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Starosta Leżajski
Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku
zapraszają na

Z wielkim smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ
o nag³ym odejœciu naszego d³ugoletniego Prezesa

Eugeniusza Mendyka
Odszed³ od nas Cz³owiek Wielkiego Serca

wyj¹tkowej skromnoœci i ¿yczliwoœci

Rodzinie i Bliskim
sk³adamy

najszczersze wyrazy wspó³czucia

Rada Nadzorcza i pracownicy
„Spo³em” Powszechnej Spó³dzielni Spo¿ywców w Le¿ajsku

Nowa siedziba
Powiatowego Lekarza Weterynarii!

Od 1 października 2016r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Leżaj-
sku zmienił siedzibę na: Plac Dworcowy 1 (dworzec PKP – I piętro)

Godz. 12.00 – Uroczysta Msza Święta w Bazylice OO. Bernardynów
w Leżajsku w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych,
delegacji i zaproszonych gości oraz mieszkańców Ziemi Leżajskiej

Godz. 13.00 – Przemarsz pod Pomnik poległych w walkach niepodległościowych,
złożenie wieńców i kwiatów

Godz. 13.45 – Przemarsz ulicą Mickiewicza pod Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

Godz. 14.00 – Plac przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku: wspólny posiłek (wojskowa grochówka)
i krótki koncert patriotycznych pieśni wykonanych przez Orkiestrę Reprezentacyjną Kawalerii Rzeczypospolitej

Polskiej w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego

Godz. 14.30 – Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku: Patriotyczny program artystyczny w wykonaniu młodzieży
z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku oraz Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku

pn. „Radośni wolnością, wolni z radością”.

ZAPRASZAMY

PROGRAM:Leżajsk,
11 listopada br. (piątek)

Powiatowe Obchody
98. rocznicy Odzyskania Niepodległości
pn. „Radośni wolnością, wolni z radością”

Z prac Rady i Zarządu Powiatu .............................................. 3

Kolejne inwestycje drogowe w powiecie ................................. 4

Nagrody Powiatu Leżajskiego .............................................. 5-7

Scalanie gruntów ................................................................... 8-9

Konferencja w ramach „Podkarpackich Dni Biznesu” ........ 10

Konsultacje społeczne projektu „strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju” ................................................ 10

OŚWIATA ......................................................................... 11-13

Wywiad z Dominikiem Tudrynem .................................... 14-15

KULTURA ........................................................................ 16-17

SPORT ............................................................................... 18-20

ABC BEZROBOTNEGO ................................................... 21

KOMUNIKATY .................................................................... 22

Poradnik – Jak załatwić sprawę: Zgłoszenie budowy
lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
z projektem budowlanym ....................................................... 23

PODRÓŻE Z IRENEUSZEM WOŁKIEM .................. 24-25

BLOK REKLAMOWY.................................................... 26-28



3

Z PRAC RADY I ZARZĄDU POWIATU

KURIER POWIATOWY � 10/2016 (145)

We wrześniu br. radni Rady
Powiatu Leżajskiego spotka-
li się na dwóch nadzwyczaj-
nych posiedzeniach, zwoła-
nych na wniosek Zarządu
Powiatu Leżajskiego.

ty edukacyjnej. Termin realizacji:
od 1.05.2017 r. do 31.10.2019 r.
Wartość projektu: 792.555,25 zł.
W ramach projektu przewidziane
są takie działania, jak m.in.: płat-
ne staże zawodowe, szkolenia
z zakresu wózków widłowych, pra-
wo jazdy C+E i z obsługi kas fi-
skalnych, warsztaty prowadzone
przez fachowców z branż logi-
stycznej i ekonomicznej, studia
podyplomowe, utworzenie pra-
cowni gospodarki magazynowej,
zakup pomocy dydaktycznych.

Wrzeœniowe sesje Rady Powiatu Le¿ajskiego

� Podjęcie uchwały zmieniającej
Uchwałę Nr XX/83/2015 Rady
Powiatu Leżajskiego z dnia
22 grudnia 2015 r. w sprawie za-
twierdzenia udziału w projekcie
pn. „Dobry start w zawodową
przyszłość” w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego
Działanie 9.4 Poprawa jakości
kształcenia zawodowego.
Projekt realizuje Zespół Szkół

Technicznych w Leżajsku. W wy-
niku oceny formalnej i meryto-
rycznej w/w projekt składany
w konkursie ogłoszonym przez
WUP w Rzeszowie uzyskał pozy-
tywną ocenę i został skierowany
do negocjacji. Zmiana dotyczyła
wyliczeń dotyczących wielkości
wkładu własnego niepieniężnego,
który stanowił koszt udostępnie-
nia sal. Wartość projektu:
3.116.812,78 zł. W ramach projek-
tu przewidziano: staże i praktyki

XXXI nadzwyczajna sesja Rady
Powiatu Leżajskiego odbyła się
15 września z następującym po-
rządkiem obrad:
� Podjęcie uchwały w sprawie za-

twierdzenia udziału w projekcie
pn. „Wykwalifikowany logistyk
i ekonomista – sukces na rynku
pracy”.
Projekt będzie realizował Ze-

spół Szkół Licealnych w Leżajsku.
Celem projektu jest wzrost zdol-
ności do zatrudnienia absolwen-
tów ZSL/Technikum nr 2 w Leżaj-
sku w zawodach technik logistyk
i ekonomista poprzez poprawę ja-
kości kształcenia dostosowanego
do rynku pracy i wzbogacenia ofer-

dla uczniów, kursy i szkolenia dla
uczniów, kursy kwalifikacyjne
i studia podyplomowe dla nauczy-
cieli, doposażenie pracowni oraz
doradztwo zawodowe. Termin re-
alizacji projektu: od 1.09.2016 r.
do 31.10.2019 r.
� Podjęcie uchwały w sprawie re-

alizacji inwestycji pn. „Przebudo-
wa odcinka drogi powiatowej nr
1275R Budy Łańcuckie gr. pow.
– Laszczyny w km 20+888-
23+187”.

� Podjęcie uchwały w sprawie
zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Powiatu Leżajskiego.

� Podjęcie uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budże-
cie Powiatu na 2016r.

� Informacja Zarządu Powiatu
w sprawie wniosków składanych
do Programu odbudowy dróg
lokalnych.
Z kolei, na nadzwyczajnej sesji,

zwołanej w dniu 29 września br.,
radni zajęli się zmianami w budże-
cie Powiatu na 2016 r.

MK

We wrześniu br. Zarząd Po-
wiatu Leżajskiego obradował na
pięciu posiedzeniach realizując
zadania przypisane dla powiatu
odpowiednimi przepisami pra-
wa, realizując uchwały Rady
Powiatu Leżajskiego, gospodaru-
jąc mieniem oraz wykonując bu-
dżet.

Z PRAC ZARZ¥DU POWIATU LE¯AJSKIEGO
Ponadto Zarząd uczestniczył

w licznych wydarzeniach nauko-
wych, patriotycznych, kultural-
nych i sportowych odbywających
się na terenie powiatu oraz poza
jego granicami, np.: naradzie ro-
boczej w ramach „Zespołu do
spraw Systemu Powiadamiania
Ratunkowego i Państwowego Ra-

townictwa Medycznego na tere-
nie województwa podkarpackie-
go”, konsultacjach społecznych
projektu „Strategii na rzecz od-
powiedzialnego rozwoju”, Potycz-
kach kulinarnych KGW Powiatu
Leżajskiego „Gdzie kucharek
sześć…”, Obchodach „Święta
Lasu”, uroczystości nadania imie-

nia św. Franciszka z Asyżu Szko-
le Podstawowej w Jelnej, VI Mię-
dzynarodowym Turnieju Karate
IKO GALIZIA CUP, uroczystym
otwarciu przedszkola piłkarskie-
go Legii Warszawa w Leżajsku, IX
Ogólnopolskich Nowosarzyń-
skich Zawodach w Marszach na
Orientację „Budzyń 2016”.

Prezydium Rady

Dyrektorzy szkół
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W odpowiedzi na Pana pismo znak: RIZD.7013.16.13.2016 z dnia 10 czerw-
ca 2016 r. w sprawie przejęcia zarządzania przez Gminę Leżajsk drogi powia-
towej nr 1263R w km 2+856-4+356, uprzejmie przedstawiam następujące
informacje:

Zgodnie z §5 pkt 4 wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorial-
nego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych
związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej,
w tym na przeciwdziałanie ze środków dotacji powinny dotyczyć wyłącznie
mienia jednostki.

Mając na uwadze §2 pkt 1 wytycznych Ministra SWiA, w przypadku przeję-
cia własności, zakres oraz wartość strat na przedmiotowej drodze zostaną prze-
niesione z Powiatu Leżajskiego na Gminę Leżajsk.

W sytuacji zmiany właściciela drogi należy zwrócić się do Wojewody Pod-
karpackiego z prośbą o ujęcie tej drogi w protokołach Gminy Leżajsk z 2013 r.
co będzie skutkowało usunięciem jej z protokołów Powiatu Leżajskiego z tego
samego roku. Wniosek ten powinien zawierać dokumenty potwierdzające prze-
kazanie drogi jak również wypisy z rejestru gruntów potwierdzające własność
Gminy Leżajsk.

W przypadku przejęcia części drogi przez Gminę należy mieć na uwadze
zachowanie ciągłości drogi powiatowej jak i drogi gminnej.

W związku z powyższym informuję, że w przypadku przejęcia przedmioto-
wej drogi na własność istnieje możliwość ubiegania się o dotację po spełnieniu
powyższych, zgodnych z wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji warunków jak również innych powszechnie obowiązujących przepisów.

Protokół szkód dotyczący
dróg, które wymagają prze-
budowy, sporządzony po ob-
fitych deszczach w 2014 r.
przez służby Wojewody Pod-
karpackiego i Powiatu Le-
żajskiego, stał się pod-
stawą do starania się o do-
tację z urzędu wojewódz-
kiego z przeznaczeniem na
usuwanie skutków klęsk
żywiołowych, która wynio-
sła 80% przy 20% wkładzie
samorządów.

Ze względu na możliwość uzy-
skania większej dotacji na drogę
nr 1241R, Zarząd Powiatu podjął
decyzję o przebudowaniu w pierw-
szej kolejności dróg nr 1241R
i 1247R, jednocześnie nie rezy-
gnując z remontu drogi na Pod-
kudłacz. Świadczy o tym pisemna
deklaracja złożona Wójtowi Gmi-
ny Leżajsk i Radzie Gminy Le-
żajsk o zabezpieczeniu na ten cel
środków w myśl zasady 50/50
(50% środków z budżetu Powia-
tu i 50% z budżetu Gminy),
o czym również informowaliśmy
w czerwcowym numerze „Kurie-
ra Powiatowego”. Przyczynkiem
do wspomnianej zmiany kolejno-
ści była także ocena stopnia funk-
cjonalności wybranych dróg, z któ-
rych droga nr 1260R na Podku-
dłacz nie stanowiła tak znaczące-
go węzła komunikacyjnego, jak
drogi nr 1241R i 1247R. Biorąc
pod uwagę powyższe fakty nie-
trudno zauważyć, że twierdzenie,
iż Powiat nie jest zainteresowany
remontem drogi na Podkudłacz –

a takie twierdzenie padło podczas
zebrania wiejskiego w Biedaczo-
wie (protokół z zebrania wiejskie-
go do pobrania na stronie inter-
netowej Gminy Leżajsk) – jest
nadużyciem i stoi w sprzeczności
z zasadami, jakich powinny prze-
strzegać dwie współpracujące ze
sobą jednostki samorządowe,
mając na celu dobro wspólne.

Sygnały dotyczące przejęcia
drogi w celu wykonania przebu-
dowy przez Gminę Leżajsk dotar-
ły do mieszkańców, a także do
Wojewody Podkarpackiego, któ-
ry w efekcie przekazał informację
o możliwości przejęcia zadania
przez samorząd Gminy (pismo
Wojewody Podkarpackiego SR-
V.630.16.2016 – patrz obok). Nie-
mniej jednak samorząd Gminy
Leżajsk nie doprowadził do fina-
lizacji wcześniej rozpoczętych
działań.

Natomiast zgodnie z wcześniej-
szymi ustaleniami, w kolejnym
wniosku o dotację z urzędu woje-
wódzkiego z przeznaczeniem na
usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych, droga nr 1260R na Podku-

dłacz została zgłoszona jako
pierwsza w kolejności do remon-
tu. Kwestia przebudowy drogi nie
powinna już budzić niczyich emo-
cji, tym bardziej, że Powiat uzyskał
promesę na sumę 680.000 zł –
patrz powyżej, stanowiącą 80%
wartości zadania, przy 10% wkła-
dzie Powiatu i 10% wkładzie Gmi-
ny Leżajsk (zgodnie z zasadą
50/50). Droga zostanie przebudo-
wana na odcinku o długości 1,5
km. W ramach przebudowy zosta-
nie wykonana podbudowa z kru-
szywa o grubości 15 cm, którą
przykryją dwie warstwy masy bi-
tumicznej o grubości 7 cm i 5 cm.
Zakończenie robót zaplanowano
na 2 grudnia 2016 r.

W ciągu ostatnich dwóch lat
Zarząd Powiatu pozyskał środki
w ramach usuwania skutków klęsk
żywiołowych na przebudowę od-
cinków dróg w kwocie 2.013.375
zł, co jest dowodem właściwej go-
spodarności, a wraz z dobrą me-
rytoryczną i niepodszytą emocja-
mi współpracą z samorządami
gminnymi przynosi pożądane re-
zultaty. SP

W związku z tym Rada Powiatu
w uchwale podjętej na 2016 r. wy-
typowała do przebudowy trzy od-
cinki dróg:
– drogę powiatową nr 1263R od

drogi powiatowej nr 1260R na
Podkudłacz,

– drogę powiatową nr 1247R
Brzyska Wola – Słoboda (Kolo-
nia Polska),

– drogę powiatową nr 1241R Hu-
cisko – Ruda Łańcucka – Przy-
chojec – Leżajsk.

WOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

skr. poczt. 297
SR-V.630.16.2016

Pan Krzysztof Sobejko
Wójt Gminy Leżajsk

Do wiadomości: Starosta Powiatu Leżajskiego

WOJEWODA PODKARPACKI
 (-)

Ewa Leniart
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

„Polskie drogi”
Kolejne inwestycje drogowe w powiecieKolejne inwestycje drogowe w powiecie

Rzeszów, lipiec 2016 r.
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Nagrody Powiatu LeżajskiegoNagrody Powiatu Leżajskiego
Przyznawane od kilkunastu lat Nagrody Powiatu Leżajskiego
i Nagrody Starosty Leżajskiego już po raz kolejny trafiły
w ręce tych, których działania na rzecz upowszechniania
kultury oraz osiągnięcia twórcze, sportowe, dydaktyczno-
wychowawcze wyróżniają ich na tle lokalnej społeczności,
a także w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju
i promocji powiatu leżajskiego.
Ceremonia wręczenia nagród, podczas której wszyscy uhono-

rowani odebrali symboliczne statuetki i dyplomy z rąk Sta-
rosty Leżajskiego Marka Śliża oraz Wicestarosty Leżajskie-
go Zdzisława Leśko, odbyła się 13 października br. w Muzeum
Ziemi Leżajskiej.
Podczas uroczystości nie zabrakło również akcentu arty-
stycznego w postaci występu uczestnika muzycznego talent
show emitowanego w TVP1 Dominika Tudryna, który zaśpiewał
dla zgromadzonych gości.

NAGRODY DLA NAUCZYCIELI
Nagrody Starosty Leżajskiego

za osiągnięcia dydaktyczno-wy-
chowawcze przyznano w tym roku
dwunastu nauczycielom.

Nagrody I stopnia:

się menadżerem wzorowo zarządzającym fi-

nansami placówki. Z ogromną determinacją

dąży do unowocześniania szkoły i zapew-

nienia uczniom lepszych warunków do na-

uki oraz rozwijania ich zainteresowań.

Robert Maruszak
z Zespołu Szkół Technicznych
w Leżajsku

Robert Maruszak jest nauczycielem

przedmiotów zawodowych z zakresu me-

chatroniki oraz odnawialnych źródeł ener-

gii. W ramach zajęć pozalekcyjnych pro-

wadzi w szkole Szkolne Kółko Automaty-

ka i Mechatronika. W trakcie prac kółka

powstało wiele konstrukcji, wśród których

na wyróżnienie: dron, motorower elek-

tryczny, robot mobilny, robot mobilny

z czujnikiem linii, roboty minisumo. Na pod-

kreślenie zasługuje fakt, że w całości zo-

stały zaprojektowane i samodzielnie wy-

konane przez uczniów z pomocą nauczy-

ciela. Uczniowie pod jego opieką biorą

udział w licznych konkursach i olimpiadach

zdobywając wysokie lokaty.

Halina Samko
Dyrektor Zespołu Szkół Technicz-
nych im. Tadeusza Kościuszki
w Leżajsku

Halina Samko – pełni funkcję dyrektora

ZST w Leżajsku od 1 września 2009 r. Prio-

rytetem jej działań jest zapewnienie uczniom

jak najlepszych warunków rozwoju kompe-

tencji i umiejętności zawodowych. Cel ten

realizuje poprzez wdrażanie nowych progra-

mów nauczania, stałe doskonalenie kwalifi-

kacji nauczycieli, doradztwo edukacyjno–za-

wodowe dla młodzieży oraz modernizację

bazy dydaktycznej szkoły. Szczególną uwa-

gę w swojej pracy zwraca na rozwój zainte-

resowań i uzdolnień uczniów poprzez zapew-

nienie im udziału w kółkach zainteresowań

i zajęciach pozalekcyjnych.

Bożena Garbacka
Dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Bożena Garbacka pełni funkcję dyrekto-

ra SOSW od 2006 r., posiada kwalifikacje

do pracy w szkole dla uczniów z niepełno-

sprawnością intelektualną. Wypracowała

i skutecznie realizuje koncepcję moderni-

zacji i rozwoju SOS-W, uwzględniającą po-

trzeby środowiska lokalnego, aktualne ten-

dencje w kształceniu i wychowaniu ucz-

niów ze specjalnymi potrzebami edukacyj-

nymi oraz najnowsze rozwiązania metodycz-

ne i środki dydaktyczne stosowane

w kształceniu specjalnym.

Zbigniew Trębacz
Dyrektor Zespołu Szkół Liceal-
nych im. Bolesława Chrobrego
w Leżajsku

Zbigniew Trębacz funkcję dyrektora

szkoły pełni od 3 lat. Jest wyróżniającym

Nagrody II stopnia:

ZESPÓŁ SZKÓŁ
LICEALNYCH W LEŻAJSKU:
�ks. Wacław Zygarowicz (na-

uczyciel religii)
�Grzegorz Leja (nauczyciel ma-

tematyki i informatyki)

�Elżbieta Jużyniec (nauczyciel
przedmiotów ekonomicznych)

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
W LEŻAJSKU:
�Piotr Foryt (wicedyrektor i na-

uczyciel wychowania fizycznego)
�Marta Śmiałek (nauczyciel ma-

tematyki)
�Krystyna Zastawny (nauczyciel

przedmiotów ekonomicznych)
�Barbara Tołpa (nauczyciel

przedmiotów ekonomicznych)
�Waldemar Szczepanik (nauczy-

ciel praktycznej nauki zawodu)
�Beata Prościak (nauczyciel ję-

zyka polskiego)
�Robert Franus (nauczyciel geo-

grafii)

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W LEŻAJSKU:
�Edyta Palus (psycholog)
�Justyna Sandomierska (peda-

gog)

SPCJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
W LEŻAJSKU:
�Małgorzata Podubny (nauczy-

ciel – logopeda)
�Lidia Kania (nauczyciel przed-

miotów zawodowych)

Nagrodzeni nauczyciele oraz dyrektorzy szkół
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Nagrody Powiatu LeżajskiegoNagrody Powiatu Leżajskiego

Stanisław Kuźniar
To wieloletni, zasłużony członek Kapeli

Ludowej „Grodziszczoki”. Z Kapelą gra nie-
przerwanie od 1980 roku. Od początku
współpracował też i był związany z Zespo-
łem „Grodziszczoki”. To muzyk, który gra
na jednym z trudniejszych ludowych instru-
mentów: kontrabasie. Grając w kapeli
wielokrotnie przysłużył się temu, że kape-

Nagrody Powiatu Leżajskiego w dziedzinie kultury są przy-
znawane za działalność i  osiągnięcia w dziedzinie twór-
czości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr
kultury, a w dziedzinie sportu za osiągnięte wyniki sporto-
we oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia w dziedzinie
kultury i sportu mogły składać: instytucje kultury, organy
jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu leżaj-

skiego, organizacje pozarządowe, kluby sportowe działające
na terenie powiatu leżajskiego, związku lub stowarzyszenia
działające na rzecz kultury fizycznej i sportu oraz inne
podmioty.
W tym roku Zarząd Powiatu Leżajskiego uhonorował 2 osoby
w dziedzinie kultury, a w dziedzinie sportu odznaczył
4 działaczy i 28 zawodników.

Nagrody Powiatu Leżajskiego w dziedzinie KULTURY otrzymali:

NAGRODY W DZIEDZINIE KULTURY I SPORTU

la zdobywała prestiżowe nagrody
w konkursach i przeglądach, zarówno na
szczeblu wojewódzkim jak i ogólnopol-
skim, m.in.: Kapela jest laureatem nagro-
dy Zarządu Województwa Podkarpackie-
go w dziedzinie kultury i sztuki za cało-
kształt działalności, a także Nagrody
im. Oskara Kolberga za Zasługi dla Kultu-
ry Ludowej.

Bartłomiej Urbański
Animator kultury, instruktor związany

z działalnością kulturalną od wielu lat,
autor wielu scenariuszy imprez kultural-
nych, edukacyjnych, patriotycznych. Po-
mysłodawca i realizator nowatorskich mię-
dzynarodowych, ogólnopolskich i lokal-
nych inicjatyw kulturalnych, które na sta-
łe wpisały się w kalendarz kulturalny zie-

mi leżajskiej. Kontynuuje prace w kierun-
ku budowania wielokulturowych więzi
współpracując z zespołami artystycznymi
z Ukrainy, Francji, Czech, Włoch, Węgier
i Bułgarii.

W 2002 roku założył Grupę Wokalną
„Meritum”. Od 2001 roku działa społecz-
nie w Towarzystwie Społeczno-Kultural-
nym „Leliwa”.
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Nagrody Powiatu LeżajskiegoNagrody Powiatu Leżajskiego
Nagrody Powiatu Leżajskiego w dziedzinie SPORTU otrzymali:

W kategorii zawodnik:

� zawodnicy Parafialnego Ucz-
niowskiego Klubu Sportowego
„Arka”: Krystian Kołodziej
i Marcin Doktor

� zawodnicy Leżajskiego Klubu
Kyokushin Karate: Mikołaj Sro-
ka, Maciej Mach, Natalia Sta-
chula, Katarzyna Burda, Julia
Żak, Maciej Jeziorowski, Izabe-
la Dec, Radosław Fleszar, Hu-
bert Fleszar, Daniel Błoński,
Anna Szczuka, Oliwia Wojtas,
Natalia Kondeusz

� zawodnicy Kolarskiego Ludo-
wego Klubu Sportowego „AZA-
LIA” w Brzózie Królewskiej:
Brygida Piersiak, Katarzyna So-
cha, Kinga Kalembkiewicz, Ka-
rolina Kozyra, Zuzanna Flis,

W kategorii działacz:

Zbigniew Śliwa
Jest organizatorem sportu i rekreacji

oraz trenerem piłki nożnej PZPN UEFA – B.
Od ponad 20 lat jest aktywnym działaczem
sportowym. Pełnił szereg funkcji w struk-
turach sportowych Podkarpackiego Zrze-
szenia Ludowe Zespoły Sportowe, Powia-
towego Zrzeszenia Zespołów Sportowych
w Leżajsku oraz Klubu Sportowego VIC-
TORIA w Giedlarowej. Zawsze z dużym za-
angażowaniem podchodzi do pełnionych
przez siebie funkcji społecznych. Jest po-
mysłodawcą i współtwórcą powiatowych
rozgrywek dziewcząt i chłopców w piłce
nożnej w formie ligi powiatowej w sezo-
nie zimowym i letnim. Od wielu lat jest
organizatorem licznych turniejów i zawo-
dów sportowych.

Stanisław Zygmunt
Jest trenerem drugiej klasy w dyscypli-

nie kolarstwo oraz Prezesem Kolarskiego
Ludowego Klubu Sportowego „Azalia”
w Brzózie Królewskiej oraz Wiceprezesem
Podkarpackiego Okręgowego Związku Ko-
larskiego. Od 20 lat pracuje w roli szkole-
niowca. Na przestrzeni tych lat wychował
ośmioro Mistrzów Polski, a jego podopieczni
zdobyli łącznie 33 medale w Mistrzostwach
Polski, Młodzieżowych Mistrzostwach Pol-
ski w kolarstwie szosowym, górskim i prze-
łajowym, a także reprezentowali barwy kra-
ju na Mistrzostwach Świata i Europy w ka-
tegorii Junior. Organizator wielu wyścigów
i mistrzostw w kolarstwie szosowym.

Artur Wziątka
Od 2007 roku jest sekretarzem w Le-

żajskim Klubie Kyokushin Karate. Bierze
czynny udział w pracach społecznych na
rzecz klubu, tj. organizuje zawody, obozy
i pokazy karate. Od 20 lat czynnie uprawia
karate w w/w klubie. Jest instruktorem
sportu, rekreacji ze specjalizacją samoobro-
na oraz instruktorem karate w Leżajsku,
a także oddziale leżajskiego klubu w No-
wej Sarzynie. Zawodnicy pod jego opieką
zdobywali liczne medale i zajmowali najwyż-
sze lokaty w różnych zawodach.

Janusz Kuszpa
Prezes Ludowego Klubu Sportowego

„Brzyska” w Brzyskiej Woli, Organizator
Sportu i Rekreacji, trener piłki nożnej od 2002
roku licencja PZPN UEFA – B. Sekretarz pod-
okręgu Stalowa Wola na lata 2016-2020.
Jest aktywnym i doświadczonym działaczem
na terenie powiatu oraz województwa pod-
karpackiego. Jest pomysłodawcą i współ-
twórcą wielu imprez sportowo-rekreacyjnych
na obszarze Powiatu Leżajskiego. Jego dru-
żyna juniorów LKS „Brzyska” w Brzyskiej
Woli awansowała do II ligi juniorów starszych
w sezonie 2013/2014 i gra w tej lidze do
dziś. Organizator pikników rodzinnych oraz
turniejów piłki siatkowej.

Sebastian Stachula, Patryk Pla-
sota

� zawodnik Andrzej Paszko
� zawodnicy: Marcin Karakuła,

Wojciech Zięzio
� zawodnicy Centrum Sztuk Wal-

ki i Sportu w Leżajsku: Aleksan-
dra Kula, Paula Majder, Aldo-
na Korchowiec.

Wszystkim nagrodzonym skła-
damy serdeczne gratulacje i życzy-
my niewyczerpanego źródła mo-
tywacji oraz inspiracji, nieustają-
cej odwagi do podejmowania no-
wych wyzwań, spełnienia w życiu
zawodowym i osobistym, zdoby-
wania upragnionych celów,
a przede wszystkim wielu powo-
dów do uśmiechu każdego dnia.

NN

Nagrodzona Katarzyna Burda Nagrodzony Marcin Doktor

Dominik Tudryn
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Scalanie gruntów jest klasycz-
nym rozwiązaniem o charakterze
geodezyjno-prawnym, którego
celem jest tworzenie korzystniej-
szych warunków gospodarowa-
nia w rolnictwie i leśnictwie.
W wyniku przeprowadzenia tej
skomplikowanej i niezwykle pra-
cochłonnej procedury, uzyskuje
się kształtne działki o dogodnym
dojeździe. Dzięki nowo zaprojek-
towanemu układowi komunika-
cyjnemu wsi, który umożliwia do-
jazd do działek i skraca odległość
między siedliskiem i działkami
uprawowymi, obniżeniu ulegają
koszty produkcji, zmniejszają się
nakłady pracy i zużycie paliwa.
Postępowanie scaleniowe oraz
zagospodarowanie poscaleniowe
przeprowadza i wykonuje staro-
sta jako zadanie z zakresu admi-
nistracji rządowej finansowane ze
środków budżetu państwa na
podstawie ustawy z dn. 26 marca
1982 r. o scalaniu i wymianie
gruntów (Dz.U.2014.700 t.j.).

Scaleniem obejmuje się grun-
ty położone w jednej lub kilku
wsiach bądź w ich częściach –
grunty te tworzą obszar scalenia.
Postępowanie scaleniowe może
być wszczęte na wniosek więk-
szości właścicieli gospodarstw
rolnych, położonych na projek-
towanym obszarze scalenia lub
na wniosek właścicieli gruntów,
których łączny obszar przekracza
połowę powierzchni projektowa-
nego obszaru scalenia. Wszczę-
cie postępowania scaleniowego
lub wymiennego następuje
w drodze postanowienia starosty.
Postanowienie o wszczęciu po-
stępowania scaleniowego lub
wymiennego w szczególności po-
winno zawierać: określenie gra-
nic i powierzchni obszaru scale-
nia lub wymiany gruntów, wykaz

uczestników scalenia lub wymia-
ny gruntów, przewidywany ter-
min zakończenia prac scalenio-
wych lub wymiennych. Postano-
wienie o wszczęciu postępowania
scaleniowego odczytuje się na ze-
braniu uczestników scalenia,
zwołanym przez starostę, a po-
nadto wywiesza się je na okres 14
dni w lokalach urzędów gmin, na
których terenie są położone
grunty objęte scaleniem oraz na
tablicach ogłoszeń we wsiach,
których grunty tworzą obszar sca-
lenia.

Uczestnik scalenia lub wymia-
ny, otrzymuje grunty o równej
wartości szacunkowej w zamian
za grunty dotychczas posiadane.
Jeżeli wydzielenie gruntów
o równej wartości szacunkowej
jest technicznie niemożliwe lub
gospodarczo nieuzasadnione, za
równą wartość szacunkową uwa-
ża się również wartość o różnicy

nieprzekraczającej 3%. Na zgod-
ny wniosek zainteresowanych
uczestników scalenia można im
wydzielić grunty o innej warto-
ści szacunkowej stosując dopła-
ty. Są one wypłacane uczestni-
kom scalenia ze środków powia-
tu jednorazowo, w terminie
dwóch miesięcy po zakończeniu
scalenia, zaś uczestnik scalenia
zobowiązany do dopłaty uiszcza
ją w terminie dwóch miesięcy po
zakończeniu scalenia, na rachu-
nek powiatu. Dopłaty między
uczestnikami wymiany są regu-
lowane bezpośrednio między
nimi. Jeżeli liczba uczestników
scalenia przekracza 10 osób, po-
stępowanie scaleniowe prowadzi
się z udziałem rady uczestników
scalenia w składzie 3-12 osób,
jako społecznego organu dorad-
czego, wybieranego i odwoływa-
nego przez uczestników scalenia
z każdej wsi objętej scaleniem.

Rada uczestników scalenia jest
wybierana na zebraniu uczestni-
ków scalenia, zwołanym przez
starostę.

Grunty objęte scaleniem sza-
cuje oraz opracowuje projekt
scalenia upoważniony przez sta-
rostę geodeta-projektant scale-
nia, przy udziale powołanej przez
ten organ komisji pełniącej funk-
cje doradcze. Uczestnicy scale-
nia, w drodze uchwały, określają
zasady szacunku gruntów. Na-
stępnie projekt scalenia zostaje
wyznaczony na gruncie, a potem
okazany uczestnikom scalenia.
W terminie 14 dni od dnia oka-
zania projektu scalenia gruntów,
mogą zgłaszać na piśmie staro-
ście zastrzeżenia do tego projek-
tu. Zastrzeżenia te rozpatruje
starosta, po zasięgnięciu opinii
komisji. Opiniowanie zastrzeżeń
do projektu scalenia gruntów
przez komisję odbywa się w obec-
ności zainteresowanych uczestni-
ków scalenia oraz przynajmniej
połowy liczby członków komisji.
Projekt scalenia gruntów może
być zatwierdzony, jeżeli po jego
okazaniu większość uczestników
scalenia nie zgłosiła do niego za-
strzeżeń. Decyzję o zatwierdze-
niu projektu scalenia gruntów
podaje się do wiadomości przez
jej odczytanie na zebraniu uczest-
ników scalenia, a ponadto przez
jej wywieszenie na okres 14 dni
w lokalach urzędów gmin, na któ-
rych terenie są położone scalane
grunty oraz na tablicach ogłoszeń
we wsiach wchodzących w obszar
scalenia.

GN
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Postępowanie to zostało
wszczęte na wniosek większo-
ści właścicieli gruntów postano-
wieniem Starosty Leżajskiego
nr GN.661.28.2015 z dn.
29 października 2015 r., które
zostało odczytane na ogólnym
zebraniu uczestników postępo-
wania scaleniowego. W związ-
ku z możliwością uzyskania na
to zadanie pomocy finanso-
wej w ramach poddziałania
„Wsparcie na inwestycje zwią-
zane z rozwojem modernizacji
i dostosowywanie rolnictwa
i leśnictwa” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020, w maju
br. Powiat Leżajski złożył wnio-

sek o przyznanie pomocy ze
środków unijnych, który został
rozpatrzony pozytywnie. Dnia
4 października 2016 r. w Urzę-
dzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Podkarpackiego na-
stąpiło podpisanie umowy po-
między Samorządem Woje-
wództwa Podkarpackiego w Po-
wiatem Leżajskim o przyzna-
niu pomocy finansowej. Całko-
wity koszt operacji scalenia
gruntów wraz z zagospodaro-
waniem poscaleniowym wyno-
si 27 477 891,22 zł (brutto).
63.63% tej kwoty pochodzić
będzie ze środków unijnych,
natomiast pozostałe 36,37% ze
środków budżetu państwa. Ter-

min realizacji opracowania
projektu scalenia gruntów i za-
twierdzenie decyzją Starosty
Leżajskiego przewidywany jest
na wrzesień 2020 r. Po zatwier-
dzeniu projektu zostaną wyko-
nane prace zagospodarowania
poscaleniowego mające na celu
stworzenie dogodnych warun-
ków dojazdu do nowo wydzie-
lonych działek polegające na
budowie i przebudowie dróg
transportu rolnego, renowacji
rowów melioracyjnych oraz
rekultywacji gruntów. Termin
zakończenia całości prac zago-
spodarowania poscaleniowego
planowany jest na czerwiec
2023 r.

Na terenie powiatu leżajskiego w chwili obecnej toczy się postępowanie
scaleniowe obejmujące obszar wsi Grodzisko Dolne o powierzchni 2689,82 ha.
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Efekt scalenia na przykładzie wsi Hucisko
 linia szara – grunty przed scaleniem
 linia czerwona – grunty po scaleniu
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Pierwsza edycja wydarzenia
odbywającego się w ramach dzia-
łalności Społecznej Podkarpackiej
Akademii Najlepszych Praktyk
spotkała się z szerokim odzewem,
co stało się bezpośrednią moty-
wacją do organizowania kolejnej.
Cykl spotkań i szkoleń zainaugu-
rowała Ogólnopolska Konferen-
cja „Podkarpacie dla biznesu”,
która odbyła się 22.09.br. w Re-
gionalnym Centrum Dydaktycz-
no-Konferencyjnym Politechniki
Rzeszowskiej.

Szkolenia, które odbywały się
do 7.10. w Rzeszowie, Leżajsku,
Tarnobrzegu, Lubaczowie i Bogu-
chwale, miały charakter bezpłat-
ny i skierowane były do przedsię-
biorców, pracodawców, absol-
wentów, osób planujących rozpo-
częcie działalności gospodarczej
oraz podmiotów zainteresowa-
nych prowadzeniem biznesu
w województwie podkarpackim.
Celem spotkań było merytorycz-
ne i praktyczne wsparcie przedsię-

biorczości w regionie, motywowa-
nie do jej rozwoju oraz tworzenia
nowych miejsc pracy z wykorzy-
staniem potencjału kadrowego
Podkarpacia.

28.09.br. w ramach powyższego
przedsięwzięcia, którego partne-
rem jest m.in. Starostwo Powiato-
we w Leżajsku, w auli Muzeum
Ziemi Leżajskiej odbyła się kon-
ferencja zorganizowana przez In-
spektorat ZUS w Leżajsku.
Uczestnicy spotkania, w realizację
którego zaangażowane były rów-
nież: Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego, Urząd Skar-
bowy w Leżajsku oraz Wojewódz-
ka Stacja Sanitarno-Epidemiolo-

giczna w Rzeszowie, mogli zdobyć
oraz poszerzyć wiedzę w zakresie
następujących zagadnień: zasady
objęcia ubezpieczeniem KRUS
osób zakładających działalność
gospodarczą, wypadki przy pracy
i zapobieganie im (KRUS), naj-
częściej występujące problemy
związane z rozliczeniami podatko-
wymi (US), nieprawidłowości
w dokumentach zgłoszeniowych,
rozliczeniowych i płatniczych
(ZUS), odpowiedzialność praco-
dawców i obowiązki pracowników
w kontekście występowania cho-
rób zawodowych (WSSE), wypad-

Konsultacje spo³eczne projektu „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”

W spotkaniu wzięli udział przed-
stawiciele władz samorządowych,
dyrektorzy szkół, kierownicy insty-
tucji oraz przedsiębiorcy z terenu
powiatu leżajskiego. Głównym
punktem spotkania była prezenta-
cja projektu (ze szczególnym
uwzględnieniem uwarunkowań
i kierunków rozwoju powiatu leżaj-
skiego w kontekście województwa
podkarpackiego), będącego przed-
miotem późniejszej dyskusji.

W przyjętym 16.02. br. przez
Radę Ministrów „Planie na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju” uję-
to nową wizję rozwoju kraju. Za-

21.09.br. w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się jedna
z kilkunastu regionalnych konferencji dotycząca kon-
sultacji społecznych projektu „Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju”, w której uczestniczył Se-
kretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Członek Rady
Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds.
Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego Jerzy
Kwieciński.

Pokłosiem działań zespołów jest
projekt „Strategii na rzecz Odpo-
wiedzialnego Rozwoju” (dostęp-
ny na stronie MR). W lipcu Ko-
mitet Koordynacyjny ds. Polityki
Rozwoju pozytywnie zaopiniował
dokument i zarekomendował
przekazanie go do konsultacji spo-
łecznych. W ich ramach zaplano-
wano liczne spotkania branżowo-
tematyczne oraz konferencje ad-
resowane do różnych środowisk
w tym do partnerów społeczno-
gospodarczych i środowisk samo-
rządowych. Efekty konsultacji
społecznych oraz zalecenia wyni-
kające z prognozy oddziaływania
na środowisko projektu „Strate-
gii” znajdą odzwierciedlenie
w ostatecznym projekcie „Strate-
gii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju”, który został przedłożo-
ny Radzie Ministrów w paździer-
niku.

warto w nim wyzwania stojące
przed polską gospodarką (tzw.
pułapki rozwojowe). Na podstawie
dokumentu, jak również prac pro-
wadzonych w ramach grup robo-
czych Ministerstwa Rozwoju,
z wykorzystaniem materiałów uzu-
pełniających przygotowanych
przez poszczególne ministerstwa,
pomysłów zgłaszanych przez oby-
wateli oraz środowiska opiniotwór-
cze, opracowano „Założenia Stra-
tegii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju”, które stały się podstawą
do dalszych prac z udziałem repre-
zentantów innych resortów.

Konferencja w ramach
„Podkarpackich Dni Biznesu”
„Podkarpackie Dni Bizne-
su” to przedsięwzięcie,
którego inicjatorem i or-
ganizatorem jest Zakład
Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Rzeszowie.

ki przy pracy: wymagana doku-
mentacja, przyczyna zewnętrzna,
związek z pracą, podróż służbo-
wa, wina umyślna, rażące niedbal-
stwo, nietrzeźwość, wypłata jedno-
razowego odszkodowania, infor-
macja dla zakładu pracy (ZUS),
prawo do świadczeń krótkotermi-
nowych wypłacanych w związku
z wypadkiem w pracy lub w dro-
dze do pracy (ZUS), program do-
finansowania płatników składek –
bezzwrotne wsparcie finansowe
na rzecz poprawy bezpieczeństwa
i higieny pracy w firmie (ZUS).

NN

NN
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Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

Celem tego międzynarodowego
projektu jest przede wszystkim
doświadczenie przez młodzież
demokratycznego procesu podej-
mowania decyzji, wyrobienia zda-
nia na bieżące tematy, a w konse-
kwencji zwiększanie przez mło-
dych Europejczyków swojej świa-
domości politycznej i społecznej.

Aby zakwalifikować się do pro-
jektu uczniowie musieli przygoto-
wać C.V. w języku angielskim, na-
pisać esej na temat problemów

Udział w pokazach stał się tra-
dycją klas zainteresowanych
przedmiotami ścisłymi. Po raz ko-
lejny uczniowie uczestniczyli w za-
jęciach przeznaczonych dla pasjo-
natów fizyki i nie tylko, bo prze-
cież fizyka to praktyczna matema-
tyka, dlatego każdy uczeń mógł
znaleźć coś dla siebie. Tym razem
pokazy odbyły się w dwóch aulach
uczelni, a zagadnienia i ekspery-
menty dotyczyły czterech dziedzin
fizyki: „Rezonanse”, „Ciecze”,
„Elektromagnetyzm”, „Fizyka
ludzkiego ciała”. Należy podkre-
ślić, że są to zajęcia szczególne, bo
prowadzą je znani i cenieni pro-
fesorowie.

Uwagę uczestników przycią-
gnęły przede wszystkim ciekawe
eksperymenty i doświadczenia
o różnym stopniu trudności. Pre-
zentowano badania niemożliwe

do wykonania w warunkach szkol-
nych, jak również takie, które przy
pomocy najprostszych środków
można powtórzyć w domu.
Wszystkie zajęcia były bardzo do-
brze przygotowane pod względem
teoretycznym i praktycznym, jed-
nak największą przyjemność spra-
wiały nam ćwiczenia, w których
mogliśmy współuczestniczyć, bo
przecież najlepszą formą nauki
jest praktyka.

oraz przedstawić swoją wizję przy-
szłości Unii Europejskiej. Do pro-
jektu od strony merytorycznej
przygotowała uczniów pani Jolan-
ta Sarzyńska – nauczycielka wie-
dzy o społeczeństwie, a wsparcia
i konsultacji językowych oraz
opieki w Krakowie udzieliła pani
Aleksandra Dubiel – nauczyciel-
ka języka angielskiego. Udział
w Sesji był wielkim wyróżnieniem,
gdyż spośród zespołów z całej
Polski zakwalifikowano tylko 30.

Pierwszy dzień pobytu naszej
szkolnej delegacji w Krakowie
upłynął pod znakiem gier i zabaw
integracyjnych, które były przygo-
towane przez szefów poszczegól-
nych komitetów, do których zostali
przydzieleni uczestnicy Sesji. Była
to świetna okazja do poznania się
bliżej przez uczestników konferen-
cji. Kolejne 2 dni były czasem in-
tensywnej pracy w poszczególnych
komitetach. Nasi uczniowie opra-
cowywali w nich projekt rezolucji
dotyczącej współczesnych proble-
mów, z którymi boryka się obec-
nie społeczność europejska m.in.
sprawy zagrożenia terroryzmem,
kryzysu gospodarczego, poszano-
wania praw człowieka czy bezpie-
czeństwa energetycznego państw
członkowskich. Prezydentem Sesji
był pan Fahad Saher z Holandii,
a pracami komitetów zarządzali
międzynarodowi koordynatorzy.
Następnie czwartego dnia konfe-
rencji opracowane projekty rezo-

lucji były odczytywane i przegłoso-
wywane przez uczestników sesji
podczas Walnego Zgromadzenia
Europejskiego Parlamentu Mło-
dzieży. Była to świetna okazja dla
naszych uczniów do zapoznania się
z procesem stanowienia prawa na
szczeblu Parlamentu Europejskie-
go. Udział w projekcie stworzył
również możliwość poszerzenia
swoich kompetencji językowych,
ponieważ sesje EYP odbywają się
w języku angielskim. Był także
okazją do nawiązania nowych kon-
taktów oraz wymiany swoich po-
glądów na sprawy bieżącej polity-
ki europejskiej.

Uczniowie i opiekunowie prag-
ną podziękować Dyrekcji Szkoły
oraz Komitetowi Rodzicielskiemu
za udzielenie wsparcia finansowe-
go na wyjazd do Krakowa. Z pew-
nością było to pasjonujące do-
świadczenie, pozwalające zwięk-
szyć swoją świadomość na polity-
kę państw członkowskich Unii
Europejskiej.

Wojciech Kuca
Jolanta Sarzyńska

Europejski Parlament M³odzie¿y
W dniach 2-5.09.br. de-
legacja uczniów naszej
szkoły z klasy IIIG LO
(humanistyczno-prawnej)
w składzie: Kiełboń Edy-
ta, Garbacz Monika, Kuca
Wojciech i Cal Adrian
uczestniczyła w 13 Naro-
dowej Sekcji Selekcyjnej
Europejskiego Parlamentu Młodzieży (European Youth
Parliament Poland), która odbyła się w Krakowie.

Pokazy z fizyki na Uniwersytecie
Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie

Udział w tego typu pokazach jest
możliwy dzięki zaangażowaniu na-
szych nauczycieli, dlatego chcemy
podziękować pani Agnieszce Bur-
da, pani Elżbiecie Naróg, pani Bo-
żenie Zawadzkiej i panu Andrze-
jowi Majewskiemu za dobrze zor-
ganizowaną wycieczkę dydak-
tyczną. Mamy nadzieję, że już nie-
długo pojedziemy zdobywać kolej-
ne pasjonujące doświadczenia.

kl. 2c

29.09.br. uczniowie klas
1 i 2 o profilu matema-
tyczno-fizycznym brali
udział w pokazach z fizy-
ki organizowanych przez
UMCS w Lublinie.
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Tego dnia odbyło się uroczyste
ślubowanie, w którym, oprócz
młodzieży, uczestniczyli: dyrekcja
szkoły, wychowawcy, nauczyciele,
rodzice i zaproszeni goście: Czło-
nek Zarządu Powiatu Leżajskie-
go Lucjan Czenczek oraz Naczel-
nik Wydziału Edukacji, Zdrowia
i Kultury Starostwa Powiatowego
w Leżajsku Alina Cebulak.

Uroczystość miała podniosły
charakter. Rozpoczęło ją wystąpie-
nie Dyrektor Zespołu Szkół Tech-
nicznych pani Haliny Samko, któ-

przypieczętowaniem ślubowania
był podpis przewodniczących klas
na wspólnym Akcie Ślubowania
w Kronice Szkoły. Był to bez wąt-
pienia najważniejszy moment uro-
czystości, dopełnieniem którego
było zawiązanie społeczności kla-
sowych. Na koniec tej części aka-
demii głos zabrali przedstawiciele
klas pierwszych Magdalena Pu-
stelny i Kajetan Walawski.

W dalszej części przyszedł czas
na krótki program artystyczny.
Złożyły się na niego: występ Ze-
społu B17, żartobliwa scenka nie-
zwykłej lekcji widzianej w tzw.
krzywym zwierciadle oraz występ
Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia
Leżajska”.

Uroczystość zakończyło wyko-
nanie pamiątkowych zdjęć klaso-
wych i słodki poczęstunek.

ZST

Ceremonia œlubowania klas pierwszych
6.10.br. uczniowie klas
pierwszych technikum i za-
sadniczej szkoły zawodowej
naszej szkoły, zostali ofi-
cjalnie przyjęci do spo-
łeczności uczniowskiej.

ra podkreśliła znaczenie ceremo-
nii włączenia uczniów w społecz-
ność szkolną i życzyła pierwszokla-
sistom, aby lata spędzone w szkole
wykorzystali na zdobycie wiedzy
pozwalającej na zdanie egzaminu
dojrzałości i egzaminów potwier-
dzających kwalifikacje zawodowe
oraz rozwijali swoje pasje i zainte-
resowania. Głos zabrał również
Członek Zarządu Powiatu pan

Lucjan Czenczek, który pogratu-
lował młodzieży wyboru szkoły
i złożył życzenia powodzenia w na-
uce. Następnie Przewodniczący
Samorządu Uczniowskiego Maciej
Wiatrowicz, przybliżył zebranym
historię szkoły i sylwetkę jej patro-
na Tadeusza Kościuszki.

W dalszej części uroczystości
młodzież złożyła ślubowanie na
sztandar szkoły. Symbolicznym

Głównym celem warsztatów
było zaprezentowanie uczestni-
kom różnych metod uczenia się
języków obcych. W trakcie zajęć,
uczniowie dowiedzieli się między

się uczyć efektywnie oraz jakie są
„3 sekrety twojej głowy”. Trener-
ka podała również adresy stron
internetowych, dzięki którym
można w łatwiejszy i ciekawszy
sposób uczyć się języków obcych.

Wszystkie warsztaty odbyły się
w bardzo miłej, ale jednak nauko-
wej atmosferze. Ten aktywnie spę-
dzony czas, okazał się być wielką
zachętą dla uczniów do nauki ję-
zyków obcych i na pewno wpłynie
na lepszą efektywność uczenia się
tych języków w przyszłości.

Serdeczne podziękowania kie-
rujemy do Dyrekcji Zespołu Szkół
Technicznych za umożliwienie
zorganizowania warsztatów oraz
do Rady Rodziców działającej
przy naszej szkole za wsparcie fi-
nansowe, jakiego nam udzieliła.

Jolanta Maczała

„Umiem uczyæ siê jêzyków obcych”

Festiwal

Techniki

30.09.br. uczniowie klas
pierwszych Zespołu Szkół
Technicznych w Leżajsku,
wzięli udział w warszta-
tach poświęconych nauce
języków obcych „Umiem
uczyć się języków obcych”.
Poprowadziła je pani Edy-
ta Madej, trenerka Pol-
skiego Stowarzyszenia na
Rzecz Jakości w Nauczaniu
Języków Obcych PASE.

innymi, jak uczyć się inteligentnie,
jak usprawnić pracę mózgu, jakie
techniki pomagają w nauce, jak
uczyć się słówek i gramatyki oraz
jak nauka może być zabawą.

Zajęcia miały charakter prak-
tyczny, uczniowie przećwiczyli
prezentowane techniki, między
innymi techniki zapamiętywania
słówek, dzięki czemu nauczyli się
kilku wyrazów z języka nider-
landzkiego. Każdy z uczestników

rozwiązał również quiz, dzięki któ-
remu dowiedział się jaki ma rodzaj
inteligencji, a co się z tym wiąże,
jakie techniki uczenia się będą dla
niego najodpowiedniejsze. Aby
zdobyta wiedza służyła dłużej,
młodzież uczestnicząca w zaję-
ciach, dostała materiały szkolenio-
we z krótkim opisem tego, czego
dowiedziała się podczas warszta-
tów, czyli np. jakie są sposoby na
słówka, a jakie na gramatykę, jak

wane za pomocą kamerki inter-
netowej, która wykrywała ruchy
ich twarzy i wprawiała animowa-
ne postacie w ruch. Zaś na stano-
wisku muzycznym, można było
poznać kulisy pracy współczesne-
go artysty, który tworzy muzykę
przy pomocy wirtualnych instru-
mentów. Wielką popularnością
cieszyły się pokazy dronów, robo-
tów reagujących na dotyk, robo-
tów sumo czy gokartów. Oblęże-
nie przeżywały stoiska z grami,
matematycznymi łamigłówkami,
doświadczeniami z fizyki czy che-
mii, gdzie dzieci pod opieką

Jego oferta skierowana była do
uczniów szkół podstawowych.
W hali sportowo-widowiskowej
i pracowniach szkolnych nauczy-
ciele i uczniowie przygotowali dla
gości szereg atrakcji. Dzieci mo-
gły dowiedzieć się czym zajmuje
się energetyka odnawialna, jak
działa silnik samochodowy i kasa
fiskalna, na czym polega praca
grafika komputerowego, do cze-
go służy program Photoshop i ta-
blet graficzny, jak działa drukar-
ka 3D. Uczniowie klas technikum
informatycznego tworzyli z dzieć-
mi animacje komputerowe, stero-

uczniów Zespołu Szkół Technicz-
nych wykonywały doświadczenia,
podczas których badano odczyn
różnych substancji oraz otrzymy-
wano gaz pompujący baloniki.

Festiwal był doskonałą okazją
do zaprezentowania się szkolnych
kół zainteresowań i zespołów. Na
scenie swoje kompozycje zagrał
zespół B17. Słodkie wypieki ser-
wowała Mała Cukiernia.

Ponadto wszyscy chętni mogli
obejrzeć szkolne pracownie,
gdzie również przygotowano spe-
cjalne pokazy i konkursy.

ZST

Ukazanie świata techniki
i nauk matematyczno-przy-
rodniczych w atrakcyjnej
i zrozumiałej formie –
taki cel przyświecał or-
ganizatorom V Festiwalu
Techniki, który odbył się
w Zespole Szkół Technicz-
nych w Leżajsku 5.10.br.
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Zespół Szkół w Nowej Sarzynie

Salon
Maturzystów
2016
23.09. br. maturzyści
z Zespołu Szkół w Nowej
Sarzynie uczestniczyli
w Salonie Maturzystów Per-
spektywy 2016, który od-
bywał się 22 i 23 wrze-
śnia w miasteczku akade-
mickim Politechniki Rze-
szowskiej.

W gmachu rektoratu odbywa-
ły się wykłady ekspertów OKE
dotyczące efektywnego przygoto-
wania się do matury, w budynku
Wydziału Zarządzania prezenta-

cje uczelni lokalnych (choć nie
tylko – niektórym maturzystom
szczególnie podobało się spotka-
nie dotyczące rekrutacji na jeden
z angielskich uniwersytetów),

Razem z księdzem Grzegorzem,
wychowawcami i rodzicami, ucz-
niowie klas maturalnych z Zespo-
łu Szkół im. I. Łukasiewicza poje-
chali do dwóch Sanktuariów: św.
Jana Pawła II w Łagiewnikach
oraz Matki Bożej Częstochow-
skiej. Młodzi powierzyli Maryi czas
przygotowań do egzaminu dojrza-
łości oraz prosili o siły i dary Du-
cha Świętego na czas matur. Cen-
tralnym punktem pielgrzymki była
Msza Święta sprawowana przez
arcybiskupa Adama Szala, który
wzywał młodzież do odpowiedzial-
ności i dojrzałości. Również bar-
dzo ważnym punktem pielgrzym-
ki była Droga Krzyżowa na Wałach
Jasnogórskich prowadzona przez
młodzież z Brzozowa. Diecezjalne
spotkanie maturzystów zakończył
wspólny Apel Jasnogórski. Póź-
nym wieczorem wyruszyliśmy
w drogę powrotną do Nowej Sa-
rzyny, pełni optymizmu i nadziei
na dobre wyniki z matury 2017.

a w dawnej stołówce akademic-
kiej znalazło się miejsce dla wy-
stawców – przedstawicieli wielu
szkół wyższych z całej Polski.

Każdy zainteresowany mógł
uzyskać interesujące go informa-
cje dotyczące rekrutacji na cieka-
we kierunki studiów, zaopatrzyć
się w informatory, ulotki i folde-
ry uczelni oraz dowiedzieć się, na
co zwracać uwagę podczas przy-
gotowań do egzaminu maturalne-
go i rozwiązywania arkuszy.

Po części użytecznej wyjazdu –
był też czas na przyjemności:
kawę, frytki i kino – obejrzeliśmy
film „Bridget Jones 3”.

W piękny sobotni poranek, 1.10.br. odbyła się coroczna Pielgrzymka Maturzystów
do Częstochowy.

Pielgrzymka
Maturzystów
z Nowej Sarzyny
na Jasną Górę

Pielgrzymka
Maturzystów
z Nowej Sarzyny
na Jasną Górę

Pielgrzymka
Maturzystów
z Nowej Sarzyny
na Jasną Górę

Pielgrzymka
Maturzystów
z Nowej Sarzyny
na Jasną Górę
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Natalia Nowicka: Dominiku,
gratuluję Ci dotychczasowych
sukcesów i udziału w programie
„Hit, Hit, Hurra!”. Z pewnością
ciężko pracowałeś, aby się tam
znaleźć. Podobno śpiewasz od
przedszkola?

Dominik Tudryn: Dziękuję bar-
dzo. Tak, zgadza się. Po raz pierw-
szy na scenicznych deskach stałem
już w przedszkolu. Brałem wów-
czas udział w konkursie kuratoryj-
nym, w którym wyśpiewałem wy-
różnienie, więc można powie-
dzieć, że to właśnie wtedy zaczęła
się moja przygoda ze śpiewaniem,
która trwa nadal. Przez dwa lata
pracowałem nad swoim głosem
z panią Haliną Mryc-Nogą, a od

trzech lat pracuję z panią Anną
Czenczek, dyrektor Centrum
Sztuki Wokalnej w Rzeszowie.

NN: Jak trafiłeś do programu?
DT: Do programu zgłosiła mnie

pani Ania. O tym, że dostałem się
na castingi dowiedziałem się
w trakcie swojego wypoczynku wa-
kacyjnego na oazie. Jury spodoba-
ło się moje precastingowe nagra-
nie i zaprosili mnie kolejnego dnia
do Warszawy na casting.

NN: W takim razie zdradź nam
coś więcej o kulisach programu?
Mam wrażenie, że jego formuła
sprzyja zawieraniu przyjaźni mię-
dzy uczestnikami?

„Hit, Hit, Hurra!” – nowatorski muzyczny talent show przyjazny
młodym wykonawcom. W programie bierze udział 22 uczestników
w wieku 9-16 lat, którzy śpiewają największe przeboje przy akom-
paniamencie orkiestry, a także występują w duetach z polskimi
i zagranicznymi gwiazdami.

Nowatorska formuła programu wyklucza negatywną rywaliza-
cję, zakłada również przyjazne podejście jury do młodych wyko-
nawców. Nie ma w nim negatywnych komentarzy, a uczestnicy nie
odpadają w żadnym z kolejnych 12 odcinków konkursu.

Lożę jurorską tworzą: Edyta Górniak – diva polskiej sceny mu-
zycznej, Hirek Wrona – uznany dziennikarz i krytyk oraz Bartek
Caboń – trener wokalny. Program prowadzą dziennikarz Artur
Orzech oraz Marta Zalewska – dyplomowana skrzypaczka i mul-
tiinstrumentalistka. Uczestnikom podczas występów towarzyszy
26-osobowa orkiestra pod kierownictwem Daniela Nosewicza.

Źródło: TVP1

Wywiad z Dominikiem Tudrynem,
pochodzącym z powiatu leżajskiego

uczestnikiem programu „Hit, Hit, Hurra!”
emitowanym w środowe wieczory w TVP1.
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DT: Jak najbardziej. Za kulisa-
mi panuje miła i przyjazna atmos-
fera, którą tworzą zarówno
uczestnicy, jury, członkowie orkie-
stry, jak i wszyscy, którzy przygo-
towują program. Z niektórymi
wokalistami znamy się jeszcze
z Międzynarodowego Dziecięce-
go Festiwalu Piosenki i Tańca
w Koninie. Jeśli czuć za kulisami
ducha rywalizacji, to tylko w tym
pozytywnym znaczeniu, bo z po-
zostałymi uczestnikami wspieramy
się nawzajem i dopingujemy. Zde-
cydowanie ma na to wpływ formu-
ła programu, bo nikt nie odpada.
Wiadomo, że w studiu wszystko
wygląda inaczej niż to można zo-
baczyć na ekranie telewizora, ale
właśnie na tym polega magia tele-
wizji. Jest bardzo głośno, wszech-
obecne i ruchome kamery uła-
twiają dowolne ujęcia, no i oczy-
wiście piękna scenografia, która
bardzo mi się spodobała.

NN: Jak sobie radzisz z tremą
na scenie?

DT: Pierwszy występ w progra-
mie był bardzo stresujący, bo mia-
łem wystąpić w duecie, co jest dość
trudne, ponieważ między dwoma
wokalistami wykonującymi ten
sam utwór musi istnieć współpra-
ca, żeby zsynchronizować ze sobą
każdy dźwięk. Towarzyszy temu
spora trema, ale gdy już się wyj-
dzie na scenę, to wszystko odpły-
wa i trzeba się skupić na pracy nad
dobrym wykonaniem utworu.

NN: Jesteś wolontariuszem
w jednym z lokalnych stowarzy-
szeń działających na rzecz osób
niepełnosprawnych, należysz do
młodzieżowej drużyny OSP w Ru-
dzie Łańcuckiej, gdzie mieszkasz,
a do tego masz bardzo dobre oce-
ny – zdradź, w jaki sposób udaje
Ci się godzić naukę i bycie społecz-
nikiem z udziałem w programie?

DT: Naukę stawiam na pierw-
szym miejscu i mimo tego, że je-
stem w programie, to staram się
z niczym nie zostawać w tyle. Wia-
domo, że czasem jest to bardzo
trudne, bo nagrania do programu
trwają kilka dni i są wyczerpują-
ce, ale mam bardzo wyrozumia-
łych nauczycieli [Dominik uczęsz-
cza do Gimnazjum im. św. Jana
Pawła II w Nowej Sarzynie – przyp.
red.], którzy mi pomagają i dają
wiele wsparcia. Praca z niepełno-
sprawnymi daje mi dużą satysfak-
cję i ogromnie się cieszę, jeśli
moim śpiewem mogę im sprawić
radość. W młodzieżówce OSP
w Rudzie Łańcuckiej działam od
roku i traktuję to bardzo poważ-
nie. Podoba mi się też to, że sta-
nowimy tam naprawdę zgrany ze-
spół.

NN: Słyszałam, że w przyszło-
ści chciałbyś zostać strażakiem,
ale Twoje wokalne sukcesy kierują
Cię raczej w stronę kariery mu-
zycznej. Czy wiążesz swoją przy-
szłość z muzyką, czy wolisz jednak
zawód strażaka?

DT: Póki co, śpiewanie traktuję
bardziej w kategorii hobby, bo
mam świadomość, że tzw. show-
biznes potrafi być bezlitosny, ale
nie wykluczam związania swojej
przyszłości z branżą muzyczną.
Nie miałbym nic przeciwko byciu
profesjonalnym wokalistą, ani by-
ciu strażakiem (śmiech). Nie mam
także nic przeciwko byciu śpiewa-
jącym strażakiem. Po prostu zo-
baczę, co przyniesie przyszłość.
Lubię zdobywać doświadczenia
z wielu dziedzin.

NN: Jakiej muzyki słuchasz, czy
masz swoich ulubionych wykonaw-
ców, co Cię inspiruje muzycznie?

DT: Jeśli chodzi o gatunek, to
nie mam swojego ulubionego, bo
uważam, że w muzyce nie można
się ograniczać, więc słucham
wszystkiego, ale najbliższy jest mi
blues i łagodniejszy rock. Mam
jednak swojego ulubionego muzy-
ka. Jest nim wokalista i gitarzysta
John Mayer – bardzo inspiruję się
jego twórczością. Wśród polskich
wykonawców cenię sobie twórców

internetowych, którzy tworzą
swoją muzykę w warunkach do-
mowych.

NN: Ponoć świat byłby nudny
bez krytyki, więc zawsze znajdą się
tacy, którzy chętnie ją uprawiają.
Jaki masz stosunek do krytyki,
jeśli mowa o Twoim głosie?

DT: Nikt nie jest doskonały,
więc jeśli mogę coś poprawić
w swoim śpiewaniu, to zawsze
chętnie słucham słów krytyki. Wa-
runek jest jeden: krytyka musi być
konstruktywna. Tylko taka mnie
motywuje i napędza do działania.
Trzeba być na nią otwartym, bo
zajmując tylko taką postawę jeste-
śmy w stanie czegokolwiek się na-
uczyć.

NN: Czy jest coś, co chciałbyś
powiedzieć czytelnikom „Kurie-
ra”?

DT: Bardzo zachęcam wszyst-
kich do oglądania programu
w TVP1 w każdą środę o 20.30.
Będę również wdzięczny za kibi-
cowanie mi i oddawanie na mnie
głosów w finale, jeśli oczywiście się
tam znajdę, dziękuję również za
dotychczasowe wsparcie, bo to
najlepsza motywacja dla mnie.

NN: Dziękuję Ci Dominiku za
rozmowę. Życzymy Ci samych
sukcesów i oczywiście zwycięstwa
w programie.

DT: Ja również bardzo dzięku-
ję.

W duecie z Natalią Szroeder
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Wzorem lat ubiegłych Gminny
Ośrodek Kultury w Giedlarowej
przy wsparciu Parafii pw. Święte-
go Michała Archanioła zorganizo-
wał imprezę folklorystyczną pod
nazwą Jarmark Kulturalny „Na
Michała”, która odbyła się 25.09.br.
na parkingu przy Kościele parafial-
nym w Giedlarowej. Współorgani-
zatorem przedsięwzięcia był Po-
wiat Leżajski. Giedlarowski Jar-
mark Kulturalny „Na Michała” to
impreza organizowana w okolicach
odpustu parafialnego. Jej celem
jest podtrzymywanie i kultywowa-

nie ludowych tradycji, pieśni i tań-
ców, które nieuchronnie odchodzą
w zapomnienie. Jarmarkowi towa-
rzyszą wystawy oraz prezentacje
zespołów obrzędowych, kiermasze
rękodzieła oraz degustacja potraw.
Hasłem przewodnim tegoroczne-
go Jarmarku był „Festiwal Tańca”.
Swoją obecnością zaszczycili nas

liczni goście: przedstawiciele władz
samorządowych, organizacji spo-
łecznych, a także giedlarowskiej
parafii. Program artystyczny był
niezwykle zróżnicowany i bardzo
bogaty. W części artystycznej, ze
wspaniałymi układami tanecznymi
i kabaretami zaprezentowały się
zespoły: Zespół Pieśni i Tańca „No-

sowianki” z Nosówki, Zespół „Pe-
rełki” z Racławówki, Zespół „Mały
Potok” z Jelnej, Zespół Folklory-
styczny „Folusz” z Giedlarowej,
Zespół „Maraton Boogie” z Gie-
dlarowej, Zespół „Brzozoki”
z Brzózy Królewskiej oraz Miro-
sław Kozyra.

GOK Giedlarowa

Tegoroczne Potyczki odbyły się
w Łętowni-Gościńcu przy nowo
wybudowanej estradzie plenero-
wej. W imprezie, której współor-
ganizatorem był Powiat Leżajski,
wzięło udział 10 Kół Gospodyń
Wiejskich z terenu powiatu. Mimo
nienajlepszej aury dopisała rów-
nież publiczność. Konkursy dla go-
spodyń i publiczności okraszone
były występami zespołów „Mały
Folk Band” oraz „Caeli Meum”
z Łętowni, które rozgrzewały
zziębniętą publikę swoją muzyką.
Do tegorocznej edycji konkursu

Impreza ta promuje i rozpo-
wszechnia tradycyjną polską kuch-
nię ze względu na walory smako-
we i zdrowotne potraw. Nie spo-
sób wymienić wszystkich, przygo-
towywanych od pokoleń wspania-

Kapuœciany JarmarkKapuœciany Jarmark
–––– XIV edycja ––––

18.09.br. w Ośrodku Kultury w Wierzawicach odbył się

łych potraw kapuścianych, które
znalazły się na obficie zastawio-
nych stołach m.in. kapusta z gro-
chem, pierogi z kapustą, łazanki,
gołąbki z kaszą gryczaną, jaglaną,
ryżem. Gospodynie częstowały

wieloma rodzajami surówek, bigo-
sem, kapuśniakiem z żeberkami,
krokietami, itp. Ta degustacja była
jedną z najważniejszych części Ka-
puścianego Jarmarku w Wierza-
wicach. Prezentacji potraw towa-
rzyszyły występy zespołów arty-
stycznych z Kamienia, Jelnej, Le-
żajska, Brzózy Królewskiej, Huci-
ska i Wierzawic. Uczestnicy im-
prezy wzięli udział w konkursach
na najciekawszy kapuściany strój,
kapuścianą postać oraz w mistrzo-
stwach rzucaniu kapustą.

DD

XXII Giedlarowski

Jarmark Kulturalny

„Na Micha³a”

„Gdzie kucharek szeœæ…”

Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie już po raz
dziewiąty zorganizował Potyczki Kulinarne
Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Leżajskiego

zgłaszane były potrawy przyrzą-
dzone z buraków ćwikłowych oraz
ciasta z dodatkiem śliwek, ale nie
brakło również innych ciekawych,
smacznych i rzadko spotykanych
potraw. Jury doceniło inwencję
oraz kunszt kulinarny wszystkich
drużyn postanawiając jednocze-
śnie wyróżnić: Łętownię za „Kar-
kówkę z sosem śliwkowym”, Sa-
rzynę za oryginalną potrawę „Ko-
gut w worku”, Jelną za „Śledzia
pod buraczkową pierzynką”, Opa-
leniska za „Zapiekankę w buraku
ćwikłowym”, Tarnogórę za „Sok

z buraczków ćwikłowych”, Wolę
Zarczycką za „Placek ze śliwka-
mi”, Łukową za „Sałatkę z buracz-
kiem”, Wólkę Łętowską za „Szar-
lotkę”, Grodzisko Dolne za „Go-
łąbki” i Biedaczów za „Pierogi ze
śliwką”. Wszystkie koła gospodyń
biorące udział w Potyczkach otrzy-
mały cenne nagrody, które niewąt-
pliwie przydadzą się w dalszej dzia-
łalności.

OK Nowa Sarzyna
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Uczennice Niepublicznego
Gimnazjum w Dębnie: Iwona,
Gabriela i Wiktoria, stypendystki
programu IKEA FAMILY „Na
Rodzinę Można Liczyć”, otrzyma-
ły w styczniu 2016 r. grant (dota-
cję) w wysokości 5 000 zł na reali-
zację swojego projektu społeczne-
go. Zanim to nastąpiło, dziewczy-
ny wzięły udział w ogólnopolskim
konkursie na najlepszy projekt.
Zgłoszony przez nasze gimnazja-
listki pomysł i sposób jego reali-
zacji został doceniony przez Ko-
misję Konkursową i wybrany do
najlepszej piątki wśród wszystkich
zgłoszonych z całej Polski (szkoły
gimnazjalne i ponadgimnazjalne).

W czasie trwania projektu (sty-
czeń-maj) do Dębna zawitała eki-
pa filmowa, która nakręciła repor-
taż z projektu oraz zrobiła świet-
ne zdjęcia. Stypendystki swoimi
pomysłami i pracą włożoną w po-
szczególne działania zrobiły
ogromne wrażenie na jury, które
przyznało im II miejsce dla najle-
piej zrealizowanych projektów
w Polsce oraz nagrodę pieniężną.

Jury konkursowe, które wyróż-
niło dziewczyny tak komentuje
swoją decyzję: Projekt „Zdrowe
życie, fajne życie, Twoje życie – rusz

się Człowieku” został wyróżniony za
wyjątkowe zaangażowanie stypen-
dystek. Uczennice zadbały o atrak-
cyjność i różnorodność zajęć oraz
ich promocję, dzięki czemu do
wspólnej aktywności zachęciły aż
150 mieszkańców Dębna. Stypen-
dystki uwzględniły potrzeby każdej
grupy wiekowej, odpowiednio do-
bierając rodzaj zajęć.

„Zdrowe życie, fajne życie, Two-
je życie – rusz się Człowieku.” Co
kryje się pod tą nazwą?

Głównym celem naszego projek-
tu było pobudzenie do działania

Zawierucha wojenna i wzglę-
dy losowe sprawiły, że familia
Góralów wyemigrowała z Polski
wiele lat temu, jednak dzięki sta-
raniom Anny Czarneckiej, ku-
zynki Eduardo, która nawiązała
z nim kontakt i uczestniczyła jako
pełnomocnik w postępowaniu
administracyjnym potwierdzają-

cym polskie obywatelstwo, Edu-
ardo miał szansę poznać kulturę
i kraj, w którym urodził się jego
ojciec.

Podczas spotkania, na które
Eduardo przybył wraz z żoną
Mirtą i synem Diego, nie obyło
się bez wzruszeń, a to za sprawą
pięknego programu artystyczne-

Projekt spo³eczny gimnazjalistek z Dêbna

wœród najlepszych w Polsce

stwo, a także zainteresowanie na-
szych rówieśników historią i atrak-
cjami środowiska w którym miesz-
kamy i przebywamy – mówi Iwona
Tyczyńska, liderka projektu.

Zaproponowałyśmy odbiorcom
regularne zajęcia fitness i samoobro-
ny z profesjonalnymi instruktorami.
Odbyły się również większe wydarze-
nia – Warsztaty Piękna, Podchody,
Maraton Fitness. Tak proste pomy-
sły, a przyniosły tak dużo dobrego –
komentuje realizatorka projektu
Wiktoria Bartnik.

Każde z tych zajęć cieszyło się
dużą popularnością wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych. W naszym
projekcie każdy mógł znaleźć coś dla
siebie, uczestnicy zajęć mieli od
3 do 60 lat, a wszystkich odbiorców
naszych działań było ponad 150. My
same bardzo dużo dzięki temu pro-
jektowi się nauczyłyśmy – zobaczy-
łyśmy jak dużo pracy trzeba włożyć,
jeżeli chce się coś zrobić dobrego,
a jednocześnie jak ogromna jest sa-
tysfakcja, gdy widzi się, że ludzie tak
fantastycznie reagują na to, co im
zaproponowałyśmy – ocenia Ga-
briela Małek.

Dzięki projektowi poczułyśmy się
jak „supermenki” – dodaje Wikto-
ria

Dziewczyny, wielkie brawa nie
tylko za pomysł, ale za te kilka
miesięcy ciężkiej pracy, która
przyniosła wspaniałe efekty. Ser-
deczne podziękowania dla in-
struktorów i wolontariuszy za su-
per współpracę.

Opiekun projektu
Sylwia Krawiec

23.09.br. w Muzeum Ziemi
Leżajskiej miało miejsce
niecodzienne spotkanie,
którego gościem był Ar-
gentyńczyk Eduardo Góral.
Eduardo, mający polskie
korzenie, odebrał z rąk
Wicestarosty Leżajskiego
Zdzisława Leśki oraz
Członka Zarządu Lucjana
Czenczka decyzję Wojewo-
dy Mazowieckiego potwier-
dzającą posiadanie pol-
skiego obywatelstwa.

go przygotowanego – pod czuj-
nym okiem Lucyny Słoniec –
przez młodzież z Zespołu Szkół
Licealnych im. Bolesława Chro-
brego oraz wokalistki zespołu
„Meritum”, którego opiekunem
i instruktorem jest Bartłomiej
Urbański. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się także Wójt Gmi-

ny Kuryłówka Tadeusz Halesiak
oraz kierownicy jednostek powia-
towych. Niezwykle ciekawym ak-
centem, wieńczącym spotkanie,
była opowieść Eduardo o tym, jak
to się stało, że jego rodzina wy-
emigrowała do Ameryki Połu-
dniowej.

NN

i zintegrowanie naszego otoczenia.
Ponadto zachęcenie ludzi do aktyw-
nego i wartościowego spędzania
wolnego czasu w dobie komputerów
i telefonów; pokazanie kobietom jak
zadbać o swój wygląd i bezpieczeń-

Niecodzienne spotkanieNiecodzienne spotkanieNiecodzienne spotkanieNiecodzienne spotkanieNiecodzienne spotkanieNiecodzienne spotkanie
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Podczas spotkania zostały ogło-
szone wyniki rozgrywek i rozda-
no pamiątkowe puchary oraz na-
grody dla wszystkich drużyn bio-
rących udział w rozgrywkach.
W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele władz samorządowych,
organizatorzy rozgrywek piłkar-
skich oraz przedstawiciele drużyn
biorących udział w letnich roz-
grywkach piłkarskich.

Podczas spotkania, które po-
prowadziła Dyrektor Ośrodka
Kultury w Grodzisku Dolnym
Katarzyna Mach-Wawrzaszek,
puchary za miejsca I-III oraz cen-
ne nagrody i dyplomy dla pozo-
stałych uczestników rozgrywek,
wręczali: Prezes Podkarpackiego
LZS w Rzeszowie Józef Krzywo-
nos,  Z-ca Wójta Gminy Grodzi-
sko Dolne Arkadiusz Telka oraz
w imieniu organizatora letnich roz-
grywek powiatowych 2016 – Pre-
zes Powiatowego Zrzeszenia Ze-
społów Sportowych w Leżajsku
Zbigniew Śliwa.

Rozgrywki w piłce nożnej
dziewcząt i chłopców w ramach
Ligi Powiatowej to kontynuacja
kolejnych edycji tego cyklu imprez
prowadzonych z powodzeniem od
2001 r. W bieżącym roku była to
już XVI edycja trampkarzy, XIV
edycja młodzików i XII edycja ju-
niorek. W rozgrywkach Ligi Po-
wiatowej 2016 brały udział druży-
ny młodzieżowe reprezentujące
poszczególne szkoły i kluby spor-
towe z terenu Powiatu Leżajskie-
go oraz drużyny reprezentujące
Gminę Tryńcza. W sezonie 2016

do udziału w rozgrywkach zosta-
ło zgłoszonych 21 drużyn dziew-
cząt i chłopców (juniorki – 7 dru-
żyn, młodzicy – 9 drużyn, tramp-
karze – 5 drużyn), ponad 300 za-
wodników i zawodniczek.

Rozgrywki już tradycyjnie były
zorganizowane przez Powiatowe
Zrzeszenie Zespołów Sportowych
w Leżajsku oraz Ośrodek Kultu-
ry w Grodzisku Dolnym przy
wsparciu finansowym Powiatu
Leżajskiego oraz Gminy Grodzi-
sko Dolne.

Zarząd Powiatowego Zrze-
szenia Zespołów Sportowych
w Leżajsku składa serdeczne
podziękowania dla Starosty
Leżajskiego Marka Śliża za
objęcie patronatu nad rozgryw-
kami powiatowymi oraz prze-
kazanie środków na ich prze-
prowadzenie i zakup nagród.
Dziękujemy również Katarzy-
nie Mach-Wawrzaszek – Dy-
rektorowi Ośrodka Kultury
w Grodzisku Dolnym za współ-
pracę w przeprowadzeniu roz-
grywek piłkarskich i tym
wszystkim, którzy poświęcili
swój czas, wiedzę i zaangażo-
wanie w celu sprawnego prze-
prowadzenia rozgrywek.

Zwycięskim drużynom gra-
tulujemy, pokonanym życzymy
lepszych wyników w kolejnych
rozgrywkach, natomiast opie-
kunom wytrwałości w przeka-
zywaniu posiadanej wiedzy
młodym adeptom sportu.

7.10.br. w Muzeum Ziemi Le-
żajskiej odbyło się podsu-
mowanie młodzieżowych roz-
grywek w piłce nożnej dziew-
cząt i chłopców w powiecie
leżajskim w ramach Ligii
Powiatowej – Sezon 2016.

Podsumowanie młodzieżowych rozgrywek
piłkarskich w Powiecie – sezon 2016
Podsumowanie młodzieżowych rozgrywek
piłkarskich w Powiecie – sezon 2016

Zwycięzcy i uczestnicy
poszczególnych kategorii

w ramach rozgrywek
Ligi Powiatowej 2016:

Trampkarze:

1.LKS Brzyska Wola

2.MZKS UNIA Nowa Sarzyna

3.„Sparta” Leżajsk

4.LKS „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne

5.„UKS „Junior” Brzóza Królewska

Młodzicy:

1.UKS „Tempo” Stare Miasto

2.UKS „Lotnik” Wierzawice

3.ULKS „Maraton” Giedlarowa

4.MZKS UNIA Nowa Sarzyna

5.„Grodziszczanka” Grodzisko Dolne

6.Szkoła Podstawowa Brzyska Wola

7.„Orlik” Grodzisko Dolne

8.„Sparta” Leżajsk

9.Szkoła Podstawowa w Kuryłówce

Juniorki:

1.LKS „Grodziszczanka I” Grodzisko Dolne

2.LKS „Grodziszczanka II” Grodzisko Dolne

3.LKS Brzyska Wola

4.Gimnazjum Tryńcza

Ponadto w rozgrywkach gościnnie brały

udział drużyny reprezentujące:

1.„Start” Jarosław

2.GKS Majdan Sieniawski

3.„Aleksandria” AleksandrówZŚ
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Tradycją, zarówno dla Nowej
Sarzyny, jak i dla miejscowego
gimnazjum, stało się, że końcem
września do miasta zjeżdża się śro-
dowisko tzw. „orientalistów”. Są
to ludzie, którzy z mapą i kompa-
sem rywalizują między sobą
w chodzeniu na orientację leśny-
mi duktami. „Budzyń 2016” był
okazją do uczczenia 10-lecia dzia-
łalności Klubu Turystycznego
PRZYGODA. Z tej okazji uczest-
nicy z całej Polski dostali cały wór
atrakcji. Już w piątek w godzinach
nocnych biegacze zmierzyli się
z projektem Zielony Punkt Kon-
trolny na trasie między Nową Sa-
rzyną a Jelną. W sobotę nastąpiło
oficjalne otwarcie imprezy, na któ-
rym obecni byli zaproszeni goście.
Dla ponad dwustu osób został roz-
krojony tort ufundowany przez
posła na Sejm RP Jerzego Paula.
Po słodkim otwarciu uczestnicy
wyjechali na etapy dzienne w oko-
lice Rudnika. W tym roku mapy
wyprodukowane były na puzzlach
i folii, co stanowiło dodatkowe
utrudnienie dla startujących.
Przed etapem nocnym uczestnicy
zwiedzali Nową Sarzynę ze spe-
cjalnie przygotowana mapą tury-
styczną, a później rywalizowali na
spostrzegawczość, grając w InO
Memory. Około 20.00 wystarto-
wał etap nocny z Jelnej do Nowej
Sarzyny zakończony ogniskiem.
We wszystkich tych wydarzeniach
wzięło udział prawie 150 osób.
Kierownikiem imprezy w tym
roku był Jacek Bystrzyński. Mapy
zostały narysowane przez przo-

Ogólnopolskie IX Nowosarzyñskie
Zawody w Marszach na Orientacjê

„BUDZYÑ 2016”
III Runda Pucharu Podkarpacia
oraz VII runda Pucharu Polski

downików imprez na orientację:
Igę Chmiel, Gabrielę Chmiel, Ewę
Bystrzyńską, Jakuba Domańskie-
go i Andrzeja Kusiaka.

Ostatecznie wszyscy szczęśliwie
oraz bez większych kłopotów
ukończyli zawody i w godzinach
nocnych (ok. 24) przystąpili do
InO w basenie. Konkurencja ta
była przygotowana we współpra-
cy ze Szkołą Nurkowania „Aqu-
arius”, która wyposażyła uczestni-
ków w latarki i kompasy podwod-

ne. Uczestnicy przy zgaszonym
świetle, pod opieką ratowników
musieli odnaleźć ukryte punkty
kontrolne w basenie. Cała konku-
rencja dostarczyła startującym
wielu emocji.

Po trzech dniach rywalizacji,
przyszedł czas wręczenia nagród
które wręczali: Wicestrosta Leżaj-
ski Zdzisław Leśko, Sędzia Głów-
ny Zawodów Andrzej Kusiak
i Dyrektor Gimnazjum w Nowej
Sarzynie Lesław Marciniak.

Cała impreza mogła się odbyć
dzięki zaangażowaniu wielu osób.
Organizatorem zawodów był
Klub Turystyczny „PRZYGODA”

w Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Nowej Sarzynie oraz Urząd
Miasta i Gminy w Nowej Sarzy-
nie. Współorganizatorzy: Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Nowej Sarzynie, Szkoła Nurko-
wania „AQUARIUS”, Nadleśnic-
two Leżajsk.

Wręczenie nagród uczestnikom
do VIII miejsca było możliwe dzię-
ki dużej liczbie sponsorów, a byli
nimi: Powiat Leżajski, UMiG
Nowa Sarzyna, POLENERGIA
Elektrociepłownia Nowa Sarzyna,
Rada Rodziców Gimnazjum
w Nowej Sarzynie, hurtownia
elektryczna „San-Tech”, „Warta”.

Więcej na temat zawodów na pro-
filu facebookowym www.facebo-
ok.com/Budzyn2016 lub na stro-
nie www.skgk.pl.
Skrócone Wyniki Marszu na
Orientację: www.starostwo.le-
zajsk.pl, zakładka: SPORT

Tekst i foto: Klub Turystyczny
PRZYGODA
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Turniej objęty był patronatem
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
Ambasady Japonii w Polsce, Mar-
szałka Województwa Podkarpac-
kiego, Wojewody Podkarpackie-
go, Starosty Leżajskiego i Burmi-
strza Miasta Leżajsk. W zawodach
wzięło udział 238 karateka z Bia-
łorusi, Ukrainy i Polski z 38 IKO
Dojo tj.: Katowice, Libiąż, Chrza-
nów, Chorzów, Chełm, Gorzyce,
Tomaszów Lubelski, Wrocław, Iła-
wa, Krosno, Jedlicze, Józefów,
Zręcin, Nowy Żmigród, Łęczna,
Lublin, Chodel, Józefów nad
Wisłą, Zakrzówek, Jarosław,
Brzostek, Ostrołęka, Przeworsk,
Radzyń Podlaski – Wohyń, Zako-
pane, Leżajsk, Nowa Sarzyna,
Rudnik nad Sanem, Sarzyna, Bia-
ła Podlaska, Grodno, Mińsk,
Rawa-Ruska, Zhovkva, Poltava,
Kijów, Dnieprodzierżyńsk, Kriviy
Rig. Sędzią głównym zawodów był
Shihan Jacek Czerniec (5 dan)
z Lublina. Uroczystego otwarcia
turnieju dokonał Wicestarosta
Leżajski Pan Zdzisław Leśko
w obecności Z-cy Burmistrza Mia-
sta Leżajsk Andrzeja Janasa, Bur-
mistrza Miasta i Gminy Nowa Sa-
rzyna Andrzeja Rychla, Burmi-
strza Gminy i Miasta Rudnik nad
Sanem Waldemara Grochowskie-

go oraz Kierownika Oddziału
Sportu w Departamencie Eduka-
cji, Nauki i Sportu w Urzędzie
Marszałkowskim Woj. Podkarpac-
kiego Jarosława Reczka, Dyrek-
tora SP w Rudniku nad Sanem
Tomasza Grzecznika i Prezesa le-
żajskiego klubu Mirosława Hołdy,
którzy po rozegraniu konkuren-
cji kata i walk pierwszy start wrę-
czali nagrody zawodnikom.

W dalszej części turnieju przy-
stąpiono do rywalizacji kumite,
w której można było zobaczyć
wiele ciekawych, interesujących
i efektownych walk. Zmagania
w kumite i kata na trzech matach
naszego turnieju drużynowo wy-
grała ekipa leżajskiego klubu,
przed Krosnem i Wrocławiem.
We wszystkich rozegranych kon-
kurencjach zawodnicy leżajskie-
go klubu zdobyli 5 pierwszych,
5 drugich, 5 trzecich i 6 czwar-
tych miejsc. Tytuł BEST FIGH-
TING otrzymał Wojciecha Żmija

Uczestniczyło w nich ponad 50
zawodniczek i zawodników z nie-
pełnosprawnością intelektualną
z 16 regionalnych oddziałów Olim-
piad Specjalnych Polska. Rywali-
zowali na dystansach 500 m,
1000m i 3500 m ze startu wspólne-
go. Celem Mityngu było rozpo-
wszechnienie idei Olimpiad Spe-
cjalnych w Polsce, podsumowanie
efektów szkoleniowych, populary-
zacja kolarstwa wśród osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną.

W skład 5-osobowej reprezen-
tacji Województwa Podkarpac-
kiego weszło 3 uczniów Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Leżajsku: Bartło-
miej Bytnar, Daniel Mączka

i Dawid Mączka. Zawodnicy
w wyniku eliminacji zostali przy-
pisani do różnych grup sprawno-
ściowych, w których rywalizowa-
li na 2 dystansach.

Wszystkim zawodnikom gratu-
lujemy wysokich wyników, a zwy-
cięzcom życzymy szczęścia w lo-
sowaniu do Mistrzostw Europy.

W sobotę, 24.09.br. w hali sportowej Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku odbył się

VI Miêdzynarodowy Turniej KarateVI Miêdzynarodowy Turniej Karate
Kyokushin Polish Open IKO Galizia CupKyokushin Polish Open IKO Galizia Cup

z Wrocławia, FIGHTING SPI-
RIT Marcin Dąbrowski z Ostro-
łęki, a YOUNG LION Kornel
Brzyski i YOUNG LIONESS
Magdalena Zielińska z Leżajska.
Puchary dla najlepszych zawod-
ników imprezy ufundowała Wo-
jewoda Podkarpacki Pani Ewa
Leniart, a dla najlepszych drużyn
Marszałek Województwa Pod-
karpackiego Władysław Ortyl.
Puchar dla największego pe-
chowca turnieju zakupił Starosta
Powiatu Niżańskiego Adam
Mach, który wraz z Wicestarostą
Leżajskim Zdzisławem Leśko
oraz sędzią głównym turnieju
i prezesem leżajskiego klubu wrę-
czali medale zawodnikom w po-
zostałych konkurencjach kumite.

Gratulujemy wszystkim zawod-
nikom bardzo wysokiego poziomu
sportowego i wielkiego ducha
walki, a licznie zgromadzonej pu-
bliczności dziękujemy za sporto-
wy doping. Serdeczne podzięko-
wania kierujemy do wszystkich,
którzy przyczynili się do sprawne-
go przebiegu naszego turnieju:
sędziom, obsłudze medycznej,
służbom porządkowym, sympaty-
kom, a także wolontariuszom –
również za ich pomoc w przygo-
towaniach do zawodów.

Jeszcze raz dziękujemy i zapra-
szamy na 7 edycję IKO Galizia
CUP, który odbędzie się za rok
tradycyjnie we wrześniu w Leżaj-
sku.

DB

III Ogólnopolski Mityng Kolarski Olimpiad Specjalnych

Nasi chłopcy
zaprezentowali się fenomenalnie zdobywając 4 medale:

W dniach 16-18.09.br. w Augustowie odbył się III
Ogólnopolski Mityng Kolarski Olimpiad Specjalnych.

Daniel Mączka – na dystansach 1000 m i 500 m zdeklasował rywali i zdobył 2 złote medale.

Bartek Bytnar – na dystansie 500 m po trudnych eliminacjach w finale nie miał sobie równych
i zajął I miejsce zdobywając złoty medal.

Dawid Mączka – na dystansie 500m zajął II miejsce przegrywając zaledwie o 1 sek. ze zwycięzcą
i zdobył srebro.
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Uwaga:
bezrobotnego
Co to jest
bon szkoleniowy?

Bon szkoleniowy jest instru-
mentem aktywizacji bezrobotnych
do 30 roku życia, stanowiącym
gwarancję skierowania bezrobot-
nego na wskazane przez niego
szkolenie oraz opłacenia kosztów,
które zostaną poniesione w związ-
ku z podjęciem szkolenia.

Jak można uzyskać
bon szkoleniowy?

Bon szkoleniowy przyznaje sta-
rosta (a ściślej mówiąc działający
w imieniu starosty powiatowy
urząd pracy) na wniosek osoby
bezrobotnej. Przyznanie i realiza-
cja bonu szkoleniowego następu-
je na podstawie indywidualnego
planu działania oraz uprawdopo-
dobnienia przez bezrobotnego
podjęcia zatrudnienia, innej pra-
cy zarobkowej lub działalności
gospodarczej. Termin ważności
bonu szkoleniowego określa sta-
rosta.

Do jakiej wysokości
starosta finansuje
koszty szkolenia?

W ramach bonu szkoleniowego
starosta finansuje bezrobotnemu
do wysokości 100% przeciętnego
wynagrodzenia, obowiązującego
w dniu przyznania bonu szkole-
niowego, koszty:
�jednego lub kilku szkoleń,

w tym kosztów kwalifikacyjne-
go kursu zawodowego i kursu

nadającego uprawnienia zawo-
dowe – w formie wpłaty na kon-
to instytucji szkoleniowej;

�niezbędnych badań lekarskich
lub psychologicznych – w formie
wpłaty na konto wykonawcy ba-
dania;

�przejazdu na szkolenia – w for-
mie ryczałtu wypłacanego bez-
robotnemu w wysokości:
� do 150 zł – w przypadku szko-

lenia trwającego do 150 go-
dzin,

� powyżej 150 zł do 200 zł –
w przypadku szkolenia trwa-
jącego ponad 150 godzin;

�zakwaterowania, jeśli zajęcia
odbywają się poza miejscem za-
mieszkania – w formie ryczałtu
wypłacanego bezrobotnemu
w wysokości:
� do 550 zł – w przypadku szko-

lenia trwającego poniżej 75
godzin,

� powyżej 550 zł do 1100 zł –
w przypadku szkolenia trwa-
jącego od 75 do 150 godzin,

� powyżej 1100 zł do 1500 zł –
w przypadku szkolenia trwa-
jącego ponad 150 godzin.

A jeśli koszt
szkolenia przekroczy
wartość bonu?

Starosta finansuje koszty szko-
lenia, badań lekarskich oraz prze-
jazdu i zakwaterowania do wyso-
kości określonej w bonie szkole-
niowym, a bezrobotny pokrywa
koszty przekraczające ten limit.

Komu przysługuje
stypendium?

Stypendium, finansowane z Fun-
duszu Pracy, przysługuje bezrobot-
nemu w okresie odbywania szko-
lenia, na które został skierowany
przez powiatowy urząd pracy.

Jaka jest wysokość
stypendium?

Wysokość stypendium wynosi
120% kwoty zasiłku dla bezrobot-
nych pod warunkiem, że liczba
godzin szkolenia wynosi nie mniej
niż 150 godzin miesięcznie. W przy-
padku niższej liczby godzin stypen-
dium ustala się proporcjonalnie,
nie mniej jednak niż 20% zasiłku

dla bezrobotnych. Stypendium
w wysokości 20% zasiłku przysłu-
guje od dnia podjęcia zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej lub dzia-
łalności gospodarczej do dnia za-
kończenia szkolenia, niezależnie
od wymiaru godzin szkolenia.

Bezrobotnemu uprawnionemu
w tym samym okresie

do stypendium oraz zasiłku
przysługuje prawo wyboru

świadczenia.
Osoba, która z własnej winy
nie ukończyła szkolenia,

jest zobowiązana do zwrotu
jego kosztów z wyjątkiem
sytuacji, gdy powodem

nieukończenia szkolenia było
podjęcie zatrudnienia, innej

pracy zarobkowej lub
działalności gospodarczej.

Czy stypendium
przysługuje także
w czasie niezdolności
do pracy?

Tak. Bezrobotny zachowuje
prawo do stypendium za okres
udokumentowanej niezdolności
do pracy. Niezdolność tę należy
udokumentować zaświadczeniem
lekarskim albo wydrukiem za-
świadczenia lekarskiego (nie do-
tyczy to bezrobotnych odbywają-
cych leczenie w zakładzie lecznic-
twa odwykowego). Bezrobotny
ma obowiązek zawiadomić powia-
towy urząd pracy o niezdolności
do pracy w terminie 2 dni od dnia
wystawienia zaświadczenia i do-
starczyć do powiatowego urzędu
pracy w terminie 7 dni.

Więcej informacji:

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk

tel. 17 240 67 20

ZAREKLAMUJ SIĘ W „KURIERZE POWIATOWYM”
NAKŁAD: 3 000 sztuk

CAŁOŚĆ WYDANIA: papier kredowy, pełny kolor
TEREN ROZPOWSZECHNIANIA:

Powiat leżajski (Miasto Leżajsk, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna,
gminy: Grodzisko Dolne, Leżajsk, Kuryłówka)

Kontakt: 17 24 04 572



22

KOMUNIKATY

KURIER POWIATOWY � 10/2016 (145)

Ministerstwo Finansów analizu-
jąc mechanizmy występujące
w szarej strefie odnotowuje coraz
częstsze sygnały o nadużyciach
występujących na stacjach paliw,
czyli niewydawanie paragonu fi-
skalnego nieuważnemu klientowi
lub zbieranie nieodebranych przez
klienta paragonów fiskalnych, by
potem wykorzystać je do wysta-
wienia tzw. „pustych” faktur.

„Puste” faktury to faktury nie-
dokumentujące rzeczywistych
zdarzeń gospodarczych, mające
na celu m.in. zawyżenie kosztów
w działalności gospodarczej oraz
zwiększenie podatku naliczonego.

Dokumenty te następnie są prze-
kazywane „umówionym” podmio-
tom prowadzącym działalność go-
spodarczą w celu wygenerowania
niemających odzwierciedlenia
w rzeczywistości kosztów działal-
ności, a także nienależnego podat-
ku naliczonego. Takie działania
godzą w uczciwych przedsiębior-
ców, którym trudniej jest konku-
rować z oszustami osiągającymi
nienależne korzyści.

Aby było to możliwe
należy pamiętać o tym,
że:
�ze szkolenia nie mogą korzystać

kierowcy w okresie pierwszego
roku od czasu otrzymania po
raz pierwszy prawa jazdy;

�odbycie szkolenia daje podsta-
wę do zmniejszenia liczby po-
siadanych punktów o 6 odejmu-
jąc je według kolejności wpisów,
począwszy od wpisu odpowia-
dającego naruszeniu popełnio-
nemu z datą najwcześniejszą,
z zastrzeżeniem, że liczba punk-
tów odjętych z tytułu odbytego
szkolenia nie może być większa
od liczby punktów otrzymanych
za naruszenie przepisów ruchu
drogowego przed jego odby-
ciem oraz odbycie szkolenia nie
powoduje zmniejszenia liczby
punktów otrzymanych za naru-

szenia wobec osoby, która
przed jego rozpoczęciem dopu-
ściła się naruszeń, za które suma
punktów ostatecznych i podle-
gających wpisowi tymczasowe-
mu przekroczyła lub przekro-
czyłaby 24;

�szkolenie odbywa się na koszt
własny uczestnika,

�w szkoleniu nie można uczest-
niczyć częściej niż raz na 6 mie-
sięcy.

2. WORD w Krośnie
ul. Tysiąclecia 7,
38-400 Krosno,
tel. (13) 43 689 62

3. WORD w Przemyślu
ul. Topolowa 7,
37-700 Przemyśl,
tel.(16) 675 06 58

4. WORD w Tarnobrzegu
ul. Sikorskiego 86 A,
39-400 Tarnobrzeg,
tel. (15) 823 56 00

Uzyskanie informacji
i zaświadczenia
o liczbie punktów

Osoba zainteresowana ma pra-
wo uzyskać od Policji ustną infor-
mację lub zaświadczenie o wpi-

WeŸ paragon ze sob¹WeŸ paragon ze sob¹
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku informuje
o przedłużeniu do 31 marca 2017 r. Narodowej Loterii
Paragonowej pod hasłem „Weź paragon ze sobą”, skiero-
wanej do ogółu konsumentów i podatników, ze szczegól-
nym naciskiem na kierowców.

Więcej o kampanii
w specjalnej zakładce

na stronie
www.mf.gov.pl.

Szkolenia umo¿liwiaj¹ceSzkolenia umo¿liwiaj¹ce
zmniejszenie liczby punktów karnychzmniejszenie liczby punktów karnych
Kierowca (naruszający przepisy ruchu drogowego) ma
możliwość wzięcia udziału na koszt własny w szkoleniu
organizowanym przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego i zmniejszyć ilość zgromadzonych punk-
tów. Potwierdzeniem odbycia szkolenia jest wydanie
uczestniczącemu w nim kierowcy zaświadczenia. Dyrek-
tor WORD kopię zaświadczenia niezwłocznie przesyła
komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania kierowcy.

sach w ewidencji, ostatecznych
i tymczasowych, dotyczących
punktów odpowiadających doko-
nanym przez siebie naruszeniom.
Aby uzyskać Informację lub za-
świadczenie o punktach należy
zgłosić się osobiście z dokumen-
tem tożsamości do dowolnej jed-
nostki organizacyjnej Policji posia-
dającej odpowiednie możliwości
techniczne. Informacji nie udzie-
la się telefonicznie.

Wydanie zaświadczenia o wpi-
sach w „ewidencji kierowców”
następuje po wniesieniu opłaty
skarbowej w wysokości 17 złotych,
na konto właściwego Urzędu
Miejskiego na terenie którego
znajduje się dana jednostka Poli-
cji wydająca zaświadczenie.

www.podkarpacka.policja.gov.p

Na terenie województwa
podkarpackiego
szkolenia organizowane
są przez:

1. WORD w Rzeszowie
Aleja Wyzwolenia 4,
35-501 Rzeszów,
tel. (17) 85 27 116,
tel. (17) 860 56 00
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Prace budowlane wymagają
zwykle nie tylko nakładów
finansowych, ale także wią-
żą się z licznymi proce-
durami. Od czerwca 2015 r.
obowiązują nowe przepisy
prawa budowlanego ułatwia-
jące wznoszenie domów jed-
norodzinnych oraz wielu
mniejszych obiektów.

Prywatny inwestor zgłasza jedy-
nie zamiar budowy i dołącza pro-
jekt budynku wraz z niezbędnymi
dokumentami. W trakcie kolej-
nych 30 dni starosta będzie mógł
przedstawić zastrzeżenia dotyczą-
ce planowanej budowy. Po upły-
wie miesięcznego terminu inwe-
stor zyska prawo do rozpoczęcia
prac budowlanych.

W/w zasady dotyczą tylko:
� budowy wolnostojących budyn-

ków mieszkalnych jednorodzin-
nych, których obszar odziaływa-
nia mieści się w całości na dział-
ce lub działkach, na których
zostały zaprojektowane;

� przebudowy, rozbudowy i nad-
budowy budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych, pod wa-
runkiem, że nie prowadzą do
zwiększenia dotychczasowego
obszaru oddziaływania tych
budynków.

Zgłoszenie budowy lub przebu-
dowy budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego z projektem bu-
dowlanym.

Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Leżaj-

sku Wydział Architektury i Bu-
downictwa z siedzibą przy ul. M.C.
Skłodowskiej 8

Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie budowy lub prze-

budowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego PB-4 (formularz
wniosku do pobrania na stronie in-
ternetowej: www.starostwo.le-
zajsk.pl,  zakładka: Jak załatwić
sprawę, Wydział Architektury i Bu-
downictwa)

Termin rozpoczęcia robót nie
może być krótszy niż 30 dni od
daty dokonania zgłoszenia.

2. Informacje uzupełniające do
wniosku PB-5 (formularz wniosku
do pobrania na stronie internetowej:
www.starostwo.lezajsk.pl, zakładka:
Jak załatwić sprawę, Wydział Archi-
tektury i Budownictwa) wymagane
w przypadku, gdy zgłoszenie skła-
da więcej niż jeden inwestor lub
ustanowiono więcej niż jednego
pełnomocnika

a) Projekt budowlany – cztery
egzemplarze projektu budowlane-
go wraz z opiniami, uzgodnienia-
mi, pozwoleniami i innymi doku-
mentami wymaganymi przepisami
szczególnymi oraz zaświadcze-
niem o wpisie projektantów ewen-
tualnie sprawdzającego projekt
budowlany na listę członków wła-
ściwej izby samorządu zawodowe-
go, aktualnym na dzień opracowa-
nia projektu.

Do projektu budowlanego na-
leży dołączyć oświadczenie pro-
jektanta i sprawdzającego o spo-
rządzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej. 2 egz. projektu budowlane-
go po zatwierdzeniu organ zwraca
inwestorowi.

b) Oświadczenie inwestora
o posiadanym prawie do dyspo-
nowania nieruchomością na cele
budowlane PB-3 (formularz wnio-
sku do pobrania na stronie interne-
towej: www.starostwo.lezajsk.pl, za-
kładka: Jak załatwić sprawę Wydział
Architektury i Budownictwa)

c) Decyzja o warunkach zabu-
dowy, jeżeli jest wymagana zgod-
nie z przepisami ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym,

d) Upoważnienie udzielone
osobie pełnomocnika działające-
go w imieniu inwestora

e) W przypadku zgłoszenia
przebudowy budynku mieszkalne-
go jednorodzinnego nie ma obo-
wiązku dołączania decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu

UWAGA!
W przypadku, gdy zgłoszenie nie

będzie posiadało wszystkich wyma-
ganych dokumentów, organ nało-
ży na wnioskodawcę obowiązek
w postaci postanowienia, w którym
zobowiąże do ich uzupełnienia
w oznaczonym terminie. Warto pa-
miętać, że niewykonanie nałożo-
nych obowiązków będzie podstawą
do wydania decyzji o sprzeciwie do
dokonanego zgłoszenia.

Miejsce złożenia
dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
w budynku „A” Starostwa Powia-
towego w Leżajsku przy ul. Ko-
pernika 8 lub w Punkcie Obsługi
Interesanta Wydziału Architektu-
ry i Budownictwa w budynku „B”
Starostwa Powiatowego w Leżaj-
sku przy ul. M. C. Skłodowskiej 8.

Opłaty:
Opłata skarbowa winna być do-

konana z chwilą złożenia wniosku
w kasie Starostwa – budynek „A”
Starostwa Powiatowego w Leżaj-
sku – przy ul. Kopernika 8 lub
w kasie Urzędu Miejskiego w Le-
żajsku ul. Rynek albo na konto
Urzędu Miejskiego nr 31 2030
0045 1110 0000 0251 2720

Opłaty skarbowe:
� od pełnomocnictwa (jego odpi-

su, wypisu lub kopii) – 17 zł
� przyjęcie zgłoszenia budowy

wolno stojącego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
od którego organ nie wniósł
sprzeciwu – 1 zł za każdy m2 nie-
mieszkalnej powierzchni użyt-
kowej, nie więcej niż 539 zł.

� przyjęcie zgłoszenia przebudo-
wy wolno stojącego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
od którego organ nie wniósł
sprzeciwu – 50% stawki okre-
ślonej jw.

Termin i załatwianie:
Do wykonywania robót budow-

lanych objętych obowiązkiem zgło-
szenia można przystąpić, jeżeli
w terminie 30 dni od dnia doręcze-
nia zgłoszenia organ nie wniesie,
w drodze decyzji, sprzeciwu.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji wnoszącej sprzeciw

do dokonanego zgłoszenia budo-
wy lub wykonania robót budow-
lanych przysługuje stronie odwo-
łanie do Wojewody Podkarpackie-
go za pośrednictwem organu wy-
dającego decyzję w terminie 14 dni
od dnia doręczenia decyzji.

Informacje:
Zgłoszenia organowi (zamiast

pozwolenia na budowę) wymaga
budowa wolnostojących budyn-
ków mieszkalnych jednorodzin-
nych, których obszar oddziaływa-
nia mieści się w całości na działce
lub działkach, na których zostały
zaprojektowane oraz przebudowa
budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych, o ile nie prowadzi do
zwiększenia dotychczasowego
obszaru oddziaływania tego bu-
dynku. Przez prawo do dyspono-
wania nieruchomością na cele
budowlane należy rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa wła-
sności, użytkowania wieczystego,
zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobo-
wiązaniowego.

– Jak załatwić sprawę?

Zg³oszenie budowy lub przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego z projektem budowlanym
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Podróż 42

ISLANDIA cz.2

Jeżeli nie mamy zbyt wiele cza-
su, by wyruszyć na wyprawę do-
okoła Islandii, a chcemy zobaczyć
jak najwięcej najciekawszych
atrakcji wyspy, to warto wybrać się
na wycieczkę wzdłuż tzw. Złote-
go Kręgu (Golden Circle). Trasa
ta znajduje się w południowo-za-
chodniej części Islandii. Rozpo-
czyna i kończy się w Reykjaviku.
Można by rzec, że Złoty Krąg sta-
nowi swoistą kwintesencję Islan-
dii. W wersji minimalnej całą tra-
sę można pokonać w ciągu jedne-
go dnia.

Wycieczki takie organizowane są
przez miejscowe biura podróży, ale
najwygodniej jest pokonać całą tra-
sę wynajętym samochodem.

Opuszczamy Reykjavik, najda-
lej na północ położoną stolicę
świata. Każdy pokonany kilometr
oddala nas od cywilizacji. Ogar-
nia nas dziwne uczucie samotno-
ści. W samochodzie panuje cisza,
słychać tylko pomruk silnika
i szum opon trących o chropowa-
ty asfalt. Wszyscy z niedowierza-
niem patrzymy przez szyby na ota-
czającą nas magiczną przestrzeń.
Przed nami wąska, asfaltowa nit-
ka drogi i nieskażony ludzką ręką
dziewiczy krajobraz. Jedziemy
dalej na północ zagłębiając się
w odludne pustkowie wyspy.

W końcu zatrzymujemy się na
niewielkim parkingu, wciśniętym
pomiędzy wyniosłe skalne ściany.
Jesteśmy na dnie uskoku tekto-
nicznego, na styku dwóch płyt
kontynentalnych Eurazji i Amery-
ki Północnej przecinających całą
wyspę. To właśnie temu położeniu

„GOLDEN CIRCLE”

na Uskoku Północnoatlantyckim
wyspa zawdzięcza niesamowity
krajobraz z licznymi wulkanami,
polami lawy czy gejzerami.

Dolina Pingvellir, w której jeste-
śmy, to nie tylko rzadko spotyka-
ny fenomen natury, będący w nie-
ustannym ruchu, to także najważ-
niejsze miejsce dla islandzkiej toż-
samości narodowej. Pingvellir
oznacza dosłownie „równina zgro-
madzeń”. Tutaj zbierał się Althing,
średniowieczny islandzki parla-
ment. To tutaj w 930 r. zwołano
po raz pierwszy zgromadzenie
wolnych mieszkańców wyspy.
I wreszcie tutaj zapadały najważ-
niejsze decyzje, stanowiono pra-
wo i dokonywano egzekucji. W ty-
sięcznym roku przyjęto chrześci-
jaństwo i ustanowiono biskupstwa.
Niezwykłe jest to, iż w średniowie-
czu na Islandii był tylko jeden
urzędnik – głosiciel prawa. Pełnił
on funkcję przewodniczącego,
organizował obrady i kontrolował
ich przebieg. Do jego zadań nale-
żało recytowanie praw. Jeśli o ja-
kimś przepisie zapomniał, a nikt
z obecnych nie zwrócił na to uwa-
gi, prawo przestawało obowiązy-
wać. Niestety do dzisiaj nie wia-

domo, gdzie znajdowała się „ska-
ła prawa”, na której zasiadał gło-
siciel.

Wchodzimy na punkt widoko-
wy, skąd rozpościera się wspania-
ły widok na rozległa dolinę i je-
zioro. Stąd również widać pięć sto-
jących w rzędzie niewielkich dom-
ków. To letnia rezydencja premie-
ra – przypominająca bardziej
skromny domek na ogródkach
działkowych – oraz siedziba władz
parku. Obok jeden z najstarszych
kościołów w Islandii. W okolicy
wyznaczono liczne szlaki dla tu-
rystów. Idąc jednym z nich, pomię-
dzy pionowymi skałami doskona-
le obrazującymi tarcia płyt tekto-
nicznych dochodzimy do wodo-
spadu Oxafoss. Ponoć według le-
gendy dwa razy w roku woda za-
mienia się tu w wino – niestety nie
był to ten szczęśliwy dla nas dzień.

Ruszamy dalej. Dojeżdżamy do
miejsca, od którego wzięły nazwę
wszystkie gorące źródła wyrzuca-
jące słup wody. Geysir to nazwa
obszaru, na którym jest kilka ta-
kich źródeł, na czele z najsłynniej-
szym. Niestety od lat 60-tych XX
stulecia nie wybucha sam z siebie,
a uaktywnia się jedynie podczas

trzęsień ziemi. Wszystko za
sprawą niecierpliwych turystów,
którzy zasypywali go kamieniami
i wiadrami mydlin chcąc pobudzić
jego aktywność. Natomiast wielką
atrakcją pozostaje Strokkur „ma-
selnica”, który ze względną regu-
larnością wyrzuca potężny, wyso-
ki nawet na 35 m słup wody.

Najpierw spokojna woda deli-
katnie drży, po chwili zostaje za-
ssana do środka, a następnie wy-
pchnięta do góry tworząc błękit-
ny bąbel o średnicy 2-3 metrów,
by wreszcie raptownie wystrzelić
fontanną wrzącej wody. Ma ten
spektakl w sobie jakąś magię. Uza-
leżnia. Stoję tam, obserwuję wy-
buch i już chciałbym iść dalej, ale
nie. Poczekam jeszcze trochę, na
kolejny wybuch. Chcę zrobić jak
najwięcej zdjęć, uchwycić gejzer
w każdym momencie jego aktyw-
ności. Zjawisko to robi naprawdę
ogromne wrażenie, a ja wciąż czu-
ję niedosyt. W okolicy jest tylko
jeden prawdziwy gejzer. Reszta to
wrzące oczka niesłusznie nazywa-
ne gejzerami.

Jak przy większości atrakcji tu-
rystycznych na Islandii i tutaj znaj-
dziemy sklep z pamiątkami. Jest
drogo, ale i idiotycznie śmiesznie.
Obok magnesów, dzwoneczków,
breloczków, plastikowych i plu-
szowych maskonurów (urocze
ptaki – taki turystyczny symbol Is-
landii) można kupić świeże Is-
landzkie górskie powietrze za-
mknięte w metalowej puszcze. Co
ciekawe na opakowaniu jest po-
dany nawet skład powietrza i miej-
sce jego „zaczerpnięcia”. W tym
wypadku był to lodowiec Hekla.
Poważna sprawa. Już wyobrażam

Dolina Pingvellir znajdująca się na styku
dwóch płyt tektonicznych Gullffos to jeden z największych wodospadów świata
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sobie ten ekscytujący moment,
kiedy częstuje znajomych w trak-
cie piłkarskiego meczu.

Jedziemy dalej. Jak Złoty Krąg
to Złoty Wodospad. Zapierający
dech w piersiach Gullfoss, to ko-
lejny cud natury. Składa się
z dwóch kaskad – pierwszej o wy-
sokości jedenastu metrów i dru-
giej, dwudziestometrowej. Woda
lodowcowa spływa tutaj do wąwo-
zu o długości dwóch i pół kilome-
tra i głębokości 70 metrów. Huk
spadającej wody zagłusza wszel-
kie głosy. Ziemia trzęsie się od
uderzeń mas wody o dno kanio-
nu wyżłobionego w twardych ba-
zaltowych skałach, a welon rozpy-
lonej mgły widoczny jest z daleka.
Porywisty, zimny wiatr wiejący
znad kaskady przenika najcieplej-
sze ubrania. Trudno patrzeć na to
cudo, bo od razu zaczynają łzawić
oczy. Ścieżka prowadząca w po-

bliże wody jest śliska i błotnista.
Szukamy dogodnego miejsca do
zrobienia zdjęcia. Jednak ostrze-
żenia ochładzają nasze zapędy, by
stanąć na krawędzi wodospadu.
Gulffos to jeden z najczęściej od-
wiedzanych wodospadów świata.
Co jednak przyciąga tu liczne rze-
sze turystów? Jego dzikość, potę-
ga, surowość i potężne lodowce
w tle? I nawet, gdy nie odpowie-
my sobie na to pytanie, będziemy
wiedzieć jedno – warto było.

Zmarznięci i przemoczeni
wskakujemy do samochodu.
Ogrzewanie na full i ruszamy da-
lej. Już po chwili zapominamy
o wszelkich niedogodnościach.
Zatrzymujemy się przy skubiących
pożółkłą trawę koniach, przypo-
minających mniej kolorową wer-
sję kucyków Ponny. Skąd tutaj
taka rasa? Podobno pierwsi osad-
nicy w IX wieku, przywieźli na

wyspę ze sobą konie. Ponieważ nie
miały one kontaktu z innymi ra-
sami stały się kucami najczystszej
krwi. Mają charakterystyczną
krępą budowę ciała, krótkie, moc-
ne kończyny oraz długie grzywy.
Przez wieki doskonale przystoso-
wały się do trudnych islandzkich
warunków. Dzisiaj bardziej pełnią
rolę islandzkich maskotek niż go-
spodarskich zwierząt.

Czy może nas coś jeszcze zasko-
czyć? Na Islandii z pewnością tak.
Kilkadziesiąt kilometrów od sto-
licy, znika asfalt. Jedziemy po szu-
trowej drodze. Kolejna niespo-
dzianka to krater Kerio. Ma 3 ty-
siące lat, jest głęboki na 55 me-
trów. Urody dodają mu barwne
skały oraz turkusowe jeziorko wy-
pełniające dno krateru. Wykorzy-
stując amfiteatralne kształty kal-
dery, pewnego dnia zorganizowa-
no tu koncert: muzycy grali na tra-
twie – pewnie w rękawiczkach,
a publiczność stała na koronie kra-
teru.

Pokonując kolejne kilometry
kamiennej pustyni wjeżdżamy na
półwysep Reykjanes, gdzie zatrzy-
mujemy się na polu geotermalnym
Seltun. To istne zderzenie z wul-
kanicznym obliczem półwyspu.
Temperatura pod powierzchnią
ziemi sięga 200 stopni Celsjusza.
Gazy i woda ogrzewane pod zie-
mią znajdują ujście na powierzch-
ni w postaci gorących źródeł, bul-
goczących bajorek i fumaroli. Był
tu kiedyś potężny czynny gejzer,
którego energię próbowano wyko-
rzystać do wytwarzania energii
grzewczej. Jednak eksplozja
w 1999 r. pokrzyżowała te plany.
Kilka lat później nad bulgoczący-
mi źródłami wybudowano drew-
niane kładki, by można było bez-
piecznie zwiedzać okolicę. Nieste-
ty, imponujący spektakl, bulgoczą-
cej mazi, gotującej się wody i po-
krywającej wszystko pary, niweczy
odurzający zapach siarkowodoru

albo bardziej obrazowo – zgniłych
jaj.

Jeszcze jeden przystanek. Przed
nami dziesiątki drewnianych żer-
dzi, na których suszą się ryby. Nie
mogliśmy odmówić sobie możli-
wości spróbowania tego przysma-
ku. Niestety – kompletna poraż-
ka. Mięso jest tak twarde, że nie
udaje nam się odgryźć nawet ka-
wałka. Dopiero wieczorem w cie-
ple drewnianego domku, doczy-
tujemy w przewodniku. Harðfi-
skur – czyli suszone ryby od wie-
ków stanowią podstawowy skład-
nik jadłospisu Islandczyków. Wie-
le gatunków ryb nadaje się do su-
szenia, ale tradycyjnie suszy się na
Islandii dorsze, łupacze i sumy.
Czas suszenia zależy od wiatru,
temperatury powietrza i wilgotno-
ści. Kiedy ryba jest już sucha
i sztywna jak papier to znak, że jest
gotowa do jedzenia! Jeśli łamie się
łatwo można ją już jeść. Rybę na-
leży teraz zbić drewnianym mło-
teczkiem, tłuczkiem do mięsa,
albo wałkiem, aż będzie można
łatwo odłupywać z niej płatki i roz-
rywać rękoma. Suszoną rybę je się
bezpośrednio lub, jak uwielbiają
Islandczycy, posmarowaną ma-
słem. Kolejny przepis gotowy.
Życzę wszystkim smacznego i za-
praszam na kolejną podróż.

Tekst, zdjęcia Ireneusz Wołek

www.niezwyklyswiat.com
youtube:

niezwykly swiat islandia

Jedyny, prawdziwy gejzer Islandii – Stokkur

Najpiękniejszy bąbel świata. Tak rozpoczyna się eksplozja gejzera Stokkur

Oryginalna pamiątka z Islandii
– powietrze z lodowca w puszce

Kolorowy krater Kerio
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