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Cmentarna zaduma
Kiedy cmentarn¹ kroczê alej¹ i patrzê na grobowce

zgodnie tu le¿¹ ludzie uczciwi i zeszli na manowce

jedni za ¿ycia zdobyli s³awê, a inni na kolanach

z krzy¿em i dumnie, ka¿dy sw¹ drog¹ proœciutko szli do Pana.

W ciemnej mogile cichutko le¿¹, tu¿ obok siebie

ten co do piek³a poszed³ z butami i ten co ju¿ jest w niebie,

tu kat z ofiar¹ czekaj¹ s¹du, na zadoœæuczynienie,

ka¿dy do Boga wznosi wo³anie i prosi o westchnienie.

Krótka modlitwa i p³omieñ znicza, tyle im mogê daæ

i myœlê sobie na ile wiêcej mnie jeszcze dzisiaj staæ,

tyle tu nazwisk, imion, znajomych, co drogê mi przetarli

¿yli jak ludzie w grzechu i ³asce, ale ju¿ pomarli.

Zadumany kroczê od krzy¿a do krzy¿a, patrzê tu œwie¿y grób,

kwiaty ju¿ zwiêd³y i w proch siê obróci tu pochowany trup.

Brzoza pochyla siê nad mogi³¹ z warkoczem pe³nych ³ez

m³odoœæ przeminie, lata przemin¹, nadejdzie ¿ycia kres.

Sierpieñ 2003

Program:
Godz. 11.45 – Zbiórka pocztów sztandarowych przed pomnikiem
Jana Paw³a II przy Bazylice OO. Bernardynów w Le¿ajsku

Godz. 12.00 – Uroczysta Msza Œwiêta w Bazylice OO. Bernardynów
w Le¿ajsku w intencji Ojczyzny z udzia³em pocztów sztandarowych,
delegacji i zaproszonych goœci oraz mieszkañców Ziemi Le¿ajskiej

po Mszy Œwiêtej – Patriotyczny program artystyczny w wykonaniu
m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku

po programie artystycznym – Przemarsz pod pomnik poleg³ych
w walkach niepodleg³oœciowych, z³o¿enie wieñców i kwiatów

Powiatowe Obchody

95-tej rocznicy

Odzyskania Niepodleg³oœci
Le¿ajsk, 11 listopada 2013 r. (poniedzia³ek),

Klasztor OO. Bernardynów w Le¿ajsku

Z wielkim smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ
o œmierci naszego d³ugoletniego pracownika

PANA

LEK. MED. WIES£AWA MARTULI

Rodzinie i Najbli¿szym
wyrazy szczerego wspó³czucia

sk³adaj¹

Dyrekcja i Pracownicy
Szpitala Powiatowego w Le¿ajsku
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Powiat Le¿ajski ma od 2005 roku
podpisan¹ umowê o wspó³pracy
dotycz¹c¹ doskonalenia pracy orga-
nów samorz¹du terytorialnego,
stwarzania œcis³ych kontaktów po-
miêdzy m³odzie¿¹ i organizacjami
m³odzie¿owymi, kultury i oœwiaty,
wspierania inicjatyw gospodarczych.

Delegacja w sk³adzie: Marek
Kogut – Wicestarosta Le¿ajski,
O. Joachim Ciupa – Kustosz Klasz-
toru OO. Bernardynów w Le¿aj-
sku, Jan Krzy¿ak – Radny Rady
Powiatu Le¿ajskiego, Krzysztof
Sobejko – Wójt Gminy Le¿ajsk,
Marian Furmanek – Dyrektor Sa-
modzielnego Publicznego Zespo-
³u Opieki Zdrowotnej w Le¿ajsku,
Katarzyna Æwik³a – Naczelnik
Wydzia³u Promocji, Kultury
i Wspó³pracy Miêdzynarodowej
Starostwa Powiatowego w Le¿aj-
sku, uczestniczy³a w II Festiwalu
„PERECZYN ODKRYWA TA-
LENTY”, na którym to zaprezen-

Po przybyciu delegacji na le¿ajsk¹
ziemiê odwiedzili oni Muzeum Zie-
mi Le¿ajskiej i Bazylikê OO. Bernar-
dynów w Le¿ajsku. W tym samym
dniu uczestniczyli tak¿e w III edycji
Spotkania Trzech Kultur.

W ramach festiwalu wyst¹pi³
Narodowy Folklorystyczny Zespó³
Amatorski „Horlice” z Pyriatynia.

Zespó³ ten jest zdobywc¹ II nagro-
dy Ogólnoukraiñskiego Festiwa-
lu „Czerwona Kalina” w A³uszcie
oraz wyró¿nieñ m.in. na Miêdzy-
narodowym Festiwalu „Bereginja”
w £ucku i Ukraiñskim Festiwalu
Humoru w Romnie. W repertu-
arze zespo³u znajduj¹ siê zarówno
pieœni ludowe, jak i piosenki wspó³-

Zastêpca Przewodnicz¹cego Po-
³tawskiej Rady Obwodowej, który
to wyst¹pi³ z propozycj¹ wspó³pra-
cy na szczeblu województw.  Pod-
czas spotkania pad³y wstêpne pro-
pozycje podpisania w najbli¿szym
czasie wspó³pracy pomiêdzy Wo-
jewództwem Podkarpackim a Ob-
wodem Po³tawskim. Po spotkaniu
delegacja wziê³a udzia³ w zaplano-
wanej na ten dzieñ Sesji Sejmiku
Województwa Podkarpackiego.

W godzinach wieczornych de-
legacja wyruszy³a w drogê do War-
szawy, gdzie zwiedzi³a Zamek Kró-
lewski, Sejm RP, £azienki oraz Sta-
rówkê.

 W ostatnim dniu koñcz¹cym
ju¿ wizytê naszej partnerskiej de-
legacji odby³o siê spotkanie z Za-
rz¹dem Powiatu Le¿ajskiego.  Ko-
lejnym punktem pobytu delega-
cji w naszym powiecie by³y wizyty
w dwóch zak³adach pracy w Le-
¿ajsku, a mianowicie w le¿ajskim
Browarze oraz ZPOW Hortino.

W Browarze goœcie zapoznali siê
z procesem technologicznym wa-
¿enia piwa, specyfik¹ produkcji
i dystrybucji gotowego produktu.
W drugim z wymienionych zak³a-
dów zaprezentowano im liniê do
produkcji mro¿onek i zapoznano
z ca³ym procesem produkcji od po-
cz¹tku pozyskania surowca, a¿ do
otrzymania ostatecznego produktu.

RA

Na zaproszenie Pereczyñskiej Rejonowej Administracji w dniach
14-16 wrzeœnia br. delegacja z Le¿ajskiego Powiatu goœci³a na Ukrainie.

Partnerska wizyta w Powiecie Le¿ajskim

�Zbiórka dru¿yn przed turniejem.

�Delegacja wraz z Kapel¹ ludow¹ „Folk-Band” z £êtowni.

W dniach 22-25 wrzeœnia 2013 roku goœciliœmy w ramach partnerskiej wizyty delegacjê z Rejonowej
Administracji w Pyriatyniu na czele z Zastêpc¹ Przewodnicz¹cego Pyriatyñskiej Rady Rejonowej p. Wasy-
lem Dmitrowiczem.

czesne. Pokaz muzycznego kunsz-
tu i œpiewu zespo³u mo¿na by³o
zobaczyæ tak¿e na le¿ajskiej scenie.

W drugim dniu pobytu delega-
cja uczestniczy³a w spotkaniu 
z p. B. Romaniukiem – cz³onkiem
Zarz¹du Województwa oraz
z p. W. Buczakiem – przewodni-
cz¹cym Sejmiku Województwa
Podkarpackiego, a tak¿e z p. L. B³¹-
dek wiceprzewodnicz¹c¹ Sejmiku
Województwa Podkarpackiego,
podczas którego goœcie mieli mo¿-
liwoœæ zapoznania siê z prac¹ wy-
konywan¹ w ramach kompeten-
cji przynale¿nych do zadañ Urzê-
du Marsza³kowskiego Wojewódz-
twa Podkarpackiego. Warto dodaæ,
i¿ w sk³adzie delegacji by³ Wo³odi-
mir Oleksandrowicz Marczenko –

�Wizyta w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Podkarpackiego.

�Wystêp Narodowego Folklorystycznego Zespo³u Amatorskiego „Horlice” z Pyriaty-

nia podczas Spotkania Trzech Kultur.

towa³a siê Kapela ludowa „Folk-
Band” z £êtowni pod kierownic-
twem p. Józefa Picha.

Kapela ludowa „Folk-Band”
powsta³a w 2011 roku. Zespó³ lu-
dowy wykonuje czêsto zapomnian¹
ju¿ muzykê ludow¹ ca³ego Pogra-
nicza Karpat w ciekawych aran¿a-
cjach, staraj¹c siê jednak zachowaæ
jej dotychczasowe brzmienie.

Na festiwalu obecne by³y zespo³y
i wykonawcy z ca³ego obwodu za-
karpackiego, jak równie¿ z zaprzy-
jaŸnionego obwodu kijowskiego

oraz S³owacji. Podczas pobytu dele-
gacja z Powiatu Le¿ajskiego mia³a
okazjê zapoznaæ siê z partnerami
Pereczyna, wymieniæ doœwiadczenia
z dotychczasowej wspó³pracy.

Jak wynika z ostatnich spotkañ
partnerów, strony wspó³pracy bar-
dzo aktywnie chc¹ wspó³pracowaæ
w zakresie sportu.  W roku bie¿¹-
cym delegacja z Pereczyna uczest-

niczy³a w Rodzinnym Turnieju
Sportowo-Rekreacyjnym Pracow-
ników Samorz¹dowych Powiatu
Le¿ajskiego o Puchar Starosty
2013, dlatego podczas swojego po-
bytu delegacja z Powiatu Le¿ajskie-
go wziê³a udzia³ w podobnym tur-
nieju zorganizowanym w Pereczy-
nie.

KÆ

Z wizyt¹ na Ukrainie
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Nagrody w dziedzinie kultury
14.10.br w Dworze Staroœciñskim – siedzibie Muzeum Ziemi Le¿ajskiej odby³a siê coroczna uroczystoœæ wrêczenia Nagród Powiatu Le¿ajskie-
go w dziedzinie kultury i sportu oraz Nagród Starosty Le¿ajskiego dla nauczycieli za szczególne osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze.
Nagrody wrêczali: Starosta Le¿ajski Jan Kida i Wicestarosta Le¿ajski Marek Kogut.

�Nagrodzeni nauczyciele oraz laureaci nagród Powiatu Le¿ajskiego w dziedzinie kultury i sportu.

NAGRODY DLA NAUCZYCIELI:
Starosta Le¿ajski przyzna³ w tym

roku 2 nagrody I stopnia oraz
14 nagród II stopnia dla nauczy-
cieli zatrudnionych w szko³ach
prowadzonych przez Powiat Le¿aj-
ski za szczególne osi¹gniêcia dy-
daktyczno-wychowawcze.

Nagrod¹ I stopnia zostali uhono-

rowani:

� Maria Bazan – nauczyciel Ze-
spo³u Szkó³ Licealnych w Le-
¿ajsku,

� Genowefa Wanat – wicedyrektor
Specjalnego Oœrodka Szkolno-
Wychowawczego w Le¿ajsku.

Nagrod¹ II stopnia zostali uhono-

rowani:

� z Zespo³u Szkó³ Licealnych w Le-
¿ajsku: Stanis³aw Kosakowski,
Agnieszka Lizak, Halina Œmia-
³ek, Jolanta Urban-Martinez,

� z Zespo³u Szkó³ Technicznych
w Le¿ajsku: Miros³aw Szl¹skie-
wicz, Andrzej Gdula, Joanna
GoŸdziewska, Hanna Jani-
szewska-Celej, Monika Sroka,

� z Zespo³u Szkó³ w Nowej Sa-
rzynie: Bogus³awa Kotwica,

� ze Specjalnego Oœrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Le¿aj-
sku: Agnieszka Krudysz, Iza-
bela Majcherczyk,

�Nagrodê odbiera Genowefa Wanat – wicedyrektor Specjalnego Oœrodka Szkolno-

Wychowawczego w Le¿ajsku.

�Nagrodê odbiera Stanis³aw Kosakow-

ski z Zespo³u Szkó³ Licealnych.

�Emilia Kuczek – nagrodzona w dziedzinie kultury.

� z Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Le¿ajsku: Anna
Kobarynko, Magdalena Kozy-
ra-Sekulska.

NAGRODY POWIATU LE¯AJSKIE-
GO W DZIEDZINIE KULTURY
I SPORTU:

Nagrody Powiatu Le¿ajskiego
przyznawane przez Zarz¹d Powia-
tu s¹ wyró¿nieniem osób, które
w swoim dorobku mog¹ pochwa-
liæ siê wybitnymi osi¹gniêciami
i dzia³alnoœci¹ w dziedzinie twór-
czoœci artystycznej oraz upo-
wszechniania i ochrony dóbr kul-
tury, a tak¿e osi¹gniêtymi wynika-
mi sportowymi we wspó³zawod-
nictwie krajowym lub miêdzyna-
rodowym oraz za osi¹gniêcia
w dzia³alnoœci sportowej na tere-
nie Powiatu Le¿ajskiego.
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�Tomasz Sobala i Mariusz Fedan – na-

grodzeni w dziedzinie sportowej.

i sportu oraz dla nauczycieli

�Nagrodzeni nauczyciele z placówek prowadzonych przez Powiat Le¿ajski.

Nagrody w dziedzinie SPORTU
otrzymali:

� w kategorii TRENER: DA-
RIUSZ BURDA
Pan Dariusz jest trenerem II kla-

sy karate oraz instruktorem samo-
obrony, sportu karate kyokushin-
kai, strzelectwa sportowego, p³e-
twonurkowania i jujitsu. Obecnie
posiada stopieñ mistrzowski 3 dan
w najwiêkszej organizacji karate na
œwiecie IKO (International Karate
Organization Kyokushin-kaikan).
Jest wiceprezesem Le¿ajskiego Klu-
bu Kyokushin Karate, a tak¿e li-
cencjonowanym sêdzi¹ karate kra-
jowym i miêdzynarodowym.

� w kategorii DZIA£ACZ:
PIOTR JEZIOROWSKI – in-
struktor sportu, rekreacji ze
specjalizacj¹ samoobrona oraz
instruktorem karate. Sport ten

�Zespó³ Pieœni i Tañca „Leliwa” – nagrodzony w dziedzinie kultury.

uprawia czynnie od 10 lat w Le-
¿ajskim Klubie Kyokushin Ka-
rate, a od 2007 roku pe³ni tu
funkcjê skarbnika. Uczestniczy
w zawodach i turniejach karate
jako sêdzia i sekundant.

� w kategorii ZAWODNIK:
– SEBASTIAN GRABARZ,

WOJCIECH MIAZGA, KA-
TARZYNA SOCHA, KATA-
RZYNA KOZYRA – zawodni-
cy Kolarskiego Ludowego Klu-
bu Sportowego „Azalia” w Brzó-
zie Królewskiej,

– KATARZYNA BURDA, PAU-
LINA MAJDER, NATALIA
STACHULA, MACIEJ JE-
ZIOROWSKI, IZABELA
DEC – zawodnicy Le¿ajskiego
Klubu Kyokushin Karate,

– TOMASZ SOBALA, MA-
RIUSZ FEDAN, PIOTR SO-
BALA – zawodnicy Klubu Mo-
delarskiego im. Eugeniusza Ku-
jana w Wierzawicach,

– MARCIN KARAKU£A – za-
wodnik Akademickiego Klubu
Sportowego „Resovia” Rzeszów

�Katarzyna Socha – nagrodzona w dziedzinie sportowej.

Wiêcej informacji o nagrodzonych oraz opisy osi¹gniêæ mo¿na przeczytaæ na stronie inter-
netowej Powiatu Le¿ajskiego: www.starostwo.lezajsk.pl › Aktualnoœci (data zamieszcze-
nia informacji: 15.10.2013 r.)

�Izabela Dec – nagrodzona w dziedzinie sportowej.

– PIOTR TROJAN I DAMIAN
ZYGMUNT – zawodnicy klubu
sportowego „Metro” Warszawa,

– RYSZARD DRYPS – zawod-
nik, który w kategorii wiekowej
50-59 lat zdobywa medale w bie-
gach na szczeblu ogólnopol-
skim i miêdzynarodowym.

Nagrody w dziedzinie KULTURY
otrzymali:
� EMILIA KUCZEK – za ca³o-

kszta³t dotychczasowej dzia³al-
noœci zwi¹zanej z upowszech-
nianiem kultury, a w szczegól-
noœci tradycji i ludowych oby-
czajów,

� ANNA KULPA – za ca³okszta³t
dotychczasowej dzia³alnoœci
w dziedzinie twórczoœci arty-
stycznej oraz upowszechniania
i ochrony dóbr kultury,

� AGNIESZKA NIEMIEC – za
ca³okszta³t dotychczasowej dzia-
³alnoœci w dziedzinie twórczo-
œci artystycznej oraz upo-
wszechniania kultury,

� ZESPÓ£ PIEŒNI I TAÑCA
„LELIWA” – za ca³okszta³t do-
tychczasowej dzia³alnoœci zwi¹-
zanej z upowszechnianiem kul-
tury, a w szczególnoœci tradycji
i ludowych obyczajów.
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O tym, jak czasami d³uga i krêta
jest droga od pojawienia siê koniecz-
noœci wyremontowania drogi do
przygotowania dokumentacji
kompletnej i zgodnej z aktualnie
obowi¹zuj¹cymi przepisami praw-
nymi mogli Pañstwo przeczytaæ w
„Kurierze Powiatowym” nr 1/2013.

Teraz, ju¿ po zakoñczeniu ca-
³ej przebudowy pytamy pana
Stanis³aw Bartnika o podsumo-
wanie tej inwestycji.

Ma³gorzata Kurasz: W wyniku
przeprowadzonej inwestycji dro-
gowej przebudowano 13,36 km
drogi przebiegaj¹cej przez miej-
scowoœci: Kulno, Kury³ówka, Sta-
re Miasto oraz Le¿ajsk. Proszê
powiedzieæ ile wynios³a wartoœæ
przebudowy tej drogi i w skrócie

przypomnieæ naszym Czytelnikom
z jakich œrodków by³a finansowa-
na ta inwestycja drogowa?

Stanis³aw Bartnik: Uwa¿nie
œledzê realizacjê tego zadania przez
Podkarpacki Zarz¹d Dróg Woje-
wódzkich jako inwestora inwesty-
cji.

 Przypomnijmy Czytelnikom
„Kuriera Powiatowego”, ¿e rozpo-
czêcie robót na drodze nast¹pi³o
8 maja 2012 roku a zakoñczenie
robót 30 wrzeœnia 2013 roku. Ak-
tualnie odby³ siê odbiór technicz-
ny, a w jego wyniku zalecono do-
datkowo wykonanie kilku prac,
miêdzy innymi wykonanie re-
montu barier przy moœcie na Sa-
nie w Kury³ówce. Tego nie by³o
w projekcie zadania. To i inne
wskazane uzupe³nienia zosta³y

wykonane do 18 paŸdziernika br.
wykonawc¹ inwestycji by³a firma
Strabag Sp. z o.o.

Z najbardziej aktualnych infor-
macji Dyrektora Podkarpackiego
Zarz¹du Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, Pana mgr in¿. Ada-
ma Materni, wiadomym jest, ¿e
wartoœæ ca³kowita projektu wy-
nios³a 42 031 969 z³, z tego, war-
toœæ dofinansowania EFRR „Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego” to kwota
33 793 142,83 z³; z Bud¿etu Pañ-
stwa: 4 799 827,00 z³; wk³ad w³a-
sny samorz¹du wojewódzkiego to
3 432 237,86 z³. Dodajmy jeszcze,
dla ogólnej wiadomoœci, ¿e pro-
jektantem drogi by³ Promost
Consulting dr. in¿. Tomasz Si-
wowski Spó³ka Jawna w Rzeszo-

wie. Zarz¹dc¹ jest Zarz¹d Woje-
wództwa Podkarpackiego.

Droga wojewódzka 877 stano-
wi po³¹czenie województwa pod-
karpackiego z województwem lu-
belskim w miejscowoœci Naklik
z drog¹ wojewódzk¹ nr 863. Po-
nadto droga 877 krzy¿uje siê z dro-
gami krajowymi nr 77 w Le¿ajsku
i nr 4 w £añcucie, zatem ma od-
powiednie skomunikowanie
z dwoma „krajówkami”, a tak¿e,
co bardzo istotne, z ostatnio od-
dan¹ obwodnic¹ Le¿ajska.

Proszê omówiæ zakres wykona-
nych prac przy rozbudowie tej dro-
gi, innymi s³owy: co zosta³o po-
prawione dla zwiêkszenia bezpie-
czeñstwa kierowców i pieszych?

Zakres robót wed³ug Inwesto-
ra to, miêdzy innymi: moderni-
zacja nawierzchni; wykonanie po-
szerzeñ i korekta ³uków pozio-
mych oraz pionowych; budowa
utwardzonych poboczy; przebu-
dowa skrzy¿owañ z drogami pu-
blicznymi i wewnêtrznymi; budo-
wa dróg dojazdowych; budowa
i przebudowa chodników na ca-
³ej d³ugoœci drogi; budowa i prze-
budowa zatok autobusowych; bu-
dowa stanowiska postojowego do
wa¿enia samochodów ciê¿aro-
wych; odtworzenie i przebudowa
istniej¹cych zjazdów; budowa
i przebudowa przepustów pod

Przebudowany most w Kury³ówce.

30 wrzeœnia br. dobieg³a koñca rozbudowa jednej z dwóch dróg „wo-
jewódzkich” przebiegaj¹cych przez Powiat Le¿ajski, a chodzi tu
o drogê wojewódzk¹ nr 877 Naklik – Le¿ajsk – £añcut – Dyl¹gówka –
Szklary na odcinku Granica Województwa – Le¿ajsk. Droga ta znajdu-
je siê we w³adaniu samorz¹du wojewódzkiego.

W Sejmiku Województwa Podkarpackiego
nasz region ma swojego reprezentanta
– Stanis³awa Bartnika z Grodziska Dolnego,
który jest radnym „wojewódzkim”
ju¿ kolejn¹ kadencjê.

Zakończono przebudowę drogi
wojewódzkiej Naklik – Leżajsk
Zakończono przebudowę drogi
wojewódzkiej Naklik – Leżajsk
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Nad mostem w Rzuchowie od
pocz¹tku wisi fatum. Wykonana
w 1974 r. konstrukcja mia³a na tyle
powa¿ne wady, ¿e zaprojektowana

Ograniczenia na moœcie w Rzuchowie
Od po³owy wrzeœnia br. pojazdy
o masie powy¿ej 8 ton nie mog¹
przeprawiaæ siê przez most na
Sanie w Rzuchowie. Zalecenia
specjalistów, którzy w ostatnim
czasie przeprowadzili szczegó³o-
wy przegl¹d obiektu, s¹ w tej
sprawie jednoznaczne. Ograni-
czenie ma charakter beztermino-
wy, nie jest bowiem znana data
rozpoczêcia robót remontowych.
Ich koszt, w zale¿noœci od przyjê-
tego wariantu, szacowany jest na
10, a nawet 30 mln z³.

pierwotnie noœnoœæ 30 ton nigdy
nie zosta³a osi¹gniêta i ostatecznie
most zakwalifikowano do obiektów
o po³owê mniejszych (15 t).

PóŸniejsze lata dostarcza³y ko-
lejnych problemów, a doraŸne
naprawy i remonty poprawia³y sy-
tuacjê jedynie na krótko.

Dzisiaj wiadomo ju¿, ¿e nawet
najtañszy gruntowny remont mo-
stu kosztowa³ bêdzie co najmniej
10 mln z³, natomiast jego przebu-
dowa 25-30 mln z³. Przed w³adzami
powiatu le¿ajskiego stoi wiêc po-
wa¿ne wyzwanie: sk¹d wzi¹æ kwo-
tê siêgaj¹c¹ prawie po³owy ca³orocz-
nego bud¿etu? – Wielu mo¿liwo-
œci nie ma, jedn¹ z nich mo¿e byæ
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020 w ramach nowej
perspektywy finansowej Unii Eu-
ropejskiej. I tam z³o¿yliœmy wstêp-
ny wniosek – mówi Lucjan Czen-
czek, cz³onek zarz¹du powiatu.
Czas nagli, bo po kolejnej zimie
stan techniczny mostu mo¿e siê
tylko pogorszyæ, a to bêdzie ozna-
czaæ nastêpne ograniczenia dla
u¿ytkowników. (ja)

zjazdami; przebudowa systemu
odwodnienia drogi; budowa
i przebudowa kanalizacji deszczo-
wej; budowa sygnalizacji œwietl-
nej i oœwietlenia; przebudowa
dwóch mostów z odcinkow¹ re-
gulacj¹ i umocnieniem koryt rze-
ki Z³ota w miejscowoœciach Kul-
no i Kury³ówka; prze³o¿enie
i przebudowa kapliczek przydro¿-
nych; przebudowa i zabezpiecze-
nie linii energetycznych, tele-
technicznych, sieci wodoci¹go-
wych, gazowych, kanalizacji sa-
nitarnej oraz wykonanie ozna-
czeñ poziomych i pionowych.

Ta inwestycja, wa¿na dla powia-
tu le¿ajskiego, gmin, a przede
wszystkim u¿ytkowników, w du¿ej
mierze mieszkañców regionu, firm
i instytucji, wp³ynie na poprawê
bezpieczeñstwa, ni¿sze koszty eks-
ploatacji pojazdów, skrócenie cza-
su przejazdu, poprawê komfortu
jazdy, zmniejszenie emisji toksycz-
nych sk³adników spalin, zmniejsze-
nie ha³asu i wibracji. Ten ostatni
czynnik uzyskano dziêki zastoso-
waniu na tej drodze „asfaltu poro-
watego”, tzw. cichej nawierzchni.
Ta nowa technologia ma s³u¿yæ zre-
dukowaniu ha³asu.

W zwi¹zku z powy¿szym wyko-
nawca drogi zwraca siê z proœb¹
i apelem do u¿ytkowników, ¿e, aby
zachowaæ stan techniczny nie na-
le¿y wje¿d¿aæ na jezdniê z dróg
gruntowych, posesji, z ob³ocony-
mi oponami, gdy¿ wtedy nie tyl-
ko stwarzamy niebezpieczeñstwo
poœlizgu w czasie deszczu, ale tak-
¿e uszczelniamy porowatoœæ na-
wierzchni, przez co traci ona swoj¹
w³aœciwoœæ w zakresie wyciszenia
ha³asu.

Które z wykonywanych dzia³añ
w ramach ca³ej przebudowy spra-
wi³o najwiêcej trudnoœci Wyko-
nawcy?

Budowa ka¿dej drogi niesie ze
sob¹ ró¿ne, czêsto nieprzewidy-
walne trudnoœci. W rozmowach
z Panem Adamem Materni¹,
przedstawicielem wykonawcy,
zwraca on uwagê na istotne przy-
czyny tych problemów. Droga tej
kategorii ma doœæ œcis³e wymaga-
nia techniczne i parametry. Pro-
jektowana jest na okreœlonym
poziomie wysokoœci, tymczasem
przylegaj¹ce zjazdy na posesje, do
placówek handlowych, tak¿e do-
tychczasowe urz¹dzenia przy dro-
dze (kanalizacja, linie energetycz-
ne, wodoci¹gowe, sanitarne, urz¹-
dzenia teletechniczne) s¹ na ró¿-
nym poziomie w stosunku do
wysokoœci drogi. Wymagaj¹ za-
tem uzgodnieñ z s¹siadami dro-
gi, niekiedy uregulowañ formal-
no-prawnych. Poci¹ga to za sob¹
liczne przebudowy (podniesienia,
obni¿enia, stopnie), czêsto budo-
wê od nowa. Poszerzenie jezdni
skutkuje poszerzeniem tak¿e
pasa drogi, st¹d liczne interwen-
cje ze strony s¹siadów drogi, tj.
mieszkañców. Rozwi¹zanie tych
problemów wymaga cierpliwoœci,
wyjaœniania. Czêsto niezrozumie-
nia z ich strony dotycz¹ istotnych
wymagañ i warunków technicz-
nych zadania. Tego typu trudno-
œci maj¹ miejsce tak¿e przy wielu
innych drogach. Budowa czy roz-
budowa istniej¹cej drogi, to zda-
niem inwestora „praca na ¿ywym
organizmie”, dlatego te¿ zwraca
siê z proœb¹ o zrozumienie w po-
dobnych sytuacjach.

Specyfik¹ Podkarpacia jest du¿e
rozdrobnienie gruntów, dlatego
te¿ przy budowie drogi wystêpuj¹
liczne zjazdy na posesje, czêsto
niekiedy co 10, 15, 20 metrów,
a ich sprofilowanie, po³o¿enie
przepustów jest bardzo praco-
ch³onne i kosztowne. Oczekiwa-
nia „s¹siadów drogi” – mieszkañ-
ców danego terenu s¹ niekiedy
s³uszne, musz¹ zderzyæ siê jednak
z twardymi wymaganiami tech-
nicznymi. Inn¹ istotn¹ trudno-
œci¹, jak¹ napotkali wykonawcy
drogi by³ dojazd do mostu w Kul-
nie, gdzie grunt okaza³ siê bardzo
s³abo noœny, st¹d pojawi³a siê ko-
niecznoœæ wykonania dodatkowo
tzw. „przypór betonowych”.

A które zadanie poch³onê³o naj-
wiêcej œrodków finansowych?

Najkosztowniejszym elemen-
tem realizowanej inwestycji by³a
masa bitumiczna, czyli surowiec
z którego zosta³a wykonana na-
wierzchnia drogi. Bardzo koszto-
ch³onne okaza³y siê mosty na rze-
ce Z³ota, w Kury³ówce i Kulnie.

Podsumowuj¹c ca³¹ tê inwestycjê
drogow¹ nasuwa siê wniosek, i¿
przeprowadzenie ka¿dej inwesty-
cji wymaga ogromnego zaanga-
¿owania i niekiedy d³ugotrwa³ego
lobbowania osób, dla których roz-
wój danego regionu jest spraw¹
priorytetow¹. Zgadza siê Pan z tym
stwierdzeniem?

 Drogi wojewódzkie przebiega-
j¹ce przez gminy i miasto w po-
wiecie le¿ajskim to: odcinek drogi
nr 877 £añcut – Le¿ajsk, o d³ugo-
œci 29,3 km oddany w 2006 roku,
droga Soko³ów – Le¿ajsk nr 875

o d³ugoœci 21 km oddana w 2009
roku oraz ukoñczony obecnie od-
cinek drogi 877 Le¿ajsk – Naklik.
W ten sposób, wszystkie drogi
w powiecie le¿ajskim, a których
w³aœcicielem jest samorz¹d woje-
wódzki, zosta³y wykonane w ca³o-
œci, a nawet z nawi¹zk¹, poniewa¿
do 2006 roku odremontowano
tzw. drogi ³¹cznikowe: droga nr
260 Maleniska – Wilkowyja
(2,9 km), nr 261 Wilkowyja – Gie-
dlarowa (3 km) i nr 266 Biedaczów-
Grodzisko Górne (6,7 km).

Znaczn¹ uci¹¿liwoœci¹ w przy-
gotowaniu budowy drogi jest
etap jej projektowania. Obejmu-
je on szereg uzgodnieñ formal-
no-prawnych, a w tym uzyskanie
tzw. decyzji œrodowiskowej (opóŸ-
nienie w budowie omawianej dro-
gi spowodowane by³o w³aœnie
unijn¹ decyzj¹ œrodowiskow¹,
gdy¿ przebiega ona przez tereny
przyrodniczo chronione). Uzgod-
nienia i decyzje formalno-praw-
ne z ró¿nymi instytucjami i urzê-
dami trwaj¹ niekiedy od dwóch
do trzech lat. Mówi siê czêsto, ¿e
etap projektowania jest d³u¿szy
od samej budowy drogi. Jest
w tym wiele racji.

Wybór inwestycji do realizacji
przez samorz¹d wojewódzki wy-
nika z wielu czynników, ale jed-
nym z nich jest lobbing osób
zwi¹zanych z regionem, w tym
wypadku Pana Pos³a i Radnych
Wojewódzkich. Przyk³adem tego
s¹ inwestycje drogowe w powie-
cie i gminach, w tym obwodnica
miasta Le¿ajska i drogi woje-
wódzkie.

Dziêkujê za rozmowê.
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Wziêli w niej udzia³, tak jak co
roku, uczniowie i grono pedago-
giczne trzech szkó³, dla których
organem prowadz¹cym jest Powiat
Le¿ajski, czyli: Zespo³u Szkó³
Licealnych w Le¿ajsku, Zespo-
³u Szkó³ Technicznych w Le¿aj-
sku oraz Zespo³u Szkó³ w No-
wej Sarzynie.

Pobyt na Jasnej Górze rozpocz¹³
siê od uroczystego zawi¹zania
wspólnoty pod kierunkiem ks. dra
Waldemara Janigi. W ten sposób
chocia¿ czêœciowo m³odzie¿ mo-
g³a poznaæ maturzystów z innych
szkó³. Ks. dr. A Michno, który za-
sta³ zaproszony do wyg³oszenia
s³ów zawi¹zania wspólnoty, nie
tylko serdecznie powita³ przyby-
³ych pielgrzymów, ale tak¿e by³ au-
torem konferencji pod has³em
„Kto wierzy, nigdy nie jest sam”.
Ciekawymi przyk³adami ze swojej
pracy duszpasterskiej na ró¿nych
placówkach udowadnia³ m³odzie-
¿y, ¿e nawet w najtrudniejszych
sytuacjach czuwa nad nimi
Opatrznoœæ Bo¿a. Bazylika wype³-
niona by³a po brzegi, na wszyst-
kich twarzach malowa³o siê sku-
pienie i widaæ by³o niekiedy ³zy
wzruszenia. Buduj¹ce jest to, jak
powa¿nie potrafi¹ w takich sytu-
acjach zachowaæ siê m³odzi ludzie.

Kolejnym punktem by³a Dro-
ga Krzy¿owa na wa³ach jasnogór-
skich prowadzona przez m³o-
dzie¿ z Przeworska, która podjê³a
replikê krzy¿a ze Œwiatowych Dni
M³odzie¿y w Czêstochowie z 1991
roku, którym przewodniczy³ b³o-
gos³awiony Jan Pawe³ II. Central-
nym punktem spotkania by³a
Eucharystia pod przewodnic-
twem ks. bpa Stanis³awa Jamroz-
ka, który równie¿ wyg³osi³ homi-
liê (ks. bp Jamrozek to pierwszy
biskup mianowany przez papie-
¿a Franciszka oraz najlepszy pi³-
karz wœród polskich biskupów).
Na koniec Mszy Œw. ks. bp za-
wierzy³ zgromadzon¹ m³odzie¿
Matce Bo¿ej s³owami modlitwy
Jana Paw³a II.

O godzinie 21 uczestnicy Piel-
grzymki mieli mo¿liwoœæ popa-
trzeæ z bliska w oczy Czarnej Ma-
donny, zawierzyæ Jej ich m³ode
¿ycie i czêsto niepewn¹ przysz³oœæ

„Kto wierzy nigdy nie jest sam”
– pod tym w³aœnie has³em odby³a
siê w dniu 5 paŸdziernika br.
kolejna Pielgrzymka Maturzy-
stów, Wychowawców i Kateche-
tów Archidiecezji Przemyskiej.

�M³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ z Nowej Sarzyny.

��M³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Licealnych z Le¿ajska.

(brak pracy, przymusowy wyjazd
m³odych za granicê, lêk przed uro-
dzeniem i wychowaniem potom-
stwa) o czym w rozwa¿aniu apelo-
wym mówi³ bp Jamrozek. Kapli-
ca Cudownego Obrazu nie mo-
g³a pomieœciæ zgromadzonych
t³umów, czego dowodem by³o
chocia¿by to, i¿ Ci spoœród
uczniów, którzy chcieli stan¹æ
w bliskoœci cudownego obrazu Ja-
snogórskiej Pani musieli zaj¹æ tam
miejsce prawie godzinê wczeœniej.

O godzinie 21.30 m³odzie¿
z Zespo³u Szkó³ w Nowej Sarzy-
nie mia³a wyj¹tkow¹ okazjê byæ
blisko Maryi w Jej cudownym ja-
snogórskim wizerunku ze wzglê-
du na prowadzenie modlitwy ró-
¿añcowej w kaplicy Matki Bo¿ej

w naszym narodowym sanktu-
arium. Modlitwa ta zosta³a prze-
platana piêknym œpiewem w wy-
konaniu tej m³odzie¿y. Po Ró¿añ-
cu uczestnicy Pielgrzymki udali siê
do domów, bogaci w nowe do-
œwiadczenia, umocnieni nadziej¹,
¿e na drodze wiary nie s¹ sami oraz
zapewnieni, ¿e w przygotowaniu
do zmagañ maturalnych towarzy-
szy im modlitwa wielu ludzi.

S³owa wiary i otuchy niew¹tpli-
wie bêd¹ dla maturzystów ostoj¹
przed egzaminem dojrza³oœci. Jak
bardzo potrzebny by³ m³odzie¿y
taki wyjazd, o tym najlepiej œwiad-
czy fakt, ¿e w tym dniu modli³o
siê na Jasnej Górze 5 tys. m³odzie-
¿y (w kilku grupach) w towarzy-
stwie i duchowej opiece ponad 80
ksiê¿y. Wœród maturzystów by³o
wiele osób, które bardzo zwi¹zane
s¹ z Koœcio³em i ju¿ przygotowuj¹
siê do Œwiatowych Dni M³odzie¿y
w Krakowie w ³¹cznoœci z Papie-
¿em Franciszkiem.

Wracaj¹c do swoich œrodowisk
m³odzi ludzie podkreœlali, i¿ s¹

œwiadomi ró¿nych trudnoœci oraz
niepewnoœci zwi¹zanych z matur¹
i wyborem drogi ¿yciowej, ale te¿
umocnieni, ¿e ich obecnoœæ na Ja-
snej Górze oraz gor¹ca modlitwa
nie pozostan¹ bezowocne
i przynios¹ w przysz³oœci po¿¹da-
ne owoce.

Uczestnicy Pielgrzymki dziêkuj¹
wszystkim, dziêki którym mogli
prze¿yæ te piêkne chwile – gronu
dyrekcji, nauczycieli, wychowaw-
ców, katechetów i opiekunów,
a przede wszystkim nale¿y podziê-
kowaæ naszej m³odzie¿y za œwia-
dectwo wiary i ¿ycia opartego
o tradycyjnoœæ religii i modlitwy,
która wype³ni³a czas licealnej
wspólnoty.

Barbara D³ugoñ,
Bo¿ena Szpunar,

Ks. Krzysztof Szczepañski
Od red: Informacja zosta³a przygo-

towana na podstawie materia³ów
udostêpnionych z trzech szkó³: Zespo³u
Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku, Zespo-
³u Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku oraz
Zespo³u Szkó³ w Nowej Sarzynie.
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1. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1247R Brzyska Wola – Kolo-
nia Polska w km 0+650 – 0+950
w miejscowoœci Brzyska Wola”

Zakres przebudowy odcinka
drogi powiatowej nr 1247R
o ³¹cznej d³ugoœci 300m obejmo-
wa³: wykonanie warstwy wyrów-
nawczej gr. 3cm, warstwy wi¹¿¹cej
gr. 4 cm oraz warstwy œcieralnej
z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
uzupe³nienie poboczy gruntem
i umocnienie kruszywem, popra-
wê systemu odwodnienia przez
pog³êbienie rowów i czêœciowe
umocnienie skarp oraz dna rowu
elementami prefabrykowanymi
betonowymi, z prze³o¿eniem ist-
niej¹cych przepustów.

Koñcowa wartoœæ odebranych
robót wynosi – 156 787,58 z³

Zadanie finansowane z dotacji bu-
d¿etu pañstwa z rezerwy celowej na
usuwanie szkód powodziowych
w kwocie 125 430,00 z³, pozosta³e
koszty zadania pokry³ Powiat Le¿aj-
ski wraz z Gmin¹ Kury³ówka.

Kolejne przebudowy dróg zakoñczone
Powiat Le¿ajski ka¿dego roku oddaje do u¿ytku kolejne odcinki prze-
budowanych dróg powiatowych. W paŸdzierniku br. mia³y miejsce
odbiory nastêpuj¹cych dróg:

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr
1239R Majdan £êtowski – Wola
Zarczycka w km 1+737– 3+100
w miejscowoœci Wola Zarczycka”

Zakres przebudowy odcinków
drogi powiatowej nr 1239R
o ³¹cznej d³ugoœci 1 363 m obej-
mowa³ wykonanie podbudowy

i skrzyde³, wymiana uszkodzonej
nawierzchni na moœcie wraz z izo-
lacj¹, wymiana nadbetonu p³yty
pomostu oraz belki podporêczo-
wej, naprawa umocnieñ przyczó³-
ków kamieniem naturalnym, od-
budowa dojazdów, ustawienie ba-
riery.

Remont przepustu w km 1+211
o œr. 60 cm i d³ugoœci 9 m polega³
na wymianie czêœci przelotowej

z kruszywa ³amanego stabilizowa-
nego mechanicznie gr. 15 cm na
d³ugoœci 1100 m, warstwy wyrów-
nawczej gr. 12 cm na d³ugoœci
283 m, warstwy wi¹¿¹cej gr. 6 cm
oraz warstwy œcieralnej z betonu
asfaltowego gr. 4 cm, uzupe³nie-
nie poboczy gruntem i umocnie-
nie kruszywem, poprawê systemu
odwodnienia przez pog³êbienie
rowów oraz remont zatoki parkin-
gowej wraz z odwodnieniem
w Woli Zarczyckiej.

Koñcowa wartoœæ odebranych
robót wynosi – 671 988,09 z³

Zadanie finansowane z dotacji bu-
d¿etu pañstwa z rezerwy celowej na usu-
wanie szkód powodziowych w kwocie
261 028,00 z³, pozosta³e koszty zada-
nia pokry³ Powiat Le¿ajski wraz
z Miastem i Gmin¹ Nowa Sarzyna.

3. „Remont mostów w km 1+262,
1+430 oraz przepustów w km
1+574, 1+211 w ci¹gu drogi po-
wiatowej nr 1247R Brzyska Wola
– Kolonia Polska w miejscowo-
œci Brzyska Wola”

Zakres robót obejmowa³ wyko-
nanie remontu mostów w km
1+262, 1+430 oraz remontu prze-
pustów w km 1+574, 1+211. Ro-
boty zwi¹zane z remontem mo-
stów to: naprawa uszkodzonych
podpór (przyczó³ków) przez reno-
wacjê pali, oczepów i wykonanie
nowych œcianek zaplecznych

z rur ¿elbetowych na rurê typu
HDPE polietylenow¹ spiralnie
karbowan¹ i wykonaniu nowych
œcianek czo³owych z betonu B-30
oraz odtworzeniu konstrukcji na-
wierzchni na przepuœcie.

Remont przepustu w km 1+574
o œr. 150 cm i d³ugoœci 9 m polega³
na wymianie czêœci przelotowej
z rur ¿elbetowych na rurê z blach
falistych z pow³ok¹ cynkow¹,
umocnieniu skarp nasypu przy
wlocie i wylocie przepustu kamie-
niem naturalnym na zaprawie ce-
mentowej, odtworzeniu kon-
strukcji nawierzchni na przepu-

œcie i dojazdach i ustawieniu ba-
riery ochronnej.

Koñcowa wartoœæ odebranych
robót wynosi – 319 395,95 z³

Zadanie finansowane z dotacji bu-
d¿etu pañstwa z rezerwy celowej na
usuwanie szkód powodziowych
w kwocie 251 108,00 z³, pozosta³e
koszty zadania pokry³ Powiat Le¿aj-
ski wraz z Gmin¹ Kury³ówka.

RI

�Odbiory dróg.
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W szkole zorganizowano dwa
mecze:
� Miêdzyszkolny Turniej Pi³ki No¿-

nej – na boisku sportowym OR-
LIK (klasy I-III) – dla dziewcz¹t
i ch³opców. W turnieju uczestni-
czy³y dru¿yny z Zespo³u Szkó³
Technicznych i Zespo³u Szkó³ Li-
cealnych.

20 wrzeœnia br. z inicjatywy Wi-
cestarosty Le¿ajskiego Marka Ko-
guta, w szko³ach, dla których or-
ganem prowadz¹cym jest Powiat
Le¿ajski, po raz pierwszy zorga-
nizowano Dzieñ Sportu Szkolne-
go. Jednego dnia, cztery szko³y,
tj.: Zespó³ Szkó³ Licealnych w Le-
¿ajsku, Zespó³ Szkó³ Technicz-
nych w Le¿ajsku, Zespó³ Szkó³
w Nowej Sarzynie oraz Specjal-
ny Oœrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w Le¿ajsku, zorganizowa³y
szereg konkurencji sportowych,
by zachêciæ m³odzie¿ do aktyw-
noœci sportowej i pokazaæ, ¿e
sport to równie¿ integracja z in-
nymi.

Marek Kogut – Wicestarosta Le¿ajski:
Pomys³ zorganizowania Dnia Sportu zrodzi³ siê ju¿ na pocz¹tku tego
roku. Wspólnie z dyrektorami placówek szkolnych próbowaliœmy ustaliæ
najbardziej optymalny dzieñ dla zmagañ sportowych. Wa¿ne dla nas
by³o, by czêœæ z konkurencji sportowych odby³a siê na œwie¿ym powie-
trzu. St¹d te¿ decyzja zapad³a, i¿ Dzieñ Sportu zorganizujemy na
pocz¹tku rozpoczynaj¹cego siê nowego roku szkolnego.
Z perspektywy czasu wydaje siê, i¿ by³ to strza³ w dziesi¹tkê. M³o-
dzie¿ szkolna chêtnie wziê³a udzia³ w zawodach, a atmosfera
panuj¹ca podczas Dnia Sportu pokaza³a, ¿e sport mo¿e byæ
œwietn¹ okazj¹ do dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji.

Dzieñ Sportu Szkolnego
Wyniki koñcowe

Turnieju Pi³karskiego:

Dziewczêta: ZSL 1 : 3 ZST
Ch³opcy:
Klasy pierwsze: ZSL 1 : 7 ZST
Klasy drugie: ZSL 8 : 3 ZST
Klasy trzecie: ZSL 6 : 1 ZST

� Mistrzostwa Szko³y w Pi³ce Siat-

kowej (gra 2x2). W turnieju siat-
karskim uczestniczy³o blisko 30 par.

W poszczególnych grupach

wygrali:

Klasy I: Landa Pawe³ 1d, Zyg-
munt Kamil 1 d

Klasy II: Domaga³a Sebastian 2d,
Knap Micha³ 2c

Klasy III: Hanus £ukasz 3f, Klimek
Eryk 3f

Piotr Lasota

ZESPÓ£ SZKÓ£ LICEALNYCH W LE¯AJSKU:

W licznych konkurencjach, jak np. pi³ka siatkowa, koszykówka, te-
nis sto³owy, uni-hokej oraz tor sprawnoœciowy wziê³o udzia³ ponad 400
uczniów. Fina³ow¹ rozgrywk¹ by³o miêdzyklasowe przeci¹ganie liny.
Zwyciêska dru¿yna zmierzy³a siê z reprezentacj¹ nauczycieli. Zwyciêzcy
poszczególnych dyscyplin zostali nagrodzeni pami¹tkowymi statuet-
kami i dyplomami. Tegoroczny Dzieñ Sportu cieszy³ siê ogromnym
zainteresowaniem m³odzie¿y. Zaanga¿owanie uczestników w przedsiê-
wziêcie wskazuje na to, aby wpisaæ je na sta³e do kalendarza imprez
szkolnych.

Bogus³aw Jarek

ZESPÓ£ SZKÓ£ TECHNICZNYCH W LE¯AJSKU:
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W Zespole Szkó³ im. I. £ukasie-
wicza zawody zosta³y zorganizowa-
ne i poprowadzone przez naszych
nauczycieli wychowania fizyczne-
go: Monikê Ryzner, Bart³omieja
Czechowicza, Dariusza Krêcid³o
i £ukasza Supersona. Ka¿da klasa
mog³a braæ udzia³ w piêciu kon-
kurencjach: pi³ka no¿na (ch³op-
cy), pi³ka siatkowa (dziewczêta),
strza³y na bramkê (sk³ad miesza-
ny), rzuty pi³k¹ lekarsk¹ (sk³ad
mieszany) i przeci¹ganie liny
(sk³ad mieszany).

Dyscypliny by³y rozgrywane
równolegle, dlatego kibice musie-
li bardzo uwa¿nie œledziæ, co dzie-
je siê na poszczególnych arenach.
Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³ siê

ZESPÓ£ SZKÓ£ W NOWEJ SARZYNIE:

turniej pi³ki no¿nej i zawody
w przeci¹ganiu liny, jednak nic nie
mog³o przebiæ turnieju pi³ki siat-
kowej dziewcz¹t. Mecze siatków-
ki sprawia³y, ¿e klasy niemal
w komplecie kibicowa³y swoim re-
prezentacjom, a dopingu, jaki
mia³a klasa III LOB, nie powsty-
dzi³aby siê RESOVIA. Po zakoñ-
czeniu poszczególnych konku-
rencji wszyscy zebrali siê na boisku,
gdzie poznaliœmy najlepszych
sportowców naszej szko³y.

Najlepszymi pi³karzami okaza-
li siê uczniowie klasy III LOA.
Najlepsze siatkarki (oraz kibiców)

ma klasa III LOB, natomiast naj-
silniejsza okaza³a siê klasa II LOC
(co dobrze wró¿y, bo to przyszli
stra¿acy). Po wyró¿nieniach indy-
widualnych przyszed³ czas na kla-
syfikacjê generaln¹. Pierwsze miej-
sce zajê³a klasa III LOB, drugie
klasa III LOA, a trzecie klasa II
LOA. Najlepsze klasy otrzyma³y
pami¹tkowe puchary i dyplomy,
a wszyscy, zarówno zawodnicy jak
i kibice, zas³u¿yli na wielkie bra-
wa.

£ukasz Superson

Uczestnikami Dnia Sportu
w SOSW byli uczniowie niepe³-
nosprawni, którzy podczas trwa-
nia imprezy prze³amywali bariery
i pokonywali w³asne ograniczenia.

SPECJALNY OŒRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY:

Uczestnicy spotkania rywalizowa-
li w trzech dyscyplinach sporto-
wych: pi³ce no¿nej, tenisie sto³o-
wym, jak równie¿ w wielospraw-
noœciowym torze przeszkód. Swo-

je umiejêtnoœci mogli sprawdziæ
podczas takich konkurencji, jak:
rzut pi³k¹ lekarsk¹ na odleg³oœæ,
skok w dal, bieg w workach, rzut
do kosza, strza³ na bramkê, itp.
Wygrywa³a osoba, która wykona³a
zadania najszybciej, najlepiej i naj-
celniej.
Najwiêcej emocji dostarczy³y jed-
nak rozgrywki w pi³ce no¿nej,
w których wystartowa³o 5 dru¿yn.
Bardzo wysoki poziom gry prezen-
towali uczniowie rywalizuj¹cy
w tenisie sto³owym. W tej dyscy-

plinie wystartowa³o 30 uczniów
podzielonych na kategorie wieko-
we oraz p³eæ.
Wyniki, choæ zawsze istotne dla
dzieci, tym razem zesz³y na drugi
plan. Najwa¿niejsza by³a dobra
zabawa oraz mo¿liwoœæ sprawdze-
nia i zaprezentowania umiejêtno-
œci przed rówieœnikami. Dzieñ
obfitowa³ w atrakcje, wszyscy
œwietnie siê bawiliœmy i na pewno
bêdziemy mieli ochotê na sport
jeszcze nie raz i nie dwa…

Organizatorzy
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Pierwszy z nich nosi³ tytu³ „Tra-
dycyjne drewniane zabawki le¿aj-
skie bêd¹ce produktem lokalnym,
wytwarzane w Muzeum Ziemi Le-
¿ajskiej w Le¿ajsku” i mia³ na celu
zakup maszyn i sprzêtu stolarskie-
go, niezbêdnego do utworzenia
warsztatu zabawkarskiego.
W warsztacie tym wyrabiane s¹
najpopularniejsze drewniane za-
bawki naszego regionu, które
sprzedawane s¹ póŸniej w sklepi-
ku muzealnym oraz poprzez stro-
nê internetow¹.

Drugi projekt, „Ocalaj¹c od za-
pomnienia tradycje wyrobu drew-
nianych zabawek w zabawkarskim
oœrodku rzeszowskim (powiat le-
¿ajski, powiat ³añcucki) poprzez
promocjê 6 twórców i ich wyro-
bów”. Jego celem by³o promowa-
nie drewnianych zabawek, szcze-
gólnie poprzez przeprowadzenie
warsztatów zabawkarskich dla dzie-
ci, m³odzie¿y i doros³ych, stworze-
nie wystawy interaktywnej „Za-
bawki z dusz¹” oraz organizacjê
„Jarmarku drewnianej zabawki”.

W zwi¹zku z powy¿szymi pro-
jektami, 1 paŸdziernika br. goœci³a
u nas delegacja, w sk³ad której we-
szli: przedstawiciel Szwajcarsko-

Polskiego Programu Wspó³pracy
– Pan Dieter Zürcher, reprezentant
Ministerstwa Rozwoju Regional-
nego – Pan Daniel W¹sik, delegat
W³adzy Wdra¿aj¹cej Programy
Europejskie – Pan Tomasz Dyl¹g
oraz przedstawiciele Stowarzysze-
nia na Rzecz Rozwoju i Promocji
Podkarpacia „Pro Carpathia”, jako
Operator Dotacji.

Realizowane przez nas projek-
ty, jako jedne z najciekawszych zo-

W punkcie kasowo-informacyj-
nym Dworu Staroœciñskiego zo-
sta³a utworzona Powiatowa Infor-
macja Turystyczna, gdzie zainte-
resowani bêd¹ mogli uzyskaæ in-
formacje na temat zabytków,
atrakcji godnych uwagi w powie-
cie le¿ajskim i okolicach. Dostêp-
ne s¹ tu równie¿ bezp³atne mate-
ria³y promocyjno-reklamowe in-
stytucji turystycznych i kultural-
nych. W zwi¹zku z nowopowsta-

W Muzeum Ziemi Le¿ajskiej
uruchomiono
Powiatow¹ Informacjê
Turystyczn¹

Muzeum Ziemi Le¿ajskiej docenione
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej realizo-
wa³o dwa projekty w ramach
I naboru programu „Alpejsko-Kar-
packi Most Wspó³pracy”, wspó³-
finansowanego przez Szwajcariê.

sta³y wytypowane przez Operato-
ra Dotacji do wizytacji. Jej celem
by³o zapoznanie siê z rezultatami
przeprowadzonych zadañ projek-
towych oraz podzielenie siê do-
œwiadczeniami i sugestiami z nimi
zwi¹zanymi.

Muzeum Ziemi Le¿ajskiej z³o-
¿y³o kolejny wniosek o dofinanso-
wanie swoich dzia³añ. Nowy pro-
jekt o tytule „Wyprodukowano
w Le¿ajsku – promowanie zaba-

wek drewnianych (produktu lo-
kalnego) i zabawkarstwa przez
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej” otrzy-
ma³ dofinansowanie. Bêdzie on re-
alizowany w przysz³ym roku. Jego
g³ównym za³o¿eniem jest wykona-
nie piêciu drewnianych zabawek
w dziesiêciokrotnym powiêksze-
niu wzglêdem orygina³u. Zabaw-
ki te ustawione zostan¹ na placu
muzealnym.

Paulina Usowska

³ym centrum informacji urucho-
miono tak¿e stronê internetow¹
www.it.muzeum-lezajsk.pl.

Na terenie Muzeum Ziemi Le-
¿ajskiej skorzystaæ mo¿na równie¿
z bezp³atnej sieci Wi-Fi.

Punkt Informacji Turystycznej
Powiatu Le¿ajskiego czynny jest
w godzinach pracy Muzeum Zie-
mi Le¿ajskiej.

Paulina Usowska
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Powsta³ on w ramach projektu
„Klub Muchomorka – utworze-
nie przedszkola w Gminie Kury-
³ówka” wspó³finansowanego ze
œrodków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego, Programu Opera-
cyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet
IX. Rozwój wykszta³cenia i kom-
petencji w regionach, Dzia³anie
9.1. Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych i zapewnienie wysokiej
jakoœci us³ug edukacyjnych œwiad-
czonych w systemie oœwiaty, Pod-
dzia³anie 9.1.1. Zmniejszanie nie-
równoœci w stopniu upowszech-
niania edukacji przedszkolnej.

G³ównym celem realizowanego
projektu jest zapewnienie dostê-
pu do edukacji przedszkolnej dzie-
ciom w wieku od 3-4 lat z terenu
Gminy Kury³ówka. Dziêki pozy-
skanym przez Gminê Kury³ówka
œrodkom zosta³o zaadaptowane
pomieszczenie na nowy punkt
przedszkolny, zakupione wyposa-
¿enie i wszelkie œrodki dydaktycz-
ne niezbêdne do funkcjonowania
przedszkola. Nowo powsta³y
punkt przedszkolny funkcjonuje
od poniedzia³ku do pi¹tku w go-
dzinach od 6:30 do 16:00 bez przer-
wy wakacyjnej. Dzieci objête s¹
systematycznym szeroko rozumia-
nym wsparciem o charakterze pe-
dagogicznym. Filarem g³ównym s¹
zajêcia ogólnorozwojowe, dydak-
tyczne zgodne z podstaw¹ progra-
mow¹. Ich uzupe³nieniem s¹ za-

Po wieloletniej przerwie

przedszkolaki znów uczêszczaj¹
do przedszkola w Kury³ówce
Od 1 wrzeœnia 2013r. przy Zespo-
le Szkó³ w Kury³ówce rozpocz¹³
swoj¹ dzia³alnoœæ punkt przed-
szkolny „Klub Muchomorka”.

Cz³owiek najlepsza inwestycja
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

jêcia dodatkowe z jêzyka angiel-
skiego i rytmiki oraz zajêcia spe-
cjalistyczne z logoped¹. Pobyt
dziecka w przedszkolu jest bez-
p³atny, jak równie¿ udzia³ w zajê-
ciach dodatkowych.

Mamy nadziejê, ¿e dziêki udzia-
³owi dzieci w oferowanych zajêciach
poszerz¹ one swoje zainteresowa-
nia, a równoczeœnie pomog¹ one
przedszkolakom osi¹gn¹æ lepszy
start w dalszej edukacji.

29 sierpnia br. o godz. 17 odby³
siê „Dzieñ otwarty” dla dzieci i ro-
dziców nowo utworzonego punk-
tu przedszkolnego „Klub Mucho-
morka”. Przybyli goœcie mieli oka-
zjê zwiedziæ przedszkole, poznaæ
bli¿ej ofertê edukacyjn¹, porozma-
wiaæ z nauczycielami, a dzieci po-
znaæ siê ze sob¹ i wspólnie poba-
wiæ. Po czêœci oficjalnej – przed-
stawieniu za³o¿eñ projektu przez
Wójta Gminy Kury³ówka Tade-
usza Halesiaka, nast¹pi³a czêœæ naj-
bardziej wyczekiwana przez malu-
chów, w której mo¿na by³o „prze-
testowaæ” nowe zabawki i plac za-
baw. Zaproszonych goœci, dzieci
i rodziców zabawia³ klaun FRED,
a miêdzy zabawami maluchy mo-
g³y posiliæ siê przy odpowiednio
zastawionym stole. By³o kolorowo,
t³ocznie i radoœnie, a czas p³yn¹³
szybko.

W zwi¹zku z du¿ym zapotrze-
bowaniem w Gminie Kury³ówka
na tego typu us³ugi spo³eczne,
polegaj¹ce na zapewnieniu opie-
ki dzieciom w wieku przedszkol-
nym, od wrzeœnia br. w Zespole
Szkó³ w Kury³ówce powsta³ drugi
punkt przedszkolny, równie¿ wy-
posa¿ony w nowe meble, zabawki
i pomoce dydaktyczne. W punk-
cie tym zgodnie z intencj¹ rodzi-
ców dzieci maj¹ zapewnion¹ bez-
p³atn¹ opiekê i zajêcia ogólnoro-
zwojowe przez 5 godz. dziennie.

Ca³kowity koszt projektu: 389 800 z³
Wk³ad w³asny: 58 470 z³
Beneficjent projektu: Gmina Kury³ówka
Realizator projektu: Zespó³ Szkó³ w Kury³ówce
Okres realizacji projektu: od 1.08.2013 r. do 30.06.2015 r.
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Bezp³atne szkolenia realizowane
by³y w ramach projektu „Sieæ Sze-
rokopasmowa Polski Wschodniej –
województwo podkarpackie”, któ-
ry przewiduje zorganizowanie po-
nad 150 szkoleñ w ca³ym wojewódz-
twie podkarpackim. Inauguracja
cyklu mia³a miejsce w³aœnie w Brzó-
zie Królewskiej, ale je¿eli znajd¹ siê
chêtni, istnieje mo¿liwoœæ przepro-

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Dêbno, Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Brzóza Królewska, Stowarzy-
szenie Rozwoju Giedlarowej oraz
Gmina Le¿ajsk pragn¹ poinfor-
mowaæ, ¿e w dniu 27sierpnia ze-
bra³a siê Komisja Stypendialna po-
wo³ana przez Zarz¹d Stowarzysze-
nia Rozwoju Wsi Dêbno celem
wy³onienia stypendystów lokalne-
go konkursu stypendialnego
w ramach Programu ,,Agrafka

10 wrzeœnia w sali konferencyj-
nej Urzêdu Gminy Le¿ajsk odby-
³o siê spotkanie podsumowuj¹ce
kolejny etap realizacji programu
wraz z uroczystym przekazaniem
sprzêtu komputerowego benefi-
cjentom.

Program „Przeciwdzia³anie wy-
kluczeniu cyfrowemu w Gminie
Le¿ajsk ” skierowany jest do gru-
py spo³ecznej, która nie posiada
dostêpu do Internetu z powodu
trudnej sytuacji materialnej lub
niepe³nosprawnoœci. Wsparciem
objêtych jest 100 rodzin poprzez

Przekazanie sprzêtu dla uczestników projektu
Realizacja programu „Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu
w Gminie Le¿ajsk” wesz³a w decyduj¹c¹ fazê. Do stu rodzin trafi³y
w³aœnie komputery z darmowym dostêpem do Internetu.

przekazanie sprzêtu komputero-
wego z pakietem oprogramowa-
nia biurowego wraz z instalacj¹.

Ponadto beneficjenci zostali
przeszkoleni z zakresu podsta-
wowej obs³ugi komputera i In-
ternetu.

Ca³kowity koszt realizacji pro-
jektu wynosi blisko 882 tys. z³.
Dziêki wywalczonemu dofinanso-
waniu z funduszy europejskich
gmina na realizacjê projektu nie
wyda ani z³otówki.

Gminny Oœrodek Pomocy Spo-
³ecznej w Le¿ajsku jest realizato-
rem Projektu „Przeciwdzia³anie
wykluczeniu cyfrowemu w Gmi-
nie Le¿ajsk ” na podstawie umo-

Gospodyni w cyberprzestrzeni,

czyli tradycja w nowoczesnej formie
10 wrzeœnia br. w Oœrodku Kultury w Brzózie Królewskiej 18 osób
rozpoczê³o kurs komputerowy – pasjonuj¹c¹ szeœædziesiêciogodzinn¹
podró¿ do œwiata nowoczesnych technologii.

wadzenia szkoleñ równie¿ w in-
nych miejscowoœciach gminnych.

Celem kursu by³o przekazanie
uczestnikom umiejêtnoœci spraw-
nego wykorzystania komputera
w pracy i w ¿yciu codziennym.
W ci¹gu oœmiu dni realizowane
by³y trzy bloki tematyczne: pod-
stawy budowy i obs³ugi kompute-
ra, wykorzystanie Internetu w ¿y-

ciu codziennym i komunikacji
oraz podstawy obs³ugi pakietu
biurowego. Zajêcia by³y prowadzo-
ne przez dra in¿. Mariusza Nycza,
który umiejêtnie dostosowywa³
tempo pracy i przekazywane tre-
œci do potrzeb i mo¿liwoœci grup.
Uczestnicy mieli zapewnione wy-
¿ywienie oraz materia³y instrukta-
¿owe. Szkolenia odbywa³y siê
w dwóch turach, w których wziê³o
udzia³ ³¹cznie 36 osób. Uczestnicz-
kami pierwszej edycji by³y g³ównie
cz³onkinie Ko³a Gospodyñ Wiej-
skich z Brzózy Królewskiej.

– Dzisiejsza rzeczywistoœæ wymusza
na nas zdobywanie nowych umiejêt-
noœci. Nie mo¿na udawaæ, ¿e nie po-
trzebujemy komputera czy telefonu ko-
mórkowego i radzimy sobie bez tego –
mówi Zofia Woœ przewodnicz¹ca
Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Brzó-
zie Królewskiej. – Chcemy krzewiæ
tradycje i zwyczaje, ale musimy rów-
nie¿ poszukiwaæ nowych dróg prezen-

towania swoich wyrobów. Chcemy
dzieliæ siê ze œwiatem tym, co mamy
najlepsze – nasze regionalne przepisy
kulinarne, wyroby rêkodzielnicze, cie-
kawe tradycje œwi¹teczne – to wszyst-
ko mo¿e promowaæ nasz¹ wieœ wœród
u¿ytkowników Internetu. Jesteœmy za-
fascynowane mo¿liwoœciami, jakie
p³yn¹ z wykorzystywania kompute-
ra. Teraz mo¿emy nie tylko ³atwiej
komunikowaæ siê ze sob¹, ale nawi¹-
zywaæ kontakty z podobnymi organi-
zacjami z ca³ej Polski, prowadziæ blo-
gi kulinarne czy wykonywaæ przele-
wy elektroniczne. Nowoczesna gospo-
dyni to ju¿ nie tylko do garnka, tañ-
ca i ró¿añca, ale doskonale odnajdzie
siê równie¿ w sieci internetowej. Dziê-
ki tym szkoleniom ¿adnej z nas kom-
puter ju¿ nie przera¿a.

Uczestnicy kursu zgodnie
twierdz¹, ¿e postêp wcale nie musi
oznaczaæ zaniku tego, co tradycyj-
ne, wrêcz przeciwnie, mo¿e przy-
czyniæ siê do przekazywania dzie-
dzictwa kulturowego w formie,
która szybciej trafi do m³odszych
odbiorców, a to oni przecie¿ bêd¹
przekazywaæ te wartoœci nastêp-
nym pokoleniom.

Magdalena Lizak

Przyznano stypendia dla studentów 2013

wy nr POIG.08.03.00-18-064/
12-00 zawartej w dniu 24.10.2012r.
z W³adz¹ Wdra¿aj¹c¹ Programy
Europejskie. Projekt jest wspó³fi-
nansowany ze œrodków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka na lata 2007-2013,
Oœ Priorytetowa 8 Spo³eczeñstwo
Informacyjne – zwiêkszanie Inno-
wacyjnoœci Gospodarki, Dzia³anie
8.3 Przeciwdzia³anie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion.

Agory – stypendia edukacyjne dla
studentów” – partnerskiego pro-
gramu Akademii Rozwoju Filan-
tropii w Polsce i Fundacji Agory.

Wnioski o przyznanie stypen-
dium z³o¿y³o trzynastu studentów

zamieszkuj¹cych Gminê Le¿ajsk,
spoœród których Komisja wytypo-
wa³a siedem osób, które w okresie
od paŸdziernika 2013 r. do czerwca
2014 r. bêd¹ otrzymywaæ stypendia
w wysokoœci 380 z³ miesiêcznie.

Program stypendialny jest part-
nersk¹ inicjatyw¹ trzech Stowarzy-
szeñ oraz Gminy Le¿ajsk z Wój-
tem Krzysztofem Sobejko oraz
radnym wsi Hucisko Wojciechem
Lorysiem. Administratorem i ko-
ordynatorem Programu jest Sto-
warzyszenie Rozwoju Wsi Dêbno.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ
na stronach internetowych stowa-
rzyszeñ i gminy Le¿ajsk.

Prezes Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Dêbno

 Kazimierz Krawiec

Stypendyœci 2013
Izabela Grabarz – Hucisko, Karolina Szpunar – Brzóza Królew-

ska, Agnieszka Simemko – Dêbno, Katarzyna Kowalska – Huci-

sko, Grzegorz Mach – Giedlarowa, Mariusz M³ynarski – Dêbno,

Agnieszka Bród – Giedlarowa.
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Bie¿¹ce inwestycje
w Gminie Nowa Sarzyna

Na pocz¹tku wrzeœnia br. Mar-
sza³ek Województwa Podkarpac-
kiego podpisa³ umowê na wyko-
nanie systemu informatycznego
„PSeAP – Podkarpacki System e-
Administracji Publicznej”.War-
toœæ ca³ego zadania ustalono na
kwotê 92 570 966 z³. W Gminie
Nowa Sarzyna wdro¿enie syste-
mu bêdzie kosztowaæ 703 387 z³,
z czego 112 508 z³ to wymagany
wk³ad w³asny. W ramach projek-
tu do Urzêdu Miasta i Gminy
dostarczone zostan¹ serwery,
komputery wraz z pakietami

Trwa realizacja projektu „Podkarpacki

System e-Administracji Publicznej”

biurowymi, infomaty, urz¹dzenia
wielofunkcyjne do przyjmowa-
nia dokumentów i zestawy do
sk³adania podpisu cyfrowego.
Dziêki projektowi wiêkszoœæ
spraw w urzêdzie bêdzie mo¿na
za³atwiæ poprzez Internet. Elek-
troniczny obieg dokumentów
wdro¿y i uruchomi w samorz¹-
dach firma Atos IT Services
Sp. z o.o. z Warszawy. Projekt jest
wspó³finansowany ze œrodków
unijnych w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego.

�Przebudowa ul. A. Pontyjskiej w Nowej

Sarzynie. �Remont budynku Oœrodka Kultury.

Dobiega koñca przebudowa dro-
gi powiatowej nr 1241R na odcin-
ku Hucisko – Ruda £añcucka. In-
westycja w naszej gminie obejmu-
je budowê drogi od granicy gminy,
przez Judaszówkê oraz remont na-
wierzchni ulic Nowej Sarzyny:
Azalii Pontyjskiej, 1 Maja (do ron-
da), Jana Paw³a II – a¿ do skrzy¿o-
wania z drog¹ krajow¹ nr 77 Lip-
nik – Przemyœl. Na wszystkich od-
cinkach po³o¿ono ju¿ nawierzch-
niê asfaltow¹. Natomiast wzd³u¿
wymienionych ulic Nowej Sarzy-
ny przebudowywano chodniki dla
pieszych oraz niektóre studzienki
kanalizacyjne i deszczowe. Obec-
nie przebudowywane s¹ zjazdy,
parkingi, pobocza oraz inne prace
wykoñczeniowe. Termin zakoñcze-
nia zadania ustalono na 31 paŸ-
dziernika 2013 roku. Ca³kowity
koszt inwestycji w Gminie Nowa
Sarzyna wynosi 3 132 000 z³, z cze-
go wk³ad w³asny zamknie siê kwot¹
930 000 z³. Struktura finansowa-
nia: Narodowy Program Przebudo-
wy Dróg Lokalnych – 50% kosz-
tów, Starostwo Powiatowe w Le¿aj-
sku – 25% kosztów, Miasto i Gmi-
na Nowa Sarzyna – 25% kosztów).

Jednoczeœnie w so³ectwie Juda-
szówka przebudowano drogi
gminne o nr 104725R i 104835R,
które ³¹cz¹ siê z wy¿ej wymienion¹
drog¹ powiatow¹ prowadz¹c¹ do
Huciska. Nowa nawierzchnia as-
faltowa zosta³a tam po³o¿ona na
odcinku o d³ugoœci 955 m i szero-
koœci 4,5 m. Zadanie zrealizowa-
no ze œrodków w³asnych w wyso-
koœci blisko 290 000 z³.

Trwa remont budynku Oœrod-
ka Kultury w Nowej Sarzynie. Œcia-
ny obiektu zosta³y ju¿ docieplone
i odmalowane. Wykonano tak¿e
parking, podjazd dla niepe³no-
sprawnych, wymieniono okna
i drzwi. W wewn¹trz budynku ma
miejsce kompleksowy remont

wszystkich pomieszczeñ oraz wy-
miana instalacji elektrycznej. Sala
widowiskowa zostanie wyposa¿o-
na w nowoczesny sprzêt i apara-
turê projekcyjno-nag³oœnieniow¹
oraz nowe fotele. Wszystkie prace
potrwaj¹ do czerwca przysz³ego
roku. Wartoœæ inwestycji wynosi
3 058 661 z³, z czego 2 482 638 z³
to kwota dofinansowania ze œrod-
ków Unii Europejskiej w ramach
RPO WP na lata 2007-2013.

Zakoñczy³a siê budowa kanaliza-
cji sanitarnej wraz z przy³¹czami do
budynków oraz piêciu przepom-
powni œcieków z zasilaniem energe-
tycznym w Judaszówce oraz na Osie-
dlu Janda w Nowej Sarzynie. Koszt
inwestycji wynosi 2 728 927 z³.
Za kwotê 719 289 z³ kompleksowo
wyremontowano równie¿ Stacjê
Uzdatniania Wody w Jelnej. Oba
zadania zosta³y dofinansowane ze
œrodków unijnych w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013.

Zak³ad Gospodarki Komunal-
nej w Nowej Sarzynie rozpocz¹³
realizacje dwóch inwestycji siecio-
wych o wartoœci oœmiu mln z³,
z blisko piêciomilionowym dofi-
nansowaniem z Regionalnego
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata
2007-2013. Pierwsze z nich to
modernizacja przesy³u ciep³a
w Nowej Sarzynie, która zak³ada
przebudowê trzech wymiennikow-
ni, zainstalowanie dodatkowego
ruroci¹gu z wymiennikowni nr 1
do wymiennikowni nr 3 (tzw. let-
niego ciep³oci¹gu) oraz budowê
nowej linii ciep³owniczej z wy-
miennikowni¹ nr 4 dla Osiedla
Awaryjnego (tzw. bypass omijaj¹-
cy Zak³ady Chemiczne). Drugie
zadanie przewiduje budowê no-
wych wodoci¹gów w Woli Zarczyc-
kiej, Sarzynie, Jelnej, Nowej Sa-
rzynie, £êtowni, Wólce £êtowskiej

i Judaszówce – na obszarach po-
wstawania nowej zabudowy jedno-
rodzinnej. W ramach tego same-
go zadania wyremontowane zo-
stan¹ tak¿e stacje uzdatniania
wody w Sarzynie, Nowej Sarzynie
oraz Woli Zarczyckiej.

Wkrótce zostanie wykonany
chodnik dla pieszych o d³ugoœci
225 m w Woli Zarczyckiej – w ci¹-
gu dróg powiatowych nr 1264R
(na odcinku koœció³ – dawne kó³-
ko rolnicze), nr 1238R (na odcin-
kach sklep SZiZ - w kierunku przy-
sió³ka „Parszywka” oraz poczta –
w kierunku Huciska). Na ten cel
zarezerwowano w bud¿ecie
200 000 z³. Zmodernizowane zo-
stan¹ równie¿ drogi dojazdowe do
gruntów rolnych na obiektach
poscaleniowych w Woli Zarczyc-
kiej za kwotê 300 000 z³.

Rozpoczê³a siê budowa chodni-
ka dla pieszych o d³ugoœci 531 m
w ci¹gu drogi powiatowej nr 1084R
w £êtowni za kwotê 356 380 z³.
Nowy chodnik powstanie równie¿

obok Szko³y Podstawowej w Wól-
ce £êtowskiej. Na ten cel przezna-
czono 42 115 z³. W £êtowni wyko-
nano tak¿e asfalt na drodze gmin-
nej po³o¿onej na dzia³ce o nr ewid.
1780/2 (obok koœcio³a) za kwotê
34 703 z³.

140 000 z³ kosztowa³a przebu-
dowa nawierzchni drogi gminnej
po³o¿onej na dzia³kach o nr ewid.
474, 461 w Rudzie £añcuckiej.
Po³o¿ono równie¿ asfalt na kolej-
nym odcinku o d³ugoœci 1 360 m
drogi powiatowej z Majdanu
£êtowskiego do Woli Zarczyckiej.
Zadanie zrealizowane przy wspó³-
pracy z Powiatem Le¿ajskim kosz-
towa³o gminê 207 000 z³. Do koñ-
ca paŸdziernika br. potrwaj¹ re-
monty nawierzchni: ul. Boles³awa
Prusa w Nowej Sarzynie (wartoœæ
172 565 z³), ul. Miazgi w Sarzynie
(113 487 z³), drogi gminnej po³o-
¿onej na dzia³ce o nr 845/28
w so³ectwie £êtownia Goœciniec
(100 996 z³) oraz drogi gminnej
o d³ugoœci 500 m w Majdanie
£êtowskim – przysió³ek „Kuligi”
(129 931 z³). Wkrótce rozpocznie
siê przebudowa dwóch dróg gmin-
nych w Jelnej – o nr 104826R „Sta-
wiska” oraz po³o¿onej na dzia³-
kach o nr 3973, 3894. Koszt tego
zadania wyniesie 116 529 z³.

W Nowej Sarzynie utwardzono
dwa odcinki drogowe, s³u¿¹ce jako
dojazdy do gara¿y przy ul. Korcza-
ka oraz parkingu obok bloków
po³o¿onych na ul. KEN 10 oraz
1 Maja 9. Przy ul. A. Mickiewicza
wyremontowano chodnik dla pie-
szych. Doposa¿ono równie¿ pla-
ce zabaw przy ul. Konopnickiej
oraz w so³ectwach: Jelna, Wólka
£êtowska, Majdan £êtowski
i £êtownia Goœciniec.
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Wykonuj¹ce polecenia roboty,
niemal codzienny kontakt z jêzy-
kiem obcym, wszechobecna ma-
tematyka, fizyka, chemia – tak
w najwiêkszym skrócie mo¿na stre-
œciæ to, co bêdzie siê dzia³o w wy-
niku realizacji projektu „PWP
EuroBOT” wspó³finansowanego
przez Uniê Europejsk¹ w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecz-
nego. Istotnym faktem jest udzia³
w tych dzia³aniach szko³y niemiec-
kiej. Taki szeroki zakres dzia³añ
umo¿liwia dofinansowanie w wy-
sokoœci ponad 800 000 z³. Zacznij-
my jednak od pocz¹tku.

Wsparciem bêd¹ objêci wszyscy
uczniowie z kl. IV-VI szko³y pod-
stawowej i kl. I-III gimnazjum. Sed-
nem projektu bêdzie wspó³praca
z partnerem zagranicznym – IGS
Rheizabern z Niemiec.

Jest to szko³a publiczna o podobnej
specyfice jak nasza, co istotne lider
w swoim regionie, je¿eli chodzi o edu-
kacjê techniczn¹ ze szczególnym
uwzglêdnieniem robotyki i automa-
tyki. Nasza szko³a zamierza adapto-
waæ innowacyjn¹ metodê nauki ro-

Nowoczesna szko³a

w Grodzisku Górnym

� Modele jakie bêd¹ budowaæ uczniowie.

Od paŸdziernika 2013r. do czerw-
ca 2015 Zespó³ Szkó³ im. prof.
Franciszka Leji w Grodzisku Gór-
nym stanie siê szko³¹ na miarê
XXI wieku.

botyki i dostosowaæ j¹ do warunków
polskich – przyznaje Dyrektor ZS
w Grodzisku Górnym, Roman
Matuszek.

To metoda edukacyjna wykorzy-
stuj¹ca nowoczesne pomoce dydak-
tyczne oparte na elementach kon-
strukcyjnych i elektronicznych,
a tak¿e kszta³tuj¹ca umiejêtnoœæ
kooperacji w grupie zadaniowej.
Coœ co by³o zarezerwowane jedy-
nie dla studentów kierunków in-
¿ynierskich, mo¿liwe sta³o siê
w szkolnictwie podstawowym
i gimnazjum. Ci¹gle jednak sto-
pieñ komplikacji uk³adów jest bar-
dzo du¿y. Opracowanie metody
dydaktycznej, która w pe³ni wyko-
rzysta mo¿liwoœci pomocy dydak-
tycznych do robotyki przerasta
mo¿liwoœci nauczycieli. W Polsce,

z racji ma³ej zasobnoœci finansowej
szkó³ oraz braku powszechnoœci
pomocy dydaktycznych do nauki
robotyki, nie istnieje ¿adna meto-
da czy podrêcznik do jej wykorzy-
stania. Partnerstwo z IGS Rheiza-
bern pozwoli zaadaptowaæ meto-
dy u¿ywane w tamtej szkole do
warunków Zespo³u Szkó³ w Gro-
dzisku Górnym.

Trzeba jeszcze wyjaœniæ, dlacze-
go w³aœnie robotyka jest w centrum
tego projektu. To jest du¿a szansa
na rozwój nie tylko dla szko³y, ale
poszczególnych uczniów. Zajêcia
z robotyki rozwijaj¹ u uczniów
umiejêtnoœci z informatyki, ma-
tematyki, fizyki i mechaniki,
a przez to maj¹ wp³yw na podnie-
sienie wyników uczniów z przed-
miotów matematyczno-przyrod-
niczych. Zagadnienia, które naj-
czêœciej sprawiaj¹ uczniom trud-
noœci na zajêciach z matematyki,
podczas spotkañ z robotyki s¹
wyjaœniane w sposób przejrzysty,
na przyk³adach i co najwa¿niejsze,
ich rozwi¹zania bezpoœrednio an-
ga¿uj¹ wszystkich uczniów, dziê-
ki czemu mo¿liwe jest nadrobie-
nie zaleg³oœci w atmosferze inte-
resuj¹cej rozrywki. Wiedza jest za-
tem „przemycana” uczniom w kre-
atywny sposób. Wa¿ne, aby uczest-
niczyli w nich wszyscy uczniowie,
poniewa¿ ci s³absi ucz¹ siê pod-
czas wspó³pracy z innymi. Dla
szczególnie zainteresowanych ro-
botyk¹ przewidziano zajêcia dodat-
kowe. Nale¿y te¿ wzmacniaæ
umiejêtnoœci jêzykowe uczniów.

Realizowane w ramach projektu
zajêcia to: „M³ody in¿ynier robo-
tyki”, „EuroBOT”, „Angielski
w robotyce”, „Ekologia w roboty-
ce”, „Chemia w robotyce”, „Ma-
tematyka w robotyce”, „Dogadaj
siê po niemiecku”. Dodatkowo
uczniowie bior¹cy udzia³ w zajê-
ciach EuroBOT wezm¹ udzia³
w 2 turniejach budowy i progra-
mowania robotów mobilnych oraz
wyjad¹ do Niemiec. Jest jeszcze jed-
na bardzo istotna kwestia. Podczas
zajêæ odbywaj¹cych siê w ramach
projektu bêdzie pomoc nauczycie-
la, która znacznie usprawni pracê
na lekcji, zw³aszcza ¿e bêd¹ wyko-
rzystywane ró¿norodne pomoce
dydaktyczne wymagaj¹ce wielu
dzia³añ ze strony nauczyciela.

Proponowane w projekcie zajê-
cia s¹ bogate w pomoce dydaktycz-
ne. Zaplanowano zakup dwóch
pracowni mobilnych, ka¿da sk³ada-
j¹ca siê z 10 laptopów dla uczniów,
laptopa dla nauczyciela, projektora
krótkoogniskowego, wizualizera,
ekranu projekcyjnego. Drugim
wa¿nym zakupem bêd¹ modu³y do
prowadzenia zajêæ z robotyki (za-
awansowane technologicznie zesta-
wy robotów). Sprzêt podobnego
typu wykorzystywany jest na reno-
mowanych uczelniach wy¿szych.

Szko³a w Grodzisku Górnym to
teraz nowoczesny oœrodek bogaty
w zaawansowane technologicznie
pomoce, bêd¹cy wielk¹ szans¹ dla
m³odych ludzi.

Monika Fila
Maciej Polañski

Spó³dzielnia Us³ug Drogowo-
Rolniczych zakoñczy³a prace na
moœcie gminnym w Grodzisku
Górnym, tzw. agronomówce.

Inwestycja prawie w ca³oœci sfi-
nansowana zosta³a z promesy po-
wodziowej przyznanej w marcu
tego roku, przez Ministerstwo Ad-
ministracji i Cyfryzacji. We wrze-
œniu odby³ siê odbiór prac zwi¹za-

nych z przebudow¹ obiektu mo-
stowego. Zakres prac obejmowa³
rozbiórkê starych elementów mo-
stu, wymianê istniej¹cego przepu-
stu na nowy ¿elbetowy o przekro-
ju skrzyniowym. Skarpa i rowy na
potoku „Grodziszczanka” umoc-
nione zosta³y p³ytami a¿urowymi,
a na moœcie pojawi³a siê nowa ba-
rierka. £¹czna wartoœæ wykona-

Oddano do u¿ytku dwie kolejne inwestycje gminne

nych prac to ok. 177 tys. z³. Nowy
most poprawi bezpieczeñstwo
wodne na terenie so³ectwa Gro-
dzisko Górne.

Bezpieczniej bêdzie równie¿
w kierunku „Czystego”. Przy dro-
dze powiatowej wybudowano
now¹ k³adkê dla pieszych przy
moœcie na potoku Grodziszczanka.

Koszt zadania to ponad 108 tys. z³.
Inwestycjê w ca³oœci sfinansowa-
no ze œrodków bud¿etu gminy.

Celem ujednolicenia ³adu ko-
lorystycznego znajduj¹ce siê na
moœcie stalowe barierki zostan¹
pomalowane w kolorach ¿ó³to-
bordowym.

MH

�Przebudowany most w Grodzisku Górnym. �Nowa k³adka na potoku Grodziszczanka.
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Jesienny Piknik Rodzinny
w Wólce Grodziskiej zorganizowa-
ny „Pod Dêbem” przy basenie
w Wólce Grodziskiej, jak co roku
licznie zgromadzi³ uczniów, ich ro-
dziców oraz mieszkañców Wólki
i s¹siednich miejscowoœci. Piêkna
s³oneczna pogoda zachêci³a wiele
osób do udzia³u w pikniku.

Dla przyby³ych przygotowano
kilka atrakcji. Sporym zaintereso-
waniem cieszy³y siê wystêpy na-
szych milusiñskich – dzieci
z Ochronki Œw. Józefa, które swo-
imi popisami wywo³a³y uœmiech
na niejednej twarzy. Nie zabrak³o

Piknikowo w Wólce Grodziskiej

W niedzielê p³yta stadionu za-
mieni³a siê w prawdziwy tor prze-
szkód. Zastêpy Ochotniczych Stra-
¿y Po¿arnych z terenu gminy Gro-
dzisko Dolne rywalizowa³y
w dwóch konkurencjach: sztafe-
cie po¿arniczej i æwiczeniu bojo-
wym. Zmobilizowani dopingiem
publicznoœci zawodnicy szybko
i bardzo sprawnie wykonywali swo-
je zadania, chodŸ nie oby³o siê bez
drobnych wpadek i punktów kar-
nych. Trzygodzinne zmagania
wy³oni³y zwyciêzców.

W klasyfikacji generalnej po-
dium wœród mêskich dru¿yn przy-
pad³o jednostce OSP Grodzisko
Dolne Miasto, II miejsce zdoby³a
OSP Laszczyny, III miejsce OSP
Grodzisko Dolne. Wœród dru¿yn
kobiecych niezmiennie od kilku
ju¿ lat najlepszy wynik uzyska³a
nasza „z³ota dru¿yna” – OSP Gro-
dzisko Dolne, wyprzedzaj¹c za-
wodniczki z Grodziska Dolnego
Miasta i Wólkê Grodzisk¹. Zwyciê-
skie dru¿yny otrzyma³y puchary
i pami¹tkowe dyplomy oraz na-
grody rzeczowe.

Nastrojowa aura, dobrze znane miejsce, wspania³a atmosfera, a przede wszystkim wspólna integracja...

Druhny z OSP Grodzisko Dolne
i druhowie z Miasteczka najszybsi
8 dru¿yn mêskich i 5 kobiecych
walczy³o o jak najlepsze wyniki
w zawodach sportowo-po¿arni-
czych szczebla gminnego, jakie
odby³y siê 25 sierpnia br. na sta-
dionie Grodziszczanki w Grodzi-
sku Górnym. Sportowe rozgrywki
by³y doskona³¹ okazj¹ do przete-
stowania sprawnoœci bojowej
druhów oraz sprzêtu.

tañca do najmodniejszego przebo-
ju „Koko Euro Spoko”, za który
to taniec mali artyœci zebrali grom-

kie brawa. Swoje umiejêtnoœci
wokalne zaprezentowa³y tak¿e star-
sze dzieci ze Spo³ecznej Szko³y

Podstawowej w Wólce Grodziskiej.
Na zaproszenie z wystêpem przy-
by³y tak¿e „Œpiewaj¹ce Zoœki”
z Gniewczyny £añcuckiej.

Gdy ze sceny dobiega³y œpiewy
na placu przed grzybkiem mo¿na
by³o us³yszeæ spor¹ dawkê warko-
tu. Grupa motocyklistów z Le¿aj-
skiego Klubu „Wehiku³”, wzbu-
dzi³a wielkie zainteresowanie i za-
chwyt zarówno wœród tych ma-
³ych, jak i du¿ych amatorów ma-
szyn na dwóch kó³kach.

Organizatorzy pomyœleli tak¿e
o poczêstunku. Na uczestników
pikniku czeka³y kie³baski, ziem-
niaki z grilla, zapiekanki oraz cia-
sta domowej roboty. Œwiêto pie-
czonego ziemniaka zakoñczy³ wie-
czorny festyn.

MH

Zawody sêdziowa³ bryg. Józef
Kludys, a funkcjê komisji sêdziow-
skiej pe³nili przedstawiciele Ko-
mendy Powiatowej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Le¿ajsku.

Dodatkow¹ atrakcj¹ tegorocz-
nych zawodów by³ wystêp specjal-
nego zastêpu, w sk³adzie: Jakub
Chmura, Aleksandra Chmura,
Kacper Chmura, Karolina
Chmura, Norbert Kogut, Wero-
nika Bartnik. Ich pokaz wywo³a³
uœmiech i gromkie brawa wœród
zgromadzonej publicznoœci. Dru-
¿yna z³o¿ona z 3 dzielnych ma³ych

stra¿aków i 3 stra¿aczek
w wieku 5-8 lat, udowodni³a, ¿e
tradycje po¿arnicze w gminie prze-
kazywane s¹ od lat najm³odszych.

A jak mówi stare powiedzenie
„czym skorupka za m³odu nasi¹k-
nie, tym na staroœæ tr¹ci”.

MH
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Dru¿yna Zespo³u Szkó³ Liceal-
nych w sk³adzie Marta Cisek,
Ma³gorzata Dechnik, Patrycja Przy-
bysz, Gra¿yna Szczepañska oraz
Patrycja Talar (uczennice klasy 3G
– humanistyczno-prawnej) pod
opiek¹ mgr Jolanty Sarzyñskiej –
nauczyciela wiedzy o spo³eczeñ-
stwie, odnios³y wielki sukces po-
konuj¹c w finale 9 najlepszych
szkó³ z województwa podkarpac-
kiego. G³ówn¹ nagrod¹ za zajêcie
pierwszego miejsca dla dru¿yny
i opiekuna jest kilkudniowy wy-
jazd do Brukseli.

Konkurs wiedzy na temat Fun-
duszy Europejskich organizowa-
ny jest pod nazw¹ „Euromania”
w 16 wojewódzkich edycjach. Jest
on dedykowany uczniom szkó³
ponadgimnazjalnych. Celem
konkursu jest wy³onienie najlep-
szej dru¿yny w ka¿dym z woje-
wództw naszego kraju, która wy-
ka¿e siê najwy¿szym poziomem

Giedlarowski Jarmark Kulturalny „Na Micha³a”

Bilet

do Brukseli
W pi¹tek 20 wrzeœnia br. na pla-
cu przy Miejskim Centrum Kultu-
ry w Le¿ajsku odby³ siê fina³ Kon-
kursu „Euromania” dla uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych z wo-
jewództwa podkarpackiego.

wiedzy na temat Unii Europejskiej
i Funduszy Europejskich.

Konkurs wiedzy o Funduszach
Unijnych sk³ada³ siê z dwóch eta-
pów. Pierwszy z nich to interneto-
wy quiz wiedzy on-line, którego
wyniki decydowa³y o kwalifikacji
do drugiej czêœci konkursu. Po
internetowych zmaganiach,
w których liczy³a siê iloœæ zdoby-

tych punktów i czas rozwi¹zania
quizu, nasza szkolna dru¿yna zna-
laz³a siê w fina³owej dziesi¹tce.

Fina³ województwa podkarpac-
kiego, który odby³ siê w naszym
mieœcie podczas imprezy plenero-
wej ogólnopolskiej akcji promo-
cyjnej „Fundusze Europejskie.
Polska korzysta”, mia³ formê tur-
nieju pytañ – podobnie jak tele-
turniej „Jeden z dziesiêciu”. O do-
skona³ym przygotowaniu naszej
dru¿yny niech œwiadczy fakt, ¿e
oprócz bezdyskusyjnego zwyciê-
stwa dziewczêta zachowa³y jeszcze
dwie szanse odpowiedzi.

Radoœæ ze zwyciêstwa by³a ogrom-
na. Dru¿yna stanê³a na najwy¿szym
podium, odebra³a gratulacje od or-
ganizatorów i burmistrza miasta
Le¿ajska oraz otrzyma³a nagrody.

G³ówn¹ nagrod¹ jest „Bilet do
Brukseli” dla dru¿yny i opiekuna,
a dla szko³y cenny zestaw multi-
medialny (laptop, projektor, ekran
i zestaw g³oœników).

Wyjazd do Brukseli ju¿ w listo-
padzie. JS

Licznie zgromadzona publicz-
noœæ, któr¹ organizatorzy szacuj¹
na ok. 500 osób mog³a podziwiaæ
wystêpy zespo³ów tanecznych
z Ukrainy: „Mira¿” z Ludowego
Centrum Kultury Miasta Pereja-
slav-Chmielnicki, „Edevejs” ze
Szko³y Nr 5 z Miasta Perejaslav-
Chmielnicki, „Rusznyczok ”
z Centrum Twórczoœci Dzieci
i M³odzie¿y „Galicja” we Lwowie.
Ponadto obok rodzimych zespo-
³ów tañca ludowego i wspó³cze-
snego z Giedlarowej, £añcuta,
Brzózy Królewskiej, Le¿ajska wy-
st¹pili soliœci i zespo³y wokalne
z Dêbna i Wierzawic.

Imprezie towarzyszy³y kierma-
sze, wystawy i urz¹dzenia rekreacyj-
ne dla dzieci.

Na zakoñczenie o godz. 20.00
na estradzie GOK odby³a siê zaba-
wa taneczna – przy akompania-
mencie Zespo³u „Medium”.

Organizatorem by³ GOK Gmi-
ny Le¿ajsk, natomiast wspó³orga-
nizatorami: Powiat Le¿ajski i Gmi-
na Le¿ajsk. Tekst i foto: GOK

XXI edycja Giedlarowskiego
Jarmarku Kulturalnego „Na
Micha³a” – Festiwal Tañca –
to impreza poœwiêcona tema-
tyce tañca.
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To g³ówne kierunki dzia³añ Powiatowego Urzêdu Pracy w Le¿ajsku adresowane do
bezrobotnych w wieku 18-30 lat z wykszta³ceniem co najmniej œrednim ogólnokszta³-
c¹cym. Wa¿na uwaga: przez d³ugotrwale bezrobotnych nale¿y rozumieæ – wyjaœniaj¹
w le¿ajskim PUP – osoby pozostaj¹ce bez pracy przez 12 miesiêcy w okresie ostatnich
3 lat. (Ja)

Po przyjeŸdzie pojechaliœmy do
naszego akademika. Po zakwate-
rowaniu poszliœmy na kolacjê, któ-
ra okaza³a siê prawdziw¹ uczt¹ –
sto³y wrêcz ugina³y siê pod ró¿no-
rakimi smako³ykami. Po kolacji
rozeszliœmy siê do swoich pokoi
i poszliœmy spaæ.

Nastêpnego dnia odby³o siê uro-
czyste otwarcie sesji oraz konkurs
o ¿yciu i dzia³alnoœci Ignacego
£ukasiewicza. W czasie, gdy odby-
wa³ siê konkurs, nasi opiekunowie
zwiedzali tzw. „Exploseum” – mu-
zeum, w którym niegdyœ znajdo-

XI Sesja Szkó³

im. Ignacego

£ukasiewicza
Wczesnym rankiem 19 wrzeœnia br. wyruszyliœmy
w ponad-dziesiêciogodzinn¹ podró¿ do Bydgoszczy
na XI Sesjê Szkó³ im. Ignacego £ukasiewicza.

wa³a siê fabryka materia³ów wybu-
chowych. Po godzinie wyczerpuj¹-
cych zmagañ z pytaniami konkur-
sowymi nadszed³ czas na poczêstu-
nek i powrót do akademika.

Wieczorem spotka³a nas mi³a
niespodzianka w postaci dyskote-
ki. Na jej zakoñczenie odby³y siê
krótkie warsztaty taneczne, podczas
których ka¿dy z uczestników móg³
spróbowaæ swoich si³ na parkiecie.

W sobotê czeka³o nas jeszcze
wiêcej atrakcji. Gdy dotarliœmy na
miejsce sesji, wziêliœmy udzia³
w bardzo widowiskowych (a wrêcz

wybuchowych) pokazach chemicz-
nych oraz turnieju wiedzy i talen-
tów. W trakcie turnieju musieliœmy
wykazaæ siê wiedz¹ z chemii, biolo-
gii, jêzyka angielskiego, a tak¿e
sprawnoœci¹ fizyczn¹. Po zakoñcze-
niu turnieju odby³o siê wrêczenie
nagród. Okaza³o siê, ¿e jesteœmy
bardzo wszechstronnym zespo³em,
gdy¿ zajêliœmy czwarte miejsce
wœród dwudziestu uczestnicz¹cych
szkó³. Po odebraniu pami¹tkowych
dyplomów i upominków wyruszy-
liœmy na obiad, a po nim na aktyw-
ne zwiedzanie Bydgoszczy. W cen-

trum miasta odby³a siê gra miej-
ska, polegaj¹ca na odkrywaniu Sta-
rówki poprzez poszukiwanie wska-
zówek i informacji umieszczonych
w jej ró¿nych zak¹tkach. Naszym
ostatecznym zadaniem by³o odna-
lezienie miejsca zaznaczonego na
mapie oraz odgadniêciu has³a do
skrzyni. Wspólnie stwierdziliœmy, ¿e
by³o to najciekawsze i najszybsze
zwiedzanie miasta w naszym ¿yciu.
W tej zabawie odnieœliœmy sukces
w postaci zajêcia pierwszego miej-
sca. Ogromn¹ pomoc¹ byli nasi
nowo poznani koledzy, którzy wy-
kazali siê bardzo dobr¹ znajomo-
œci¹ Bydgoszczy.

W niedzielê rano, zwarci i goto-
wi, udaliœmy siê w powrotn¹ pod-
ró¿ do domu. Bardzo ¿al nam by³o
opuszczaæ tak malownicze i go-
œcinne miasto oraz nowo pozna-
nych przyjació³. ¯a³ujemy rów-
nie¿, ¿e jako drugoklasiœci, nie
bêdziemy mogli uczestniczyæ
w nastêpnej sesji, która odbêdzie
siê za dwa lata w Gorlicach.

Klaudia Gilarska, Sylwek
Grab i Mateusz Michna

Czêœæ bezrobotnych uzyska pomoc
Osoby d³ugotrwale bezrobotne z powiatu le¿ajskie-
go bêd¹ mog³y uzyskaæ dodatkowe wsparcie w po-
staci zwiêkszenia praktycznych umiejêtnoœci zawo-
dowych oraz podniesienia kompetencji osobisto-za-
wodowych.

Projekt o nazwie „Twój potencja³ zawodowy szans¹ na rozwój powiatu le¿ajskiego”
potrwa przez rok poczynaj¹c od lipca 2014 r.

Jego wartoœæ wyceniono na 750 tys. z³.
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przez kilka godzin oczekiwania na
opóŸniony lot nie dostarczy³ nam
choæby kanapki.
UWAGA: Powy¿sze prawa przys³u-

guj¹ tak¿e pasa¿erom lotów czarte-

rowych.

To nie jest pokój,
za który p³aci³em!

Pan Tomasz wy-
bra³ siê z ¿on¹ na
romantyczne wa-
kacje na Majorkê do ekskluzyw-
nego hotelu. Zawiód³ siê jednak
na jego standardzie. Pokój nie
by³ wyposa¿ony w klimatyzacjê,
a w nocy przeszkadza³a g³oœna
muzyka z pobliskiego klubu…

Je¿eli warunki panuj¹ce podczas
wyjazdu s¹ niezgodne z umow¹,
trzeba o tym zawiadomiæ obs³ugê
lub rezydenta oraz uzyskaæ potwier-
dzenie z³o¿enia skargi na piœmie.
Nastêpnie nale¿y wyst¹piæ z pi-
semn¹ reklamacj¹ i dochodziæ od-
szkodowania z tytu³u nienale¿yte-
go wykonania umowy o œwiadcze-
nie us³ug turystycznych. Warto
pamiêtaæ, ¿e Dyrektywa 90/314/
WE stwierdza, ¿e w razie reklama-
cji biuro podró¿y powinno natych-
miast podj¹æ starania o znalezienie
w³aœciwych rozwi¹zañ.

W celu oszacowania wartoœci
szkody, warto skorzystaæ z tzw.
Tabeli Frankfurckiej (dostêpna na
stronie www.konsument.gov.pl),
która pomaga sprecyzowaæ rosz-
czenie – wskazuje, jakie niedogod-
noœci mog¹ byæ podstaw¹ skargi
oraz jak wyceniæ wysokoœæ oczeki-
wanej rekompensaty (np. zanie-
czyszczona pla¿a – od 10% do 20%
ceny, z³e sprz¹tanie – 10% do 40%
ceny). Na potwierdzenie swoich
roszczeñ warto zrobiæ zdjêcia, na-
graæ film aparatem czy telefonem
komórkowym.

W Polsce konsument ma na z³o-
¿enie reklamacji 30 dni od dnia
zakoñczenia wycieczki, a biuro jest
zobowi¹zane udzieliæ odpowiedzi
w ci¹gu miesi¹ca.

Je¿eli zagraniczne biuro podró¿y
nie wywi¹za³o siê ze swojej umowy,
pomocy mo¿e udzieliæ Europejskie
Centrum Konsumenckie. W przy-
padku problemu z polskim przed-
siêbiorc¹ nale¿y kontaktowaæ siê
z rzecznikami konsumentów (miej-
skimi lub powiatowymi) lub dzwo-
niæ pod numer 800 007 707 (info-
linia prowadzona przez Federacjê
Konsumentów).

Zepsu³ siê nowy
aparat

Aby uwieczniæ
piêkne widoki Pani

Poradnik konsumenta:

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów przyjmuje

we wtorki i czwartki:
ul. Kopernika 8,

37-300 Le¿ajsk, pokój 102,
piêtro I,

tel. 17 240 45 08

Gdzie jest mój
baga¿?

Pan Adam wraca³
z rodzinnych waka-
cji w Rzymie. Po
przylocie do Warszawy okaza³o
siê, ¿e jego baga¿ zosta³ zagu-
biony. Pomimo poszukiwañ,
walizki nie odnaleziono…

Za zniszczenie walizki lub za-
gubienie baga¿u linie lotnicze po-
nosz¹ odpowiedzialnoœæ do górnej
granicy 1131 SDR (co stanowi
kwotê ok. 5500 PLN). Dlatego
znajduj¹c siê jeszcze na lotnisku
nale¿y udaæ siê do punktu infor-
macyjnego, wype³niæ formularz
nieprawid³owoœci baga¿owej
tzw. PIR (Property Irregularity
Report) i zachowaæ jego kopiê.
Nastêpnie powinniœmy z³o¿yæ re-
klamacjê w terminie: 7 dni od od-
bioru uszkodzonego baga¿u lub
21 dni od odbioru opóŸnionego
baga¿u. Przepisy nie precyzuj¹
czasu na reklamacjê zaginionego
baga¿u. Wartoœæ baga¿u jest wyce-
niana wed³ug wagi lub na podsta-
wie udowodnionej straty. Do osza-
cowania wartoœci poniesionej
szkody niezbêdne s¹ rachunki za
przedmioty, które znajdowa³y siê
w baga¿u (np. ubrania, kosmety-
ki, itp.).
UWAGA: PrzewoŸnik, który zgubi³

lub zniszczy³ baga¿ nie ma obo-

wi¹zku zakupu nowej walizki, prze-

pisy nakazuj¹ mu natomiast wyp³a-

tê odszkodowania w formie pie-

niê¿nej.

SpóŸniony
powrót do domu…

Lot Pani Anny
z Grecji by³ opóŸ-
niony. Razem z dzieæ-
mi musia³a czekaæ na lotnisku
ponad 6 godzin. PrzewoŸnik nie
zaproponowa³ ani posi³ku, ani
napoju dla pasa¿erów. Po przy-
locie do domu, konsumentka
z³o¿y³a reklamacjê do linii lot-
niczej…

Wakacje

z problemem…
Sezon urlopowy dobiega koñca. Wracaj¹cy z zagranicznych wyjaz-
dów turyœci przywo¿¹ zdjêcia, wspomnienia i pami¹tki. Niestety, nie-
którzy konsumenci wracaj¹ do domu równie¿ z k³opotami. Jeœli ku-
piony produkt okaza³ siê wadliwy, linia lotnicza zniszczy³a baga¿,
a w pokoju hotelowym nie by³o klimatyzacji mo¿na napisaæ reklama-
cjê i w ten sposób egzekwowaæ swoje prawa.

Jeœli lot zosta³ odwo³any lub
opóŸniony o ponad 5 godzin pasa-
¿er ma prawo do wyboru pomiê-
dzy uzyskaniem zwrotu kosztu bi-
letu a podró¿¹ do miejsca docelo-
wego wed³ug zmienionego planu,
który zaproponuje przewoŸnik.

W przypadku opóŸnienia o co
najmniej 3 godziny lub odwo³a-
nia lotu pasa¿erowie mog¹ doma-
gaæ siê równie¿ odszkodowania
w wysokoœci od 250 EUR do 600
EUR w zale¿noœci od d³ugoœci
lotu, np. za odwo³anie lotu na tra-
sie Warszawa – Heraklion pasa¿er
mo¿e otrzymaæ 400 EUR. Pasa¿e-
rowie nie maj¹ jednak prawa do
odszkodowania w przypadku od-
wo³ania lotu lub opóŸnienia po-
wy¿ej 3 godzin, je¿eli przewoŸnik
jest w stanie dowieœæ, ¿e odwo³a-
nie lub du¿e opóŸnienie lotu zo-
sta³o spowodowane zaistnieniem
nadzwyczajnych okolicznoœci,
których nie mo¿na by³o unikn¹æ
pomimo podjêcia wszelkich racjo-
nalnych œrodków. Okolicznoœci te
mog¹ w szczególnoœci zaistnieæ
w przypadku: strajku, destabiliza-
cji politycznej, z³ych warunków
meteorologicznych, czy pojawie-
nia siê nieoczekiwanych wad sa-
molotu mog¹cych wp³yn¹æ na
bezpieczeñstwo lotu.

Dodatkowo przewoŸnik ma
obowi¹zek zapewniæ pasa¿erom
opiekê zawsze, gdy oczekiwanie na
lot siê przed³u¿a lub po³¹czenie
zosta³o odwo³ane. Opieka ozna-
cza nie tylko informowanie na bie-
¿¹co o sytuacji, ale tak¿e zapew-
nienie bezp³atnych posi³ków
i napojów. Jeœli czas oczekiwania
wymaga³by spêdzenia nocy na lot-
nisku, przewoŸnik powinien za-
pewniæ pasa¿erom darmowe za-
kwaterowanie w hotelu.

Gdy linie lotnicze zaniedbaj¹
pasa¿erów na lotnisku, jest to pod-
stawa do reklamacji. Warto do niej
za³¹czyæ rachunek, np. za posi³ek
z baru z ¿¹daniem zwrotu ponie-
sionych kosztów, jeœli przewoŸnik

Gra¿yna podczas wypoczynku
w Chorwacji postanowi³a zaku-
piæ aparat fotograficzny. Po po-
wrocie do Polski, po dwóch mie-
si¹cach u¿ytkowania w aparacie
zepsu³ siê obiektyw…

Ka¿dy towar kupiony od przed-
siêbiorcy, który okaza³ siê wadliwy
mo¿na reklamowaæ na podstawie
niezgodnoœci towaru z umow¹
w ci¹gu 2 lat od daty zakupu. Aby
móc to zrobiæ trzeba zachowaæ
fakturê lub paragon. Konsument,
który po powrocie z wakacji za
granic¹ stwierdzi, ¿e naby³ trefn¹
rzecz, musi jak najszybciej skon-
taktowaæ siê ze sprzedawc¹ (przez
pierwsze 6 miesiêcy od momentu
zakupu przyjmuje siê, ¿e wada
przedmiotu istnia³a w chwili za-
kupu). W piœmie reklamacyjnym
nale¿y zamieœciæ: swoje dane kon-
taktowe (imiê, nazwisko, adres,
telefon), opis problemu, roszcze-
nie (czego oczekujemy od sprze-
dawcy: naprawy, wymiany, zwro-
tu pieniêdzy, obni¿ki ceny oraz
zwrotu dodatkowych kosztów, tj.
op³ata za przesy³kê do sprzedaw-
cy) oraz za³¹czyæ potwierdzenie
zakupu (np. paragon). Pismo
powinno byæ napisane w jêzyku
przedsiêbiorcy lub zrozumia³ym
dla niego (najlepiej w j. angiel-
skim).
UWAGA: Reklamacjê warto wys³aæ

do przedsiêbiorcy w formie listu

poleconego za zwrotnym potwier-

dzeniem odbioru, ewentualnie

poczt¹ elektroniczn¹, ale za po-

twierdzeniem przeczytania wiado-

moœci przez odbiorcê

***
Gotowe formularze reklamacji

w polskiej i angielskiej wersji jêzy-
kowej znajduj¹ siê na stronie: kon-
sument.gov.pl.

Europejskie Centrum Konsu-
menckie (ECK) nale¿y do Sieci
Europejskich Centrów Konsumenc-
kich (ang. ECC-Net), s³u¿¹cych po-
moc¹ konsumentom w ca³ej UE.
Europejskie centra konsumenckie bez-
p³atnie informuj¹ konsumentów o ich
prawach w Unii Europejskiej oraz
pomagaj¹ w polubownym rozwi¹zy-
waniu sporów ponadgranicznych
z przedsiêbiorcami maj¹cymi siedzi-
by w UE, Norwegii oraz Islandii.

www.konsument.gov.pl
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14 zespo³ów z ró¿nych krajów
uczestnicz¹cych w Festiwalu zo-
sta³o ulokowanych g³ównie
w trzech miastach: Szolnok, Ce-
gled i Abony, sk¹d codziennie roz-
je¿d¿a³y siê na koncerty i festiwa-
lowe imprezy. „Leliwa” mieszka-
³a w Szolnok, a wystêpowa³a
w Abony i Tapioszolos. Wszyscy
razem spotkali siê dopiero na za-
koñczenie Festiwalu w Abony,
gdzie w uroczystej paradzie uli-
cami miasta przemaszerowa³y
wszystkie zespo³y, po czym pre-
zentowa³y siê na scenie plenero-
wej w kilkunastominutowych
programach. Trwaj¹cy do póŸ-
nych godzin wieczornych kon-
cert zakoñczy³ pokaz sztucznych
ogni. Muzyka, tañce i piêkna
pogoda sprawi³y, ¿e publicznoœæ

dopisa³a, a Festiwal by³ dla miesz-
kañców Abony prawdziwym
œwiêtem.

W programie przygotowanym
na Festiwal „Leliwa” zaprezento-
wa³a tañce narodowe: kujawiaka
z oberkiem i poloneza z mazu-
rem oraz tañce i przyœpiewki rze-
szowskie. Wystêpy by³y bardzo

udane, zespó³ znakomicie odda³
urok polskiego folkloru, a piêk-
ne, bogate stroje przyci¹ga³y uwa-
gê publicznoœci. M³odzie¿ wszê-
dzie przyjmowana by³a bardzo ser-
decznie, z powodzeniem promu-
j¹c nasze miasto, region i kraj.
Mia³a równie¿ okazjê poznaæ
kulturê przyjaznego nam naro-
du wêgierskiego oraz folklor ta-
neczny 12 innych pañstw, któ-
rych zespo³y uczestniczy³y w Fe-
stiwalu.

Wyjazd na Wêgry, to tak¿e na-
groda za wieloletni¹ pracê w ze-
spole, a dodatkow¹ atrakcj¹ by³

Uczniowie i nauczyciele uczest-
nicz¹cy w projekcie – w sumie
32 osoby mogli w trakcie 2 lat trwa-
nia projektu nabyæ wiedzê i umie-
jêtnoœci, które w znacz¹cy sposób
ubogaci³y ich intelektualnie, na-
ukowo czy emocjonalnie. Ka¿dy
z uczestników projektu zyska³
równie¿ nowych przyjació³ w Eu-
ropie – w s³onecznych W³oszech,
w uporz¹dkowanych Niemczech,
w orientalnej Turcji, w malowni-
czej Rumunii czy w radosnych
Czechach.

Ostatnie dwie wizyty mia³y miej-
sce we W³oszech oraz w Cze-
chach.

Wizytê w piêknej Italii zaplano-
wano tylko dla nauczycieli w ter-
minie 18-22 marca. Motywem
przewodnim spotkania by³ œre-
dniowieczny zamek cesarza Fryde-
ryka II Castel del Monte, który do
dziœ kryje przed naukowcami licz-
ne tajemnice. Zwiedzanie tego
obiektu po³¹czone by³o z prezen-
tacjami przygotowanymi przez
uczniów miejscowego Liceum
Klasycznego – gospodarza spotka-
nia. W bogatym programie wizy-
ty znalaz³o siê ponadto zwiedza-

nie Corato z muzeum miejskim,
wizyta w ratuszu i spotkanie z w³a-
dzami miasta, zwiedzanie Ruvo
oraz nadmorskiego miasteczka
Trani z jego urocz¹ starówk¹, ro-
mañsko- gotyck¹ katedr¹, dzielnic¹
¿ydowsk¹ i portem. W trzecim
dniu gospodarze zapoznali nas
z lokaln¹ kultur¹ i tradycj¹ regio-
nu Apulii. W miejscowych wytwór-
niach poznaliœmy technologie
wyrobu makaronu oraz produk-
cji oliwy z oliwek, a w specjalistycz-
nym gospodarstwie – lokalnego
sera. Tam te¿ przygotowano i po-
dano kolacjê z tradycyjnymi po-
trawami lokalnej kuchni. Spotka-
nie po³¹czone by³o z prezentacj¹
apulijskich tañców ludowych
i wspóln¹ zabaw¹. Wizytê koñczy-
³o zwiedzanie stolicy regionu –
miasta Bari.

W dniach 27-30 maja br. oœmiu
uczniów z Technikum nr 2 wraz
z nauczycielami wziê³o udzia³
w ostatnim spotkaniu projektu
Comenius „Wanderung”, które
odby³o siê w uroczym czeskim mia-
steczku Rymarov. Tym razem
g³ównym elementem spotkania
by³ motyw wêdrówki pieœni.

Zakoñczenie projektu „Wanderung”
We wrzeœniu 2013 roku w Zespole Szkó³ Licealnych im. B. Chrobrego
w Le¿ajsku dobieg³a koñca realizacja projektu Comenius pt. „Wande-
rung”, który realizowany by³ w klasach Technikum, a g³ównym jego
motywem by³a szeroko rozumiana wêdrówka.

Uczniowie uczestniczyli w licz-
nych warsztatach muzycznych,
malarskich czy sztuki aktorskiej prze-
³amuj¹c bariery jêzykowe i emocjo-
nalne. Punktem kulminacyjnym
spotkania by³ wielki koncert
uczniów i nauczycieli ze szko³y
w Rymarovie. Nawet nasze 2 nauczy-
cielki i nauczycielka z W³och zaœpie-
wa³y w profesjonalnym chórze...

Kreatywnej pracy towarzyszy³a
równie¿ wêdrówka po piêknej
okolicy miasta Rymarov, obejrza-
no wodospady Resov, zwiedzano
historyczne miasto Olomouc.

Wszyscy wrócili do domów pe³-
ni wra¿eñ wspominaj¹c jeszcze
wiele razy w szkole ten wyjazd.

Ewa Kwitkowska

ZPiT „Leliwa” na Wêgrzech
Zespó³ Pieœni i Tañca „Leliwa” dzia³aj¹cy przy MCK w tym roku
odwiedzi³ kolejny europejski kraj. W dniach 18-22 sierpnia br. grupa
m³odzie¿owa wziê³a udzia³ w X Miêdzynarodowym Festiwalu Folklo-
rystycznym Œw. Stefana na Wêgrzech.

ca³odzienny pobyt w Budapesz-
cie – zwiedzanie zabytków tego
piêknego miasta, przechadzki po
zabytkowych uliczkach, prze-
ja¿d¿ka metrem pod Dunajem,
zwiedzanie oceanarium – tropi-
karium: prawdziwej d¿ungli, pe³-
nej tropikalnej roœlinnoœci i eg-
zotycznych zwierz¹t.

„Leliwa” mog³a wzi¹æ udzia³
w Festiwalu dziêki pomocy
sponsorów, którzy wsparli ze-
spó³ finansowo: Elektrociep³ow-
nia Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie;
Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Le-
¿ajsku; Browar w Le¿ajsku; Miej-
ski Zak³ad Komunalny w Le¿aj-
sku; Bank Spó³dzielczy w Le¿aj-
sku; Krystyna i Henryk Berezie-
wicz Sk³ad Czêœci Zamiennych
S.C. w Le¿ajsku; Tadeusz Rutkow-
ski i Zbigniew Trêbacz Firma Us³u-
gi Transportowe S. C. w Le¿ajsku.

M³odzie¿ oraz instruktorzy
i opiekunowie „Leliwy” ser-
decznie dziêkuj¹ za zrozumie-
nie i wsparcie.

El¿bieta KuŸma�Zwiedzanie Budapesztu.
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Jednak, kiedy zjedziemy z utar-
tych szlaków, przemierzanych
przez tysi¹ce turystów, znajdziemy
niezwyk³e miejsca, gdzie nie do-
tar³a masowa turystyka. Tutaj ¿ycie
toczy siê jak przed wiekami. Au-
tokary nie wypluwaj¹ ze swoich
klimatyzowanych wnêtrz, obju-
czonych aparatami i kamerami
turystów, którzy zaliczaj¹ kolejne
miejsca. Tutaj, by nie zak³óciæ od-
wiecznego uroku, specjalnie nie
buduje siê szerokich dróg, wielkich
parkingów i gwarnych lotnisk.

Przemierzaj¹c po raz kolejny
W³ochy, doje¿d¿amy na wybrze¿e
Morza Liguryjskiego. Wpadaj¹ce
pionowo do morza ska³y, brak
piaszczystych pla¿, nie zachêca
turystów do przybycia w te strony.
A szkoda, bo widoki s¹ zachwyca-
j¹ce. Trzeba tylko zjechaæ z auto-
strady i nadmorskimi w¹skimi dro-
gami, uparcie przemierzaæ liczne
serpentyny, zat³oczone miastecz-
ka, tunele i wzniesienia. Ze znale-
zieniem kempingu nie bêdzie
³atwo. Ale œwiat nale¿y do cierpli-
wych. Po kilku próbach i my
wprost z tunelu wje¿d¿amy na
oryginalny kemping. Niewielka
recepcja, parking na kilka samo-
chodów i zawieszone nad skalnym
urwiskiem tarasy, na których przy-
tulone do ska³y, mieni¹ siê koloro-
we namioty. Tarasy wysypane drob-
nym ¿wirem s¹ tak w¹skie, ¿e
z trudem mieœci siê na nich tylko
namiot. Przejœcie wzd³u¿ namio-
tów prowadzi po a¿urowej, meta-

Czy wiecie, ¿e Prawie 40 procent
najcenniejszych zabytków i dzie³
sztuki znajduje siê we W³oszech?
Ale przecie¿ W³ochy to nie tylko
bogate muzea, zadziwiaj¹ce bu-
dowle z czasów Imperium Rzym-
skiego, niezwyk³e dokonania Re-
nesansu, ale to równie¿ wspania-
³e widoki zaœnie¿onych Dolomi-
tów, ³agodnych wzniesieñ usia-
nych cyprysami i oliwkami Toska-
nii, malowniczych zatok Kampa-
nii i spalonej s³oñcem Sycylii.

lowej kratownicy uczepionej do
ska³. A pod ni¹ – kolejne namioty.
Jeszcze ni¿ej morskie fale rozbija-
j¹ce siê o skromn¹, usian¹ drob-
nymi kamyczkami pla¿ê. Rozbija-
my namiot, rozk³adamy ca³y tury-
styczny ekwipunek i z sykiem od-
palamy ch³odne, puszkowe piwo.
Spogl¹daj¹c na malownicze wy-
brze¿e, ws³uchuj¹c siê w szum fal,
poch³aniaj¹c kolejne ³yki boskie-
go napoju, szybko zapominamy
o trudach dzisiejszego dnia. Wie-
czorna k¹piel w morzu i zapach
krewetek sma¿onych na oliwie
z dodatkiem znacznej iloœci czosn-
ku i ostrej papryki, ca³kiem nas
rozleniwiaj¹. Takie widoki, smaki
i zapachy pamiêta siê do koñca
¿ycia.

Nastêpnego dnia rano, z pobli-
skiej Monegli wyruszamy poci¹-
giem do Riomaggiore, najdalej na
po³udnie wysuniêtego miasteczka
na wybrze¿u Cinque Terre. Ju¿
sama podró¿ poci¹giem sta³a siê
wielk¹ frajd¹, kiedy wspania³e wi-
doki przerywa³a ciemnoœæ licznych
tuneli. Po kilkunastu minutach
jesteœmy na miejscu. Stacja pra-
wie ca³kowicie znajduje siê w tu-
nelu. Niewielki skrawek odkryte-
go peronu to budynek z kasami
i informacj¹ turystyczn¹, tu¿ pod
skalnym urwiskiem. Kilka kroków
dalej i jesteœmy w centrum pierw-
szego z miasteczek Cinque Terre –
Riomaggiore. Nie ma tutaj dwóch
budynków, które by³yby na tej sa-
mej wysokoœci, gdy¿ wioska jest
wciœniêta w œciany skalnego urwi-

ska. Nie ma tutaj te¿ zabytków,
ale widoki rekompensuj¹ najlep-
sze dzie³a. Pomiêdzy pastelowymi
elewacjami domów, przeciskaj¹ siê
strome schodki usiane donicami
z pachn¹cymi kwiatami i zio³ami.
Koty odpoczywaj¹ w cieniu zmur-
sza³ych murów, a ptaki g³oœno fi-
gluj¹ nad naszymi g³owami. Zza

uchylonych, kolorowych okiennic
z zaciekawieniem spogl¹daj¹ sta-
ruszki, obok których w wielkich
s³ojach, kisz¹ siê cytryny. W nie-
wielkim porcie ko³ysz¹ siê koloro-
we ³ódki, obok których rybacy
uk³adaj¹ sieci po porannym po³o-
wie. Tyko ha³aœliwe mewy, walcz¹-
ce o resztki z po³owów zak³ócaj¹

Fot. Ireneusz Wo³ek

�Widok z Manaroli na miasteczko Corniglia.

�Malownicze wybrze¿e Cinque Terre.

Pięć ziem
– Cinque Terre Włochy
Pięć ziem

– Cinque Terre Włochy
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wszechobecn¹ ciszê. W Riomag-
giore zaczyna siê s³ynna œcie¿ka,
wij¹ca siê po nadmorskim urwi-
sku, zwana Via d’Amore. Przemie-
rzaj¹c „Œcie¿kê mi³oœci” prowadz¹-
ca do Manaroli, podziwiamy wspa-
nia³e widoki, s³uchamy dŸwiêku
fal uderzaj¹cych o ska³y, wdycha-
my s³onawe powietrze, a chwile
wytchnienia spêdzamy na niewiel-
kich romantycznych ³aweczkach
obwieszonych k³ódkami, pieczê-
tuj¹cymi mi³oœæ zakochanych.

Cinque Terre to piêæ ma³ych
miasteczek usadowionych na ska-
³ach. Jedyne piêæ miasteczek na
œwiecie, gdzie mieszkañcy pracu-
j¹c przez wieki dali radê przekszta³-
ciæ ma³o urodzajny teren w p³od-
ne tarasy, pe³ne ¿yciodajnych ro-
œlin. Wyj¹tkowe œrodowisko, stwo-
rzone przez wybrze¿a i morskie
urwiska z licznymi grotami, zato-
kami i ma³ymi pla¿ami. Tysi¹ce
kilometrów murków sygnalizuj¹-
cych granice miêdzy polami upraw
winoroœli i gajami oliwnymi. Cha-
rakterystyczna wiejskoœæ, œrednio-
wieczne osady, sanktuaria, wido-
kowe œcie¿ki nadmorskie, to w³a-
œnie Cinque Terre.

Przed nami kolejne miasteczko
– Manarola. Kolejowa stacyjka
wciœniêta pomiêdzy skalne urwi-
ska, uliczka o charakterystycznym
w³oskim klimacie i maleñki port.
To miasteczko z bajecznie koloro-

wymi domkami usadowi³o siê na
kamienistym, urwistym cyplu,
pomiêdzy dwoma imponuj¹cymi
ska³ami. Od strony morza podzi-
wiamy typowe tarasy z winnicami
i charakterystyczne murki zabez-
pieczaj¹ce ziemiê przed osuniê-
ciem. Przysiadamy na ³aweczce
obok wiekowych mieszkañców,
obserwuj¹c koty wtulone w stare
gliniane wazony stoj¹ce w cieniu
oleandrów i bugenvilii. Zapachy
³askocz¹ nasze nosy. Po chwili znaj-
dujemy nowe miejsce pod kolo-
row¹ markiz¹, by zjeœæ typow¹
w³osk¹ pizzê – koniecznie na cien-
kim cieœcie. Idziemy dalej. Z pero-
nu kolejowego usytuowanego na
skalnym urwisku doskonale widaæ,
najmniejsze miasteczko Cinque
Terre. Corniglia, wznosi siê na
szczycie przyl¹dka na wysokoœci
oko³o stu metrów, który opada
nagle w morze. St¹d wsiadamy do
poci¹gu i po kilku minutach je-
steœmy w Vernazzie. Miasteczko,
najlepiej zachowa³o aspekt mor-
skiej osady dziêki swojemu wygod-
nemu i bezpiecznemu portowi.
Wznosi siê na stokach otaczaj¹-
cych centrum z niewielk¹ pla¿¹
i portem. Spadziste i ciasne ulicz-
ki obni¿aj¹ siê w kierunku g³ów-
nej promenady, która zamyka siê
na ma³ym placyku nad morzem.
W miniaturowych knajpkach
przesiaduj¹ turyœci, s¹cz¹c tutej-

sze wino. Na piaszczystej pla¿y
mieni¹ siê nieliczne kolorowe pa-
rasole mi³oœników opalenizny.
W porcie dzieci popisuj¹ siê przed
nami skacz¹c z falochronów. Nie-
gdyœ zamo¿ne kamienice, koœció³
o bogatej ornamentyce, wyraŸnie
wskazuj¹, i¿ poziom ¿ycia w tej
osadzie by³ wy¿szy ni¿ w innych
miasteczkach pod wzglêdem eko-
nomicznym i spo³ecznym. Nawet
dziœ prezentuje siê elegancko i szla-
chetnie, otoczone stromymi, ka-
mienistymi brzegami. Nad mia-
steczkiem, na skalnym cyplu gó-
ruje wie¿a, zapewne pozosta³oœæ
po zamku. Wspinamy siê po ka-
miennych schodkach, malowni-
czo wij¹cych siê pomiêdzy ska³a-
mi, na których usadowi³y siê mi-
niaturowe knajpki, gdzie dwa, trzy
stoliki zachêcaj¹ turystów, wspa-
nia³ymi widokami i zapachem œró-
dziemnomorskich przysmaków.

Ostatnie miasteczko Cinque
Terre – Monterosso zosta³o prak-
tycznie zbudowane z domów-wie¿,
ustawionych przy ciasnych ulicz-
kach. Bêd¹c nieprzerwanie ³upio-
ne stworzy³o najró¿niejsze mode-
le obrony. Rezultatem jest pozo-
sta³y w miasteczku zamek, trzy
okr¹g³e wie¿e na nadmorskim
urwisku oraz œlady muru obron-
nego.

W 1997 roku wybrze¿e wraz
z miasteczkami Cinque Terre zo-
sta³o wpisane na listê œwiatowego
dziedzictwa UNESCO jako Park
Narodowy i Chroniona Strefa
Morska. Opuszczaj¹c ten malow-
niczy zak¹tek przypominamy so-
bie s³owa, którymi George Byron
okreœli³ Cinque Terre – „Raj na zie-
mi”. I chyba do dnia dzisiejszego,
s³owa te nie straci³y nic na aktual-
noœci.
www.niezyklyswiat.com
YouTube – Niezwyk³y Œwiat –
W³ochy

�Centrum Vernazzy na tle tarasowych poletek. �Riomaggiore wciœniête pomiêdzy skalne urwiska.

�Chwila wytchnienia.

�W oczekiwaniu na klienta

�Wybrze¿e Liguryjskie i nasz tarasowy

kemping.

�Pastelowe domy Manaroli.

�Nawet w sezonie ¿ycie p³ynie tutaj powoli. �Uliczki w miasteczkach Cinque Terre.
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W hali Integracyjnego Cen-
trum Sportu i Rekreacji w Józefo-
wie spotka³o siê blisko 160 zawod-
ników i instruktorów, z klubów
ca³ej Polski. Dla wielu uczestników
w wieku 12-18 lat by³o ono ostat-
nim sprawdzianem przed VII Mi-
strzostwami Europy Juniorów,
które odbêd¹ siê w Katowicach
26.10.2013. W czasie imprezy
otrzymali oni z r¹k polskich BC
i jednoczeœnie vice prezesów Pol-
skiej Federacji Karate Kyokushin-
kai shihan Eugeniusza Dadzibu-
ga i shihan Jacka Czernieca ofi-
cjalne powo³ania do Reprezenta-
cji Polski.

Le¿ajski Klub Kyokushin Ka-
rate na józefowskim seminarium
reprezentowali: Izabela Dec, Ma-
ciej Jeziorowski, Hubert Fleszar,

Ogólnopolski M³odzie¿owy Turniej Karate

„IKO TATARIA CUP”
Kolejny sezon szkoleniowy Le¿aj-
skiego Klubu Kyokushin Karate
rozpocz¹³ siê Ogólnopolskim M³o-
dzie¿owym Turniejem Karate
„IKO TATARIA CUP”, rozegranym
21 wrzeœnia 2013 roku w hali sa-
rzyñskiego MOSiR-u.

Impreza by³a czêœci¹ obchodów
40 rocznicy powstania miasta Nowa
Sarzyna. Swoim honorowym patro-
natem „TATARIÊ 2013” objêli Am-
basada Japonii w Polsce, Marsza³ek
Województwa Podkarpackiego, Wo-
jewoda Podkarpacki oraz Starosta
Le¿ajski. W sarzyñskim zawodach

udzia³ wziê³o 165 zawodników re-
prezentuj¹cych 14 klubów (24
Dojo). Sêdzi¹ g³ównym turnieju by³
Shihan Jacek Czerniec (5 dan).

W ramach zawodów oprócz ry-
walizacji w kumite i kata rozegra-
ne zosta³y zawody dla najm³od-
szych zawodników LKKK. M³o-
dzi adepci karate z Dojo zrzeszo-
nych w LKKK swoje pierwsze za-
wodnicze kroki stawiali w konku-
rencjach „kumite pierwszy krok ”
i w „walce na tarczach”. Zawodni-
cy Le¿ajskiego Klubu Kyokushin
Karate zdobywaj¹c indywidualnie
14 pierwszych, 16 drugich i 16 trze-
cich miejsc wywalczyli dla LKKK
dru¿ynowe pierwsze miejsce. Dru-
¿ynowo drugie miejsce zaj¹³ Biel-
ski Klubu Kyokushin Karate,
a trzecie UKS BUSHI z Warszawy.

DB

Ogólnopolskie Seminarium Kumite i Kata
5.10.br. w podwarszawskim Józefowie odby³o siê Ogólnopolskie Seminarium Kumite i Kata przygotowu-
j¹ce do Mistrzostw Europy Juniorów 2013. Gospodarzem tego niecodziennego wydarzenia by³ Klub Spor-
tów Walki UKS Bushi sensei Paw³a Juszczyka.

Paulina Majder, Paula Majder,
Natalia Stachula, Julia ̄ ak, Benia-
min Szczuka, £ukasz Fleszar, Mar-
cin Miœ, Leszczak Maryla, Daniel
B³oñski, Rados³aw Fleszar oraz
Witek Mielnik, z zawodnikami
byli równie¿ sensei Dariusz Bur-
da, Piotr Jeziorowski i Adam Fle-
szar. W trakcie seminarium trzy-
nastu le¿ajskich zawodników
otrzyma³o oficjalne powo³ania do
kadry narodowej na Mistrzostwa
Europy Juniorów.

Relacjê z imprezy wyemitowa³a
telewizja regionalna TVP Warsza-
wa (od 2:26 min)

DB

Wysok¹ formê na pocz¹tku se-
zonu pokaza³a Katarzyna So-
cha (Poltino Azalia Brzóza
Królewska).

Startuj¹ca w kategorii junio-
rek m³odszych zawodniczka za-
jê³a 2 miejsce w ogólnopolskim
wyœcigu w Zawierciu, a do
1 pozycji straci³a tylko 14 se-
kund. Jej klubowy kolega Woj-
ciech Miazga wywalczy³ 6 loka-
tê (junior m³odszy). Dzieñ póŸ-
niej Kasia Socha nie mia³a so-
bie równych w Sosnowcu,
gdzie odby³a siê I seria prze³ajo-
wego Pucharu Polski (zaplano-
wano ich w sumie 11). Wojciech
uplasowa³ siê na 5 pozycji.
Z wyników zawodników zado-
wolony jest Stanis³aw Zygmunt
– szkoleniowiec Azalii.

AB

Kasia liderk¹
pucharu

Wiêcej informacji na:

www.karate.lezajsk.pl
�Kasia Socha
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21 wrzeœnia br. w Opolu odby³ siê Kwalifika-
cyjny Turniej Karate Shinkyokushin do Mi-
strzostw Europy M³odzie¿owców U-22 (wiek
19-22 lata). Mistrzostwa maj¹ siê odbyæ 15-16
listopada w Rumunii w miejscowoœci Oradea.
W turnieju wziê³o udzia³ 51 wybranych zawod-
ników, reprezentuj¹cych 18 Klubów.

Centrum Sztuk Walki i Sportu w Le¿aj-
sku wystawi³ do kwalifikacji 2 m³odzie¿owców:
Marcin WylaŸ w kategorii do 70 kg, Tomasz
Konieczny w kategorii do 80 kg, którzy zajêli
III miejsca w swoich kategoriach, tym samym

Powo³anie do kadry narodowej
na Mistrzostwa Europy
M³odzie¿owców U-22

kwalifikuj¹c siê do kadry narodowej Karate
Shinkyokushin.

Bior¹c pod uwagê poprzedni rok jest to nasz
najlepszy wynik kwalifikacyjny na zawody
o randze Mistrzostw Europy. Nigdy jeszcze
dwóch zawodników nie reprezentowa³o na-
szych barw na imprezie o takiej randze. Za co
im serdecznie dziêkujemy i ¿yczymy dalszych
sukcesów, Osu! AD

Wiêcej informacji na:

www.csw.net.pl

MCK – Biblioteka Publiczna
im. Stanis³awa Wyspiañskiego
w Le¿ajsku zaprasza wszystkich
uczniów do wziêcia udzia³u
w Konkursie Powiatowym literac-
ko-plastycznym ph. „Zachowaæ
w pamiêci”, organizowanym dla
szkó³ podstawowych, szkó³ gim-
nazjalnych, szkó³ œrednich  oraz
dla osób doros³ych. Okazj¹ do zor-
ganizowania konkursu jest stule-
cie niezwyk³ego obiektu w Le¿aj-
sku – budynku dawnej „Proœwi-
ty”, w którym obecnie mieœci siê
Biblioteka Publiczna.

Do Konkursu zapraszamy
wszystkich chêtnych. Prace nale-
¿y sk³adaæ do 15.11.2013 r.

WeŸ udzia³

w konkursie!

Regulamin konkursu

dostêpny jest na stro-

nie: www.starostwo.lezajsk.pl › Ak-

tualnoœci (data zamieszczenia:

15.10.2013r.)

Informacji o konkursie udziela:
Biblioteka Publiczna w Le¿ajsku

ul. Jaros³awska 1
Tel. 242-12-68; 242-03-67

Tadeusz Obara prezentuje okaza³¹ dyniê.

Nowa publikacja „Ch³opski Adwokat”
W ksiêgarniach pojawi³a siê ksi¹¿ka pt. „Ch³opski Adwokat” opisuj¹ca dzieje ruchu ludowego
w galicyjskim powiecie ³añcuckim na prze³omie XIX i XX wieku autorstwa Józefa Szczepana Hospoda.

�Budynek dawnej „Proœwity”, w którym

mieœci siê biblioteka Publiczna.

Fot. M.Matkowski.

Jest to obszerne opracowanie historyczne o ¿yciu i
dzia³alnoœci publicznej Józefa Alojzego Hospoda (1861-
1935), ze wsi Wólka Grodziska w pow. le¿ajskim, wybit-
nego dzia³acza ludowego z prze³omu XIX i XX wieku.

Autor podj¹³ siê zebrania mo¿liwie pe³nego ma-
teria³u o „Ch³opskim Adwokacie” z Wólki Grodzi-

O tym, ¿e rolnicy w Powiecie Le¿ajskim maj¹ „dobr¹
rêkê” do upraw – wiadomo nie od dziœ. Dowodem na to
jest dynia – gigant wyhodowana w gospodarstwie braci
z Grodziska Dolnego – Mieczys³awa i Tadeusza Oba-
rów. Dynia-gigant wa¿y ponad 130 kg! Piêkny okaz nie
jest odosobniony. W gospodarstwie panów Mieczys³a-
wa i Tadeusza mo¿na znaleŸæ równie¿ nieco mniejsze
dynie, aczkolwiek równie¿ wa¿¹ce oko³o 100 kg.

Gratulujemy i ¿yczymy, by w przysz³ym roku upra-
wy (nie tylko dyni) by³y równie okaza³e.

MK

Dynia gigant!

skiej, tak znanym i s³awnym za ¿ycia w szerokiej
okolicy Przeworsk – Jaros³aw – Le¿ajsk – £añcut –
Rzeszów, a dziœ niemal zupe³nie zapomnianym.

Dystrybucj¹ ksi¹¿ki zajmuje siê sieæ Ksiêgarni
„Epos” w Le¿ajsku, £añcucie, Przeworsku Jaros³a-
wiu, Radymnie i Przemyœlu. AB
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5 wrzeœnia br. w Nadleœnictwie
Le¿ajsk goœcili uczestnicy Kon-
wencji Karpackiej. Do Le¿ajska
przybyli, oprócz Polaków, tak¿e
Czesi, Rumuni oraz jeden Szkot
(którego dziadek by³ Polakiem).
Przyby³ych goœci przywita³ Nadle-
œniczy Zenon Szkamruk, a nastêp-
nie Z-ca Nadleœniczego Mariusz
Pelc przedstawi³ uczestnikom spo-
tkania prezentacjê Nadleœnictwa,
w której omówi³ rys historyczny,
stan i zasoby lasów, gospodarkê
leœn¹, warunki techniczno-ekono-
miczne, rezerwaty przyrody
i inne formy ochrony – pomniki,
u¿ytki ekologiczne oraz obszary
NATURA 2000.

Zawodnik PUKS „Arka” £êtow-
nia w gronie 64 rywali, wy³onio-
nych po eliminacjach wojewódz-
kich i ogólnopolskich, w sobot-
nio-niedzielnych zmaganiach ro-
zegra³ 9 meczów, z czego 7 wygra³
i wywalczy³ wysokie 10 miejsce.

Lokata ta zapewni³a tenisiœcie
Arki limit na II Grand Prix Polski,
który bêdzie rozegrany na prze³o-
mie listopada i grudnia w Brzegu
Dolnym.

Kamil Klocek

w œcis³ej czo³ówce

polskich kadetów
Sukcesem zakoñczy³ siê wystêp Kamila Klocka w I Grand Prix Polski
Kadetów w tenisie sto³owym w Krakowie.

Opiekê trenersk¹ nad Kamilem
w czasie krakowskiego turnieju
sprawowa³ jego tato Krzysztof
Klocek.

Oto rywale i wyniki Kamila na
drodze krakowskich zmagañ:
Faza grupowa: Ko³os A. (Szczyt-
niki – ma³op.) 3:2, Zaj¹c K. (Drzon-
ków – lubuskie) 3:0, Jaszczuk M.
(Lubartów – lubelskie) 3:1.
Turniej g³ówny: Petaœ K (Ostróda
– warm.-maz.) 2:4

O miejsca 9-32: Balcerzak D.
(Gniezno – wielkop.) 3:0, St¹por
R. (Rzeszów – podkarpackie) 3:2,
W³ostowski J (Wysokie Maz. – pod-
laskie) 3:0, Kowal A. (Jaros³aw –
podkarpackie) 3:1 i na koniec znów
Petaœ K (Ostróda – warm.-maz.)
1:3.
Miejsca pozosta³ych podkarpac-

kich kadetów: 12. A. Kowal, 20. R
St¹por, 33. K. Wiœniewski (Kro-
sno), 57. K. Angrys (Rzeszów).

M. Majcher (Rzeszów) odpad³
w eliminacjach.

Tydzieñ wczeœniej w Bilczy ko³o
Kielc w I Grand Prix Polski M³o-
dzików wyst¹pi³o dwóch zawod-
ników Arki.

Micha³ Klocek (m³odszy brat
Kamila) dosta³ siê tam z listy re-
zerwowych, a Dominik Stañko po-
myœlnie przeszed³ przez rozgrywa-
ne tam eliminacje.

Zostali tam sklasyfikowani na
miejscach: 41. D. Stañko i 49.
M. Klocek.

Dziêki temu poprawili swoje
zdobycze punktowe z turnieju
wojewódzkiego.

Przygotowania i udzia³ tenisi-
stów sto³owych „Arki” w tych za-
wodach by³ mo¿liwy dziêki dota-
cjom Miasta i Gminy Nowa Sa-
rzyna oraz Starostwa Powiatowe-
go w Le¿ajsku.

JS

�Kamil Klocek z tat¹ Krzysztofem.

Impreza zosta³a zorganizowa-
na przez dzia³aj¹ce przy Zespole
Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku
Szkolne Ko³o Krajoznawczo-Tu-
rystyczne. Zawody rozegrano
w lasach w okolicy Brzózy Kró-
lewskiej. Budowniczy tras posta-

rali siê o to, aby uczestnicy mar-
szów mogli podziwiaæ cenne przy-
rodniczo pozosta³oœci Puszczy
Sandomierskiej.

W zmaganiach uczestniczy³o
kilkudziesiêciu uczniów z gimna-
zjów i szkó³ œrednich naszego po-
wiatu, którzy rywalizowali
w dwóch kategoriach: TM (gim-
nazja) i TJ (szko³y ponadgimna-
zjalne). Najlepsi okazali siê:

w kategorii TM I miejsce: Kamil
Kozyra, Maciej Tudryn z Gimna-
zjum w Nowej Sarzynie; II miej-
sce: ex aequo Justyna Gongola,

IX Powiatowe Miêdzyszkolne Zawody w Marszach na Orientacjê
Magdalena £ata z Gimnazjum
w Woli Zarczyckiej i Dominik Czer-
wonka, Dominik Paul z Gimna-
zjum w Sarzynie; III miejsce: Mo-
nika Garbacz, Kinga Przep³ata
z Gimnazjum w Le¿ajsku
w kategorii TJ I miejsce: Mateusz
Michna z ZS w Nowej Sarzynie;
II miejsce: Marek Piechowski, Wal-
demar Horoszko z ZST w Le¿aj-
sku; III miejsce: Adrian Jaromin,
Patryk Smycz z ZST w Le¿ajsku

M³odzie¿ mia³a równie¿ mo¿-
liwoœæ wziêcia udzia³u w Konkur-
sie Krajoznawczo-Turystycznym,

którego tematem by³y walory
i atrakcje turystyczne powiatu le-
¿ajskiego oraz województwa pod-
karpackiego. Jego zwyciêzcami
zostali: Justyna Gongola z Gim-
nazjum w Woli Zarczyckiej
i Mateusz Michna z ZS w Nowej
Sarzynie.

Organizatorzy dziêkuj¹ za po-
moc sponsorom i sympatykom
imprezy za pomoc w organizacji
zawodów.
Sponsorzy: Starostwo Powiatowe

w Le¿ajsku, BMF Polska SP.

z.o.o, MZK w Le¿ajsku, O.S.K.

Auto Le¿ajsk, Browar Le¿ajsk.

26 wrzeœnia br. odby³y siê

Z wizyt¹ w Nadleœnictwie Le¿ajsk
Druga czeœæ wizyty odby³a siê

w terenie. Goœcie mieli okazjê zwie-
dziæ rezerwat Las Klasztorny, do-
konali przegl¹du drzewostanów
nasiennych w Leœnictwie Mary-
nin, a tak¿e przegl¹du bukowych
drzewostanów z odnowieniami
naturalnymi w Leœnictwie Brzó-
za.

Na zakoñczenie Nadleœniczy
podziêkowa³ goœciom za wizytê
i zaprasza³ do odwiedzania Ziemi
Le¿ajskiej w przysz³oœci. Goœcie
podziêkowali za ¿yczliwe przyjê-
cie, bogate w ciekawe i urokliwe
miejsca na terenie Nadleœnictwa
Le¿ajsk.

MP
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Nadrzêdne cele tego edukacyj-
nego przedsiêwziêcia finansowa-
nego ze œrodków unijnego progra-
mu Comenius obejmuj¹: rozpo-
wszechnianie wœród m³odych lu-
dzi zdrowego stylu ¿ycia; kszta³to-
wanie umiejêtnoœci tworzenia
przyjaznych relacji miêdzyludz-
kich oraz promowanie nauczania
jêzyków obcych.

Koordynatorami dzia³añ pro-
jektowych s¹ przedstawiciele jed-
nej z berliñskich szkó³ podstawo-
wych. Oprócz placówki z Niemiec
i le¿ajskiej „dwójki” w przedsiê-
wziêciu bierze jeszcze udzia³ szeœæ
innych instytucji oœwiatowych:
z Turcji, Hiszpanii, Grecji, Fran-
cji, Portugalii i W³och.

Do kluczowych czynnoœci prze-
prowadzonych przez wszystkie
partnerskie szko³y w terminie od
wrzeœnia 2012 roku do czerwca
2013 roku nale¿y zaliczyæ: zreda-
gowanie, wype³nienie i ewaluacjê
ankiet na temat sposobów spê-
dzania przez uczniów wolnego
czasu oraz strategii ich od¿ywia-

Program Comenius  w le¿ajskiej „dwójce”

Pod koniec czerwca bie¿¹cego
roku Szko³a Podstawowa nr 2
w Le¿ajsku zakoñczy³a pierwszy
etap realizacji dwuletniego miê-
dzynarodowego projektu „Zdro-
we dzieci – zdrowa szko³a” (”He-
althy kids – healthy school”).

nia siê; wykonanie prezentacji
multimedialnych uwzglêdniaj¹-
cych tradycje kulinarne zwi¹za-
ne z charakterystycznymi dla po-
szczególnych krajów cyklicznymi
œwiêtami; wprowadzenie w ¿ycie
wieloczêœciowego programu
o charakterze sportowo-rekreacyj-
nym.

W pierwszej fazie realizacji pro-
jektu odby³y siê trzy kilkudniowe
konferencje pedagogiczne
(w Niemczech, Hiszpanii, Turcji),
podczas których reprezentanci
partnerskich placówek dokonywa-
li oszacowania przeprowadzonych
dzia³añ i zatwierdzali plany na
przysz³oœæ.

BRYKIET TORFOWYBRYKIET TORFOWY

- TANI OPAŁ- TANI OPAŁ

Transport-Handel Stanisław Bechta

Tel. (17) 24-36-505, 502 178 994
Grodzisko Dolne 194A

BezpoBezpośśrredni importer brykietu torfowegoedni importer brykietu torfowego

W sprzedaży posiadamy również

iwęgiel BRUNATNY węgiel KAMIENNY

CENY HURT-DETCENY HURT-DETALAL
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