry wzorzec
albo druga szansa, aby m³ody cz³o-
wiek zmieni³ swoje ¿ycie na lepsze.
Zarówno czêœæ artystyczna jak i se-
sja naukowa pt. „O m¹drym wy-
chowaniu” bardzo nas zaintereso-
wa³y. Cieszymy siê, ¿e mia³yœmy
mo¿liwoœæ i szansê uczestniczyæ
w tej niezwykle ciekawej konferencji.

Patrycja, Martyna,
Klaudia, Paulina

Uczennice ZS Piskorowice

LINK DO STRONY SZKO£Y:

http://www.piskorowice.edu.pl/konferencja.php

�…oraz sêdzi¹ Ann¹ Mari¹ Weso³owsk¹.

�Delegacja Zespo³u Szkó³ w Piskorowi-

cach z Dorota Zawadzk¹…
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Bezpieczeñstwo we wspó³czesnym
œrodowisku jest wartoœci¹ bezcenn¹,
do której d¹¿¹ spo³eczeñstwa i po-
jedynczy obywatele. Zapewnienie
bezpieczeñstwa jest zale¿ne od wie-
lu czynników, bowiem rozwój go-
spodarczy zwi¹zany jest œciœle z za-
gro¿eniami i daje wzmocnienie lub
os³abienie bezpieczeñstwa publicz-
nego. Proces ten wymaga ci¹g³ych
udoskonaleñ i nowych rozwi¹zañ
w systemach funkcjonuj¹cych, jed-
nak ka¿da podjêta czynnoœæ w tym
zakresie ma wp³yw na ratowanie
¿ycia ludzkiego, mienia czy œrodo-
wiska naturalnego.
Innowacj¹ w tym obszarze jest wpro-
wadzenie do Komendy Powiatowej
PSP w Le¿ajsku ciê¿kiego samocho-
du ratownictwa chemicznego Sca-
nia 440. Samochód ten jest najno-
woczeœniejszym tego typu pojazdem
w Polsce. Jego zakup by³ mo¿liwy
dziêki realizacji projektu wspó³finan-
sowanego z Unii Europejskiej pn.:
„Bezpieczne Podkarpacie – popra-
wa stanu wyposa¿enia jednostek ra-
towniczych województwa podkar-
packiego w specjalistyczny sprzêt do
reagowania na zagro¿enia”.
Ciê¿ki samochód ratownictwa che-
micznego posiada bogate wyposa-
¿enie obejmuj¹ce m.in: ubrania
gazoszczelne, ubrania chemo- i ole-
joodporne, aparaty powietrzne, de-
tektory wykrywania ska¿eñ, stacjê
meteorologiczn¹, kamerê termowi-
zyjn¹, zestaw pomp do substancji
niebezpiecznych, sprê¿arkê, agre-

gaty pr¹dotwórcze, beczki i zbior-
niki na substancje niebezpieczne,
zestaw pneumatycznego sprzêtu
uszczelniaj¹cego, zestaw poduszek
wysokociœnieniowych, ratowniczy
sprzêt hydrauliczny i pneumatycz-
ny, namioty pneumatyczne, skime-
ry, zapory sorpcyjne oraz sorbenty
i neutralizatory.
Wyposa¿enie pojazdu pozwala na
prowadzenie szerokiego spektrum
dzia³añ specjalistycznych z zakre-
su ratownictwa chemiczo-ekolo-
gicznego, do których nale¿¹ m.in.:
�rozpoznawanie zagro¿eñ che-

micznych, prognozowanie ich
rozwoju i wstêpna identyfikacja,

�wyznaczanie strefy zagro¿enia
i strefy bezpiecznej,

�zbieranie substancji ropopo-
chodnych z powierzchni wody
i ich separowanie od wody,

�neutralizacja i wi¹zanie substan-
cji chemicznych neutralizatora-
mi i sorbentami,

�prowadzenie dekontaminacji
wstêpnej ludzi, ratowników
i sprzêtu,

�przepompowywanie i prze-
mieszczanie substancji niebez-

piecznych do zastêpczych zbior-
ników,

�ograniczanie, zatrzymywanie i li-
kwidacja emisji substancji nie-
bezpiecznych,

�zbieranie substancji niebezpiecz-
nych.

Nowy pojazd ratownictwa chemicz-
nego odgrywa szczególn¹ rolê
w zwalczaniu sytuacji awaryjnych
i eskalacji zagro¿eñ. Stanowi g³ów-
ny trzon grupy chemicznej wcho-
dz¹cej w sk³ad Wojewódzkiego Ob-
wodu Operacyjnego i ma du¿e zna-
czenie w rozwoju naszych jednostek
w zakresie specjalizacji z ratownic-
twa chemiczno-ekologicznego.
Oprócz w/w samochodu na wypo-
sa¿enie komendy trafi³y w ostatnim
czasie inne pojazdy i œrodki m. in.:
ciê¿ki samochód specjalny do prze-
wozu kontenerów, przyczepa spe-
cjalna do przewozu kontenerów,
kontener specjalny zawieraj¹cy
3000 kg proszku gaœniczego, kon-
tener specjalny zawieraj¹cy 11 400 l
œrodka pianotwórczego, ciê¿ki ute-
renowiony samochód ratowniczo-
gaœniczy ze zbiornikiem 8000 l wo-
dy, 2 ciê¿kie uterenowione samo-

28 marca br. w budynku Urzêdu
Skarbowego w Le¿ajsku odby³y
siê æwiczenia z zakresu organi-
zacji i prowadzenia dzia³añ ra-
towniczo-gaœniczych podczas
po¿aru obiektu u¿ytecznoœci pu-
blicznej ph. „Skarbowy 2012”.

W æwiczeniach uczestniczy³o: 6 za-
stêpów Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej z Komendy Powiatowej PSP
w Le¿ajsku, 2 zastêpy OSP (Gie-
dlarowa i Grodzisko Dolne), Pañ-
stwowe Ratownictwo Medyczne,
Policja oraz kierownictwo i pra-
cownicy urzêdu.
G³ównym celem æwiczeñ by³o do-
skonalenie wspó³dzia³ania jedno-
stek PSP i OSP z innymi s³u¿bami

oraz z administracj¹ samorz¹dow¹
i personelem urzêdu. Æwiczenia
by³y okazj¹ do praktycznego zwe-
ryfikowania procedur zawartych
w „Planie ratowniczym powiatu

le¿ajskiego” oraz w planach i in-
strukcjach postêpowania dotycz¹-
cych obiektu. Podczas æwiczeñ
sprawdzono przygotowanie obiek-
tu do prowadzenia dzia³añ ratow-

niczo-gaœniczych, sposoby postê-
powania na wypadek powstania
zagro¿enia oraz organizacjê i wa-
runki ewakuacji pracowników
i interesantów urzêdu. WD

chody ratowniczo-gaœnicze ze zbior-
nikami 5000 l wody oraz œredni te-
renowy samochód ratowniczo-ga-
œniczy ze zbiornikiem 2500 l wody.
Wartoœæ pozyskanych pojazdów
wynosi ponad 7 mln z³otych.
Powy¿sze elementy stworzy³y pod-
stawê do utworzenia w jednostkach
Komendy Powiatowej PSP w Le¿aj-
sku nowej bazy kontenerowej,
umocnienia grupy chemicznej us-
prawnienia transportu œrodków
gaœniczych oraz pozwoli³y na wpro-
wadzenie pojazdów terenowych
i uterenowionych. Realizacja inwe-
stycji przyczyni³a siê do znacznego
wzmocnienia potencja³u ratowni-
czego powiatu le¿ajskiego, a w szcze-
gólnoœci do lepszego zabezpiecze-
nia zak³adów gromadz¹cych sub-
stancje niebezpieczne, które kwa-
lifikowane s¹ do du¿ego i zwiêk-
szonego ryzyka wyst¹pienia powa¿-
nej awarii przemys³owej.
Nadrzêdnym celem starañ w zakre-
sie poprawy wyposa¿enia specjali-
stycznego komendy jest troska
o bezpieczeñstwo mieszkañców
powiatu le¿ajskiego.

WD
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Kiedy spory przygasa³y, Syria po-
nownie odchodzi³a w zapomnienie,
a medialny œwiat szybko wyszuki-
wa³ nowych, sensacyjnych tema-
tów. Po ostatnich wydarzeniach na
Bliskim Wschodzie, kiedy obalane
s¹ kolejne dyktatury i narastaj¹
wewnêtrzne konflikty, Syria po-
nownie zalaz³a siê na czele przeka-
zów telewizyjnych i prasowych.
Kraj pogr¹¿a siê w chaosie, gin¹
korespondenci wojenni, miasta po-
ch³ania po¿oga. Turystyka zamar³a
i prawdopodobnie przez kilka na-
stêpnych lat, niewiele osób odwa-
¿y siê tutaj przyjechaæ. A szkoda,
bo Syria to kraj, który mo¿e po-
szczyciæ siê cennymi zabytkami,
wspania³¹ kultur¹ i prawdziw¹
orientaln¹ atmosfer¹. Kraj z Zie-
mi¹ Œwiêt¹ – miejscem szczególnie
istotnym dla trzech wielkich mo-
noteistycznych religii œwiata, które
Biblia nazywa „Ogrodem Boga”,
a Koran „B³ogos³awionym pocz¹t-
kiem wszystkiego”. Dla niemal po-
³owy ludzkoœci ziemia ta jest geo-
graficznym i duchowym Ÿród³em
wiary. Jednak Syria to œwiat Islamu.
W panoramie miast dominuj¹
smuk³e meczety, z których dobie-

ga g³os Muezina, kobiety zakrywaj¹
twarze a mê¿czyŸni handluj¹ wszê-
dzie i wszystkim.
Wyruszamy na spotkanie ze œwia-
tem orientu, na bliski wschód.
Rano doje¿d¿amy do lotniska
w Warszawie, zostawiamy samo-
chód na parkingu, przechodzimy
odprawê, zaliczamy obowi¹zkowo
sklepy wolnoc³owe, w których ku-
pujemy kilka mocniejszych napoi
i po chwili jesteœmy na p³ycie lot-
niska. W huku w³¹czonych silni-
ków wsiadamy do „Ducha Egiptu”
– takim has³em reklamuj¹ siê Egip-
skie linie lotnicze. Mamy jednak
nadziejê, ¿e dolecimy na miejsce
w cielesnej postaci. Po kilku minu-
tach jesteœmy ju¿ w powietrzu.
Przed nami cztery godziny lotu do
Sharm El Sheikh, bowiem do Sy-
rii, jedziemy przez Egipt i Jordaniê
zataczaj¹c ko³o niczym statek ko-
smiczny po zakrzywionej paraboli.
Podró¿e, to jak ¿ycie – po prostej –
nie zawsze jest najbli¿ej i najtaniej.
Szczêœliwie l¹dujemy na lotnisku,
które wita nas bezlitosnym s³oñcem
i skwarem. Po za³atwieniu wszyst-
kich formalnoœci klimatyzowanym
autokarem jedziemy wzd³u¿ zato-

ki Akaba na pó³noc pó³wyspu Sy-
naj. Po kilku godzinach jesteœmy
na przystani w Tabie, najdalej wy-
suniêtym na pó³noc mieœcie Egip-
tu. St¹d po szybkiej odprawie gra-
nicznej, motorow¹ ³odzi¹ p³ynie-
my do Jordanii. Przed nami pó³to-
ragodzinny rejs przez zatokê Aka-
ba. Z pok³adu spogl¹damy na wie-
¿owce miasta Eliat, które dziêki re-
zolucji ONZ z 1947 roku w spra-
wie podzia³u Palestyny na dwa pañ-
stwa: ¿ydowskie i arabskie znalaz³o
siê w posiadaniu Izraela. Niestety
nadal ten w¹ski pas wybrze¿a jest
sol¹ w oku pañstw arabskich. Po-
woli zbli¿amy siê do l¹du. Przed
nami Jordania. Po odprawie pasz-
portowej, Drog¹ Królewsk¹ wyru-
szamy na pó³noc w kierunku Syrii.
Sprawnie mijamy Jordañski poste-
runek graniczny i powoli ruszamy
dalej. Pokonuj¹c kolejnych kilka
kilometrów, doje¿d¿amy do parkin-
gu, na którym w metalowych bara-
kach znalaz³y swoje miejsce kanto-
ry. Zamieniamy znienawidzone
przez rz¹d Syryjski banknoty z wi-
zerunkiem: Jackson, Granta a co
niektórzy nawet Franklina na funt
syryjski. Nastêpny posterunek i je-
steœmy w tzw. strefie niczyjej. Skru-
pulatne sprawdzanie dokumentów
i niespodzianka. Do autobusu
wkracza funkcjonariusz niczym
pielêgniarka, z dum¹ trzymaj¹c ter-
mometr. Niepokój jak halny prze-
lecia³ po turystach, bo chyba nikt
nie ma ochoty poczuæ siê niemow-
lakiem. Chybi³ – trafi³ i termometr
z ulg¹ l¹duje w uchu. 37OC OK.
Jeszcze kilka trafieñ i gêsia skórka
opuszcza nasze cia³a. To echa pta-
siej grypy. Jeszcze odka¿anie auto-
busu i jedziemy dalej. Po chwili
kolejny posterunek, przy którym z
plakatu spogl¹da na nas by³y dyk-
tator Syrii Hafez al-Assad i jego syn
obecny prezydent – Baszar al-As-
sad. Ciekawostk¹ mo¿e byæ fakt,
¿e Hafez al-Assad po objêciu w³a-
dzy zmieni³ swoje nazwisko z Wahsz

(co po arabsku oznacza – potwór)
na al-Assad (co po arabsku znaczy
– Lew). Ironia losu, patrz¹c na dzi-
siejsz¹ sytuacjê w Syrii.
Jad¹c przez Syriê, ca³y czas wyczu-
wa siê atmosferê napiêcia. Na wzgó-
rzach dominuj¹ przestarza³e insta-
lacje radarowe, a w dolinach bazy
wojskowe. Kiedy je mijamy, syryjski
kierowca kategorycznym g³osem
nakazuje schowaæ aparaty i kamery.
A to jedyna atrakcja na bezkresnych
pustyniach, które przemierzamy.
Wspó³czesna historia Syrii, to nie-
ustanny konflikt z Izraelem o Wzgó-
rza Golan, które stanowi¹ doskona-
³y punkt obserwacyjny i naturaln¹
zaporê przed ofensyw¹ ze strony
nieprzyjaciela. Wzgórza Golan to
równie¿ Ÿród³a rzeki Jordan i uro-
dzajne gleby. Od roku 1967 r. Izrael
okupuje wzgórza, a Syria stara siê
bezskutecznie je odzyskaæ. Procesy
pokojowe nie przynosz¹ rezultatów,
a wzajemne roszczenia wykluczaj¹
porozumienie.
Wieczorem docieramy do miasta.
Przed nami Damaszek – kultural-
ne i religijne centrum Orientu,
najstarsze nieprzerwanie zamiesz-
ka³e miasto œwiata. Miasto pulsu-
je, têtni nieustannym gwarem
i dŸwiêkiem klaksonów. Rozpêdzo-
ne samochody przemykaj¹, moto-
rowery szukaj¹ odrobiny luzu na
zat³oczonych ulicach, a mrok prze-

Stolica Orientu

Damaszek – Syria
S¹ kraje, które nie le¿¹ na popu-
larnych szlakach turystycznych,
podró¿nicy i turyœci docieraj¹ spo-
radycznie, a wczasowicze prawie
w ogóle. Syria – to jeden z tych
krajów, o których do niedawna
by³o g³oœno tylko w momencie na-
rastaj¹cych konfliktów z s¹siednim
Izraelem.

�Sprzedawca wody.�Stare miasto w Damaszku.

�Granica Jordañsko-Syryjska.

�Grób-relikwiarz, zawieraj¹cy g³owê

Jana Chrzciciela.

�Kobiety w Meczecie Saida Rukaja.
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cinaj¹ podœwietlone na zielono
minarety. Gdzieœ zaciera siê grani-
ca pomiêdzy drog¹, a chodnikiem.
Wszêdzie stragany i nawo³uj¹cy
handlarze – losy, d³ugopisy, pista-
cje, a pomiêdzy wielb³¹d, ci¹gn¹cy
dwuko³ow¹ platformê. Gwar
i zgie³k nie ma koñca.
Damaszek by³ stolic¹ perskiego
imperium, wa¿nym oœrodkiem
helleñskim, znacz¹cym miastem
imperium rzymskiego, a po zdo-
byciu przez Arabów w 635 r, sta³ siê
muzu³mañsk¹ metropoli¹. Dzisiaj
mieszka tu ponad 4,5 miliona
mieszkañców, z czego 90% to wy-
znawcy Islamu.
Rano, ju¿ na spokojnie ruszamy do
centrum miasta. G³ówne wejœcie na
Stare Miasto prowadzi obok impo-
nuj¹cej cytadeli przez brukowan¹,
szerok¹ i os³oniêt¹ dachem przed
s³oñcem ulicê targow¹ – Suk al-Ha-
midijja. Suk, powoli budzi siê do
¿ycia, metalowe ¿aluzje ods³aniaj¹
towar, a handlarze bior¹ nas na cel.
Nawo³uj¹ w ró¿nych jêzykach,
pachnie kaw¹, dymem z fajek wod-
nych, orientalnymi przyprawami.
Na straganach b³yszczy poz³acana
bi¿uteria i miedziane naczynia.
Odwiedzamy Madrasê – teologiczn¹
szko³ê muzu³mañsk¹ – obecnie znaj-
duje siê tutaj biblioteka. Nieco da-
lej skromny budynek Mauzoleum
Salladyna, jednego z najwiêkszych
bohaterów œwiata arabskiego. To on
wypar³ chrzeœcijan z niemal ca³ego
obszaru Ziemi Œwiêtej.
Przed nami jeden z najcenniejszych
zabytków, uznawany za symbol
Damaszku – Meczet Umajjadów.
Jak wiêkszoœæ meczetów w Syrii
i ten jest dostêpny dla turystów (czy-
taj niewiernych), pod warunkiem
poszanowania tradycji Islamu zwi¹-
zanego z ubiorem. Tak wiêc zakry-
wamy: ramiona, kolana, u kobiet
równie¿ w³osy oraz zdejmujemy
buty. Wchodzimy na rozleg³y dzie-
dziniec. Panuje tu weso³y gwar
i atmosfera rodzinnego pikniku.
Dzieci œlizgaj¹ siê po wypolerowa-
nej posadzce, doroœli przesiaduj¹
pod kolumnami arkad otaczaj¹-
cych dziedziniec. Damasceñska
œwi¹tynia w zamyœle jego twórców
– rodu Umajjadów – mia³a byæ naj-
wiêksz¹ tego typu budowl¹ wznie-

sion¹ przez cz³owieka. I tak zapew-
ne by³o przez wiele wieków. Me-
czet budowany przez 10 lat, by³ jed-
nym z najpiêkniejszych i najwa¿-
niejszych meczetów ówczesnego
œwiata, zosta³ wzniesiony w 705 r.
w miejscu rzymskiej œwi¹tyni Jowi-
sza i póŸniejszej bazyliki Jana
Chrzciciela. Pomimo wielokrot-
nych zniszczeñ, patrz¹c na poz³a-
can¹ studniê do ablucji, skarbiec
na kolumnach i œcienne mozaiki
jesteœmy pod wra¿eniem tego miej-
sca. W œrodku meczetu atmosfera
znacznie powa¿niejsza. Immam
donoœnym g³osem wyg³asza nauki
dla grupki zebranych, kilka osób
modli siê, sk³aniaj¹c siê w kierun-
ku Mekki. Sporo osób siedzi na
dywanach – osobno kobiety i mê¿-
czyŸni – czêœæ osób nie zwa¿aj¹c na
gwar, po prostu œpi. Jednak naj-
wiêcej wiernych gromadzi siê tu¿
obok Mihrabu wskazuj¹cego kie-
runek Mekki i bogato zdobionego
Minbaru – podwy¿szenia, z które-
go siê przemawia – gdzie znajduj¹
siê relikwie Jana Chrzciciela. Ponoæ
za zielonymi szybami spoczywa
jego czaszka. Muzu³manie
i chrzeœcijanie zgodnie wierz¹, ¿e
w œwi¹tyni znajduje siê grób Jana
Chrzciciela, uznawanego przez
muzu³manów za wa¿n¹ postaæ –
to on naucza³ i ochrzci³ proroka
Issê – Jezusa. Zreszt¹ Chrystus jest
w meczecie Umajjadów uhonoro-
wany szczególnie: jego imiê nosi
jeden z trzech najstarszych mina-
retów. Do meczetów pielgrzymuj¹
wierni z Iranu, Arabii Saudyjskiej
i Jordanii, modl¹c siê niejako za-
miennie, jeœli nie mog¹ udaæ siê do
Mekki. W roku 2000 miejsce to
odwiedzi³ te¿ papie¿ Jan Pawe³ II.

Jeszcze jedno spojrzenie na kunsz-
townie rzeŸbione kru¿ganki i po-
nownie wpadamy w objêcia gwar-
nego miasta. Robimy krótki przy-
stanek przy niewielkiej ciastkarni,
gdzie na oczach klientów wy³aniaj¹
siê z pieca smakowite ciasteczka
z baranin¹, szpinakiem, serem lub
na s³odko. Idziemy dalej. A przed
nami œwiat jak z Baœni „Tysi¹ca i jed-
nej nocy”. Stare Miasto – zachwyca
pl¹tanin¹ w¹skich uliczek, zau³ków
z tajemniczymi przejœciami, podwó-
rek, gdzie miedzy drzewami poma-
rañczy na sznurku suszy siê pranie.
A teraz miejsce, które nas urzek³o.
Przed nami szyicki meczet Saida
Rukaja, do którego odwa¿amy siê
wejœæ. Rukaja by³a córk¹ Husajna,
syna Alego. Zmar³a po tym, jak Ja-
zid Umajad rzuci³ jej na kolana
odciêta g³owê jej ojca pokonanego
w bitwie w Karbali. Historia Hu-
sajna œciœle zwi¹zana jest z pocz¹t-
kami od³amu islamu – szyizmu, siê-
gaj¹cego VII wieku, kiedy wœród
arabskich muzu³manów trwa³a za-
ciek³a rywalizacja o schedê po Ma-
homecie. Przeciskamy siê przez
pulsuj¹cy t³um. Atmosfera siê za-
gêszcza. Wszyscy zwracaj¹ na nas
uwagê, coœ szepcz¹ i komentuj¹
miêdzy sob¹. Pokonujemy pierwsz¹
bramê. Wchodzimy na niewielki
dziedziniec zostawiaj¹c buty. Ob-
s³uga odbiera nasze sanda³y, które
l¹duj¹ pomiêdzy setkami innych
przechodzonych klapek. Wchodzi-
my do g³ównej sali modlitewnej
podzielonej na czêœæ mêsk¹ i ¿eñ-
sk¹. Ka¿dy centymetr œcian pokry-
waj¹ miliony kolorowych lusterek.
Œwiat³o tworzy nieskoñczone re-
fleksy. Wierni u³o¿eni w ciasnych
rzêdach nie zwa¿aj¹c na ogólny
zgie³k i wrzawê, modl¹ siê dotyka-
j¹c czo³em niewielkich kr¹¿ków
u³o¿onych na posadce, wykona-
nych z gliny pochodz¹cej z Karba-
li. Niczym s³onie w sk³adzie porce-

lany przeciskamy siê pomiêdzy ¿ar-
liwie modl¹cymi siê wiernymi.
W koñcu docieramy pod œcianê
i z niepewnoœci¹ wyci¹gamy kame-
ry i aparaty – w duchu liczê na bu-
dz¹c¹ respekt posturê kolegi. By³y
kulturysta o zachwianych propor-
cjach od razu wzbudza zaintereso-
wanie. Ju¿ po chwili otacza nas t³um
mê¿czyzn wypytuj¹cych – sk¹d je-
steœmy? Z czasem atmosfera siê roz-
luŸnia. Niemniej, dyskretnie siê
wycofujemy. Przy wyjœciu niespo-
dzianka. Krótkie spojrzenie obs³u-
gi i nasze sanda³y czekaj¹ na ladzie.
Przed nami ponownie – suk, serce
miasta. Podzielony na czêœci, w któ-
rych handluje siê ró¿nymi towara-
mi – od ¿ywnoœci, przypraw, przez
bi¿uteriê, a¿ po tekstylia ze s³ynnym
adamaszkiem na czele. Przed baza-
rem spotykamy Polskich ¿o³nierzy
pe³ni¹cych s³u¿bê w Organizacji
Narodów Zjednoczonych w Syrii.
Opuszczamy Damaszek, miasto
zamieszka³e bez przerwy od ponad
7 tys. lat. Fascynuj¹ce kontrastami,
urzekaj¹ce tajemniczoœci¹ bazarów
i piêknem 800 meczetów i ich mi-
naretów. Pe³ne wschodniej atmos-
fery, orientalnych zapachów i sma-
ków. Pozostawiamy równie¿ za sob¹
Syriê, która pomimo ci¹g³ych na-
piêæ, zauroczy³a nas niezwyk³ymi
zabytkami i goœcinnoœci¹. Syryjczy-
cy s¹ naprawdê przyjaŸni, ich zain-
teresowania przybyszami z innych
krajów s¹ autentyczne, a wartoœci
ludzi nie mierzy siê zawartoœci¹
portfeli. W przeciwieñstwie do kra-
jów arabskich ¿yj¹cych z masowej
turystyki, w Syrii nie musimy oba-
wiaæ siê natrêtnych naganiaczy ofe-
ruj¹cych marne pami¹tki, choæ tar-
gowanie jest nieodzownym elemen-
tem tutejszej kultury.

Zapraszamy na YOU TUBE
– Niezwyk³y Œwiat:

Damaszek Syria

�Bosra – amfiteatr.

�Skarbiec na dziedziñcu mecztu Umajja-

dów.

�Staro¿ytna Palmyra.

�Imponuj¹ca twierdza -– Krak des Chevaliers.
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Oprócz delegacji polskiej w spo-
tkaniu wziêli udzia³ przedstawicie-
le wszystkich szkó³ partnerskich tj.
Wielkiej Brytanii, Finlandii i Bel-
gii. Celem wyjazdu by³o zapozna-
nie z systemem szkolnictwa specjal-
nego Wielkiej Brytanii, jego orga-
nizacj¹ oraz wymiana doœwiadczeñ
pomiêdzy nauczycielami z krajów
bior¹cych udzia³ w projekcie. Za-
proponowany przez organizatorów
program wizyty by³ pod ka¿dym
wzglêdem profesjonalnie przygo-
towany i dobrze s³u¿y³ realizacji
g³ównych celów projektu. Cztero-
dniowa wizyta w Newcastle to
przede wszystkim praca nad wspól-
nymi dzia³aniami projektu i oma-
wianie dotychczas zrealizowanych
dzia³añ. Pobyt umo¿liwia³ wymia-
nê sposobów nauczania i pozna-
nie funkcjonowania szko³y specjal-
nej w Wielkiej Brytanii. Uczestni-
cy mieli okazjê poznania nowocze-
snej szko³y z ogromnym zapleczem
s³u¿¹cym wsparciu i pomocy
uczniom z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹. Ka¿da klasopracow-
nia wyposa¿ona jest w swoiste cen-

Comeniusowa wizyta

w Szkole Marzeñ!

trum multimedialne z dotykowy-
mi tablicami interaktywnymi.
Szkolny basen, sale rehabilitacyjne
wp³ywaj¹ na lepsze funkcjonowa-
nie dzieci w œrodowisku.
Projekt, w którym bierze udzia³
nasza szko³a obejmuje dodatkowo
poznanie tradycji i obyczajów kra-
jów partnerskich. S³u¿yæ temu
mia³y zorganizowane w drugim
dniu pobytu targi regionalne.
Ka¿da ze szkó³ promowa³a swój
region, przybli¿a³a tradycjê,
a przede wszystkim oferowa³a na-
rodowe potrawy. Mia³yœmy okazjê
zaprezentowaæ nasz kraj z najlep-
szej strony, czyli od kuchni. Polskie
s³odycze i wêdliny odnios³y osza³a-
miaj¹cy sukces. Na naszym stoisku
bardzo du¿¹ popularnoœci¹ cieszy-
³y siê keks i makowiec. Swojski
chleb, smalec – nie maj¹cy odpo-
wiednika w ¿adnym kraju czy ki-
szone ogórki równie¿ znalaz³y swo-
ich amatorów.
Podobnie jak poprzednio nauczy-
ciele brali udzia³ w zajêciach szkol-
nych i wyk³adach. Lekcje pokazo-
we obejmowa³y naukê tañca, pio-

�Beata Kaszycka (z lewej) i Monika Pêcak – przedstawicielki Oœrodka Szkolno-Wy-

chowawczego w Le¿ajsku.

Kontynuuj¹c realizacjê Projektu Comenius przedstawicielki Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego w Le¿ajsku pani Monika Pêcak i pani Beata
Kaszycka w dniach 11-15.03.2012r. wziê³y udzia³ w kolejnej wizycie
projektowej „I can, You can”. Spotkanie to odby³o siê w piêknym, bry-
tyjskim mieœcie Newcastle.

senki, a tak¿e wspólne wykonanie
potrawy. By³o to wspania³e do-
œwiadczenie zarówno dla nas na-
uczycieli, jak równie¿ dla dzieci.
Ukoronowaniem pobytu by³o zwie-
dzanie malowniczego miasta New-
castle, które swoj¹ architektur¹ za-
chwyci³o ka¿dego uczestnika wy-
cieczki.
Czas, który razem spêdzi³yœmy by³
wspania³y, a wra¿enia na d³ugo
pozostan¹ w naszej pamiêci. Cie-
szymy siê, ¿e mog³yœmy wzi¹æ udzia³
w tej wymianie, która poprzez w³¹-
czenie przedstawicieli wszystkich

szkó³ partnerskich sprawi³a, ¿e wy-
jazd ten by³ niezwyk³y. Z jednej stro-
ny by³o nam przykro, ¿e to ju¿ ko-
niec naszej podró¿y, ale z drugiej
strony przywioz³yœmy z Wielkiej
Brytanii wiele piêknych wspo-
mnieñ i wra¿eñ, które na zawsze
pozostan¹ w naszej pamiêci. Wszê-
dzie towarzyszy³a nam maskotka
projektowa Zuzia, która podczas
specjalnie przygotowanej prezen-
tacji swoje wra¿enia opowie ucz-
niom naszej szko³y.

M.P i B.K
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- Panie Kierowniku, czy
wiadomo jest, ile jest osób
niepe³nosprawnych w naszym
powiecie?

Tego nikt dok³adnie nie wie. Nie
ma statystyk, które pokazywa³yby
aktualn¹ i dok³adn¹ iloœæ osób nie-
pe³nosprawnych. Ostatnie dane, na
które siê powszechnie powo³uje, to
dane Narodowego Spisu Powszech-
nego z 2002 r. A wiêc sprzed 10 lat.
Bardziej aktualne dane bêdziemy
mieli po ubieg³orocznym spisie po-
wszechnym, ale nie zosta³y one jesz-
cze opublikowane.

- A wed³ug spisu z 2002 roku?
Wed³ug tego spisu w powiecie le-
¿ajskim by³o 5908 osób niepe³no-
sprawnych prawnie (posiadaj¹cych
stosowne orzeczenie) i 1958 osób
niepe³nosprawnych biologicznie
(uwa¿aj¹cych siê za niepe³nospraw-
nych, ale nie posiadaj¹cych orze-
czenia).

- To du¿o.
Du¿o, a w dodatku s¹ to dane nie-
pe³ne. Jeœli przyj¹æ w naszym po-
wiecie 5908 osób niepe³nospraw-
nych prawnie, da³oby to ok. 8,5%
ogó³u mieszkañców, przy œredniej
krajowej 11,71% i wojewódzkiej
11,82%. Nale¿y stwierdziæ, ¿e osób
niepe³nosprawnych jest w naszym
powiecie du¿o wiêcej.

- Czy mo¿na tê grupê
spo³eczn¹ jakoœ
scharakteryzowaæ?

Wszelkie charakterystyki maj¹ to do
siebie, ¿e dokonuj¹ pewnego uogól-
nienia, a w tej – jak w ka¿dej – gru-
pie spo³ecznej s¹ ró¿ne przypadki.
Na pewno jednym z wyró¿ników
osób niepe³nosprawnych jest ich
sytuacja na rynku pracy. To znaczy
du¿o gorsza ni¿ ogó³u spo³eczeñ-
stwa. Jeszcze niedawno oblicza³o
siê, ¿e ok. 80% osób niepe³nospraw-
nych jest bierna zawodowo. I choæ
w ostatnim czasie wiele siê w tym
wzglêdzie poprawi³o, sytuacja na-
dal jest odleg³a od w³aœciwej. Na
pewno te¿, jako grupa spo³eczna
tzw. s³absza, osoby niepe³nospraw-
ne wymagaj¹ szczególnego wspar-
cia i pomocy.

Jest wiêcej œrodków na pomoc osobom
niepe³nosprawnym!
O osobach niepe³nosprawnych i o tym, jak¹ pomoc mog¹ uzyskaæ
w naszym powiecie, rozmawiamy z Panem Mariuszem Koniorem – Kie-
rownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Le¿ajsku.

- W jaki sposób uda³o siê
zwiêkszyæ zatrudnienie osób
niepe³nosprawnych?

Przede wszystkim poprzez ró¿ne-
go rodzaju zachêty dla pracodaw-
ców, g³ównie finansowe. Pañstwo-
wy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych od wielu lat
prowadzi tzw. System Obs³ugi Do-
finansowañ, w ramach którego
pracodawcy otrzymuj¹ dofinanso-
wania do zatrudnianych osób nie-
pe³nosprawnych. PFRON realizu-
je b¹dŸ dofinansowuje równie¿
programy, pomagaj¹ce w tworze-
niu lub przystosowaniu stanowisk
pracy dla niepe³nosprawnych.
Wiele w tym wzglêdzie zrobi³y tak-
¿e projekty finansowane z Euro-
pejskiego Funduszu Spo³ecznego,
które z jednej strony zachêcaj¹ pra-
codawców do zatrudniania osób
niepe³nosprawnych, z drugiej przy-
gotowuj¹ samych niepe³nospraw-
nych do wchodzenia na rynek pra-
cy. Kilka takich projektów zreali-
zowa³ równie¿ PCPR w Le¿ajsku
i rzeczywiœcie wielu osobom bior¹-
cym w nich udzia³ uda³o siê podj¹æ
zatrudnienie.

- Powiedzia³ Pan, ¿e osoby
niepe³nosprawne wymagaj¹
szczególnej pomocy
i wsparcia. Na ostatniej sesji

Rada Powiatu zatwierdzi³a
plan finansowy PFRON. Na
jak¹ pomoc finansow¹ mog¹
w tym roku liczyæ osoby
niepe³nosprawne w naszym
powiecie?

Prowadzimy kilka rodzajów dofinan-
sowañ ze œrodków PFRON: dofinan-
sowujemy udzia³ w turnusach reha-
bilitacyjnych, likwidujemy bariery
architektoniczne, w komunikowa-
niu siê i techniczne, dofinansowuje-
my zakup sprzêtu rehabilitacyjnego,
przedmiotów ortopedycznych i œrod-
ków pomocniczych, dofinansowu-
jemy przedsiêwziêcia z zakresu spor-
tu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepe³nosprawnych i inne. W ra-
mach tych œrodków dofinansowuje-
my równie¿ Warsztat Terapii Zajêcio-
wej w Le¿ajsku, zaœ Powiatowy Urz¹d
Pracy realizuje zadania z zakresu re-
habilitacji zawodowej i zatrudniania
osób niepe³nosprawnych.

- Na sesji stwierdzi³ Pan, ¿e
ten rok winien byæ pod tym
wzglêdem szczególnie dobry.

Tak, otrzymaliœmy najwiêcej œrod-
ków spoœród ostatnich kilku lat,
³¹cznie 1 357 983 z³ (w roku po-
przednim np. tylko 845 326 z³).
Poprzednie lata zmusza³y nas do
wprowadzania ograniczeñ w przy-
znawaniu dofinansowañ, a i tak
œrodki koñczy³y siê przed koñcem
roku. W tym roku zak³adamy, ¿e
dofinansowanie powina dostaæ
ka¿da osoba, która z³o¿y w³aœciwy
wniosek. Mamy nadziejê, ¿e pie-
niêdzy starczy nam do koñca roku.

- To dobra wiadomoœæ dla
niepe³nosprawnych.

Myœlê, ¿e bardzo dobra. Pozostaje
mi tylko zachêciæ do sk³adania
wniosków.

Dziêkujê za rozmowê.
mab

W dniu 28 marca 2012r. w Muzeum Ziemi Le¿aj-
skiej odby³o siê pierwsze spotkanie z cyklu spotkañ
dotycz¹cych konsultacji z mieszkañcami odnoœnie
kluczowych obszarów jakoœci ¿ycia i zarz¹dzania w
samorz¹dzie. Spotkania s¹ realizowane w ramach
projektu „Program Aktywnoœci Samorz¹dowej – PAS
– innowacyjne narzêdzie uspo³ecznionego procesu
monitorowania us³ug publicznych” wspó³finanso-
wanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Program Aktywnoœci Samorz¹dowej – PAS
Zasadniczym celem spotkania by³o zaprezentowa-
nie i omówienie systemu monitorowania jakoœci
us³ug publicznych – PAS oraz wyznaczanie obsza-
rów priorytetowych jakoœci ¿ycia i zarz¹dzania przy
u¿yciu metody RADAR. W spotkaniu wziêli  udzia³
przedstawiciele samorz¹dów z terenu Powiatu, in-
stytucji. Spotkanie prowadzone by³o przez modera-
torów z Fundacji Inicjatyw Mened¿erskich.

KÆ
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Pierwsze tygodnie wojny.

Wybuch II wojny œwiatowej unie-
mo¿liwi³ rozpoczêcie nowego roku
szkolnego w Gimnazjum i Liceum
le¿ajskim. 13 wrzeœnia 1939 roku
wkroczy³y do Le¿ajska wojska nie-
mieckie 28. zmotoryzowanej dywi-
zji piechoty oraz 8. zmechanizo-
wanej dywizji piechoty, wchodz¹-
ce w sk³ad VIII Korpusu Armijne-
go. W mieœcie wprowadzona zosta-
³a godzina policyjna, a tak¿e roz-
wi¹zano Spo³eczn¹ Stra¿ Obywa-
telsk¹. Dla gwarancji bezwzglêdne-
go wykonywania zarz¹dzeñ w³adz
og³oszona zosta³a lista zak³adników,
na której znaleŸli siê m.in. dyrek-
tor Gimnazjum Jan Mazur. Budyn-
ki szkolne zosta³y zajête przez nie-
mieck¹ firmê transportow¹ ,,Ge-
bauer” oraz wojsko niemieckie.
W budynku bursy Gimnazjalnej na
parterze zosta³ zlokalizowany ma-
gazyn artyku³ów ¿ywnoœciowych,
a na piêtrze ukraiñska szko³a pry-
watna i prywatne mieszkania.
Okres zarz¹dzania okupowanymi
obszarami przez administracjê woj-
skow¹ trwa³ do 26 paŸdziernika
1939 roku. W tym dniu Generalny
Gubernator Hans Frank proklamo-
wa³ utworzenie Generalnego Gu-
bernatorstwa dla okupowanych
polskich obszarów. Zosta³o ono po-
dzielone na cztery dystrykty.
W sk³ad dystryktu krakowskiego
wchodzi³o pocz¹tkowo dziesiêæ,
a nastêpnie dwanaœcie starostw po-
wiatowych. Przedwojenny powiat
³añcucki, w którym znajdowa³ siê
Le¿ajsk, sta³ siê czêœci¹ starostwa
powiatowego Jaros³aw.
W po³owie paŸdziernika 1939 roku
niemieckie w³adze okupacyjne zgo-
dzi³y siê na otwarcie szko³y. Funk-
cjonowanie jej by³o bardzo krótkie,
gdy¿ ju¿ 4 listopada dosz³o do aresz-
towania wszystkich czynnych
w Gimnazjum nauczycieli (dyrek-
tor Jan Mazur, Stanis³aw Gdula,
Alojzy Ficowski, Józef Gröger, W³a-
dys³aw Klimek, ks. Stanis³aw Lu-
bas) i osadzenia ich w wiêzieniu w
Rzeszowie. Po dwóch tygodniach
nauczyciele zostali wypuszczeni,
ale nauka nie zosta³a ju¿ wznowio-
na. Tylko w niewielkiej czêœci uda-
³o siê ukryæ i zabezpieczyæ ksiêgo-
zbiór i pomoce naukowe. Profeso-
rowie Stanis³aw Gdula i Józef Grö-

ger wraz ze swoimi rodzinami prze-
nieœli i ukryli w swoich domach po-
zosta³oœci ze zbioru bibliotecznego,
natomiast pozosta³e materia³y ar-
chiwalne z Gimnazjum i Liceum
przechowane zosta³y u Anny Ro-
mañskiej i Józefa Grögera. Wypo-
sa¿enie gabinetów fizycznego i che-
micznego zosta³o ukryte u Sewery-
na Dañczaka, miejscowego w³aœci-
ciela apteki.

Tajne nauczanie.

W listopadzie 1939 roku rozpoczê-
to w Klasztorze OO. Bernardynów
organizacjê tajnego nauczania
w zakresie pierwszej klasy Gimna-
zjum. Zajêcia trwa³y do czerwca
1940 roku. Wznowienie tajnego
nauczania nast¹pi³o we wrzeœniu
1941 roku, a zajêli siê nim prof.
Stanis³aw Gdula i ks. Tomasz Ma-
lepszy. Pierwsze egzaminy przepro-
wadzone z zachowaniem ca³ej for-
malnoœci odby³y siê w styczniu 1942
roku. Od tego roku tajne naucza-
nie zaczê³o obejmowaæ coraz to szer-
sze krêgi m³odzie¿y na terenie le-
¿ajszczyzny.
Na prze³omie 1943 i 1944 roku le-
¿ajski oœrodek tajnego nauczania
usamodzielni³ siê, uzyskuj¹c
uprawnienia Komisji Powiatowej.
Oœrodki kompletów nauczania
w zakresie szko³y œredniej mieœci³y
siê prócz Le¿ajska w Brzózie Kró-
lewskiej, Woli Zarczyckiej, Wólce
NiedŸwiedzkiej, Zmys³ówce, Krze-
szowie i Kury³ówce. Lekcje odby-
wa³y siê w mieszkaniach prywat-
nych nauczycieli b¹dŸ te¿ uczniów.
Dzia³alnoœæ prowadzona by³a przy
zachowaniu pe³nej konspiracji. Na

�Profesor Stanis³aw Gdula.

Dariusz Pó³æwiartek:

Gimnazjum i Liceum le¿ajskie
podczas okupacji niemieckiej

�Dokument informuj¹cy o aresztowaniu nauczycieli.

�Œwiadectwo szkolne z czasów okupacji.

poziomie œrednim tajne nauczanie
prowadzone by³o przez nauczycie-
li przedwojennego Gimnazjum
i Liceum oraz z innych szkó³: Sta-

nis³aw Gdula, Tadeusz Banaœ, Aloj-
zy Fiucowski, Czes³aw Ferenc, Wa-
lenty Golenia, Józef Gröger, Jani-
na Hebak, W³adys³aw Klimek,
Henryk Kunz, Irena Kunz, W³a-
dys³aw Leœniakowski, ks. Tomasz
Malepszy, W³adys³aw Mokrzycki,
Stefania Piotrowska, W³adys³aw
Rzeczyca, Zdzis³aw Wiech, Pawe³
Jakubowicz, Stanis³aw Iwanowicz,
Alojzy Szleszkowski, Józef Depow-
ski, Irena £askawska, Kazimiera
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Przed szkolnictwem zawodowym sta-
wiane s¹ kolejne wyzwania. Minister-
stwo Edukacji Narodowej wprowa-
dza zmiany w podstawie programo-
wej, która obowi¹zywaæ bêdzie od
roku szkolnego 2012/2013. Z dru-
giej strony, szybko rozwijaj¹ce siê
technologie i postêp cywilizacyjny
sprawiaj¹, ¿e pracodawcy wymagaj¹
od absolwentów szkó³ zawodowych
i techników wysokich umiejêtno-
œci i kwalifikacji. Aby spe³niæ te
oczekiwania, szko³a musi dyspono-
waæ nowoczesnym sprzêtem, ta-
kim, jaki posiadaj¹ pracodawcy oraz
kszta³ciæ w sposób pozwalaj¹cy
uczniowi podj¹æ pracê bezpoœred-
nio po zakoñczeniu nauki.
W zwi¹zku z tym Dyrekcja Zespo-
³u Szkó³ Technicznych oraz Staro-
stwo Powiatowe w Le¿ajsku zabie-
gaj¹ o œrodki finansowe na doposa-
¿enie szko³y w nowoczesny sprzêt,
ale nieoceniona jest równie¿ po-
moc i wsparcie lokalnych przedsiê-
biorców. Na szczególn¹ uwagê za-
s³uguje bardzo dobra wspó³praca
z firm¹ BMF Polska Sp. z o.o.
W dniu 16 marca 2012 roku Kie-
rownik zak³adu le¿ajskiego Pan Da-
riusz Kuras w obecnoœci Starosty
Le¿ajskiego Pana Jana Kidy,
Cz³onka Zarz¹du Pana Lucjana
Czenczka oraz Burmistrza Le¿aj-
ska Pana Piotra Urbana przekaza³
dla szko³y tokarkê sterowan¹ nu-
merycznie typu NEF 520. Jest to
nowoczesna obrabiarka firmy Gil-
demeister ze sterowaniem MANU-
ALplus firmy Heidenhain. Moc-
ne napêdy i sztywna konstrukcja

pozwalaj¹ na wydajn¹ obróbkê na-
wet du¿ych detali. Sterowanie
MANUALplus stanowi kombina-
cjê nowoczesnej techniki sterowa-
nia i napêdzania z mo¿liwoœciami
obs³ugiwanej rêcznie obrabiarki.
W przypadku prostych prac, jak
toczenie wzd³u¿ne lub planowanie,
operator pracuje jak na konwen-

cjonalnej, obs³ugiwanej rêcznie
tokarce steruj¹c ruchami prze-
mieszczenia przy pomocy kó³ek
elektronicznych. Do wykonania
trudnych elementów, jak sto¿ki,
³uki, fazki, podciêcia obróbkowe
i gwinty mo¿na u¿ywaæ cykli ob-
róbkowych programowanych dia-
logowo.

Zespó³ Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku
partnerem przedsiêbiorstw bran¿y technicznej

Tego typu obrabiarka jest niezbêd-
na do procesu kszta³cenia, ponie-
wa¿ szko³a do tej pory dysponowa-
³a obrabiarkami konwencjalnymi
oraz obrabiarkami sterowanymi
numerycznie. Przekazana obrabiar-
ka jest pó³automatem, który daje
uczniom mo¿liwoœæ naturalnego
przejœcia od pracy na obrabiarkach
konwencjonalnych do sterowa-
nych numerycznie. Wp³ynie to na
jakoœæ pracy szko³y oraz podniesie-
nie poziomu przygotowania zawo-
dowego uczniów, którzy odbywaj¹
równie¿ praktyki zawodowe w fir-
mie BMF Polska.
Dyrekcja szko³y, kierownictwo
warsztatów wraz z nauczycielami
praktycznej nauki zawodu, serdecz-
nie dziêkuj¹ Prezesowi BMF Polska
i Kierownikowi zak³adu w Le¿aj-
sku Panu Dariuszowi Kurasowi za
wsparcie w doposa¿eniu bazy dy-
daktycznej Zespo³u Szkó³ Technicz-
nych.

ZST

��Przekazanie maszyny.

�Budynek szko³y w okresie okupacji hitlerowskiej.

Zawilska, ks. Jan Dudziak, Ludmi-
³a Kuczek, Franciszek Leja, Stani-
s³aw To³pa, Tomasz Uberman.
Zestawienie sporz¹dzone w grudniu
1944 roku i podpisane przez Stani-
s³awa Gdulê, ks. Tomasza Malepsze-
go, Józefa Grögera, ks. Jana Dudzia-
ka i ks. Marcina Tuniê, zawiera
³¹cznie 225 nazwisk osób, które
w czasie okupacji przerobi³y po-
szczególne klasy gimnazjalne, spo-
œród nich 126 pierwsz¹ klasê, 70
drug¹, 58 trzeci¹. Egzamin ukoñ-
czenia Gimnazjum od 15 grudnia
1941 roku do koñca wrzeœnia 1944
roku z³o¿y³o 39 osób. Natomiast
pierwsz¹ klasê licealn¹ ukoñczy³y 43
osoby, drug¹ 29, a 35 z³o¿y³o egza-
miny dojrza³oœci.
Tajne nauczanie by³o œwiadom¹
form¹ oporu, który podjê³o spo³e-

czeñstwo ziemi le¿ajskiej w obliczu
zag³ady kultury, tradycji i bytu na-
rodowego. Akcja tajnego naucza-
nia prowadzona by³a z pozycji pa-
triotycznych i z wyraŸn¹ perspek-
tyw¹ na przysz³oœæ. Da³o ono nie
tylko wiedzê, ale i znakomit¹ po-
stawê moraln¹ i obywatelsk¹ wy-
chowankom, dla których dyplom
w tych czasach by³ czymœ wiêcej ni¿
zdobyciem zwyk³ych kwalifikacji
zawodowych czy intelektualnych.

Artyku³ zosta³ napisany na podstawie Ÿróde³
i literatury:
1. Z. Larendowicz, Tajne nauczanie na poziomie

œrednim na terenie Le¿ajska w latach 1939-1944,

[w:] Gimnazjum i Liceum w Le¿ajsku 1912-
2002. Ksiêga Jubileuszowa, Le¿ajsk-Rzeszów
2003
2. J. Hampel, Lata okupacji niemieckiej na le¿ajsz-

czyŸnie, [w:] Dzieje Le¿ajska pod red. J. Pó³-
æwiartka, Le¿ajsk 2003
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PóŸnym wieczorem, 11 marca br. do
Le¿ajska przybyli oczekiwani goœcie.
Niektórzy z nich zostali zakwatero-
wani u swoich gospodarzy, a reszta
w Domu Pielgrzyma. W ci¹gu tych
5 dni pracowaliœmy nad zagadnie-
niem tematu tegorocznego projek-
tu „Wanderung” , czyli „Wêdrów-
ka” – myœli, idei, kultur i ludzi. Przez
ten czas poznaliœmy œwietnych lu-
dzi, z którymi wymieniliœmy siê do-
œwiadczeniem oraz nawi¹zaliœmy
nowe przyjaŸnie. W pierwsze dni
poznawaliœmy szko³ê i nasz region,
a tak¿e odbyliœmy wycieczkê do ³añ-
cuckiego zamku. Udaliœmy siê na
spacer po mieœcie, podczas którego
nasi koledzy mogli zobaczyæ np.
cmentarz ¿ydowski i zag³êbiæ siê
w jego historiê. Wtedy z³o¿yliœmy
równie¿ wizytê naszemu panu bur-
mistrzowi. ¯eby wra¿eñ nie by³o
ma³o, udaliœmy siê do Klasztoru
OO. Bernardynów. Uwieñczeniem
zwiedzania bazyliki i klasztornego
muzeum by³o wys³uchanie piêkne-
go recitalu organowego. Naszych
przybyszów zabraliœmy te¿ do miej-
sca, które jest kolebk¹ naszej lokal-
nej kultury, mianowicie do Mu-
zeum Ziemi Le¿ajskiej, gdzie po
zwiedzaniu wystawy odby³ siê pa-
nel dyskusyjny dotycz¹cy wêdrów-
ki pokoleñ. Podczas tych dni, ob-
cokrajowcy uczestniczyli w zajê-
ciach prowadzonych w szkole, wy-

Wizyta przyjació³ z Europy w Le¿ajsku

Comenius 2012 „Wanderung”
W ramach projektu „Comenius”

realizowanego w klasach techni-

kum Zespo³u Szkó³ Licealnych im.

Boles³awa Chrobrego w Le¿ajsku,

w dniach 12-15 marca br. goœcili-

œmy w naszej szkole nauczycieli

i uczniów, którzy przybyli z part-

nerskich krajów Europy: Niemiec,

W³och, Czech, Turcji i Rumunii.

bierali wspólnie logo, czy budowa-
li roboty z klocków Lego. I tak w³a-
œnie up³ywa³y dni, a¿ naszed³ ten –
z jednej strony najbardziej wycze-
kiwany, a z drugiej dla wszystkich
smutny-ostatni dzieñ pobytu
w Polsce. Tego dnia udaliœmy siê na
dalsz¹ wêdrówkê po trochê dalszym
regionie, naszym celem by³ Oœwiê-

cim i Kraków. Zwiedzanie obozu
Auschwitz wywar³o ogromne wra-
¿enie na nas, jak i na naszych kole-
gach. Opowieœci przewodnika
przenios³y nas kilkadziesi¹t lat
wstecz. Ci, którzy mieli okazjê byæ
w tym przera¿aj¹cym miejscu po
raz pierwszy byli zszokowani. Po
zakoñczeniu zwiedzania wyruszy-

liœmy do Krakowa. Dowiedzieliœmy
siê du¿o rzeczy na temat zabytków
tego wspania³ego miasta, wys³ucha-
liœmy hejna³u, skosztowaliœmy pol-
skiej kuchni w jednej z restauracji,
znajduj¹cej siê na krakowskim
Rynku. Po ca³ym dniu zwiedzania
nadszed³ czas rozstania. Nasi przy-
jaciele pozostali w Krakowie, cze-
kaj¹c na powrotne samoloty do
domów, a my wróciliœmy do Le¿aj-
ska.
To spotkanie by³o bardzo ciekawym
doœwiadczeniem. Da³o nam mo¿li-
woœæ poznania ró¿nych ludzi i ich
kultury oraz sprawdzenia swoich
mo¿liwoœci jêzykowych. Nastêpna
wizyta ju¿ wkrótce, mo¿emy zdra-
dziæ, i¿ miejscem spotkania bêdzie
Rumunia.

Monika Matuszko
Grzegorz B¹k
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W Polsce ok. 92% pal¹cych rodziców przyznaje siê do palenia w obecnoœci dzieci. Ok. 70% dzieci nara¿o-
nych jest na wymuszone bierne palenie w domu, dla porównania w Finlandii to tylko 8% dzieci.
Ekspozycja tytoniowa w przypadku dzieci, zw³aszcza tych najm³odszych, prowadzi do czêstego wystêpowa-
nia chorób uk³adu oddechowego: rozwoju astmy i zaostrzenia rozwoju tej choroby. Najnowsze badania
coraz czêœciej wykazuj¹, ¿e dzieci te cechuj¹ siê gorszym rozwojem psychofizycznym oraz sprawiaj¹ wiêcej
k³opotów wychowawczych, maj¹ trudnoœci z czytaniem i pisaniem, cierpi¹ na zaburzenia uk³adu nerwowe-
go, które objawiaj¹ siê impulsywnoœci¹, trudnoœciami w skupieniu uwagi, niepokojem, nadwra¿liwoœci¹,
trudnoœciami w przystosowaniu.

Ÿród³o: www.œwiadomamama.pl

Nie pal przy dziecku!

Jednym z najwa¿niejszych zadañ
wspó³czesnej szko³y jest indywidu-
alizowanie pracy dydaktycznej pod
wzglêdem mo¿liwoœci uczniów
oraz stwarzanie m³odzie¿y warun-
ków wszechstronnego rozwoju
poprzez rozpoznawanie i rozwija-
nie uzdolnieñ. Wychodz¹c naprze-
ciw tym wymogom i oczekiwa-
niom, Zespó³ Szkó³ Technicznych
w Le¿ajsku stworzy³ bogat¹ ofertê
zajêæ pozalekcyjnych. S¹ wœród nich
zajêcia wyrównawcze z przedmio-
tów ogólnokszta³c¹cych i zawodo-
wych, konsultacje dla maturzystów,
ko³a zainteresowañ (m.in. Szkolne
Ko³o Teatralne, Szkolny Klub Ho-
norowych Dawców Krwi, Szkolny
Klub Strzelecki, redakcja gazetki
szkolnej, Zespó³ Pieœni i Tañca „Zie-
mia Le¿ajska”). Nauczyciele podej-
muj¹ dzia³ania maj¹ce na celu prze-
kazanie m³odzie¿y czegoœ wiêcej ni¿
wiadomoœci wymagane przez pod-
stawê programow¹, zara¿aj¹c
uczniów swoimi pasjami. Przyk³a-
dem takich dzia³añ s¹ sukcesy
w konkursach fotograficznych
uczennicy technikum handlowe-
go Katarzyny Wêgrzyñskiej. Jak
sama mówi, fotografi¹ zaczê³a in-
teresowaæ siê w gimnazjum. Po roz-
poczêciu nauki w naszej szkole,
nauczyciel biologii i jednoczeœnie
fotograf pani Anna Wêglarz, zachê-
ci³a j¹ do spróbowania swoich si³
w konkursach fotograficznych.
Pierwszym, w którym nasza uczen-
nica wziê³a udzia³ by³ konkurs „Piêk-
no Powiatu Le¿ajskiego”. Zosta³a
w nim laureatk¹. W kolejnej edycji
konkursu, w 2010 roku zajê³a
pierwsze miejsce. W tym roku
otrzyma³a równie¿ Nagrodê Mar-
sza³ka Województwa Lubelskiego za
pracê pt. „Ratusz” w Miêdzywoje-

wódzkim Konkursie „St¹d pocho-
dzê, o tym mówiê…” organizowa-
nym przez Muzeum w Przewor-
sku. Jednym z jego celów jest utrwa-
lenie dziedzictwa obszarów stano-
wi¹cych pogranicze kultur oraz
spo³ecznoœci, które je tworzy³y na
przestrzeni wieków. Wpisuj¹c siê
w tê ideê, w 2011 roku nasza uczen-
nica zaprezentowa³a pracê pt. „Or-
todoksi w Le¿ajsku”, za któr¹ otrzy-
ma³a wyró¿nienie. Jej zdjêcia zosta³y
zakwalifikowane do XV Ogólno-
polskiej Wystawy Fotografii Dzieci
i M³odzie¿y, której wernisa¿ odby³
siê w czerwcu 2011 roku w M³o-
dzie¿owym Domu Kultury w Bia-
³ymstoku. Po sukcesach w konkur-

�„S³oneczny Luwr” – zdjêcie wyró¿nione podczas Miêdzynarodowych Konfrontacji Fotograficznych.

sach na szczeblu powiatowym
i ogólnopolskim, Katarzyna wziê-
³a udzia³ w Miêdzynarodowych
Konfrontacjach Fotograficznych
pt. „Tylko jedno zdjêcie”, nad któ-
rym patronat objê³a Miêdzynaro-
dowa Federacja Sztuki Fotograficz-
nej. Prace na konkurs nades³ano
z 22 pañstw, najlepsze znalaz³y siê
na wystawie, wœród nich by³a praca
naszej uczennicy pt. „S³oneczny
Luwr”.

Fotografie Katarzyny Wêgrzyñskiej
prezentuj¹ walory Podkarpacia,
w szczególnoœci Le¿ajska. Uczen-
nica przyznaje, ¿e w wykonywa-
nych przez siebie zdjêciach stara siê
przedstawiæ w³asne spojrzenie na
œwiat. Oprócz pejza¿y miejskich,
najbardziej lubi uwieczniaæ zacho-
dy s³oñca oraz florê i faunê. W przy-
sz³oœci wiêcej czasu zamierza po-
œwiêciæ na fotografowanie ludzi.

ZST
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Kolejny sukces to start w Halowych
Mistrzostwach Weteranów w LA
w Jyvaskyla-Finlandia (3-8 kwietnia
br.). Pan Ryszard bra³ udzia³ w bie-
gach na dystansach: 800m i 1500m.
W tym pierwszym zaj¹³ 4 miejsce,
przegrywaj¹c o trzecie miejsce je-
dynie o 00,3s! Natomiast w biegu
na 1500m wywalczy³ br¹zowy me-
dal! W obydwu dystansach czas
uzyskany przez pana Ryszarda to
rekordy Polski.

W tym sezonie naszego mistrza
czekaj¹ jeszcze kolejne starty: czer-
wiec – Mistrzostwa Polski; sierpieñ
– Mistrzostwa Europy; wrzesieñ –
Œwiatowe Igrzyska.
Udzia³ w takich presti¿owych zawo-
dach i osi¹gane wysokie lokaty pana
Ryszarda to bez w¹tpienia wspania-
³a promocja naszej Ziemi Le¿ajskiej.
Tradycyjnie trzymamy kciuki za
pana Ryszarda w kolejnych zma-
ganiach sportowych. mab

- Tytu³ projektu wspó³pracy miê-
dzyregionalnej, który LGD realizu-
je brzmi „Ekomuzeum Atrakcj¹
Turystyczn¹ Regionu”. Co kryje siê
pod t¹ nazw¹?
Urszula Wójciak: Krótko mówi¹c
utworzenie Ekomuzeum, czyli sie-
ci rozproszonych w terenie obiek-
tów, które tworz¹ „¿yw¹” kolekcjê,
obrazuj¹c¹ wartoœci przyrodnicze
i kulturowe regionu oraz dorobek
jego mieszkañców na obszarze kil-
ku gmin miêdzy innymi gminy
Le¿ajsk oraz miasta i gminy Nowa
Sarzyna. Ekomuzeum to sieæ obiek-
tów, które dziêki wspólnej promo-
cji, stanowi¹ ca³oœciowy produkt
turystyczny. Elementami tworz¹cy-
mi ekomuzeum bêd¹ ciekawe miej-
sca historyczne oraz przyrodnicze,
zabytki, trasy i œcie¿ki turystyczne.
Chocia¿ to nie jedyny cel projek-
tu, bo tych jest wiêcej.

LGD realizuje projekt
wspó³pracy miêdzyregionalnej

Rozmowa z Urszul¹ Wójciak
– kierownikiem Lokalnej Grupy

Dzia³ania Stowarzyszenie
„Region Sanu i Trzeboœnicy”

- Od kiedy projekt jest realizowa-
ny?
Przygotowania do realizacji trwaj¹
ju¿ od jakiegoœ czasu natomiast
umowê o wspólnej realizacji pro-
jektu wspó³pracy w ramach dzia³a-
nia „Wdra¿anie projektów wspó³-
pracy” objêtego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 zawarliœmy w dniu
25.08.2011. Naszymi partnerami s¹
Stowarzyszenie „Lasowiacka Gru-
pa  Dzia³ania” z Nowej Dêby oraz
Lokalna Grupa Dzia³ania Stowa-
rzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi
Ni¿añskiej” z Niska. Nasz wspól-
ny bud¿et wynosi 441 435,00 z³o-
tych.

- Co Pañstwo zamierzacie zrobiæ
w ramach tych œrodków finanso-
wych?
Dzia³ania oparte bêd¹ o cele szcze-
gó³owe projektu, którymi s¹ pod-
noszenie kompetencji z zakresu
turystyki zrównowa¿onej przez
36 lokalnych liderów, a tak¿e opra-
cowanie koncepcji i wdro¿enie
Ekomuzeum poprzez zaprojekto-
wanie tras turystycznych, questów,
gier terenowych i innych podob-
nych tras turystyki zrównowa¿onej.
Chcemy promowaæ walory tury-
styczne obszaru projektu wspó³pra-
cy poprzez rozpowszechnienie
map oraz informatorów turystycz-
nych, organizacjê imprez kultural-
nych, budowê strony internetowej,
a tak¿e propagowaæ aktywny wy-
poczynek poprzez zaprojektowa-
nie i oznaczenie tras szlaków rowe-
rowych oraz wybudowanie wiat
postojowych.
Grupami docelowymi, do których
skierowany jest projekt wspó³pra-
cy i które zostan¹ przez partnerów
zaanga¿owane do jego realizacji s¹

organizacje pozarz¹dowe, sektor
prywatny (przedsiêbiorcy), lokalni
liderzy, lokalni mieszkañcy oraz
turyœci.
Pierwszy z celów ju¿ osi¹gnêliœmy
organizuj¹c w dniach 17-18 marca
2012 r. dwudniowe warsztaty
z „Metodologii kreowania tras tu-
rystyki zrównowa¿onej na obszarze
projektu wspó³pracy” dla 36 osób
zainteresowanych utworzeniem
EKOMUZEUM na obszarze miê-
dzy innymi gminy Le¿ajsk oraz
Nowej Sarzyny, a tak¿e innych
gmin partnerskich.

- Jakie s¹ plany LGD na najbli¿sz¹
przysz³oœæ?
W czerwcu tego roku planujemy
og³osiæ dwa nabory w ramach dzia-
³ania Ma³e Projekty oraz Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiêbiorstw. Za-
praszamy wszystkie zainteresowa-
ne osoby, a zw³aszcza osoby fizycz-
ne lub prawne podejmuj¹ce lub
prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ do odwiedzenia naszej stro-
ny internetowej www.regionsanu-
itrzebosnicy.pl gdzie zostan¹ za-
mieszczone wszystkie niezbêdne
informacje dotycz¹ce naborów.

Rozmawia³a MB

OG£OSZENIE P£ATNE

Ryszard Dryps
ci¹gle na podium!

Pan Ryszard Dryps, o którego
sukcesach informowaliœmy ju¿
nie raz na ³amach naszej gaze-
ty, nie zwalnia tempa!
17 marca br. na Halowych Mi-
strzostwach Polski Weteranów
LA w Spale na 1000 m zdoby³
z³oty medal i tytu³ Mistrza Pol-
ski na 2012 rok!

�Pan Ryszard (pierwszy z prawej) na Halowych Mistrzostwach Weteranów w LA w Jy-

vaskyla-Finlandia.

�Z³oty Medal pana Ryszarda w Spale.
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W obecnoœci przedstawicieli w³adz
miasta, starostwa, PW Szkolnego
Zwi¹zku Sportowego w Rzeszowie
i dyrekcji szko³y dokonano ceremo-
nii otwarcia turnieju. G³ównym fa-
worytem do medalu byli gospoda-
rze, dru¿yna LO Strzy¿ów, z któr¹
musieliœmy rozegraæ pierwszy mecz.
Ku zaskoczeniu wszystkich pierw-
szego seta wygrywa Le¿ajsk. W dru-
gim gór¹ s¹ gospodarze. Wszystko
rozstrzyga siê w 3 secie, w którym
po bardzo dobrej grze w obronie
wygrywa Le¿ajsk. To zwyciêstwo
otwiera nam drogê do walki o z³oty
medal. Nastêpuje ogromna deter-
minacja w dru¿ynie. Jednoczymy
siê do granic mo¿liwoœci, bo taka
okazja zdarza siê tylko raz. Czeka-
my na dalszy ci¹g wydarzeñ.
W drugim meczu Ropczyce poko-
na³y Jas³o 2:0 i to z nimi bêdziemy
graæ o z³oto. W meczu o 3. miejsce
Strzy¿ów zwyciê¿y³ Jas³o 2:0, zdo-
bywaj¹c br¹zowy medal.
W meczu fina³owym z Ropczyca-
mi zaczynamy bardzo Ÿle. Jest zbyt

nerwowo, du¿o b³êdów w³asnych,
przegrywamy pierwszego seta do 12-
tu. Drugi set jest odwrotnoœci¹
pierwszego. To my dyktujemy wa-
runki i ustawiamy grê. Zwyciê¿amy
do 12-tu. W trzecim secie Ropczyce
ju¿ nie s¹ w stanie siê podnieœæ. Pro-
wadzimy 4:0, 12:9 i zwyciê¿amy. Ra-
doœæ jest ogromna, tym bardziej, ¿e
jest to pierwszy z³oty medal w kate-
gorii ch³opców w historii naszej
szko³y. Wczeœniej by³o 7 srebrnych
i 2 br¹zowe, ale z³oto zawsze nam
siê wymyka³o z r¹k. Poniewa¿ w tym
roku przypada stulecie naszej szko-
³y, jest to piêkny prezent siatkarzy
na jubileusz. Medal ten daje nam
mo¿liwoœæ reprezentowania woje-
wództwa podkarpackiego, jak rów-
nie¿ promocji naszej szko³y i miasta
na Mistrzostwach Polski, które
odbêd¹ siê prawdopodobnie pod
koniec maja, po egzaminach matu-
ralnych (szukamy sponsorów).
Droga do Fina³u nie by³a ³atwa.
Trzeba by³o wygraæ wszystkie me-
cze, i tak siê sta³o.

Siatkarski prezent
29.03.2012 w Strzy¿owie rozegrany zosta³ Fina³ Wojewódzki Licealiady
w pi³ce siatkowej ch³opców. Wziê³y w nim udzia³ 4 najlepsze zespo³y ze
szkó³ ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego: ZS Rop-
czyce, LO Strzy¿ów, I LO Jas³o i ZSL Le¿ajsk.

W powiecie pokonaliœmy ZST Le-
¿ajsk i ZS z Nowej Sarzyny po 2:0.
W rejonie wygraliœmy z: IV LO
Rzeszów 2:0, ZS Soko³ów 2:0 i LO
nr I £añcut 2:1.
W pó³finale zwyciê¿yliœmy ZSOiZ
Przeworsk 2:0, ZSBiO Jaros³aw 2:1,
zajmuj¹c pierwsze miejsce i awan-
suj¹c do fina³u wojewódzkiego.
W sumie w ca³ej Licealiadzie prze-
graliœmy tylko 4 sety. Œwiadczy to
o ogromnej walecznoœci i odpor-
noœci psychicznej zawodników, po-
mimo nienajlepszych warunków fi-
zycznych (najwy¿szy 186 cm). Ca³y
zespó³ zas³uguje na pochwa³ê i wy-
ró¿nienie.
¯yczymy siatkarzom udanego wy-
stêpu na Mistrzostwach Polski

AK

Turniej otworzyli pan Eugeniusz
Josse oraz Wicedyrektor szko³y pani
Jadwiga Bryniarska.
Puchary i nagrody wrêczyli: Wice-
starosta Le¿ajski Marek Kogut,
Aurelia Kryla (inspektor ds. kultu-
ry fizycznej Starostwa Powiatowe-
go w Le¿ajsku) oraz Wicedyrektor
szko³y pani Jadwiga Bryniarska.

Dru¿yna wyst¹pi³a w sk³adzie:
1. ZYGMUNT Jacek – kapitan –

atakuj¹cy
2. SZLAJNDA Pawe³ – rozgry-

waj¹cy
3. STARZAK Przemys³aw – œrod-

kowy
4. RAJSKI Kamil – œrodkowy
5. HANUS £ukasz – przyjmuj¹cy
6. KOSIOR Wiktor – przyjmuj¹cy
7. WÓJCIK Jakub – libero
8. D¥BEK Mateusz – libero
9. £OŒ Rados³aw – przyjmuj¹cy
10. RZEPKO Szymon – przyjmu-

j¹cy
11. KANIA Marcin – œrodkowy
12. PAJ¥CZEK Rafa³ – œrodkowy
13. SIEDLECKI Kamil – rozgry-

waj¹cy
14. SZYMULA Maciej – przyjmu-

j¹cy
15. BERESTKA Arkadiusz – ata-

kuj¹cy
TRENER: ADAM KOWALSKI

XIII Turniej Pi³ki Siatkowej

o Puchar Starosty Le¿ajskiego

22.03.2012 r. w hali sportowej Zespo³u Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku odby³ siê

�W imieniu Starosty Le¿ajskiego puchar

zwyciêzcom wrêczy³ Wicestarosta Le¿aj-

ski Marek Kogut.

I miejsce – Zespó³ Szkó³ Liceal-
nych Le¿ajsk – trener Adam Ko-
walski
II miejsce – III Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce Zamoœæ, trener Jan Ob-
szañski
III miejsce – Zespó³ Szkó³ Trans-
portowo-Komunikacyjnych Lu-
blin, trener S³awomir Myszka

IV miejsce – Zespó³ Szkó³ Leœnych
Bi³goraj, trener Jacek Grabias.

Sêdziowie: Bogus³aw Jarek, Bar-
tosz Jarek.

Najlepsi zawodnicy w dru¿ynach:
Przemys³aw Starzak – Le¿ajsk,
Grzegorz Duda – Lublin, Patryk

Wiêziñski – Zamoœæ, Rafa³ Klajne
– Bi³goraj.

Zwyciêzca konkursu „Akrobatycz-
nego odbicia” – Mateusz D¹bek
– Le¿ajsk

Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny ZSL
Le¿ajsk:
Jacek Zygmunt – kapitan 2d, Pawe³
Szlajnda – 2d, £ukasz Hanus – 1f,
Wiktor Kosior – 2d, Przemys³aw
Starzak – 2s, Kamil Rajski – 2s, Ja-
kub Wójcik – 2f, Mateusz D¹bek –
2d, Arkadiusz Bereska – 1e, Kamil
Siedlecki – 2e, Szymon Rzepko –
1i, Marcin Kania – 2c, Rafa³ Paj¹-
czek – 3c, Maciej Szymula – 2d.

Wyniki turnieju:

Le¿ajsk – Bi³goraj 2:0
Lublin – Zamoœæ 0:2

Le¿ajsk – Lublin 2:0
Bi³goraj – Zamoœæ 1:2

Bi³goraj – Lublin 0:2
Le¿ajsk – Zamoœæ 2:0

�Zwyciêska dru¿yna, organizatorzy oraz sponsorzy.
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W tegorocznym wielickim turnie-
ju udzia³ wziê³o 186 zawodników
z 22 klubów z takich oœrodków jak
Kraków, Kielce, Busko Zdrój, Tar-
nów, Nowy S¹cz, Przemyœl, Kro-
sno, Tarnobrzeg, Limanowa, Bu-
kowno, Jas³o, Stalowa Wola, Rze-
szów, Stary S¹cz, Wieliczka i Le-
¿ajsk.
Ziemiê le¿ajsk¹ reprezentowa³ tyl-
ko LKKK cz³onek najwiêkszej œwia-
towej organizacji kyokushin IKO I.
Le¿ajski klub choæ nie by³ najlicz-
niejszym z reprezentowanych na
zawodach, a jednak zdo³a³ wywal-
czyæ dru¿ynowo dwa pierwsze miej-

Le¿ajski Klub Kyokushin Karate

bierze wszystko!
17 marca br. w Wieliczce pod patronatem Polskiego Zwi¹zku Karate
odby³y siê podwójne zawody, Mistrzostwa Makroregionu Po³udniowe-
go Seniorów i Juniorów w Karate Kyokushinkai i Miêdzywojewódzkie
Mistrzostwa M³odzików w Karate Kyokushinkai.
W obydwu turniejach karatecy LKKK zdobyli tyle punktowanych miejsc,
¿e da³o to Klubowi dru¿ynowe dwa pierwsze miejsca.

�Pierwsze miejsce dru¿ynowe dla LKKK.

sca deklasuj¹c w ten sposób du¿o
wiêksze i bardziej utytu³owane klu-
by.
Kolejny weekend, kolejne zawody
i kolejny sukces. Tym razem swoj¹
dominacjê karatecy z Le¿ajska udo-
wodnili podczas rozegranych
w niedzielê 1 kwietnia br. w Kro-
œnie na „XIV Mistrzostwach Woje-
wództwa Podkarpackiego Karate
Kyokushin Dzieci i M³odzie¿y”.
W mistrzostwach bra³o udzia³ 277
zawodników z 14 klubów zrzeszo-
nych w Podkarpackim Okrêgowym
Zwi¹zku Karate. Ekipa LKKK zdo-
by³a 7 z³otych, 7 srebrnych i 8 br¹-

zowych kr¹¿ków. Zdobycie tylu
medali indywidualnych i pierwsze-
go miejsca dru¿ynowego potwier-
dzi³o, ¿e niedawny podwójny suk-
ces na Mistrzostwach Makroregio-
nu Po³udniowego w Wieliczce nie
by³ przypadkowy.

DB

Wiêcej informacji na temat
w/w zawodów znajduje siê

na stronie Le¿ajskiego Klubu
Kyokushin Karate:

www.karate.lezajsk.pl

Wiêkszoœæ zawodników K¹kolów-
ki gra niewygodnym i zamêczaj¹-
cym rywali stylem obronnym, ra-
kietkami z ok³adzinami zak³ócaj¹-
cymi rotacjê.
W pierwszym meczu w £êtowni
Arka prowadzi³a 6:2, by ostatecz-
nie tylko zremisowaæ 9:9. Tym ra-
zem by³o odwrotnie. Gospodarze
w pewnym momencie prowadzili
6:3, ale podopieczni ksiêdza Toma-
sza Flisa nie za³amali siê i podjêli
zaciêt¹ walkê, czego dowodem jest
pokonanie przez Patryka Misiaka
trzech rywali w stosunku setów 3:2.
Zwyciêstwo 10:8 i œwiadomoœæ
awansu do III ligi wyzwoli³a radoœæ
i pozwoli³a zapomnieæ o zmêcze-
niu i setkach godzin spêdzonych
na ¿mudnych treningach.
W ca³ym sezonie ligowym dru¿yna
„Arki” 12 meczów wygra³a, 3 zre-
misowa³a i tylko raz przegra³a.

Na ten piêkny wynik dru¿yny

z³o¿yli siê:

� Jerzy BaranJerzy BaranJerzy BaranJerzy BaranJerzy Baran – 36 zwyciêstw i tyl-

ko 7 pora¿ek,

� Patryk MisiakPatryk MisiakPatryk MisiakPatryk MisiakPatryk Misiak – odpowiednio 23

i 19,

� kapitan i dobry duch dru¿yny

Aneta Krêcid³oAneta Krêcid³oAneta Krêcid³oAneta Krêcid³oAneta Krêcid³o – 20 i 22,

� najm³odszy Pawe³ KidaPawe³ KidaPawe³ KidaPawe³ KidaPawe³ Kida – 17 i 8,

� graj¹cy trener ks.ks.ks.ks.ks. Tomasz FlisTomasz FlisTomasz FlisTomasz FlisTomasz Flis –

23 i 5.

Rola ksiêdza Tomasza Flisa w tym
sukcesie tenisistów sto³owych
z £êtowni jest nie do przecenienia.
Od trzech lat przebywa poza

£êtowni¹ (ponad 60 km), a mimo
to przyje¿d¿a swoim samochodem
zabiera dru¿ynê i jedzie na mecze,
czêsto pokonuj¹c ponad 100 km.
Zna ich doskonale, bo od 5 lat na
treningach i zgrupowaniach syste-
matycznie podnosi ich umiejêtno-
œci sportowe, a przy okazji wycho-
wuje i kszta³tuje ich charakter.
W poprzednich sezonach w dru-
¿ynie tej uczestniczyli jeszcze
£ukasz Smycz i Grzegorz Rurak,
ale choroby i kontuzje spowodo-
wa³y, ¿e obecnie nie grali.
M³od¹, perspektywiczn¹ dru¿ynê
„Arki” czeka teraz jeszcze solidniej-
sza praca na treningach i zgrupo-
waniach, bo w nowym sezonie
przyjdzie im graæ ze znacznie moc-

Dru¿yna Arki

awansowa³a do III ligi
W sobotê, 24.03.2012 r. w K¹ko-
lówce odby³ siê mecz dwóch naj-
lepszych dru¿yn IV ligi tenisa sto-
³owego. Gospodarze LZS K¹kolów-
ka podejmowali dru¿ynê PUKS
Arka £êtownia, do której mieli
1 punkt straty. Stawk¹ by³o I miej-
sce i awans do III ligi. Arce wy-
starcza³ remis.

niejszymi ekipami. Dzia³acze
musz¹ zapewniæ œrodki na d³u¿sze
wyjazdy na mecze, bo prawie wszyst-
kie dru¿yny III ligi zlokalizowane
s¹ w okolicach Krosna i Dêbicy.
Przy oszczêdnym gospodarowaniu
dotacj¹ otrzyman¹ od Miasta
i Gminy Nowa Sarzyna oraz inny-
mi œrodkami, które, jak co roku
rodzice pozyskuj¹ m.in. ze zbiórki
z³omu i od sponsorów, zarz¹dzaj¹-
cy klubem zapewne podo³aj¹ zada-
niu.
Przy okazji Zarz¹d PUKS „Arka”
£êtownia sk³ada podziêkowania
wszystkim instytucjom i oso-
bom wspieraj¹cym dzia³alnoœæ
klubu.

JS

�Ks. Tomasz Flis z trofeami z Mistrzostw

Polski Ksiê¿y

�Od lewej: Patryk Misiak, Pawe³ Kida, Aneta Krêcid³o i Jerzy Baran.
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Impreza zosta³a objêta Honoro-
wym Patronatem Starosty Le¿aj-
skiego Pana Jana Kidy. Zawody od-
by³y siê w ramach II rundy Pucha-
ru Podkarpacia w Marszach na
Orientacjê i zosta³y rozegrane
w lasach w okolicach Le¿ajska
i Brzózy Królewskiej. Budowniczy
tras postarali siê o to, aby uczestnicy
marszów mogli podziwiaæ cenne
przyrodniczo pozosta³oœci Puszczy
Sandomierskiej i lasów wchodz¹-
cych w sk³ad BrzóŸniañskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu.
Zawody zosta³y rozegrane w trzech
kategoriach: TJ (juniorzy), TM
(m³odzie¿owa), TS (seniorzy) i obej-

II Ogólnopolskie Marsze na Orientacjê
„Ogary 2012”

W dniach 24-25 marca b.r. odby³y siê II Ogólnopolskie Marsze na Orientacjê „Ogary 2012”
zorganizowane przez dzia³aj¹ce przy Zespole Szkó³ Technicznych Szkolne Ko³o Krajoznaw-
czo-Turystyczne „Koœciuszko”.

W zmaganiach uczestniczy³o oko-
³o stu uczestników z gimnazjów
z Nowej Sarzyny, Le¿ajska, £êtow-
ni, Grodziska Dolnego, Grodziska
Górnego, Woli Zarczyckiej oraz
szkó³ ponadgimnazjalnych nasze-
go powiatu. Równie¿ i tym razem,
podobnie jak na OGARACH, do-
pisa³a ³adna pogoda, co sprzyja³o
aktywnemu wypoczynkowi ucz-
niów na œwie¿ym powietrzu.

Jeszcze raz o Marszach na Orientacjê
„WOLA ZARCZYCKA 2012”

M³odzie¿ oprócz uczestniczenia
w marszach na orientacjê, mia³a
równie¿ mo¿liwoœæ wziêcia udzia-

³u w licznych konkursach i zaba-
wach na wolnym powietrzu, w któ-
rych najlepsi zostali nagrodzeni

mowa³y trzy etapy: dwa dzienne
i jeden nocny. Wziêli w nich udzia³
pasjonaci marszów z Ustrzyk Dol-
nych, Kolbuszowej, Rzeszowa,
Radomia, Lublina i z terenu Po-
wiatu Le¿ajskiego. W pokonaniu
tras, zawodnicy musieli wykazaæ siê
sprawnym pos³ugiwaniem siê
kompasem i map¹ oraz wyznacza-
niem azymutów i w³aœciw¹ ocen¹
przebytej odleg³oœci. Aby zdobyæ
dodatkowe punkty uczestnicy
marszów mogli wzi¹æ udzia³ w Eta-
pie Historycznym, przygotowa-
nym przez Pana Andrzeja Kusiaka
z Gimnazjum w Nowej Sarzynie.
Zosta³ on poprowadzony ulicami

Le¿ajska i polega³ na odnalezieniu
miejsc zwi¹zanych z histori¹ mia-
sta i udzieleniu odpowiedzi na py-
tania dotycz¹ce tych miejsc. Ko-
lejn¹ imprez¹ towarzysz¹c¹ zawo-
dom by³ Konkurs Krajoznawczy
o powiecie le¿ajskim. Ka¿dy z jego
uczestników otrzyma³ mapê tury-
styczn¹ powiatu le¿ajskiego i na jej
podstawie odpowiada³ na konkur-
sowe pytania. Wœród osób, które
poprawnie rozwi¹za³y test zosta³y
rozlosowane nagrody ksi¹¿kowe.
Organizatorzy II Ogólnopol-
skich Marszów na Orientacjê
„Ogary 2012” sk³adaj¹ serdecz-
ne podziêkowania wszystkim

�Na trasie.

�Pami¹tkowe zdjêcie uczestników II Ogólnopolskich Marszów na Orientacjê Ogary 2012

drobnymi upominkami. W ra-
mach zawodów powiatowych, prze-
prowadzony zosta³ równie¿ Kon-
kurs Krajoznawczo-Turystyczny,
którego tematem by³y walory
i atrakcje turystyczne powiatu le-
¿ajskiego oraz województwa pod-
karpackiego.

�Zawodnicy przy jednym z punktów kontrolnych.

12 kwietnia br. odby³y siê VIII Po-
wiatowe Miêdzyszkolne Zawody
w Marszach na Orientacjê pod Ho-
norowym Patronatem Starosty Le-
¿ajskiego. Tym razem zosta³y one
rozegrane w lasach w okolicy Woli
Zarczyckiej. Baz¹ dla przeprowa-
dzonych zawodów by³ Oœrodek Wy-
poczynkowy „Azalia” nale¿¹cy do
pana Stanis³awa Sarzyñskiego.

W przerwach miêdzy kolejnymi
konkurencjami, dziêki uprzejmo-
œci w³aœciciela Sklepu Firmowego
Jaros³aw pana Brzyskiego, mo¿na
by³o zjeœæ coœ ciep³ego z rusztu.
Organizatorzy dziêkuj¹ równie¿
licznym sponsorom i sympatykom
marszów na orientacjê za pomoc
w organizacji zawodów: Oœrodek
Szkolenia Kierowców AUTO,
Moto-Gum Brudniak, ALICJA –
Biuro Nieruchomoœci, ALSEN
Przedsiêbiorstwo Pioneer, Apte-
ka Pharmex ul. Podleœna. (rf)

Jego zwyciêzcami zostali:Jego zwyciêzcami zostali:Jego zwyciêzcami zostali:Jego zwyciêzcami zostali:Jego zwyciêzcami zostali:

- w kategorii szkó³ œrednich

Agnieszka Skita³ z Zespo³u Szkó³

Technicznych w Le¿ajsku

- w kategorii gimnazjów

Maciej Jakucki z Gimnazjum Miej-

skiego w Le¿ajsku

sponsorom i sympatykom im-
prezy za pomoc w organizacji
zawodów.
Sponsorzy: Powiat Le¿ajski, Urz¹d
Gminy Le¿ajsk, Burmistrz Miasta
Le¿ajsk, PTTK o/Rzeszów, Nadle-
œnictwo Le¿ajsk, Browar w Le¿aj-
sku , MZK w Le¿ajsku, BMF – Pol-
ska Sp. z.o.o., Moto Gum Brud-
niak, ALICJA Biuro Nieruchomo-
œci, ADA Salon Meblowy, Ciastkar-
nia Rafael, OSK „Auto”.

ZST



Jeœli ktoœ zadzwoni do Cie-
bie z ofert¹:

�Zapytaj i zapisz sobie pe³ne
imiê i nazwisko pracowni-
ka oraz nazwê firmy. Nie daj
siê zwieœæ informacj¹ w stylu:
„Dzwoniê z dzia³u handlowe-
go (marketingu)... naszej fir-
my”.  Uczciwy sprzedawca
nie ukrywa nazwy firmy,
któr¹ reprezentuje.

�Zapytaj sk¹d maj¹ Twój nu-
mer telefonu (o ile nie jest to
Twój operator, ka¿da inna fir-
ma powinna mieæ Twoj¹ zgo-
dê na przetwarzanie danych
osobowych).

�Zapytaj – czy osoba, która
dzwoni chce z Tob¹ zawrzeæ
umowê zawieran¹ na odle-
g³oœæ.

Jeœli celem rozmowy jest zawar-
cie umowy, pamiêtaj, ¿e najpóŸ-
niej w chwili z³o¿enia propozy-
cji zawarcia umowy przez tele-
fon, sprzedawca powinien poin-
formowaæ o:

1) imieniu i nazwisku (nazwie),
adresie zamieszkania (siedzi-
by) przedsiêbiorcy oraz orga-
nie, który zarejestrowa³ dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹ przed-
siêbiorcy, a tak¿e numerze,
pod którym przedsiêbiorca
zosta³ zarejestrowany,

2) cenie obejmuj¹c wszystkie jej
sk³adniki,

3) zasadach zap³aty ceny lub wy-
nagrodzenia,

4) prawie odst¹pienia od umo-
wy w terminie dziesiêciu dni,
ze wskazaniem wyj¹tków,

Naganne praktyki akwizytorów firm

telekomunikacyjnych – co robiæ?
Urz¹d Komunikacji Elektronicz-

nej jest informowany
o nieuczciwych prakty-
kach firm telekomuni-
kacyjnych nak³aniaj¹-
cych potencjalnych
abonentów do sko-

rzystania z ich us³ug.
Czêsto wy³udzone w nie-

uczciwy sposób dane osobowe s¹ wyko-
rzystywane do sporz¹dzenia niechcianej
umowy. Jak siê przed tym broniæ?

o których mowa w art. 10 ust.
3 ustawy o ochronie niektó-
rych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialnoœci za szko-
dê wyrz¹dzon¹ przez produkt
niebezpieczny,

5) kosztach wynikaj¹cych z ko-
rzystania ze œrodków porozu-
miewania siê na odleg³oœæ, je-
¿eli s¹ one skalkulowane ina-
czej ni¿ wed³ug normalnej ta-
ryfy,

6) terminie, w jakim oferta lub
informacja o cenie albo wy-
nagrodzeniu maj¹ charakter
wi¹¿¹cy,

7) minimalnym okresie, na jaki
ma byæ zawarta umowa,

8) miejscu i sposobie sk³adania
reklamacji,

9) prawie wypowiedzenia umo-
wy, o którym mowa w art. 8
ust. 3 ww. ustawy.

Przedsiêbiorca jest obowi¹zany
do potwierdzenia na piœmie po-
wy¿szych informacji. Powinny
one byæ sformu³owane jedno-
znacznie, w sposób zrozumia-
³y i ³atwy do odczytania.

Jeœli przyjdzie do Ciebie
akwizytor:

�Zapytaj i zapisz sobie pe³ne
imiê i nazwisko pracowni-
ka oraz nazwê firmy. Masz
pe³ne prawo za¿¹daæ okaza-
nia legitymacji s³u¿bowej lub
innego dowodu pozwalaj¹ce-
go dzia³aæ pracownikowi
w imieniu Operatora teleko-
munikacyjnego.

�Jeœli akwizytor(ka) przedsta-
wi siê jako pracownik „tele-
komunikacji” mo¿esz zapy-
taæ wprost, czy chodzi o Tele-
komunikacjê Polsk¹ S.A.
UKE otrzymuje sygna³y, i¿
operatorzy alternatywni – po-
s³uguj¹c siê s³owem „teleko-
munikacja” w oczach abonen-
tów odbierani s¹ jako pra-
cownicy Telekomunikacji Pol-
skiej S.A., celem wizyty zaœ jest
nak³onienie do skorzystania
z us³ug operatorów alterna-
tywnych.

�Zapytaj – czy osoba, która
przysz³a do Ciebie chce
z Tob¹ zawrzeæ umowê.

�¯¹daj cennika i regulaminu
us³ugi. Ka¿da promocja ma
swój regulamin oraz swój cen-
nik.

�Nie p³aæ ludziom, którzy nie
potrafi¹ przedstawiæ Ci pe³-
nej oferty. Nie daj siê zwieœæ
brakiem posiadania doku-
mentów (regulaminem, cenni-
ków, ulotek informacyjnych)
przez sprzedawcê.

�Nie podpisuj dokumentów,
bez ich uprzedniego prze-
czytania – to w koñcu Twoje
pieni¹dze!

Co zrobiæ – jeœli chcesz siê
wycofaæ z takiej umowy?

Jeœli umowa zawarta by³a po-
przez akwizytora:

Przepisy prawa (art. 2 ust. 1 i 7 ust
1 ustawy z dnia 2 marca 2000r.
o ochronie niektórych praw kon-
sumentów oraz o odpowiedzial-
noœci za szkodê wyrz¹dzon¹
przez produkt niebezpieczny)
gwarantuj¹ Ci mo¿liwoœæ odst¹-
pienia od umowy zawartej poza
lokalem przedsiêbiorstwa.

Podczas spotkania Akwizytor
powinien wrêczyæ Ci:

�informacje na piœmie o pra-
wie odst¹pienia od umowy
w terminie 10 dni od mo-
mentu podpisania umowy;

�wzór oœwiadczenia o odst¹pie-
niu z oznaczeniem swojego
imienia i nazwiska (nazwy)
oraz adresem zamieszkania
(siedziby);

�pisemne potwierdzenie zawar-
cia umowy, stwierdzaj¹ce jej
datê i rodzaj oraz przedmiot
œwiadczenia i cenê.

Jeœli nie wrêczono Ci na piœmie
informacji o 10-dniowym termi-
nie wypowiedzenia umowy, mo-
¿esz pisemnie wypowiedzieæ
umowê w ci¹gu 10 dni od uzy-
skania informacji o prawie od-
st¹pienia, jednak przed up³y-
wem 3 miesiêcy.

Jeœli umowa zawarta by³a tele-
fonicznie:

Jeœli zosta³a zawarta telefonicz-
nie umowa masz prawo do od-
st¹pienia od umowy (pisemnie)
w terminie 10 dni od momen-
tu jej zawarcia. Termin dziesiê-
ciodniowy, liczy siê od dnia wy-
dania rzeczy, a gdy umowa do-
tyczy œwiadczenia us³ugi – od
dnia jej zawarcia.

Je¿eli jednak przedsiêbiorca nie
poinformowa³ Ciê o wszystkich
punktach, o których mowa po-
wy¿ej – masz prawo odst¹pie-
nia od umowy, w ci¹gu 3 miesiê-
cy od jej zawarcia. Je¿eli jednak
po rozpoczêciu biegu tego ter-
minu otrzymasz od przedsiê-
biorcy wspomniane potwierdze-
nie, termin ulega skróceniu do
dziesiêciu dni od tej daty.

Jeœli umowa zosta³a zawarta
pod wp³ywem b³êdu:

Kodeks cywilny (art. 84) daje
tak¿e mo¿liwoœæ uchylenia siê
od skutków oœwiadczenia woli
(zobowi¹zania do korzystania
z us³ug telekomunikacyjnych
danej spó³ki) z³o¿onego pod
wp³ywem b³êdu.

www.uke.gov.pl




