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V edycja Nagrody Przyjaciel Powiatu Leżajskiego!!!

W 2016 roku po raz piąty Sta-
rosta Leżajski przyzna na-

grodę „PRZYJACIEL POWIATU 
LEŻAJSKIEGO” szczególnie zasłu-
żonym osobom i instytucjom, któ-
re poprzez swoją aktywność wspie-
rają i  przyczyniają się do szeroko 
rozumianego rozwoju i  promocji 
Powiatu Leżajskiego w  kraju oraz 

poza jego granicami. Nagroda przyznana zostanie w  trzech 
kategoriach: Osobowość, Społecznik, Przedsiębiorca. 
 Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić 
radni powiatowi, burmistrzowie i wójtowie z terenu Powiatu 
Leżajskiego, organizacje działające na terenie Powiatu Leżaj-
skiego (organizacje w rozumieniu ustawy o działalności po-
żytku publicznego i wolontariacie) instytucje, ośrodki kultury 
itp., przewodniczący i członkowie Kapituły. Termin składania 
wniosków to 31 marca 2016r. Formularz wniosku jak rów-
nież regulamin konkursu można pobrać ze strony: 
www.starostwo.lezajsk.pl zakładka Przyjaciel Powiatu. 
 Uroczysta ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 
7 maja 2016 r. podczas obchodów Dnia Powiatu Leżajskiego. 
Serdecznie zapraszamy uprawnione osoby i instytucje do zgła-
szania swoich kandydatów do poszczególnych kategorii.
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XXII SESJA RADY 
POWIATYU LEŻAJSKIEGO 

27 stycznia br. odbyło się kolejne po-
siedzenie radnych Rady Powiatu Leżaj-
skiego. Radni przyjęli Strategię Rozwoju 
Powiatu Leżajskiego na lata 2015-2020. 
Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Leżaj-
skiego na lata 2015-2020 omówił Marcin 
Stachyra z  Instytutu Doradztwa Innowa-
cyjnego Sp. z o.o. w Lublinie.

Na sesji radni przyjęli także informacje 
komendantów Policji i  Straży Pożarnej 
z  działalności podległych im jednostek,  
a  także sprawozdanie z  działalności Ko-
misji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 
Leżajskiego za rok 2015.

Z prac Zarządu Powiatu 
Leżajskiego

W styczniu br. Zarząd Powiatu Leżajskie-
go obradował na sześciu posiedzeniach, 
na których podejmowano szereg ważnych 
kwestii. Wśród najważniejszych podjętych 
uchwał i przyjętych stanowisk należy wy-
mienić:
• Podjęcie uchwały w  sprawie 
wyrażenia opinii o  projekcie „Program 
ochrony środowiska dla miasta Leżajska 
na lata 2016-2020, z perspektywą do roku 
2022”
• Przyjęcie diagnozy do konkur-
su zamkniętego na składanie wniosków 
o  dofinansowanie projektu pt. „Wykwali-

fikowany logistyk i ekonomista-sukces na 
rynku pracy”
• Stanowisko Zarządu Powiatu 
dotyczące przyznania dofinansowania 
konkursów oświatowych organizowanych 
przez szkoły i  placówki oświatowe, dla 
których organem prowadzącym jest Po-
wiat Leżajski – po uprzednim zapoznaniu 
Zarządu z propozycjami komisji w tym za-
kresie
• Podjęcie uchwały w  sprawie za-
twierdzenia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli 
szkół i placówek oświatowych prowadzo-
nych przez Powiat Leżajski na rok 2016
• Przyjęcie diagnozy przeprowa-
dzonej w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym w  Leżajsku w  dniach 
14-21.12.2015r. przez zespół ds. ewaluacji 
związanej z  aplikowaniem środków RPO 
w ramach działania 9.4
• Podjęcie uchwały w  sprawie 
ustalenia wielkości dochodów i wydatków 
związanych z  realizacją zadań z  zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami
• Stanowisko Zarządu w  sprawie 
ustalenia średniego miesięcznego kosztu 
utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy 
Społecznej w Brzózie Królewskiej i Domu 
Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mo-
łyniach oraz średnich miesięcznych wy-
datków przeznaczonych na utrzymanie 
dziecka w Domu Dziecka w Nowej Sarzy-
nie
• Stanowisko Zarządu Powiatu 
w sprawie wniosku Kierownika Biura In-
westycji o  wytypowanie zadań do dofi-
nansowania Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych.

Podczas sesji radni podjęli wiele 
uchwał, m.in.: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie za-
twierdzenia realizacji projektu „Aktywi-
zacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających 
bez pracy w powiecie leżajskim (II)” 

2. Podjęcie uchwały w  sprawie 
zatwierdzenia realizacji projektu „Akty-
wizacja osób młodych pozostających bez 
pracy w powiecie leżajskim (II)” współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego

3. Podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę Nr VII/37/2015 Rady Powia-
tu Leżajskiego z  dnia 26 marca 2015 r. 
w  sprawie wyrażenia zgody na przeka-
zanie Gminie Grodzisko Dolne zadania 
publicznego należącego do właściwości 
Powiatu Leżajskiego z zakresu zarządza-
nia drogą powiatową Nr 1273R i 1274R 
w miejscowości Chodaczów, gm. Grodzi-
sko Dolne.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę Nr VII/38/2015 Rady Powia-
tu Leżajskiego z  dnia 26 marca 2015 r. 
w  sprawie wyrażenia zgody na przeka-
zanie Gminie Grodzisko Dolne zadania 
publicznego należącego do właściwości 
Powiatu Leżajskiego z zakresu zarządza-
nia drogą powiatową Nr 1270R w miej-
scowości Opaleniska i  Zmysłówka, gm. 
Grodzisko Dolne.

5. Podjęcie uchwały w  sprawie 
wyrażenia zgody na realizację poprzez 
współdziałanie z  Gminą  Grodzisko 
Dolne zadania publicznego w  zakresie 
poprawy dostępności komunikacyjnej 
i  bezpieczeństwa drogowego w  ciągu 
dróg powiatowych Nr 1274R, Nr 1259R 
i  1275R w  miejscowości Chodaczów 
i Laszczyny, gm. Grodzisko Dolne. 

6. Podjęcie uchwały w  sprawie 
wyrażenia zgody na realizację poprzez 
współdziałanie z  Gminą  Grodzisko 
Dolne zadania publicznego w  zakresie 
poprawy dostępności komunikacyjnej 
i  bezpieczeństwa drogowego w  ciągu 
dróg powiatowych Nr 1270R i  1269R 
w  miejscowości Opaleniska i  Zmysłów-
ka, gm. Grodzisko Dolne.

7. Sprawozdanie z  wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawo-
dowego w szkołach i placówkach prowa-
dzonych przez Powiat Leżajski w  roku 
2015.

8. Podjęcie uchwały w  sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXXVII/264/05 
Rady Powiatu w  Leżajsku w  sprawie 
przekształcenia zakładu budżetowego 
Powiatu  Leżajskiego pod nazwą Biuro 
Obsługi Jednostek Samorządu Powiato-
wego w  jednostkę budżetową Powiatu 

Leżajskiego.

SPOTKANIE ZARZĄDU POWIATU Z WÓJTAMI I BURMISTRZAMI 

W dniu 02.02.br. w Muzeum Ziemi Leżajskiej Starosta Leżajski Marek Śliż i Wicesta-
rosta Leżajski Zdzisław Leśko spotkali się z Wójtami i Burmistrzami z terenu gmin 
wchodzących w skład Powiatu Leżajskiego.
Podczas spotkania włodarze miast i gmin oraz powiatu dyskutowali na takie tematy, 
jak:
• Omówienie zasad wyboru do Rady Muzeum z wnioskami dotyczącymi jej 
składu osobowego
• Omówienie zasad wyboru do Rady Społecznej SP ZOZ w Leżajsku z wnio-
skami dotyczącymi jej składu osobowego
• Omówienie działań związanych z promocją społeczno-gospodarczą Powia-
tu Leżajskiego w ramach podpisanego Porozumienia w dniu 03.09.2015r.
• Sprawy różne.
W  spotkaniu uczestniczyli: Starosta Le-
żajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski 
Zdzisław Leśko, Burmistrz Miasta Leżaj-
ska Ireneusz Stefański, Burmistrz Miasta 
i  Gminy Nowa Sarzyna Andrzej Rychel, 
Wójt Gminy Kuryłówka Tadeusz Hale-
siak, Wójt Gminy Grodzisko Dolne Jacek 
Chmura oraz Bolesław Pawlus – w  imie-
niu Wójta Gminy Leżajsk.       MK
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Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w  Nowej Sa-
rzynie ma bogatą, ponad sześćdziesięcioletnią tradycję 
kształcenia. W  1951 roku otworzono tutaj szkołę dla 

przyszłych pracowników miejskich Zakładów Chemicznych, 
która jednocześnie była pierwszą średnią szkołą techniczną 
w  naszym powiecie. Wraz z  upływem czasu powiększała się 
o  kolejne oddziały, co umożliwiało nauczanie coraz większej 
liczby uczniów. W  1980 roku placówka została przekształco-
na w Zespół Szkół, który w swojej bogatej ofercie edukacyjnej 
posiadał kierunki: zawodowe, techniczne, chemiczne i  ogól-
nokształcące. Przez kolejne lata szkoła z  powodzeniem reali-
zowała stawiane przed nią zadania. Poważny problem pojawił 
się w ostatnich latach. Zdecydowanie wpływ miały  m. in.: niż 
demograficzny, kierunek działań dyrekcji szkoły i  rady peda-
gogicznej oraz  konkurencyjne oferty edukacyjne innych szkół 
w Powiecie Leżajskim i  poza jego  granicami.
 
 
Obecnie Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza współtwo-
rzą: Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa. Liceum Ogólnokształcące  kształci 135  uczniów   
w  pięciu oddziałach i  sześciu kierunkach.  Zasadnicza Szko-
ła Zawodowa uczy 15 uczniów w  jednym oddziale klasy III 
i siedmiu zawodach. Od  września 2008 roku z powodu braku 

chętnych nie ma klas Technikum. Wobec tego w bieżącym roku 
szkolnym kształci się w szkole  tylko 150 uczniów, a ich liczba 
zmaleje do 84, kiedy placówkę opuszczą tegoroczni maturzyści. 
Tendencję spadkową można zauważyć od  2000 roku, kiedy to 
do Zespołu Szkół uczęszczało 785 uczniów, w 2005 roku 646 
uczniów,  w  2010 roku  425 uczniów, a  w  2014 roku już tyl-
ko 244. W 2000 roku uczniowie kształcili się w 25 oddziałach,  
a obecnie tylko w 6. Chętnych na naukę  w Nowej Sarzynie jest 
coraz mniej i tendencja minionych lat wskazuje, że ten proces 
się pogłębia.

 Chociaż uczniów jest coraz mniej, szkoła od lat za-
trudnia względnie stałą liczbę pracowników.  Obecnie zatrud-
nionych jest 27 nauczycieli, w  tym 13 – pełnozatrudnionych,  
7 – niepełnozatrudnionych, 6 – na urlopach dla poratowania 
zdrowia, 1 – urlop macierzyński.  Liczba przedstawicieli grona 
pedagogicznego w ciągu pięciu lat malała  nieproporcjonalne 
względem stale zmniejszającej się liczby wychowanków. Nie-
zmiennie od wielu lat pracuje 10 osób w administracji i obsłu-
dze (4 sprzątaczki, 2 woźnych,  1 kierownik gospodarczy,  1 se-
kretarka, 2 księgowych).  Zatem na jednego pracownika szkoły 
przypada  4 uczniów. 
 

SZKOŁA Z TRADYCJĄ           
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Wobec powyższego,  biorąc pod uwagę coroczny gwałtowny 
spadek liczby uczniów, nadmierne zatrudnienie, warunki loka-
lowe (m. in.:  29 pomieszczeń dydaktycznych),  a tym samym 
coraz niższą subwencję oświatową z roku na rok Powiat Leżaj-
ski dokładał coraz więcej  środków własnych na funkcjono-
wanie Zespołu Szkół. Wydatki obejmowały m. in.:  wynagro-
dzenia pracowników i bieżące utrzymanie placówki,  remonty 
budynku, zakup pomocy dydaktycznych,  dofinansowywanie 
projektów,  doskonalenia nauczycieli oraz  konkursów oświa-
towych. Należy zaznaczyć, że  takie same działania prowadzi 
powiat  wobec innych swoich placówek, jednakże ich funkcjo-
nowanie nie jest zagrożone.  

 W  roku 2010 bilans wykonania planu finansowego 
szkoły do subwencji oświatowej na szkołę wynosił  -395.185 zł, 
w 2015 roku było to już  -834.269 zł. 
Przewiduje się, że w 2016 r. wyniesie ok.  -1.200.000 zł.
Utrzymywanie szkoły, w której uczy się tak mała liczba uczniów, 
powoduje potężne straty (ponad  milion złotych rocznie) i jed-
nocześnie uniemożliwia realizację innych projektów  dla pozo-
stałych szkół. Starosta Leżajski pan Marek Śliż w wypowiedzi 
dla TVP Rzeszów podkreślił, że: „Chcemy, aby ta szkoła istnia-
ła, ale w innej formie. Być może prowadzona przez stowarzysze-
nie, gdzie koszty byłyby dużo niższe.” 
 
 W listopadzie 2008 r. Zarząd Powiatu Leżajskiego wy-
stąpił z propozycją przejęcia prowadzenia szkoły ponadgimna-
zjalnej przez samorząd Miasta i  Gminy Nowa Sarzyna z  jed-
noczesnym przekazaniem obiektów szkolnych w  nieodpłatne 
użyczenie. Miasto i Gmina Nowa Sarzyna nie podjęło się jed-
nak prowadzenia tego zadania.

 W styczniu 2015 r. Zarząd Powiatu Leżajskiego pod-
jął decyzję o daniu szansy szkole na kolejny rok szkolny pod 
warunkiem dokonania naboru do klas pierwszych porówny-
walnego do liczby absolwentów klas trzecich. Niestety naboru 
dokonano tylko na jeden oddział liceum ogólnokształcącego li-
czący obecnie 21 uczniów, a mury szkoły w czerwcu 2015 roku 
opuściło 114 uczniów (4 oddziały). 
 
 W grudniu 2015 roku Rada Powiatu Leżajskiego  pod-
jęła uchwałę o zamiarze likwidacji Zespołu Szkół im. Ignacego 
Łukasiewicza w Nowej Sarzynie. Głównym powodem takiej de-
cyzji był niż demograficzny i związana z nim zbyt mała liczba 
wychowanków oraz stale rosnące koszty utrzymania. Ostatecz-
nie jednak  ze względu na protesty nauczycieli, uczniów oraz  
rodziców Zarząd Powiatu Leżajskiego zrezygnował z realizacji 
planu likwidacji umożliwiając szkole prowadzenie naboru na 
kolejny rok. 

 Władze Powiatu Leżajskiego zaproponowały również 
inną formę funkcjonowania szkoły, a mianowicie prowadzenie 
jej w ramach stowarzyszenia, które otrzymałoby wiele wsparcia. 
Stowarzyszenie zarządzające szkołą miałoby możliwość sko-
rzystania z bezpłatnego wynajmowania nieruchomości lub jej 
części przez 10 lat i ponoszenia kosztów bieżącego utrzymania 
tylko z części wynajmowanej. Wraz z budynkiem w użyczenie 
przekazane byłoby mienie ruchome niezbędne do realizacji 

zadań, darmowe pomoce i  materiały dydaktyczne oraz dota-
cja na działania edukacyjne w wysokości nie niższej niż kwota 
przewidziana na jednego ucznia w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla Powiatu Leżajskiego.  Do tego jednak nie doszło, 
ponieważ nauczyciele uznali, że nie czują się na tyle kompe-
tentni, aby podjąć takie ryzyko. „Nikt z nas nie jest biznesme-
nem i  nikt z  nas wcześniej nie prowadził takiej działalności. 
Dlatego też nikt z nas nie może odpowiedzialnie podjąć się tego, 
żeby prowadzić szkołę, gdzie nasi uczniowie - z którymi jesteśmy 
mocno związani - będą zdawali maturę, np. za rok.” - wyjaśniał 
nauczyciel dla TVP Rzeszów. Również przewodniczący Rady 
Rodziców zaapelował, aby „Nie traktować ucznia tylko jako 
jednostkę subwencyjną, za którą idą pieniądze - to jest inwesty-
cja na przyszłość.” Obawy nauczycieli i rodziców są w pewnym 
stopniu uzasadnione, ale trzeba spojrzeć na tę sprawę z  szer-
szej perspektywy. Chociaż uczeń jest najważniejszym ogniwem 
w edukacji i zawsze powinien być stawiany na pierwszym miej-
scu, to pamiętajmy, że nie będzie miał możliwości w pełni sko-
rzystać z tego procesu, kiedy zabraknie na to środków. Musimy 
liczyć się również z tym, że pokrycie dużych kosztów funkcjo-
nowania szkoły o  takiej specyfice, może być związane z  ode-
braniem części pieniędzy innym placówkom z naszego powia-
tu oraz zmniejszeniem wydatków budżetowych na inwestycje 
poza oświatowe.
 
 Ostatecznie Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza 
w Nowej Sarzynie otrzymał pozwolenie na dalszą działalność 
edukacyjną i kontynuację naboru na kolejny rok szkolny. Mamy 
nadzieję, że szkoła pozyska odpowiednią liczbę uczniów, którzy 
umożliwią jej funkcjonowanie w  niezmienionej formie. Gdy-
by jednak nabór nie zakończył się sukcesem, władze powiatu 
zapewnią każdemu uczniowi Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie 
dalszą edukację w innej  powiatowej   szkole o odpowiednim 
profilu.
 
 Oby takie rozwiązanie było również korzystne dla sa-
mych wychowanków, którzy są istotni nie tylko ze względu na 
liczebność klas i subwencję. Jeśli szkoła się utrzyma, będzie mu-
siała o nich w pełni zadbać, a to może stwarzać pewne proble-
my. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w tak małej szkole nie ma 
bogatej oferty edukacyjnej (tylko 2, 3 kierunki kształcenia) ani 
dużej rywalizacji między uczniami czy klasami, co przekłada 
się na poziom nauczania, duże trudności w wyborze przedsta-
wicieli do konkursów oświatowych, olimpiad, zawodów spor-
towych oraz zespołów artystycznych. W wielu projektach unij-
nych  dofinasowanie uzależnione jest  m. in. od liczby uczniów 
i kierunków kształcenia, a uczestnictwo w dużych projektach 
unijnych daje szansę pozyskania nawet  kilku milionów złotych. 
Nie da się zaprzeczyć, że duża szkoła daje uczniowi znacznie 
większe perspektywy rozwoju, wyboru najlepszych ścieżek 
edukacyjnych oraz motywację do zdobywania wiedzy i podno-
szenia poziomu swoich kwalifikacji i umiejętności.

Może zatem warto  głębiej się  zastanowić, co faktycznie w oma-
wianej sprawie jest istotne: tradycja, szkoła, czy jej uczniowie 
i ich przyszłość? O co, a raczej o kogo tak naprawdę powinni-
śmy zadbać? 
                  EP

ALE CZY Z PRZYSZŁOŚCIĄ?
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INWESTYCJE DROGOWE 

Powiat Leżajski w ubiegłym roku realizował szereg inwesty-
cji drogowych. Poniżej zamieszczamy najważniejsze z nich:

• Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej w ra-
mach projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Wo-
jewództwo Podkarpackie” za kwotę 1 028 916,24 zł.

• Przebudowa drogi powiatowej Nr 1084R Nowy Kamień 
(gr.pow.) – Łętownia – Sarzyna za kwotę 5 463 298,80 zł.

• Przebudowa drogi powiatowej nr 1268R Kopanie Żo-
łyńskie  - Grodzisko Dolne w  miejscowości Grodzisko Dolne 
-I etap, za kwotę 544 921,82 zł.

• Przebudowa drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka 
– Kolonia Polska w  miejscowości Kolonia Polska. Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1251R Majdan Sieniawski (gr. powiatu) – 
Kolonia Polska w km 7+548 - 7+753 za kwotę 786 284,18 zł.

• Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1257R Ożan-
na-Rzuchów,1256R Sieniawa gr. pow. Piskorowice- Leżajsk oraz 
1254R Ożanna – Piskorowice za kwotę 74 415,00 zł.

• Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1246R Ku-
ryłówka - gr. powiatu Tarnogród, nr 1268R Kopanie Żołyńskie 
- Grodzisko Dolne - etap II, nr 1326R Piskorowice - Chałupki 
Piskorowickie za kwotę 1 070 427,55 zł.

Łącznie na inwestycje drogowe w ubiegłym roku wydano: 
8 968 263,59 zł. W/w środki pochodziły z budżetu Powiatu 
Leżajskiego, gmin oraz programów unijnych i krajowych.

Droga w Brzózie Królewskiej po remoncie

Droga w Przychojcu po remoncie

Droga Kuryłówka-Tarnogród w m. Jastrzębiec

Droga Piskorowice-Chałupki Piskorowickie

Droga Kopanie Żołyńskie - Grodzisko Dolne

PODSUMOWANIE 2015 ROKU
Zgodnie z zapowiedzią z ostatniego numeru „Kuriera Powiatowego” przedstawiamy to, co udało się zrobić dla lokalnej społeczności w 2015 roku. Poniższa 
informacja zawiera opis tego co dobre, a także ważne stało się w ostatnim roku w Starostwie Powiatowym w Leżajsku oraz instytucjach podległych i współ-

pracujących.Prezentujemy więc pracę i osiągnięcia wydziałów i biur Starostwa, jednostek organizacyjnych, takich jak szkoły urzędy, instytucje pomocy 
społecznej oraz tych, którzy z nami w ubiegłym roku ściśle współpracowali.
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OCHRONA ZDROWIA

W roku 2015 SP ZOZ w Leżajsku podjął wiele działań, które 
przyczyniły się i w najbliższych latach przyczyniać się będą do 
polepszenia standardu leczenia pacjentów.

SP ZOZ w  Leżajsku zrealizował projekt pn. „Poprawa bez-
pieczeństwa zdrowia publicznego i  ograniczanie nierówności 
w  zdrowiu poprzez przebudowę i  wyposażenie SP ZOZ w  Le-
żajsku.” W ramach projektu uruchomiony został Zakład Endo-

skopii Diagnostycznej i Zabiegowej. Całkowita wartość projek-
tu wyniosła ok. 4 mln zł, w tym na modernizację pomieszczeń  
przeznaczono kwotę ok. 200 tys. zł, natomiast na zakup sprzętu 
i aparatury medycznej ok. 3,8 mln zł. Dofinansowanie ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2007-2013 wyniosło 2 mln zł. Pozostała kwota 
to środki własne.

Szpitalny Oddział Ratunkowy SP ZOZ w Leżajsku został dopo-
sażony w nowoczesny sprzęt i  aparaturę medyczną. Zakupiono 

m.in. defibrylatory, pompy infuzyjne, kardiomonitory i respira-
tory. Koszt zakupu sprzętu to ok. 350 tys. zł.

Ponadto zakupiony został nowy ambulans marki Mercedes, 
wyposażony w  najnowocześniejszy sprzęt ratowniczy. Zakup 
karetki był możliwy dzięki środkom finansowym pochodzącym 
z  budżetu szpitala oraz środkom przekazanym w  ramach dofi-
nansowania przez Powiat Leżajski, samorządy z terenu powiatu 
oraz przedsiębiorców. Łączna wartość zakupu ambulansu wraz 
z wyposażeniem to ok. 360 tys. zł.

Dodatkowo wykonano projekt lądowiska z  pozwoleniem na 
budowę. Koszt: ok. 95 tys. zł. 

W dniu 25.09.2015r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy 
Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży 
Pożarnej a SP ZOZ w Leżajsku w sprawie zasad współdziałania 
specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego 
PSP i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Leżajsku. 
W  ramach porozumienia utworzony został zespół ratownictwa 
chemiczno-ekologicznego, który będzie posiadał większe wypo-
sażenie niż zwykły zespół ratownictwa medycznego, aby jedno-
razowo zaopatrzyć do 20 poszkodowanych w miejscu zdarzenia, 
w tym 5 ciężko, bez uzupełniania sprzętu w bazie. 

• wykonano gruntowną modernizację Centralnej Steryli-
zatorni wraz z  zakupem nowego sterylizatora. Całkowity koszt 
modernizacji wyniósł ok. 32 tys zł, natomiast zakup sterylizatora 
to koszt ok. 200 tys. zł

• przeprowadzono I etap remontu Oddziału Dziecięcego 
– odcinka biegunkowego. Wyremontowane zostały sale chorych 
wraz z sanitariatami, gabinet zabiegowy oraz korytarz. Całkowity 
koszt remontu wyniósł ok. 130 tys. zł

• przeprowadzono  modernizację dróg wewnętrznych na 
terenie szpitala na łączną kwotę ok 250 tys. zł

• rozbudowane zostały garaże -  miejsce garażowania ka-
retek. Koszt – ok 35 tys. zł.

• wykonano projekty: rozbudowy sieci elektroenergetycz-
nej, oddymiania ZOL, koncepcję bloku operacyjnego oraz doku-
mentację dotyczącą parkingu. Łączna kwota – ok. 57 tys. zł.

Podsumowując, wydatki poniesione przez SP ZOZ w Leżajsku 
w 2015r. na zakupy sprzętu i aparatury medycznej, modernizacje 
i remonty łącznie wyniosły ok. 5,7 mln zł, w tym na zakup sprzętu 
i aparatury medycznej -  4,9 mln zł, natomiast na modernizacje 
i remonty – 850 tys. zł. Łącznie Powiat dofinansował inwestycje 
SP ZOZ w Leżajsku kwotą 500 tyś. zł.

Ponadto, jednym z ważnych działań z punktu widzenia pacjen-
tów było wznowienie pracy Poradni Neonatologicznej, w której 
udzielane są  ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne dla dzie-
ci. 

RATOWNICTWO MEDYCZNE

PROFILAKTYKA I WCZESNE 
WYKRYWANIE

 CHORÓB NOWOTWOROWYCH

PRACE MODERNIZACYJNE 
I REMONTOWE 

OBIEKTÓW SZPITALNYCH

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD 
OPIEKI ZDROWOTNEJ W LEŻAJSKU 
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OŚWIATA

Powiat Leżajski jest organem prowa-
dzącym dla trzech zespołów szkół 

ponadgimnazjalnych z  terenu Powiatu 
Leżajskiego. Są to: Zespół Szkół Liceal-
nych i Zespół Szkół Technicznych w Le-
żajsku oraz Zespół Szkół w Nowej Sarzy-
nie.

Dużym zainteresowaniem cieszył się 
projekt „Podkarpacie stawia na zawo-
dowców”, którego  głównym celem było 
podniesienie jakości i atrakcyjności szkol-
nictwa zawodowego oraz projekt Projekt 
Erasmus+ „Feel the Spirit of a  Modern 
Europe – Bringing Entrepreneurship 
into Schools” ukierunkowany na rozwój 
przedsiębiorczości wśród młodzieży. Inne 
ciekawsze  inicjatywy to: warsztaty języko-
we - licealiści doskonalili swoje umiejęt-
ności językowe w  Anglii i  w  Niemczech; 
udział w  wykładach organizowanych 
przez uczelnie wyższe;  działalność teatru 
obcojęzycznego; udział uczniów w  Euro-
pejskim Parlamencie Młodzieży we Wro-
cławiu; uczestniczenie uczniów w Drugim 
Międzynarodowym Dniu Tłumacza na 
UMCSw Lublinie – „Hieronimki 2015”; 
otwarcie Muzeum Szkolnego, w  którym 
znajdują się dokumenty związane z  mia-

stem i  regionem, wyjazdy na narty oraz 
obozy wędrowne.

Uczniowie szkoły brali udział w  licznych 
konkursach i  olimpiadach zdobywając 
w nich wysokie lokaty. 
Na uwagę zdecydowanie zasługuje Rafał 
Ćwiek z kl. 2 „d”, który w różnego rodzaju 

olimpiadach i  konkursach zajmował naj-
wyższe miejsca. Ponadto reprezentował 
Polskę na  Międzynarodowej Olimpiadzie 
Fizycznej w  Indiach, gdzie zdobył wy-
różnienie, a  także zdobył dwa certyfikaty 
uprawniające do podjęcia studiów na do-
wolnym kierunku Politechniki Łódzkiej.

W celu polepszenia warunków nauki na-
szych podopiecznych wyremontowano
i  unowocześniono internat. Pomalowano 
pokoje, wymieniono instalację elektrycz-
ną i hydrauliczną, zakupiono nowe meble 
tj. łóżka, szafy, biurka, krzesła. Wyremon-
towano łazienki, wymieniono sanitariaty, 
udoskonalono wewnętrzną kanalizację. 
Przebudowano oraz zmodernizowano 
aneks kuchenny. W  jednym z  pomiesz-
czeń świetlicowych zorganizowano salę 
rekreacyjną z dostępem do Wi-Fi. Salę tę 
przystosowano do potrzeb i  oczekiwań 
młodego człowieka; zakupiono profesjo-
nalny stół bilardowy, sprzęt do tenisa sto-
łowego, kino domowe i  gry rekreacyjne.  
Łączna kwota przeprowadzonych remon-
tów wyniosła 74 999 zł.  

Zakupiono: sprzęt sportowy, książki, 
sprzęt multimedialny, plansze logistyczne. 
Doposażono biura, pracownie lekcyjne, 
Muzeum Szkolne, internat. Przeznaczono 
na ten cel 71 681 zł.

W  2015r. kontynuowano projekt „Pod-
karpacie stawia na zawodowców”. 
W  okresie wakacji część młodzieży od-
była staże u pracodawców. W ich ramach 
uczniowie otrzymywali stypendium 
w kwocie 1000 zł oraz zwrot kosztów do-
jazdu. 
Szkoła organizuje także Festiwal Techni-
ki. Jego czwarta edycja odbyła się w paź-
dzierniku 2015 roku i została skierowana 
przede wszystkim do uczniów szkół pod-
stawowych. Jednym z  wielu działających 
w  Zespole Szkół Technicznych w  Leżaj-
sku kół zainteresowań jest Szkolne Koło 
Automatyka i  Mechatronika. Z  kolei 
Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystycz-
ne jest organizatorem Powiatowych Mię-
dzyszkolnych Marszów na Orientację, 
współorganizuje też Mikołajkowe Marsze 
na Orientację. Ponadto w  szkole działają 
także: Zespół Muzyczny „White Socks”, 
Zespół B17 oraz ZPiT „Ziemia Leżajska”. 
Kontynuowana jest współpraca z Wyższą 
Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rze-
szowie. W  ramach klasy patronackiej 
uczniowie klas technikum informatycz-
nego uczestniczą w zajęciach i wykładach 
prowadzonych przez pracowników na-
ukowych rzeszowskiej uczelni. Aby przy-
gotować uczniów do wejścia na rynek 
pracy szkoła wzięła udział w  projekcie 
„Otwarta firma”.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych 
Halina Samko odebrała Nagrodę Mini-
stra Gospodarki, przyznaną naszej szko-
le za szczególne zaangażowanie w rozwój 
szkolnictwa zawodowego. 

PROJEKTY I PROGRAMY

PROJEKTY I PROGRAMY

KONKURSY I OLIMPIADY

NAGRODA DLA DYREKTORA

DOPOSAŻENIE BAZY 
DYDAKTYCZNEJ

REMONTY I MODERNIZACJE

Projekt  Erasmus Niemcy

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych 
w Leżajsku Halina Samko z  laureatami 
Nagrody Ministra Gospodarki

Wyróżnienie na Międzynarodowej Olimpiadzie 
Fizycznej w Indiach.

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 
W LEŻAJSKU 

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH 
W LEŻAJSKU 
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Uczniowie naszej szkoły biorą udział 
w licznych konkursach, zmaganiach spor-
towych, osiągając sukcesy.

W  roku 2015 poprawiono warunki so-
cjalne w  szkole. Wyremontowano ła-
zienki  uczniowskie oraz dwie pracownie 
komputerowe, sale językowe i  pracownię 
mechatroniczną. Pomalowano koryta-
rze, przeprowadzono remont instala-
cji hydrantowej oraz instalacji gazowej 
w  kuchni. Gruntownie wyremontowano 
pokój nauczycielski i korytarze Pracowni 
Praktycznej Nauki Zawodu. Łączna kwo-
ta przeprowadzonych remontów wyniosła 
104 049 zł. 

Za kwotę 196 631 zł zakupiono m.in.: 
sprzęt komputerowy i multimedialny, na-
rzędzia i  materiały do praktycznej nauki 
zawodu, książki, materiały do pracowni 
energetyki odnawialnej,pomoce do pra-
cowni mechatroniki (m.in. materiały do 
konstrukcji drona i  robota mini sumo), 
pomoce do pracowni pojazdów samo-
chodowych,  sprzęt sportowy. Pracownie 
szkolne wyposażono w nowe stoliki, rega-
ły i krzesła. W bibliotece szkolnej zamon-
towano nowy regał z  przeznaczeniem na 
księgozbiór i prasę. 

W  ubiegłym roku realizowaliśmy projekt 
„Mamy dowody w sprawie wody”, dzię-
ki któremu uzyskaliśmy dofinansowanie 
do zakupu wyposażenia Centrum Nauk 
Przyrodniczych: 44 212 zł. Ponadto re-
alizowaliśmy również takie projekty, jak: 
Projekt PGNiG – Klub Miłośników Kul-
tury Anglosaskiej, Szkolne Koło Teatralne, 

Koło Dziennikarskie „Myśln;k”: 10 000 zł; 
Podkarpacie Bliżej Morza – inicjatywa 
realizowana w  ramach projektu „Akade-
mia Aktywnych Obywateli Podkarpackie 
Inicjatywy Lokalne” dofinansowanego 
ze środków Programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich. W  ramach projektu 
uczniowie uczestniczyli w  warsztatach 
dziennikarsko-literackich, informatycz-
nych, fotograficznych i  topograficznych, 

a  podsumowaniem wszystkich działań 
była wycieczka do Trójmiasta –  łączna 
wartość projektu 8 062 zł; Uczestnictwo 
w  programie Fundacji Fundusz Lokalny 
w Leżajsku – stypendia dla uzdolnionych, 
aktywnych uczniów szkół gimnazjalnych 
oraz średnich – 8 uczniów, a także „Pod-
karpacie stawia na zawodowców” – kurs 
dla spawaczy – umożliwienie uczniom 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej podnie-
sienia kompetencji i nabycia dodatkowych 
uprawnień.

W  ub. roku wykonano remont pokrycia 
dachowego nad biblioteką szkolną  za 
kwotę 4 420 zł; zmodernizowano insta-
lację centralnego ogrzewania (wymiana 
grzejników, zaworów): 24 980 zł oraz uzu-
pełniono ubytki nawierzchni na boisku 
wielofunkcyjnym: 370 zł.

Zakupiono niezbędne pomoce dydaktycz-
ne, m.in. książki, sprzęt sportowy, odczyn-
niki i akcesoria laboratoryjne oraz regały 
do archiwum za łączną kwotę 4 530 zł.
W  ramach programu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej w  Rzeszowie pozyska-
no środki dydaktyczne do laboratorium 
o łącznej wartości 44 212 zł.

PROJEKTY I PROGRAMY

KONKURSY I OLIMPIADY

DOPOSAŻENIE BAZY 
DYDAKTYCZNEJ

DOPOSAŻENIE BAZY 
DYDAKTYCZNEJ

REMONTY
 I MODERNIZACJE

REMONTY I MODERNIZACJE

Centrum Nauk Przyrodniczych

Festiwal Techniki

Koło Teatralne Wizyta Starszej Pani

Nowy regał w bibliotece szkolnej

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
W NOWEJ SARZYNIE
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POMOC BEZROBOTNYM 

Formy wsparcia i pomocy osobom bezrobotnym oferowa-
ne przez Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku pomagają 

osobom poszukującym pracy być jeszcze bardziej profesjonal-
nie przygotowanym do podjęcia pracy. 

W  ub. roku w  ramach prac interwencyjnych oraz refundacji 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezro-
botnych urząd skierował łącznie ok. 250 osób. Ponad 120 osób 
bezrobotnych uzyskało wsparcie w postaci jednorazowej dotacji 
i utworzyło własną działalność gospodarczą. Nie słabnącym zain-
teresowaniem cieszyły się staże, z których skorzystały 742 osoby, 
natomiast 219 osób podniosło swoje kwalifikacje w ramach sze-
rokiej oferty szkoleń. 

Nową formą pomocy dla 
osób zaliczonych do grup za-
grożonych wykluczeniem spo-
łecznym był po raz pierwszy 
realizowany przez nasz Urząd 
Program Aktywizacja i  Inte-
gracja. Skorzystało z  niego 10 
osób zakwalifikowanych do III 
profilu pomocy. 

Zatrudnienie w  ramach ro-
bót publicznych uzyskało 114 
osób, z  prac społecznie uży-
tecznych skorzystało 14 osób.

W ramach usługi grupowego poradnictwa zawodowego zre-
alizowane były:

• szkolenia z  zakresu umiejętności poszukiwania pracy 
adresowane w szczególności dla osób nieposiadających doświad-
czenia w poszukiwaniu pracy, powracających na rynek pracy po 
długim okresie braku aktywności zawodowej, nieposiadających 
motywacji do poszukiwania pracy w  związku z  długotrwałym 
niepowodzeniem w jej poszukiwaniu. W szkoleniu wzięły udział 
32 osoby

• 17 grupowych informacji nt. „Poszukiwanie pracy”, 
w których wzięło udział 207 osób

• porady grupowe: „Jestem aktywny na rynku pracy”, 
„Autoprezentacja – czyli jak skutecznie zareklamować siebie” 
oraz „Dokumenty aplikacyjne – moja wizytówka”.  Z  porad sko-
rzystało 28 osób

• W  2015r. w  ofercie urzędu pojawiła się nowa usługa 
szkoleń finansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szko-
leniowego (KFS) dla pracowników, którzy ukończyli 45 r. życia. 

Obok podstawowej działalności PUP pozyskał dodatkowe 
środki pochodzące z Rezerw Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
na realizację 6 programów skierowanych do 246 osób bezrobot-
nych oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych na aktywizację 17 osób niepełnosprawnych. 

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego:

• „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w powiecie leżajskim (I)”  - w ramach projektu zorganizowano 
staże dla 353 osób, przyznano jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej dla 27 uczestników projektu oraz prze-
prowadzono dla 10 osób bezrobotnych indywidualne szkolenia 
zawodowe. 

• „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez 
pracy w powiecie leżajskim (I)” - w ramach projektu skierowa-
no na staże 71 osób, przyznano jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej dla 45 osób oraz zrefundowano koszty 
wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla 31 uczestników 
projektu.

• Programy specjalne skierowane do osób z  ustalonym 
III profilem pomocy: „Aktywna kobieta – aktywny mężczyzna 
50+” oraz „Mama idzie do pracy”.

W 2015r. Powiatowy Urząd Pracy przy współpracy z Zespołem 
Szkół Technicznych w Leżajsku, już po raz VIII zorganizował Le-
żajskie Targi Pracy. Wzięło w nich udział 60 wystawców, głów-
nie pracodawców z  Powiatu Leżajskiego, ale także z  sąsiednich 
powiatów. Targi odwiedziło około 2 000 osób. 

DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE

PORADNICTWO I SZKOLENIA

PROGRAMY I PROJEKTY

TARGI PRACY

POWIATOWY URZĄD 
PRACY W LEŻAJSKU 
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POMOC DLA OSÓB 
STARSZYCH

Pomoc osobom starszym świadczą Domy Pomocy Spo-
łecznej. Podstawowym celem ich działalności jest za-

pewnienie jego mieszkańcom całodobowej opieki oraz za-
spokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych. 
W  powiecie działają dwa DPS-y: Dom Pomocy Społecznej 
w Brzózie Królewskiej i Dom Pomocy Społecznej w Piskoro-
wicach-Mołyniach.

placówka stacjonarna działająca od 1986 r. przeznaczona dla 
osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych. 
Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające zgod-
nie z obowiązującym standardem dla 72 osób (na koniec 2015 
roku zamieszkiwało 71 osób). W  placówce znajdują się pokoje 
jedno, dwu i  trzyosobowe, urządzone z  uwzględnieniem indy-
widualnych potrzeb i  upodobań. Oprócz pokoi mieszkalnych, 
mieszkańcy mają do dyspozycji pokoje dziennego pobytu, jadal-
nię, pomieszczenie do rehabilitacji, punkt biblioteczny, czytelnię, 
pracownie terapeutyczne oraz Kaplicę, w której regularnie odby-
wają się nabożeństwa. Budynek pozbawiony jest barier architek-
tonicznych, posiada windę co zapewnia swobodne przemieszcza-
nie się osób niepełnosprawnych. 

 
• malowanie wszystkich pomieszczeń DPS: 53 125,86 zł
• zakup łóżek rehabilitacyjnych: 8 920,00 zł

Ubiegły rok obfitował w wiele ważnych i ciekawych wydarzeń, 
wyjazdów oraz wizyt zaproszonych gości, w  tym m.in.:  wizyta 
dzieci z  zaprzyjaźnionych przedszkoli i  szkół, a  także różnych 
grup; wizyta ks. Bogdana Osowskiego - misjonarza z Papui - No-
wej Gwinei; organizacja ognisk, wyjazdów i  wycieczek; udział 
w  wernisażach i  finisażach prac osób z  niepełnosprawnością; 
śpiewanie pieśni patriotycznych i  biesiadnych w  Muzeum Zie-
mi Leżajskiej; wyjazdy na sztuki teatralne oraz przygotowywanie 
własnych przedstawień.

jednostka stałego pobytu przeznaczona dla osób przewle-
kle psychicznie chorych.  Dysponuje  86 miejscami  dla kobiet 
i  mężczyzn, zapewniając opiekę całodobowo.  Dom Pomocy 
Społecznej w  Piskorowicach-Mołyniach to obiekt zlokalizowa-
ny w dwóch budynkach, z czego jeden – posiadający 21 miejsc 
mieszkalnych, zamieszkały jest przez mężczyzn, drugi budynek 
- 65 miejsc mieszkalnych, zamieszkały przez kobiety i mężczyzn. 
Warunki lokalowe odpowiadają standardom przewidywanym dla 
domów pomocy społecznej.  Pokoje mieszkalne 1,2,3 – osobowe 
oraz 4-osobowe dla osób leżących,  odpowiadają wymogom me-
trażowym, bezpieczeństwu oraz możliwie – upodobaniom miesz-
kańców.   Do dyspozycji mieszkańców są kuchenki pomocnicze, 
pokoje dziennego pobytu, pomieszczenia służące usprawnianiu 
i rehabilitacji, punkt biblioteczny, Kaplica, cztery  pracownie te-
rapii zajęciowej oraz pokoje gościnne dla odwiedzających osób. 

• malowanie części  pomieszczeń pokoi mieszkalnych: 
9 558,03 zł 
• zakup materiałów i wyposażenia służącego bezpośred-

niemu użytkowaniu przez mieszkańców: 39 150 zł (m.in. telewi-
zor do świetlicy dziennej,  laptop służący  realizacji zajęć tera-
peutycznych i  rehabilitacji społecznej,  pralka, łóżko, materace, 
kołdry, poduszki, pościele).

Mieszkańcy Domu bardzo aktywnie uczestniczą w  różno-
rodnych formach wsparcia terapeutycznego i  integracyjnego 
oraz usamodzielniającego. Brali udział w przeglądach artystycz-
nych, okolicznościowych spotkaniach, różnorodnych przedsię-
wzięciach w  ramach terapii zajęciowej, kulturalno-oświatowej, 
usprawniającej i rekreacyjnej organizowanej na terenie Domu.

KRÓTKI OPIS

KRÓTKI OPIS

REMONTY I ZAKUPY

REMONTY I ZAKUPY

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

Budynek DPS-u w Brzózie Królewskiej Podopieczni Domu w świetlicy

Budynek DPS-u w Piskorowicach-Mołyniach

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
W PISKOROWICACH - MOŁYNIACH
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POMOC DLA RODZIN 
I DZIECI

Rodzina ponosi podstawową odpowiedzialność za wy-
chowanie dzieci, za ich rozwój, karierę szkolną i przygo-

towanie do samodzielnego życia.

Często jednakże rodzina nie jest w stanie samodzielnie wy-
konać wspomnianych obowiązków z różnych względów. Stąd 
też odpowiednie instytucje świadczą pomoc w tym zakresie. 

Na terenie Powiatu Leżajskiego są to m. in.:  Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w  Leżajsku, Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku, Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Leżajsku, Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Jelnej, Dom Dziecka w Nowej Sarzynie oraz Specjalistyczny 
Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w  Rodzinie w  Nowej 
Sarzynie. 

Nad w/w jednostkami nadzór pełni Powiat Leżajski.

Najważniejszym działaniem Domu Dziecka jest zapewnie-
nie dzieciom bezpiecznych warunków do rozwoju i wy-

chowania. 

W 2015 roku wydano na zakup wyposażenia tj:
• meble, sprzęt AGD, RTV, sprzęt elektroniczny, wykła-

dziny i art. gospodarcze: 37 150 zł,
• modernizacja kostki odbojowej wokół budynku i budo-

wa platformy do suszenia prania, układanie płytek i paneli: 
7 000 zł.

• naprawa pieca CO: 2 230 zł 
• wyżywienie wychowanków: 99 000 zł,
• zakup śr. czystości: 17 900 zł 
• zakupy odzieży i obuwia: 12 760 zł 

Dla wychowanków szczególnie istotne były wyjazdy na wypo-
czynek wakacyjny, wyjścia na basen i do kina: 6 660 zł,  a także 
budowa boiska do siatki plażowej: 1718 zł.

 

W  roku 2015 w  Ośrodku nastąpił znaczny wzrost liczby 
wychowanków, w tym z niepełnosprawnościami sprzę-

żonymi. Coraz liczniejsze są oddziały przedszkolne i grupy wcze-
snego wspomagania rozwoju dziecka. Powstały nowe klasy dla 
uczniów ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej i Zespo-
łem Aspergera. Wprowadzono rehabilitację dla młodszych dzieci, 
którą finansowało działające przy ośrodku Stowarzyszenie „Nie 
dzieli nas nic”. Na koniec 2015 roku w ośrodku pobierało naukę 
149 wychowanków w wieku od 3 do 24 lat, w tym 47 wychowan-
ków objętych całodobową opieką.

W placówce realizowane były również projekty Europejskiego 
Funduszu Społecznego takie jak „Erazmus+”, w ramach którego 
nawiązano współpracę z Wielką Brytanią, Belgią, Rumunią, Tur-
cją, Hiszpanią i Bułgarią oraz  „Podkarpacie stawia na zawodow-
ców”. 

W Ośrodku realizowano przedsięwzięcia o charakterze woje-
wódzkim, w  tym turnieje i  konkursy, wychowankowie uczest-
niczyli w  licznych olimpiadach specjalnych, projektach, wyda-
rzeniach sportowych i kulturalnych. Ponadto SOSW w Leżajsku 
organizował również dla swoich wychowanków wyjazdy na dwu-
tygodniowe turnusy rehabilitacyjne do miejscowości uzdrowi-
skowych Lądek Zdrój, Kołobrzeg.

Do bardzo ważnych zadań ośrodka należały warsztaty szko-
leniowe dla rodziców z zakresu skutecznych metod wychowaw-
czych. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem i  są kontynu-
owane również w bieżącym roku. 

DZIAŁALNOŚĆ

PROJEKTY I PROGRAMY

Budynek Domu Dziecka

DOM DZIECKA 
W NOWEJ SARZYNIE

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO
-WYCHOWAWCZY W LEŻAJSKU

DZIAŁALNOŚĆ

ZAKUPY
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PCPR w  Leżajsku sprawuje nadzór i  wspiera rodziny za-
stępcze w  Powiecie Leżajskim, umieszcza również dzieci 

w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Obecnie w powiecie funk-
cjonuje 55 rodzin, w których wychowuje się 74 wychowanków. 
PCPR m.in. prowadzi nabór kandydatów na rodziny zastępcze, 
organizuje szkolenia, udziela pomocy i wsparcia rodzinom i wy-
chowankom, prowadzi specjalistyczne programy, wypłaca świad-
czenia dla rodzin i usamodzielniających się wychowanków. 

W 2015 r. łączna wysokość świadczeń wyniosła 797 105 zł.

PCPR prowadzi Zespół do spraw orzekania o niepełnospraw-
ności, a  także udziela dofinansowań ze środków PFRON, m.in. 
do turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier, zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i  środków po-
mocniczych. 

W roku 2015 udzielił dofinansowania 536 osobom na łączną 
kwotę 437 557 zł. 

Ponadto PCPR realizował program PFRON „Aktywny samo-
rząd”, w  ramach którego przyznał dofinansowania 38 osobom 
niepełnosprawnym na łączną kwotę 125 574 zł. 

PCPR prowadzi także bezpłatną wypożyczalnię sprzętu reha-
bilitacyjnego, a  także udziela dofinansowania do przedsięwzięć 
o  charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym i  tury-
stycznym dla osób niepełnosprawnych. 

PCPR prowadzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej, udzielający 
pomocy osobom i  rodzinom w  przezwyciężaniu kryzysowych 
sytuacji życiowych, takich jak: przemoc w rodzinie (psychiczna, 
fizyczna, ekonomiczna, seksualna), uzależnienia i  współuzależ-
nienia, konflikty w rodzinie, niewydolność wychowawcza i inne. 
Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

 W 2015 r. PCPR zakończył kilkuletni specjalistyczny projekt 
adresowany do osób wykluczonych lub zagrożonych wyklucze-
niem społecznym, współfinansowany ze środków Unii Europej-
skiej. Łącznie w projekcie uczestniczyło 97 osób, a jego wartość 
wyniosła 624 495 zł. 

W roku 2015 przyjęto w poradni 1301 dzieci. Przeprowa-
dzono 1990 badań, w tym: psychologicznych – 727, pe-

dagogicznych – 690, logopedycznych – 207, fizjoterapeutycznych 
– 85 oraz związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 
oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – 281. Dia-
gnozą gotowości szkolnej dziecka w wieku przedszkolnym obję-
to 379 dzieci. Bezpośrednią specjalistyczną pomocą objęto 329 
dzieci, w tym 211 dzieci pomocą trwającą ponad 3 m – ce. Zespół 
orzekający podczas 42 posiedzeń wydał 164 orzeczenia i 17 opinii 
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W wyniku 
przeprowadzonych w poradni badań wydano łącznie 459 opinii. 
W  zakresie prowadzonego w  poradni wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka przeprowadzono 486 badań diagnostycznych 
oraz udzielono pomocy terapeutycznej 22 dzieciom, posiadają-
cym opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Łącz-
nie przeprowadzono 1083 indywidualnych zajęć terapeutycznych 
oraz 10 spotkań zajęć grupowych. Zespół interwencji kryzysowej 
i mediacji interweniował 29 razy, członkowie zespołu podjęli 3 
mediacje. Kolejny już rok realizowana była w  poradni terapia 
grupowa dla dzieci w  oparciu o  program psychoterapeutyczny 
„Miasteczko”. Opieką i wsparciem terapeutycznym zostało obję-
tych ośmioro dzieci w wieku 6 – 7 lat, a także ich rodzice. Odbyły 
się 34 spotkania.  

W  roku 2015 odbyły się kolejne edycje: Powiatowego Profi-
laktycznego Konkursu Plakatowego pod hasłem „Mobbing – 
nie stosuję, nie ignoruję”; Powiatowego Przeglądu Dziecięcych 
i  Młodzieżowych Małych Form Teatralnych Drama Profilak-
tyczna - Leżajsk 2015 pod hasłem „Mobbing – nie stosuję, nie 
ignoruję”; Powiatowa Przedszkolada „SAVOIR VIVRE – słowa 
magiczne i znane od przedszkola używane”. 

Ponadto 9 października 2015r. w auli konferencyjnej Francisz-
kańskiego Ośrodka Kultury przy Bazylice O.O. Bernardynów 
w Leżajsku odbyła się podkarpacka konferencja szkoleniowa nt. 
Wczesne wspomaganie szansą zrównoważonego rozwoju dziec-
ka. 

Ofertę specjalistyczną poradni poszerzono o diagnozę słuchu 
obwodowego i  centralnego przetwarzania słuchowego z  wyko-
rzystaniem Screeningowego Audiometru Tonalnego. Ponadto 
m.in. zakupiono specjalistyczny sprzęt do pracy metodą Warn-
kego.

DLA DZIECI I RODZIN

INNE DZIAŁANIA PROSPOŁECZNE

DZIAŁALNOŚĆ

PROJEKTY I PROGRAMY

POSZERZENIE OFERTY

DLA OSÓB BEDĄCYCH W KRYZYSIE

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Przedszkolada 22.05.2015

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO
-PEDAGOGICZNA W LEŻAJSKU

POWIATOWE CENTRUM POMOCY 
RODZINIE W LEŻAJSKU
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Ważnym wydarzeniem dla Społeczności ŚDS w  Jelnej 
w  2015 r. było zainicjowanie cyklicznych wystaw prac 

plastycznych osób z niepełnosprawnością z  terenu Powiatu Le-
żajskiego pod hasłem: „Odnaleźć siebie…”. Działania te miały na 
celu m.in.: promocję twórczości, talentów i  pasji osób niepełno-
sprawnych, wypracowanie postaw prospołecznych: otwartości, 
tolerancji, akceptacji, szacunku, wrażliwości  i  życzliwości dla 
nich, podniesienie wiedzy i  świadomości w  tym uwrażliwienie 
na potrzeby osób niepełnosprawnych, niwelowanie krzywdzą-
cych stereotypów społecznych oraz wzmacnianie i  utrwalanie 
pozytywnych zmian w ich funkcjonowaniu. 

Od września do grudnia zorganizowano cztery wystawy: 
w Muzeum Ziemi Leżajskiej, GOK w Grodzisku Dolnym, Pisko-
rowicach oraz Brzózie Królewskiej. Korzystając z okazji, jaką była 
wystawa, zainicjowano spotkania ze społecznością lokalną oraz 
uczniami szkół. 

Mamy nadzieję, że rozpoczęta droga będzie zmierzać do prze-
łamywania barier lęku i nietolerancji, przez co rozbudzi chęć po-
znania osoby niepełnosprawnej jako drugiego człowieka i czer-
pania radości ze spotkania z nim.

• Remont pokrycia dachu na budynku Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Jelnej: 40 673,98 zł

• Remont schodów wejściowych przed budynkiem ŚDS 
oraz remont pracowni i remont lamperii: 22 570 zł

• Doposażenie pracowni terapeutycznych w sprzęt, meble 
oraz materiały do terapii: 22 430 zł

Ośrodek działa od 2007 roku. Przedmiotem działania 
Ośrodka jest szeroko rozumiana pomoc dla ofiar przemo-

cy w  rodzinie, w formie ambulatoryjnej i stacjonarnej.
W 2015 r w Ośrodku  zamieszkiwało 44 osoby, w tym 18 osób 

dorosłych  i  26 dzieci. Czas pobytu klientów w Ośrodku trwał od 
1 dnia do 5 miesięcy.

Z pomocy w formie ambulatoryjnej w 2015 roku skorzystało 
125 osób, w  tym 118 osób dorosłych i 7 dzieci. Objęci byli oni 
poradnictwem psychologicznym, prawnym, pedagogicznym 
i socjalnym. Klienci otrzymywali także pomoc w formie grupo-
wej. Prowadzone były grupy psychoedukacyjne dla dorosłych 
i socjoterapeutyczne dla dzieci. Łącznie wzięło w nich udział 27 
osób. Ośrodek prowadzi także działania monitorujące klientów. 
W 2015 roku monitorowaniem objętych było 53 klientów Ośrod-
ka.

Ośrodek włączał się w  ogólnopolskie kampanie społeczne 
„Prawa dla ofiar przemocy seksualnej” i „Wzmocnienie działań 
na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”. Prowadzone były także akcje 
informacyjne  o zasięgu wojewódzkim skierowane do ops, pcpr, 
oik i sądów mające na celu rozpowszechnienie wiedzy o możli-
wościach otrzymania pomocy w przypadku doznawania przemo-
cy w rodzinie.

W grudniu 2015 roku doposażono Ośrodek w sprzęt kompu-
terowy z oprogramowaniem za kwotę 3 697 zł, a także w sprzęt 
RTV i AGD za kwotę 1 684 zł.

DZIAŁALNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ

PROGRAMY

ZAKUPY

ZAKUPY

Budynek i pomieszczenie Ośrodka

ŚRODOWISKOWY DOM 
SAMOPOMOCY W JELNEJ

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK 
WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY
 W  RODZINIE W NOWEJ SARZYNIE 
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KULTURA I SPORT

Kultywowanie i promocja wartościowych zjawisk kultu-
ry lokalnej jest atutem wzmacniającym atrakcyjność 

turystyczną Powiatu Leżajskiego, a tym samym przyczynia się 
do wzrostu gospodarczego regionu. Ważną rolą jest również 
wspieranie przedsięwzięć kulturalnych. 

Powiat w ub. roku był głównym organizatorem takich imprez 
jak np.: XVI Pielgrzymka Służb Mundurowych Województwa 
Podkarpackiego oraz XVI Dożynki Powiatowe. Gospodarzem 
Dożynek Powiatowych było Miasto i Gmina Nowa Sarzyna. Po-
nadto Powiat współorganizował także wiele imprez kulturalnych 
odbywających się na terenie powiatu, jak np. : XXIV Międzyna-
rodowy Festiwal Muzyki Organowej i  Kameralnej w  Leżajsku; 
Ogólnopolskie Prezentacje Tradycyjnych Potraw wiejskich „Wło-
ściańskie Jadło”; XXII Giedlarowski Jarmark Kulturalny „Na Mi-
chała”; Potyczki Kulinarne KGW Powiatu Leżajskiego „Gdzie 
kucharek sześć…”; Dni Kwitnącej Azalii; Powiatowe Spotkanie 
ze Sztuką Ludową; Spotkanie z  folklorem i  biesiadą oraz  wiele 
innych.

Powiat Leżajski wsparł ponad 33 imprezy sportowe realizowa-
ne jako forma aktywności fizycznej wpływające na poprawienie 
kondycji fizycznej i  psychicznej, a  także na rozwój stosunków 
społecznych. Powiatowy Organizator Sportu przeprowadził 
43 zawody sportowe w  kategorii: Igrzyska Młodzieży Szkolnej, 
Gimnazjada oraz Licealiada w sportach  indywidualnych i dru-
żynowych dziewcząt i chłopców. Przyznano także dotacje celowe 
na rozwój sportu na terenie Powiatu Leżajskiego poprzez wspie-
ranie klubów sportowych działających na obszarze powiatu. 
Współorganizowano również imprezy sportowe o  charakterze 
ponadgminnym w tym m.in.: Ligi Powiatowe Trampkarzy, Junio-
rów i Młodzików  w piłce nożnej o klubowe Mistrzostwo Powiatu 
Leżajskiego - Sezon 2015, Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki 
Nożnej.

W 2015 roku Powiat Leżajski przyznał nagrody finansowe za  
działalność i  osiągnięcia w  dziedzinie twórczości artystycznej 
oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz za osiągnięte 
wyniki sportowe w tym  za osiągnięcia w działalności sportowej. 
Wartość nagród 16 000 zł. W sumie nagrodzono 37 osób. 

Powiatową Instytucją Kultury jest MZL, w którym w ub. roku 
miały miejsce następujące wydarzenia kulturalne: „Narodowy 
Dzień Żołnierzy Wyklętych”; „Dziewczyny Wyklęte”; „III Giełda 
Birofilska”. 

„Muzeum Chasydów Polskich” (19.01-20.02); „Węgierscy 
huzarzy z  Nyiregyhazy na ziemiach polskich podczas I  wojny 
światowej” (13.02-30.04); „Górnicza Rodzina, Tradycja, Praca, 
Wypoczynek” (25.02-20.05); „Wystawa papieska” (07.05-31.05); 
„Niech polska ziemia utuli ich do spokojnego snu…” (29.05-
31.07); „Zabawki PRL-u” (24.05-27.08); „Polska w mojej pamię-
ci” (01.08-15.09); „Poczuj sztukę” (25.09-25.11).

Muzeum Ziemi Leżajskiej prowadzi lekcje muzealne, po-
święcone różnorodnej tematyce, np.: Zapusty w Muzeum; Ferie 
w Muzeum; Mazurek wielkanocny; Baranek z masy solnej; Dzień 
Dziecka w Muzeum; Andrzejkowa wróżka w Muzeum; Mikołajki 
w Muzeum; Tajemnice świątecznego drzewka; Jak to baba izbę 
do świąt przygotowywała, tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe; 
Choinkowe cuda z piernika.

W  harmonogram wydarzeń muzealnych wpisał się także na 
stałe cykl spotkań z piosenką w formie karaoke. Wspólne śpie-
wanie kolęd i pastorałek, piosenek maryjnych, patriotyczno-woj-
skowych czy biesiadnych przy akompaniamencie Pana Zdzisława 
Zawilskiego stało się już w Muzeum Ziemi Leżajskiej tradycją. 

Muzeum Ziemi Leżajskiej w  latach 2012-1015 realizowało 
trzy projekty dofinansowane przez stronę szwajcarską w ramach 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn. „Alpejsko-
-Karpacki Most Współpracy”. Celem projektów była promocja 
w  różny sposób tradycyjnego produktu lokalnego, jakim jest 
drewniana zabawka.

KULTURA

WYSTAWY CZASOWE

INNE DZIAŁANIA

PROJEKTY

SPORT

NAGRODY POWIATU

Pielgrzymka Służb Mundurowych i Dożynki Powiatowe

MUZEUM ZIEMI 
LEŻAJSKIEJ
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BEZPIECZEŃSTWO

Fundamentem bezpiecznego i stabilnego państwa czy re-
gionu jest Policja i Straż Pożarna. W Powiecie Leżajskim 

straż i policja w ubiegłym roku podejmowały liczne działania 
na rzecz naszego bezpieczeństwa.

Ogółem na terenie powiatu leżajskiego w okresie od 1 stycznia  
do 31 grudnia  2015r. roku stwierdzono łącznie 760 wszystkich 
przestępstw; czynów o  charakterze kryminalnym stwierdzono 
479.

Wśród ogólnej liczby wszystkich stwierdzonych przestępstw – 
760  w  580 przypadkach  wykryto sprawców tych przestępstw, 
co stanowiło 75,8 % ogółu wykrywalności. W przypadku prze-
stępstw o  charakterze kryminalnym wskaźnik wykrywalności 
w 2015 roku wyniósł 64,7 

Wśród poszczególnych kategorii przestępstw w  2015 roku 
należy wymienić: rozboje i wymuszenia rozbójnicze (6 stwier-
dzonych); bójki i pobicia, uszczerbek na zdrowiu (16 stwierdzo-
nych); kradzieże (98 stwierdzonych); kradzieże z włamaniem (75 
stwierdzonych); zniszczenie mienia (33 stwierdzonych); prze-
stępstwa o charakt. gospodarczym (94 stwierdzonych); przestęp-
stwa drogowe (148 stwierdzonych), w tym kierowanie pojazdem 
w stanie nietrzeźwym (136 stwierdzonych); przestępstwa narko-
tykowe (32 stwierdzonych).

W  ub. roku  policjanci łącznie ujawnili 7 742 wykroczenia, 
z czego 5111 zakończyło się w drodze postępowania mandatowe-
go, 1237 wykroczeń realizowanych było w drodze postępowania 

wnioskowego (w tym w 309 przypadkach odstąpiono od kiero-
wania wniosku o  ukaranie), natomiast pozostałe 1 394 wykro-
czeń sfinalizowano środkiem oddziaływania pozakarnego – po-
uczeniem.   

Duża liczba wykroczeń została zakończona w drodze postępo-
wania mandatowego. Policjanci ogółem nałożyli 5 111 mandatów 
karnych. Znaczną część stanowiły wykroczenia dotyczące naru-
szenia zasad bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym: 
4 440. Pozostałe to wykroczenia  przeciwko: obyczajności pu-
blicznej, przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości porząd-
kowi i spokojowi publicznemu oraz mieniu.

 Istotne znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa i porząd-
ku  na terenie powiatu mają wypadki i kolizje drogowe. W ub. 
roku na drogach Powiatu Leżajskiego odnotowano 338 zdarzeń 
drogowych, w tym: 20 wypadków drogowych, w których śmierć 
poniosło 6 osoby, a 18 osób odniosło obrażenia ciała, a także 318 
kolizji drogowych.

     W ub. roku policjanci interweniowali na terenie Powiatu 
Leżajskiego około 2864 razy: wobec zakłóceń spokoju i porządku 
publicznego, naruszeń przepisów prawa, zdarzeń niezgodnych 
z  zasadami współżycia społecznego, czy w  inny sposób godzą-
cych w poczucie bezpieczeństwa publicznego.  

W  2015r. przebudowano i  zaadaptowano pomieszczenia Ko-
mendy dla funkcjonariuszy zajmujących się problematyką doty-
czącą przeciwdziałania i  zwalczania narkomanii oraz alkoholi-
zmowi co poprawiło warunki pracy. 

 W  ramach współpracy i  współdziałania z  samorząda-
mi terytorialnymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku 
publicznego Komendant Powiatowy w  Leżajsku  zawarł  poro-
zumienia dotyczące finansowania przez samorządy lokalne służb 
ponadnormatywnych. Wsparcie finansowe służb ponadnorma-
tywnych pozwoliło Policji zwiększyć ilość patroli prewencyjnych 
i jednocześnie skuteczniej przeciwdziałać przestępczości  i innym 
zjawiskom kryminogennym dokuczliwym dla społeczności lo-
kalnej.

STATYSTYKA INTERWENCJE

REMONTY I ZAKUPY

POLICJA

Przebudowane i zaadaptowane pomieszczenie Komendy dla funkcjo-
nariuszy zajmujących się problematyką dotyczącą przeciwdziałania 
i zwalczania narkomanii oraz alkoholizmowi 



 PODSUMOWANIE 2015 ROKU

KURIER POWIATOWY  ● 2/2016 (137) 17

W ub. roku Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w  Leżajsku oraz 

jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Le-
żajskiego uczestniczyły w 727 zdarzeniach. Wśród tych zdarzeń 
340 zostało zakwalifikowanych jako miejscowe zagrożenia, 372 
jako pożary i 15 jako alarmy fałszywe. Poza terenem powiatu Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśnicze w  Leżajsku i  Nowej Sarzynie oraz 
jednostki OSP brały udział w 34 zdarzeniach. W wyniku zdarzeń 
szacunkowa wartość strat wyniosła 2 mln 181,2 tys. zł, natomiast 
wartość mienia uratowanego przez strażaków 21 mln 395 tys. zł. 
W następstwie zdarzeń 3 osoby poniosły śmierć, a 124 osoby zo-
stały ranne. 

W  minionym roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Leżajsku była organizatorem i współorganizatorem 4 
ćwiczeń aplikacyjnych i praktycznych, w których brały udział siły 
i środki KSRG szczebla powiatowego, w tym; Jednostki Ratowni-
czo-Gaśnicze w Leżajsku i Nowej Sarzynie oraz Ochotnicze Stra-
że Pożarne z terenu powiatu, a także inne służby, instytucje i pod-
mioty, w  tym struktury Zarządzania Kryzysowego, Państwowe 
Ratownictwo Medyczne, Policja, Służba Leśna oraz personel 
inżynieryjno-techniczny zakładów przemysłowych. Ponadto 
Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego 
„Leżajsk” z Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku poza terenem 
naszego powiatu uczestniczyła w ćwiczeniach pod kryptonima-
mi: „Eden 2015”, „Patrol 2015” i „Jarosław 2015”. 

 W 2015 roku zorganizowano i przeprowadzono 4 szko-
lenia dla strażaków OSP, szkolenie z zakresu działań przeciwpo-
wodziowych i  ratownictwa na wodach, szkolenie z  zakresu ra-
townictwa technicznego oraz szkolenie dowódców OSP. Łącznie 
przeszkolono 178 strażaków OSP. 

W  roku 2015 przeprowadzono 37 czynności kontrolno-roz-

poznawczych w  86 obiektach, podczas których stwierdzono 47 
nieprawidłowości. 

W 2015 roku prowadzono szereg różnych działań profilaktycz-
no-informacyjnych i  edukacyjnych dla mieszkańców powiatu 
leżajskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób niepeł-
nosprawnych. 

W  ub. roku zakończono remont placu wewnętrznego. W  ra-
mach zadania wykonano także przebudowę najazdu samocho-
dowego oraz wymianę istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej. 
Wykonano również parking przed budynkiem administracyjnym 
Komendy. Koszt remontu to 266 tys. zł. Ponadto zrealizowano 
zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placu manewrowego w  KP 
PSP w Leżajsku” za 70 tys. zł.

Nastąpiła dalsza poprawa stanu wyposażenia jednostek ratow-
niczo-gaśniczych w  pojazdy i  sprzęt specjalistyczny. Pozyskano 
samochód specjalny Ford Ranger do rozpoznania chemicznego 

z  detektorem zdalnym do wykrycia chmury substancji niebez-
piecznych o  wartości 2,4 mln. zł., średni samochód ratowni-
czo-gaśniczy z  napędem terenowym Iveco o  wartości 900 tys. 
zł. oraz skokochron, kamerę termowizyjną, defibrylator, myjkę 
ultradźwiękową i suszarkę do masek o łącznej wartości 57 tys. zł.

STATYSTYKA

ĆWICZENIA I SZKOLENIA

REMONTY I ZAKUPY

PAŃSTOWA STRAŻ
POŻARNA
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STATYSTYKA Z POWIATU

W 2015r. w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Leżajsku wydanych zostało 7 748 dowo-

dów rejestracyjnych, 8 183 pozwoleń czasowych oraz 1 460 kart 
pojazdów, 4 510 wszystkich tablic rejestracyjnych, ponadto wy-
rejestrowanych na stałe ze względu na demontaż pojazdu zostało 
1 026 pojazdów oraz zgłoszono zbycie (sprzedaż) 1385 pojazdów, 
praw jazdy w  2015r. wydanych zostało 2202 oraz zatrzymano 
161. Ponadto na koniec 2015r. w rejestrze przedsiębiorców pro-
wadzących ośrodki szkolenia kierowców wpisanych było 15 osk 
i wpisanych do ewidencji było 55 instruktorów nauki jazdy oraz 
w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojaz-
dów na koniec 2015r. było 13 skp i wpisanych do ewidencji 31 
diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów. 

W Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiato-
wego w Leżajsku w 2015r. udzielono 500 pozwoleń na budowę, 
przyjęto ponad 560 zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonania 
robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwo-
lenia na budowę, wydano 20 pozwoleń na rozbiórkę obiektów, 
a 15 pozwoleń przeniesiono na rzecz innego inwestora. Udzielo-
no pozwoleń na takie zamierzenia jak: budowa budynku handlo-
wego RCMB Majster w Leżajsku przy ul. Hutniczej, budowa lą-
dowiska helikopterów przy Szpitalu Powiatowym w Leżajsku czy 
budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Woli Zarczyckiej. 

Wdrożono nowe informatyczne narzędzia wspomagające za-
rządzanie kryzysowe – mapy GIS, m.in. prognozowanie obsza-
rów powodziowych oraz spływu wód. Uruchomiono elektro-
niczny centralny system codziennego raportowania o sytuacjach 
kryzysowych. Przeprowadzono kwalifikację wojskową orzekając 
kategorie stanu zdrowia dla 468 osób, w tym 20 kobiet.

Do powiatowej sieci radiowej włączono szpital celem ściślejszej 
współpracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  z KP PSP.

W 2015r. pod nadzorem (w rejestrach Powiatowego Inspekto-
ratu Weterynaryjnego w Leżajsku) znajdowało się 3519  podmio-
tów gospodarczych (fizycznie). Łącznie przeprowadzono 1608 
kontroli w terenie. Stwierdzono 302 niezgodności. Rozpatrzono 
102 wnioski. W wyniku prowadzonych postępowań wydano 80 
decyzji i 48 zaświadczeń. W 2015 r. Powiat Leżajski pozostał re-
gionem wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego świń – wszyst-
kie wyniki badań ujemne – łącznie zbadano 1654 próbki.

W 14 przypadkach prowadzono postępowania w sprawie po-
gryzienia ludzi przez psy nieszczepione przeciwko wściekliźnie. 
Ogólna liczba zaszczepionych w powiecie psów - 5453 szt. W 34 
przypadkach popełnienia wykroczeń w  stosunku do przepisów 
weterynaryjnych nałożono mandaty karne, a w   4 przypadkach 
nałożono kary pieniężne (grzywny).

Na obrębach Hucisko  i  Tarnogóra zakończono zagospoda-
rowanie poscaleniowe. Prace zostały w całości rozliczone przez 
Urząd Marszałkowski. Łączny koszt scalenia na terenie wsi Huci-
sko to kwota 3 078 899,87 zł. w tym opracowanie projektu scale-
nia – kwota 960 907 zł i zagospodarowanie poscaleniowe – kwota 
2 117 992,87 zł.

Na terenie wsi Tarnogóra to kwota  4 663 048,82 zł. w  tym 
opracowanie projektu scalenia – kwota 1 448 385 zł i zagospoda-
rowanie poscaleniowe – kwota 3 214 663,82 zł.  

W roku 2015 zostało wszczęte postępowanie scaleniowe na te-
renie wsi Grodzisko Dolne o łącznym obszarze ok. 2690 ha.

W roku 2015 udzielane konsumentom porady oraz informacje 
prawne dotyczyły przede wszystkim problematyki związanej ze 
zgłaszaniem reklamacji z tytułu gwarancji, niezgodności towaru 
z umową, formułowania wynikających z nich żądań konsumen-
tów w zakresie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umo-
wą oraz terminów ustawowych obowiązujących strony umowy 
oraz w zakresie zasad postępowania i możliwości zwrotu towaru 
w przypadku odstąpienia od umów zawartych na odległość lub 
poza siedzibą przedsiębiorstwa. W  roku ubiegłym Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów w  Leżajsku świadczył pomoc prawną 
w 163 przypadkach, pisemnie jako rzecznik wystąpił do sprze-
dawców/ usługodawców w 41 sprawach. 

• Przebudowa pomieszczeń i korytarza w Wydziale Ko-
munikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Leżajsku 
za kwotę 24 000 zł w  celu uruchomienia systemu kolejkowego 
w Wydziale Komunikacji i Transportu, wspomagającego obsługę 
interesantów. Od tego czasu sprawy w Wydziale KT rozpoczyna 
się od pobrania biletu, a na monitorach znajdują się informacje 
o  ilości oczekujących i  aktualnie obsługiwanych sprawach (nu-
merach). 

• Zagospodarowano i  przebudowano otoczenie budyn-
ku A  Starostwa poprzez cięcie pielęgnacyjne drzew, demontaż 
płyt i ułożenie kostki brukowej, wymianę obrzeży, rekultywację 
trawnika, nasadzenia krzewów, montaż pergoli osłaniającej kosz 
na śmieci oraz uzupełnienie kruszywem istniejących rabat. Do-
datkowo zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną oraz 3 
ławki parkowe. Na w/w cel wydano 20 000 zł.

• Przebudowa budynku B Starostwa Powiatowego w Le-
żajsku celem dostosowania do przepisów przeciwpożarowych za 
kwotę 99 068,03 zł.

KOMUNIKACJA I TRANSPORT

POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

WETERYNARIA

GEODEZJA

POWIATOWY RZECZNIK
 KONSUMENTÓW

REMONTY 
W STAROSTWIE POWIATOWYM
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Już po raz piąty, działający przy Zespole Szkół Technicz-
nych, Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” zorganizo-

wał Koncert Noworoczny. 
 7 lutego br. na scenie Franciszkańskiego Ośrodka Kultu-
ry, zaprezentowały się zespoły działające przy naszej szkole: Ze-
spół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”, Zespół B17 oraz zaprosze-
ni goście: działający przy Szkole Podstawowej nr 3 Zespół „Mała 
Ziemia Leżajska” i Zespół Pieśni i Tańca „San”.
W tym roku organizatorzy postanowili zmienić charakter kon-
certu i postawili przede wszystkim na muzykę ludową i ludowe 
tańce.

 Pierwszą część koncertu otworzył duet Tomasza Kyci 
i Damiana Ćwikły, którzy zagrali „Czardasza” Vittorio  Montiego 
w aranżacji na akordeon i saksofon. Następnie Orkiestra „Ziemi 
Leżajskiej” wraz z  Zespołem B17 wykonali wiązankę piosenek 

ludowych we współczesnej aranżacji Tomasza Kyci. Złożyły się 
na nią: „Czerwone jagody”, „To i  hola”, „Świeci miesiąc, świe-
ci”, „Lipka”, „Gdzie są moje kare konie”. W przerwie, uczennice 
klas technikum żywienia i gospodarstwa domowego, częstowały 
zgromadzoną publiczność słodkimi wypiekami. Zarówno część 
pierwsza, jak i druga rozpoczęła się od występu duetu. Tym ra-
zem zaśpiewali: Aleksandra Miazga i  Patryk Mateja. W  dalszej 
części wystąpiły grupy taneczne „Ziemi Leżajskiej” i  zaproszo-
nych gości – Zespołu Pieśni i  Tańca „San” (tańce rzeszowskie) 
oraz „Mała Ziemia Leżajska” (tańce lasowiackie). Dwie grupy 
taneczne „Ziemi Leżajskiej” zaprezentowały: walca, mazura, kra-
kowiaka, tańce przeworskie i  tańce lubelskie, a  na zakończenie 
polkę warszawską. Choreografię do wszystkich układów stworzył 
Rafał Dyrda.
 Na zakończenie koncertu głos zabrali: Kustosz Klaszto-
ru OO. Bernardynów w Leżajsku O. Joachim Ciupa i Dyrektor 
Zespołu Szkól Technicznych w  Leżajsku Halina Samko, która 
podziękowała publiczności za liczne przybycie, wyraziła podziw 
dla młodych muzyków i tancerzy, a także pogratulowała organi-
zatorom koncertu: opiekunowi orkiestry Tomaszowi Kyci, cho-
reografowi Rafałowi Dyrdzie, kierownikowi zespołu Arturowi 
Pęcakowi, opiekunowi zespołu Agacie Zygmunt oraz Dariuszowi 
Wołczastemu, który zadbał o oprawę techniczną koncertu i  jest 
również opiekunem Zespołu B17. 

ZST

Fundacja Gene’a Haasa jest organizacją 
oferującą środki finansowe wszystkim 

europejskim szkołom, które kształcą w za-
kresie programowania i  obsługi obrabia-
rek sterowanych numerycznie.
Celem Gena Haasa - założyciela i właści-
ciela firmy Hass Automation jest zachęca-
nie młodych ludzi do rozpoczęcia nauki 
na kierunkach technicznych i  kontynu-
owania kariery zawodowej w  przemyśle 
obróbczym i  produkcji maszyn. Two-
rzenie nowych technologii w  przemyśle 
i gospodarce wymaga dużej liczby dobrze 
wyedukowanych pracowników. Edukacja 

techniczna powinna być atrakcyjniejsza 
i bardziej zachęcająca dla młodzieży.
W  wyniku procesu rekrutacji 61 szkół 
z  15 europejskich krajów otrzymało od 
Fundacji Gene’a  Haasa (GHF) stypendia 
na łączną kwotę 425 000 USD (377 000 
EUR). W  Polsce przyznano stypendia 12 
szkołom. Łączna kwota stypendiów dla 
polskich szkół wynosi 74 900 USD.
 Wśród szkół, którym przyznano 
stypendium (w  wysokości 10 tys. USD) 
znalazł się Zespół Szkół Technicznych 
w Leżajsku. Stypendium zostanie przezna-
czone dla uczniów klas technikum i  za-

sadniczej szkoły zawodowej z programem 
nauki obróbki skrawaniem. 
 Stypendia fundacji GHF mają na 
celu wsparcie finansowe uczniów w zaku-
pie książek, ubrań roboczych, drobnych 
narzędzi, pomocy dydaktycznych, wycie-
czek edukacyjnych. Stypendium będzie 
również wykorzystane jako nagrody dla 
najlepszych uczniów. Wsparcie to będzie 
stanowić narzędzie motywacji do pogłę-
biania wiedzy technicznej, podejmowania 
nauki na kierunkach technicznych. 

ZST

KONCERT NOWOROCZNY ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ZIEMIA LEŻAJSKA”

STYPENDIUM FUNDACJI GENE’A HAASA
 DLA UCZNIÓW ZST

Nazwa Szkoły Miasto Kwota przyznanego 
stypendium

Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych Lublin 5 000,00 USD
HTEC - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie Sienno 2 500,00 USD

Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych Kalisz 5 000,00 USD
Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego Zabrze 4 900,00 USD

Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej Dąbrowa Górnicza 5 000,00 USD
Centrum Kształcenia Praktycznego Strzyżów 7 000,00 USD

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września Jasło 6 500,00 USD

Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej Poznań 15 000,00 USD

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin 6 500,00 USD
Zespół Szkół Technicznych Leżajsk Leżajsk 10 000,00 USD

ZSZ Towarzystwa Salezjańskiego Oświęcim 6 500,00 USD
HTEC - Politechnika Rzeszowska - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Rzeszów 1 000,00 USD

74 900,00 USD
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NOWOROCZNY PREZENT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

VII POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD I  PASTORAŁEK 
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

 Jan Paweł II.

 W  dniu 19 stycznia br. na zaproszenie Gminnego 
Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk ponad 200 osób niepełnospraw-
nych z  terenu Powiatu Leżajskiego przyjechało do Giedlarowej, 
by obejrzeć musical „Skrzypek na dachu”. Swoim talentem, pracą 
i emocjami podzielili się z nami aktorzy kreujący wspaniałe role 
musicalowe. 
 Niezwykle humorystyczna opowieść pozwoliła naszym 
podopiecznym na równi z  aktorami przeżywać troski i  rado-
ści towarzyszące musicalowi. Byliśmy świadkami potęgi miło-
ści, która w zderzeniu z wielowiekową tradycją, przekonaniami 
i  zwyczajami zawsze wychodziła zwycięsko. W  podziękowaniu 
za możliwość udziału w spektaklu przygotowaliśmy dla aktorów 
drobne upominki wykonane własnoręcznie przez uczestników  
ŚDS w Jelnej, Sarzynie oraz WTZ w Leżajsku.

 Współpraca Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Le-
żajsk oraz jego filii z osobami niepełnosprawnymi i placówkami, 
do których one uczęszczają rozpoczęła się od organizacji wystaw 
prac plastycznych pt. „Odnaleźć siebie…” w Muzeum Ziemi Le-
żajskiej, Piskorowicach i Brzózie Królewskiej. Udział w musicalu 
to już kolejne działanie, które łączy animatorów kultury z pod-
opiecznymi placówek z  terenu Powiatu Leżajskiego. Cieszymy 
się, że współpraca ta zacieśnia się z korzyścią dla osób niepełno-
sprawnych mogących uczestniczyć we wspaniałych wydarzeniach 
kulturalnych. Mamy nadzieję, że wspólne działania z pewnością 
na stałe wpiszą się w kalendarz kulturalny GOK oraz naszych pla-
cówek.
Serdecznie dziękujemy:  ŚDS w Jelnej, Sarzynie i Zmysłówce, 
WTZ w Leżajsku, DPS w Brzózie Królewskiej i Piskorowicach-
-Mołyniach, SOSW w Leżajsku oraz ZAZ w Nowej Sarzynie.  
        
                     M.N.

 Ciągle trwając w okresie kolędo-
wym 26 stycznia br. w Miejskim Centrum 
Kultury w  Leżajsku miało miejsce ważne 
wydarzenie: Święto osób z niepełnospraw-
nością. 
 Już po raz siódmy zebrały się 
placówki i organizacje działające na rzecz 
osób niepełnosprawnych w  Powiecie Le-
żajskim na „VII Powiatowym Przeglądzie 
Kolęd i Pastorałek Osób z Niepełnospraw-
nością” pod honorowym patronatem Sta-
rosty Leżajskiego Pana Marka Śliża. 
 Retrospektywa była wyśmienitą 
okazją do zaprezentowania przez osoby 
niepełnosprawne umiejętności scenicz-
nych przypominając kolędy i  pastorałki 
śpiewane od wielu już wieków w naszych 
domach. Każdy z  prezentujących się na 
scenie ośrodków cechowały barwne stroje 
podkreślające charakter imprezy.
Wśród balonów, baniek mydlanych zna-
leźli się także wolontariusze malujący twa-

rze uczestników Przeglądu co podkreślało 
wesoły klimat Spotkania. Wisienką na tor-
cie był występ grupy tanecznej break dan-
ce działającej przy MCK w Leżajsku, która 
dała fantastyczny pokaz swojego tańca.
  W imieniu Stowarzyszenia „Do-
bry Dom”, organizatora przeglądu ser-

decznie dziękujemy za pomoc i  wsparcie 
wszystkim wolontariuszom oraz wszyst-
kim tym, którzy w  jakikolwiek spo-
sób przyczynili się do zorganizowania 
i uświetnienia wydarzenia. 

MP

 Szczególne podziękowania kierujemy również do 
Pana Zdzisława Zawilskiego, za inicjatywę, poświęcony czas 
i zaangażowanie w organizację spotkań muzycznych dla osób 
z niepełnosprawnością. Wspólne śpiewy przy akompaniamen-
cie i wsparciu wokalnym Pana Zdzisława, odbywały się w Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej, a tematycznie wiązały się z porami roku 
i  obchodzonymi świętami. Spotkania cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem wśród uczestników Środowiskowych Do-
mów Samopomocy z Jelnej, Sarzyny, Zmysłówki, WTZ w Le-
żajsku oraz mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z Brzózy 
Królewskiej oraz Piskorowic-Mołyń. Dziękujemy również  Dy-
rektorowi Muzeum Ziemi Leżajskiej Panu Andrzejowi Chmu-
rze oraz pracownikom za życzliwość i  pomoc w  organizacji 
spotkań.

Uczestnicy Spotkań Muzycznych
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„WRZECIONO” ZAKRĘCIŁO SIĘ JUŻ PO RAZ 22!

KOLĘDY PRZYNIOSŁY SUKCES LEŻAJSKIM CHÓROM
 Czytelnicy „Kuriera Powiatowego” znają już sukce-
sy dwóch leżajskich chórów, a  mowa tu o  Chórze „Cantiamo” 
z  Gimnazjum Miejskiego oraz Chórze „Belcanto” z  Zespołu 
Szkół Licealnych. Te dwa dziewczęce chóry łączy jedna osoba 
dyrygentki, a jest nią p. Barbara Kuczek. Pani Barbara przyzwy-
czaiła już nas wszystkich do tego, że każdy wyjazd jej chórów 
kończy się zdobyciem wysokich lokat.
 Nie inaczej było również i  na przełomie 2015 i  2016 
roku. Z racji świątecznego czasu, który towarzyszy nam zawsze 

na przełomie grudnia i  stycznia, pani 
Barbara ze swoimi chórzystkami wzięła 
udział w konkursach chóralnych z reper-
tuarem bożonarodzeniowym. 
 I tak, 5 grudnia ub. roku Chór „Can-
tiamo” z  Gimnazjum Miejskiego wziął 
udział w  VI Miedzynarodowym Kra-
kowskim Festiwalu Pieśni Adwentowych 
i  Bożonarodzeniowych, a  konkurencja 
była ogromna. Festiwal ten to jedno z nie-
wielu wydarzeń chóralnych w  Europie 
o charakterze adwentowym, który w tym 

roku – podobnie jak jej poprzednie edycje – przyciągnął ciekawe 
chóry polskie i zagraniczne. Na występy przyjechały chóry z ta-
kich krajów, jak: Bułgaria, Słowacja, Wielka Brytania, Szwajcaria, 
Norwegia, Łotwa, Estonia, Czechy, Węgry. Nie straszna jednak ta 
konkurencja była dla naszych chórzystek – powróciły z konkur-
su z brązem! To ogromny sukces potwierdzający wysoki poziom 

śpiewu  leżajskich chórzystek.
 Sukces przyciąga kolejny – 
można by pokusić się o  takie stwier-
dzenie mając na myśli kolejny udział 
chóru pod batutą pani Barbary. Tym 
razem z  Chórem „Belcando” z  Ze-
społu Szkół Licealnych pani Barbara 
wzięła udział w  XI Ogólnopolskim 
Konkursie Kolęd i Pastorałek w Cheł-
mnie. Również i  tam chórzystki za-
chwyciły jury i  zdobyły SREBRNE 
PASMO, a także Nagrodę Dyrektora 
Artystycznego Konkursu!
 

Wszystkie te sukcesy młodych chórzy-
stek to zasługa ciężkiej pracy zarówno 
dziewcząt, jak i  dyrygentki. Ich syste-
matyczna praca i bez wątpienia niezwy-
kłe wokalne umiejętności przynoszą ta-
kie wspaniałe rezultaty. Pozostaje nam, 
Czytelnikom „Kuriera Powiatowego” 
trzymać kciuki za kolejne występy, aby 
przeczytać w przyszłych wydaniach na-
szej gazety o  ich następnych nagrodach 
i wyróżnieniach.

 28.01.br. już po raz 22 wręczo-
no nagrody laureatom Międzynaro-
dowych Spotkań Poetów. Tegoroczne 
„Wrzeciono” trafiło do Jolanty Mach 
z Ożanny. Wśród laureatów znaleźli się 
także mistrzowie słowa ze Stalowej Woli 
i Jeżowego.

 „Wrzeciono” to jedna z  tych 
imprez, które każdego roku ściągają do 
Nowej Sarzyny rzesze miłośników poezji 
i prozy. Nie inaczej było i w  tym roku. Na 
zaproszenie Romana Kostyry – Prezesa 
Stowarzyszenia Folklorystycznego „Maj-
daniarze”, które od 22 lat organizuje Mię-

dzynarodowe  Spotkania 
Poetów , przybyli do Nowej 
Sarzyny poeci ze Stalowej 
Woli, Leżajska, Jarosławia, 
Rzeszowa, Kielc i wielu in-
nych mniejszych miejsco-
wości.
Tradycyjnie „Wrzeciono” 
rozpoczęła Kapela „Maj-
daniarze”, która odegrała 
„Prząśniczkę”. Później 
przyszła kolej na wyniki 
konkursowej rywalizacji.
Na konkurs wpłynęły ze-
stawy wierszy nadesłane przez 309 au-

torów, zarów-
no z  Polski, 
jak i  Francji, 
Włoch, USA, 
Kanady, Biało-
rusi, Łotwy, Es-
tonii, Szwecji, 
Hiszpanii, Por-
tugalii, Słowacji 
i Ukrainy. Osta-
tecznie komisja 
k o n k u r s o w a 
przyznała 18 
nagród i wyróż-

nień. Pierwszą 

nagrodę odebrała Jolanta Mach z  Ożan-
ny, drugą otrzymała Agata Linek ze Sta-
lowej Woli, zaś trzecią Katarzyna Dąbek 
z  Jeżowego. Ponadto Kapitula Medalowa 
przyznała medale za całokształt dla: Jana 
Gumieniaka z Majdanu Łętowskiego – za 
kultywowanie rzeźby i  kultury ludowej, 
Restauracji „Agawa” w Nowej Sarzynie – 
za pomoc w  organizacji imprez oraz dla 
Kapeli „Janowiacy” z Janowa Lubelskiego 
– za podtrzymywanie muzyki archaicznej. 
Dodatkowo, w  konkursie „Jednego wier-
sza” I  miejsce zajął Stanisław Kornasie-
wicz, a II – Joanna Gałdyś.
Impreza była dofinansowana przez Powiat 
Leżajski.

MK

Od lewej: Roman Kostyra-Prezes Stowarzyszenia Folklorystycznego „Majda-
niarze”, Lucjan Czenczek – Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego, Danuta 
Pinderska – Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz Starostowie 
„Wrzeciona” Maria i Adam Błajdowie.
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I OGÓLNOPOLSKIE MARSZE ZIMOWE NA ORIENTACJĘ BENEINO

HALOWA LIGA POWIATOWA 2016 – PODSUMOWANIE

W dniach 29-31.01.2016r. odbyły się i Ogólnopolskie Zimo-
we Marsze na Orientację BeneIno. Była to pierwsza im-

preza na orientację o charakterze ogólnopolskim i wzięli w niej 
udział zawodnicy z całej Polski.
 Zawody były zarazem I  rundą 7 edycji Pucharu Pod-
karpacia oraz rundą Pucharu Polski Młodzieży w Marszach na 
Orientację. Impreza, poza czynną realizacją, miała również na 
celu promowanie aktywności fizycznej połączonej z wykorzysta-
niem mapy i kompasu oraz rozwijanie świadomości ekologicznej 
wśród młodzieży.

 W ceremonii wręczenia pucharów i nagród wziął udział 
Starosta Leżajski Marek Śliż.

Imprezę zorganizowali: 

 Klub „Imprez na Orientację InOwcy, Gimnazjum im. 
Ks. Jerzego Popiełuszki w Łętowni, Sołectwo Majdan Łętowski. 
Nagrody dla uczestników przekazało m.in. Starostwo Powiatowe 
w Leżajsku.

Piłkarskie rozgrywki dzieci i młodzieży w ramach Halowej Ligi 
Powiatowej rozgrywane są w Powiecie Leżajskim już od wielu 

lat w trzech kategoriach Młodzik, Juniorki, Trampkarz. Turnie-
je w ramach Ligi 2016 zostały rozegrane na halach sportowych 
w  Grodzisku Dolnym (30.01.2016r. młodzicy, 06.02.2016r. ju-
niorki) oraz w Leżajsku (13.02.2016r. trampkarze). W rozgryw-
kach wzięło udział 18 drużyn (ok. 200 zawodników i zawodni-
czek) reprezentujących poszczególne gminy Powiatu Leżajskiego 
oraz drużyna reprezentująca Gminę Tryńcza. Turnieje przynio-
sły uczestnikom oraz kibicom wiele niezapomnianych wrażeń 
i dużo sportowych emocji.  

 W dniu 13.02.br. na Hali Sportowej przy Zespole Szkół 
Licealnych w  Leżajsku został rozegrany ostatni turniej w  piłce 
nożnej w  kategorii trampkarz „O  Puchar Starosty Leżajskiego”. 
Turniej został zorganizowany przez Powiatowe Zrzeszenie Ze-
społów Sportowych w Leżajsku, Zespół Szkół Licealnych w Le-
żajsku oraz Szkółkę Piłkarską „Pogoń” Leżajsk. Warto zauważyć, 

że w trakcie rozgrywek w kategorii trampkarz oraz po ich zakoń-
czeniu, swoimi występami zmagania piłkarskie uprzyjemniał ze-
spół cheerleaderek  ZSL w Leżajsku. 

 Zarząd Powiatowego Zrzeszenia Zespołów Sportowych 
w Leżajsku składa serdeczne podziękowania dla Zarządu Szkółki 
Piłkarskiej „Pogoń” Leżajsk oraz dla opiekunów i  rodziców za-
wodników biorących udział w turnieju, za pomoc w jego spraw-
nym przeprowadzeniu oraz za przygotowanie poczęstunku dla 
zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników turnieju piłkar-
skiego.

Wyniki rozgrywek:

Kategoria MŁODZIK -  tabela końcowa 
1. Szkółka Piłkarska „Pogoń” Leżajsk
2. UKS „Lotnik” Wierzawice
3. UKS „Tempo” Stare Miasto
Kategoria JUNIORKA -  tabela końcowa 
1. GKS Majdan Sieniawski   
2. LKS „Grodziszczanka I” Grodzisko Dolne 
3. LKS „Grodziszczanka II” Grodzisko Dolne
Kategoria TRAMPKARZ -  tabela końcowa 
1. LKS „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne
2. LKS Brzyska Wola
3. UKS „Tempo” Stare Miasto

 Puchary i nagrody dla uczestników turniejów ufundo-
wali: Starosta Leżajski,  Wójt Gminy Grodzisko Dolne, Dyrektor 
Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku oraz Powiatowe Zrzeszenie 
Zespołów Sportowych w Leżajsku.

ZŚ
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CZYM JEST POŚREDNICTWO PRACY?

Pośrednictwo pracy jest jedną z  podstawowych usług rynku 
pracy, realizowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku na 
rzecz poszukujących pracy oraz pracodawców.

Jeżeli jesteś osobą szukającą pracy to w ramach usługi możesz 
uzyskać informacje o  ofertach pracy, organizowanych giełdach 
i  targach pracy, a także możliwościach skorzystania z  innej po-
mocy oferowanej przez urząd w sytuacji, gdy twoje potrzeby są 
większe niż oferuje to pośrednictwo pracy.

Jeżeli jesteś pracodawcą to w ramach pośrednictwa pracy mo-
żesz skorzystać z pomocy urzędu w poszukiwaniu pracowników.
W ramach tej pomocy uzyskasz wsparcie w przygotowaniu ofer-
ty pracy, a  także jej upowszechnieniu, doborze odpowiednich 
kandydatów, którzy następnie zostaną skierowani do ciebie na 
rozmowę. Na życzenie, w ramach realizacji usługi, urząd może 
zorganizować dla ciebie giełdę pracy lub zaprosić cię do wzięcia 
udziału jako wystawca w organizowanych targach pracy. 

JAKIEGO TYPU POMOC W RAMACH
USŁUGI OFERUJE URZĄD?

W ramach usługi pośrednictwa pracy Powiatowy 
Urząd Pracy w Leżajsku realizuje szereg zadań na rzecz swoich 
klientów – bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców.

Najważniejszymi działaniami podejmowanymi w ramach usłu-
gi jest pozyskiwanie od pracodawców ofert pracy, które następnie 
upowszechniane są do publicznej wiadomości w siedzibie urzędu 
i w Centralnej Bazie Ofert Pracy, a także poprzez inne środki 
masowego przekazu.

Przyjęcie oferty pracy i  jej upowszechnienie wiąże się z  ko-
niecznością zapewnienia przez urząd odpowiedniego kandydata 
na zgłoszone miejsce pracy. Pracownicy urzędu realizujący za-
dania w ramach usługi z jednej strony udzielają pomocy bezro-
botnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego za-
trudnienia poprzez przekazywanie informacji o  ofertach pracy 
i  kierowanie ich do pracodawców na rozmowę kwalifikacyjną, 
z drugiej udzielają pomocy pracodawcom w pozyskaniu odpo-
wiednich pracowników kierując osoby, które najlepiej spełniają 
wymagania zgłoszone w ofercie pracy.

Pracownicy urzędu inicjują i  organizują spotkania bezrobot-
nych i  poszukujących pracy z  pracodawcami w  ramach giełd 
i targów pracy.

Ważnym zadaniem jest również informowanie klientów o ak-
tualnej sytuacji i  przewidywanych zmianach na lokalnym ryn-
ku pracy oraz przekazywanie osobom bezrobotnym informacji 
o przysługujących im prawach i obowiązkach wynikających z re-
jestracji w urzędzie.

KTO I W JAKI SPOSÓB MOŻE SKORZY-
STAĆ Z POŚREDNICTWA PRACY?

Z usługi pośrednictwa pracy może skorzystać każdy, gdyż jest 
ono świadczone dla osób zarejestrowanych i niezarejestrowanych 
w  powiatowym urzędzie pracy, w  tym obywateli państw EOG, 
pracodawców krajowych oraz pracodawców z państw członkow-
skich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego nienależących do Unii Europejskiej i  innych państw 
jeżeli na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspól-
notą Europejską i  jej państwami członkowskimi obywatele tych 
państw mogą korzystać ze swobody przepływu osób. 

JAKICH KORZYŚCI DOSTARCZA
USŁUGA?

Pośrednictwo pracy jest świadczone wszystkim zainteresowa-
nym bezpłatnie zgodnie z zasadami: 

• dostępności usługi dla poszukujących pracy oraz dla 
pracodawców; 

• dobrowolności – oznaczającej wolne od przymusu ko-
rzystanie z usługi; 

• równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszyst-
kim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekona-
nia polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, 
wyznanie lub orientację seksualną; 

• jawności – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy 
zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezro-
botnym i poszukującym pracy. 

Rubrykę redaguje: PUP w Leżajsku.
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Narciarska
karuzela

Dolomity - Włochy

 Wiosna, lato, jesień, zima. Co roku 
tak samo. Zima pomimo swej urody wywołuje 
w  nas skrajne uczucia. Jedni chcą tylko prze-
trwać chłodne miesiące, dla innych to czas re-
alizacji wielomiesięcznych narciarskich planów. 
Kiedy jeszcze liście na drzewach my już wiemy, 
co trzeba zmienić i co dokupić. Bo narty to nie 
tylko sam wyjazd na ośnieżone stoki, to cały sprzętowy rytuał. 
Przecież trzeba zmienić gogle, niemodne ubranie, uciskające buty 
i  przetarte rękawice. To znak czasów. Bo samo kompletowanie 
sprzętu sprawia największą frajdę. To taka cecha nowoczesnego 
mężczyzny, że uprawiając jakiś sport więcej uwagi poświęcamy 
ekwipunkowi niż umiejętnościom, nieświadomie stając się nie 
hobbystami lecz kolekcjonerami. Wystarczy spojrzeć na nasze 
szafy, pawlacze, poddasza i garaże. Hantle, rowerek stacjonarny, 
rower do jazdy górskiej, ławeczka treningowa, rolki, deskorolki, 
hulajnoga, kijki do nordic walking, kaski: rowerowy, motocyklo-
wy, narciarki, sprzęt do nurkowania i dziesiątki innych  gadżetów,  
na  których  zalega  kurz. 
  Przychodzi jednak zima i  czas ruszyć w  drogę. Siada-
my przed monitorami i przeczesujemy internet   w   poszukiwa-
niu   atrakcyjnych   ofert. W końcu decyzja zapada - jedziemy do 
Włoch. Zima pewna, setki kilometrów tras zjazdowych, przytul-
ne  kwatery,  jeden  skipass  na  cały region i piękne widoki.  Prze-
liczając  koszty  wychodzi  niewiele  drożej  niż w Zakopanem, 
Białce czy Bukowinie. Tylko ten dojazd!

Ale i na to jest sposób. Pożyczamy od znajomego 
Vivaro i w sześć osób wieczorem wyruszmy z Le-
żajska. Przed nami ponad 1200 km nocnej jazdy. 
Na zmianę z kolegami pokonujemy kolejne kilo-
metry. W  końcu  północ  w  nocy, zapadają w sen 
pasażerki w  tylnych rzędach. Słychać tylko cichy 

pomruk silnika. O świcie jesteśmy już w Austrii. Krótka przerwa 
na kawę i toaletę. Jedziemy dalej. Rano z niepokojem spoglądamy 
za szyby. Śnieg zalega tylko w głębszych, zacienionych miejscach. 
Zjeżdżamy z autostrady w kierunku osławionych Dolomitów. Je-
dziemy coraz wyżej i wyżej, by w końcu odetchnąć. Sterty śniegu 
leżą na poboczach, a  góry  pokrywa  biały  puch. 
 Po zapoznaniu się z  naszym urokliwym pensjonatem, 
z  którego rozpościera się piękny widok na dolinę, idziemy do 
centrum miasta. Ortisei, to urokliwe górskie miasteczko, uznane 
za stolicę regionu Val Gardena w południowym Tyrolu. W cen-
trum kupujemy skipassy. Od jutra przez sześć dni będziemy po-
konywać kolejne stoki, testować nowoczesne wagoniki,  mościć  
się na podgrzewanych kanapach i odpoczywać w niezliczonych 
restauracjach, barach i  narciarskich chatach. Przed nami naj-
większa narciarska karuzela świata. Jeden skipass upoważnia do 
jazdy na nartach w 12 ośrodkach narciarskich Dolomiti-superski. 
Ponad 1200 km dostępnych tras dochodzących  do wysokości  
2500  m  n.p.m. 
 

Rano śniadanie i wkładamy na siebie tak skrupu-
latnie kolekcjonowany sprzęt. Niczym średnio-
wieczni  rycerze, odziani w zbroje od stóp do głów 
ruszamy na stok. No, może ja mam trochę lepiej?  
Jako Snowbordzista,  nie muszę się siłować z  za-
trzaskami butów i na sztywnych nogach kuśtykać 
od domku do skibusa i kolejki, ale na stoku - bywa 
różnie. Dzisiaj skończyła się dominacja narciarzy, 
„parapeciarzy” jest coraz więcej. Ale i tak   animo-
zje   pozostały  -   szczególnie w temacie, kto robi 
większe muldy. Przy wyciągu wtapiamy się w za-
maskowany, internacjonalny tłum. Niczym sar-
dynki do konserwy zostajemy precyzyjne upchani 
do wagonika kolejki.  Kilkanaście minut w  górę 
i  naciskani przez współpasażerów, łapiąc  sprzęt 
wypadamy z  kabiny.
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 W końcu jesteśmy. Przed nami setki miłośników białe-
go szaleństwa. Kolejki, wyciągi, trasy, których opanowanie  bez  
analizy  stojących  map   graniczy  z  cudem.    Dookoła   iskrzący  
się  śnieg i wspaniałe ostre szczyty Dolomitów. To najpiękniej-
sze góry świata. Tak mówi wielu z tych, którzy choć raz stanęli 
przed wypiętrzonymi  skalnymi  kolosami. W porównaniu z in-
nymi górami są bardziej monumentalne, kolorowe i  jaśniejsze.  
Kilka  zdjęć,  czymś  trzeba  zaimponować rodzinie i znajomym. 
Dopinamy sprzęt i ruszamy. Kobiety, spokojnie i elegancko. Trze-
ba przecież zobaczyć najnowsze trendy narciarskiej mody. Face-
ci  wręcz  przeciwnie - przecież w  każdym z  nas tkwi śnieżny 
Yeti - agresywnie i nonszalancko. Na krawędzi ostre hamowanie 
i dumne oczekiwanie na partnerki. I tak na sam dół. 

 Potem na kilkuosobowej kanapie spokojnie możemy 
podziwiać widoki i z dumą patrzeć na przewracających się nar-
ciarzy. Potem ponownie w dół i do góry. Jak to kiedyś powiedział 
mój znajomy. Nuda, góra dół, góra dół ... na pytanie, co robi na 
urlopie, odpowiedział - wędkuję. Po dwóch zjazdach musi być 
odpoczynek. Przecież nie można się forsować! A więc czas na od-
krywanie Tyrolskich specjałów. Może Weißbier, pszenne sycące 
piwo? Dla kobiet Bobmbardino - fajnie  brzmi  i  tak  też smakuje.  
To  likier  jajeczny  z dodatkiem rumu,  podawany z  bitą  śmie-
taną  posypaną  wiórkami  czekolady. A może Veneziano, zwany 
także Aperol Spritz, bardzo popularny 
wśród narciarek. A  jedzenie to czysta 
poezja. Tutaj każdy Polak czuje się 
jak u  mamy. Smażone kiełbasy, przy-
piekane ziemniaczki, żeberka, knedle, 
makaron z  serem a  na deser sławny 
Apfelstrudel. Potem jazda i  znowu 
knajpa. O zmroku trzeba opuścić stoki. 
Przed nami ostatni najdłuższy zjazd, 
na sam dół. Tutaj już nie można wybie-
rać. Szkoda tylko że czerwone i czarne 
trasy, wyglądają o  tej porze jak tory 
przeszkód. Na dole bez niespodzia-
nek. Wielka impreza dla zmęczonych 
narciarzy. Muzyka, chóralne śpiewy 
i  skoczne tańce. Wieczorem wracamy 
do naszego domku. Syty posiłek i dłu-
gie Polaków rozmowy. 
I tak przez kolejne  dni. 
 
 Przychodzi jednak czas na 
większe wyzwanie. Kiedy wybierzemy 
się w  piękny region Dolomitów, na 
pewno nie raz usłyszymy to określenie 
- Sella Ronda - to zespół tras i wycią-
gów otaczających piękny masyw gór-
ski Sella. Możemy ją pokonać na dwa 
sposoby: zgodnie ruchem wskazówek 
zegara lub w  przeciwnym. Musimy 
jednak pamiętać, że przebycie łącznie 
23 km tras zajmie cały dzień i  może 
okazać się nie lada wysiłkiem. Warto 
sprawdzić, jaka będzie pogoda. A  to 
dlatego, że zamiecie śnieżne, które za-
słonią wspaniałą panoramę oraz silny 
wiatr, jaki często występuje w  przełę-
czach, mogą skutecznie odebrać  nam  
radość  z  jazdy.
 
 

 Wyruszamy o  8 rano. Wszystko po to, aby zdążyć na 
ostatni wyciąg, który zostanie zamknięty o godzinie 15:30. Przez 
kolejne godziny pochłania nas narciarska karuzela. Pokonujemy 
kolejne  trasy i  podziwiamy wspaniałe widoki.
 
 Zatrzymujemy się na przełęczy Passo Pordoi. Stąd no-
woczesną kolejką wjeżdżamy na wysokość 2950 m na Sass Por-
doi. Widoki zapierają dech. Robimy jeszcze kilka zdjęć i wracamy 
na dół. Przed nami kolejne trasy i walka z czasem. Po kilku go-
dzinach jesteśmy w miejscu, z którego wyjechaliśmy. Sella Ronda 
została zdobyta. Zmęczeni, ale dumni wracamy do pensjonatu, 
by jutro rano wyruszyć do Polski. 
 
 Tak  kończy  się  nasza  narciarska  przygoda. Z uśmie-
chem na zmęczonych twarzach spoglądamy za siebie. Bo chyba 
tylko my ludzie, potrafimy wydawać ciężko zarobione pieniądze 
na tak abstrakcyjne  rzeczy.  Kupować  swoje  zmęczenie i niedo-
godności. Jeżdzić bez celu w górę i w dół. Być dumnym z poko-
nania kilku górek i obolałych nóg. A co najciekawsze. Już za kilka 
miesięcy będziemy z niecierpliwością czekać na nową „Narciar-
ską  karuzelę”.

tekst, zdjęcia, - Ireneusz Wołek    
www.niezwyklyswiat.com

You Tube  Niezwykły Świat  Włochy
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MASAŻE:

- leczniczy
- sportowy

- relaksacyjny
- głęboki

- punktowy

DRENAŻ 
LIMFATYCZNY

TERAPIA 
MANUALNA

KINEZYTERAPIA 
(ćwiczenia)

WIZYTY DOMOWE

OFERUJE:

Ogłoszenie płatne

Ogłoszenie 
płatne

„ Dzień Otwarty” w Urzędzie Skarbowym
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku zaprasza 

na „ Dzień Otwarty ”
W SOBOTĘ 16 KWIETNIA 2016 R. 

w godz. 9.00 – 13.00 
    Pracownicy Urzędu w tym dniu udzielać będą 

porad i wyjaśnień 
w indywidualnych sprawach podatkowych.

Pamiętaj o złożeniu zeznania podatkowego!
Naczelnik Urzędu Skarbowego

w Leżajsku informuje, że zeznania podatkowe za 2015 rok 
w dniach 28-29 kwietnia 2016 r.  

będą przyjmowane 
w godz. 7.30 - 18.00 
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Ogłoszenie płatne

Ogłoszenie płatne
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