


2 KURIER POWIATOWY � 10/2017 (156)

POWIAT

W NUMERZE:

Kurier Powiatowy: Wydawca: Starostwo Powiatowe w Leżajsku, ul. Kopernika 8,
37-300 Leżajsk. Adres redakcji: 37-300 Leżajsk, ul. Skłodowskiej 8, budynek B Staro-
stwa Powiatowego w Leżajsku, tel. 17 24 04 572; e-mail: promocja@starostwo.lezajsk.pl

Redaktor naczelna: Małgorzata Kurasz. Redakcja wydania: Natalia Nowicka, Gabriela
Niemczyk (Starostwo Powiatowe w Leżajsku), Stanisław Majcher (ZSL w Leżajsku),
Małgorzata Charko (ZST w Leżajsku), Monika Łobodzińska-Zygmunt (ZS NS).

Wszelkie prawa zastrzeżone. Artykuły odzwierciedlają poglądy ich autorów. Redakcja
nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
tekstów, zmiany tytułów. Za treść reklam i ogłoszeń płatnych nie bierzemy odpowie-
dzialności.

Łamanie: grafika-dtp@o2.pl; Druk: Drukarnia Szmydt, Gostynin

Nakład: 3000 egz. Numer zamknięto 19.10.2017 r.

Nie odchodzi się tak naprawdę i zupełnie,
bo mimo wszystko pozostaje się w czyjejś pamięci

i czyimś czekaniu.

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem

przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

Antoniego Burka
Na zawsze pozostanie

w naszej pamiêci

jako wspania³y Cz³owiek i Przyjaciel

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

oraz szczere s³owa wsparcia i otuchy

Rodzinie oraz Bliskim zmar³ego

sk³adaj¹
Zarz¹d Powiatu Le¿ajskiego

Radni Rady Powiatu Le¿ajskiego
oraz Pracownicy

Starostwa Powiatowego w Le¿ajsku

Z PRAC RADY I ZARZĄDU POWIATU LEŻAJSKIEGO  3

POWIAT 4-13

– Nagrody Powiatu Leżajskiego

– SP ZOZ w sieci szpitali

– SOSW w programie „Za życiem”

– PFRON dofinansował zakup samochodów do przewozu osób nie-

pełnosprawnych

– „Za życiem” ponad wszelkimi podziałami – rozmowa z Mirosła-

wem Przewoźnikiem

– Dom Dziecka w Nowej Sarzynie świętował swój jubileusz

– Nagrody MEN dla leżajskich nauczycieli

– Modernizacja oraz remont najważniejszej ekspozycji w leżajskim

muzeum

OŚWIATA 14-16

– ZSL im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku

– ZST im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

– ZS im. Ignacego Łukasiewicza w Nowej Sarzynie

KULTURA 17-19

– Konkurs Literacki „Zwykłe niezwykłe życie” pod patronatem Sta-

rosty Leżajskiego

– VIII Powiatowy Przegląd Twórczości Nauczycieli

– Powiatowy Regał Książkowy poleca

– Dyskutują o literaturze

SPORT 20

– Azalia z rekordową liczbą medali

– 5th Tataria Cup

PODRÓŻE 21-23

– Palcem po… ekranie

– Fiatem 126p wzdłuż granic Polski – cz.2

KOMUNIKATY 24

ABC BEZROBOTNEGO 25

BLOK REKALMOWY 25-28
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Listopad
Czeluście tych nocy - podłużne jak wnętrza trąb -
A tu się pali światełko,
A tam się maże światełko,
W czeluściach tych nocy głowa twoja blada jak lampion
Do moich ciemnozłotych rąk
Kładzie się
Miałko.

I drżymy. Dygot -
Wiatru łopot,
Łoskot kanonad,

Chlupot łopat -
Wszystko w czeluściach tej ogromnej trąby,
Którą rozdyma krzyczący listopad.

Więc tamci milczący, wiszący na moście,
I ci, co roznoszą pociski tak płasko,
I ci, zamknięci kluczami jak miasto,
I tamci, rozwarci bagnetem na oścież
Mają nas -
W szczycie widowni

Dwie świece,
Dwie kukły wbite na jeden patyk,
Parę kochanków, co korzysta śpiesznie
Z przyćmionych świateł.
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Z prac Zarz¹du Powiatu

Wrzeœniowa

sesja

Rady Powiatu

Le¿ajskiego
25 września radni spotkali się na

XLIX sesji nadzwyczajnej Rady
Powiatu Leżajskiego. Podczas
posiedzenia przyjęto uchwałę
w sprawie ustalenia godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na tere-
nie powiatu leżajskiego, uchwałę
w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Powiatu
oraz uchwałę w sprawie wprowa-
dzenia zmian w budżecie Powiatu
na 2017 r.

Ponadto Zarząd podjął decy-
zje w sprawie:

– zlecenia trzem ośrodkom
z terenu powiatu zakupu spe-
cjalistycznych samochodów,
dostosowanych do przewozu
osób niepełnosprawnych
(więcej na str. 10);

– wniosków o Nagrodę Staro-
sty Leżajskiego za osiągnię-
cia dydaktyczno-wychowaw-
cze dla nauczycieli zatrudnio-
nych w szkołach prowadzo-
nych przez Powiat Leżajski;

– przyjęcia regulaminu Kon-
kursu Literackiego „Zwykłe
niezwykłe życie” odbywające-
go się pod patronatem Staro-
sty Leżajskiego;

– zaopiniowania projektu „Pro-
gramu ochrony środowiska
dla Gminy Kuryłówka na lata
2017-2020, z perspektywą do
roku 2024”;

– dokonania wyboru biegłego
rewidenta do przeprowadze-
nia badania finansowego Sa-
modzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Leżajsku za rok 2017 i 2018.

Zarząd Powiatu brał również
udział w spotkaniach dotyczą-
cych realizowanych inwestycji,
w wydarzeniach kulturalnych,
naukowych, społecznych i spor-
towych na terenie powiatu m.in.
w: konferencji „Teraźniejszość
i przyszłość zrównoważonego
układu komunikacyjnego Pod-
karpacia. Implikacje dla gospo-
darki” odbywającej się w Jasion-
ce, ślubowaniu uczniów klas
pierwszych ZSL i ZST oraz VIII
Powiatowym Przeglądzie Twór-
czości Nauczycieli. Ponadto Sta-
rosta i Wicestarosta przyjmowa-
li mieszkańców powiatu w spra-
wach różnych.

NN

Zarząd Powiatu Leżajskiego obradował na przełomie
września i października na 5 posiedzeniach, podczas
których zajmował się rozpatrywaniem wniosków kie-
rowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół
oraz wniosków dotyczących zadań własnych Powiatu.

– przedstawienia informacji
o stanie realizacji zadań oświa-
towych Powiatu Leżajskiego
za rok szkolny 2016/2017;

– przyznania dofinansowania
konkursów oświatowych or-
ganizowanych przez szkoły
i placówki oświatowe, dla
których organem prowadzą-
cym jest Powiat Leżajski –
po uprzednim zapoznaniu
Zarządu Powiatu z propozy-
cjami komisji w tym zakre-
sie;

– ustalenia regulaminu udzie-
lania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczają-
cej wyrażonej w złotych rów-
nowartości kwoty 30 000
euro;

Odzyskanie przez Polskę nie-
podległości w 1918 r. jest niewąt-
pliwie jednym z najważniejszych
wydarzeń w historii Polski. To data
wyzwalająca w Polakach poczucie
dumy i radości z odzyskanej wol-
ności, ale także wymagająca szcze-
gólnej pamięci o wydarzeniach
składających się na jej odzyskanie
i o osobach, które się do tego przy-
czyniły, zarówno w kontekście lo-
kalnym, jak i ogólnonarodowym.

W ramach obchodów 99. roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości Muzeum Ziemi Leżajskiej
oraz Starostwo Powiatowe w Leżaj-
sku organizuje koncert patriotyczny
ph. „Zakazane Piosenki” w wykona-
niu solistów i grup artystycznych
Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszo-
wie, pod kierownictwem Anny Czen-
czek. Grupa liczy blisko 50 osób –
wokalistów, tancerzy, aktorów, któ-
rzy zaprezentują półtoragodzinny re-
cital (śpiew, taniec, recytacja, gra ak-
torska). Wykonają znane i mniej zna-
ne piosenki patriotyczne, w wyjątko-
wej oprawie scenicznej.

Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców do wspólnego uczczenia tak
znaczącego dla naszego kraju dnia.

Radośni z wolności, dumni z polskości
Starosta Leżajski Marek Śliż oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej Jacek Kwieciński

zapraszają na koncert
z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości

MZL

Koncert odbêdzie siê

12 listopada o godz. 17:00
w sali widowiskowej

Franciszkañskiego Oœrodka Kultury w Le¿ajsku.
Wstêp bezp³atny.
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Wyróżnienia w tych dziedzinach
przyznawane są za działalność
i osiągnięcia na niwie twórczości
artystycznej, upowszechniania
oraz ochrony dóbr kultury, za
osiągnięte wyniki sportowe i do-
konania w działalności sportowej.
W dziedzinie kultury kapituła kon-
kursu nagrodziła w tym roku trzy
osoby, natomiast Nagrody Powia-
tu Leżajskiego za aktywność spo-
łeczną w dziedzinie sportu przy-
znano trzem działaczom sporto-
wym. Ponadto nagrodzono dwu-
dziestu siedmiu zawodników zrze-
szonych w klubach sportowych
działających na terenie powiatu
oraz poza nim.

Nagroda za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie muzyki oraz działal-
ność artystyczną promującą powiat
leżajski powędrowała do Domini-
ka Tudryna. Dominik to jeden
z uczestników telewizyjnego talent
show „Hit, Hit, Hurra!”, emitowa-
nego w TVP1 w ubiegłym roku.
Swoją przygodę z wokalem roz-
począł już w przedszkolu. Pierw-
sze szlify w tej dziedzinie zdobywał
pod okiem Haliny Mryc-Nogi,
a obecnie należy do zespołu Cen-
trum Sztuki Wokalnej w Rzeszo-
wie i nad swoim głosem pracuje
z Anną Czenczek, dyrektorem
Centrum. Dodatkowo gra na gita-
rze. Dominik jest także druhem
w Młodzieżowej Drużynie Pożar-
niczej OSP w Rudzie Łańcuckiej.
Jako członek drużyny uczestniczy
w pomocy humanitarnej i zabez-
pieczaniu imprez sportowych.

Bakcyl społecznikostwa i miłość
do rodzimego folkloru to cechy
Wandy Kuras, kolejnej osoby na-
grodzonej w dziedzinie kultury za
całokształt działań w zakresie twór-
czości artystycznej oraz upo-
wszechniania i ochrony dóbr kul-
tury. Wanda Kuras jest współzało-
życielką Zespołu Regionalnego
„Grodziszczoki”, który istnieje od

1974 r. Od początku nieprzerwa-
nie działa w Zespole uczestnicząc
w próbach i występach w lokalnym
środowisku oraz na konkursach,
przeglądach i festiwalach folklory-
stycznych, nie tylko w kraju, ale też
za granicą. Jest osobą wielce za-
służoną dla zespołu i zaangażo-
waną w jego działalność. Wanda
Kuras jest współautorką scenariu-
szy i przyśpiewek grodziskich. Jest
także znakomitą tancerką ludową.
Swój taneczny talent prezentowa-
ła wielokrotnie na Ogólnopolskim
Konkursie Tradycyjnego Tańca
Ludowego w Rzeszowie, gdzie
zdobyła wiele nagród i wyróżnień.
Do chwili obecnej z pasją i zaan-
gażowaniem pielęgnuje rodzimą
kulturę oraz dba o jej zachowanie
dla przyszłych pokoleń. Wielokrot-
nie przysłużyła się temu, że zespół
zdobywał prestiżowe nagrody
w konkursach i przeglądach zarów-
no na szczeblu wojewódzkim, jak
i ogólnopolskim.

Trzecia nagroda w dziedzinie
kultury również za działalność pro-
mującą powiat leżajski powędro-
wała do Ireneusza Wołka, podróż-
nika, filmowca i fotografa. Irene-
usz Wołek jest z wykształcenia pla-

stykiem, absolwentem Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie, po-
mysłodawcą Leżajskiego Targowi-
ska Sztuki i autorem artykułów
podróżniczych. Od wielu lat reali-
zuje cykl filmów „Niezwykły świat”,
dokumentujących wyprawy do cie-
kawych zakątków świata.

Za popularyzację karate na te-
renie gminy, powiatu i wojewódz-
twa nagrodzono Adama Tokarza,
członka Zarządu Leżajskiego Klu-
bu Kyokushin Karate. Adam To-
karz bierze aktywny udział w pra-
cach społecznych na rzecz klubu,
organizuje zawody, obozy i poka-
zy karate. Od 25 lat czynnie upra-
wia karate w LKKK. Jest instruk-
torem sportu, rekreacji ze specja-
lizacją samoobrona oraz instruk-
torem karate. Zajęcia karate
z dziećmi i młodzieżą prowadzi
w Sarzynie oraz Nowej Sarzynie.
Jest asystentem trenera Dariusza
Burdy, z którym prowadzi zajęcia
grupy zawodniczej. Trenowani
przez niego zawodnicy z roku na
rok osiągają coraz lepsze wyniki
we współzawodnictwie sporto-
wym. Jego podopieczni zdobyli
łącznie 28 medali w tym 7 złotych,
10 srebrnych i 11 brązowych.

Tradycja przyznawania nagród przez Powiat Leżajski w dziedzinie
kultury, sportu oraz w dowód uznania osiągnięć dydaktyczno-wycho-
wawczych liczy sobie już kilkanaście lat, co świadczy o tym, że osób
godnych takiego wyróżnienia nie brakuje. Tegoroczna gala wręczenia
nagród odbyła się 17 września w auli Muzeum Ziemi Leżajskiej.

NAGRODY POWIATU LE¯AJSKIEGO 2017
Wiedzą czym jest wytrwałe dążenie do celu, wykazują się ponadprzeciętną kreatywnością, a ich działania na
rzecz upowszechniania kultury, osiągnięcia twórcze, sportowe oraz dydaktyczno-wychowawcze przyczyniają się
do promocji powiatu leżajskiego i czynią z nich wyjątkowe grono ludzi, których nieodłączną towarzyszką
życia jest pasja. O kim mowa? Oczywiście o laureatach Nagród Powiatu Leżajskiego.

NAGRODY W DZIEDZINIE KULTURY I SPORTU

Miłość do tenisa stołowego za-
szczepia wśród dzieci i młodzieży
kolejny nagrodzony –  Jan Sum,
który od 2002 r. pracuje społecz-
nie w Parafialnym Uczniowskim
Klubie Sportowym „Arka” Łętow-
nia. Od momentu powołania Klu-
bu aktywnie pomaga w prowadze-
niu zajęć szkoleniowych sekcji te-
nisa stołowego i organizowaniu
w Nowej Sarzynie zawodów spor-
towych o zasięgu wojewódzkim.
Przez kilka lat współorganizował
w Łętowni masową imprezę spor-
towo-rekreacyjną „Parafiada na
sportowo”. Od wielu lat jest pre-
zesem Zarządu Klubu i kieruje
pozyskiwaniem środków na udzia-

Starostowie wraz z nagrodzonymi w dziedzinie kultury: Dominikiem Tudrynem, Wandą Kuras i Ireneuszem Wołkiem

Nagrodzony Jan Sum

O oprawę artystyczną wydarzenia zadbali: Weronika Jeleśniański
z Grupy Wokalnej „Meritum” działającej w Miejskim Centrum Kul-
tury oraz Dominik Tudryn, wokalista Centrum Sztuki Wokalnej
w Rzeszowie. Symboliczne statuetki i dyplomy wręczyli nagrodzonym
Starosta Leżajski Marek Śliż i Wicestarosta Leżajski Zdzisław Leśko.
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NAGRODY POWIATU LE¯AJSKIEGO 2017

ły własne. Bardzo często sprawu-
je opiekę nad młodymi tenisista-
mi stołowymi Arki w trakcie za-
wodów sportowych wojewódzkich
i ogólnopolskich. Jest współ-
twórcą sukcesów sportowych swo-
ich zawodników, w tym medali
i wysokich miejsc na mistrzo-
stwach Polski.

Upowszechnianie dyscyplin
sztuk walki to również domena
kolejnego laureata Nagrody Po-
wiatu Leżajskiego Adama Dzikie-
go, założyciela Centrum Sztuk
Walki i Sportu w Leżajsku. Adam
Dziki jest trenerem karate, in-
struktorem karate kyokusin oraz
instruktorem samoobrony. Popu-
laryzuje karate na wielu pokazach
i imprezach masowych na terenie
powiatu leżajskiego. Trenowani
przez niego podopieczni są finali-
stami i zdobywcami wielu medali
na zawodach ogólnopolskich
i międzynarodowych.

Wysokie wyniki sportowe przy-
niosły w tym roku nagrody: Kry-
stianowi Kołodziejowi, Marcinowi
Doktorowi (zawodnicy Parafialne-
go Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Arka” przy Parafii Rzym-
sko-Katolickiej w Łętowni), Macie-
jowi Machowi, Natalii Stachuli,
Katarzynie Burdzie, Julii Żak,
Maciejowi Jeziorowskiemu, Izabeli

Dec, Hubertowi Fleszarowi, Annie
Szczuce, Oliwii Wojtas, Natalii
Kondeusz (zawodnicy Leżajskiego
Klubu Kyokushin Karate), Brygi-
dzie Piersiak, Kindze Kalembkie-
wicz, Karolinie Kozyrze, Zuzannie
Flis, Malwinie Mul, Sebastianowi
Stachuli, Patrykowi Plasocie (za-
wodnicy Kolarskiego Ludowego
Klubu Sportowego „AZALIA” w

Brzózie Królewskiej), Aleksandrze
Kuli, Jakubowi Mędrkowi, Karinie
Karakule (zawodnicy Centrum
Sztuk Walki i Sportu w Leżajsku),
Arturowi Misiowi, Kacprowi Wa-
lanii (zawodnicy Klubu Modelar-
skiego im. Eugeniusza Kujana w
Wierzawicach) oraz Andrzejowi
Paszce, Marcinowi Karakule i Ry-
szardowi Drypsowi.

Nagrodzeni sportowcy

Nagrodzona Brygida Piersiak Nagrodzony Kacper Walania
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Znaczące osiągnięcia dydak-
tyczno-wychowawcze, stosowanie
innowacji pedagogicznych, ciągłe
doskonalenie własnych kompe-
tencji przyniosły Nagrody Staro-
sty Leżajskiego dwudziestu pięciu
nauczycielom.

Nagrody I stopnia

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Leżajsku

Wojciech Kostek

wie przedstawionej rozprawy dok-
torskiej „Postawy matek wobec
rehabilitacji dziecka realizowanej
w ramach wczesnego wspomaga-
nia rozwoju” uzyskała stopień na-
ukowy doktora nauk społecznych
w zakresie pedagogiki. Aktywnie
uczestniczyła w tworzeniu działal-
ności wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka oraz specjali-
stycznej terapii z zakresie integra-
cji sensorycznej.

Dorota Kostek
Pedagog i logopeda. Dotychczas

uhonorowana Nagrodą Podkar-
packiego Kuratora Oświaty, dwu-
krotnie Nagrodą Starosty Leżaj-
skiego oraz trzykrotnie Nagrodą
Dyrektora Poradni. Organizuje
cykliczne powiatowe konkursy
i przeglądy: Powiatowy Profilak-
tyczny Konkurs Plakatowy oraz Po-
wiatowy Przegląd Dziecięcych
i Młodzieżowych Małych Form Te-
atralnych – Drama Profilaktyczna.

Zespół Szkół Technicznych
im. Tadeusza Kościuszki

w Leżajsku

Stanisław Bzdek

niów, podnoszeniu jakości pracy
szkoły oraz kształtowaniu jej pozy-
tywnego wizerunku w środowisku
lokalnym. Siedmiokrotnie wyróż-
niona Nagrodą Dyrektora Zespo-
łu Szkół Technicznych, Nagrodą
Starosty Leżajskiego.

Dariusz Wołczasty
Nauczyciel przedmiotów zawo-

dowych w zawodzie technik me-
chatronik oraz technik urządzeń
i systemów energetyki odnawial-
nej. Posiada umiejętności posłu-
giwania się programami kompu-
terowymi służącymi do obróbki
dźwięku, które wykorzystuje do
tworzenia ścieżek dźwiękowych
w różnego typu przedsięwzięciach
edukacyjnych i wychowawczych.
Dotychczas trzykrotnie nagrodzo-
ny nagrodą Dyrektora Zespołu
Szkól Technicznych oraz Nagrodą
Starosty Leżajskiego.

Ewelina Surma

NAGRODY DLA NAUCZYCIELI

Dyrektor Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej i nauczyciel z 30-
letnim stażem pracy. Stanowisko
dyrektora Poradni zajmuje od
2000 r. Dotychczas został dwukrot-
nie uhonorowany nagrodą Podkar-
packiego Kuratora Oświaty oraz
trzykrotnie nagrodą Starosty Leżaj-
skiego. Jest organizatorem specja-
listycznych szkoleń dla nauczycieli,
dyrektorów szkół, przedszkoli i pla-
cówek oświatowych. Corocznie od
2001 r. wraz z pracownikami Porad-
ni organizuje powiatowe konkursy
plakatowe i przeglądy teatralne,
a od 2010 r. także Powiatową Przed-
szkoladę, które od samego począt-
ku objęte są honorowym patrona-
tem Podkarpackiego Kuratora
Oświaty i Starosty Leżajskiego.

dr Magdalena Kozyra-Sekulska

ra Oświaty. Posiada wybitne osią-
gnięcia w pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej i opiekuńczej. Podej-
muje liczne działania innowacyjne
w zakresie przysposobienia woj-
skowego, wychowania patriotycz-
nego i społecznego młodzieży.

Maria Bazan
Jest nauczycielką ekonomiki

pracy i polityki społecznej w Ze-
spole Szkół Licealnych. Osiąga
bardzo dobre wyniki w nauczaniu
przedmiotów zawodowych, m.in.
pracowni ekonomicznej, organi-
zacji działalności gospodarczej,
pracowni techniki biurowej i sta-
tystyki oraz podstaw przedsiębior-
czości. W pracy dydaktycznej sze-
roko wykorzystuje technologie
informatyczne i multimedialne
oraz programy finansowo-księgo-
we. Od zawsze aktywnie włącza się
w pracę szkoły.

Andrzej Majewski
Nauczyciel fizyki, informatyki

i przyrody. Pięciokrotnie uhono-
rowany Nagrodą Dyrektora Ze-
społu szkól Licealnych, dwukrot-
nie Nagrodą Starosty Leżajskiego
i Nagrodą Podkarpackiego Kura-
tora Oświaty. Jego pracę nauczy-
cielską cechuje pasja i nowator-
stwo. Jego twórcza inwencja jako
nauczyciela, a także pedagoga są
inspiracją do aktywności uczniów
i rozwijania ich zainteresowań
w tym kierunku.

Andrzej Makówka
Jest nauczycielem przedmiotów

ekonomicznych i logistycznych.
Czterokrotnie wyróżniony Na-
grodą Dyrektora Zespołu Szkół
Licealnych, dwukrotnie Nagrodą
Starosty Leżajskiego. W swojej
pracy pedagogicznej podejmował
i podejmuje nowoczesne formy
oraz metody służące doskonaleniu
pracy dydaktycznej w zakresie sto-
sowania technologii informacyjnej
i komunikacyjnej w ekonomii.

NAGRODY POWIATU LE¯AJSKIEGO 2017

Jest logopedą. Dotychczas za
swoją pracę otrzymała Nagrodę
Starosty Leżajskiego oraz dwu-
krotnie Nagrodę Dyrektora Po-
radni. W maju 2016 r. na podsta-

Nauczyciel fizyki i astronomii
oraz edukacji dla bezpieczeństwa
w Zespole Szkół Technicznych.
Jest również porucznikiem rez.
Wojska Polskiego. Dotychczas
uhonorowany pięcioma nagroda-
mi Dyrektora Zespołu Szkół Tech-
nicznych, Nagrodą Starosty Leżaj-
skiego, a także Nagrodą Podkar-
packiego Kuratora Oświaty.

Ewa Kossak-Hospod
Jest nauczycielką języka polskie-

go. Wyróżnia się dużym zaangażo-
waniem w pracę dydaktyczną i wy-
chowawczą z młodzieżą. Podejmu-
je wiele inicjatyw służących wzro-
stowi efektywności w nabywaniu
wiedzy i umiejętności przez ucz-

Jest nauczycielką przedmiotów
ekonomicznych. Sześciokrotnie
uhonorowana Nagrodą Dyrekto-
ra Zespołu Szkół Technicznych,
a także Nagrodą Starosty Powia-
tu Leżajskiego. Systematycznie
kształtuje najważniejsze umiejęt-
ności kluczowe uczniów, cenione
na współczesnym rynku pracy,
uzyskując szereg znaczących osią-
gnięć w sferze dydaktyki, wycho-
wania i opieki nad młodzieżą.

Zespół Szkół Licealnych
im. Bolesława Chrobrego

w Leżajsku

Waldemar Tłuczek
Wicedyrektor Zespołu Szkół Li-

cealnych i nauczyciel wychowania
fizycznego. Czterokrotnie nagro-
dzony Nagrodą Dyrektora Zespo-
łu Szkół Licealnych, Nagrodą Sta-
rosty Powiatu Leżajskiego oraz
Nagrodą Podkarpackiego Kurato-
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NAGRODY POWIATU LE¯AJSKIEGO 2017

Starosta Leżajski składa serdecz-
nie gratulacje wszystkim nagrodzo-
nym i życzy wielu kolejnych sukcesów,
a także wytrwałości, konsekwencji
oraz powodzenia w realizacji zamie-
rzonych celów.

Organizatorzy pragną podziękować
Bartłomiejowi Urbańskiemu za przy-
gotowanie oprawy muzycznej wyda-
rzenia.

Nagrody II stopnia:

Zespół Szkół Technicznych
w Leżajsku

• Małgorzata Korczyńska – na-
uczycielka języka rosyjskiego

• Jolanta Maczała – nauczyciel-
ka języka angielskiego

• Wojciech Miś – nauczyciel
przedmiotów zawodowych

• Danuta Niemczyk – nauczyciel
przedmiotów zawodowych

• Artur Pęcak – nauczyciel języ-
ka angielskiego, opiekun Ze-
społu Pieśni i Tańca „Ziemia Le-
żajska”

• Renata Suszyło-Martula – na-
uczycielka języka polskiego

• Piotr Turczyn – nauczyciel
przedmiotów zawodowych

• Agata Zygmunt – nauczycielka
historii, wiedzy o społeczeń-
stwie i języka francuskiego

Zespół Szkół Licealnych
w Leżajsku

• Stanisław Majcher – nauczyciel-
bibliotekarz

• Rafał Tuleja – nauczyciel wy-
chowania fizycznego

Zespół Szkół
w Nowej Sarzynie

• Tomasz Doktór – nauczyciel
historii

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Leżajsku

• Radosław Bieńkowski – nauczy-
ciel edukacji dla bezpieczeństwa
i wychowawca opieki całodobo-
wej

• Tomasz Chrząstek – wicedyrek-
tor SOSW, nauczyciel informa-
tyki

• Dominika Zych – psycholog

NN

Nagrodzeni nauczyciele

Nagrodzona Renata Suszyło-Martula Nagrodzony Tomasz Doktór Nagrodzona Dominika Zych
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Natalia Nowicka: Jak funkcjonuje
leżajski szpital po dołączeniu
do sieci szpitali?

Marian Furmanek: Pełny za-
kres dotychczasowych procedur
udzielanych świadczeń zdrowot-
nych jest utrzymany i będzie na-
dal realizowany. Jeśli chodzi
o zasady, które na dzisiaj obowią-
zują to większa część kontraktu
– kwartalnie to jest ok. 9 mln – jest
ujęte w ramach ryczałtu. Obejmu-
je to zakres działalności szpitala
z wyłączeniem psychiatrii, fizyko-
terapii, ZOL-u, ratownictwa me-
dycznego i tych poradni, które nie
mają swoich odpowiedników
w oddziałach, czyli okulistyki i oto-
laryngologii. Ten zakres działalno-
ści będzie nadal przedmiotem
kontraktowania jak dotychczas
w trybie konkursów ogłaszanych
przez NFZ. Mamy nadzieję, że
ilość udzielanych świadczeń bę-
dzie na zbliżonym poziomie do
dotychczasowego. Nadal szpital
będą obowiązywały zasady comie-
sięcznych sprawozdań z wykony-
wanych świadczeń, natomiast pła-
cenie będzie się odbywać ryczał-
tem co miesiąc. Umowa z NFZ
zawarta w nowym układzie finan-
sowania jest zawarta od 1 paź-
dziernika do 30 czerwca 2021
roku, czyli prawie na cztery lata.
Zwykle te umowy były zawierane
na nieco krócej, bo na trzy lata.

Czy w kwestii nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej coś się
zmieniło?

W tej kwestii również nie ma po-
wodu do niepokoju, ponieważ szpi-
tal świadczył ten rodzaj opieki jesz-
cze przed zmianami. Jest to pod-
stawowa opieka zdrowotna od 18.00

Le¿ajski SP ZOZ w sieci szpitali

1października rozpoczęła funkcjonowanie tzw. sieć
szpitali – jedna ze zmian w systemie ochrony zdro
wia wprowadzona przez Ministerstwo Zdrowia. Nowe

rozwiązania mają poprawić dostęp pacjentów do lecze-
nia specjalistycznego w szpitalach i usprawnić orga-
nizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez
szpitale oraz przychodnie przyszpitalne. Szpitale,
które zakwalifikowały się do sieci mają gwarancję
4-letniej umowy z NFZ. Ich finansowanie będzie prze-
biegać w formie ryczałtu, jednak jego wysokość uza-
leżniona będzie od zakresu świadczeń wykonanych
i sprawozdanych w poprzedzającym okresie rozlicze-
niowym oraz od czynników jakościowych. Wśród 594 szpi-
tali sieciowych znalazł się również Samodzielny
Publiczny Zespół Opieki zdrowotnej w Leżajsku.

do 8.00 każdego dnia oraz całodo-
bowo w sobotę, niedzielę i święta.
Niestety, niektórzy pacjenci na-
gminnie korzystają z tego rodzaju
świadczeń, zapominając, że podsta-
wowa opieka zdrowotna realizowa-
na jest przede wszystkim w porad-
niach, do których są zapisani.

Wprowadzone zmiany wpłyną
na finansowanie płynące z NFZ?

Zmiany nie powinny obniżyć fi-
nansowania. Minimalnie, bo ok.
5-6% w tym ryczałcie przewidzia-
na kwota jest wyższa niż dotych-
czas, ale ważne jest to, że w tej
chwili nie ma możliwości, aby Fun-
dusz zapłacił ekstra za jakieś nad-
wykonania, dlatego za wszystkie
świadczenia, jakie będą wykonane,
będzie płacona stała kwota. Jest to
właściwie powrót finansowania do
tego, jakie było przed rozpoczę-
ciem kontraktowego wykonywania
świadczeń, jeszcze przed powsta-
niem NFZ i kas chorych, czyli jest
określona kwota ryczałtowa na
działalność i to ma w jakiś sposób
zabezpieczyć tą działalność, bez
względu na to, jaka ilość pacjen-
tów w tym okresie będzie w szpita-
lu. W bieżącym roku liczba wyko-
nanych świadczeń była o ok. 10%
wyższa niż ustalone przez NFZ li-
mity świadczeń.

Przed jakimi wyzwaniami stanął
szpital w obliczu zmian
i czy napotkał jakieś trudności?

Jest dopiero początek paździer-
nika, więc trudno mówić o do-
świadczeniach wynikających
z wprowadzonych zmian. Myślę, że
będzie musiał upłynąć przynaj-
mniej pierwszy kwartał, żebyśmy
mogli porównywać z okresem ana-

logicznym roku ubiegłego. Wtedy
zobaczymy, czy zapotrzebowanie
na udzielanie świadczeń wzrosło,
czy się zmniejszyło. Mogę ogólnie
powiedzieć, że w bieżącym roku od
jego początku do dzisiaj tych świad-
czeń jest więcej – więcej pacjentów
przebywa w oddziałach szpital-
nych, więcej pacjentów jest w po-
radniach specjalistycznych i rzeczy-
wiście nie narzekamy na to, że jest
zbyt mała liczba korzystających.
Wyraźnie widać, że w tym roku
będzie większa liczba udzielanych
świadczeń niż w latach ubiegłych.
Ciągle czekamy na uporządkowa-
nie finansowania obszaru zabiego-
wego, czyli oddziałów: chirurgii,
ortopedii i ginekologii. Szczególnie
ginekologii, która jest bardzo słabo
finansowana i przynosi nam naj-
większe straty. Można powiedzieć,
że zarówno dla szpitala, jak i z punk-
tu widzenia pacjenta, ważne jest jak
funkcjonuje szpital właśnie na tych
oddziałach. Ginekologia jest finan-
sowana znacznie poniżej kosztów,
natomiast finansowanie chirurgii
i ortopedii ledwie pokrywa koszty
bezpośrednie funkcjonowania.
Niepokoi nas to z tego względu na
to, że mamy rozpoczętą budowę
bloku operacyjnego, czyli dużą in-
westycję, realizowaną wspólnie
z Powiatem Leżajskim, której kosz-
ty przekroczą 20 mln zł. A szpital
nie byłby szpitalem bez obszaru
zabiegowego. Drugą rzeczą, która
nas niepokoi jest brak postępu
w poprawie finansowania opieki
nad pacjentami obłożnie chorymi,
którzy przebywają u nas w Zakła-
dzie Opiekuńczo-Leczniczym. Są
to osoby leżące, a NFZ płaci nam
na jednego pacjenta 76 zł za dobę
i jest to kwota, która musi pokryć

leki, żywienie, pampersy, personel
specjalistyczny, zapewnić odpo-
wiednie warunki przebywania. Nie-
trudno zrozumieć, że ta kwota nie
pokrywa kosztów opieki nad oso-
bami przewlekle i obłożnie chory-
mi. Trzecim obszarem, który też
wymaga poprawy finansowania,
zwłaszcza że wymagania w nim są
bardzo wysokie, jest leczenie psy-
chiatryczne. Na oddziałach stacjo-
narnych leczy się u nas ok. 100 pa-
cjentów. W Poradni Zdrowia Psy-
chicznego i Poradni Uzależnień
również mamy bardzo wielu pa-
cjentów. Kontrole w zakresie lecze-
nia psychiatrycznego oraz Rzecz-
nik Praw Pacjenta stawiają coraz
wyższe wymagania co do warun-
ków pobytu i co do sposobu pro-
wadzonej terapii, więc to powodu-
je podwyższanie kosztów. Ze wzro-
stem oczekiwań nie koresponduje
wzrost finansowania. Minimalnie
jesteśmy na stracie w tym obsza-
rze, ale udało nam się wyremonto-
wać budynek, w którym funkcjo-
nuje Oddział Psychiatryczny
i wspomniane poradnie. Obecnie
przygotowujemy plac do zajęć na
świeżym powietrzu dla pacjentów
psychiatrycznych. To też są kolej-
ne koszty, a finansowanie zatrzy-
mało się w czasie. Te trzy obszary,
naszym zdaniem, bezwzględnie
wymagają dofinansowania. Czas
pokaże jak będzie, ale jesteśmy
pozytywnie nastawieni, bo dotych-
czas udało nam się funkcjonować
bez większych zobowiązań, na bie-
żąco pokrywać koszty tego funk-
cjonowania i myślę, że nadal tak
będzie.

Dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.

Na pytania dotyczące funkcjonowania leżajskiej placówki po wprowadzonych zmianach
odpowiada dyrektor szpitala Marian Furmanek.
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Na funkcjonowaniu placówki
skorzystają dzieci od narodzin do
czasu podjęcia nauki szkolnej, ze
szczególnym uwzględnieniem
dzieci do 3 roku życia, u których
występują wybrane schorzenia we-
dług Międzynarodowej Statystycz-
nej Klasyfikacji Chorób i Proble-
mów Zdrowotnych ICD-10. Do
najważniejszych zadań ośrodka
należeć będą: wsparcie psycholo-
giczne ukierunkowane na pora-
dzenie sobie przez rodzinę z sytu-
acją kryzysową spowodowaną in-
formacją o wadzie rozwojowej
dziecka, wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka, udzielanie inter-
dyscyplinarnej pomocy rodzicom
z dziećmi od chwili wykrycia za-

grożenia niepełnosprawnością,
zapewnienie specjalistycznej opie-
ki dziecku i jego rodzinie, m.in.
usług terapeutów, fizjoterapeu-
tów, psychologów, pedagogów, lo-
gopedów, konsultacji lekarzy róż-
nych specjalności, w zależności od
potrzeb dziecka. Założenia pro-
gramu mają perspektywę długo-
terminową i wstępnie obejmują
lata 2017-2021.

SOSW w Leżajsku jest przygo-
towany do pełnienia funkcji ośrod-
ka koordynacyjno-rehabilitacyjno-
opiekuńczego. Placówka dyspo-
nuje odpowiednią bazą lokalową
wyposażoną w specjalistyczny
sprzęt i ciekawe pomoce, co czyni
pracę atrakcyjną dla dziecka. Ka-

dra pedagogiczna to pedagodzy
posiadający przygotowanie do
pracy z małymi dziećmi, także tymi
o zaburzonym rozwoju. W skład
zespołu wchodzą specjaliści posia-
dający kwalifikacje odpowiednie
do rodzaju niepełnosprawności
dziecka: neurologopeda, surdope-
dagog, tyflopedagog, dogotera-
peuta, psycholog, oligofrenopeda-
gog, specjalista integracji senso-
rycznej, fizjoterapeuta, terapeuta
gimnastyki korekcyjnej i rehabili-
tant.

Zajęcia specjalistyczne dla dzie-
ci w ramach wczesnego wspoma-
gania rozwoju, ośrodek będzie or-
ganizował w wymiarze do 5 godzin
tygodniowo.

Pod koniec ub. roku Państwo-
wy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych ogłosił ko-
lejną edycję „Programu wyrów-
nywania różnic między regiona-
mi III”. Celem programu jest
wzrost liczby osób z niepełno-
sprawnością zatrudnionych na
otwartym rynku pracy, poprzez
m.in. stopniowe zwiększanie
uczestnictwa w szkolnictwie po-
wszechnym dzieci niepełno-
sprawnych, zapewnienie po-
wszechnej dostępności do wyso-
kiej jakości rehabilitacji, dostoso-
wanie środków transportu do
obsługi i przewożenia osób nie-
pełnosprawnych.

Co roku powiat leżajski przy-
stępuje do programu, dzięki cze-
mu wiele placówek przeznaczo-
nych dla osób niepełnospraw-
nych oraz placówek oświato-
wych, a także SP ZOZ w Leżaj-
sku otrzymało różnego rodzaju
dofinansowania, głównie do za-
kupu pojazdów do przewozu
osób niepełnosprawnych oraz li-
kwidacji barier architektonicz-
nych.

W bieżącym roku z terenu po-
wiatu leżajskiego o dofinansowa-
nie ubiegały się: Środowiskowy
Dom Samopomocy w Jelnej,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy im. św. Jana Pawła II

w Leżajsku oraz Stowarzyszenie
„Dobry Dom” w Woli Zarczyc-
kiej. Wszyscy wnioskodawcy
otrzymali dofinansowanie do sa-
mochodów 9-osobowych typu
bus, dostosowanych do przewo-
zu osób na wózkach inwalidz-
kich. Zakup pojazdów ma na
celu likwidację barier transpor-
towych, głównie poprzez zapew-
nienie dowozu osób do placó-
wek.

Realizatorem programu jest
Powiat Leżajski, a w jego imie-
niu Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Leżajsku. 18 sierp-
nia br. Starosta Leżajski Marek
Śliż oraz Członek Zarządu Lu-

PFRON dofinansowa³ zakup

samochodów do przewozu

osób niepe³nosprawnych
cjan Czenczek podpisali stosow-
ne umowy z pełnomocnikami
PFRON Maciejem Szymańskim
i Marią Domin, dzięki czemu zo-
staną przekazane środki na zakup
pojazdów. Łączna wartość dofi-
nansowania wynosi 220 000 zł.
Warunkiem dofinansowania jest
posiadanie wkładu własnego.

Obecnie wszyscy beneficjenci
są na etapie rozstrzygnięć prze-
targowych, mających na celu wy-
łonienie sprzedawcy pojazdów.
Zakup i jego rozliczenie winno
nastąpić do końca br.

PCPR

Jednym z założeń kompleksowego programu
wsparcia dla rodzin „Za życiem” jest utwo-
rzenie sieci 380 ośrodków koordynacyj-
no-rehabilitacyjno-opiekuńczych, dla
których priorytetem jest wczesne wspo-
maganie rozwoju dzieci od momentu wykry-
cia niepełnosprawności lub zagrożenia
niepełnosprawnością. Jednostkę, która ma
pełnić rolę takiego ośrodka wskazuje sta-
rosta. Na terenie powiatu leżajskiego
zadania programu realizować będzie Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. św. Jana Pawła II w Leżajsku.

Atutem udziału dziecka w zaję-
ciach wczesnego wspomagania
w SOSW w Leżajsku jest możli-
wość kontynuacji nauki w placów-
ce, która posiada bogatą ofertę
edukacyjną i terapeutyczną, słu-
żącą dzieciom o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych.

Program „Za życiem” jest obec-
nie czymś w rodzaju mapy drogo-
wej wskazującej kierunki systemu
wsparcia. Nie jest to jeszcze kom-
pleksowy program marzeń, który
rozwiąże wszystkie problemy po-
trzebujących dzieci, ale istnieje
szansa, że wiele osób znajdzie
w nim dla siebie wiele interesują-
cych rozwiązań.

NN

SOSW
„Za życiem”

w programieSOSW
„Za życiem”

w programie
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Danuta KDanuta KDanuta KDanuta KDanuta Kurzyp: urzyp: urzyp: urzyp: urzyp: Przez wiele lat był Pan
dyrektorem Wydziału Polityki Społecz-
nej w Rzeszowie, pełnił Pan również
funkcję dyrektora ośrodków pomocy
społecznej w Przemyślu i Nowej Sarzy-
nie, natomiast od 2O16 roku jest Pan
dyrektorem Biura Pełnomocnika Rzą-
du ds. Osób Niepełnosprawnych, miał
Pan więc wiele możliwości częstego
bezpośredniego uczestnictwa w dzia-
łaniach dotyczących poprawy życia
osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym, w tym iepełnosprawnych.
W jaki sposób te doświadczenia wpły-
nęły na to, czym się Pan obecnie zaj-
muje?

Mirosław Przewoźnik: Każde
doświadczenie w życiu jest po-
trzebne, aby realizować nowe wy-
zwania, a praca w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej w Biurze Pełnomocnika takim
wyzwaniem na pewno jest. Dlate-
go że zarówno w Urzędzie Woje-
wódzkim, jak i w ośrodkach po-
mocy społecznej wykonywało się
zadania w oparciu o przepisy lub
ich interpretacje, a w ministerstwie
tworzy się prawo. Tego doświad-
czenia w Urzędzie Wojewódzkim
brakowało. Tworzyło się jedynie
zarządzenia Wojewody, które
miały znacznie mniejszą rangę, czy
też uchwały, zarządzenia związa-
ne z realizacją zadań gminy. Two-
rzenie prawa, czy to w postaci roz-
porządzeń, które podpisywane są
przez minister Elżbietę Rafalską,
jak również panią premier, reali-
zowanie programów rządowych,
czy też propozycje zmian przepi-
sów, które muszą zostać zaakcep-
towane przez rząd, jest zupełnie
innym doświadczeniem, o innej
randze trudności. Wiąże się to

z odpowiedzialnością za każde
słowo, przecinek lub kropkę, po-
nieważ mogą one zmienić treść
tego, co chce się przekazać w da-
nym przepisie. Na szczęście pra-
ca z zespołem, w którym działam
przynosi oczekiwane rezultaty.
Ustawa dotycząca wdrożenia pro-
gramu „Za życiem” została prze-
głosowana w Sejmie 22 czerwca
przy 441 głosach za, przy żadnym
głosie sprzeciwu, czy wstrzymują-
cym się. Można powiedzieć, że re-
gulacje prawne zostały dobrze
przygotowane, a kwestia osób nie-
pełnosprawnych znajduje się po-
nad wszelkimi podziałami, zaś
działania administracji rządowej
są w pełni akceptowane przez
Sejm.

Do marca 2O18 roku Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej ma
przeprowadzić konsultacje społeczne
programu „Za życiem”. Jedno z takich
spotkań zostało zorganizowane w po-
wiecie leżajskim w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Jelnej. Czemu
służą takie konsultacje i czy są one
miarodajne?

W październiku ubiegłego roku
pani premier zapowiedziała, że
w ciągu miesiąca powstanie usta-
wa o wsparciu kobiet w ciąży i ro-
dzin „Za życiem”. Została ona
uchwalona przez Sejm 4 listopa-
da 2016 roku. Powoływała m.in.
nową funkcję dla asystentów ro-
dzinnych, świadczenie dla kobiet,
które rodzą dzieci w wyniku ciąży
powikłanych lub zdarzenia około-
porodowego, wskazywała na
nowe rozwiązania w zakresie
opieki zdrowotnej nad takimi
dziećmi, czy rodzinami. Premier

Szydło zapowiedziała powstanie
programu o wsparciu komplekso-
wym osób niepełnosprawnych
i ich krewnych. Został on przyjęty
przez Radę Ministrów 20 grudnia
ubiegłego roku. Nie daje on jed-
nak pełnej możliwości realizacji
wszystkich działań, ponieważ
muszą one mieć podstawę mate-
rialno-prawną i zostać przełożo-
ne na język ustaw oraz rozporzą-
dzeń. Przez pół roku pracowali-
śmy nad wykonywaniem tychże
czynności. Niektóre z nich miały
wymiar już wcześniej ujęty w usta-
wach, jak np. domy samotnej mat-
ki, czy opieka nad dziećmi niepeł-
nosprawnymi, m.in. w placówkach
opieki zdrowotnej. Inne, jak
mieszkania chronione treningowe
i wspierane, dodatkowe środki fi-
nansowe dla osób ze spektrum
autyzmu, czy z niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi, nowe działa-
nia w zakresie wsparcia dla opie-
kunów osób niepełnosprawnych
w powrocie na rynek pracy oraz
tworzenie ośrodków koordynacyj-
no-opiekuńczo-rehabilitacyjnych
wymagały zmiany przepisów. Re-
gulacje te zostały zmodyfikowane
ustawą z 22 czerwca, jednogłośnie
przyjętą przez Sejm. Obecnie pra-
cujemy nad drugim pakietem ak-
tów prawnych, które także wyma-
gają konsultacji.

Rząd jest otwarty na wszelkie
sugestie społeczeństwa, na głos
osób niepełnosprawnych, ich ro-
dzin, jak również wszystkich pra-
cujących i zajmujących się tema-
tyką niepełnosprawności, w tym
organizacji pozarządowych. W tej
sytuacji pojawił się pomysł wdra-
żania projektu finansowanego

bezpośrednio ze środków unij-
nych (działanie 2.16), czyli z Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów.
Konsultacje rozpoczęły się 17 ma-
ja. Dotychczas udało zrealizować
się 8 spotkań, przewidzianych jest
jeszcze 18 kolejnych. Stajemy wła-
śnie przed drugim etapem tychże
konsultacji, które przewidują m.in.
zmiany w Kodeksie Pracy, doty-
czące warsztatów terapii zajęcio-
wej, czy zwiększenie wymiaru za-
siłku opiekuńczego. Zabiegi te
wymagają nowatorskiego podej-
ścia, wsłuchiwania się w głos lu-
dzi, których sprawy bezpośrednio
dotyczą. Stąd też pojawiły się kon-
sultacje regionalne i warsztaty ro-
bocze, na których poruszamy te-
maty związane ze standardami
warsztatów terapii zajęciowej,
wsparciem osób ze spektrum au-
tyzmu, opieką zdrowotną oraz
zatrudnieniem osób niepełno-
sprawnych. Wachlarz tematów jest
bardzo szeroki, spowodowany jest
on również licznym uczestnic-
twem na warsztatach osób niepeł-
nosprawnych, ich rodzin, przed-
stawicieli organizacji pozarządo-
wych, gmin, powiatów, środowi-
skowych domów samopomocy
oraz członków zespołów ds. orze-
kania niepełnosprawności. Wyso-
ka frekwencja na spotkaniach daje
nam obraz i opinię na temat tego,
co musimy zmienić, ale też w ja-
kim kierunku powinniśmy iść.

Program „Za życiem” to dość potężne
przedsięwzięcie. Czy można mieć pew-
ność, że będzie on sprawnie funkcjo-
nował?

Na program w perspektywie rocz-
nej zagwarantowano 511 mln zł.

„Za ¿yciem” ponad wszelkimi podzia³ami
O założeniach programu

i planach jego
realizacji

z Dyrektorem Biura
Pełnomocnika Rządu

ds. Osób
Niepełnosprawnych

Mirosławem
Przewoźnikiem
rozmawia Dyrektor

Środowiskowego Domu
Samopomocy w Jelnej

Danuta Kurzyp.
Od lewej: Naczelnik Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MRPiPS Jan Łobaszewski oraz Dyrektor Biura
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Mirosław Przewoźnik

„Za życiem” to program kompleksowego wsparcia dla rodzin obejmujący swoimi
działaniami szeroko pojętą pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej
osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana
jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu
i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi.
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Piknik poprzedziła msza św.
w kościele parafialnym w Rudzie
Łańcuckiej. Uroczystość uświetni-
li zaproszeni goście m.in. przed-
stawiciel Posła na Sejm RP Jerze-
go Paula, Starosta Leżajski Marek
Śliż, dyrektor Biura Pełnomocni-
ka Rządu ds. osób Niepełno-
sprawnych Mirosław Przewoźnik,
kierownik Wydziału Polityki Spo-
łecznej Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego Agnieszka Lew,
wizytator Elżbieta Jędryka, Czło-
nek Zarządu Powiatu Leżajskie-
go Lucjan Czenczek, dyrektor

Dom Dziecka w Nowej Sarzynie„Dom to nie miejsce, w któ-
rym mieszkasz, ale miej-
sce, gdzie Ciebie rozu-
mieją” – pod mottem
J. Morgensterna w niedzie-
lę, 3 września 2017 r.,
odbył się piknik z okazji
20-lecia Domu Dziecka w No-
wej Sarzynie.

świętował swój jubileusz

W perspektywie 5-letniej – 3,1 mld
zł. Należy jednak podkreślić, że
program nie ma wyraźnej cezury
czasowej, jest on bezterminowy.
Finansowanie projektu przewi-
dziano na 5 lat, po tym okresie
nastąpi jego ewaluacja. Będzie-
my próbowali korygować założe-
nia i zamierzenia programu, rów-
nież w oparciu o źródła finanso-
wania. Wszystkie działania będą
musiały mieć zabezpieczone
środki finansowe. Jeżeli chodzi
o sam program, został on potrak-
towany horyzontalnie z dwóch

powodów. Po pierwsze, ze wzglę-
du na osoby, których działania
dotyczą, a więc dzieci od momen-
tu ciąży aż po ludzi starszych,
szczególnie niepełnosprawnych.
W tym obszarze zapewniona jest
interwencja i pomoc, taka jak np.
przydzielanie mieszkań wspiera-
nych. Po drugie, program anga-
żuje co najmniej pięć ministerstw:
Finansów, Rodziny, Edukacji,
Zdrowia, Infrastruktury i Budow-
nictwa. Oczywiście określone są
zadania związane z koordynacją
tego programu. Mamy nadzieję,

że tak jak dotychczas, przebie-
gnie ona równie sprawnie w przy-
szłości.

W programie zaplanowano m.in.
zwiększenie środków na rozwój sieci
środowiskowych domów, jak również
na nowe formy wsparcia dla osób nie-
pełnosprawnych. Jakie działania są
przewidywane przez Rząd w tym za-
kresie?

Takich form jest bardzo dużo.
Zachęcam wszystkich do zapo-
znania się z programem. Jest on
dostępny na stronach interneto-

PCPR w Leżajsku Mariusz Ko-
nior, dyrektor SOWDOPWR
w Nowej Sarzynie Józefa Zybura-
Łyko, dyrektor ŚDS w Jelnej Da-
nuta Kurzyp, dyrektor Gimna-
zjum w Nowej Sarzynie Lesław
Marciniak, dyrektor Zespołu
Szkół w Nowej Sarzynie Katarzy-
na Rawska, wicedyrektor SOSW
w Leżajsku Beata Kaszycka.
Wśród zaproszonych gości znala-
zła się również emerytowana dy-
rektor Domu Dziecka Mirosława
Widurek oraz byli pracownicy. Na
piknik licznie przybyli również
wychowankowie, niektórzy z ca-
łymi rodzinami. Po uroczystym
powitaniu gości przez dyrektora

Domu Dziecka Małgorzatę Fur-
man, prezentacji placówki i licz-
nych gratulacjach, z krótkim pro-
gramem artystycznym wystąpili
wychowankowie. Wydarzenie
przebiegało we wspaniałej atmos-
ferze, a dodatkowymi atrakcjami
były fotobudka i imponujący tort.

Przez 20 lat swojego funkcjono-
wania Dom Dziecka w Nowej Sa-
rzynie objął opieką i wychowa-
niem 218 dzieci, z których 4 zo-
stało przysposobionych (zaadop-
towanych), 34 umieszczono w ro-
dzinach zastępczych, natomiast 42
powróciło do rodzin naturalnych.

Wychowankowie placówki po-
chodzą z powiatu Leżajskiego,

powiatów ościennych wojewódz-
twa podkarpackiego, a także po-
wiatów: mazowieckiego, lubuskie-
go, świętokrzyskiego, małopol-
skiego, śląskiego i łódzkiego.

By tworzyć domową atmosferę
Dom Dziecka kultywuje tradycje
świąteczne, organizuje wspólne
wigilie, pierwsze komunie święte,
urodziny, a także wycieczki, rajdy
i wypoczynek letni.

Specjalnością placówki są zaję-
cia terapeutyczne, teatralne, kuli-
narne, sportowe, których efektem
są wspaniałe prace plastyczne,
udział w konkursach i zawodach
sportowych.

Małgorzata Furman

wych Ministerstw Rodziny, Zdro-
wia, Edukacji. Wśród planowa-
nych działań należy wskazać
przede wszystkim na wczesną in-
terwencję, domy małego dziecka,
wsparcie dla środowiskowych do-
mów samopomocy, warsztatów te-
rapii zajęciowej, mieszkania ko-
munalne oraz wspieranie zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych.

Dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję i życzę suk-

cesów w działaniach na rzecz osób
niepełnosprawnych.
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Nagrody Ministra Edukacji Narodowej

dla le¿ajskich nauczycieli

Wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycz
nej, wychowawczej i opiekuńczej,
wyróżniająca ocena pracy, stosowanie

innowacyjnych działań w edukacji i rozwią-
zywanie problemów wychowawczych oraz so-

Natalia Nowicka:Natalia Nowicka:Natalia Nowicka:Natalia Nowicka:Natalia Nowicka: Jaka była
pierwsza myśl, która przyszła paniom
do głowy, gdy otrzymałyście
wiadomość o przyznaniu nagród?

Halina Samko: Tego rodzaju in-
formacje są zawsze miłym zasko-
czeniem. Nagroda MEN to dowód
na to, że moja praca w oświacie
została dostrzeżona i doceniona.
To także bodziec do jeszcze więk-
szej mobilizacji do pracy.

Agnieszka Burda: Wiadomość
o przyznaniu nagrody MEN była
dla mnie sporym zaskoczeniem.
Zdawałam sobie sprawę, że kon-
kurencja zarówno pod względem
poziomu osiągnięć, jak i ilości
zgłoszeń była bardzo duża. Dla-
tego zdobycie tej nagrody jest dla
mnie nie tylko szczególnym osią-
gnięciem, ale również zobowiąza-
niem do dalszej aktywnej pracy.

Jak się czuje nauczyciel z nagrodą
MEN w ręku? Bardziej wzrasta
motywacja do pracy, czy satysfakcja
z niej?

Halina Samko: Towarzyszy mi
poczucie dobrze spełnionego obo-
wiązku jako nauczyciela i dyrek-
tora szkoły, którą zarządzam. Na-
grodę traktuję jako wyraz zaufa-
nia i rodzaj zobowiązania obligu-
jącego mnie do dalszej efektyw-
nej pracy. Czuję satysfakcję i ra-
dość, bo przyznanie tego presti-
żowego wyróżnienia jest ważnym
wydarzeniem w mojej karierze
zawodowej.

Agnieszka Burda: Jest to dla
mnie sukces i przede wszystkim
radość, że mój wkład pracy został
zauważony i doceniony. Takie wy-
różnienie na pewno dodaje ener-
gii i pozwala z jeszcze większym
zaangażowaniem realizować po-
wierzone mi zadania.

Lista warunków, które musi spełniać
nauczyciel wytypowany do nagrody
jest spora, a część tych działań
ma charakter pozaedukacyjny
i kreatywny.
Czy takie działania to sposób

na wypalenie zawodowe w pracy
nauczyciela, czy coś więcej?

Halina Samko: Syndrom wypa-
lenia zawodowego pojawia po
pewnym okresie aktywności zawo-
dowej nie tylko w odniesieniu do
pracy nauczyciela. Nagroda MEN
nie może być antidotum na roz-
wiązanie tego problemu. Od wie-
lu lat wyznaczam sobie, zarówno
w życiu prywatnym jak też zawo-
dowym, ambitne i realne cele, któ-
re konsekwentnie realizuję. Pra-
ca jest dla mnie moją pasją a nie
koniecznym obowiązkiem, czuję
w sobie duże pokłady energii,
którą chciałabym wykorzystać dla
dobra naszych uczniów.

Agnieszka Burda: Przez trzy
lata pracowałam z niezwykle
uzdolnionym uczniem Rafałem
Ćwiekiem. Działania, które podej-
mowałam wykraczały poza pro-
gram i standardowe metody pra-
cy. Pobudzały do kreatywności, do
wyznaczania oryginalnych dróg
działania i eksperymentowania.
Pracując z nim, nie miałam jed-
nak na uwadze nagrody tylko roz-
wój ucznia, a obserwując jego suk-
cesy mogłam poczuć się spełnio-
na jako nauczyciel. Życzę każde-
mu tak wspaniałych uczniów jak
Rafał, podobnych doświadczeń
w swojej pracy i takich osiągnięć.

.

W związku z uzyskanym dofinansowa-
niem ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz wkładem wła-
snym przyznanym przez organizatora pla-
cówki czyli przez Powiat Leżajski, Muzeum
Ziemi Leżajskiej rozpoczyna inwestycję
dotyczącą modernizacji stałej, a zarazem
najważniejszej ekspozycji w muzeum, tj. Hi-
storii Miasta i Regionu.

Ekspozycja muzealna ulegnie całkowite-
mu przeobrażeniu i od 15 września nie jest
ogólnodostępna dla turystów. Pozostałe wy-
stawy, tj. Etnograficzno-Zabawkarska, Bro-
warnicza oraz ekspozycje czasowe pozostają
niezmiennie otwarte dla zwiedzających.

Modernizacja oraz remont
najważniejszej ekspozycji

w leżajskim muzeum
Remontowana ekspozycja zlokalizowana

jest na 164 m2 w budynku głównym muzeum.
Jej modernizacja obejmuje uporządkowa-
nie wystawy według przyjętego porządku te-
matycznego, przewiduje zakup m.in. pro-
fesjonalnych gablot, aluram, oświetlenia, ze-
stawów projekcyjnych, ekranów multime-
dialnych oraz wydruków wielkoformato-
wych. Prace modernizacyjne trwają – zostały
przemalowane ściany oraz sufit, wymienio-
na elektryka, przerobiona hydraulika. Cała
modernizacja ma przełożyć się na podnie-
sienie jakości przekazu dla zwiedzających
i przyciągnięcie ich w większej liczbie.

MZLFot. Jakub Magiera

Wniosek o przyznanie nagrody
ministra składa, za pośrednictwem
właściwego kuratora oświaty lub
organu sprawującego nadzór pe-
dagogiczny, dyrektor szkoły – dla
nauczyciela zatrudnionego w szko-
le, natomiast organ prowadzący
szkołę – dla dyrektora szkoły.
Kurator po zapoznaniu się z opi-
nią komisji do spraw nagród wy-
raża opinię o wniosku. Te, które
uzyskały opinię pozytywną, prze-
kazuje się ministrowi do 30 czerw-
ca.

Wśród kilkudziesięciu na-
uczycieli, którzy zostali
w tym roku uhonorowani
nagrodą MEN są Halina
Samko, Dyrektor Zespołu
Szkół Technicznych w Leżaj-
sku oraz Agnieszka Burda,
nauczycielka fizyki w Zespo-
le Szkół Licealnych w Leżaj-
sku.

cjalnych uczniów to tylko kilka z długiej listy warunków, które musi spełniać
nauczyciel, aby przyznano mu nagrodę kuratora oświaty i MEN.
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Zespół
Szkół

Licealnych
im. Bolesława

Chrobrego
w Leżajsku

Jak w poprzednich latach mło-
dzi nie zawiedli, a imponująca licz-
ba ponad 300 uczestników i 40
opiekunów pielgrzymki pomieści-
ła się dopiero w 8 autokarach.

O godz. 7.00 została sprawdzo-
na obecność przez wychowawców,
następnie ks. dziekan Marek Ci-
sek poprowadził modlitwę i pobło-
gosławił wszystkich na czas pod-
róży. Droga upływała szybko i bez
żadnych przeszkód. Około 12.30
byliśmy już na jasnogórskim par-
kingu. Pierwszy punkt programu
miał się zacząć o 15.00, dlatego
wszyscy skorzystali z wolnego cza-
su, aby zjeść spokojnie posiłek.

Zawiązanie wspólnoty przy
śpiewie piosenek i wzniesionych
dłoniach sprawiło, że wypełniona
po brzegi Bazylika ożyła młodym
Kościołem Diecezji Przemyskiej.
Ks. Andrzej Bienia skierował do
młodych apel, by nie bali się być
pięknym diamentem w koronie
Maryi poprzez świadectwo swoje-

go życia. Kilku maturzystów po-
dzieliło się wzruszającym świadec-
twem odpowiadając na pytanie:
„Kim dla mnie jest Jezus Chry-
stus?” Po konferencji wszyscy ru-
szyli w modlitewnym skupieniu na
Drogę Krzyżową.

W kazaniu podczas mszy św. ks.
biskup Stanisław Jamrozek uczył
młodych o potrzebie głoszenia
Ewangelii życiem „w porę i nie
w porę”, by nie lękali się tego, co
przed nimi, nowych wyzwań, nowych
wyborów – także tych życiowych.

Podczas Apelu Jasnogórskiego
w Kaplicy Cudownego Obrazu
uczestnicy pielgrzymki dziękowa-
li Matce Bożej za dar pielgrzymki
prosząc o łaski na ostatni etap
nauki i na egzamin dojrzałości.

W pielgrzymce maturzystów
wzięło udział także 190 osób
z Zespołu Szkół Technicznych
w Leżajsku.

Gratulujemy młodzieży podję-
cia decyzji o wyjeździe do Często-
chowy. Na pewno nie był to dla
nich czas stracony, a wręcz prze-

Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

Wczesnym rankiem 7 paź-
dziernika na dworcu PKS
w Leżajsku po raz kolejny
zgromadziła się młodzież
klas maturalnych z Zespo-
łu Szkół Licealnych, by
wraz z dyrekcją, wychowaw-
cami, nauczycielami, ka-
techetami i opiekunami wy-
ruszyć na Jasną Górę.

Fot. Cesar Alcibar Martinez

ciwnie – był wielkim ubogaceniem
i umocnieniem duchowym. Dzię-
kujemy za ich piękną postawę,
zachowanie i kulturę osobistą.

Dziękujemy również dyrekcji,
wychowawcom, profesorom (tak-
że emerytowanym), katechetom
i księżom z dekanatu Leżajsk I za
wszelką pomoc przy organizacji
pielgrzymki oraz za ich obecność
i towarzyszenie młodzieży w tym
pięknym wydarzeniu wiary.

ks. Grzegorz Socha

Pielgrzymka
maturzystów, wychowawców i katechetów
Archidiecezji Przemyskiej na Jasną Górę

Pielgrzymka
maturzystów, wychowawców i katechetów
Archidiecezji Przemyskiej na Jasną Górę

Poza młodzieżą wzięli w nim
udział zaproszeni goście: Starosta
Powiatu Leżajskiego Marek Śliż,
Wicestarosta Zdzisław Leśko,
Przewodniczący Rady Rodziców
Ireneusz Sudoł, Dyrekcja Szkoły
na czele z dyrektorem Zbignie-
wem Trębaczem, wychowawcy,
nauczyciele oraz rodzice.

Podczas uroczystości uczniowie
złożyli ślubowanie i zostali przyję-
ci w poczet społeczności szkolnej.

W dalszej części imprezy każda
klasa przedstawiła swój profil po-
przez odpowiednio dobrany strój,
stosowne rekwizyty, a przewodni-

czący w kilku zdaniach zaprezen-
towali swoją klasę. Całą uroczy-
stość uświetnił szkolny zespół La-
birynt oraz solista Dominik Tu-
dryn, uczeń klasy 1C.

Po części oficjalnej rozpoczęła się
dyskoteka, a uczniowie mieli zapew-
niony poczęstunek oraz napoje.

W imieniu organizatorów dzię-
kujemy szanownym gościom za
przybycie.

5 października w Zespole Szkół Licealnych im. Bole-
sława Chrobrego został zorganizowany wieczorek zapo-
znawczy dla uczniów klas pierwszych.

AM i KR

Wieczorek i ślubowanie pierwszoklasistówWieczorek i ślubowanie pierwszoklasistów
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Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

W gali, prowadzonej przez
Marcina Prokopa, oprócz laure-
atów uczestniczyli przedstawicie-
le Sejmu, Ministerstwa Edukacji
Narodowej, firmy ADAMED, Na-

ukowego Centrum Badań i Roz-
woju, Narodowego Centrum Na-
uki, Instytutu Badań Edukacyj-
nych, Politechniki Śląskiej, Poli-
techniki Warszawskiej, Polskiej
Akademii Nauk, Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego, Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi,
Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, Akademii Morskiej
w Szczecinie.

Przygodę z programem Kacper
rozpoczął rok temu, biorąc udział
w internetowej grze tekstowej.
Następnie, po grze survivalowej

i rozmowach kwalifikacyjnych,
spośród przeszło 7 tys. uczestni-
ków zostało wyłonionych 50,
wśród których znalazł się Kacper.
Tym samym zakwalifikował się na
dwutygodniowy, innowacyjny
obóz naukowy, który odbył się na
wakacjach w Szkole Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie. Kacper dostał się do grupy

„Inżynieria i robotyka”, która
uczestniczyła w zajęciach warszta-
towych m.in. z lotnictwa, druku
3D i fizyki.

Udział w programie pozwolił
Kacprowi rozwinąć swoje zainte-
resowania, współpracować z ko-
legami z innych szkół oraz wykła-
dowcami z wyższych uczelni.

ZST

4 października uczniowie klas
pierwszych technikum i branżowej
szkoły pierwszego stopnia, zostali
oficjalnie przyjęci do społeczności
uczniowskiej. Tego dnia odbyło się
uroczyste ślubowanie, w którym,
oprócz młodzieży, uczestniczyli:
dyrekcja szkoły, wychowawcy, na-
uczyciele, rodzice i zaproszeni go-
ście: Starosta Leżajski Marek Śliż,
Wicestarosta Leżajski Zdzisław
Leśko, Naczelnik Wydziału Edu-
kacji i Spraw Społecznych Alina
Cebulak oraz przedstawiciele Rady
Rodziców: Magdalena Kątnik-Ko-
walska i Anna Piechuta.

Uroczystość miała podniosły
charakter. Rozpoczął ją szkolny
zespół muzyczny pięknym wyko-
naniem utworu „Do kołyski” z re-
pertuaru „Dżemu”. Następnie
głos zabrała Dyrektor Zespołu
Szkół Technicznych Halina Sam-
ko, która podkreśliła znaczenie

ceremonii włączenia uczniów
w społeczność szkolną i życzyła
pierwszoklasistom, aby lata spę-
dzone w szkole wykorzystali na
zdobycie wiedzy pozwalającej na
zdanie egzaminu dojrzałości i eg-
zaminów potwierdzających kwali-
fikacje zawodowe oraz rozwinęli
swoje pasje i zainteresowania.
Życzenia powodzenia i osiągnię-
cia jak najlepszych wyników zło-
żyli uczniom Starosta i Wicestaro-
sta. Do życzeń przyłączyła się tak-

że Magdalena Kątnik-Kowalska,
która w imieniu Rady Rodziców
zaapelowała do młodzieży, aby ta
wykorzystała swoją siłę marzeń
i siłę młodości w osiągnięciu wyzna-
czonych celów. Na zakończenie tej
części akademii Przewodniczący
Samorządu Uczniowskiego Bartło-
miej Hajder, przybliżył zebranym
historię szkoły i sylwetkę jej patro-
na Tadeusza Kościuszki.

Następnie uczniowie złożyli ślu-
bowanie na sztandar szkoły. Jego

Ceremonia œlubowania klas pierwszych

symbolicznym przypieczętowa-
niem był podpis przewodniczą-
cych klas na wspólnym Akcie Ślu-
bowania w kronice szkoły. Był to
bez wątpienia najważniejszy mo-
ment uroczystości, dopełnieniem
którego było zawiązanie społecz-
ności klasowych. Głos zabrali też
przedstawiciele klas pierwszych
Paulina Pucyło i Tomasz Zięzio.

W dalszej części przyszedł czas
na krótki program artystyczny.
Złożyły się na niego: występ szkol-
nego zespołu muzycznego, żarto-
bliwa scenka pokazująca ucznia
w „krzywym zwierciadle”, a także
występy Kajetana Walawskiego
oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Zie-
mia Leżajska”.

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

ZST

Kacper Potoczny laureatem

III edycji programu ADAMED
5 września roku w Centrum
Konferencyjnym Kopernik
w Warszawie odbyła się Fi-
nałowa Gala III edycji
programu ADAMED SmartUP,
w której wzięli udział:
uczeń klasy drugiej tech-
nikum informatycznego Kac-
per Potoczny i jego opie-
kun Tomasz Kasper.

Fot. Krystyna Ćwiertnicka
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Zespół Szkół w Nowej Sarzynie

Uczniowie Liceum Ogólno-
kształcącego im. I. Łukasiewicza
w Nowej Sarzynie, 21 września
2017 roku, wybrali się wraz z wy-
chowawcą na inaugurację XI Rze-

Dzień Chłopaka to święto
obchodzone w Polsce 30 wrze-
śnia, cieszące się popularnością
głównie wśród nastolatków.
W Zespole Szkół w Nowej Sa-
rzynie ten wyjątkowy dzień
uczczono szczególnie, bowiem
chłopcy z III A zostali obdaro-
wani pysznym tortem.

ZSNS

Dzieñ Ch³opaka w Zespole Szkó³ w Nowej Sarzynie

Pielgrzymka
maturzystów
z Nowej Sarzyny
na Jasn¹ Górê

M³odzie¿ z Nowej Sarzyny

na Salonie Maturzystów
szowskiego Salonu Maturzystów
Perspektywy 2017. Spotkanie mia-
ło charakter informacyjny.

Podczas wykładów prowadzo-
nych przez pracowników OKE
można było zdobyć wiele przydat-
nych wiadomości o wymaganiach
maturalnych na rok 2018. Podczas
Salonu Maturzystów czynne były
stoiska uczelni z całej Polski, na
których można było uzyskać infor-
mację o wymaganiach rekrutacyj-
nych, a także o ofercie studiów.
Wykłady niezwykle zainteresowały

uczniów i zgromadziły wielu
uczestników.

Młodzież z Nowej Sarzyny uświa-
domiła sobie, że trzeba przez tych
kilka miesięcy dużo się uczyć, aby

dobrze zdać maturę i dostać się na
wymarzone studia. Powodzenia
w realizacji planów życiowych!

M. Bąk, K. Krasnodębska
IIILO

Wsobotę, 7 października, tego-
roczni maturzyści z naszej szkoły,
udali się pokłonić Pani Jasnogór-
skiej w Jej cudownym wizerunku.
O 15.00 rozpoczęli swoje ducho-
we zmagania, zawiązując wspól-
notę oraz wsłuchując się w konfe-
rencję ks. Andrzeja Bieni, podczas
której młodzi dzielili się świadec-
twem swojej wiary oraz odpowia-
dali na proste pytanie: „Kim dla
mnie jest Jezus?” Następnie
uczestniczyli w drodze krzyżowej
na Wałach Jasnogórskich, podczas
której, w skupieniu i modlitwie
rozważali swoją wiarę. Po krótkiej
przerwie wszyscy zgromadzili się
ponownie w Bazylice, aby celebro-
wać uroczystą Eucharystię pod
przewodnictwem Jego Eminencji
Biskupa Stanisława Jamrozka. Je-
den z naszych uczniów podczas
Eucharystii pełnił rolę mistrza ce-
remonii. Pielgrzymka była dla ma-
turzystów okazją do spotkania się
ze swoimi kolegami i koleżanka-
mi z innych szkół oraz zawiązania
nowych znajomości. Był to jednak
przede wszystkim czas intensyw-
nej modlitwy i zasłuchania w Sło-
wie Bożym.

Karol Dudek z III LO
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Przegląd to nie tylko szansa dla
nauczycieli do zaprezentowania
swojej twórczości, ale także prze-
strzeń sprzyjająca wymianie po-
glądów, inspiracji oraz wzajemne-
mu motywowaniu się do dalszego
rozwijania swoich pasji. Podczas
uroczystego wernisażu, który
odbył się 10 października w auli
Muzeum Ziemi Leżajskiej swoimi
umiejętnościami popisali się ucz-
niowie Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I st. w Leżajsku, których
opiekunem jest Grzegorz Wójci-
kiewicz. Wystąpiła również Alicja
Domaradzka oraz Anna Paluch,
której akompaniował Paweł Pa-
luch. Utwory poetyckie własnego
autorstwa recytowali: Anna Kry-
sa, Magdalena Podobińska, Hali-
na Fedirko, Halina Zygmunt, Ma-
riusz Tenerowicz oraz Ryszard
Mścisz.

Wśród wydarzeń mających
swoje stałe miejsce w po-
wiatowym kalendarzu imprez
kulturalnych jest Powia-
towy Przegląd Twórczości
Nauczycieli, który odbył
się w tym roku już po raz
ósmy. Przegląd został zor-
ganizowany przez Pedago-
giczną Bibliotekę Woje-
wódzką w Rzeszowie Filię
w Leżajsku oraz Związek Na-
uczycielstwa Polskiego
Oddział w Leżajsku.

Swoje prace na Przeglądzie pre-
zentowali: Kazimiera Bucior (ha-
fty i dekoracyjne przedmioty wy-
konane techniką decoupage),
Halina Chowaniec (haft krzyżyko-
wy, bombki choinkowe, wyroby
szydełkowe, decoupage), Teresa
Dziedzic-Kabdani (szkice kred-
ką), Irena Jagustyn (malarstwo:
akryl i haft gobelinowy), Barbara
Kazak (obrazy o różnorodnej te-
matyce wykonane haftem gobeli-

nowym), Zofia Kosior (serwety
szydełkowe i haftowane, haft go-
belinowy), Anna Krysa (różno-
rodne techniki plastyczne: rysu-
nek piórkiem i tuszem, pastel su-
chy, akryl, olej na aksamicie, koł-
nierzyki szydełkowe, ręcznie ma-
lowane szale), Monika Lizak
(ikony aniołów i krzyż tzw. „San
Damiano”), Maria Młynarska
(haft krzyżykowy, decoupage, for-
my przestrzenne ozdobione ceki-
nami), Magdalena Podobińska
(poezja, grafika komputerowa),
Beata Prościak (malarstwo, publi-
kacje naukowe), Halina Zygmunt
(poezja), Joanna Stępień (różne
techniki haftu, wyroby szydełko-
we), Bożena Szczepanik (bibuł-
karstwo, malarstwo olejne), Ro-
zalia Świeżawska (haft richelieu
i pełny), Anna Węglarz (fotografia
artystyczna), Czesława Zawadzka
(bibułkarstwo), Anna Brzezicka
(grafika – linoryt i sucha igła, pa-
stel suchy, akwarela), Franciszek

Kozaczuk (publikacje naukowe),
Bogumił Pempuś (publicystyka).

Twórcy biorący udział w Prze-
glądzie otrzymali upominki ufun-
dowane przez: Posłankę na Sejm
RP Krystynę Wróblewską, Posła
na Sejm RP Jerzego Paula, Sta-
rostę Leżajskiego Marka Śliża
oraz Burmistrza Leżajska Irene-
usza Stefańskiego. Odczytano tak-
że listy gratulacyjne nadesłane
przez Posłów na Sejm RP Krysty-
nę Wróblewską i Jerzego Paula.
Starosta Leżajski Marek Śliż
w słowach skierowanych do na-
uczycieli podkreślił, że pomimo
rozlicznych obowiązków chcą i po-
trafią realizować swoje pasje oraz
zaprosił ich do prezentowania
twórczości na łamach „Kuriera
Powiatowego”. W wydarzeniu
brała również udział dziennikar-
ka Radia Rzeszów Anna Leśniew-
ska, która przeprowadziła krótkie
wywiady z artystami i przygotowa-
ła audycję dotyczącą Przeglądu.
Emisja audycji odbyła się w nie-
dzielę, 15 października o godz.
13.00.

VIII Powiatowy Przegląd Twórczości NauczycieliVIII Powiatowy Przegląd Twórczości Nauczycieli

Fot. Jakub Magiera, Natalia Nowicka

Wystawa trwać będzie
do 1O listopada 2O17 r.

Organizatorzy dziękują dyrek-
torowi oraz pracownikom Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej za pomoc
i zaangażowanie w organizację
imprezy.

Halina Szeliga
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– Powiatowy Regał Książkowy poleca –
„CZŁOWIEK O 24 TWARZACH”

DANIEL KEYS

USA, koniec lat 70. ubiegłego wie-
ku. Na Uniwersytecie Stanowym
w Ohio dochodzi do serii gwałtów na
studentkach. Policja szybko odnajdu-
je sprawcę – jest nim młody mężczy-
zna, William Milligan. Sprawa wydaje
się oczywista, jednak z podejrzanym od
początku dzieje się coś dziwnego. Wil-
liam sprawia wrażenie nieświadome-
go stawianych mu zarzutów, nie potrafi
udzielić odpowiedzi na pytania funk-
cjonariuszy. W areszcie kilkukrotnie
próbuje popełnić samobójstwo. By

chronić mężczyznę przed nim samym, władze proszą o pomoc do-
świadczoną panią psycholog. Rozmowa, która odbywa się pomiędzy
nią a Billym, ujawnia szczegóły szokujące opinię publiczną i w dużej
mierze wpływa na toczący się proces. Środowisko amerykańskich sę-
dziów, psychologów i psychoterapeutów staje przed poważnym dyle-
matem. Okazuje się bowiem, że Billy Milligan cierpi na dysocjacyjne
zaburzenie tożsamości. Medycyna określa ten przypadek jako naj-
cięższy w historii – w ciele Milligrana funkcjonuje aż 24 różnych oso-
bowości. Choroba atakuje stopniowo, lecz ma burzliwy przebieg –
dolegliwość powoli wpędza go w obłęd. Milligan staje przed trudnym
zadaniem dzielenia życia z kilkudziesięcioma postaciami wewnątrz
siebie. Powieść Daniela Keysa powstała w oparciu o prawdziwe wyda-
rzenia. Autor zrelacjonował dotychczasowe życie Williama Stanleya
Milligana, pierwszego człowieka w historii Stanów Zjednoczonych,
który został uznany za niewinnego popełnienia poważnych przestępstw.
Przyczyną oczyszczenia go z zarzutów była niemożność przypisania
mu winy z powodu choroby umysłowej, polegającej na osobowości
wielorakiej. „Człowiek o 24 twarzach” to prawdziwa skarbnica wie-
dzy o specyfice funkcjonowania ludzkiej psychiki. Autor w umiejętny
sposób pokazuje, jak niesamowity jest umysł człowieka oraz jak ogrom-
ne pokłady w nim drzemią. To samo ciało raz zachowuje się jakby
należało do 3-letniej dziewczynki, która niedawno nauczyła się ryso-
wać prosty domek na kartce papieru, a chwilę później przybiera po-
stać siłacza, który bez trudu wyrywa muszlę klozetową ze ściany i roz-
bija ją o kraty więziennej celi. Czytaniu książki towarzyszy nieodparte
wrażenie, że sprawa Billego Milligana to doskonały kryminał i trzy-
mający w napięciu thriller, nie zaś autentyczna historia. Powieść wcią-
ga już od pierwszych stron tak, że niezwykle trudno się od niej ode-
rwać. Z tą pozycją w ręku niestraszne będą długie, jesienne wieczory,
które przemycają w zanadrzu odrobinę monotonii.

Wojciecha Cejrowskiego nie trze-
ba nikomu przedstawiać. Ten socjo-
log i antropolog z wykształcenia,
a zawodu i zamiłowania dziennikarz
oraz podróżnik odwiedził blisko
sześćdziesiąt krajów na sześciu kon-
tynentach. „Wyspą na prerii” Cej-
rowski zaprasza czytelników w re-
jony, wydawać by się mogło, mniej
egzotyczne niż te, które dotychczas
odwiedził, ponieważ celem podró-
ży autora stała się tym razem Ame-
ryka Północna, a mówiąc dokładniej:

Stany Zjednoczone. Pisarz zatrzymał się w słonecznej Arizonie, zna-
nej też jako rozsławiony Dziki Zachód. To właśnie z tego obszaru
wywodzą się amerykańscy pasterze bydła i hodowcy koni, którzy stali
się pierwowzorem bohaterów westernów.

„Wyspa na prerii” to książka będąca skutkiem fascynacji Cejrow-
skiego codziennym życiem mieszkańców tego szóstego pod względem
wielkości stanu USA, lokalną kulturą, zachwytem nad bogactwem
i różnorodnością okolicznej flory oraz fauny. Dziki Zachód już daw-
no przestał być dziki, ale jego mieszkańcy wciąż o tym zapominają.
Jest to zapewne zasługą prerii, która nieustannie zadziwia i zaskaku-
je. Cejrowski spędził na niej cały rok, zbierając w tym czasie niemały
bagaż doświadczeń i obserwacji. Mieszkał w małym, skromnym dom-
ku na krańcach pastwisk. Jego centralnym punktem jest weranda, na-
zywana przez autora „porczem”. To tutaj zwykł siadywać na starym,
niebieskim krześle, popijać margaritę z limonką i wpatrywać się
w pejzaż. Jak sam to określał, zajmował się „nicnierobieniem”. Jak
wobec tego powstała książka? Odpowiedź jest bardzo prosta: powieść
napisało życie. Każdy dzień, obcowanie z ludźmi, zwykłe obowiązki,
jak np. naprawa ciągnika, czy wstawianie drzwi do stodoły sąsiada, to
nowe historie. Jeśli takich opowieści pojawi się kilkaset, wówczas nie
pozostaje nic innego jak zebrać je i połączyć w całość. Sztuka polega
na tym, by codzienne życie przedstawić i opisać w niecodzienny spo-
sób. Wojciech Cejrowski zrobił to mistrzowsko, doprawiając treść sporą
ilością charakterystycznego dla siebie humoru. Czytając książkę, mi-
mowolnie wyobraźnią wdycha się preriowy kurz, czuje się pod stopa-
mi zgrzyt stepowego piasku i pochłania oszałamiające widoki. „Wy-
spa na prerii” to nie tylko przyjemna lektura, lecz także poradnik
o tym, jak przetrwać w tamtejszych warunkach i pokochać sielskie
życie w blasku słońca Arizony.

„WYSPA NA PRERII”
WOJCIECH CEJROWSKI

Pozycję posiada w swoim zbiorze
Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym. GN

Klub rozpoczął swoją działalność w kwietniu z ini-
cjatywy Agnieszki Rydz i Jolanty Korasadowicz, a jego
formułę stanowią spotkania zarezerwowane dla roz-
mów o literaturze i zjawiskach, tendencjach oraz fa-
scynacjach literackich. Spotkania Klubu odbywają się
raz w miesiącu w Filii nr 1 Biblioteki Publicznej w Le-
żajsku (budynek Miejskiego Centrum Kultury). Kolej-
ne odbędzie się 31 października, a poświęcone będzie
analizie wybranego utworu poetyckiego. Każdy, dla
kogo literatura jest czymś więcej niż rzeczownikiem ko-
jarzącym się z książkami i chętnie podzieliłby się swo-
imi literackimi zainteresowaniami, jest mile widziany
na spotkaniach Klubu.

Dyskutuj¹ o literaturzeBurzliwe dyskusje o ana-
lizie i interpretacji dzie-
ła literackiego, twórczo-
ści Bolesława Leśmiana,
tendencjach we współcze-
snej polszczyźnie – to nie
punkty programu konferen-
cji literaturoznawczej,
a przykładowe tematy, które
poruszają „przy kawie i her-
bacie” członkowie Klubu Li-
terackiego „Świt”, który
od kilku miesięcy działa
w Miejskim Centrum Kultu-
ry w Leżajsku. Fot. Jakub MagieraNN

Pozycję posiadają w swoich zbiorach
Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym

oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Sarzynie.



20

SPORT

KURIER POWIATOWY � 10/2017 (156)

W zawodach uczestniczyło 214
karateków z Białorusi, Ukrainy,
Łotwy i Polski, którzy przybyli
z 19 miejscowości: Bielska-Białej,
Michalina, Mielca, Oświęcimia,
Radomska, Rzeszowa, Józefowa
nad Wisłą, Gorzyc, Brzostka, No-
wej Sarzyny, Leżajska, Sarzyny,
Rudnika nad Sanem, Tarnobrze-
ga, Brześcia (Białoruś), Rygi i Sa-
laspils (Łotwa) oraz z Krzywego
Rogu (Ukraina).

Turniej objęty został honoro-
wym patronatem Ambasady Japo-
nii w Polsce, Posła na Sejm RP
Jerzego Paula, Wojewody Podkar-
packiego, Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego, Starosty Le-
żajskiego oraz Burmistrza Miasta

Bardzo dobry występ zanotowa-
li sportowcy Azalii, którzy zdobyli
czołowe miejsca w swoich wyści-
gach. Na słowa uznania zasługuje
zwłaszcza Brygida Piersiak, która
wywalczyła wicemistrzostwo Pol-
ski w kategorii juniorka młodsza.
Brygida od początku zawodów
dyktowała warunki. Na stromych
podjazdach mocno przyśpieszała
tempo, co spowodowało, że pele-
ton rozerwał się na kilkanaście
mniejszych grupek. Złoty medal
był na wyciągnięcie ręki, zabrakło
jednak odrobinę szczęścia. Do-
brze spisały się również pozostałe
zawodniczki Azalii: Zuzanna Flis
uplasowała się na 7 miejscu, a An-
dżelika Wojnar zakończyła wyścig
na 42 pozycji. W kategorii junior
młodszy jedną z głównych ról ode-
grał Sebastian Stachula. Zawod-
nik Azalii narzucał szybkie tempo

na podjazdach, przez co peleton
liczący około 125 kolarzy rozbił się
na kilka mniejszych grup. Seba-
stian pociągnął za sobą sześciu
kolarzy, którzy rozegrali między
sobą emocjonujący finał o meda-
le Mistrzostw Polski. Pod koniec
wyścigu naszemu zawodnikowi
zaczęły dokuczać skurcze nóg,
dlatego nie mógł skutecznie zafi-
niszować na mecie. Rywalizację
ukończył na nielubianym przez
sportowców 4 miejscu, co jest jego
najlepszym wynikiem w karierze.
Na zawodach dobrze zaprezento-

Azalia z rekordow¹ liczb¹ medali
W dniach 26-27 sierpnia Wy-
sowej Zdroju odbyły się
Górskie Szosowe Mistrzo-
stwa Polski z udziałem
najlepszych zawodników
w kraju. Kolarze rywali-
zowali ze sobą w katego-
riach: elita kobiet i męż-
czyzn, juniorka, junior
oraz juniorka młodsza i ju-
nior młodszy.

wał się także Patryk Plasota, któ-
ry po technicznych problemach
z rowerem zajął pierwsze punkto-
wane miejsce. W kategorii junior-
ka kolejny sukces odniosła Kinga
Kalembkiewicz. Mimo słabszej
formy ubiegłoroczna Mistrzyni
Polski (juniorka młodsza) wywal-
czyła brązowy medal. Kolejna edy-
cja sportowej imprezy potwierdza,
że zawodnicy Azalii wciąż znaj-
dują się na szczycie.

Od 29 września do 1 paździer-
nika w Godzieszach Wielkich koło
Kalisza odbywały się Mistrzostwa

Polski w Kolarstwie Szosowym.
W jeździe dwójkami na czas na dy-
stansie 15 km Brygida Piersiak
i Zuzanna Flis zajęły II miejsce
i zdobyły tytuł Wicemistrzyń Pol-
ski. W jeździe drużynowej na dy-
stansie 30 km drużyna w składzie:
Brygida Piersiak, Zuzanna Flis,
Malwina Mul i Karolina Kozyra
zdobyła brązowy medal. Była to
najmłodsza drużyna wyścigu, co
daje duże nadzieje na zwycięstwo
w przyszłym roku. W kategorii ju-
nior młodszy Sebastian Stachula
i Patryk Plasota zajęli 15 miejsce
w jeździe dwójkami na czas na dy-
stansie 20 km.

Zawodnicy Azalii zdobyli
tym roku aż 9 medali Mi-
strzostw Polski, co jest naj-
większym sukcesem na prze-
strzeni 22-letniej działalności
klubu. Osiągnięcia te nie by-
łyby możliwe bez wsparcia
sponsorów: Gminy Leżajsk,
Powiatu Leżajskiego, ZPOW
Hortino oraz ZM Smak-Gór-
no, którym składam serdecz-
ne podziękowania.

Stanisław Zygmunt

W sobotę 23 września 2017r.
w hali MOSiR w Nowej Sarzy-
nie odbyła się V edycja mię-
dzynarodowego turnieju ka-
rate 5th Tataria CUP.

i Gminy Nowa Sarzyna. Patronat
medialny nad wydarzeniem spra-
wowały: TVP Rzeszów, Gazeta
Codzienna Nowiny, Portal Nowi-
ny 24, Telewizja Kablowa Lokal-
Tel, Kurier Powiatowy, Miesięcz-
nik „Azalia”, Portal Karate Kon-
taktowe.pl oraz Portal Kyokushin
Karate.com.ua

Zawody zorganizował Leżajski
klub Kyokushin Karate, natomiast
we współorganizację włączyły się:
Urząd Miasta i Gminy Nowa Sa-
rzyna, Dom Kultury i MOSiR
w Nowej Sarzynie oraz telewizja
kablowa LokalTel.

Po uroczystym otwarciu turnieju
przez Burmistrza Miasta i Gminy
Nowa Sarzyna Andrzeja Rychla,
w obecności Prezesa Klubu Miro-
sława Hołdy i zaproszonych gości,
zawodnicy przystąpili do rywaliza-
cji. Nad prawidłowym przebiegiem
zawodów czuwał sędzia główny shi-
han Paweł Juszczyk, Członek Za-
rządu Polskiego Związku Karate
z Warszawy. Zmagania karateków w
37 konkurencjach kumite i kata to-
czyły się na bardzo wysokim pozio-
mie organizacyjnym i sportowym.

Serdecznie dziękujemy go-
ściom, którzy przybyli na 5th Ta-

taria CUP. Słowa podziękowania
kierujemy w stronę rodziców na-
szych reprezentantów, dzięki któ-
rym możliwe są tak znaczące suk-
cesy, jak również do wszystkich,
którzy przyczynili się do zorgani-
zowania i sprawnego przebiegu
naszego turnieju: działaczom, sę-
dziom, obsłudze medycznej, sym-
patykom i licznej publiczności.
Zawodnikom gratulujemy wyso-
kiego poziomu sportowej rywali-
zacji i zapraszamy na VI edycję
turnieju w 2018 roku.

Leżajski Klub
Kyokushin Karate

5th Tataria CUP5th Tataria CUP
już za namijuż za namijuż za namijuż za namijuż za nami
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Wyobraź sobie że wybierasz się
z rodziną w podróż w celach tury-
styczno-krajoznawczych. W pla-
nach są spacery, zwiedzanie, jaz-
da samochodem oraz rowerem po
bezdrożach i zakątkach całej Eu-
ropy. Niestety, nie zdążyliście ku-
pić i przejrzeć przewodników tu-
rystycznych. I co teraz?

Takiemu wyzwaniu podoła tyl-
ko jedna mapa – OpenStreetMap,
która przekracza granice, języki,
jest darmowa i może pełnić funk-
cję przewodnika lub encyklopedii.

OpenStreetMap (www.open-
streetmap.org) jest tworzona pro
bono przez społeczność całego
świata, dodającą informacje o dro-
gach, lokalnych ścieżkach, kawiar-
niach, dworcach, zabytkach i wie-
lu innych, nawet najmniejszych
ciekawych miejscach na świecie.

Społeczność „mapowiczów”,
czyli użytkowników tworzących
mapy to ponad 600 tys. osób. Same
mapy liczą sobie ok. 200 GB da-
nych. Podstawowa mapa Polski to
ok. 250 MB, natomiast szczegóło-
wa mapa zajmuje prawie 2GB.

Rosnąca popularność smartfo-
nów spowodowała że powstają
coraz to lepsze aplikacje do ich
łatwej i szybkiej obsługi. Jedną z
nich jest OsmAnd (darmowa wer-
sja) i OsmAnd+ (płatna ok. 30 zł,
pełna wersja) dostępna na syste-
my Android jak i iOS.

Palcem po… ekranie

Jeszcze do niedawna powiedzenie „palcem po mapie”
odnosiło się do oglądania prawdziwych map papiero-

wych. Dziś coraz częściej znaczy dosłownie

(OSM) Rynek i okoliczne uliczki Leżajska

OsmAnd na system Android

Aplikacja może pełnić funkcję
zwykłej mapy do przeglądania,
nawigacji samochodowej, rowero-
wej lub pieszej. Tworzy ślady GPS
naszych podróży i zapamiętuje
ulubione miejsca. Ponadto zawie-
ra dziesiątki tysięcy użytecznych

miejsc, np. hoteli, parkingów, skle-
pów, przystanków komunikacji,
zabytków czy stacji benzynowych.
A to tylko mała część możliwości
tej mapy.

Najważniejszą jej cechą, najbar-
dziej docenianą przez użytkowni-

ków jest jej obsługa bez potrzeby
posiadania internetu. Zarówno
mapy jak i elementy nawigacji, czy
zawartość opisu punktów i miejsc
z Wikipedii, pobieramy wedle
uznania w dowolnej chwili za po-
mocą np. internetu domowego.
Aplikacja wymaga do działania
tylko nawigacji GPS, która jest
w każdym smartfonie lub tablecie,
a jej używanie nic nie kosztuje.

OpenStreetMap to swoisty nie-
zbędnik pasjonatów trekkingu
pieszego i rowerowego. Warto
wyszukiwać nowe drogi i ciekawe
miejsca w Leżajsku oraz okolicy,
aby potem usiąść do komputera
i tworzyć oraz uzupełniać mapy
OpenStreet, bo to nie tylko dobra
zabawa, ale także szansa na od-
krywanie przede wszystkim swo-
jej małej ojczyzny. Najbliższe oto-
czenie, Polska, a zwłaszcza świat
skrywają wiele nieznanych miejsc,
które kuszą, aby je poznać pod-
czas dużych i małych podróży, za-
tem „mapowicze” do dzieła!

Bogusław Majcher
nauczyciel ZSL w Leżajsku(OSM) Kraków, okolica Wawelu

OsmAnd na system iOS
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Podróż 53
Drugi dzień podróży

Przytulony do ciepłej pościeli
z niepokojem spoglądam na szy-
by, po których spływają wielkie
krople deszczu. Mam nadzieję, że
to jeszcze sen i z nadzieją na lep-
sze wieści przeszukuję interneto-
we pogodynki. Niestety, szybko
zostaję pozbawiony złudzeń.
Przez cały dzień będzie szaro,
chłodno i ponuro. Ciężko w takiej
chwili opuścić przytulny pokoik
i wsiąść do wilgotnego, zaparowa-
nego malucha wiedząc, że ogrze-
wanie (jak wiele innych funkcji
związanych z komfortem podró-
ży) nie jest mocną stroną mojego
osiemnastolatka. Jeszcze prysznic,
śniadanie i nieśmiało otwieram
drzwi... Pada! Chyba liczyłem na
cud. Wtedy męska ambicja daje
znać o sobie: „Facet weź się
w garść” – pomyślałem. Tak więc
w strugach deszczu szybkim kro-
kiem ruszam w stronę malucha
z nadzieją błyskawicznego wśliź-
nięcia się do środka, strącając przy
tym całą wodę z drzew porastają-
cych podwórze. W biegu wycią-
gam dłoń, w której skwapliwie
trzymam kluczyk, błyskawicznym
ruchem wkładam do zamka, kil-
ka nerwowych ruchów i co? Nic.
To nie ten kluczyk. Na szczęście
drugi – identyczny – jest OK. Po
co tyle kluczyków? Może to taki
pomysł na zmylenie złodzieja –
niech się męczy. Mokry wślizguję
się do środka i z dumą zatrzasku-
ję drzwi. Niestety, po chwili – spo-

Fiatem 126p wzdłuż granic PolskiFiatem 126p wzdłuż granic Polski
cz. 2

kojnie krocząc po kałużach – wra-
cam do pokoju po bagaże, które
muszę zapiąć pod plandeką na
dachu. Nawet gospodarze, widząc
moją walkę z linkami mocujący-
mi bagaże, przychodzą mi z po-
mocą, rozkładając nad moją głową
parasol. Pomoc raczej symbolicz-
na niż praktyczna. Ale liczy się
gest. W końcu dźwigienka ssania
do góry, lekki ruch kluczykiem
i dźwięk kojący moje uszy – zapa-
lił.

Żegnam gospodarzy, wyszuku-
jąc na szybie niezaparowanego
miejsca. Jeszcze kilka dołków
i wjeżdżamy na asfalt. Drogą nu-
mer 816 jedziemy na północ. Mi-
jają kolejne kilometry. Z nudów
przeszukuję stacje radiowe o przy-
zwoitym sygnale. Jak zwykle Ra-
dio Maryja górą – sygnał jest ide-
alny. Na drodze nie dzieje się nic.
Czas płynie tu jakoś inaczej – wol-
nej. Każdy przejeżdżający samo-
chód to oczekiwana atrakcja. Tyl-
ko bocianów i swojskich zapachów
więcej.

W końcu odmiana – przecina-
my ruchliwą drogę wiodącą na
przejście graniczne w Terespolu.
Po chwili znowu cisza i znowu

kolejne chwile samotności. Prze-
zornie zamontowałem kamerę
GoPro na szybie i mikrofon, do
którego w chwilach desperacji
snuję swoje wrażenia z trasy.

Nareszcie pierwszy dzisiaj pla-
nowany punkt trasy. Przeprawa
promowa na Bugu Gnojno-Nie-
mirów. Podjeżdżając pod samą
rzekę gaszę silnik. Z niepokojem
rozglądam się dookoła. Słychać
tylko wiatr i krople deszczu ude-
rzające o karoserię. Po kilku mi-
nutach czekania sprawdzam infor-
macje na słupie. I tutaj niespo-
dzianka – to prom na telefon.
A tak serio, przewoźnik. Nieste-
ty, nikt nie odbiera podanego nu-
meru. Po kilkunastu minutach
dzwonimy do Urzędu Gminy
Mielnik, gdzie otrzymujemy infor-
mację: „Z powodu niskiego stanu
wody prom dzisiaj nie kursuje.
Proszę kierować się do następnej
przeprawy promowej.” Ironia losu
– pada deszcz, a stan wody jest ni-
ski. No cóż. Nie pozostaje nam nic
innego jak ruszyć do kolejnej prze-
prawy. Jeszcze kilka zakrętów na
piaszczystej drodze, mocny zjazd
i jesteśmy na miejscu. Przeprawa
Mielnik-Zabuże kursuje bez prze-
szkód. Z satysfakcją przyglądamy
się, jak wypasione BMW, szoru-
jąc podwoziem zjeżdża z promu.
Ach ci złośliwi Polacy. Po chwili
z dumą pokonujemy wysoki pod-
jazd. „Maluchy” górą. Błyskawicz-
nie zacieśnia się kresowa przyjaźń.

Wyręczamy nawet obsługę w ręcz-
nym napędzie promu.

Te malownicze i spokojne dziś
tereny mają burzliwą historię.
Tędy, w XVII wieku, przelewała
się fala szwedzkiego potopu.
Przez stulecia, te tereny przecho-
dziły z rąk do rąk: szwedzkich,
rosyjskich, niemieckich i sowiec-
kich. Tędy przetaczał się front po-
wstania styczniowego. W czasach
II wojny, przyszli Niemcy, potem
oddali tereny sowietom, potem
zabrali, potem ponownie przyszli
sowieci, którzy na szczęście się
wycofali.

W strugach deszczu ruszamy
dalej. Nagle ostre hamowanie, kil-
ka metrów do tyłu, ostry zakręt
i jesteśmy u podnóża świętej góry
w Grabarce zwanej „Sercem pra-
wosławia w Polsce”. Do tego miej-
sca od stulecia pielgrzymują wy-
znawcy prawosławia. Góra zasły-
nęła w 1710 roku, kiedy epidemia
cholery szalała na terenach Pod-
lasia. W tym czasie pewnemu star-
cowi we śnie zostało objawione, że
ratunek może znaleźć na pobli-
skim wzgórzu. Wierni poszli za
głosem Bożym, przynosząc ze
sobą krzyże. Według kroniki sie-
miatyckiej parafii, ratunek od cho-
roby znalazło tu 10 tysięcy ludzi.
W podzięce za cud zbudowano na
tym miejscu drewnianą kapliczkę
Przemienienia Pańskiego. Cer-
kiew przebudowywana, remonto-
wana i upiększana dotrwała do
1990 roku, kiedy to podpalona
spłonęła doszczętnie. Nowa cer-
kiew została wyświęcona w 1998 r.
Od wieków ludzie przychodzą tu
z prośbami i modlitwą o pomoc,
zostawiając swoje krzyże, pod któ-
rymi kryją swoje osobiste troski,
smutki i radości. Przychodzą tu,
aby znaleźć ukojenie, radość po-
ciechę i nadzieję.

Z uśmiechem i łezką w oku, witano nas na każdym parkingu

Przeprawa na Bugu Grabarka – krzyże pątnicze
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www.niezwyklyswiat.com

Tekst, zdjęcia
Ireneusz Wołek

Jedziemy dalej wpadając w ka-
łuże, które dosłownie zatrzymują
malucha. Walka z fontannami
wody potęgowana przez mijające
nas samochody trwa nieustannie.
Na szczęście cali dojeżdżamy do
Hajnówki. Kierując się sugestią
obsługi stacji benzynowej trafiamy
do restauracji o sympatycznej na-
zwie „Babuszka”, prowadzonej
przez białoruską rodzinę. Tutaj
czeka na nas kulinarna rozpusta.
Obowiązkowy czerwony barszcz
i pyszne kołduny.

Hajnówka ze względu na swoje
położenie we wschodniej części
równiny Bielskiej, często nazywa-
na jest „bramą Puszczy Białowie-
skiej”. Tak więc to najlepsze miej-
sce, aby wyruszyć do Białowieskie-
go Parku Narodowego. Park obej-
muje część Puszczy stanowiącej
jedyny w Europie bór niżowy, za-
chowany w stanie naturalnym.
Park wpisany na listę światowego
dziedzictwa UNESCO ma i swój
symbol – żubra, którego raczej nie
zobaczymy w stanie naturalnym.
Możemy go jednak obserwować
w zagrodzie pokazowej wraz z in-
nymi zwierzętami zamieszkujący-
mi rozległe leśne tereny. Za to
najczęściej odwiedzanym miej-
scem w Hajnówce jest Sobór Świę-
tej Trójcy. To największa w Polsce
cerkiew prawosławna. Łączy
w sobie nowoczesność i tradycję.
Niestety, przewodnik oprowadza
tylko zorganizowane wycieczki
zapowiedziane wcześniej.

Jedziemy dalej na północ wzdłuż
Białoruskiej granicy. Białoruś to
dziesięciomilionowy nizinny kraj,
stanowiący jeden z siedmiu, z jaki-
mi graniczy Polska. Niepodległo-
ścią naród białoruski może się cie-
szyć dopiero od 25 sierpnia 1991 r.
Wcześniej kraj ten wchodził
w skład ZSRR, ale zanim to się sta-
ło, ziemie dzisiejszej Białorusi od
Unii w Krewie z 1385 roku tworzyły
I Rzeczpospolitą jako część Litwy.
Oba te okresy wywarły niebagatel-
ny wpływ na te tereny i na rdzen-
nych mieszkańców.

Nawierzchnia na drogach zmie-
nia się równie szybko jak pogoda.
Pokonując kolejne kilometry, mi-
jając niekończący się sznur cięża-
rówek oczekujących na odprawę,
dojeżdżamy do przejścia granicz-
nego w Bobrownikach. Przed
samą granicą ostry skręt w lewo
i nagle, jakże odmienny świat.
Mocno zwalniam, by oszczędzić
dzielnego malucha, który podska-
kuje na fatalnej nawierzchni uło-
żonej z rzecznych otoczaków.
Z niedowierzaniem patrzę przez
niewielkie szybki na otaczającą
mnie rzeczywistość, na tle której
Fiat 126p wygląda nadzwyczaj no-
wocześnie. Proszę! – jest i gest po-
zdrowienia od dziadków siedzą-
cych na ławeczce tuż przy drodze.

Kolejny przystanek i kolejny cel
naszej podróży. Zatrzymujemy się
na niewielkim parkingu, na któ-
rym nasze czerwone maluchy
wzbudzają nie mniejsze zaintere-
sowanie, jak meczet obok które-
go stoimy.

Meczet w Kruszynianach w wo-
jewództwie podlaskim jest najstar-
szym do dziś zachowanym mecze-
tem tatarskim w Polsce. Z cieka-
wością słuchamy miejscowego
przewodnika, który opowiada
o zwyczajach tatarskiej społeczno-
ści zamieszkujących te tereny od
czasów Jana III Sobieskiego, któ-
ry ofiarował Tatarom trzy wsie za
udział w wojnie z Turkami po stro-
nie Polski. Meczet swoim kształtem
nawiązuje do okolicznych kościo-

łów z dwiema wieżami. Z zewnątrz
i wewnątrz pokryty jest drewnianą
boazerią pomalowaną na kolor
ciemnozielony (zieleń to kolor is-
lamu). Właściwa modlitwa ma
miejsce w części męskiej. Kobiety
i młodzież modlą się w oddzielnych
pomieszczeniach. Wierni stoją
w rzędach z twarzami skierowany-
mi w stronę Mekki. Stronę tę wska-
zuje mihrab (nisza w ścianie). Na
prawo od niszy znajduje się min-
bar (rodzaj kazalnicy), z którego
imam wygłasza kazanie. Modlitwy
odbywają się w języku arabskim,
choć jak sami Tatarzy podkreślają
– są Polakami.

Kolejne kilometry za nami. Za-
trzymujemy się w Sokółce. To kil-
kutysięczne miasto położone na
trasie Białystok – Kuźnica Biało-
stocka, w ostatnich latach zasłynę-
ło Cudem Eucharystycznym
(przemienienia Hostii we frag-
ment ludzkiego serca).

W samotności jedziemy dalej.
Nikt nas nie mija i nie wyprzedza.
Słychać tylko charakterystyczny
warkot silnika i dziwne stuki
w zawieszeniu albo coś w skrom-
nym bagażniku chciało zaznaczyć
swoją obecność.

Z niepokojem zerkam na stan
paliwa. A stacji paliw jak nie było,
tak nie ma. Wiem, że wielkość
mojego fiacika jest adekwatna do

wielkości zbiornika paliwa – aż 21
litrów. To dobry kanister. Po prze-
jechaniu 300 kilometrów należy
być czujnym. Po 350 – trzeba za-
cząć się bać. Po 400 – będziemy
prawdopodobnie już pchać.

Ocierając się o północny skra-
wek Biebrzańskiego Parku Naro-
dowego wjeżdżamy do Puszczy
Augustowskiej. Z powodzeniem
ścigamy dwóch motocyklistów na
pokaźnych „czoperach”, pędząc
80 km/h po śliskiej i dziurawej dro-
dze. Nie jest to komfortowa sytu-
acja dla motocyklisty, widzącego
dwa małe fiaty w lusterku. No cóż
– moc jest z nami.

Zatrzymujemy się w Mikaszów-
ce, w centrum rozległej puszczy,
w której największą atrakcją
oprócz otaczających ją jezior jest
malownicza śluza na kanale augu-
stowskim. Niestety nie znajduje-
my noclegu, ale dostajemy namia-
ry na pola biwakowe. Ruszamy
leśnym duktem w głąb lasu. Po
trzech kilometrach dojeżdżamy na
skraj lasu. Czy można wyobrazić
sobie piękniejsze miejsce? Nawet
przestał padać deszcz. Cisza, spo-
kój i cudowny zachód słońca nad
jeziorem Mikaszewo. Odżyły
wspomnienia lat studenckich, lat
młodości i kolorowych planów na
przyszłość, pomimo szarej rzeczy-
wistości. Czasów, kiedy wyjazd na
Mazury był spełnieniem marzeń,
a Fiat 126p nieosiągalnym celem.
Jeszcze wspaniała kolacja, kąpiel
w krystalicznie czystej wodzie je-
ziora i kilka ujęć z drona. Tak koń-
czy się kolejny dzień naszej pod-
róży. Za nami 677 km.

niezwykly swiat

Hajnówka – w tle Sobór św. Trójcy

Meczet w Kruszynianach

Tutaj kończymy kolejny dzień naszej_podóży

Jezioro Mikaszewo



24

KOMUNIKATY

KURIER POWIATOWY � 10/2017 (156)

W Polsce Jednolity Plik Kontro-
lny JPK wprowadzany jest stop-
niowo, objął już przedsiębiorców
dużych, średnich i małych, a od
1 stycznia 2018 r. zostanie rozsze-
rzony również na mikroprzedsię-
biorców. Mikroprzedsiębiorca
objęty obowiązkiem JPK_VAT to
firma składająca deklaracje VAT-
7 lub VAT-7K, zatrudniająca do 10
osób i osiągająca obrót roczny do
2 milionów euro w tym jednooso-
bowe działalności gospodarcze.

Czym jest
JPK_VAT?

JPK_VAT to zestaw informacji
o zakupach i sprzedaży, który wy-
nika z ewidencji VAT za dany
okres. Dane do utworzenia
JPK_VAT są pobierane bezpo-
średnio z systemów finansowok-
sięgowych przedsiębiorstwa. Prze-
syła się go wyłącznie w wersji elek-
tronicznej, w określonym układzie
i formacie (schemat XML), do 25.
dnia miesiąca za miesiąc poprzed-
ni.

i wyjaśnienia wątpliwości. Na tym
etapie przedsiębiorca nie ponosi
żadnych kosztów (np. kara, odset-
ki). Jeżeli nie skorzysta z tej moż-
liwości, może spodziewać się dzia-
łań ze strony urzędu skarbowego
w zakresie stwierdzonych wątpli-
wości. Wszelkie dane przesyłane
w ramach JPK są szyfrowane
i gwarantują bezpieczeństwo.

Aplikacje: Ministerstwo Finan-
sów na stronie www.jpk.mf.gov.pl
udostępniło Aplikację Klient
JPK, która ułatwia podatnikom
bezkosztowe generowanie i wysy-
łanie plików JPK.

Testowanie

Mikroprzedsiębiorcy obowią-
zek przekazywania plików
JPK_VAT będą mieli od 1 stycz-
nia 2018 r., jednak już teraz mogą
testować elektroniczne składanie
JPK_VAT za październik, listopad
i grudzień 2017 r. używając Apli-
kacji Klient JPK.

Autoryzacja wysyłki
JPK:

Do wysyłania plików JPK po-
trzebny jest certyfikowany podpis
elektroniczny (płatny) lub profil
zaufany e-PUAP (bezpłatny).

Jednym z celów, jaki stawia so-
bie Krajowa Administracja Skar-
bowa jest stałe polepszanie sytu-
acji przedsiębiorców poprzez
wzmacnianie uczciwej konkuren-
cji. Wprowadzone w ostatnim cza-
sie rozwiązania uszczelniające
przyniosły już efekty w postaci
większych wpływów do budżetu
państwa. Pośród tysięcy działają-
cych uczciwie firm, znajdują się też
takie, które próbowały i pewnie
w niektórych przypadkach nadal
próbują wyłudzać podatki.

Podejmowane przez Krajową
Administrację Skarbową działania
nie tylko zwiększają wpływy z po-
datków, ale również przyczyniają
się do tworzenia uczciwego pola
dla konkurencji, tak aby uczciwi
przedsiębiorcy nie musieli toczyć
nierównej walki z oszustami.

JPK nie jest rozwiązaniem no-
wym, ale od przyszłego roku bę-
dzie ono dotyczyło kolejnej grupy
– mikroprzedsiębiorców. Krajowa
Administracja Skarbowa zachęca
do testowego składania JPK_VAT
już teraz, po to, by mikroprzedsię-
biorcy mieli możliwość nauczenia
się obsługi nowego narzędzia
w praktyce. Dzięki JPK_VAT

JPK_VAT dla mikroprzedsiêbiorców

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy dołączą
do grona podatników VAT, którzy prowadzą

elektroniczną ewidencję VAT
(czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT)

oraz przesyłają ją jako JPK_VAT.
Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT

od 1 lipca 2016 r.,
a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

Na Podkarpaciu jest ok. 70 tys.
podatników podatku VAT.

przedsiębiorca uporządkuje dane
na temat swoich transakcji, co po-
zwoli na lepszą kontrolę wew-
nętrzną w firmie jak i weryfikację
ze strony urzędu. Zgromadzone
dane na temat transakcji pozwolą
z kolei zmniejszyć liczbę kontroli
wyrywkowych, a urząd będzie mógł
skupić się na nieuczciwych podat-
nikach. Przedsiębiorca stosujący
JPK będzie miał również możliwość
skorygowania swoich błędów bez
negatywnych dla niego konsekwen-
cji, po otrzymaniu powiadomienia
z urzędu skarbowego o stwierdzo-
nych rozbieżnościach. Rozliczenie
przez JPK oznacza ponadto spraw-
niejszy zwrot VAT-u, skrócony z 60
do 25 dni (w branży budowlanej do
15 dni).

Celem działań podejmowanych
przez Krajową Administrację Skar-
bową jest również pobór należno-
ści podatkowych i celnych oraz za-
pewnienie stabilnych i zrównowa-
żonych finansów publicznych.
W województwie podkarpackim
wpływy z tytułu podatków na koniec
III kwartału 2017 r. były większe
o ponad 13% w stosunku do analo-
gicznego okresu roku poprzednie-
go i wyniosły ponad 4,3 mld zł. Naj-
większy wzrost wpływów w tym
okresie nastąpił w podatku VAT, bo
o prawie 25%, z tytułu podatku od
towarów i usług do podkarpackich
urzędów skarbowych wpłynęło o ok.
350 mln zł więcej niż w III kwartale
ubiegłego roku kiedy wpływy
z tego podatku wyniosły 1,5 mld.

.

od 2018 roku

Na czym polega
obowiązek
JPK_VAT?

Obowiązek polega na comie-
sięcznym przekazywaniu w postaci
elektronicznej ewidencji zakupu
i sprzedaży (JPK_VAT). Jeżeli po-
datnik prześle ewidencję zakupu
i sprzedaży VAT i nie otrzyma in-
formacji zwrotnej (SMS lub
e-mail) z prośbą o uzupełnienie
lub wyjaśnienie, wtedy może uwa-
żać, że fiskus nie ma zastrzeżeń
do przedłożonych dokumentów.
W przeciwnym wypadku zostanie
poinformowany o niejasnościach
i zobowiązany do samokontroli
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bezrobotnego

Cel prCel prCel prCel prCel projektu:ojektu:ojektu:ojektu:ojektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do
29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształ-
ceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

KKKKKto może skto może skto może skto może skto może skorzystać z prorzystać z prorzystać z prorzystać z prorzystać z projektu?ojektu?ojektu?ojektu?ojektu?     Uczestnikami projektu mogą zostać kkkkkobietobietobietobietobiety i mężczyźniy i mężczyźniy i mężczyźniy i mężczyźniy i mężczyźni
w wieku 18-29 latw wieku 18-29 latw wieku 18-29 latw wieku 18-29 latw wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 3O roku życia) zarejestrowane w PUP
Leżajsk jako bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy (w tym: osoby niepełnosprawne
posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz osoby długotrwale bezrobot-
ne) spełniające łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie:
� osoby,     które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (tzn: kształcenie

w trybie dziennym),
� osoby,     które w okresie w okresie w okresie w okresie w okresie ostatnich 4 tostatnich 4 tostatnich 4 tostatnich 4 tostatnich 4 tygodni ygodni ygodni ygodni ygodni nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze

środków publicznych,
� w przypadku osób do 25 rw przypadku osób do 25 rw przypadku osób do 25 rw przypadku osób do 25 rw przypadku osób do 25 roku życia, oku życia, oku życia, oku życia, oku życia, muszą podpisać umowę o przyznanie jednorazowych

środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu w terminie do 4 miesięcy w terminie do 4 miesięcy w terminie do 4 miesięcy w terminie do 4 miesięcy w terminie do 4 miesięcy
od dnia ostatniej rejestrod dnia ostatniej rejestrod dnia ostatniej rejestrod dnia ostatniej rejestrod dnia ostatniej rejestracji w PUPacji w PUPacji w PUPacji w PUPacji w PUP.

Powiatowy Urz¹d Pracy w Le¿ajsku informuje, ¿e w okresie 1.01.2017 r. – 31.10.2018 r. realizuje projekt pt.

AKTYWIZACJA OSÓB M£ODYCH POZOSTAJ¥CYCH BEZ PRACY
W POWIECIE LE¯AJSKIM (III)

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W rW rW rW rW ramach pramach pramach pramach pramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:ojektu realizowane są następujące formy wsparcia:ojektu realizowane są następujące formy wsparcia:ojektu realizowane są następujące formy wsparcia:ojektu realizowane są następujące formy wsparcia:
� indywidualne porindywidualne porindywidualne porindywidualne porindywidualne poradnictwo zawodoweadnictwo zawodoweadnictwo zawodoweadnictwo zawodoweadnictwo zawodowe (przewidziane dla wszystkich uczestników projektu);
� staż średnio 7 m-cy staż średnio 7 m-cy staż średnio 7 m-cy staż średnio 7 m-cy staż średnio 7 m-cy (planowany nabór wniosków w terminie od 16.X.2O17 r. do 31.X.2O17 r. –

rozpoczęcie stażu grudzień 2O17 r. / styczeń 2O18 r.)
� bon na zasiedleniebon na zasiedleniebon na zasiedleniebon na zasiedleniebon na zasiedlenie (nabór ciągły do wyczerpania środków finansowych w ramach projektu);
� jednorjednorjednorjednorjednorazowe śrazowe śrazowe śrazowe śrazowe środki na podjęcie działalności gospodarczejodki na podjęcie działalności gospodarczejodki na podjęcie działalności gospodarczejodki na podjęcie działalności gospodarczejodki na podjęcie działalności gospodarczej (nabór ciągły do wyczerpania

środków).

Szczegółowe informacje:Szczegółowe informacje:Szczegółowe informacje:Szczegółowe informacje:Szczegółowe informacje:PowiatowPowiatowPowiatowPowiatowPowiatowy Urząd Pry Urząd Pry Urząd Pry Urząd Pry Urząd Pracy w Leżajsku, ul. Mickiewicza 56, 37-3OOacy w Leżajsku, ul. Mickiewicza 56, 37-3OOacy w Leżajsku, ul. Mickiewicza 56, 37-3OOacy w Leżajsku, ul. Mickiewicza 56, 37-3OOacy w Leżajsku, ul. Mickiewicza 56, 37-3OO
Leżajsk. StażeLeżajsk. StażeLeżajsk. StażeLeżajsk. StażeLeżajsk. Staże – pok. 21, tel. 17 242 73 73 wew. 42; Bon na zasiedlenie Bon na zasiedlenie Bon na zasiedlenie Bon na zasiedlenie Bon na zasiedlenie – pok. 27, tel. 17 242 73 73
wew. 44; JednorJednorJednorJednorJednorazowe śrazowe śrazowe śrazowe śrazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej odki na podjęcie działalności gospodarczej odki na podjęcie działalności gospodarczej odki na podjęcie działalności gospodarczej odki na podjęcie działalności gospodarczej – pok.17, tel. 17 242 73 73
wew. 32

Wniosek i regulamin jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu
Pracy w Leżajsku pod adresem: www.praca.lezajsk.pl w zakładce dla Klienta Indywidualnego
w menu „druki do pobrania”.
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