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W numerze

Czytaj „Kuriera Powiatowego”!
od stycznia br. zmieniliśmy czas ukazywania się „Kuriera 

Powiatowego”. Nie końcem miesiąca – jak było do tej pory 
– ale teraz „Kurier” jest dostępny już w połowie danego 
miesiąca. zapraszamy do lektury! 

Szczere wyrazy współczucia i żalu

Panu Władysławowi MIAZGA
z powodu śmierci 

OJCA
składa 

Starosta Leżajski, zarząd i radni rady Powiatu
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Leżajsku

Panu 
Prof. dr hab. inż. JANOWI BURKOWI 

Profesorowi Politechniki rzeszowskiej
członkowi zarządu Województwa Podkarpackiego

szczere wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci 

OJCA
składa 

Starosta Leżajski, zarząd i radni rady Powiatu Leżajskiego

Życzliwi żyją dłużej!

Ktoś z twoich bliskich czy znajomych obchodzi urodziny? 
Imieniny? rocznicę ślubu, zdaje ważny egzamin..? chcesz Kogoś 
zapewnić o swojej o swojej sympatii, miłości, przyjaźni? chcesz 
Komuś pogratulować, podziękować za pomoc, zapewnić o pamięci? 
Nic prostszego!!!!

Na prośbę czytelników powracamy w „Ku-
rierze” do rubryki: Życzliwi żyją dłużej”! 
Będziemy w niej zamieszczać przesłane od 
Was życzenia dla kogoś, komu chcecie 
zrobić miłą niespodziankę.

Napisz do Nas – My zamieścimy 
treść twoich życzeń.

Życzenia można przesyłać listow-
nie, dostarczyć osobiście (do Starostwa 
Powiatowego - Punkt obsługi Interesanta – 
z dopiskiem „do Kuriera Powiatowego”), wysłać na adres e-mailowy: 
promocja@starostwo.lezajsk.pl lub można podać telefonicznie: 
(017) 242-10-54.

Życzenia, które będą dostarczone do 03 dnia danego miesiąca 
zostaną zamieszczone jeszcze w tym samym miesiącu („Kurier” 
ukazuje się w połowie miesiąca). teksty dostarczone później zostaną 
opublikowane w kolejnym numerze „Kuriera”.

Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku

zawiadamia, że w okresie występowania wiosennych
przełomów w 2009 r. na sieci dróg powiatowych
będą wprowadzane OGRANICZENIA RUCHU.
Ograniczenia nie dotyczą regularnej komunikacji 

autobusowej i gimbusów dowożących dzieci do szkół 
z zachowaniem nominalnej liczby pasażerów.

Informacja na temat ograniczeń 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

 tel. (0-17) 242-11-81
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Zmiana na stanowisku Komendanta 
Powiatowego PSP w Leżajsku

 
Dnia 25 lutego 2009 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Leżaj-

sku nastąpiło przekazanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP 
w Leżajsku oraz podziękowano bryg. Józefowi Golcowi za długoletnią 
służbę w Państwowej Straży Pożarnej. Bryg. Józef Golec po ponad 30 
latach służby, przeszedł na emeryturę.

Nowego Komendanta powołał Podkarpacki Komendant Wojewódz-
ki PSP w rzeszowie z dniem 26 stycznia 2009r. został nim mł. bryg. 
mgr inż. Bogdan Kołcz - Dowódca JrG PSP w Leżajsku.

 Podczas okolicznościowego spotkania zaproszeni goście podzięko-
wali za wzorową służbę na ziemi Leżajskiej Józefowi Golcowi. Wśród 
zebranych gości byli m.in.: robert Żołynia - Starosta Leżajski, Marian 
Szkodziński - Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku, tadeusz 
trębacz - Burmistrz Miasta Leżajska, tadeusz Halesiak - Wójt Gminy 
Kuryłówka, Jacek chmura - Wójt Gminy Grodzisko Dolne, robert 
Gnatek - Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna i inni.

 25 lutego br. także radni rady Powiatu Leżajskiego podziękowali 
Komendantowi Golcowi za sumienną i pełną zaangażowania służbę oraz 
dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.

PW

Dziękując komendantowi J. Golcowi, Starosta Leżajski Robert Żołynia wręcza obraz 
pędzla A. Krysy - leżajskiej malarki.

Podziękowania za służbę komendantowi J. Golcowi złożyli również radni powiatowiPrzekazanie obowiązków nowemu komendantowi B. Kołczowi

GRATULACJE
W związku z objęciem stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w Leżajsku przez mł. bryg. mgr inż. Bogdana Kołcza oraz 

Komendanta Powiatowego PSP w łańcucie przez mł. bryg. mgr inż. Romana Poterka serdeczne gratulacje składają:
Starosta Leżajski, zarząd i rada Powiatu Leżajskiego

Dziś święto kobiet, więc drogie Panie
czeka Was teraz nowe wezwanie
za bukiet kwiatów, prezent, życzenia,
gest dobrej woli i poświęcenia,
za cały roczek  przy garach stania,
prania, sprzątania i prasowania
drugiej połowie zapłacić trzeba
może w łóżeczku, lub kromką chleba, 
jakoś odwdzięczyć się  teraz możecie
a w jaki sposób – Wy to umiecie,
fuknąć, odtrącić, czasem pokrzyczeć,
wałkiem przyłożyć lub dać w policzek
niech ta oferma wie, że ma damę,
dla tego Panie świętują same.
To ja – oferma przed Wami stoję,

składać życzenia trochę się boję,
czy nie dostanę za to kopniaka
lecz bardzo chętnie wezmę buziaka
kwiatów ja nie mam, bo nie urosły
jeszcze troszeczkę czasu do wiosny
więc na odległość, przez  wód głębiny
dla Was życzenia składam dziewczyny
życzę Wam zdrówka kochane Panie
i swoich panów ciągłe kochanie,
by biedak  nie chudł, wyglądał wspaniale
za nową  babką nie patrzył wcale.
Ja uniżony, sługa, podnóżek
kłaniam się nisko, do samych nóżek
siebie samego składam w ofierze
która mnie zechce - niechaj mnie bierze.

Stanisław Kornasiewicz

Dzień kobiet
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25 lutego br. radni powiatu zajmowali się 
kolejnymi sprawami ważnymi dla powiatu. 

W programie znalazła się m.in. Informacja 
o stanie bezpieczeństwa pożarowego i powo-
dziowego na terenie powiatu, którą przedstawił 
Komendant Powiatowy PSP w Leżajsku Józef 
Golec.

Poinformował radnych, iż w powiecie 
znajdują się  4 zakłady  przypisane do kategorii  
zakładów zagrożonych ewentualnymi awa-
riami przemysłowymi. Poza tym jak co roku 
w okresie suszy występuje tradycyjnie duże 
zagrożenie pożarami, a w okresie letnim i pod-
czas  roztopach wiosennych są tereny zagrożone 
powodziami. Jeżeli chodzi o zagrożenia lasów 
pożarami  to Komendant poinformował 
radnych, iż są zakwalifikowane do II kategorii 
– najwyższej w województwie. 

W roku ubiegłym podjęto o 61 zdarzeń 
więcej niż w roku poprzednim – tych działań 
było 825 przypadków. Podjęte działania cha-
rakteryzują się dużą wartością uratowanego 
mienia – mowa tu o kwocie ponad 26 mln 
300 tysięcy złotych.

Pan Golec kończąc w tym dniu swoją pracę 
na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP 
w Leżajsku podziękował Staroście, zarządo-
wi i radnym rady Powiatu Leżajskiego za 
pomoc, na jaką w każdej sytuacji mógł z ich 
strony liczyć. to dzięki wzajemnej dobrej 
współpracy udawało się  systematycznie dbać 
o stan budynków Komendy, a także zakupiono 
wiele potrzebnych sprzętów i narzędzi hydrau-
licznych takich jak specjalistyczne działko, 
wybudowano kotłownię oraz m.in. zakupiono 
samochód terenowy. 

Podczas sesji Komendant Powiatowy Poli-
cji w Leżajsku – Marian Szkodziński zapoznał 
radnych ze stanem porządku publicznego na 
terenie powiatu oraz omówił rezultaty progra-
my „Bezpieczny Powiat”. 

Komendant stwierdził, iż rok ubiegły cha-
rakteryzował się spadkiem przestępstw krymi-
nalnych. ogólna liczba wszystkich przestępstw 
to 1 500. zanotowano 2 zabójstwa, które 
zakończyły się wykryciem sprawcy. 8 zdarzeń 
związanych było z poważnym uszczerbkiem 
na zdrowiu. Inne statystyki: Bójek, pobić: 16, 
kradzież : 125 (w tym drobne kradzieże jak np. 
telefony, dowody osobiste) , kradzież z wła-
maniem: 80 zdarzeń, rozboje: 9. zanotowano 
również 85 przypadków mniej kierowania 
po alkoholu. Komendant zwrócił uwagę na 
przestępstwa narkotykowe – w ub. roku było 
ich 10 – jednak powiązane były ściśle z funk-
cjonującymi w naszym powiecie receptami 
i lekami przeciwbólowymi.  

zanotowano również kilkanaście przypad-
ków uszkodzenia mienia, a także widoczny 
był udział nieletnich w wielu wykroczeniach 
– ok. 50.

W ub. roku Policja interweniowała po-

nad 3 000 razy, z tego 520 było interwencji 
domowych związanych z występowaniem 
przemocy w rodzinie – w tych sprawach pro-
wadzonych było 45 postępowań  o znęcanie 
się nad rodziną. 

Istotnym problem jest również trzeźwość 
mieszkańców powiatu – w ub. roku 100 osób 
osadzonych było w izbie zatrzymań w Nowej 
Sarzynie, 91 osób z powiatu nocowało w izbie 
wytrzeźwień w rzeszowie.

Podczas sesji Burmistrz Miasta Leżajsk 
tadeusz trębacz przedstawił radnym najbar-
dziej aktualne informacje dotyczące budowy 
obwodnicy Leżajska, a Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Leżajsku zapoznał radnych  
z planowanymi zadaniami z zakresu rynku 
pracy i przeciwdziałania bezrobociu w 2009 r. 
Poruszana również była kwestia zdrowia 
mieszkańców Powiatu Leżajskiego w latach 
2005 – 2007 i omówił ją Naczelnik Wydziału 
edukacji, zdrowia i Kultury Fizycznej Staro-
stwa – Ireneusz Stefański.

Podjęto również następujące uchwały:
- w sprawie ustalenia regulaminu określa-

jącego wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
oraz nagród i innych świadczeń wynikających 
ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez Powiat Le-
żajski.

- w sprawie zawarcia porozumienia z Po-
wiatem Sanockim w przedmiocie wspólnej 
realizacji projektu „Podkarpacki program 
stypendialny dla uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych z terenów wiejskich w 2009 r.” 
- wspierającego rozwój edukacyjny uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych w ramach działa-
nia 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
poprzez programy stypendialne”, zintegro-
wanego Programu operacyjnego rozwoju 
regionalnego, priorytet II, finansowanego 
z europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
budżetu Państwa a także zatwierdzenia pro-
jektu stypendialnego.

- w sprawie określenia zadań z zakresu re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
niania osób niepełnosprawnych i wysokości 
środków Państwowego Funduszu rehabilitacji 
osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na 
realizację tych zadań w 2009 r. 

rada przyjęła również informację z wy-
konania uchwał rady Powiatu za II półrocze 
2008 r. oraz podjęto uchwałę w sprawie 
przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji 
stałych rady Powiatu Leżajskiego za II półrocze 
2008 r., a także:

- Podjęto uchwałę w sprawie zatwier-
dzenia planów pracy Komisji stałych 
rady Powiatu Leżajskiego na 2009 rok.

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Leżajskiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zarząd  Powiatu Leżajskiego, informuje, iż 

w dniu 15.04.2009r. o godz. 10.00 w  siedzibie 
Starostwa Powiatowego  w  Leżajsku  ul.  Ko-
pernika 8,  pok. 110. odbędzie się przetarg ustny 
nieograniczony na oddanie w najem pomieszcze-
nia biurowego przeznaczonego na prowadzenie 
działalności ubezpieczeniowej, znajdującego się 
na parterze budynku Starostwa. Szczegółowych 
informacji na w/w temat można uzyskać na stronie: 
www.starostwo.lezajsk.pl i pod nr tel. (17) 24 04 
536 oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa.

Komunikaty TMZL
1. W styczniu 2009 roku ukazał się drugi numer 

„Almanachu Leżajskiego”. Kolportaż wydawnictwa 
prowadzony jest przez: Centrum Informacji Tury-
stycznej ul. Rynek 1a (wieża),tel.(017) 2401818, 
Muzeum Ziemi Leżajskiej ul. Mickiewicza 20a, tel. 
(017) 240 22 35, Księgarnie i punkty prasowe na 
terenie Leżajska.

2. Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej 
posiada status organizacyjny pożytku publicznego 
i figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) 
pod numerem: 0000275455. Prosimy wesprzyj 
nasze działania swoim 1% - tem.

Wystarczy w swojej deklaracji podatkowej 
wpisać nazwę naszej organizacji, numer KRS oraz 
kwotę darowizny w wysokości 1% należnego 
podatku, a Urząd Skarbowy przekaże pieniądze 
na konto Towarzystwa. O naszej działalności sta-
tutowej można dowiedzieć się więcej na stronie: 
www.tmzl.lezajsk.pl oraz z prasy lokalnej: Kuriera 
Powiatowego i Biuletynu Miejskiego. Jeżeli popie-
racie Państwo nasze działania prosimy o wsparcie 
finansowe. Wszystkim Darczyńcom serdecznie 
dziękujemy.    

- Podjęto uchwałę zmieniającej Uchwałę 
Nr XXVII/177/08 rady Powiatu Leżajskiego 
z dnia 21 maja 2008 r. wraz z jej późn. zm. 
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
powiatu na lata 2008-2011.

- Podjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

zarząd Powiatu przedstawił informację 
w sprawie planowanego przeznaczenia środków 
z Powiatowego Funduszu ochrony Środowiska 
i Gospodarki wodnej w roku 2009, a także 
rady Powiatu Leżajskiego wyraziła swoje 
Stanowisko dotyczące remontu drogi krajowej 
nr 77 relacji Lipnik – Przemyśl na odcinku 
Leżajsk – Nowa Sarzyna.

mab
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o tym, że smoki, czarownice i upiory 
wcale nie są takie straszne, a od rycerstwa do 
harcerstwa droga niedługa, harcerze z Hufca 
zHP Leżajsk mogli przekonać się na tego-
rocznych feriach zimowych. tradycyjnie 
poczuwszy smak wolności od szkoły, wyru-
szyli na poszukiwanie przygód. tym razem 
przenieśli się w tajemnicze czasy króla Artura. 
Mowa oczywiście o hufcowym zimowisku, 
które odbyło się w dniach 02.-06.02.2009r. 
Podobnie jak poprzednie, cieszyło się bardzo 
dużym zainteresowaniem zarówno ze strony 
harcerzy, jak i osób niezrzeszonych w zHP. 

Uczestnicy zaraz po dotarciu do miejsca 
pobytu - Szkoły Podstawowej w turzy- stali 
się mężnymi kandydatami na rycerzy. Ale na 
to zaszczytne miano musieli sobie oczywiście 
zasłużyć. Po stworzeniu Kodeksu rycerskiego 
(w którym nasi kochani druhowie nie zapo-
mnieli wspomnieć, że „rycerz w ostatnią noc 
zimowiska winien mazakiem białogłowy sma-
rować”) nadszedł czas na formowanie bractw 
o groźnych nazwach jak na przykład: „ostre 
Miecze”, „Monsters of Koto- Smoks”, „ro-
werowi rycerze” czy „Pogromcy Smoków”. 
Nie zabrakło także turnieju rycerskiego, 
gdzie druhny i druhowie mogli wykazać się 
zręcznością przy budowie łuków i celnością 
w strzelaniu z nich, zwinnością na torach 
przeszkód, pomysłowością przy budowie 
latającego smoka z… własnych ciał, duchem 
walki podczas bitwy na poduszki i w wielu 
innych pasjonujących konkurencjach. czasy 
króla Artura wiążą się z licznymi legendami, 
między innymi o Świętym Graal’u, toteż nasi 

uczestnicy cały środowy wieczór poświęcili na 
rozwikłanie (wydawałoby się niemożliwej do 
rozgryzienia) zagadki ukrycia tego artefaktu. 
Przy okazji zostali zdrowo postraszeni przez 
Wiedźmę, wykazali się męstwem przy uwal-
nianiu z wieży księżniczki i doprowadzaniu 
do jej ślubu z rycerzem, a także dobrą wolą 
udzielając pomocy choremu na żołądek 
Mnichowi. 

Największą jednak atrakcją był czwartko-
wy Bal Królewski, gdzie biwakowicze wystą-
pili we własnoręcznie wykonanych kreacjach, 
a także mieli możliwość zawarcia biwakowego 
małżeństwa („dopóki koniec biwaku nas nie 
rozłączy”). oczywiście nie zabrakło wspól-
nego „tańca Belgijskiego”, który stał się cha-
rakterystycznym motywem całego zimowiska 
(mieszkańcy Leżajska pewnego pięknego dnia 
mogli przekonać się, jak owy taniec wygląda, 
gdyż grupa harcerzy ciągle wspominających 
zimowisko odtańczyła „belgijkę” koło McK 
ku zaskoczeniu leżajszczan- ale to już inna 
historia).

Na zimowisku nie zabrakło typowych 
zajęć harcerskich takich jak: nauka pierw-
szej pomocy, terenoznawstwo, pionierka, 
szyfrowanie, historia i oczywiście wspólnego 
śpiewania przy pięciu gitarach. odbył się 
nawet znany z tVP turniej „tak to leciało”, 
gdzie biwakowicze mogli wykazać się zarówno 
znajomością piosenek, jak i umiejętnością ich 
zaśpiewania.

Najbardziej wzruszającym momentem 
było pożegnalne świeczkowisko, na którym 
harcerze podsumowali biwak. Nie zabrakło 

Harcerskie ferie w Turzy
miłych i szczerych słów oraz zapewnień 
o przyjeździe na następne zimowisko, gdyż 
nikt z uczestników nie chciał opuszczać tej 
magicznej krainy baśni i legend. 

Komendantką zimowiska była pwd. edyta 
Dolecka, organizatorem i oboźną dh. Joanna 
Sztyrak, programowym dh. Damian Dec, fo-
tografem dh. Grzegorz Student, a wspaniałym 
kucharzem pwd. Damian Wyszyński. 

W imieniu wszystkich harcerzy Hufca 
zHP Leżajsk składamy serdeczne podziękowa-
nia Starostwu Powiatowemu i Urzędowi Miasta 
w Leżajsku za okazane nam wsparcie finansowe.  
Mamy nadzieję, że już niebawem spotkamy 
się na kolejnej tak wspaniałej imprezie har-
cerskiej, a kraina, w którą się przeniesiemy 
dostarczy nam nowych niezwykłych przygód 
i wrażeń.

Joanna Sztyrak
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Światowy Dzień chorego – 11 lutego to 
dobra okazja by dostrzec chorego, samotnego 
wokół nas. tradycją stało się wspólnie świę-
towanie z tej okazji: 19 lutego br. w Domu 
Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej 
z Przedszkolem Miejskim Nr. 4 w Leżajsku; 
20 lutego w zakładzie opiekuńczo Leczniczym 
w Leżajsku z Przedszkolem Miejskim Nr. 2 
w Leżajsku (jedna grupa dzieci) i 24 lutego 
w zakładzie opiekuńczym Sióstr Kanoniczek 
Ducha Świętego – z Przedszkolem Miejskim 
Nr 2  w Leżajsku (druga grupa dzieci).

Wspólne imprezy były zainicjowane przez 
pracownika Inspekcji Sanitarnej w Leżajsku 
Mariolę Babiarz. rozpoczynała ona spotkania 
witając zebranych i wygłaszając okolicznościową 
pogadankę na tema znaczenia zdrowia i kondycji 
psycho-fizycznej w każdym wieku, roli persone-
lu medycznego w jej utrzymaniu, podtrzymaniu 
trwałych więzi emocjonalno-rodzinnych oraz 
składała wszystkim życzenia.

Dzieci przedszkolne pod kierownictwem 
nauczycieli wystawiały teatrzyk oraz bogatą część 

Chorzy wśród nas

artystyczną, składającą się z wierszy, piosenek 
i tańców. tematem utworów był niedawno 
obchodzony Dzień Babci i Dziadka, jakże bliski 
tutejszym pensjonariuszom. Po części artystycznej 
dzieci składały życzenia i wręczały wszystkim 
zebranym przygotowane upominki i drobne 
prezenty. Dzieci występowały w pięknych ko-
stiumach, a tłem teatrzyków były zainstalowane 
bajkowe scenografie, przygotowane przez panie 
nauczycielki, które ponadto dbały o podkłady 
muzyczne, przebierały dzieci i czuwały nad cało-
ścią. Uroczystość zakończyli kierownicy zakładów, 
dziękują za wspaniałą rozrywkę i piękną ucztę du-
chową, częstując dzieci owocami i słodyczami.

Imprezy bardzo udane, dzieci z bardzo 
dużym przejęciem i zaangażowaniem prezen-
towały bogatą część artystyczną. Poprzebierane 
stosownie do odgrywanej roli, stawały się 
małymi aktorami, rozbawiając i wzruszając 
widownię do łez. Gościnnie przyjechali wy-
najętym autobusem sponsorowanym przez 
radę rodziców i Dyrekcję Przedszkoli. Daje 
się zauważyć duże zaangażowanie przedszkoli 
w realizację i przebieg tej jakże szlachetnej 
akcji. Nie można przecenić tego typu działań 
w placówkach, jakimi są domy pomocy. Sam 
pobyt dzieci – niecodziennych gości w tym 
miejscu, jest już dużym wydarzeniem dla jego 
mieszkańców, spragnionych kontaktu z drugim 
człowiekiem. z tym większym zaangażowaniem 
zapraszano nas na kolejną akcję. Świąteczna 
atmosfera pozwoliła choć na chwilę zapomnieć 
o cierpieniu, starości, samotności i izolacji. Im-
preza była także wesołą rozrywką dla personelu, 
który tu wyjątkowo ciężko pracuje.

Mariola Babiarz
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Małgorzata Bechta: Pani doktor, na 
samym początku chciałabym Pani serdecz-
nie pogratulować zwycięstwa w Plebiscycie 
„Eskulap 2008”, ważnym - gdyż o jego 
wynikach decydowali sami pacjenci. Czy 
wiedziała Pani, że pacjenci głosują na Panią 
czy też było to dla Pani zaskoczenie? 

Dr Elżbieta Wojtera: oczywiście jestem 
ogromnie wzruszona faktem, iż pacjenci do-
cenili moją pracę jako lekarza. W tym miejscu 
chciałabym wszystkim pacjentom podzięko-
wać za oddane na mnie głosy. zawsze staram 
się być lekarzem - przyjacielem pacjenta. tym 
bardziej mnie cieszy fakt, że ktoś to dostrzegł. 
to wyróżnienie potwierdziło przekonanie, że 
te moje starania mają sens. 

W czasach kiedy opinia publiczna 
jest dość sceptyczna jeżeli chodzi o jakość 
wykonywanych usług w służbie zdrowia 
takie zaufanie pacjentów na pewno cieszy 
podwójnie…

to prawda, choć moim zdaniem wpływ 
na ocenę pracy poszczególnych 
lekarzy ma ich indywidualny 
stosunek i podejście do pacjenta. 
Ja mogę powiedzieć o sobie, iż 
staram się codziennie, jak najle-
piej wypełniać misję pomagania 
chorym i cierpiącym. Lubię swoją 
pracę i pomaganie innym sprawia 
mi niesamowitą satysfakcję. Do 
każdego pacjenta podchodzę in-
dywidualnie. Staram się widzieć 
w każdym człowieku nie tylko 
chorobę, ale przede wszystkim 
człowieka. 

Wyróżnienie w Plebiscycie 

„eskulap 2008” to dla mnie wielka radość 
i zaszczyt. Jednakże uważam, iż takie zaufanie 
dodatkowo mnie zobowiązuje i mobilizuje do 
dalszych starań na rzecz pacjentów.

    
Jakie cechy wg Pani powinien mieć le-

karz, by pacjenci mięli do niego zaufanie?
trudno na to pytanie odpowiedzieć, 

ale myślę, że przede wszystkim musi mieć 
cierpliwość. W swojej codziennej pracy 

W lutym rozstrzygnięty został plebiscyt na najlepszych lekarzy 
Województwa Podkarpackiego „eskulap’2008”. Plebiscyt obejmował 
następujące kategorie: lekarz rodzinny - lekarz pierwszego kontaktu, 
lekarza specjalista, lekarz stomatolog oraz menedżer ochrony zdrowia. 
Pierwsze miejsce w kategorii: lekarz rodzinny zdobyła Pani lek. med. 
Elżbieta Wojtera – z Niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej 
MeDIcA w Leżajsku. 

11 lutego 2009 roku odbyła się uroczysta gala, podczas której 
zostały wręczone statuetki eskulap lekarzom cieszącym się najwięk-
szym uznaniem wśród pacjentów z Województwa Podkarpackiego. 
W imieniu całej społeczności ziemi Leżajskiej gratulacje pani elżbiecie 
Wojtera złożyli Pan Starosta Leżajski robert Żołynia, Wicestarosta 
Józef Majkut oraz Przewodniczący rady Powiatu Jan Kula.  opiekę 
medialną nad konkursem sprawowała Gazeta codzienna „NoWINY” 
oraz regionalne tygodniki. organizatorami plebiscytu byli: Informacja 
Medyczna „r-BIt” rzeszów przy udziale telewizji Polskiej S.A. oddział 
w rzeszowie, Gazety codziennej „NoWINY” oraz „VIA” Katolickiego 
radia rzeszów, instytucjami wspierającymi byli: Podkarpacki Urząd 
Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
i Narodowy Fundusz zdrowia.

PLEBISCYT „ESKULAP 2008”

Chcę i lubię pomagać
staram się zrozumieć moich pacjentów, od-
powiedzieć nawet na pytania, których oni 
nie zadają. trzeba być po prostu dla innych 
takim, jakim życzylibyśmy sobie by inni byli 
dla nas. W przypadku lekarza ważne jest nie 
tylko nazwanie choroby i podanie lekarstwa, 
ale także wysłuchanie pacjenta, porozmawia-
nie o jego problemach. Można by pokusić 
się o stwierdzenie, iż najlepsze efekty daje 
leczenie ciała razem z duszą. W niektórych 

Elżbieta Wojtera – ur. 10.03.1964 r. w Piskorowicach, 
gdzie ukończyła Szkołę Podstawową. Następnie 
uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego w Leżajsku. 
Przygodę z medycyną rozpoczęła w Akademii 
Medycznej w Poznaniu. Ukończyła również studia 
podyplomowe: zarządzanie służbą zdrowia. Od 17 
października 1988r. pracowała w zawodzie lekarza 
w ZOZ Leżajsk – na oddziale wewnętrznym i poradni 
chorób płuc (do 31.12.2000r.).
Od 2001r. leczy pacjentów w NZOZ „MEDICA” Sp. 
partnerska wraz z dr. Lidią Słyszyńską.
Specjalizacje: I stopień – interna, II stopień – 
pulmonologia. 

Uroczystość wręczenia „Eskulapa”. Elżbieta Wojtera odbiera nagrodę z rąk 
Wicemarszałka Woj. Podk. Kazimierza Ziobry
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W obecnym roku szkolnym w zespole 
Szkół im. I. łukasiewicza został zorganizowany 
konkurs historyczny dla gimnazjalistów „Drogi 
Polski do Niepodległości w 1918 r.”. Jego celem 
było pobudzenie zainteresowań młodzieży histo-
rią Polski i historią powszechną, wskazywanie po-
zytywnych wzorców osobowych oraz promocja 
szkoły-organizatora wśród gimnazjalistów.

Nad stroną merytoryczną konkursu czuwali 
nauczyciele historii: ewa chmiel, elżbieta Wo-
łoch-Niewójt oraz tomasz Doktór. organizatorzy 
konkursu otrzymali wsparcie finansowe ze strony 
Starostwa Powiatowego, władz Miasta i Gminy 
Nowa Sarzyna i zakładu Mechaniczno-remon-
towego „chemrem-organika” Sp. z o.o.

Pierwszy etap zmagań konkursowych odbył 
się w gimnazjach 3 grudnia 2008 r. Uczniowie 
w ciągu 45 minut musieli rozwiązać test skła-
dający się z 25 pytań opracowanych w oparciu 
o podstawę programową dla gimnazjum. test 
pisało 56 uczniów z czterech gimnazjów naszej 
gminy.

Do międzyszkolnego finału zakwalifiko-
wało się po pięciu uczniów, którzy osiągnęli 
najwyższą liczbę punktów w swoich szkołach. 
Wybrana dwudziestka uczestników, 27 lutego 
2009 r. spotkała się w  murach zespołu Szkół 
im. I. łukasiewicza. 

Drugi etap konkursu składał się z dwóch 
części – kwalifikacji, polegających na rozwiązaniu 
testu oraz  ścisłym finale dla sześciu uczniów 
z najlepszymi wynikami.

Na finał organizatorzy przygotowali pytania 

Konkurs historyczny dla gimnazjalistów
zawierające fotografie, ilustracje, muzykę oraz 
fragmenty filmów dokumentalnych dotyczą-
cych tematyki konkursu. Przy udziale widowni, 
składającej się z uczniów zespołu Szkół, finaliści 
odpowiadali na pytania prezentowane za pomocą 
środków multimedialnych. Po czterech rundach 
pytań, wykazując się dużą wiedzą, szóstka finali-
stów uzyskała następujące miejsca:

I – Aleksandra rogulska z Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Nowej Sarzynie,

II –  ewa Kwaśniak z Gimnazjum im. ofiar 
Pacyfikacji w Woli zarczyckiej,

III –  ewa Porada z Gimnazjum w łętowni.

Wyróżnienia otrzymali Barbara tudryn 
(Nowa Sarzyna), Marek olechowski (Wola 
zarczycka) i tomasz Dubiel (Sarzyna).

Nagrody książkowe i dyplomy uczestnikom 
konkursu wręczyli zaproszeni goście: wicestaro-
sta leżajski – Józef Majkut oraz wiceburmistrz 
Nowej Sarzyny – Marek chmura. Nagrodą dla 
wszystkich uczestników drugiego etapu jest także 
wycieczka na cmentarz orląt do Lwowa.

organizatorzy składają gratulacje laureatom 
i finalistom oraz ich opiekunom, którzy przygo-
towali uczniów do konkursu.

ewa chmiel

Pacjenci o doktor Elżbiecie Wojterze:

– Na dzisiejsze czasy trudno o lekarza, który chce 
i umie leczyć. Pani doktor naprawdę z wielką odpo-
wiedzialnością traktuje swych pacjentów. Mieszkam 
w Leżajsku od pięciu lat i od początku chodzę do Pani 
Doktor Wojtery. To naprawdę znakomity lekarz.

– Pani doktor to przykład lekarza z powołania. Zna-
łam ją wcześniej z opowieści znajomych, którzy bardzo 
chwalili sobie jej umiejętności. Od roku zapisałam 
siebie i całą moją rodzinę do pani doktor i jestem 
bardzo zadowolona.

– Pani doktor jest zawsze uśmiechnięta, zadowolona 
i radosna. To również jest bardzo ważne, gdy przy-
chodzi się  do lekarza, a tabuny osób czekających 
cierpliwie w poczekalni tylko potwierdza zaufanie, 
jakim darzy panią doktor.

– Kiedy przyszedłem na wizytę to po raz pierwszy 
miałam wrażenie, że lekarz wie co mówi. 

– Pani doktor jest świetnym lekarzem. Często spoty-
kam ją w sklepie na zakupach czy gdzieś na mieście. 
Zawsze się uśmiechnie i zapyta jak się czuję. To 
bardzo miłe.

– Chciałbym żeby każdy lekarz  miał takie podejście 
jak pani doktor. Dla niej najważniejszy jest pacjent.

przypadkach rozmowa jest bardziej potrzebna niż tabletka, więc rozmawiam. chcę 
pomóc i lubię pomagać. 

Jak z perspektywy czasu ocenia Pani to co dzieje się obecnie w służbie zdro-
wia?

od kilku lat żyjemy w kraju nieustającej reformy systemu opieki zdrowotnej. Pacjenci 
stracili poczucie bezpieczeństwa, bo ich zdrowie stało się przedmiotem rozgrywek poli-
tycznych. Pacjenci i świadczeniodawcy tęsknią za stabilizacją. Można i trzeba poprawiać 
cały system służby zdrowia. 

Moim zdaniem zmiany systemowe jakie miały miejsce w ostatnich latach poprawiły 
jakość wykonywanych usług medycznych, a także dostępność pacjenta do lekarza. Wiele 
placówek spełnia już standardy medyczne, ale zapewnienie w Polsce opieki zdrowotnej 
na takim poziomie jak w krajach Ue jest realne w takim stopniu, w jakim rozwój go-
spodarczy zbliży nas do ich sytuacji ekonomicznej. Jeśli ludzie mają odzyskać poczucie 
bezpieczeństwa, to ograniczone z konieczności środki należy wykorzystywać w najlepszy 
z możliwych sposób mając na uwadze tylko i wyłącznie dobro pacjentów.

Co by Pani radziła młodemu lekarzowi rozpoczynającemu pracę?
osoba rozpoczynająca pracę lekarza musi mieć świadomość, iż  podstawowym celem 

jego pracy jest rozpoznawanie i leczenie chorób, a także profilaktyka. Lekarz to z jednej 
strony doskonały znawca ludzkiego ciała, który posiada wiedzę o zdrowiu i chorobach 
człowieka, z drugiej strony osoba, która potrafi te dolegliwości leczyć i im zapobiegać. 
Musi również pamiętać, iż jego praca ma niezwykle indywidualny charakter - on sam 
decyduje o metodach diagnozy i leczenia chorób. Praca ta nierzadko niesie ze sobą 
przykry obowiązek informowania o ciężkich chorobach i zagrożeniu życia. Lekarz musi 
w takich sytuacjach wykazać się szczególnym taktem i indywidualnym podejściem do 
pacjenta.

Dziękuję za rozmowę.                



Panie Dyrektorze - proszę powiedzieć ile 
osób na dzień dzisiejszy jest zarejestrowanych 
jako bezrobotni w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Leżajsku?

Na początku chciałbym podkreślić, iż na 
dzień dzisiejszy nie ma powodów do twierdzenia, 
że mamy do czynienia z kryzysem na rynku 
pracy w naszym powiecie. rośnie, co prawda 
liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych, 
ale tak było zawsze na przełomie roku. Żaden  
z naszych pracodawców nie dokonał zwolnień gru-
powych, ani też nie zgłosił nam takiego zamiaru. 
to, co obserwujemy to rosnącą liczbę rejestru-
jących się osób bezrobotnych, którym upłynął 
termin zawartej umowy o pracę oraz trochę mniej 
wyrejestrowań z powodu podjęcia pracy. Jednak 
utrzymywanie się niekorzystnych tendencji niewąt-
pliwe wpłynie na wielkość bezrobocia w powiecie. 
trudno dzisiaj wyrokować w tej sprawie. Staramy 
się trzymać rękę na pulsie. obecnie liczba zare-
jestrowanych osób bezrobotnych wynosi 4 500. 
Prawie 950 osób pobiera 12-sto miesięczny zasiłek. 
Liczba zasiłkobiorców także wzrasta, co w obecnej 
sytuacji jest korzystne bo oznacza, że więcej osób 
ma chociażby minimalne środki do życia. Wiemy 
o tym, że pracodawcy próbują sami sobie radzić ze 
swoimi problemami nie tylko ograniczając zatrud-
nienie. Proponują zmniejszenie przez pewien czas 
wynagrodzenia swoim pracownikom lub skrócenie 
wymiaru czasu pracy. Działania polegające na 
zatrzymaniu pracowników w firmie są słuszne 
i korzystne dla obu stron – pracodawców oraz 
pracowników i niewykluczone, że będą wspierane 
finansowo przez rząd. 

W jakim wieku jest najwięcej osób bezrobot-
nych? Czy wpływ ma na to również wykształce-
nie a raczej jego brak?

Po 90-tym roku ubiegłego wieku w trakcie 
trwania procesu zmian ustrojowych najwięcej 
bezrobotnych pochodziło z zakładów pracy, które 
dokonywały masowych zwolnień – przekształcenia 
gospodarki w tamtym czasie miały wszystkie cechy 
kryzysu. W strukturze bezrobocia dominowała 
młodzież w związku z wchodzeniem na rynek 

Bezrobocie 
– jest czy go nie ma?

pracy wyżu demograficznego. Jedynym środkiem 
zaradczym był wówczas zasiłek dla osób bezro-
botnych popularnie nazywany „kuroniówką”, 
który otrzymywali prawie wszyscy zarejestrowani. 
obecnie struktura osób pozostających bez pracy 
jest bardziej zróżnicowana, chociaż dalej dominują 
w strukturze osoby młode do 34 roku życia, o ni-
skim wykształceniu na poziomie gimnazjalnym 
i zasadniczym, długotrwale bezrobotne – powyżej 
12-tu i 24- ech miesięcy (48%) oraz z krótkim sta-
żem nieprzekraczającym 5-ciu lat (70%) pracy. te 
wybrane wskaźniki ilustrują problemy wynikające 
ze struktury. W czasach koniunktury gospodarczej 
rosną szanse na pracę i poprawiają się wskaźniki 
struktury. również te osoby, które są w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy znajdują zatrudnie-
nie. Niestety, gdy sytuacja gospodarcza się pogarsza 
to dzieje się to ze szkodą dla tych osób. Dlatego 
ważne jest, aby ten trudny okres odpowiednio 
przetrwać i wykorzystać do zaplanowania nowej 
kariery zawodowej lub podniesienia kwalifikacji, 
zdobycia doświadczenia zawodowego. Na te po-
trzeby będziemy się starali odpowiadać. 

Czy nasz powiat ma wyższy stopień bezro-
bocia niż sąsiadujące z nami powiaty?

Sytuacja jest różna. Na koniec grudnia 2008 
roku stopa bezrobocia w naszym powiecie wyniosła 
14.8%, w powiecie łańcuckim 13, 5%, a prze-
worskim 13, 7% natomiast niżańskim 19,4%.   
Jesteśmy bardzo podobnymi rynkami pracy. 
Jednak w trochę lepszej sytuacji są na pewno nasi 
sąsiedzi. osoby poszukujące pracy mają bliżej i do-
godniej dojechać do rzeszowa (poziom bezrobocia 
w rzeszowie wynosi - 6%) lub jak w przypadku 
powiatu niżańskiego do Stalowej Woli (10%), bo 
tam szybciej można znaleźć odpowiednią pracę. 
Przynajmniej tak było do tej pory. odległość do 
miejsca pracy to ważny argument skłaniający do 
zatrudnienia. Wśród powiatów miejsko - wiejskich 
lokujemy się o jedną pozycję powyżej środka 
listy. Najniższą stopę ma wymieniony już powiat 
stalowowolski, a najwyższą brzozowski  23,6%. 
Dekoniunktura może tę listę istotnie zmienić. 
Każdy z rynków pracy ma inną „wrażliwość” na 

obecna sytuacja gospodarcza zmusza nas wszystkich do bacznego przyglądania się 
lokalnemu rynkowi pracy. Każda nowa informacja o kolejnych zwolnieniach wzbudza w nas 
nerwową analizę jak wygląda sytuacja w naszym zakładzie pracy – i to bez względu na to 
czy pracujemy w szkole, hipermarkecie, urzędzie, firmie prywatnej czy państwowej. Szeroko  
i głośno omawiany obecnie KrYzYS nie przyjmuje żadnego podziału pracodawcy ani  
żadnego kryterium. Dotyka każdego - wzbudzając w nas strach co będzie dalej?

Warto więc przyjrzeć się naszemu lokalnemu rynkowi pracy. czy i u nas – w Powiecie 
Leżajskim trzeba już mówić o masowym bezrobociu? czy wyróżniamy się wysoką stopą 
bezrobocia w porównaniu z sąsiednimi powiatami?

Wątpliwości dużo, pytań jeszcze więcej. Na niektóre odpowie nam Dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy w Leżajsku – Krzysztof Rogowski.

kryzys. ciekawostką jest to, że stopa bezrobocia 
w sąsiadującym z nami powiecie biłgorajskim 
wynosi 7,8%. Ale to już zupełnie inna historia. 

Wiemy już, iż w Powiecie jest spora grupa 
osób bezrobotnych. W jaki sposób PUP w Leżaj-
sku pomagał tym ludziom w znalezieniu pracy? 
Jakie formy pomocy przysługiwały bezrobotnym 
i z czego najczęściej korzystali? 

zdecydowanie najwięcej osób bezrobotnych 
skorzystało ze staży i przygotowania zawodowe-
go. Uczestniczyło w nich 960 osób. ta korzystna 
forma aktywizacji pozwala na zdobycie doświad-
czenia zawodowego a osoby bezrobotne w trakcie 
odbywania stażu otrzymują stypendium stażowe. 
Duża popularność staży wśród pracodawców wy-
nika z faktu, że nie ponoszą oni prawie żadnych 
kosztów. Jedynym kosztem jest czas, jaki musi 
poświęcić opiekun stażysty na wdrażanie go do 
pracy na stanowisku. Po zakończeniu programu 
stażu pracodawca decyduje o zatrudnieniu osoby 
bezrobotnej. Deklaracja zatrudnienia ze strony 
pracodawcy po zakończeniu stażu zwiększy 
szansę na jego uzyskanie. Kolejną formą pomocy 
dla bezrobotnych są szkolenia: indywidualne 
i grupowe. W ubiegłym roku skorzystało z nich 
aż 650 osób. to dobrze, że zmienił się nasz - mam 
na myśli odczucia społeczne - stosunek do szkoleń. 
W poprzednich latach szkolenia były często kryty-
kowane a dzisiaj są uważane przez bezrobotnych 
i pracodawców za bardzo dobrą formę aktywizacji. 
W końcu to nasi klienci powinni współdecydować 
o tym, co jest im najbardziej potrzebne. coraz 
częściej pracodawcy szukają pracowników o od-
powiednim wykształceniu i dostosowanych do ich 
potrzeb kwalifikacjach, którzy są w stanie z marszu 
podjąć nowe zadania zawodowe.  Mamy sporo 
takich przykładów gdzie pracodawcy planując 
zatrudnienie nowych osób informują nas o swoich 
potrzebach odpowiednio wcześnie po to, żebyśmy 
mogli przeszkolić kandydatów do pracy. Ponadto, 
uruchomiliśmy w siedzibie naszego urzędu Klub 
Pracy, a opinie zebrane od uczestników potwier-
dziły jak bardzo jest on potrzebny.

 

8   

POWIAT

KURIER POWIATOWY 3/2009 (61)



Sonda uliczna
– Czy w Pani otoczeniu są osoby bezrobotne?
tak - takich osób jest dużo. Sama kiedyś byłam bez pracy.
– Czy bezrobocie jest wysokie w naszym Powiecie?
tak. Uważam jednak, że jest ukryte z powodu takiego, że dużo osób wyjechało za granicę.
– Co według Pana ma wpływ na stan bezrobocia w powiecie?
Myślę, ze głównym problemem ludzi bezrobotnych jest brak wiary w swoje umiejętności. Ja sam 
zwątpiłem w swoje możliwości, gdy po raz kolejny usłyszałem od przyszłego pracodawcy: za-
dzwonimy do Pana. I oczywiście nikt nie oddzwonił.
– Czy według Pana osoby z wykształceniem mają większą szansę na znalezienie pracy?
tak. zgadzam się z tym, chociaż takich osób jest coraz więcej a ofert pracy coraz mniej. Sam 
kilka razy w tygodniu sprawdzam oferty pracy w Urzędzie Pracy, ale nie ma ich za wiele. 
– Co według Pani decyduje o możliwościach w znalezieniu pracy?
W dzisiejszym świecie liczą się tylko znajomości i tylko osoby „z polecenia” mają możliwość 
dobrze płatnej i pewnej pracy. Nie liczą się kompetencje, ale znajomości. 
– Co by Pan radził bezrobotnym? Jak powinni wybrnąć z tej sytuacji?
Według mnie, młodych trzeba szkolić do pracy na roli, bo już niedługo wszyscy w miastach nie 
będą mieć pracy i będą musieli wrócić na wieś.

W jaki sposób urząd wspiera przedsiębiorczość 
i tworzenie miejsc pracy?

osoby bezrobotne miały również możliwość 
uzyskania dotacji na rozpoczęcie własnej dzia-
łalności. W 2008 roku z takiej formy pomocy 
skorzystało 150 osób. Jednak wymogiem koniecz-
nym do uzyskania takiej dotacji jest zobowiązanie 
do utrzymania tej działalność przez min. 12 m-cy. 
Dotacja na rozpoczęcie własnej działalności w ub. 
roku wynosiła max 14 700 zł, w tym roku jej górna 
granica to 18 500 zł. Wysokość tej dotacji jest 
jednak każdorazowo przyznawana indywidualnie 
po wcześniejszych konsultacjach. z otrzymanej 
dotacji należy się rozliczyć i przedstawić udoku-
mentowanie wszystkich wydatków. 

Wsparliśmy utworzenie 119 miejsc pracy 
u pracodawców z sektora prywatnego, z czego 
prawie 80 w ramach programu „zielone światło dla 
100 miejsc pracy w Powiecie Leżajskim”. Uczest-
niczyliśmy w powstaniu ponad 280 okresowych 
miejsc pracy. realizowaliśmy projekty finansowane 
z europejskiego Fun-
duszu Społecznego. 
to większość, ale oczy-
wiście nie wszystkie 
wyniki.  

Dobrą inicja-
tywą były zorgani-
zowane w roku ub. 
Targi Pracy. Czy or-
ganizacja tej imprezy 
stanie się coroczną 
tradycją?

organizacja tar-
gów w ubiegłym roku 
była dość trudna i jednocześnie ciekawa. czego 
obawialiśmy się najbardziej?- totalnej klapy! tyle 
zamieszania, a mogło okazać się, że nie będzie 
zainteresowania! Sen z oczu spędzał nam również 
brak pieniędzy na wydatki, których nie mogliśmy 
pokryć z Funduszu Pracy. Szukaliśmy pomocy 
finansowej u licznych sponsorów. Staraliśmy się 
zachęcić do uczestnictwa jak największą liczbę pra-
codawców. Kapitalną robotę wypełniły patronackie 
media. I udało się! zgłosiło się 70 pracodawców, 
którzy zaprezentowali ponad 400 ofert pracy. od-
wiedziło nas ponad 2 500 osób – to przerosło nasze 
najśmielsze oczekiwania zwłaszcza, iż taką imprezę 
organizowaliśmy po raz pierwszy i nie wiedzieliśmy, 
z jakim odbiorem się spotka. obecnie pracujemy 
nad organizacją tegorocznych targów, które tak jak 
w roku ubiegłym odbędą się w maju. Już dzisiaj 
zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

To rok 2008. A obecny? Czy bezrobotni mogą 
liczyć na konkretną pomoc Urzędu Pracy? Czy 
jest grupa społeczna, którą Państwo wezmą pod 
szczególną opiekę?

to, co trzeba i warto na początku powiedzieć 
–wszystkie urzędy pracy, w tym i nasz urząd otwie-
rają się na szerszą grupę klientów, a nie tylko na 
osoby bezrobotne i poszukujące pracy. W kręgu 
zainteresowania urzędu znajdą się pracownicy 
zatrudnieni u pracodawców, w tym ci, którzy mogą 
utracić pracę oraz sami pracodawcy w zakresie 
wybranych narzędzi rozwoju zasobów ludzkich. 
Ustawowy obowiązek utworzenie Centrum Akty-
wizacji Zawodowej spowoduje, że jeszcze bardziej 

skoncentrujemy się na procesach aktywizacji.
W ubiegłym roku rozpoczęliśmy realizację 

projektu 50 + - skierowanego dla osób po 50-tym 
roku życia - w ramach jednego z działań 300 osób 
objęliśmy badaniami ankietowymi. W marcu 
tego roku chcemy przeprowadzić dwa spotkania, 
które odpowiedzą nam na pytania: jakie są szanse 
i możliwości podjęcia pracy przez tę grupę osób. 
Pierwsze spotkanie planujemy na 18 marca – bę-
dzie to publiczna debata, a 25 marca – spotkanie 
z pracodawcami. 

oczywiście oprócz tego projektu będziemy 
realizować wszystkie nasze zadania ustawowe.  
chcemy również wdrożyć dwie nowe usługi. Jedną 
z nich jest przygotowanie zawodowe dorosłych. 
Polega ono na tym, iż osoby dorosłe mają możli-
wość uczenia się u rzemieślnika lub przedsiębiorcy 
w jego firmie w celu zdobycia konkretnego zawodu 
lub umiejętności zawodowych. Po pomyślnym 
zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma odpowied-
ni dokument potwierdzający te umiejętności. 

Nauka może trwać 
od 3 do 18 m-cy. 
Pracodawca dostanie 
premię w wysokości 
400 zł za każdy m-c 
trwania tej nauki wte-
dy, gdy uczestnik po 
jej ukończeniu zda 
z pozytywnym wyni-
kiem egzamin. Każdy 
uczestnik przygoto-
wania zawodowego 
dorosłych otrzyma 
w trakcie trwania 
nauki stypendium 

w wysokości 120% zasiłku dla osób bezrobotnych 
– ok. 650 zł. to forma długotrwałego uczenia 
się poprzez połączenie praktyki i teorii dla tych 
osób, które nie mają zawodu.  takich osób bez 
zawodu jest u nas zarejestrowanych ponad 1000. 
By wdrożyć tę usługę musimy najpierw znaleźć 
i zachęcić pracodawców i instytucje edukacyjne, 
które chciałyby się podjąć organizacji tego kształ-
cenia wspólnie z naszym urzędem, a także dotrzeć 
do zainteresowanych osób bezrobotnych. Drugą 
usługą jest Indywidualny Plan Działania. to, 
taki plan, który będzie „uszyty na miarę”. Plan 
powstanie w ramach współpracy pomiędzy oso-

bą bezrobotną lub poszukującą pracy a naszym 
doradcą zawodowym. Powinien zawierać różne 
uzgodnione działania do realizacji, które będzie 
wykonywać osoba poszukująca pracy wsparte 
z naszej strony usługami i instrumentami rynku 
pracy (np. stażem, szkoleniem itp.). zestaw, liczba 
i rodzaj tych usług oraz ich kolejność mają być tak 
zaplanowane, aby doprowadzić do zatrudnienia. 
taki plan pozwala spojrzeć na własną drogę zawo-
dową inaczej zarówno z perspektywy czasu – mamy 
w końcu przeciętnie do zagospodarowania 40 lat 
kariery zawodowej, jak i z perspektywy przestrzeni 
rynków pracy – powiatowym (prawie 1000 pra-
codawców, 3500 wszystkich podmiotów gospo-
darczych), regionalnym, krajowym i europejskim. 
Każdy plan będzie inny, dopasowany do potrzeb 
i możliwości osób. Inny – indywidualny będzie 
również ostateczny rezultat, a ten będzie w dużym 
stopniu zależał od wspólnego zaangażowania.

A jeżeli te wszystkie instrumenty i usługi 
nie pomogą?

Jeżeli w stosunku do ustalonej grupy, mającej 
niestandardowe problemy lub potrzeby, ustawo-
we instrumenty i usługi będą zawodzić możemy 
opracować program specjalny lub pilotażowy. 
to spory wysiłek organizacyjny i odpowiedzialność 
dla urzędu. Można do tych programów zaprosić, 
także partnerów. Warto się do tych programów 
przygotowywać, bo są to ciekawe wyzwania, to 
przedsięwzięcia nastawione na konkretny rezultat 
odpowiadający potrzebom osób bezrobotnych, 
a na dodatek możliwe do sfinansowania z dodat-
kowych środków pochodzących z rezerwy Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej.

Niewykluczone, że będziemy realizować cał-
kiem nowe zadania na przykład w celu udzielenia 
pomocy osobom bezrobotnym, które utraciły pra-
cę i mają kłopoty ze spłatą kredytu hipotecznego. 
W założeniach kredyt ma być spłacany z Funduszu 
Pracy. Jest to dobry przykład elastycznego działania 
w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację na rynku 
pracy. zwrot sytuacji na rynku pracy zmusza do 
poszukiwania niestandardowych rozwiązań. Na te 
nowe działania musimy się ciągle przygotowywać 
i zawsze jesteśmy otwarci.

Dziękuję za rozmowę.
rozmawiała Małgorzata Bechta
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W dniu 16 lutego br. w sali konferencyj-
nej Muzeum ziemi Leżajskiej miało miejsce 
spotkanie podsumowujące pierwszy rok dzia-
łalności Muzeum. Dyrektor Muzeum Andrzej 
chmura w imieniu własnym i Pracowników 
złożył serdeczne podziękowania za życzliwość               
i wsparcie, w tym  i finansowe okazywane 
Muzeum ziemi Leżajskiej w roku 2008  - 
przyjaciołom i sponsorom Muzeum. 

Dyrektor  Muzeum wręczył specjalne 
podziękowania,  Panu zbigniewowi ryna-
siewiczowi Posłowi na Sejm rP, Panu Janowi 
Burkowi członkowi zarządu Województwa 
Podkarpackiego, Panu robertowi Żołyni 
Staroście Leżajskiemu, Pani Katarzynie Ćwi-
kle Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury 
i Współpracy Międzynarodowej Starostwa 
Powiatowego w Leżajsku, Panu Markowi 
ordyczyńskiemu Dyrektorowi Wojewódz-
kiego oddziału AriMr w rzeszowie, Panu 
Antoniemu Burkowi Naczelnikowi Wydziału 
rozwoju i Inwestycji  Starostwa Powiatowego 
w Leżajsku, Panu Jackowi chmurze Wójtowi 
Gminy Grodzisko Dolne, Panu tadeuszowi 
trębaczowi Burmistrzowi Miasta Leżajsk, 

Panu robertowi Gnatkowi Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. 

Specjalne podziękowania skierowane zo-
stały do firm sponsorów, mecenasów kultury 
wspierających finansowo działalność Muzeum 
ziemi Leżajskiej w roku 2008. Dyrektor 
Muzeum wręczył specjalne podziękowania 
Panu Mattheusowi Dietvorstowi Dyrektoro-
wi Browaru w  Leżajsku, Pani Alicji Wołek 
Dział Public relations Browaru w Leżaj-
sku, Panu zenonowi Budno Dyrektorowi 
oddziału Skanska, oddział Budownictwa 

ogólnego w rzeszowie, Panu  Andreasowi 
Wielosińskiemu Prezesowi zarządu BMF 
Polska, Panu Jackowi Głowackiemu Prezesowi 
zarządu elektrociepłowni Nowa Sarzyna, 
Panu Andrzejowi Dąbrowskiemu Prezesowi 
zarządu Philip Morris Polska, Panu ryszar-
dowi Królowi Dyrektorowi Poczty Polskiej 
oddział w rzeszowie, Panu Leszkowi Ku-
raszowi Prezesowi zarządu Fabryki Maszyn 
w Leżajsku, Panu Andrzejowi Miazga Dyrek-
torowi Naczelnemu zakładów chemicznych 
„organika Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie, 
Panu Kazimierzowi Kojder Prezesowi Firmy 
texpol, Panu robertowi Korzuchowskiemu 
Prezesowi Firmy InterBroker, Panu Igorowi 
Długoszowi właścicielowi firmy Pionier, Panu 
zbigniewowi Kłakowi właścicielowi firmy 
Kłak Kowalstwo. 

W roku 2008 Muzeum ziemi Leżajskiej 
wspierały również instytucje z terenu miasta, 
powiatu i województwa. Dyrektor Muzeum 
wręczył specjalne podziękowania za przychyl-
ność i wsparcie dla Muzeum, Pani Małgorza-
cie chomycz Wicewojewodzie Podkarpackiej, 
Pani Grażynie Stojak  Podkarpackiej Woje-
wódzkiej Konserwatora zabytków z Prze-
myśla, Panu zbigniewowi  Jucha zastępca 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora zabytków, Panu Wojciechowi tokarzowi 

Z ostatniej chwili
Muzeum ziemi Leżaj-

skiej uzyskało dofinanso-
wanie ze środków Muzeum 
Historii Polski w kwocie 
10 000 zł w ramach progra-
mu „Patriotyzm Jutra” na re-
alizację zadania „Leżajskie 
drogi do niepodległości”. 
Szczegóły realizacji zadania w następnym 
numerze „Kuriera Powiatowego”

Dyrektorowi zespołu Szkół technicznych 
im. tadeusza Kościuszki w Leżajsku, Panu 
Stanisławowi  Bartnikowi radnemu Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego, Panu Anto-
niemu Bereziewiczowi Przewodniczącemu 
rady Muzeum, Panu Krzysztofowi rogow-
skiemu Dyrektorowi PUP w Leżajsku, Pani 
Joannie Półtorak Dyrektor BoJSP, Pani Marii 
Horoszko Dyrektor Miejskiego centrum 
Kultury w Leżajsku, Panu Józefowi Golcowi 
Komendantowi Powiatowemu Państwowej 
Straży Pożarnej w Leżajsku, o. eferemowi 

obruśnikowi oFM Dyrektorowi 
Muzeum Prowincji oo. Bernardy-
nów w Leżajsku, Panu Witowi Ka-
rolowi Wojtowiczowi  Dyrektorowi 
Muzeum-zamek w łańcucie, Panu 
Bogdanowi Kaczmarowi Dyrekto-
rowi Muzeum okręgowego w rze-
szowie, Pani Barbarze Adamskiej 
Kierownik Działu Sztuki Muzeum 
okręgowego w rzeszowie, Pani 
ewie Leniart Dyrektorowi Insty-
tutu Pamięci Narodowej oddział 
w rzeszowie, Panu dr Krzysztofo-
wi Kaczmarskiemu Naczelnikowi 

oddziałowego Biura edukacji Publicznej 
oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 
w rzeszowie, Panu Leszkowi Sarzyńskiemu 
Prezesowi towarzystwa Miłośników ziemi 
Leżajskiej. 

Następnie zaproszeni goście wysłuchali 
recitalu fortepianowego w wykonaniu Pana 
Krystiana Krauza zatytułowanego „od Mo-
zarta do Prokofiewa”. 

Pan Krystian Krauz urodzony 14 grudnia 
1988 w Leżajsku. Grę na fortepianie rozpoczął 
w wieku 8 lat w Państwowej Szkole Muzycznej 
I stopnia w Leżajsku, następnie kontynuował 
naukę w zespole Szkół Muzycznych nr 1 
- Gimnazjum Muzycznym w rzeszowie. 
Aktualnie jest studentem drugiego roku na 
Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta 
Bacewicz w łodzi w klasie prof. Mariusza 
Drzewickiego. Brał udział w roku 2004 
w Mistrzowskich Kursach Pianistycznych 
w Konserwatorium we Lwowie pod kierun-
kiem Pani prof. Marii Krich. W roku 2005 
uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu 
Młodzieżowych orkiestr w Pąs we Francji, 
z Młodzieżową orkiestrą Kameralną ze Lwo-
wa gdzie otrzymali wyróżnienie. Brał udział 
w Mistrzowskich Kursach chopinowskich 
w Akademii Muzycznej w Białymstoku pod 
kierunkiem Pana prof. t. chmielewskiego.

„Minął rok… 
- z podziękowaniem dla Przyjaciół i Sponsorów Muzeum Ziemi Leżajskiej”

www.muzeum-lezajsk.pl
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Inwentaryzator Muzeum Ziemi Leżajskiej

Marcowe wystawy w Muzeum
„Tradycje bibułkarskie powiatu leżaj-

skiego” – od 6 marca
„Oczami wroga …” – od 11 marca wy-

stawa ze zbiorów IPN oddział w rzeszowie,
„W drodze do Elimelecha” – od 17 

marca wystawa fotograficzna oli Jachimskiej 
i Irka Kowala z Jarosławia.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam 
do odwiedzania Muzeum oraz udziału w jego 
tworzeniu, oczekuję na państwa propozycje 
dotyczące wystaw czasowych jakie chcieli 
by Państwo zobaczyć w Muzeum.  zwracam 
się również z serdeczną prośbą o informacje 
dotyczące eksponatów, wydawnictw, książek, 
dawnych przedmiotów codziennego użytku, 
mebli, strojów itp.,  które w określonej formie 
mogliby Państwo udostępnić dla Muzeum.

Andrzej chmura
Dyrektor Muzeum ziemi Leżajskiej

Muzeum ziemi Leżajskiej, 
ul. Mickiewicza 20 A

37-300 Leżajsk, tel./fax. 017 240 22 35
www.muzeum-lezajsk.pl, 

sekretariat@muzeum-lezajsk.pl

Inwentaryzator Muzeum realizuje pro-
gram inwentaryzacji i organizacji naukowej 
zbiorów muzeum przy pomocy podległej mu 
bezpośrednio specjalistycznej infrastruktury 
organizacyjnej. Sprawuje nadzór nad zbiorami 
muzeum przechowywanymi w poszczególnych 
działach. odpowiada za prawidłowe prowa-
dzenie ewidencji muzealiów, w tym ksiąg: 
wpływu/ewidencyjnej, ruchu i depozytów oraz 
nadzoruje prowadzenie ksiąg  inwentarzowych 
(techniczna, etnograficzna i historyczna) po-
szczególnych zbiorów.     

Prowadzi dokumentację dotyczącą: zakupu 
muzealiów, darów na rzecz muzeum, wypoży-
czeń muzealiów, penetracji, a także likwidacji 
muzealiów. Sprawuje pieczę nad tzw. „zbio-
rami Specjalnymi”, które stanowią szczególną 
wartość dla muzeum i zwiedzających.

częściowo opracowuje roczne sprawozdania 
do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz Głównego Urzędu Statystycznego 
(K-02). Inwentaryzator Muzealny odpowiada 
za całokształt spraw związanych z ruchem za-
bytków oraz inwentaryzacji, przechowywania 
i zabezpieczania zabytków muzealnych.

Przechowuje podstawowe dokumenty 
inwentaryzacyjne prowadzone przez muzeum  

w myśl przepisów Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Nadto podpisuje 
protokoły zdawczo - odbiorcze związane z ru-
chem muzealiów, pokwitowania depozytów, 
darów i przekazów nieodpłatnych.

od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Mu-
zeum ziemi Leżajskiej pozyskało 1950 sztuk 
eksponatów dotyczących historii Leżajska 
oraz okolicznych miejscowości. eksponaty 
zostały przydzielone do poszczególnych dzia-
łów (historyczny, techniczny, etnograficzny 
i browarniczy), a następnie wyeksponowane 
w salach ekspozycyjnych. W rok swej działal-
ności muzeum pozyskało na czas określony 
15 wystaw ruchomych, które były eksponowa-
ne od stycznia do grudnia 2008 roku. W skład 
powyższych 15 wystaw łącznie wchodziło 1200 
sztuk muzealiów.  

Do najciekawszych eksponatów, które 
w chwili obecnej znajdują się w muzeum 
można zaliczyć:

Gramofon na korbę „Brunswick” z 1922 •	
roku produkcji amerykańskiej.  
Sztandar związku Strzeleckiego z 1927 •	
roku – oddział w Leżajsku.
Aparat fotograficzny marki „Voigtlander”  •	
z 1900 roku.
zbiór pocztówek przedstawiających •	
widok na Leżajsk od roku 1900 do 1939 
roku.
Maszyna parowa wyprodukowana •	
w miejscowości Karlsruhe (Lotaryngia) 
w 1897 roku. 
Warsztat zabawkarski z końca XIX w., •	
służący do wyrobu zabawek z drewna.

Damian Kubrak
Inwentaryzator Muzeum ziemi Leżajskiej

Godziny zwiedzania Muzeum: 
poniedziałek – piątek 12.00 – 16.00 

sobota – nieczynne, 
niedziela 11.00 – 19.00 

ostatnie wejście na pojedyncze wystawy 
- godzina przed zamknięciem

Karnet na kompleksowe zwiedzanie Muzeum
- dwie godziny przed zamknięciem

Ponad 100 letni aparat fotograficzny

Maszyna parowa z 1897 r. (Ekspozycja browarnictwa)

Damian Kubrak - inwentaryzator
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1% dla Muzeum Ziemi Leżajskiej
Szanowni Państwo,
Muzeum Ziemi Leżajskiej uzyskało status organizacji  pożytku publicznego i figuruje 

w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem 0000316265. 
Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o wsparcie działalności Muzeum  - 1% swojego 

podatku.
Kto może przekazać 1% swojego podatku dla Muzeum Ziemi Leżajskiej?
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 

19-procentowej stawki podatku.
Jak przekazać 1% dla Muzeum Ziemi Leżajskiej?
Na końcu formularza PIT-36, PIT-36l, PIT-37 lub PIT-38 należy wpisać pełną nazwę 

wybranej organizacji, jej numer KRS ( numer KRS Muzeum Ziemi Leżajskiej 0000316265) 
oraz kwotę jaką Państwo chcą przekazać, kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego wy-
nikającego z zeznania podatkowego. 1% podatku przekazuje za Państwa Urząd Skarbowy.

         Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękuję.
Z poważaniem

Andrzej Chmura - Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej
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30 stycznia 2009 r. odbyła się uroczysta 
Gala wręczenia nagród w X edycji konkursu 
„Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”

Podkarpacki Bank Spółdzielczy otrzy-
mał Godło Promocyjne „Bank Przyjazny 
dla Przedsiębiorców” wraz z 5 złotymi Gwiaz-
dami. Dodatkowo za systematyczne wzboga-
canie i usprawnianie przyjaznej współpracy 
z MSP, uczestnicząc w kolejnych 5 edycjach 
konkursu, został odznaczony specjalnym 
wyróżnieniem, Platynową Statuetką.

Kapituła Konkursu postanowiła przyznać 
również specjalny tytuł honorowy Bankowiec 
Polskiego Biznesu Panu Lesławowi Wojtaso-
wi, Prezesowi zarządu Podkarpackiego Banku 
Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku. tytuł 
został przyznany za konsekwentną realizację 
strategii zarządzania opartej na jak najszyb-
szym wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań 
zarówno w zakresie usług bankowych, jak 

„Przyjaźni dla Przedsiębiorców”
i wspierających ich rozwiązań teleinformatycz-
nych oraz za ustawiczne wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości i społeczności lokalnej 
wpisując się trwale w osiągnięcia regionu 
Podkarpacia.

organizatorem Konkursu „Bank Przy-
jazny dla Przedsiębiorców” jest Krajowa 
Izba Gospodarcza oraz Polsko-Amerykańska 
Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsię-
biorstw. W tegorocznej edycji ocenie zespołu 
Audytorów oraz Kapituły Konkursu poddało 
się 7 banków uniwersalnych, 20 banków 
spółdzielczych, 36 oddziałów bankowych oraz 
2 fundusze poręczeń kredytowych.

Panie Prezesie to już kolejna nagroda 
przyznana dla PBS w ostatnim czasie

- Tak, z czego bardzo się cieszymy. Jest 
to nagroda tym bardziej ważna dla nas, że 
przyznana dzięki naszym Klientom. To Oni 
oceniali jakość naszych usług, wypełniając an-
kiety tym samym decydując o naszym sukcesie  
w kolejnej edycji tak prestiżowego konkursu. 
Misją naszego Banku jest między innymi 

zaspokajanie potrzeb finansowych małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz systematycz-
ne umacnianie udziału w rynku Regionu.  
I chyba nam to wychodzi dobrze, co potwier-
dzają właśnie takie nagrody jak ta – powiedział 
Lesław Wojtas, Prezes zarządu Podkarpackie-
go Banku Spółdzielczego.
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 W dniu 24 lutego 2009r. o godz. 13.00 
w Sali Konferencyjnej Muzeum ziemi Leżaj-
skiej odbyło się „Powiatowe Spotkanie Kół Go-
spodyń Wiejskich w Leżajsku”, zorganizowane 
przez Starostwo Powiatowe w Leżajsku przy 
współpracy z  zespołem Doradców w Leżaj-
sku - Podkarpackiego ośrodka Doradztwa 
rolniczego w Boguchwale. Głównym celem 
spotkania było szkolenie pt. „Uczestnictwo 
rolników w systemach jakości żywności”.

 
Starosta Leżajski robert Żołynia przywitał 

wszystkich zebranych gości, wśród których 

Spotkanie KGW w Leżajsku
znaleźli się: Krystyna Gdula – Dyrektor Pod-
karpackiego ośrodka Doradztwa rolniczego 
w Boguchwale, Stefania Michałek – Woje-
wódzki związek rolników Kółek i organizacji 
rolniczych, Krzysztof rogowski – Dyrektor 
PUP w Leżajsku, Piotr tokarz – kierownik 
KrUS w Leżajsku, Janina Kamińska – kie-
rownik działu Przedsiębiorczości, Wiejskiego 
Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki 
Podkarpackiego ośrodka Doradztwa rolni-
czego w Boguchwale, Monika Pelc - kierow-
nik zespołu Doradców w Leżajsku,  Jacek 
chmura – Wójt Gminy Grodzisko Dolne, 

teresa Gałusza – Prezes Stowarzyszenia Ko-
biety Gminy Grodzisko Dolne, Bogdan rup 
– Dyrektor ośrodka Kultury w Nowej Sarzynie 
oraz przedstawiciele władz samorządowych, 
przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich (30 
z Powiatu   Leżajskiego) oraz stowarzyszeń, 
m.in.: Stowarzyszenie KoBIetY rAzeM 
– reprezentowanym przez Panią Prezes Marię 
Martula oraz Stowarzyszenie Kobiety Gminy 
Grodzisko Dolne.

 
Podczas spotkania został przedstawiony 

program i zakres działalności Podkarpackiego 
ośrodka Doradztwa rolniczego, perspektywy 
działania KGW oraz możliwości pozyskania 
dodatkowych środków na ich funkcjonowanie 
i rozwój. Dyrektor PUP w Leżajsku omówił 
sytuacje na rynku pracy w Powiecie Leżaj-
skim, natomiast Piotr tokarz omówił sprawy 
związane z systemem rolniczych ubezpieczeń 
społecznych. Następnie Janina Kamińska – kie-
rownik działu Przedsiębiorczości, Wiejskiego 
Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki 
Podkarpackiego ośrodka Doradztwa rolni-
czego w Boguchwale – przeprowadziła szko-
lenie pt. „Uczestnictwa rolników w systemach 
jakości żywności”.

PW

Przybyłe Panie powitał Starosta 
Leżajski Robert Żołynia
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Z okazji Dnia Kobiet 
pragnę złożyć wszystkim Paniom najszczersze życzenia

zdrowia, szczęścia, pogody ducha i zadowolenia z codzienności.

Życzę Wam także wielu sukcesów zarówno w życiu osobistym 

jak i zawodowym. Niech się spełnią Wasze najskrytsze marzenia, 

a każdy kolejny dzień przynosi radość i będzie powodem do dumy 

z realizowanych zadań i podejmowanych wyzwań  życiowych.

Tadeusz Halesiak 

Wójt Gminy Kuryłówka

Gminny ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce na czas przerwy 
w nauce przygotowały dla dzieci i młodzieży ciekawe i różnorodne propozycje spędzania czasu 
podczas ferii zimowych. zajęcia plastyczne, teatralne, wielkie i małe majsterkowanie,  gry i zabawy 
klubowe, dyskoteka Walentynowa- to tylko wybrane przykłady z tej bogatej oferty. 

W pierwszym tygodniu ferii odbył się turniej w tenisie stołowym,  bilardzie oraz piłkarzykach. 
Jednak najwięcej uczestników skorzystało z zorganizowanego wyjazdu na basen „oceANIK” 
w Leżajsku, do Stadniny Koni „eQIStro” w Wierzawicach, kina „HeLIoS” w rzeszowie. 
W ostatni dzień ferii, dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym, udało się zorganizować 
kulig.

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała głośne czytanie ph. „Wielkie  bajanie” 
oraz pożyteczne surfowanie po internecie.

Akcja
„Ferie 2009”

05 lutego w sali widowisko-
wej GoK-u odbył się Koncert 
dla Babci i Dziadka, w którym 
zaprezentowały się dzieci i mło-
dzież działające w zespołach ar-
tystycznych Gminnego ośrodka 
Kultury. z oferty Ferie 2009 
skorzystało mnóstwo dzieci 
i młodzieży nie tylko z naszej 
gminy, ale także tych wypoczy-
wających w Kuryłówce.
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Nie ukrywam, że najważniejszą, prioryte-
tową sprawą dla samorządu Miasta Leżajska 
jest budowa obwodnicy, która uwolni miasto 
od dużej ilości spalin, hałasu i ruchu ciężkie-
go transportu kołowego. Wiele osób bardzo 
żywo interesuje się tym tematem i śledzi 
przebieg rozwoju wydarzeń, czyli stanu przy-
gotowań do rozpoczęcia tej inwestycji. 

Miasto wykonało wszystkie działania, by 
mogła być ona zrealizowana. 

Ale jest to inwestycja nie miasta, lecz 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad, która ją realizuje i finansuje. Samorząd 
miasta mógł od początku jedynie wspierać 
ten zamysł, zabiegać o jego realizację, „wy-
deptywać ścieżki” z prośbą i argumentacją 
o to, że jej powstanie jest nie tylko potrzebne, 
ale jest konieczne. I robił to. Uzyskał po-
parcie parlamentarzystów, w tym marszałka 
Józefa zycha, posła zbigniewa rynasiewicza 
oraz wicemarszałka Województwa Podkar-
packiego Jana Burka. Kilkakrotnie w tym 
celu spotykaliśmy się z ministrem infrastruk-
tury licząc na poparcie. Idea zbudowania 
obwodnicy Leżajska zyskała poparcie. Prace 
dokumentacyjne zmierzające do jej realizacji 
prowadzone były przez kilkanaście lat. 

Mam dobre wiadomości. Wojewoda 
Podkarpacki 21 stycznia bieżącego roku 
wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji I etapu 
obwodnicy miasta Leżajska. obwieszczenie 
ukazało się w prasie regionalnej kilka dni 
później. to oznacza, że budowa I etapu ob-
wodnicy w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik 
– Przemyśl wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną i urządzeniami budowlanymi 
o długości 4,1 km ma zielone światło. ten 
pierwszy etap obwodnicy miasta Leżajska 
będzie zlokalizowany na terenie okręgu 
ewidencyjnego gruntów Leżajsk, Giedlarowa 
i Wierzawice. 

co najważniejsze? Decyzji tej ze względu 
na ważny interes społeczny nadany został ry-
gor natychmiastowej wykonalności. oznacza 
to, że w momencie jej wydania stała się ona 

ostateczna. A co za tym idzie, 
podziały działek pod realizację 
obwodnicy stają się zatwierdzo-
ne, a własność gruntów zostaje 
przeniesiona na GDDKiA. od 
momentu wydania tej decyzji 
jest ona właścicielem terenu, na którym 
powstanie obwodnica. Decyzja Wojewody 
bardzo dokładnie precyzuje, które działki 
zostaną zajęte pod obwodnicę, jak również 
działki, na których zostanie przeprowadzo-
na przebudowa urządzeń towarzyszących 
i urządzeń energetycznych. od tego mo-
mentu rozpoczyna się proces administracyjny 
w celu ustalenia wysokości odszkodowań dla 
poszczególnych właścicieli działek zajętych 
pod obwodnicę.

Decyzja ta także charakteryzuje podsta-
wowe parametry budowania obwodnicy: 
klasa drogi krajowej GP, prędkość 80 - 100 
km, szerokość jezdni 7 metrów, dwa pasy 
po pół metra opaski z masy bitumicznej, 
szerokość poboczy dwa razy po dwa metry, 
obciążenie jezdni 115 kiloniutonów na oś. 
obwodnica krzyżować się będzie z drogą wo-
jewódzką Leżajsk – łańcut w formie obiektu 
mostowego (inaczej mówiąc wiaduktu) 
o długości całkowitej 52 metry i szerokości 
14 metrów; szerokość jezdni 9 metrów. Bę-
dzie to skrzyżowanie dwupoziomowe, tzw. 
półkoniczynka. ruch na tym skrzyżowaniu 
będzie odbywał się bezkolizyjnie. Poza tym 
przewidziana jest budowa dróg serwisowych, 
przejazdów gospodarczych, przebudowa 
sieci wodociągowych, elektrycznych, tele-
technicznych, gazowych niskiego, średniego 
i wysokiego ciśnienia oraz budowa odwod-
nienia powierzchniowego do rzeki Błotnia. 
zamontowane zostaną też ekrany tłumiące 
hałas i chroniące zwierzynę leśną, jakie mają 
być stawiane wzdłuż dróg szybkiego ruchu, 
zbudowane będą, zgodnie z decyzją środo-
wiskową, przepusty dla płazów i małych 
zwierząt.

Biuro Projektowe „Klotoida” z Krakowa 

Wokół obwodnicy  

w najbliższym czasie przedstawi kompletną 
dokumentację budowlaną i przekaże ją 
GDDKiA w rzeszowie, co będzie pod-
stawą do wystąpienia przez GDDKiA do 
wojewody o wydanie decyzji pozwolenia na 
budowę obwodnicy. Decyzji tej możemy się 
spodziewać w II kwartale tego roku. Potem 
pozostanie już tylko ogłoszenie przetargu 
przez GDDKiA na wykonawcę robót 
i rozpocznie się budowa pierwszego etapu 
obwodnicy Leżajska. Ma to nastąpić w IV 
kwartale bieżącego roku. 

cały czas trwają prace nad przygotowa-
niem projektu budowlanego drugiego etapu 
obwodnicy. W październiku ubiegłego roku 
został ogłoszony przetarg, wygrała go „Kloto-
ida” z Krakowa, firma, która opracowała do-
kumentację pierwszego etapu tej inwestycji, 
posiadająca już biegłą znajomość terenu. 27 
stycznia br. „Klotoida” podpisała stosowną 
umowę z GDDKiA. to oznacza, że od tej 
daty ma ona 19 miesięcy na przygotowanie 
kompletnej dokumentacji budowlanej wraz 
z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwe-
stycji. to bardzo istotne, ponieważ decyzja 
środowiskowa na budowę I i II etapu jest 
ważna do lipca 2011. terminy są wyznaczone 
bardzo precyzyjnie.

I jeszcze jedno – zgodnie z postanowie-
niami – od momentu podpisania umowy 
„Klotoidy” z GDDKiA w ciągu 73 miesięcy, 
czyli w styczniu 2015 roku dwa etapy obwod-
nicy powinny być zrealizowane. A ponieważ 
sezon budowlany kończy się w listopadzie, 
nie jest wykluczone, że w listopadzie 2014 
odbędzie się uroczystość przecięcia wstęgi na 
oddanym do użytku drugim odcinku obwod-
nicy miasta Leżajska. Siedemdziesiąt procent 
pojazdów zniknie z centrum miasta.

O najważniejszych problemach 
inwestycyjnych i organizacyjnych 
Leżajska w takich dziedzinach 
życia publicznego jak 
komunikacja i zagospodarowanie 
odpadów mówi Zastępca 
Burmistrza Leżajska 
Piotr Urban
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18 grudnia ubiegłego roku w Dworku 
Starościńskim w Leżajsku odbyła się uro-
czysta prezentacja koncepcji utworzenia 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla 
powiatów Leżajsk, Łańcut, Przeworsk i Ni-
sko. Spotkanie to przebiegało pod patronatem 
starosty leżajskiego. Wzięli w nim udział sta-
rostowie czterech zainteresowanych powiatów, 
burmistrzowie i wójtowie gmin, przedstawiciele 
poważniejszych firm komunalnych. obecny 
był także dyrektor Departamentu rolnictwa 
i ochrony Środowiska Urzędu Marszałkow-
skiego Andrzej Kulig.

Koncepcję programowo-przestrzenną 
zakładu zagospodarowania odpadów wspo-
mnianych czterech powiatów przedstawił 
dr inż. Paweł Szyszkowski z Politechniki 
Wrocławskiej, reprezentujący firmę „Strobi-
lus”, która ją opracowała na zamówienie tych 
czterech powiatów. 

obszar, który ma być w przyszłości objęty 
działaniami zzo jest zamieszkiwany obecnie 
przez prawie 340 tysięcy osób. Każdy z nas 
„produkuje” odpady. Na terenie tych czterech 
powiatów jest ich rocznie około 80 tysięcy 
ton. Gdybyśmy wszystkie nasze śmieci zwozili 
na wysypiska i nie próbowali odzyskać z nich 
maksimum tego, co da się jakoś przetwo-
rzyć, w pewnym momencie okazałoby się, że 
mieszkamy w dolinach pośród cuchnących 
gór. Segregacja odpadów i maksymalizacja ich 
przetwarzania jest absolutną koniecznością. Na 
wysypiska ma trafić jak najmniej śmieci, czyli 
tylko te, które nie nadają się do recyklingu. 
taki jest wymóg Unii europejskiej, ale też – jak 
sądzę – zdanie każdego rozsądnie myślącego 
człowieka.

Dlatego zgodnie z Wojewódzkim Planem 
zagospodarowania odpadów, uchwalonym 
przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
i przyjętym jako obowiązujący, który musi być 
spójny z programem rządowym, powiaty i gmi-

ny też mają obowiązek tworzenia zzo. 
W województwie podkarpackim ma ich 

powstać siedem. rzecz w tym, by gminy two-
rzące zzo podzieliły się obowiązkami i nie 
dublowały swych ról. czyli w jednej tworzy 
się wysypisko, w drugiej sortownię surowców 
wtórnych, przeróbkę osadów ściekowych 
i kompostownię, w innej skład materiałów 
niebezpiecznych, w jeszcze innej zbiór sprzętu 
elektronicznego czy gruzu budowlanego i tak 
dalej. to wszystko musi być w szczegółach do-
pracowane – punkty odbioru, punkty składu, 
punkty przetwarzania. to ma sens z ekono-
micznego punktu widzenia. 

Koncepcja stworzenia zzo na terenie 
Leżajska, łańcuta, Niska i Przeworska, opra-
cowana z wielką rzetelnością przez „Strobilus”, 
poddana została dyskusji przez zgromadzone 
gremium i przez większość zaaprobowana. 

Niektórzy wnieśli jeszcze swoje uwagi, które 
zostały uwzględnione i ostateczna wersja tego 
opracowania została w formie elektronicznej 
przekazana starostwom powiatowym. Kolej-
nym etapem będzie stworzenie powiatowych 
planów zagospodarowania odpadów, a następ-
nie gminnych.

Moja rola w całym tym przedsięwzięciu 
polegała na technicznej koordynacji działań 
starostw, które przekazywały firmie „Strobilus” 
uwagi zgłaszane przez podległe im gminy.

Dokument przedstawiony przez „Strobilu-
sa” będzie skonsultowany przez poszczególne 
powiaty ze służbami Marszałka Województwa 
Podkarpackiego. Następny etap to uzyskanie 
pozytywnej akceptacji Marszałka i przyjęcie 
go przez rady Powiatów. Wówczas stanie się 
on podstawą do opracowania gminnych pro-
gramów gospodarki odpadami.

zzo będzie zbiorem zakładów rozsianych 
na terenie gmin tych czterech powiatów. za-
interesowane strony przyjęły, że składowiska 
odpadów będą znajdować się w Giedlarowej 
i Sigiełkach, segregacja surowców wtórnych, 
kompostownia i przeróbka osadów - na terenie 
MzK w Leżajsku, bo ma on już bazę przygo-
towaną i odpowiednio rozwiniętą, a punkty 
przeładunkowe odpadów powstaną w każdej 
gminie. W zzo musi być wypracowana wą-
ska specjalizacja w poszczególnych sektorach 
gospodarki odpadami. Bo tylko wąska specja-
lizacja w gospodarce odpadami doprowadzi do 
pozytywnego wyniku ekonomicznego.

cały ten program jest podporządkowany 
wymaganiom Unii europejskiej. Która na razie 
narzuca spełnienie podstawowego rygoru - jak 
najmniej odpadów ma trafiać na wysypiska. 
ten „luksus” dużo kosztuje.

Piotr Urban
zastępca Burmistrza Leżajska

... i gospodarki odpadami
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4 lutego br. w Krośnie Jan Winter – Dy-
rektor Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Ży-
wiołowych przy MSWiA i Mirosław Karapyta 
- Wojewoda Podkarpacki, przekazali promesy 
dla podkarpackich samorządowców. Po pienią-
dze na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
do Krosna przybyło 119 przedstawicieli gmin, 
miast i powiatów z regionu.

W grudniu ubiegłego roku Wojewoda 
wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji o udzielenie wsparcia finanso-
wego dla lokalnych samorządów dotkniętych 
skutkami klęski żywiołowej. Kwota, którą rząd 
przyznał podkarpackim samorządom wyniosła 
43 miliony złotych. 

Na usuwanie skutków zniszczeń Gmina 
Grodzisko Dolne otrzymała promesę w wyso-
kości 100 tys. zł. 

MH

Dnia 26.02.2009 r. w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Grodzisku Dolnym odbyła się 
II edycja konkursu ortograficznego „o Pióro 
Wójta Gminy Grodzisko Dolne”. z trudnym 
tekstem dyktanda zmierzyło się 14 uczniów 
wytypowanych przez grodziskie gimnazja. 
zwycięzcą została Maja rynasiewicz, uczen-
nica III klasy gimnazjum zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym, która 
otrzymała pióro ufundowane przez Wójta 
Gminy i nagrodę książkową od biblioteki. 
Pozostali laureaci to: 

II miejsce - łukasz Joniec, zespół Szkół im. 

Najlepsi z ortografii wybrani
prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym,

III miejsce - Maria Kogut, zespół Szkół im. 
Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym,

IV miejsce - Monika Ślanda, zespół 
Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku 
Górnym,

V miejsce - Kinga Piela, zespół Szkół im. 
Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym.

Komisja oceniająca zwróciła uwagę na 
wysoki poziom i bardzo dobre przygotowanie 
uczestników. Prace, w porównaniu z tymi 
z poprzedniego roku, zawierały mniej błędów, 
a poziom był bardziej wyrównany.

Warto zwrócić uwagę, że była to druga 
edycja gminnego dyktanda, a laureaci dwóch 
pierwszych miejsc nie zmienili się, zamieniając 
się jedynie miejscami. Maja rynasiewicz, która 
w tym roku zajęła pierwsze miejsce, w zeszłym 
roku była druga, a łukasz Joniec, zeszłoroczny 
zwycięzca, w tym roku był drugi. Prace tych 
dwóch osób wymagały powtórnego sprawdze-
nia, ponieważ zawierały jednakową ilość błę-
dów. ostatecznie o zwycięstwie zadecydowała 
mniejsza ilość błędów ortograficznych.

tekst dyktanda był trudny, jednakże 
młodzież poradziła sobie znakomicie. Najlepsi 

popełnili za ledwie kilka 
błędów. Pułapką ortogra-
ficzną, w którą wpadali 
uczestnicy okazało się imię 
„chryzostom” oraz marka 
samochodu „warszawa”. 
W drugim przypadku, 
niektórzy uczniowie tłuma-
czyli, że nie wiedzieli o ist-
nieniu takiego samochodu, 
co nie dziwi zważywszy na 
ich młody wiek. Wręczając 
nagrody laureatom Pan 
Jacek chmura powiedział: 
„Potwierdziło się to, o czym 
wiedzieliśmy – mamy zdolną 
młodzież”. Podpisujemy się 
pod tymi słowami!

rc

Środki na usuwanie skutków powodzi

Wójt Gminy Grodzisko Dolne Jacek Chmura odbiera promesę z rąk Wojewody Podkarpackiego Mirosława Karapyty

Organizatorem konkursu była Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym
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Pozalekcyjne zajęcia z fizyki, udział 
w warsztatach i wykładach uniwersyteckich 
oraz przygotowywanie projektów nauko-
wych, to tylko niektóre z działań programu 
edukacyjnego Feniks, realizowanego przez 
konsorcjum Uniwersytetów Jagiellońskiego, 
rzeszowskiego i Humanistyczno-Przyrodni-
czego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Feniks to trzyletni program popularyzacji 
i wspomagania fizyki w szkołach, którego ce-
lem jest rozwijanie podstawowych kompeten-
cji naukowo-technicznych, matematycznych 
i informatycznych uczniów. Program ma także 
pokazać ciekawą i różnorodną formę zajęć 
z fizyki, rozwijającą krytyczne i analityczne 
myślenie. Skierowany jest do uczniów gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych trzech 
województw: świętokrzyskiego, podkarpac-
kiego i małopolskiego. 

zainteresowanie programem było duże. 
Wnioski aplikacyjne złożyły 132 podkarpackie 
szkoły, z czego do programu zakwalifikowano 
56 gimnazjów i 24 szkoły ponadgimnazjalne. 
z terenu powiatu leżajskiego do udziału 
w projekcie zakwalifikowały się trzy szkoły, 
w tym Gimnazjum im. prof. Franciszka Leji 
w Grodzisku Górnym. 

zgodnie z założeniami programu raz 
w tygodniu uczniowie będą mieli dwie go-
dziny zajęć pozalekcyjnych. Prowadzić je będą 
nauczyciele fizyki z grupą 10 najzdolniejszych 

Atrakcyjne zajęcia z fizyki 
w ramach programu Feniks

uczniów, zainteresowanych naukami ścisły-
mi. Szkoła otrzyma na własność specjalne 
zestawy doświadczalne o wartości 1,8 tys. zł, 
na których prowadzone będą zajęcia. taka 
forma nauki pozwoli uczniom samodzielnie 
przeprowadzać doświadczenia i opracowywać 
własne projekty fizyczne. Najciekawsze zosta-
ną zaprezentowane podczas organizowanych 
pokazów, w których uczestniczyć będą pra-
cownicy uczelni zarządzających projektem. 
W ramach programu raz w semestrze grupa 

wyjedzie do Instytutu Fizyki Uniwersytetu 
rzeszowskiego, gdzie zorganizowane zostaną 
pokazy fizyczne. Najlepsze autorskie pomysły 
przedstawione zostaną na uroczystym finale, 
w trakcie którego ich autorzy otrzymają 
nagrody rzeczowe oraz wezmą udział w ty-
godniowym obozie naukowym. Dwukrotnie 
w ciągu trwania projektu szkoły odwiedzą 
pracownicy Ur. 

MH

W listopadzie ubiegłego roku Gmina 
Grodzisko Dolne złożyła w ramach Wie-
loletniego Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych 2008-2011 wniosek 
o dofinansowanie remontu drogi gminnej 
„Mokrzanki” wraz z drogą gminną łączni-
kową „k/rydzika” do drogi powiatowej nr 
1259 w Grodzisku Dolnym. Planowany 
koszt inwestycji wynosi 760, 4 tys. zł. Środki 
z pozyskanej dotacji stanowić będą 50% 
kosztów inwestycji. W ramach projektu na 
całym odcinku droga zostanie odpowiednio 
oznaczona, poprawiona zostanie nawierzch-
nia oraz pobocza. 

również w listopadzie ubiegłego roku 
ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym, 
w ramach programu Dziedzictwo Kul-
turowe, priorytet: ochrona Dziedzictwa 
Kultury Ludowej złożył do Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek 
o dofinansowanie VI ogólnopolskiej, XVII 
Podkarpackiej Parady Straży Wielkanocnych 
„turki 2009”. Na jej organizację otrzymał 
dofinansowanie w kwocie 10 tys. zł. 

W tym roku parada odbędzie się 
19 kwietnia na stadionie LKS Grodziszczan-
ka w Grodzisku Górnym. Weźmie w niej 
udział ponad 30 oddziałów turków. 

Tarnogrodzkie 
spotkania teatralne

W dniach 6 – 8 lutego 2009 roku w tarnogrodzie odbywał się XXXIV Międzywojewódzki 
Sejmik Wiejskich zespołów teatralnych. 

W ciągu owych 3 dni profesjonalne jury złożone z etnografów, etnologów, muzykologów i spe-
cjalistów z dziedziny teatru oceniało sceniczne zmagania 23 zespołów przybyłych z województw: 
łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. 

Podkarpacie reprezentowały 4 zespoły: zespół Śpiewaczo-obrzędowy „Leszczynka” z Wólki 
Grodziskiej, Amatorski zespół teatralny z Pruchnika (pow. jarosławski), zespół „Stokrotki” 
z cewkowa (pow. lubaczowski) oraz zespół Kolędniczy z Ujeznej (pow. przeworski). Niniejsze 
prezentacje były jednocześnie eliminacjami do ogólnopolskiego Przeglądu Wiejskich zespołów 
teatralnych, który odbędzie się w czerwcu. 

zespół „Leszczynka” zaprezentował dwa z przygotowanych w ostatnim czasie scenariuszy: 
„Pierwszy wygon krów” i „zmówiny”. Jury szczególną uwagę zwróciło na widowisko „zmówiny”. 
Jego scenariusz uznano za najtrudniejszy. Bardzo ciekawe dla oglądających było również dyplo-
matyczne targowanie się rodziców 
przyszłego pana młodego o posag 
panny młodej, co wymagało iście 
żydowskiego sprytu. 

zawiadomienie o nominacji do 
wyższego szczebla zespoły otrzymają 
w najbliższym czasie z Wojewódz-
kiego Domu Kultury w rzeszowie. 

Małgorzata Burda-Król
Fot. L. Laskowski

20 lutego br. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się oficjalna inauguracja projektu
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Rynek pracy a bezrobotni po 50-tym roku życia
Na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku firma BD Center Consulting w listopadzie 2008 r. przeprowadziła 

badanie w ramach projektu „Aktywni, wartościowi, potrzebni po 50-tce w powiecie leżajskim”. Celem badania była 
analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 r. ż. oraz identyfikacja barier utrudniających zatrudnienie tych osób. 
Badaniem zostało objętych 300 osób bezrobotnych z powiatu leżajskiego oraz 50 lokalnych pracodawców. Zebrano 
materiał, który pozwala dokonać analizy sytuacji osób po 50 roku życia zarówno od strony podażowej, jak i popytowej 
rynku pracy.

Grupa osób bezrobotnych po 50 roku życia ustawowo została uznana za znajdującą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 
W leżajskim PUP na koniec 2008 zarejestrowanych było 545 osób po 50 roku życia, co stanowi 13,46 % osób bezrobotnych. 
Wśród bezrobotnych 50 + w leżajskim PUP przeważają mężczyźni, choć generalna tendencja wśród całej populacji wskazuje 
na przewagę kobiet.

Prawie dwie trzecie badanych osób uważa, że wiek ogranicza ich szanse na rynku pracy. Niemal połowa respondentów 
stwierdziła, że poszukując pracy doświadczyła dyskryminacji ze względu na swój wiek. Tylko jedna trzecia badanych 
osób nie ocenia swojego wieku jako czynnika ograniczającego na rynku pracy, uważając, że posiadane doświadczenie jest 
ważnym atutem w rozmowie z pracodawcą.

Najczęściej praktykowanym wśród badanych sposobem na znalezienie pracy jest oczekiwanie na ofertę z PUP (30% 
badanych), tylko 20% badanych osób szukała pracy bezpośrednio w zakładach. Miejscem, gdzie zazwyczaj poszukują 
pracy jest obszar gminy, w której mieszkają lub teren powiatu. Aż 20 % badanych osób nie odwiedziło żadnego zakładu 
pracy. Tylko 3% starało się o stworzenie własnego miejsca pracy. Najczęściej wskazywanym działaniem mającym ułatwić 
uzyskanie pracy jest podjęcie jednego z bezpłatnych kursów oferowanych przez urząd pracy i próba przekwalifikowania 
się. O takim zamierzeniu mówi 30% badanych. Również co trzeci bezrobotny mówi o przejściu na rentę, emeryturę przy 
spełnieniu wymaganych warunków.

Dokonywane porównanie kwalifikacji osób w wieku powyżej 50 lat z kwalifikacjami osób młodszych wypada zde-
cydowanie na niekorzyść osób starszych. Pomimo niskiego poziomu edukacji atutem badanych osób może być nie tylko 
doświadczenie zawodowe ale większa lojalność i gwarancja stabilizacji pracownika w firmie.

Większość z badanych pięćdziesięciolatków wyróżnia długi, ponad 20-letni staż pracy. Średnia długość pozostawania 
bez pracy wynosiła cztery i pół roku, jednak co 10 badany stracił pracę jeszcze przed 1991 rokiem. Większość z nich po-
szukiwała już kilkakrotnie zatrudnienia. Zdecydowana większość respondentów źle ocenia swoją sytuację materialną. Aż 
34% badanych osiąga dochody na osobę nie przekraczające 200 zł miesięcznie. Również negatywnie wypowiadali się o 
swoim stanie zdrowia, jako zły lub bardzo zły określiła go ponad połowa badanych.

Według opinii pracodawców najczęstszą przyczyną bezrobocia wśród tej grupy wiekowej jest likwidacja zakładów 
pracy, w których te osoby były zatrudnione przez wiele lat. Jako barierę w zatrudnieniu podkreślano także brak znajomości 
nowych technologii oraz związaną z tym konieczność ponoszenie kosztów w celu podniesienia kwalifikacji w przypadku 
zatrudnienia takiej osoby. Ponadto pracodawcy postrzegają osoby po 50-tym roku zycia jako „niepewnych” pracowników, 
ze względu na ich starszy wiek, a konkretnie możliwość przejścia na wcześniejsze emerytury oraz kłopoty ze zdrowiem.

Jeżeli chodzi o kapitał jakim dysponują osoby po 50-tym roku życia, według badanych pracodawców największą zaletą 
osób, które ukończyły 50 lat jest ich duże doświadczenie zawodowe i życiowe, które sprawdza się w praktyce. Jako pozy-
tywne cechy wskazane zostały umiejętność pracy w zespole, dokładność, rozsądek, powaga, większe zdyscyplinowanie 
oraz chęci do pracy. Pracodawcy wskazują także na dużą wartość długoletnich pracowników i podkreślają ich punktualność, 
odpowiedzialność, rzetelność i sumienność.

Aby wzmocnić pozycję osób po 50-tym roku życia na rynku pracy konieczne są permanentne szkolenia oraz systema-
tyczne podwyższanie kwalifikacji zawodowych. Warto też myśleć o dopasowaniu stanowiska pracy do wieku pracowników. 
Niestety jak zauważają pracodawcy nie wszyscy pracownicy w wieku powyżej 50 lat są gotowi do zmiany zawodu. Działania 
urzędu pracy powinny stymulować bezrobotnych w wieku 50+ do podnoszenia kwalifikacji bądź zmiany zawodu. Koniecz-
na jest zmiana ich postaw na proedukacyjne, ponieważ częstsze uczestnictwo w szkoleniach podnoszących kwalifikacje 
zmniejsza opór przed dalszym kształceniem się, zmniejszają również obawy przed podejmowaniem nowych wyzwań. 

Raport z badań dostępny jest na stronie www.50plus.lezajsk.pl lub w bibliotece Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1)
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Wincenty Pażyra, mieszkaniec Sarzyny 
przekazał na ręce Antoniego Berezewicza 
– Przewodniczącego rady Muzeum przy 
Muzeum ziemi Leżajskiej i Damiana Ku-
braka – pracownika Muzeum komplet rzeźb, 
zatytułowany „Kapela”.

Komplet pod nazwą „Kapela” składa się 
z siedmiu figur, wykonanych z drzewa lipo-
wego w latach 1972-1978. Najpierw wyrzeźbił 
(w latach 1972-1974) 4 grajków: skrzypka, 
klarnecistę, cymbalistę i basistę. Wykonane 
postacie nawiązują do zamiłowania muzyką, 
które rozpoczęło się w rodzinnym Grodzisku. 
Wychowany został według zasady „przywiąza-
nie do Boga, służba kościołowi i ojczyźnie”.

Ukończył najpierw Pań-
stwowe ognisko Muzyczne 
w Przeworsku, następnie 
Średnią Szkołę Muzycz-
ną w rzeszowie w klasie 
klarnetu u prof. Szabata. 
Grał w różnych zespołach 
muzycznych: kapeli ludowej 
w Gliniku zaborowskim. 
W czasie odbywania za-
sadniczej służby wojskowej 
w rembertowie grał w orkie-
strze garnizonowej oraz ze-
spole muzycznym w Klubie 
oficerskim. Po przeprowa-
dzeniu się do Sarzyny wszedł 
w skład orkiestry dętej przy 
zakładach chemicznych 
„organika Sarzyna” oraz kapeli przy zespole 
Pieśni i tańca w Nowej Sarzynie. z orkiestrą 
występował w różnych miastach Polski i poza 
granicami. 

W 1975 roku narodziła się myśl o wyrzeź-
bieniu tancerzy lasowiaków. Prace trwały do 
1978 roku. 

rzeźby„Kapela” wystawiane były na 
różnych przeglądach: II Festiwalu zespołów 
Polonijnych w rzeszowie (w Grajkowie 1974r.); 
na pierwszym Przeglądzie twórczości Ludowej 
w 1974r. w rzeszowie. 

W 1998 i 2002 roku cały komplet „Kapeli” 
(grajkowie i tancerze) pan Wincenty wystawiał 
na Biennale rzeźby Nieprofesjonalnej im. 
Antoniego rząsy w rzeszowie, gdzie otrzymał 
wyróżnienie. Wystawiał je również w Galerii 
rzeźby Antoniego rząsy w zakopanem.

rzeźby wystawiane były w Bibliotece 
Miejsko-Gminnej w Nowej Sarzynie, McK 
w Leżajsku z okazji przybycia relikwii św. 
Jana z Dukli.

Jego działalność nie ogranicza się do rzeź-
by świeckiej. Większość rzeźb jest związana 
z rzeźbą sakralną. również te rzeźby wystawia 
na przeglądach i biennale twórczości nieprofe-
sjonalnej np. za rzeźbę Krzyża, św. Jana i Matki 
Bożej otrzymał wyróżnienie. 

Prace jego znajdują się w zbiorach kościel-
nych, jak i prywatnych w różnych miejscach 
Polski, jak i poza granicami np.: działacze 

Solidarności rzeszowskiej ofiaro-
wali krzyż ojcu Św. Janowi Paw-
łowi II. Podobne krzyże ofiarował 
dla Sanktuarium Matki Bożej 
w częstochowie, Polskiej często-
chowy w Stanach zjednoczonych, 
Leżajskiemu Sanktuarium.

ostatnio wyrzeźbił kowala 
naturalnej wielkości kupującego 
sierp, który znajduje się w pracowni „Apiso” 
roberta osipy.

Inną pasją Wincentego Pażyry jest orga-
nizowanie pielgrzymek i spisywanie dziejów 
Sarzyny i okolicy oraz Grodziska. zorganizo-
wał 283 pielgrzymki, w których uczestniczyło 

Przygoda z rzeźbą

17 700 osób. Na pamiątkę pobytu grupy piel-
grzymkowej w miejscach kultu przekazywał 
stosowną rzeźbę.

za działalność społeczną i propagowanie 
folkloru Nowej Sarzyny i ziemi Leżajskiej 
otrzymał szereg nagród: Marszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego, Przewodniczącego 
regionu rzeszowskiego „Solidarności”, sta-
tuetkę „trzech Krzyży Gdańskich”, Starosty 
Leżajskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna.

oddane do Muzeum ziemi Leżajskiej 
powyższe rzeźby dadzą początek gromadze-
niu zbiorów, które będą świadczyć o szerokiej 
twórczości Wincentego Pażyry. 

Rada Muzeum i Dyrekcja zwraca się 
o pomoc w stworzeniu stałej ekspozycji 
Muzeum Ziemi Leżajskiej związanej z ży-
ciem i działalnością mieszkańców Ziemi 
Leżajskiej. 

Antoni Bereziewicz
Przewodniczący rady Muzeum ziemi 

Leżajskiej

Konkurs walentynkowy
W czwartek, 19 lutego br, w zespole Szkół im. Ignacego łukasiewicza w Nowej Sarzynie 

odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu na tłumaczenie angielskiej poezji miłosnej. zada-
niem uczestników tego konkursu było wybranie współczesnego wiersza o odpowiedniej tematyce 
w języku angielskim oraz jego własna interpretacja i przekład na język polski.

Jako, że zaledwie kilka dni wcześniej obchodziliśmy walentynki, organizatorzy postanowili 
połączyć ceremonię wręczenia nagród z quizem walentynkowym i krótkim koncertem piosenki 
miłosnej. W quizie, który odbywał się w języku angielskim, wzięły udział reprezentacje klas: 
I Loc, II Loc i II Lo e. zwycięską drużyna okazała się reprezentacja klasy I Lo c, która 
zdobyła najwięcej punktów. Serdeczne gratulacje!

Następnie odbyła się najważniejsza część programu. Nauczyciele języka angielskiego ogłosili 
wyniki i wręczyli nagrody laureatom konkursu, którzy następnie recytowali wiersze w oryginalnej 
wersji angielskiej oraz w swoim przekładzie. Pierwsze miejsce zajął uczeń klasy I Lo c Wojciech 
zygmunt, II miejsce zajęła Anna Barlik, z klasy II Lo D, III miejsce przypadło w udziale uczen-

nicy klasy II Lo B Małgorzacie Dubiel. 
Wyróżnienie otrzymała uczennica klasy 
I Lo D Alina zarzycka.   

Kolejnym punktem programu był 
koncert podczas którego uczennice 
naszej szkoły zaprezentowały utwory 
o tematyce miłosnej. 

Na zakończenie dyrekcja oraz or-
ganizatorzy podziękowali wszystkim 
uczestnikom, zarówno konkursu jak 
i w quizu, oraz pogratulowali laureatom 
konkursu i zwycięskiej druzynie klasy 
I Lo c.  

Aleksander Dubiel



Uczestnicy:
LKS „GroDzISzczANKA” Gro-1. 
dzisko Dolne (W.Majkut, D.Pałys, 
A.Burda, A.Matuszek,  J.Kojder, 
P.cierpisz, M.Sowa, K.Kulpa, W.So-
łek, P.Wróbel) 
UKS „oLIMPIJczYK” Kuryłówka 2. 
– (B.zawitkowski, P.Pierścionek, 
A.Gondek, P.Pawul, M.Leniart, 
K.Kowal, ł.Socha, r.tutka, G.No-
wak, K.Ćwikła, K.Płoszaj, M.łucz-
nik)  
UKS Biedaczów – (P.chrzan, D.Fi-3. 
miarz, M.Śliwa, A. Graguła, D.Gu-
zy, P.Grzywna, W.Papak, D.Krówka, 
M.Urban) 
UKS „JUNIor” Brzóza Królewska 4. 
-  (M.chorąży, P.Wnęk, D.Nogalski, 
ł.Kulpa, W.Klimek, A.Mołdoch, 
P.Brudniak, D.Kania, D.Muskus, 
W.Szeliga, M.Stasiak, K.czudak)  
UKS „orLIK” Grodzisko Dolne – 5. 
(M.Salwach, M.Wnęk, J.reja, B.Sa-
dlok, K.Pietruszka, M.Moszkowicz, 
D.Wnęk, t.Boroń, B.Wnęk, r.rafa, 
t.Koń, J.Kłoda) 
UKS „LotNIK” Wierzawice – 6. 
(D.Wawrzaszek, P.Murdzia, A.Kąt-
nik, M.Hartleb, K.Żołynia,  t.Pu-
stelny, P.czop, M.Dec, P.czop, 
P.Walania, J.czapla, t.Sobala) 
UKS „teMPo” Stare Miasto - 7. 
(P.Baj, K.Baj, M.Baj, r.Niemczyk, 
M.Ćwikła, r.Bąk, M.Paul, P.Ma-
zutrek)
MzKS „UNIA” Nowa Sarzyna – 8. 
(M.Żuraw, M.Hapel, e.Sarzyński, 
M.Kulec, W.Misiak, M.Michna, 
P.Nowakowski, A.Grześkiewicz, 
K.Szarek, K.tudryn)
PUKS „FrANceSco” Jelna – 9. 
(A.Jagiełło, D.Sroka, M.Sroka, 
K.Wołoch, A.Fil, P.Kiełbowicz, 
W.Szczęch, r.Kania, t.Wiśniewski, 
K.Kozyra, Sz.Wośko) 

W ramach rozgrywek piłkarskich zostało 
rozegranych 36 meczów, w których zostało 
strzelonych 145 bramek, uczestniczyło ponad 
100 młodych adeptów sportu. 

Najlepszym strzelcem został Marcin 
Kulec – MzKS „Unia” Nowa Sarzyna – 
17 bramek

Najwartościowszym zawodnikiem został 
uznany Dawid Pałys – LKS „Grodziszczanka” 
Grodzisko Dolne.

Najlepszym bramkarzem został Bartło-
miej zawitkowski – UKS „olimpijczyk” 
Kuryłówka

turniejem w dniu 21.02.2009r. na Hali 

Sportowej w Brzózie Królewskiej została 
zakończona kolejna już edycja „Halowej 
Ligii Powiatowej” w piłce nożnej młodzi-
ków. Pierwszy turniej odbył się 24.01.2009r. 
w Grodzisku Dolnym. organizatorem „Ha-
lowej Ligii Powiatowej 2009” w kategorii 
młodzików tradycyjnie było Powiatowe 
zrzeszenie zespołów Sportowych w Leżajsku. 
Patronat nad rozgrywkami w ramach objął 
Starosta Leżajski Pan robert Żołynia, który 
również ufundował puchary i nagrody rze-
czowe dla uczestników rozgrywek. Wsparcie 
finansowe i rzeczowe już po raz kolejny okazali 

Kobieta współczesna – o czym powinna wiedzieć?

W dniu 13 lutego br. w sali konferencyjnej Muzeum ziemi Leżajskiej odbyło się spotkanie 
dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi. Spotkanie zostało zorganizowane przez 
Starostwo Powiatowe w Leżajsku we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-epidemiologiczną 
w Leżajsku. Wykład na temat raka szyjki maci-
cy przeprowadziła p. lek. med. Edyta Barnaś 
z Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego 
Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania 
Raka Szyjki Macicy z Rzeszowa. o programie 
profilaktyki, czynnikach ryzyka oraz zasadach 
samobadania piersi mówiła p. Maria Babiarz 
z Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicz-
nej w Leżajsku.

Wyniki halowych rozgrywek piłkarskich
w ramach „Halowej Ligii Powiatowej 2009” – kategoria młodzicy

tabela końcowa
Miejsce Drużyna Punkty Bramki

I MzKS „Unia” Nowa Sarzyna 24 43 – 1
II UKS „tempo” Stare Miasto 18 18 – 9
III PUKS „Francesco” Jelna 18 19 – 9
IV UKS „orlik” Grodzisko Dolne 13 17 – 17
V LKS „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne 13 21 – 33
VI UKS „Junior” Brzóza Królewska 8 11 – 9
VII UKS „Lotnik” Wierzawice 7 6 – 13
VII UKS „olimpijczyk” Kuryłówka 2 6 – 25
IX UKS Biedaczów 1 4 – 25

Wójt Gminy Leżajsk Pan Mieczysław tołpa, 
oraz Grupa Żywiec S.A. Browar w Leżajsku. 

zarząd Powiatowego zrzeszenia zespo-
łów Sportowych w Leżajsku składa serdeczne 
podziękowania wszystkim sponsorom, ale 
także zawodnikom za ich zaangażowanie oraz 
trenerom i opiekunom poszczególnych dru-
żyn za ich odpowiednie przygotowanie. 

Puchary i nagrody wręczali: w imieniu 
Starosty Leżajskiego Pan Lucjan czenczek 
członek zarządu Powiatu, Pan Mieczysław 
tołpa Wójt Gminy Leżajsk oraz  zbigniew 
Śliwa Prezes PzzS w Leżajsku.

zs
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„Leżajsk i okolice 
w fotografii pasjonatów”

19 lutego 2009 r. w Muzeum ziemi Leżaj-
skiej odbyło się spotkanie zorganizowane przez 
towarzystwo Miłośników ziemi Leżajskiej 
z udziałem leżajskich pasjonatów fotografii. 
Pomysłodawcą i inicjatorem tej imprezy był Ma-
rian Matkowski, członek tMzL. W spotkaniu 
uczestniczyli profesjonaliści i amatorzy, którzy 
prezentowali swoje prace fotograficzne, mło-
dzież szkolna z leżajskich szkół oraz członkowie 
i sympatycy tMzL. tematem przewodnim 
była fotografia ukazująca Leżajsk i okolice oraz 
techniki fotografowania. Uczestników spotka-
nia przywitał prezes zarządu tMzL Leszek 
Sarzyński.

Galerię zdjęć autorów prezentowanych 
prac można zobaczyć na stronie internetowej 
towarzystwa Miłośników ziemi Leżajskiej 
www.tmzl.lezajsk.pl

Marian Matkowski

Po raz kolejny towarzystwo Miłośników 
ziemi Leżajskiej zaprosiło mieszkańców miasta 
na zimową wędrówkę – tym razem częściowo 
ulicami miasta oraz ścieżką edukacyjno – 
przyrodniczą „ostoja bobrowa”. Każdy z nas 
codziennie pokonuje różne odcinki leżajskich 
ulic pieszo, na rowerze czy samochodem, ale 
czy mamy czas zatrzymać się i obejrzeć mijane 
budynki, zastanowić się nad ich historią , losami 
ludzi którzy w nich mieszkali czy pracowali? – 
otóż nie. 

W sobotę 21 lutego 
grupa ponad trzydziestu 
osób pod przewodnictwem 
Adama Kaduka po wy-
słuchaniu krótkiej historii 
wzgórza i dawnego Dworu 
Starościńskiego wyruszyła 
na wędrówkę spod Muzeum 
ziemi Leżajskiej. Idąc ulicą 
Mickiewicza Antoni Berezie-
wicz opowiadał uczestnikom 
wycieczki o wydarzeniach 
historycznych i kolejno mija-
nych budynkach i tak: o klę-
skach pożarów miasta, które 
wywarły wpływ na zmianę 
profilu rynku i układu ulic, o historii pałacyku 
Wojciecha Miera i arsenału, o lokalizacji bro-
waru leżajskiego i wytwórni wódek i likierów, 
wytwórni kafli Stanisława romańskiego, willi 
szwajcarskiej z XIX wieku, dworku podstaro-
ściego z 1769 roku i kapliczce z II połowy XIX 
wieku. Kolejnymi mijanymi obiektami były: bu-
dynek Banku Spółdzielczego, Sądu Grodzkiego 
z 1925 roku oraz willa z 1914 roku. o każdym 
budynku Pan Antoni opowiedział krótką histo-

rię okraszoną niejednokrotnie mało znanymi 
ciekawostkami. Była także opowieść o budowie 
Domu Narodowego z 1925 roku, budowie linii 
kolejowej i stacji w latach 1896 – 1900 oraz 
obiektów tartaku. Duże zaciekawienie wzbu-
dziła opowieść o okolicznościach wybudowania 
Kapliczki Św. Jana Nepomucena. 

Kolejnym etapem wycieczki było przejście 
na teren stawu „Fetra”, a następnie stawu „Kur-
leja” i „Kuczka”. Istniały tam kiedyś młyny na 

rzeczce Jagoda, które odgrywały ważną rolę 
w życiu gospodarczym miasta. Dodatkowych 
informacji o dawnym młynie przy tartaku 
udzielił Pan Stanisław Haszto – pokazał także 
zachowane zdjęcia ze spalonego młyna.

Po trzygodzinnym spacerze zawitaliśmy 
w gościnne progi Nadleśnictwa Leżajsk, gdzie 
przywitał nas Pan Lech Steliga. W ciepłych po-
mieszczeniach można było się ogrzać, a przede 
wszystkim wysłuchać wspaniałych opowieści  

Pana Steligi o faunie naszych lasów i obejrzeć 
bogate zbiory eksponatów: owadów, płazów, 
gadów, ptaków i ssaków. Wszyscy z zaciekawie-
niem słuchali o zwyczajach zwierząt, warunkach 
w jakich żyją oraz formach ochrony ich siedlisk. 
Na uwagę i uznanie zasługuje działalność Nad-
leśnictwa i kół łowieckich na rzecz ratowania 
ginących gatunków zwierząt i zbiorowisk 
roślinnych.

Posiłek i ciepła herbata dodały wszystkim 
sił i wyruszyliśmy na trasę ścieżki edukacyjno 
– przyrodniczej „ostoja bobrowa”. zimą trasa 
ścieżki jest równie piękna, a sceneria zimowa 
ukazuje nowe oblicze tego uroczego zakątka. 
Spacer połączony był z atrakcjami przygotowa-
nymi przez Pana Adama polegającymi na poszu-
kiwaniu „skarbów” – za odnalezienie ukrytych 
piłeczek szczęśliwi znalazcy otrzymali nagrody. 
Przygodą dla wielu uczestników wycieczki była 
możliwość spróbowania jazdy quadem – dzięki 
uprzejmości firmy MetALIK. rozegrano też 
konkurencje zabawowe: rzut kółkiem i szaco-
wanie odległości. 

rajd zakończyliśmy wspólnie przy ognisku 
i pieczeniu kiełbaski. Prezes towarzystwa Leszek 
Sarzyński wręczył zwycięzcom poszczególnych 
konkurencji nagrody rzeczowe i drobne upo-
minki dla uczestników. Wylosowano także 
główną nagrodę dla uczestnika – odtwarzacz 
DVD ufundowany przez Firmę  „BMF”. 
rozstaliśmy się we wspaniałej atmosferze 
i obiecaliśmy spotkać się na następnej imprezie 
organizowanej przez towarzystwo Miłośników 
ziemi Leżajskiej. Nasze zimowe spotkanie na 
pewno poszerzyło wiedzę uczestników o naszym 
mieście i pięknym zakątku przyrodniczym nad 
Florydą. Najlepiej jednak będzie jak o swoich 
wrażeniach opowiedzą w swoich rodzinach, 
miejscach pracy i środowiskach sami uczestnicy 
– niech oni będą ambasadorami naszej działal-
ności i zachęcą innych do udziału w naszych 
imprezach turystycznych. 

zarząd towarzystwa dziękuje Adamowi 
Kadukowi za wspaniałą organizację rajdu, Anto-
niemu Bereziewiczowi za opowieści historyczne, 
a nadleśniczemu Lechowi Stelidze za gościnę 
w Nadleśnictwie Leżajsk.

Impreza nie mogłaby się odbyć bez wsparcia 
finansowego i rzeczowego licznych sponsorów, 
których pełną listę zamieszczamy na stronie 
www.tmzl.lezajsk.pl. Wszystkim darczyńcom 
serdecznie dziękujemy za pomoc.

Leszek Sarzyński

Zimowy Rajd Pieszy
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Wyśmienicie spisali się  młodzi zawodnicy 
z Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate, którzy 
w klasyfikacji drużynowej zwyciężyli  w Mię-
dzynarodowym turnieju Dzieci, Kadetów, 
Młodzików i zajęli trzecie miejsce drużynowo 
w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego 
Juniorów Młodszych i Juniorów. zawody zor-
ganizował zamojski Klub Karate Kyokushin i 
okręgowy związek Karate w Lublinie. Mło-
dzi karatecy rywalizowali  konkurencjach: 
kata – pokazach tradycyjnych układów karate 
oraz kumite - walkach w formule lekkiego 
kontaktu  i  w walkach kontaktowych junio-
rów open. W zawodach wzięło udział blisko 
150 zawodników  z  18 ośrodków, głównie 
z województwa lubelskiego: zamość, łabuńki, 
tomaszów Lubelski, Lublin, łęczna, Dębowa 
Kłoda, Klementowice, Nałęczów, Świdnik, 

Krasnystaw, Kraśnik, chodel, Jarosławiec oraz z  
Krosna, Kolbuszowej, Białej Podlaski i Leżajska. 
Przyjechali też karatecy z  rawy ruskiej (Ukra-
ina). Kierownikiem ekipy był sensei Dariusz 
Burda, sekundantem sempai Kowalski Konrad, 
opiekunami: sempai Artur Majder vel Musashi, 
Piotr Jeziorowski vel Dolar, tokarz Adam  vel 
ogar i sempai  Szczuka Jan vel Szaman. Sempai 
Adam Fleszar vel Jabu casibu wraz z synem 
Hubertem nie stawili się na zawodach.

Turniej Karate Kyokushin 
dzieci, kadetów, młodzików 

– ŁABUŃKI: 22.02.2009r. 
Wyniki indywidualne leżajskich zawod-

ników:
I. Dzieci roczniki: 1998,1999, 2000,2001, 

2002, kata chłopców  i dziewcząt razem w gru-
pach stopniowych:

1. 10.1-10.3 kyu: 1 miejsce: Szczuka Anna, 
2 miejsce: zygmunt Bartłomiej.

2. 9.1-9.3 kyu: 1 miejsce: Szczuka Benia-
min, 2 miejsce: Krupa Ilona

3. od 8.1 kyu: 1 miejsce: Majder Paula, 3 
miejsce: Burda Katarzyna, 4 miejsce: Leszczak 
Maryla.  

II. Kadet 12-13 lat (1996, 1997 ):
1. Kumite lekki kontakt chłopców min. 

8.1 kyu,+ 45 kg: 1 miejsce: Jeziorowski Maciej, 
2 miejsce: tokarz Wiktor 

2. Kumite lekki kontakt dziewcząt min. 8.1 
kyu,+ 45 kg: 1 miejsce: Dec Izabela, 3 miejsce: 
Jaworska  Joanna

3. Kata chłopców do 9.3 kyu: 1 miejsce: 
Nieznajko Krystian 

4. Kata dziewcząt do 9.3 kyu: 4 miejsce: 
Majewicz Natalia 

III. Młodzik 14-15 lat ( 1995-1994):
1. Kumite lekki kontakt dziewcząt min. 

8 kyu,-50 kg: 2 miejsce: Leja Sylwia 
2. Kumite lekki kontakt chłopców min. 

8 kyu,-60 kg: 2 miejsce: Kozłowski Wojciech 
3. Kata dziewcząt do 9.3 kyu: 1 miejsce: 

Leja Sylwia.

Wyniki drużynowe:
1. Leżajsk, 2. zamość, 3.tomaszów Lu-

belski  
Mistrzostwa Województwa 

Lubelskiego Juniorów Młodszych 
i Juniorów - ŁABUŃKI: 22.02.2009 r.

Wyniki indywidualne leżajskich zawod-
ników:

I.  Junior młodszy 16-17 lat ( 1993-1992)
1. Kumite lekki kontakt chłopców, kat. 

wagowa - 70kg: 3 miejsce: Karaś Jakub 
II. Junior (ukończone 18 lat)
1. Kumite mężczyzn, kategoria otwarta: 

1 miejsce: olszowy Marcin, 2 miejsce: Kowalski 
Konrad 

2. Kumite kobiet kategoria otwarta: 2 miej-
sce: turosz Iwona 

Wyniki drużynowe:
1. Lublin, 2. zamość, 3. Leżajsk

Statystyka  - udział  zawodników Leżaj-
skiego Klubu Kyokushin Karate w  impre-
zach  karate w 2008 roku. 

W minionym roku braliśmy udział 
w 10 imprezach karate kyokushin  (rangi: 
Mistrzostwa Polski Juniorów, Mistrzostwa  
Makroregionu Południowego, Mistrzostwa 
Podkarpacia, turniejach ogólnopolskich 

i Międzynarodowym ) rozegranych na terenie 
Polski tj. w Brzozowie, Jaśle, Krakowie, Lubli-
nie, Nowym targu, Przeworsku, radzyminie, 
Sandomierzu, tarnobrzegu i tarnowie. W wyżej 
wymienionych imprezach zdobyliśmy łącznie 46 
medali  -  z czego 12 złotych, 15 srebrnych i 19 
brązowych. osiągnięcia te zawdzięczamy m.in. 
predyspozycjom dzieci i młodzieży, systema-
tycznym treningom, dużemu zaangażowaniu 
rodziców, którzy jeździli na zawody ze swoimi 
pociechami oraz pracy instruktorów Dariusza 
Burdy i Adama Dzikiego.

Ranking
ranking na najlepszego zawodnika LKKK 

w 2008 r. za udział w zawodach (kumie i kata). 
zgodnie z punktacją zawartą w regulami-
nie   Polskiej  organizacji Kyokushin Karate  za 
1 miejsce – 5 pkt., 2 miejsce – 3 pkt., 3 miejsce 
– 1 pkt.  

1. Burda Katarzyna - 33 pkt.
2. olszowy Marcin - 14 pkt.
3. Walawski Kajetan - 10 pkt.
4. Leszczak Maryla  - 9 pkt.
4. Szczuka Beniamin - 9 pkt.
4. Szczuka Anna - 9 pkt.
5. Dec Izabela - 7 pkt.
6. Krupa Ilona - 5 pkt.
7. Kowalski Konrad - 4 pkt.
8. Nieznajko Krystian - 3 pkt.
9. Pacoń Monika - 3 pkt.
10. Jeziorowski Maciej - 2 pkt.
10. Leja Sylwia - 2 pkt.
10. Bilski Konrad - 2 pkt.
11. Majder Paula - 1 pkt.
11. Majewicz Natalia - 1 pkt.
11. Leja Michał - 1 pkt.
11. turosz Iwona - 1 pkt.
11. tokarz Wiktor - 1 pkt.
11. Jaworska Joanna - 1 pkt.
11. Marcinowski Kewin - 1 pkt.

Pierwsze miejsce drużynowo po raz pierwszy

oGłoSzeNIe
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rokietnica k. Jarosławia pewnie długo 
będzie się mile kojarzyć  tenisistkom stołowym 
Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Arka” łętownia - Justynie rzeszuto 
i Patrycji Kręcidło. rok temu wywalczyły tam 
dla Gimnazjum w łętowni 1 miejsce w finale 
wojewódzkim gimnazjady i zaszczyt reprezento-
wania Podkarpacia w finale ogólnopolskim (10 
miejsce w Limanowej). W grudniu 2008 roku 
w tej samej miejscowości w wojewódzkim finale 
licealiady  reprezentowały swą nową szkołę – 
zespół Szkół Licealnych z Leżajska.

Pod opieką nauczyciela wychowania 
fizycznego Stanisława Kosakowskiego spra-
wiły sporą niespodziankę zajmując 2 miejsce. 
Wśród pokonanych rywalek znalazły się takie, 
które grają w drużynach I i II ligi tenisa sto-
łowego kobiet.

zarząd Wojewódzki Szkolnego związku 
Sportowego też w grudniu, ale w Gogołowie 
zorganizował finał gimnazjady.  Kolejny  raz 
sporo satysfakcji miał nauczyciel Gimnazjum     
w łętowni – Janusz Burda.  Drużyna chłop-
ców występująca w  składzie: Grzegorz rurak, 
łukasz Smycz i Patryk Misiak zdobyła srebrne 
medale,  a dziewczęta:  Aneta Kręcidło, Aneta 
Ferenc i Magdalena Kolano – brązowe.

W tych osiągnięciach bardzo duży udział 
ma ksiądz tomasz Flis –  wikariusz Parafii 
łętownia, jednocześnie ubiegłoroczny Mistrz 
Polski w tenisie stołowym księży. czas, jaki 
poświęca wyżej wymienionym na treningach 
i zawodach, przynosi takie właśnie efekty.

okres poprzedzający ferie zimowe to 
rozgrywany w Stalowej Woli serial wojewódz-
kich turniejów kwalifikacyjnych (w skrócie 
WtK). Bardzo dobrze w poszczególnych  

kategoriach wiekowych zaprezentowali się 
zawodnicy „Arki”:

II WtK żaków: 1 - Dominika Kułacz, 
12 – Jacek Stańko, 13 – Kamil Klocek,

III WtK młodzików: 2 – ola Stalica, 
4 – Jerzy Baran, 5 – Dominika Kułacz, 6 – 
Karolina Pietrońska, 8 – Patryk Baraniak, 
9 – Marta Sałęga, 10 – Alina Sztaba,

III WtK kadetów: 1 – Aneta Kręcidło 
(awans do III otK w Brzegu Dolnym), 5 – 
ola  Stalica, 8 – Grzegorz rurak, 9 – Patryk 
Misiak,

III WtK juniorów: 4 – Justyna rzeszuto, 
6 – Aneta Kręcidło.

 Pewien niedosyt po turnieju młodziczek 
ma zapewne ola, gdyż w decydującym secie 
meczu finałowego wygrywała 6:0, a zakończy-
ła 10:12. Ale na tym polega urok sportu.

Powyższe wyniki pozwalają z optymi-
zmem oczekiwać zbliżających się w tych 
kategoriach wiekowych Mistrzostw Wo-
jewództwa. Jest szansa na medale i awans 
do Mistrzostw Polski. W kategorii żaków 
i młodzików MW odbędą się w hali MoSir 
w Nowej Sarzynie.

tenisistów stołowych „Arki wyróżnia jesz-
cze jedna pozytywna cecha: wszyscy osiągają  
dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce.

Przy okazji zarząd PUKS „Arka” dziękuje 
władzom Miasta i Gminy Nowa Sarzyna za 
udzielane nam wsparcie finansowe, księdzu 
proboszczowi Stefanowi Śnieżkowi za wspar-
cie duchowe i wyrozumiałość wobec księdza 
wikarego, a dyrektorom szkół z łętowni 
i Wólki łętowskiej za udostępnianie obiektów 
szkolnych do prowadzenia treningów.

js

„Arka” na dobrym kursie
Akcent krajoznawczy wyjazdu na zawody – Patryk Misiak, Aneta Kręcidło i Dominika Kułacz nad Bałtykiem.

 23 

POWIAT

KURIER POWIATOWY 3/2009 (61)

KOMUNIKAT 
Podkarpackiego 
Ośrodka 
Doradztwa 
Rolniczego 

Uwaga rolnicy 
i mieszkańcy obszarów wiejskich!

Już wkrótce rozpocznie się kolejny 
nabór wniosków w ramach Programu roz-
woju obszarów Wiejskich 2007-2013.

Najprawdopodobniej już od  pierwsze-
go kwartału 2009 roku do AriMr będzie 
można składać wnioski z następujących 
działań:

- Mikroprzedsiębiorstwa 
- Modernizacja gospodarstw rolnych
- różnicowanie w kierunku działalno-

ści nierolniczej 
- Programy rolnośrodowiskowe 

(15 marzec – 15 maj)

* Modernizacja gospodarstw rolnych 
to program skierowany do producentów 
rolnych mających zamiar rozwijać swoje 
gospodarstwo, planujących zakup maszyn 
rolniczych, ciągników lub modernizacje 
budynków i budowli gospodarskich.

* różnicowanie i Mikroprzedsię-
biorstwa – działanie skierowane do osób 
mających zamiar rozpocząć lub rozwijać 
własną działalność gospodarczą, szukają-
cych źródła dofinansowania na realizację 
swoich pomysłów i zamierzeń może to być 
np. agroturystyka, sprzedaż, produkcja, 
usługi itp.

* Program rolnośrodowiskowy- to 
możliwość uzyskania dodatkowej dota-
cji do uprawianego przez siebie  areału, 
wymaga złożenia dodatkowego wniosku 
i sporządzenia  planu działalności rolno-
środowiskowej  przez doradców  rolnośro-
dowiskowych PoDr.

Drogi rolniku! Jeżeli uważasz, że któ-
reś z w/w działań jest właśnie dla ciebie, 
zgłoś się niezwłocznie do zD w Leżajsku 
przy ul. Mickiewicza 12.

tel.  (017) 24 21 797 lub skontak-
tuj się z najbliższym doradcą gminnym 
PoDr.

zeSPÓł DorADcÓW w Leżajsku
37-300 LeŻAJSK – ul. Mickiewicza 12
teL./FAX (0-17) 242-17-97
e-mail: podk_lezajsk@odr.net.pl



Chcesz być zdrowa?  
Zrób badania – daj sobie szansę!

W Polsce codziennie 10 kobiet dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy a 5 z nich umiera!

W Polsce rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości występowania nowotworem u kobiet po 45 roku życia.
co roku 4 000 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy, a połowa z nich umiera, bo zgłosiła się do lekarza zbyt późno. rak szyjki macicy 

jest nowotworem nazywanym „cichym zabójcą”. choroba ta może się rozwijać nawet kilka lat, nie dając żadnych dolegliwości. Gdy pojawiają się 
pierwsze objawy: krwawienie, upławy, ból najczęściej nawet specjalistyczna terapia nie doprowadza do wyleczenia. tylko regularnie wykonywany 
wymaz cytologiczny pozwala wykryć raka szyjki macicy we wczesnym etapie jego rozwoju. Wtedy kobieta może być pewna, że ma szansę na cał-
kowite wyleczenie.

Jedną z głównych przyczyn zachorowania na raka szyjki macicy jest wirusem brodawczaka ludzkiego HPV
Krzywa zachorowalności kobiet na raka szyjki macicy wzrasta począwszy od 25 do 29 roku życia. Liczba chorych gwałtownie rośnie osiągając 

szczyt w grupie pacjentek od 45 do 49 roku życia. Niestety w Polsce systematycznie wzrasta umieralność młodych kobiet z powodu nowotworu.

Dlaczego warto robić cytologię?
Wymaz cytologiczny zwany popularnie „cytologią” jest badaniem prostym do wykonania, bezbolesnym dla kobiety, trwającym kilka minut. 

Ma on na celu wykrycie nieprawidłowych  komórek, świadczących o rozpoczynającym się procesie nowotworowym. 

Połowa chorych na raka szyjki macicy nigdy nie miała pobranego wymazu cytologicznego. tymczasem gdyby każdej kobiecie choć raz w życiu 
wykonano takie badanie – ryzyko śmierci z powodu tego nowotworu obniżyłoby się o 40 %.

Udowodniono, że ryzyko raka szyjki macicy u kobiet 50-letnich, które wykonywały regularne badania cytologiczne jest bardzo niskie.

Zalecany kalendarz badań kobiet

Badanie Przedział wiekowy: 20-29 lat Przedział wiekowy: 30-39 lat Przedział wiekowy: powyżej 40 lat

CYTOLOGIA raz w roku co dwa lata co dwa lata
Obecnie NFZ refunduje badania cytologiczne co trzy lata
USG narządów 
płciowych
(przezpochwowe)

Jest wskazane przy każdym badaniu ginekologicznym,
nie rzadziej jednak niż co dwa lata

USG piersi od 25 roku życia raz w roku raz w roku raz w roku

Mammografia

Gdy w rodzinie kobiety: babcia, 
matka lub siostra chorowały 
na raka piersi, pacjentka 
bezwzględnie powinna 
się zgłosić na pierwszą 
mammografię w wieku 35 lat

w wieku 45-50 lat – co dwa lata,
a powyżej 50 lat – raz w roku

Warto przełamać strach i wstyd!
Badanie cytologiczne może uratować życie!
Wcześnie wykrytego raka szyjki macicy można wyleczyć.
Pomyśl o swoich dzieciach, mężu, rodzicach rodzeństwie.
Jesteś im potrzebna!!!! zrÓB cYtoLoGIĘ!

Źródło: Broszura informacyjna o Populacyjnym Programie Profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Autor broszury: red. ewa Maziarz.

Kod św-cy Nazwa świadczeniodawcy Adres Telefon Nazwa jedn.org Adres i miejsca realiz. 
świadczeń

09R/010007
Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Leżajsku

Leśna 22,
37-300 Leżajsk (017) 242 71 13 Przychodnia 

specjalistyczna

ul. Leśna 22,  
37-300 Leżajsk

09R/030149 Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Centrum 
Zdrowia”

Mickiewicza 18,
37-300 Leżajsk

Przychodnia Nr 1  
w Nowej Sarzynie

ul. Mickiewicza,  
37-300 Leżajsk

09R/030671 Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „SANTE”

Chemików 3,
37-310 Nowa 
Sarzyna

(017) 241 25 19 Przychodnia 
specjalistyczna

Ul. Chemików 3,  
37-310 Nowa Sarzyna

Obecnie NFZ refunduje badania cytologiczne co 3 lata. Gdzie można je zrobić?

24   

POWIAT

KURIER POWIATOWY 3/2009 (61)


