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„Niepodległa do Hymnu” to 
inicjatywa, której podstawowym 
celem jest zaangażowanie Polek 
i Polaków do wspólnego zaśpie-
wania hymnu 11 listopada do-
kładnie o godzinie 12:00.

 
Do akcji zapraszamy zarów-

no najważniejsze instytucje pań-
stwowe, jak i najmniejsze społecz-
ności lokalne. Dokładnie o godz. 
12:00 podczas ofi cjalnych obcho-
dów przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie do hym-
nu staną przedstawiciele Pań-
stwa. O tej samej godzinie stacje 
radiowe w całej Polsce wyemitu-
ją hymn naszego Państwa, tak by 
każdy Polak mógł się dołączyć do 
wspólnego śpiewania. 

 
Zapraszamy również Państwa 

i kierowane lub nadzorowane 
przez Państwa instytucje do włą-
czenia się do akcji „Niepodległa 
do hymnu”. Zapraszamy do zare-
zerwowania w programie uroczy-
stości, które Państwo przygotowu-

„Niepodległa do Hymnu” 
– włącz się 

w ogólnopolskie śpiewanie 
11 listopada

W  2018 świętujemy setną rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. W  związku ze zbliżającą się datą 
11 listopada – jedną z  najważniejszych w  naszej historii 
– Biuro Programu Niepodległa zaprasza do współtworze-
nia wyjątkowego wydarzenia, które w bezprecedensowy 
sposób zachęci Polaków do wspólnego i radosnego świę-
towania.

jecie, kilku minut na odśpiewanie 
hymnu. Prosimy też o zapropo-
nowanie Państwa mieszkańcom 
miejsc, w których wspólnie z bli-
skimi, przyjaciółmi, sąsiadami 
mogliby się zebrać i przyłączyć do 
wykonania Mazurka Dąbrowskie-
go. 

Zapraszamy również do wyko-
rzystania hashtagu #niepodle-
gladohymnu i zamieszczania in-
formacji zarówno na Państwa 
stronach internetowych, profi -
lach w mediach społecznościo-
wych, jak i zachęcenie wszystkich 
uczestników do tego samego. 

 
Do akcji można dołączyć wy-

pełniając formularz na stronie 
https://niepodlegla.gov.pl/do-
daj-wydarzenie/ i wśród rodza-
jów wydarzenia wybierając akcję 
„Niepodległa do hymnu”. 

 
W przypadku dodatkowych py-

tań prosimy o kontakt pod adre-
sem email: hymn@niepodlegla.
gov.pl.

Spójrzmy prawdzie w oczy
 

Spójrzmy prawdzie w oczy: w nieobecne
oczy potrąconego przypadkowo
przechodnia z podniesionym kołnierzem; w stężałe
oczy wzniesione ku tablicy z odjazdami
dalekobieżnych pociągów; w krótkowzroczne
oczy wpatrzone z bliska w gazetowy petit;
w oczy pośpiesznie obmywane rankiem
z nieposłusznego snu, pośpiesznie ocierane
za dnia z łez nieposłusznych, pośpiesznie
zakrywane monetami, bo śmierć także jest
nieposłuszna, zbyt śpiesznie gna w ślepy zaułek
oczodołów; więc dajmy z siebie wszystko
na własność tym spojrzeniom, stańmy na wysokości
oczu, jak napis kredą na murze, odważmy się spojrzeć
prawdzie w te szare oczy, których z nas nie spuszcza,
które są wszędzie, wbite w chodnik pod stopami,
wlepione w afi sz i utkwione w chmurach;
a choćby się pod nami nigdy nie ugięły
nogi, to jedno będzie nas umiało rzucić
na kolana.

Stanisław Barańczak
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PODSUMOWANIE KADENCJI 
ZARZĄDU POWIATU LEŻAJSKIEGO

2014-2018
Mijająca kadencja była cza-
sem wielu wyzwań dla Za-
rządu Powiatu Leżajskiego. 
Dzięki skutecznej i aktywnej 
pracy Zarządu oraz Rady Po-
wiatu minione cztery lata 
z pewnością można uznać za 
udane.

Dokładaliśmy wszelkich sta-
rań, aby nasze działania przyczy-
niły się do poprawy jakości życia 
mieszkańców powiatu leżajskie-
go. Zrealizowaliśmy wiele przed-
sięwzięć, które wpłynęły na po-
prawę infrastruktury drogowej, 
bezpieczeństwa, znaczne podnie-
sienie standardów opieki zdro-
wotnej oraz szkolnictwa. W cią-
gu czterech minionych lat Zarząd 
Powiatu wygospodarował na in-
westycje ponad 78 mln zł. Leżaj-
ski Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej, którego or-
ganem właścicielskim jest Powiat 
Leżajski, zrealizował inwestycje 
za ok. 30 mln zł, co daje łącznie 
ponad 100 mln zł z przeznacze-
niem na inwestycje podczas obec-
nej kadencji. O wielkości zaanga-
żowania inwestycyjnego Powiatu 
Leżajskiego świadczy także re-
kordowy budżet i sukces w reali-
zacji największej inwestycji, czyli 
przebudowy mostu w Rzuchowie. 
Oczekiwania społeczne związane 
z tym przedsięwzięciem były spo-
re, więc tym bardziej cieszy nas 
fakt, że udało się nam im spro-
stać.

Kadencja 2014-2018, to czas 
rozwoju także dla SP ZOZ w Le-
żajsku. Dzięki wsparciu Zarzą-
du Powiatu i determinacji dyrek-
cji szpitala udało się zrealizować 
jedną z najważniejszych inwesty-
cji – budowę bloku operacyjne-
go. Powstało również nowoczes-
ne lądowisko dla helikopterów 
Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego i doposażono Szpitalny Od-
dział Ratunkowy. Dzięki realiza-
cji tych inwestycji zwiększyła się 
dostępność do wysokiej jakości 
usług zdrowotnych na poziomie 
opartym o standardy obowiązu-
jące w krajach Unii Europejskiej.

Ponadto Powiat Leżajski dzię-
ki staraniom Zarządu pozyskał 
dworek na ulicy Sandomierskiej. 
Obiekt, który do roku ubiegłe-
go był jeszcze własnością Skarbu 
Państwa i popadał w ruinę, w wy-
niku korzystnej zamiany będzie 
niebawem pełnił funkcję przed-
szkola dla dzieci niepełnospraw-
nych.

Na przestrzeni kilku ostatnich 
lat wzrosło zainteresowanie na-
uką w szkołach prowadzonych 
przez Powiat Leżajski. Jest to za-
sługą przede wszystkim dyrekcji 
szkół oraz nauczycieli, którzy sta-
rają się poszerzać i uatrakcyjniać 
ofertę edukacyjną. Sporą grupę 
uczniów obu szkół stanowi mło-
dzież mieszkająca w powiatach 

ościennych, w związku z czym po-
jawił się problem braku miejsc 
w internacie. Zarząd Powiatu, do-
strzegając konieczność niezwłocz-
nego poszerzenia bazy internato-
wej, wygospodarował niezbędne 
środki finansowe na rozbudowę 
budynku B Starostwa Powiato-
wego w Leżajsku, w którym mie-
ści się internat. Dzięki temu po-
jawiło się 50 dodatkowych miejsc 
noclegowych.

Oprócz wyżej wymienionych, 
realizacja kilkudziesięciu innych 
przedsięwzięć sprawiła, że mija-
jąca kadencja była czasem nie tyl-
ko wielu wyzwań, ale także nie-
małej satysfakcji. Jest to również 
zasługą osób zaangażowanych 
w każdy, nawet najmniejszy pro-
jekt, dlatego korzystając z okazji 
pragniemy podziękować miesz-
kańcom powiatu leżajskiego za 
zaufanie, współpracę, konstruk-
tywne uwagi i cierpliwość, człon-
kom Rady Powiatu za wsparcie, 
a także pracownikom Starostwa 
Powiatowego w Leżajsku i jed-
nostek organizacyjnych Powiatu 
za codzienny wkład i zaangażo-
wanie.

Zapraszamy do zapoznania się 
z podsumowaniem działań obec-
nego Zarządu Powiatu Leżajskie-
go na wybranych obszarach.

Zarząd 
Powiatu Leżajskiego

Zarząd Powiatu Leżajskiego

Most w Rzuchowie
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Na poszczególnych obszarach wydatki Budżetu Powiatu przedstawiają się następująco:

2015

5 mln 10 mln 15 mln 20 mln 25 mln 30 mln 35 mln

Rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, przetwórstwo prze mysłowe:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, turystyka:

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obrona narodowa:

Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza:

Obsługa długu publicznego, różne rozliczenia:

Administracja:

Ochrona zdrowia:

Pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Inne (transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska):

2 094 970 zł

1 602 406 zł

6 889 559 zł

214 306 zł

7 414 069 zł

3 662 772 zł

12 797 846 zł

10 294 440 zł

30 893 125 zł

5 mln 10 mln 15 mln 20 mln 25 mln 30 mln 35 mln

Rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, turystyka:

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obrona narodowa wymiar sprawiedliwości:

Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza:

Obsługa długu publicznego, różne rozliczenia:

Administracja:

Ochrona zdrowia:

Pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Inne (transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska):

702 171 zł

645 581 zł

7 316 982 zł

32 608 zł

6 398 913 zł

3 574 050 zł

12 613 067 zł

14 489 691 zł

31 021 885 zł

2016

I. BUDŻET
Powodzenie realizacji zadań zaplanowa-

nych przez Zarząd Powiatu na początku ka-
dencji nie byłoby możliwe bez odpowiedniego 
zarządzania finansami publicznymi, ich właś-
ciwego zagospodarowania i systematycznej 
kontroli wydatków. 

Najważniejsze pozycje w Budżecie Powia-
tu, czyli dochody i wydatki na przestrzeni czte-
rech ostatnich lat kształtowały się następują-
co:

2015

2016

2017

2018I półrocze

dochody: 77 751 000 zł
wydatki: 79 051 000 zł

dochody: 80 023 578 zł
wydatki: 76 941 174 zł

dochody: 101 951 142 zł
wydatki: 105 206 516 zł

dochody: 48 445 983 zł
wydatki: 40 182 651 zł



5KURIER POWIATOWY n nr 10/2018 (167)

POWIAT

5 mln 10 mln 15 mln 20 mln 25 mln 30 mln 35 mln

Rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, turystyka:

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obrona narodowa wymiar sprawiedliwości:

Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza:

Obsługa długu publicznego, różne rozliczenia:

Administracja:

Ochrona zdrowia:

Pomoc społeczna, rodzinna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Inne (transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska):

3 073 187 zł

769 698 zł

7 642 480 zł

34 086 865

10 315 zł

8 445 129 zł

3 870 206 zł

14 161 464 zł

33 012 199 zł

2017

5 mln 10 mln 15 mln 20 mln

Rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, turystyka:

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obrona narodowa wymiar sprawiedliwości:

Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza:

Obsługa długu publicznego, różne rozliczenia:

Administracja:

Ochrona zdrowia:

Pomoc społeczna, rodzinna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Inne (transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska):

216 909 zł

284 362 zł

4 123 924 zł

17 353 666 zł

22 620 zł

4 690 972 zł

3 742 219 zł

3 024 597 zł

6 637 973 zł

2018

I
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II. INWESTYCJE

ROK ŚRODKI UE
DOTACJE  

Z BUDŻETU  
PAŃSTWA

UZUPEŁNIENIE 
SUBWENCJI 

OGÓLNEJ

DOTACJE  
Z FUNDUSZY 
CELOWYCH

POMOC  
FINANSOWA  

Z GMIN

ŚRODKI  
WŁASNE  
POWIATU

RAZEM

2015 1 752 849,67 zł 4 156 063,56 zł - 17 000 zł 2 572 325,65 zł 2 804 521,03 zł 11 302 759,91 zł

2016 - 3 533 038 zł - 44 000 zł 2 472 335,43 zł 4 029 862,95 zł 10 079 236,38 zł

2017 7 446 091,68 zł 10 049 155 zł 56 600 zł 150 000 zł 3 866 673,61 zł 11 143 059,78 zł 32 711 580,07 zł

2018 2 693 475,92 zł 3 816 056 zł 1 382 100 zł 239 536,42 zł 3 835 802,94 zł 12 137 305,53 zł 24 104 276,81 zł

SUMA 11 892 417,27 zł 21 554 312,56 zł 1 438 700 zł 450 536,42 zł 12 747 137,63 zł 30 114 749,29 zł 78 197 853,17 zł
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Droga powiatowa nr 1256R Sieniawa – Piskorowice – Leżajsk

Droga powiatowa nr 1238R Łętownia – Hucisko – Maleniska

Most w Rzuchowie
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a) Inwestycje drogowo-mostowe

NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ ZADANIA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

2015

1.	 Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) 
gr. powiatu – Łętownia – Sarzyna w miejscowości Łętownia i Nowa 
Sarzyna, dł. 4,7 km i 0,83 km

5 463 299 zł
 – dofinansowanie z budżetu państwa: 2 622 540 zł
 – Miasto i Gmina Nowa Sarzyna: 1 800 000 zł
 – środki własne Powiatu: 1 200 000 zł

2.	 Przebudowa drogi powiatowej nr 1268R Kopanie Żołyńskie – Grodzi-
sko Dolne w miejscowości Grodzisko Dolne, dł. 1,314 km

544 092 zł
 – dofinansowanie z budżetu państwa: 410 000 zł
 – Gmina Grodzisko Dolne: 20 000 zł
 – środki własne Powiatu: 114 092 zł

3.	Trasy rowerowe w Polsce wschodniej (województwo podkarpackie):
 – przebudowa drogi powiatowej 1260R Brzóza Królewska – Julin, dł. 

1,930 km
 – przebudowa drogi powiatowej nr 1241 Przychojec – Baranówka, dł. 

0,825 km

1 043 000 zł
 – dofinansowanie z UE w ramach Programu Operacyjnego 

Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013: 843 600 zł 
 – środki własne Powiatu: 199 400 zł

4.	 Przebudowa drogi powiatowej nr 1326R Piskorowice – Chałupki Pi-
skorowickie, dł. 0,80 km

342 000 zł
 – Gmina Leżajsk: 171 000 zł
 – środki własne Powiatu: 171 000 zł

5.	 Przebudowa drogi powiatowej nr 1246R Kuryłówka – gr. powiatu – 
Tarnogród w miejscowości Jastrzębiec, dł. 0,615 km

253 000 zł
 – Gmina Kuryłówka: 126 000 zł
 – środki własne Powiatu: 126 000 zł

6.	 Przebudowa drogi powiatowej nr 1268R Kopanie Żołyńskie – Grodzi-
sko Dolne, dł. 1,203 km

475 068 zł
 – Gmina Grodzisko Dolne: 237 084 zł
 – środki własne Powiatu: 237 084 zł

7.	 Przebudowa drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Kolonia Polska 
o dł. 1,5 km i przebudowa drogi powiatowej nr 1251R Majdan Sie-
niawski (gr. powiatu) – Kolonia Polska, dł. 0,2 km.

(całość  
z drogą poniżej:  

786 280 zł )

 – dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych: 430 000 zł

 – Gmina Kuryłówka: 191 430 zł
 – środki własne Powiatu: 164 850 zł

2016

8.	 Przebudowa drogi powiatowej nr 1256 Sieniawa – Piskorowice – Le-
żajsk i drogi nr 1254R od drogi nr 1257R Ożanna – Piskorowice, dł. 
8,65 km

4 636 500 zł

 – środki z budżetu państwa: 2 293 000 zł
 – Gmina Leżajsk: 1 098 500 zł
 – Gmina Kuryłówka: 229 000 zł
 – środki własne Powiatu: 1 016 000 zł

9.	 Przebudowa drogi powiatowej nr 1276R Brzyska Wola – gr. powiatu 
(Luchów Dolny), dł. 1,28 km

659 099 zł
 – Gmina Kuryłówka: 330 000 zł
 – środki własne Powiatu: 330 000 zł

10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1083R (Krzywdy) gr. powiatu – Łę-
townia na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1084R 
w miejscowości Łętownia, dł. 0,40 km

564 025 zł
 – Miasto i Gmina Nowa Sarzyna: 285 000 zł
 – środki własne Powiatu: 279 024 zł

11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1241R Ruda Łańcucka – Przychojec 
– Leżajsk, dł. 3,62 km

1 660 644 zł

 – środki z budżetu państwa (wojewoda) przeznaczone na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 856 905 zł

 – Gmina Leżajsk: 302 000 zł
 – Miasto i Gmina Nowa Sarzyna: 95 000 zł
 – środki własne Powiatu: 406 739 zł

12.	Przebudowa drogi nr 1247R Brzyska Wola – Słoboda (Kolonia Pol-
ska), dł.0,98 km

513 098 zł
 – środki z budżetu państwa: 314 021 zł
 – Gmina Kuryłówka: 99 088 zł
 – środki własne Powiatu: 99 088 zł

13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1263R od drogi powiatowej  
nr 1260R – Podkudłacz, dł. 1,54 km

872 052 zł

 – środki z budżetu państwa przeznaczone na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych: 603 000 zł

 – Gmina Leżajsk: 90 042 zł
 – środki własne Powiatu: 179 010 zł

2017

14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1238R Łętownia – Hucisko – Male-
niska w Woli Zarczyckiej, dł. 5,12 km

4 022 661 zł

 – dofinansowanie z UE w ramach PROW 2014-2020 63% 
wartości zadania: 2 560 000 zł

 – Miasto i Gmina Nowa Sarzyna: 980 000 zł
 – środki własne Powiatu: 483 046 zł

15.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1243 Jelna – Maleniska I etap,  
dł. 4,171 km

4 885 512 zł

 – środki z budżetu państwa w ramach Programu Rozwo-
ju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 2016-2019: 
2 406 121 zł

 – Miasto i Gmina Nowa Sarzyna: 1 190 818 zł
 – Gmina Leżajsk: 350 000 zł
 – środki własne Powiatu: 865 000 zł

16.	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1274R, 1259R, 1275R 
w Chodaczowie i Laszczynach

2 913 420 zł
Zadanie realizowane przez Gminę Grodzisko Dolne z dofi-
nansowaniem z UE w ramach PROW 2014-2020
 – Powiat Leżajski na ww. zadanie przekazał 387 000 zł
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17.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1269R w Opaleniskach 

i Zmysłówce oraz skrzyżowania dróg 1259R i 1275R, dł. 0,4 km
852 194 zł

 – Gmina Grodzisko Dolne: 505 000 zł
 – środki własne Powiatu: 347 194 zł

18.	Przebudowa mostu przez potok Łowisko (Żyłka) w Woli Zarczyckiej 
w ciągu drogi powiatowej nr 1264R Wola Zarczycka – Wólka Niedź-
wiedzka

1 177 166 zł

 – środki z budżetu państwa (rezerwa subwencji ogólnej, 
której dysponentem jest Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa): 566 600 zł

 – Miasto i Gmina Nowa Sarzyna: 70 000 zł
 – środki własne Powiatu: 540 566 zł

2018

19. Przebudowa mostu na rzece San w Rzuchowie 11 205 999 zł
– środki z budżetu państwa: 7 617 734 zł
– Gmina Leżajsk: 50 000 zł
– środki własne Powiatu: 3 589 265 zł

20.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. powiatu 
– Łętownia – Sarzyna II etap.

7 537 013 zł

– dofinansowanie z UE w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-
2020: 6 321 067 zł

– Miasto i Gmina Nowa Sarzyna: 750 000 zł 
– środki własne Powiatu: 465 046 zł

21.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna-Gied-
larowa z remontem mostu na rzece Leszczynka i przebudową skrzy-
żowania z drogą powiatową nr 1266R Biedaczów – Grodzisko Górne 
(w trakcie realizacji)

1 942 093 zł

– środki z budżetu państwa (w ramach Rządowego Pro-
gramu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regio-
nów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogo-
wej): 743 094 zł

– Gmina Grodzisko Dolne: 370 000 zł
– środki własne Powiatu:  460 048 zł

22.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1249R Brzyska Wola 
– Dąbrowica – przez rzekę Złota (w trakcie realizacji)

1 660 000 zł
– dofinansowanie z budżetu państwa: 1 089 718 zł
 – środki własne Powiatu: 570 282 zł

23. Przebudowa drogi powiatowej nr 1260R Maleniska – Brzoza Królews-
ka – gr. powiatu

760 702 zł
 – dofinansowanie z budżetu państwa: 572 212 zł
 – Gmina Leżajsk: 94 244, 87 zł
 – środki własne Powiatu: 94 244,87

24. Przebudowa drogi powiatowej nr 1252R (Cieplice) gr. pow. – Mołynie 
– do drogi nr 1254R (w trakcie realizacji)

2 234 220 zł
 – dofinansowanie z budżetu państwa: 1 360 000 zł
 – Gmina Kuryłówka: 437 110 zł
 – środki własne Powiatu: 437 110 zł

25. Przebudowa drogi powiatowej nr 1269R Zmysłówka – Grodzisko Dol-
ne

1 137 390 zł
 – dofinansowanie z budżetu państwa: 870 000 zł
 – Gmina Grodzisko Dolne: 92 390 zł
 – środki własne powiatu: 92 390 zł
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NAZWA ZADANIA
ROK 

WYKONANIA
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 

ZADANIA
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

„Mamy dowody w sprawie wody” – Rozwój bazy dydaktycznej 
pracowni biologiczno-chemicznej Zespołu Szkół  
im. I. Łukasiewicza w Nowej Sarzynie w kierunku kształtowania 
postaw proekologicznych w społeczności szkolnej

2015 44 218,50 zł
 – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska: 35 374,80 zł
 – środki własne Powiatu: 8843,70 zł

Przebudowa pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu 
budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku

2015 22 800 zł  – środki własne Powiatu: 22 800 zł

Modernizacja i przebudowa budynku B Starostwa celem 
dostosowania do przepisów przeciwpożarowych

2016 199 568,96 zł  – środki własne Powiatu: 199 568,96 zł

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kotłowni 
gazowych przy budynkach Zespołu Szkół Licealnych  
im. B. Chrobrego oraz Zespołu Szkół Technicznych  
im. T. Kościuszki w Leżajsku w ramach zadania  
pn. Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Licealnych, 
Zespołu Szkół Technicznych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego oraz Domu Dziecka.

2016 20 500 zł  – środki własne Powiatu: 20 500 zł

Utworzenie i doposażenie pracowni ekologicznej z mini 
laboratorium chemicznym w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku

2016 53 468,41zł

 – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej:  
42 774,72 zł

 – środki własne Powiatu: 10 693,69 zł

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Licealnych  
im. B. Chrobrego oraz Zespołu Szkół Technicznych  
im. T. Kościuszki w Leżajsku

2017 2 146 967,16zł
 – dofinansowanie z UE w ramach RPO WP 

2014-2020: 1 738 073,67 zł
 – środki własne Powiatu: 408 893,49 zł

Nadbudowy budynku administracyjno-internatowego  
Starostwa Powiatowego w Leżajsku

2017-2018 3 085 373,36 zł  – środki własne Powiatu: 3 085 373,36 zł

Przebudowa ogrodzenia w Domu Pomocy Społecznej 
w Piskorowicach – Mołyniach – I etap

2018 104 550 zł  – środki własne Powiatu: 104 550 zł

Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania poddasza 
na cele użytkowe dworku zlokalizowanego w Leżajsku przy  
ul. Sandomierskiej 39 dla potrzeb SOSW w Leżajsku

2018-2019 2 116 830 zł  – środki własne Powiatu: 2 116 830 zł

Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych  
przy budynku B Starostwa Powiatowego w Leżajsku

2018

Do momentu 
przekazania „Kuriera” 

do druku nie wyłoniono 
wykonawcy

 – dofinansowanie z PFRON
 – środki własne Powiatu: 69 536,42 zł

b) Inwestycje kubaturowe

Hala sportowa w ZSL w Leżajsku po termomodernizacji
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NAZWA ZADANIA
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 

ZADANIA
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

2015

Zakup sprzętu specjalistycznego na wyposażenie ambulansu 
sanitarnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Leżajsku

41 254 zł
 – dofinansowanie z budżetu państwa: 38 715 zł
 – środki SP ZOZ w Leżajsku: 2 539 zł

Dofinansowanie zakupu specjalistycznej karetki do celów 
ratownictwa medycznego” – Zakupiono ambulans Mercedes – 
Benz Sprinter 316 CDI wraz z wyposażeniem 359 628 zł

 – środki z budżetu państwa: 
 – środki SP ZOZ w Leżajsku: 197 294 zł
 – środki własne Powiatu: 100 000 zł
 – pozostałe środki pochodziły od miast i gmin powiatu, MZK Le-

żajsk, ZCH Silikony Polskie 

Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego oraz Zespołów Wyjazdowych dla SP ZOZ 
w Leżajsku” – zadanie nr 1 oraz „Modernizację nawierzchni 
drogowej na drogach przeciwpożarowych oraz pozostałych 
drogach i placach na terenie Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku – zadanie nr 2

4 029 094 zł

 – środki SP ZOZ: 240 896 zł
 – dofinancowanie z UE w ramach RPO WP 2007-2013: 3 787 148 zł

2016

Dofinansowanie modernizacji Oddziału Chirurgii SP ZOZ 
w Leżajsku

297 294 zł
– środki SP ZOZ: 197 294 zł
– środki własne Powiatu: 100 000 zł

Dofinansowanie modernizacji Oddziału Dziecięcego SP ZOZ 
w Leżajsku

627 000 zł
– środki SP ZOZ: 527 000 zł
– środki własne Powiatu: 100 000 zł

Dofinansowanie budowy pawilonu diagnostyczno-
zabiegowego (blok operacyjny) w SP ZOZ w Leżajsku (2016-
2018)

20 232 662 zł

– dofinansowane z UE w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackiego: 9 858 588,07 zł

– środki SP ZOZ: 6 330 734,84 zł
– środki własne Powiatu: 3 917 510 zł

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na wyposażenie 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym 
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

146 667 zł
– dofinansowanie z budżetu państwa: 115 000 zł
– środki SP ZOZ: 31 667 zł

2017

Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

515 010 zł

 – dofinansowanie z budżetu państwa: 44 000 zł
 – Gmina Leżajsk: 20 380 zł
 – Gmina Miasto Leżajsk: 14 000 zł
 – Gmina Grodzisko Dolne: 8000 zł
 – środki SP ZOZ: 43 830 zł

2018

Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na terenie SP 
ZOZ w Leżajsku wraz z dostosowaniem i doposażeniem SOR

4 194 471,96 zł

– dofinansowanie z UE w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko: 3 077 098,38 zł

– środki SP ZOZ: 437 373,58 zł
– środki własne powiatu: 680 000 zł, ponadto za kwotę
100 000 zł Powiat zakupił 20-arową działkę pod budowę lądowiska

III. OCHRONA ZDROWIA
Budynek nowego bloku operacyjnegp Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
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Lądowisko dla helikopterów ratunkowych przy SP ZOZ w Leżajsku

Nowy blok operacyjny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
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W roku 2015 Dom Pomo-
cy Społecznej w Piskorowicach-
-Mołyniach zmagał się z utrzy-
maniem ciągłości w finansowaniu 
bieżących potrzeb. Dzięki wspar-
ciu finansowemu Powiatu uda-
ło się uzyskać płynność finanso-
wą, a stuprocentowe obłożenie 
sprawiło, że zarówno placów-
ka w Piskorowicach-Mołyniach, 
jak i w Dom Pomocy Społecznej 
w Brzózie Królewskiej stały się 
samofinansujące oraz samowy-
starczalne. Po wielu latach po raz 
pierwszy osiągnęto stan w któ-

rym Powiat nie dokłada już środ-
ków finansowych na utrzyma-
nie placówek. Zadania z zakresu 
pomocy społecznej realizowane 
były na bieżąco przy pełnym za-
bezpieczeniu finansowym. Do-
tyczy to zarówno instytucji, jak 
i placówek prowadzonych przez 
Powiat Leżajski takich jak: Po-
wiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Leżajsku, wspomniane 
wyżej Domy Pomocy Społecz-
nej w Piskorowicach-Mołyniach 
i Brzózie Królewskiej, Środowi-
skowy Dom Pomocy Społecznej 

w Jelnej, Dom Dziecka w Nowej 
Sarzynie i Specjalistyczny Ośro-
dek Wsparcia dla Ofiar Przemo-
cy w Rodzinie w Nowej Sarzynie. 
Dzięki niemałym środkom po-
zyskanym w II połowie 2017 r. 
wszystkie placówki mają dobrą 
sytuację finansową i mogły doko-
nać dodatkowych zakupów. 

Pozyskano również dofinan-
sowanie ze środków Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na zakup 
trzech nowych busów 9-osobo-
wych do przewozu osób niepeł-

nosprawnych dla dwóch placó-
wek powiatowych: ŚDS w Jelnej 
i Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Leżaj-
sku, a także Zakładu Aktywno-
ści Zawodowej w Nowej Sarzynie 
prowadzonego przez Stowarzy-
szenie „Dobry Dom”. Ponadto 
dzięki środkom PFRON wydat-
kowanym przez PCPR udało się 
zorganizować kilka imprez mają-
cych na celu integrację społeczną 
osób z niepełnosprawnościami.

Powiat Leżajski jest obec-
nie organem prowadzącym dla 
dwóch szkół średnich: Zespołu 
Szkół Licealnych im. Bolesława 
Chrobrego w Leżajsku i Zespołu 

Szkół Technicznych im. Tadeusza 
Kościuszki w Leżajsku oraz Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego im. św. Jana Pawła 
II. W roku bieżącym, w związku 

ze słabymi wynikami naboru na 
przestrzeni ostatnich kilkunastu 
lat, podjęto decyzję o wygaszeniu 
Zespół Szkół im. Ignacego Łuka-
siewicza w Nowej Sarzynie. Na-

bór w szkołach średnich podczas 
dobiegającej kadencji Zarządu 
Powiatu Leżajskiego przedstawia 
się następująco:

IV. OŚWIATA

ZLS
393ZST

488

ZLS
364ZST

395

ZLS
369ZST

412

ZLS
366ZST

438

ZSNS 31

Nabór na rok szkolny
2015/16

Nabór na rok szkolny
2016/17

Nabór na rok szkolny
2017/18

Nabór na rok szkolny
2018/19

V. POMOC SPOŁECZNA

Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach
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W roku 2015 wyremontowano 
plac wewnętrzny Komendy Po- 
wiatowej Państwowej Straży Po- 
żarnej w Leżajsku z rozbiórką sta-
cji paliw (II etap). Ze środków 
Powiatu Zarząd przeznaczył na to  
zadanie kwotę 20 tys. zł. W 2016 r. 
dofinansował kwotą 40 tys. zł 

W celu usprawnienia i ułatwie-
nia obsługi interesantów decyzją 
Zarządu Powiatu wprowadzo-
no system kolejkowy i biletoma-
ty. Tego typu systemy funkcjonu-
ją już z powodzeniem w innych 
urzędach na terenie całego wo-
jewództwa. Rejestracja do kolej-
ki jest możliwa także za pomocą 
strony internetowej. Istotnym ele-
mentem procesu usprawnienia 
obsługi interesantów było rów- 
nież wprowadzenie opcji płat- 
ności bezgotówkowych.

Starostwo Powiatowe w Leżaj- 
sku jako jeden z nielicz-
nych urzędów na Pod-
karpaciu, działa w opar- 
ciu o normę bezpieczeństwa in-
formacji i skutecznie wdrożyło 
System Zarządzania Bezpieczeń-
stwem Informacji zgodnie z ISO/
IEC 27001. Jest to zbiór wyma-
gań umożliwiający ustanawianie, 
monitorowanie, przegląd i dosko- 
nalenie polityki bezpieczeństwa 
urzędu. Umożliwia on ochronę 
informacji przed hakowaniem, 
zniszczeniem i sfałszowaniem.

VI. BEZPIECZEŃSTWO

VII. ADMINISTRACJA

wymianę bram wjazdowych do 
Komendy Powiatowej PSP w Jed-
nostce Ratowniczo-Gaśniczej w No- 
wej Sarzynie. Tej samej Jednostce 
przekazał także kwotę 11 tys. zł na 
aktualizację projektu budowlane-
go budynku garażowo-dekonta-
minacyjnego. W roku ubiegłym 

wykonano remont pomieszczeń 
oraz naprawę uzbrojenia i wypo-
sażenia na kwotę 14 834 zł w Ko-
mendzie Powiatowej PSP w Le-
żajsku. Ponadto za kwotę 10 000 
zł poddano konserwacji i napra-
wie sprzęt transportowy pływa-
jący oraz maszyny i urządzenia 

warsztatowe. W 2018 r. za sumę 
18 500 zł zakupiono dygesto-
rium do laboratorium chemicz-
nego KPPSP oraz dofinansowa-
no zakup zestawu hydraulicznych 
narzędzi ratowniczych i pom-
py hydraulicznej z wężami kwotą 
81 500 zł.

Certyfikat ISO/IEC 27001 potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji

Nowe bramy wjazdowe w KPPSP w Nowej Sarzynie

Wyremontowany plac wewnętrzny KPPSP w Leżajsku
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W trakcie swojej czteroletniej 
kadencji Zarząd Powiatu Le-
żajskiego przykładał dużą wagę 
także do sfery kulturalnej i nie 
szczędził wsparcia finansowego 
w zakresie ochrony dziedzictwa 
kulturowego. Poczyniono stara-
nia adaptacyjne piwnicy Muzeum 
Ziemi Leżajskiej, w celu tworze-
nia sali multimedialnej na potrze-
by muzealne. W sierpniu 2017 r. 
Powiat Leżajski stał się właści-
cielem działki, na której znajdu-
je się klasycystyczny dworek przy 
ulicy Sandomierskiej. Obiekt jest 
w trakcie przebudowy na potrze-
by przedszkola dla dzieci niepeł-
nosprawnych. Dofinansowano 
również szereg projektów na pra-
ce konserwatorskie zabytkowych 
kościołów z sześciu parafii powia-
tu leżajskiego, wpisanych na listę 
dziedzictwa narodowego.

Powiat Leżajski był w ciągu 
ostatnich czterech lat był organi-
zatorem wielu imprez o charak-
terze kulturalnym i patriotycz-
nym. W kalendarzu kulturalnym 
powiatu leżajskiego znajdują się 
dwa wydarzenia, które wyróż-
niają go na tle innych powiatów. 
Pierwsze to obchodzony 7 maja 
Dzień	Powiatu	Leżajskiego, w ra-
mach którego w ubiegłym roku 
odbyła się II Runda Mistrzostw 
Polski Pojazdów Zabytkowych, 
a co roku przyznawane są Na-
grody Przyjaciela Powiatu Leżaj-
skiego dla Przedsiębiorcy, Spo-
łecznika i Osobowości Roku. 
Drugim ważnym dla społeczno-
ści wydarzeniem jest Pielgrzymka	
Służb	 Mundurowych	 Wojewódz-
twa	 Podkarpackiego	 połączona 
z	 Dożynkami	 Powiatowymi, któ-
ra w tym roku odbyła się pod Pa-
tronatem Narodowym Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudy w Stulecie 
Odzyskania Niepodległości. Jest 
to jedyne takie przedsięwzięcie 
w skali województwa. Swoją for-
mułę rozszerzyły Powiatowe	 Ob-
chody	 Święta	 Niepodległości 
– wspólne biesiadowanie przy 
grochówce i śpiewanie pieśni pa-
triotycznych doskonale wpisało 
się w oczekiwania mieszkańców. 
W 2017 r. pod patronatem Sta-
rosty Leżajskiego odbyły się tak-
że cztery ważne wydarzenia kul-
turalne: Plebiscyt	 „Pozytywnie	
zakręceni	w	powiecie	leżajskim”, 
Leżajska	 Noc	 Muzeów, podczas 

której został wystawiony musical 
„Romeo i Julia” w wykonaniu ar-
tystów GOK w Giedlarowej, Lot-
niczy	 Dzień	 Dziecka – zorgani-
zowane przez Muzeum Ziemi 
Leżajskiej oraz Konkurs	 Litera-
cki	„Zwykłe	niezwykłe	życie”, któ-
rego organizatorem był Wydział 
Promocji i Współpracy Starostwa 
Powiatowego w Leżajsku.

VIII. KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

XIX Pielgrzymka Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego

Dzień Powiatu 2018
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We wrześniu 2017 r. zakończył 
się I etap robót, który zakładał 
budowę pawilonu diagnostyczno-
-zabiegowego do stanu surowego 
zamkniętego. Zakończenie prac 
zbiegło się wówczas z decyzją 
Zarządu Województwa Podkar-
packiego o przyznaniu SP ZOZ 
w Leżajsku dofinansowania w wy-
sokości 9 858 588,07 zł, pocho-
dzącego z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego 2014-2020. De-
cyzja ta przyniosła zielone świat-
ło dla II etapu budowy pawilonu, 
która zakończyła się we wrześniu 
br.

Pawilon, którego powierzch-
nia obejmuje 1520 m2, składa się 

Otwarcie nowego bloku operacyjnego 
w leżajskim szpitalu
Wśród kilkudziesięciu inwestycji realizowanych przez Za-
rząd Powiatu mijającej kadencji znalazły się dwie, wobec 
których oczekiwania społeczne były największe. Pierwsza 
z nich – przebudowa mostu w Rzuchowie – została zakończo-
na w sierpniu. 10 października uroczyście otwarto nowy blok 
operacyjny w  Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Leżajsku – drugą z najważniejszych inwestycji.

z czterech sal operacyjnych i sali 
pooperacyjnej, obszaru diagno-
stycznego, w którym znajduje się 
rezonans magnetyczny, tomograf 
komputerowy, centralna steryli-
zacja i stacja dezynfekująca łóżka. 
Został również wybudowany szyb 
windowy na zewnątrz głównego 
budynku z dostępem ze wszyst-
kich oddziałów. Inwestycja była 
niezbędna ze względu na koniecz-
ność dalszego funkcjonowania 
oddziałów zabiegowych: chirur-
gicznego, ortopedycznego i gine-
kologicznego oraz diagnostyki na 
potrzeby całego szpitala. 

Całkowita wartość projektu wy-
nosi 20 106 832,91 zł. Na każdym 
etapie zadania szpital korzystał 

z dofinansowania przez Powiat 
Leżajski. Wsparcie udzielone 
przez Powiat zamyka się w kwo-
cie 3 917 510 zł. Pozostała kwo-
ta, czyli 6 330 734,84 zł to środki 
własne SP ZOZ.

W uroczystości otwarcia blo-
ku operacyjnego udział wzięli 
m.in.: Senator RP Janina Saga-
towska, Poseł na Sejm RP Jerzy 
Paul, Członek Zarządu Sejmi-
ku Województwa Podkarpackie-
go Stanisław Kruczek, Dyrek-
tor Generalny Podkarpackiego 

Urzędu Wojewódzkiego Mar-
cin Zaborniak, Starosta Leżajski 
Marek Śliż, Wicestarosta Leżaj-
ski Zdzisław Leśko, Członek Za-
rządu Powiatu Leżajskiego Lu-
cjan Czenczek, Sekretarz Powiatu 
Kazimierz Kryla, przedstawicie-
le firm: HARTBEX i ERBUD – 
wykonawców I i II etapu budowy 
pawilonu, dyrektorzy i kierownicy 
jednostek powiatowych oraz re-
prezentanci personelu medyczne-
go SP ZOZ. 

NN
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Program:

Godz. 11.00 Uroczysta Msza Św. w Bazylice Zwias- 
towania NMP w  Leżajsku w  intencji 
Ojczyzny z  udziałem pocztów sztan-
darowych, delegacji i  zaproszonych 
gości oraz mieszkańców Ziemi Leżaj-
skiej

Godz. 12.00  Wspólne odśpiewanie hymnu pań-
stwowego w  ramach akcji „Niepodle-
gła do hymnu”

Godz. 12.15 Przemarsz pod pomnik poległych 
w  walkach niepodległościowych, zło-
żenie wieńców i kwiatów

Godz. 13.00 Uroczysta defilada ulicą Mickiewicza 
pod Miejskie Centrum Kultury w  Le-
żajsku 

Godz. 13.15 Plac przy Miejskim Centrum Kultury 
w Leżajsku: Wspólny posiłek (wojsko-
wa grochówka) przy pieśniach patrio-
tycznych wykonanych przez Orkiestrę 
Reprezentacyjną Oddziału Kawalerii 
Ochotniczej w barwach 20 Pułku Uła-
nów im. Króla Jana III Sobieskiego

Godz. 14.00 Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku: 
Patriotyczny program artystyczny pn. 
„A  to Polska właśnie” w  wykonaniu 
młodzieży z Zespołu Szkół Licealnych 
w  Leżajsku oraz artystów Miejskiego 
Centrum Kultury w Leżajsku.

Organizatorzy:

Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku
Starosta Leżajski oraz Burmistrz Leżajska

ZAPRASZAJĄ NA

Powiatowe Obchody 
100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Leżajsk, 11 listopada 2018r.

Współorganizatorzy:
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OŚWIATA – z życia szkół

Zespół Szkół Licealnych w LeżajskuZespół Szkół
Licealnych

im. Bolesława 
Chrobrego
w Leżajsku

Z tej okazji można było spraw-
dzić znajomość języków obcych 
na stoisku językowym, gdzie na 
zwycięzców czekały smaczne na-
grody, wśród których królowały 
muffinki. Natomiast w holu głów-
nym prezentowali się szkolni arty-
ści w repertuarze wielojęzycznym. 
Nie zapomniano również o zwo-
lennikach nowoczesnych techno-
logii, dla których zorganizowa-
no konkurs internetowy z wiedzy 
o krajach europejskich. Pierw-
sze miejsce w tym konkursie zdo-
była Jolanta Kraśnianin z klasy 
3h, druga nagroda powędrowa-
ła do Wiolety Potaczały z klasy 
3h a trzecie miejsce zajął Kon-
rad Kierepka z klasy 2d. Punktem 
kulminacyjnym w tym dniu było 
wyłonienie zwycięzcy konkursu 
na koszulkę z logo EDJ. Klasa 2b 
okazała się najbardziej kreatywna 

i zdobyła główną nagrodę. Rów-
nież w czasie lekcji języków ob-
cych uczniowie mieli możliwość 
brania udziału w quizach i kon-
kursach wielojęzycznych.

Środa była niezwykłym dniem 
zarówno dla uczniów sprawdza-
jących swoją wiedzę językową, jak 

4 października w ZSL im.  
B. Chrobrego w Leżajsku odbył 
się wieczorek zapoznawczy dla 
uczniów klas pierwszych. W uro-
czystości, oprócz młodzieży, wzięli 
udział zaproszeni goście tj. Staro-
sta Leżajski Marek Śliż, Przewod-
niczący Rady Rodziców Ireneusz 
Sudoł, dyrekcja szkoły na czele 
z Dyrektorem Zbigniewem Trę-
baczem, wychowawcy, nauczycie-
le oraz rodzice.

Uczniowie złożyli uroczyste ślu- 
bowanie, dzięki któremu zosta-
li przyjęci do społeczności szkol-

nej. W dalszej części uroczystości 
każda klasa zaprezentowała swój 
profil. Młodzież wykazała się kre-
atywnością i poczuciem humo-
ru. O oprawę artystyczną zadbał 
Chór Belcanto pod batutą Barba-
ry Kuczek oraz soliści – uczniowie 
naszej szkoły. Po części oficjalnej 
rozpoczęła się dyskoteka. Świetną 
zabawę zapewnił młodzieży DJ 
Patryk. Nad przebiegiem uroczy-
stości czuwali organizatorzy wraz 
z wychowawcami klas pierwszych. 

Aleksandra Panocha

Europejski Dzień Języków 
w Chrobrym

W  środę 26 września w  Zespole 
Szkół Licealnych im. Bolesława 
Chrobrego w Leżajsku obchodzo-
no Europejski Dzień Języków.

i nauczycieli języków obcych, któ-
rzy wspólnie świętowali ten dzień 
razem z innymi krajami. To właś-
nie dzięki ich zaangażowaniu 
i pomysłowości ten dzień był tak 
niezwykły.

Europejski Dzień Języków to 
międzynarodowe święto, ustano-

wione z inicjatywy Rady Europy, 
obchodzone w całej Europie co-
rocznie 26 września. Jego celem 
jest zachęcenie Europejczyków 
do nauki języków obcych oraz 
propagowanie zalet różnorodno-
ści językowej. 

BZ

Wieczorek i ślubowanie 
pierwszoklasistów w „Chrobrym”
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Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

Festiwal „Che Maraveja” or-
ganizowany przez władze miasta 
Rimini we Włoszech ma na celu 
propagowanie lokalnej kultu-
ry i dorobku miasta. Do udziału 
w XXI edycji festiwalu (trwającej 
od 30 sierpnia do 6 września), za-
proszony został, działający przy 
Zespole Szkół Technicznych Ze-
spół Pieśni i Tańca „Ziemia Le-
żajska”, który w akompaniamen-
cie kapeli, zaprezentował tańce 
lubelskie, rzeszowskie oraz licz-
ne przyśpiewki ludowe. W trak-
cie festiwalu uliczki miasta pełni-
ły rolę wyznaczonych obszarów, 
na których dominowały: muzy-

ka, słowo, teatr, zabawa i ener-
gia. Ponieważ występy zespołu 
cieszyły się dużym zainteresowa-
niem, „Ziemia Leżajska” zapre-
zentowała swój repertuar na kil-
ku obszarach. 

Dodatkową atrakcją wyjazdu 
było zwiedzanie Wenecji i naj-
starszej republiki świata – San 
Marino. 

Wyjazd był możliwy między in-
nymi dzięki dofinansowaniu, jakie 
zespół otrzymał od Burmistrza 
Leżajska w ramach działań z za-
kresu przeciwdziałania uzależnie-
niom i patologiom społecznym. 

ZST 

W tym roku uroczystość odby-
ła się 25 września, a oprócz ucz-
niów, uczestniczyli w niej: dy-
rekcja szkoły, wychowawcy, 
nauczyciele, rodzice oraz zapro-
szeni goście: Kustosz Klasztoru 
OO. Bernardynów w Leżajsku o. 
Sylwester Skirliński, Starosta Le-
żajski Marek Śliż, Wicestarosta 
Leżajski Zdzisław Leśko, Naczel-
nik Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych Starostwa Powia-
towego w Leżajsku Alina Cebu-
lak, Dyrektor Wydziału Rozwoju 
i Wsparcia Edukacji Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie Jolanta 
Niedźwiedzka, przedstawiciele 
Rady Rodziców: Magdalena Kąt-
nik-Kowalska i Anna Piechuta. 

Uroczystość miała podniosły 
charakter. Rozpoczął ją szkol-
ny zespół muzyczny pięknym wy-
konaniem utworu „Do kołyski” 

z repertuaru zespołu Dżem. Na-
stępnie głos zabrała Dyrektor Ze-
społu Szkół Technicznych Halina 
Samko, która podkreśliła znacze-
nie 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. Ży-
czenia powodzenia i osiągnięcia 
jak najlepszych wyników złożyli 
Starosta Marek Śliż, Wicestarosta 
Zdzisław Leśko oraz Przewodni-
cząca Rady Rodziców Magdale-
na Kątnik-Kowalska. List od Pod-
karpackiego Kuratora Oświaty 
Małgorzaty Rauch odczytała Jo-
lanta Niedźwiedzka. Kierując sło-
wa do pierwszoklasistów Kurator 

Oświaty podkreśliła, że: „Szkoła 
średnia jest ważnym etapem w ży-
ciu młodego człowieka oraz istot-
nym krokiem na drodze ku doro-
słości. Polsce potrzebni są ludzie 
mądrzy, wykształceni, o szerokich 
horyzontach, specjaliści, wykorzy-
stujący jak najlepiej swoje moż-
liwości, potrafiący przekuć wie-
dzę teoretyczną w praktykę. XXI 
wiek stawia przed Wami w tym 
względzie wysokie wymagania. 
Ale szkoła, którą wybraliście ro-
zumie ducha tych czasów”. 

Kolejnym punktem programu 
były prezentacje na temat histo-
rii szkoły i jej patrona Tadeusza 
Kościuszki. Przedstawił je zebra-
nym Bartosz Zygmunt. 

Następnie uczniowie złoży-
li ślubowanie na sztandar szkoły. 
Jego symbolicznym przypieczęto-
waniem był podpis przewodniczą-

Ceremonia ślubowania 
uczniów klas pierwszych

Mając na celu integrację uczniów klas pierwszych oraz pogłębienie poczucia identyfikowania się ze środowiskiem szkol-
nym, od trzech lat w naszej szkole odbywa się ceremonia ślubowania młodzieży rozpoczynającej naukę w ZST. 

cych klas na wspólnym Akcie Ślu-
bowania w Kronice Szkoły. Był to 
najważniejszy moment uroczysto-
ści, dopełnieniem którego było 
zawiązanie społeczności klaso-
wych. Głos zabrali też przedstawi-
ciele klas pierwszych: Aleksandra 
Kostek i Dawid Pęcak. 

Po zakończeniu części oficjal-
nej nadszedł czas na krótki pro-
gram artystyczny. Złożyły się na 
niego: występ szkolnego zespo-
łu muzycznego, który wykonał 
utwór „Szkoła marzeń” zespołu 
Pectus, skecz „Myśli ucznia, my-
śli nauczyciela”, występy Kamila 
Wołczastego oraz Zespołu Pieśni 
i Tańca „Ziemia Leżajska”. 

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

 
ZST

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” we Włoszech
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku

Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy im. św. Jana Pawła II kolej-
ny raz odniósł sukces i otrzymał 
akceptację projektu Erasmus 
plus. Collaboration	to	Have	Abi-
lities	as	New	Goals	of	Education	
C.H.A.N.G.E – co w tłumaczeniu 
brzmi „Międzynarodowa	 współ-
praca	dla	zdobycia	nowych	umie-
jętności.	Kryptonim	ZMIANA” to 
pełny tytuł projektu. Budżet	pro-
jektu – 31 860 euro – obejmuje 
środki przyznane na jego reali-
zację, w której zawiera się mobil-
ność nauczycieli i uczniów, jak 
również zarządzanie projektem. 

Projekt będzie realizowany 
w latach 2018-2020 przez sześć 
szkół publicznych kształcących 
uczniów ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi. Szkoły mają 
swoje siedziby we Włoszech, Gre-
cji, Rumunii, na Litwie i w Turcji. 
W ramach współpracy i realiza-
cji projektu szkoły chcą przeciw-
działać wykluczeniu społecznemu 
swoich uczniów, wprowadzić od-
powiednie standardy, nowe me-
tody nauczania oraz terapie w od-
niesieniu do rozwijającego się 
świata zewnętrznego – takie jak 

C.H.A.N.G.E – nowy projekt, nowe wyzwania
zmiany w systemach edukacyj-
nych poszczególnych państw oraz 
globalizacja i cyfryzacja. Projekt 
zakłada wymianę dobrych prak-
tyk w kształceniu uczniów z nie-
pełnosprawnościami. Zaplano-
wano szereg spotkań na terenie 
każdej z placówek. W ramach 
projektu wyznaczono następujące 
cele do realizacji: 
• motywowanie nauczycieli szkół 

biorących udział w przedsię-
wzięciu do otwartości i zdoby-
wania wiedzy z zakresu pedago-
giki specjalnej,

• poznanie i wprowadzenie no-
wych metod pracy, terapii 
i sposobów nauczania w celu 
eliminacji różnic w efektach na-
uczania tj. wyników osiąganych 
przez uczniów, 

• poznanie i wprowadzenie co 
najmniej dwóch programów 
edukacyjnych pomagających 
rozwiązywać problemy emocjo-
nalne i eliminować zaburzenia 
zachowania uczniów, 

• motywowanie uczniów do zdo-
bywania nowych umiejętności, 

• wprowadzenie nowego trenin-
gu zawodowego dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu umiarkowa-
nym, w celu aktywizacji na lo-
kalnym rynku pracy. 

• rozwijanie kompetencji na-
uczycieli w zakresie stosowania 
technologii informacyjno – ko-
munikacyjnej oraz pracy zespo-
łowej,

• promowanie różnic kulturo-
wych, poszerzenie horyzontów 
i tolerancji dla innych narodów. 

W ramach projektu 30 uczniów 
weźmie udział w wizytach, w któ-

rych uczestniczyć będzie cała spo-
łeczność lokalna.

Projekt rozpocznie szkolenie 
nauczycieli w Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym w dniach 7-9 li-
stopada 2018. W ramach wizyty za-
planowano pracę nad projektem, 
doskonalenie nauczycieli z uży-
ciem technologii informacyjno-ko-
munikacyjnej oraz poznanie mia-
sta i kultury. Zarówno dyrekcja, 
grono nauczycielskie, jak i ucznio-
wie z niecierpliwością oczekują na 
przyjazd partnerów projektowych.

Monika Pęcak

Fo
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KALENDARZ IMPREZ – listopad 2018 r.
PODKARPACKI KONKURS „LITERATURA I DZIECI 2O18”

Termin: listopad 
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku, WDK w Rze-
szowie
Opis:	 Eliminacje miejskie konkursu organizowanego przez Woje-
wódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Konkurs w tym roku odbywa się 
pod hasłem „Niezwykłe opowieści”.

POWIATOWE OBCHODY 1OO. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Termin: 11 listopada
Miejsce: Bazylika Zwiastowania NMP, Miejskie Centrum Kultury  
w Leżajsku
Organizatorzy:	Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku, Powiat Leżaj-
ski, Miasto Leżajsk
Opis: W programie uroczysta msza św. w intencji ojczyzny, patriotycz-
ny program artystyczny w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Li-
cealnych oraz złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem poległych  
w walkach nipodległościowych.

A TO POLSKA WŁAŚNIE – KONCERT Z OKAZJI 1OO. ROCZNICY 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Termin:	11 listopada godz.15.00
Miejsce:	Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Opis:	 Uroczysty koncert patriotyczny zorganizowany z okazji 100 
rocznicy odzyskania niepodległości. 

1OO. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Termin:	11 listopada 
Miejsce: Gmina Grodzisko Dolne
Organizator: Gmina Grodzisko Dolne
Opis: Uroczystości przed pomnikiem „Żywią i Bronią” w Grodzisku 
Miasteczku i na cmentarzu parafialnym pod obeliskiem „Pamięci tym, 
którzy cierpieli i oddali swe życie za Ojczyznę” oraz Msza Święta w in-
tencji ojczyzny.

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA Z CYKLU: „…BY POKOLENIA PAMIĘTAŁY… 
 – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI”

Termin: 11 listopada 
Miejsce: Kuryłówka
Organizator: Wójt Gminy Kuryłówka, GOK w Kuryłówce, Parafia 
Tarnawiec
Opis: 15.00 – Msza Św. w Kościele Św. Józefa, 16.00 – złożenie wień-
ców przed pomnikiem w centrum Kuryłówki, 16.15 – Koncert patrio-
tyczny w sali widowiskowej GOK w Kuryłówce.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „Z EKOLOGIĄ NA TY” 
Termin: 15 listopada godz.10.00
Miejsce:	Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Opis:	Laureaci konkursu „Z ekologią na Ty” otrzymają nagrody, któ-
re zostaną uroczyście wręczone przez sponsorów konkursu. W ramach 
imprezy zostanie wygłoszony krótki wykład na temat ochrony środo-
wiska. 

NOC W BIBLIOTECE
Termin:	16 listopada godz. 17.00
Miejsce:	Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Opis:	Cykliczna impreza dla młodych czytelników biblioteki (5-11 lat), 
w tym roku odbywająca się pod hasłem „Wehikuł czasu”.

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
Termin: 21 listopada godz. 16.30
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku

Opis:	Dyskusyjny Klub Książki tworzą czytelnicy w różnym wieku, któ-
rych łączy pasja czytania i poznawania nowych książek.

ELIMINACJE GMINNE I REJONOWE KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO 
„LITERATURA I DZIECI. NIEZYWKŁE OPOWIEŚCI”

Termin: 19 i 21 listopada
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym, Wojewódzki 
Dom Kultury w Rzeszowie
Opis: Przedmiotem konkursu jest twórczość znaczących i wybitnych 
autorów, którzy w swoich utworach poruszają tematykę związaną 
z różnymi zainteresowaniami i pasjami. Źródłem pomysłów tegorocz-
nych prezentacji będą podania i legendy – opowieści o miejscach, wy-
darzeniach i ludziach, związane z faktami historycznymi, ale niepozba-
wione elementów fantastyki.

FESTIWAL TEATRALNY OTWARCIE
Termin: 23 – 26 listopada
Miejsce:	Miejskie Centrum Kultu-
ry w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Opis:	 Festiwal Teatralny Otwar-
cie powstał z myślą o stale rosnącej 
liczbie osób zainteresowanych tea-
trem. Podczas czterech dni trwania 
imprezy prezentowane są zarówno 
spektakle teatrów zawodowych, jak i ciekawe zjawiska w teatrze al-
ternatywnym. W ramach festiwalu odbywają się także koncerty mu-
zyczne, spotkania z aktorami oraz warsztaty teatralne. W tym roku 
muzycznym zwieńczeniem festiwalu będzie koncert jazzowy Guitars 
Organ Night z gościnnym występem Daniela Lipca. 

GIEŁDA STAROCI
Termin: 24 listopada w godzinach 8.00-12.00
Miejsce:	Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Opis:	Wszyscy fascynacji staroci i kolekcjonerzy, a także Ci, którzy po 
prostu chcą kupić coś starego, niepowtarzalnego i ładnego zarazem, 
będą mieli znów okazję do zakupów. Wszystko za sprawą giełdy staroci.

WIECZÓR ANDRZEJKOWY DLA DZIECI
Termin:	28 listopada
Miejsce: Ośrodek Kul-
tury w Grodzisku Dol-
nym
Organizator: Ośrodek 
Kultury w Grodzisku 
Dolnym
Opis: Wróżby, gry i za- 
bawy oraz dyskoteka 
dla dzieci.

IV BIEG NIEPODLEGŁOŚCI „NOWOSARZYńSKA JEDENASTKA” 
Termin: 10 listopada
Miejsce: Nowa Sarzyna (MOSiR)
Organizatorzy: Grupa radnych „Nasze strony”, Burmistrz Miasta 
i Gminy Nowa Sarzyna 
Opis: Amatorzy biegania będą mieli okazję uczcić na sportowo 100. 
rocznicę odzyskania niepodległości.W ramach zawodów odbędą się 
bieg główny i zawody Nordic Walking na dystansie 11 km oraz bieg 
młodzieżowy ulicami miasta na dystansie 2,3 km. 

INAUGURACJA XIV HALOWYCH MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW 
W NOWEJ SARZYNIE W PIŁCE NOŻNEJ

Termin: 12 listopada 
Miejsce: Nowa Sarzyna (MOSiR) 
Organizatorzy: Miejsko Zakładowy Klub Sportowy „Unia” Nowa 
zyna, Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
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Paryż – stolica świata

Podróż 64

cz.1

„Europa nie doczekała się jesz-
cze swojego narodu, ale posiada 
swoje miasto i jest nim właśnie 
Paryż”, tak pisał o swoim mie-
ście, stolicy Francji Wiktor Hugo. 
Paryż lśni jak brylant, usuwając 
w cień resztę Francji. Mimo wy-
siłków kolejnych rządów francu-
skich, by promować regiony pod 
względem ekonomicznym i kul-
turalnym, stolica nadal przyciąga 
turystów, ludzi z prowincji i uwo-
dzi cudzoziemców. 

Ta międzynarodowa metro-
polia wzbudza skrajne uczucia: 
kocha się ją do szaleństwa lub 
przeklina, a ona przyciąga lub 
odpycha, bywa uwodzicielska 
i okrutna. Paryż to stolica luksusu 
i mody, sztuki i literatury, wspa-
niałych idei i krwawych przewro-
tów, mnogości zabytków i ultra-
nowoczesnej architektury.

Włócząc się po mieście, znaj-
dziemy Paryż małych kafejek, 
w których przy barze sączą wol-
no wino stali bywalcy; Paryż pro-
wincjonalny z uliczkami, willami, 
ogródkami i zaskakującą ciszą. 
Jest też Paryż z marzeń sennych, 
w których pasaże i staroświeckie 
sklepiki czekają na ciekawskich 
gości. Jest Paryż kosmopolitycz-
ny: chiński, indyjski, arabski i ar-
gentyński. Jest Paryż podziem-
ny, kryjący się w tunelach metra, 
kanałach ściekowych i katakum-

bach i Paryż z lotu ptaka, który 
najlepiej podziwiać z wieży Eiffla 
i wzgórza Montmartre.

Paryż to ukochane miasto 
Francuzów, którzy odrobinę lek-
komyślności uważają za sztukę 
życia. Nie przywiązują wagi do 
wielu rzeczy i nie lubią nadmier-
nie przejmować się trudnościami. 
Zmiana poglądów, stylu, obiektu 
uwielbienia jest oznaką, że idzie 
się z prądem, że umie się czerpać 
z ducha czasu lub go wyprzedzać. 
Paryżanin jest dumny ze swe-
go dobrego smaku i uważa go za 
lepszy. Każdy, kto chce uchodzić 
za Paryżanina musi uczestniczyć 
w wydarzeniach kulturalnych, 
spektaklach, uroczystościach czy 
wernisażach – jest to uważane za 
nieodzowne. 

Czy taki jest naprawdę Pa-
ryż? Czym zasłużył sobie na mia-
no „Stolicy świata”? Na te i wiele 
innych pytań, postaramy się zna-
leźć odpowiedź wyruszając w ko-
lejną naszą podróż.

Wczesnym rankiem ruszamy 
w kierunku Katowic. Słońce po-
woli wychyla się zza horyzon-
tu, pomarańczową poświatą otu-
lając poranne mgły. Na drodze 
jest jeszcze cicho i spokojnie. Sły-
chać tylko miarowy pomruk silni-
ka i dźwięki malujące przed nami 
świat awangardowego Paryża. To 
może być tylko Jean Michael Jar-
re – genialny wirtuoz elektronicz-
nych obrazów. Zaczarowani hip-
notycznymi dźwiękami, gdzieś 
gubimy czas, szybko dojeżdżając 
do lotniska w Pyrzowicach. Po-
zostawiamy samochód na pry-
watnym parkingu i pieszo z nie-

wielkimi neseserkami idziemy 
w kierunku lotniska. Teraz ruty-
nowe przymierzanie naszego ba-
gażu do metalowego wzornika 
wielkości, sprawdzenie elektro-
nicznego biletu, irytująca odpra-
wa bagażowa i jesteśmy w stre-
fie odlotów. Przy filiżance kawy 
i herbaty, spoglądając na nielicz-
ne samoloty, spokojnie czekamy 
na podniebny rejs. W końcu, po 
dwóch godzinach czekania – ci-
szę zakłóca ryk silników nasze-
go samolotu. Ponownie spraw-
dzenie biletu i szybkim krokiem 
z płyty lotniska wchodzimy do 
samolotu. Jeszcze pamiątkowe 
zdjęcie i ruszamy w przestworza. 
To jeden z krótszych naszych lo-
tów. 2500 km pokonujemy w nie-
spełna 3 godziny. Za nami Pol-
ska i Niemcy, przed nami Francja 
i jej stolica – Paryż.

Szczęśliwie lądujemy w Be-
auvais, 70 km od Paryża – takie 

są uroki tanich linii lotniczych. 
Przed nami jeszcze 1,5 godzi-
ny jazdy autobusem, by stanąć 
na przedmieściach Paryża. Jest 
jednak za wcześnie, aby udać 
się do hotelu, kupujemy więc bi-
let na metro i zaczynamy na-
szą przygodę z Paryżem z waliz-
kami w ręku. Planujemy jednak 
zwiedzanie tak, by nie oddalać 
się zbytnio od naszego hotelu. 
Wybór pada więc na La Defen-
se – dzielnicę wielkiego bizne-
su, jak również dzielnicę sztuki, 
w której pod gołym niebem pysz-
nią się co krok współczesne rzeź-
by. Przed centrum Quatre Temps 
wznosi się monumentalna rzeźba 
Miro: dwie postacie pomalowa-
ne w jaskrawe barwy, a w odda-
li słynny La Grande Arche, gi-
gantyczny betonowy łuk o masie 
300 000 ton. Każde z ramion tego 
kolosa ze szkła i białego kararyj-
skiego marmuru ma długości 110 

Fotka na lotnisku w Pyrzowicach

Palas de la Defense – centrum przemysłu i nowych technologii

La Grande Arche – Wielki Łuk
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metrów. Wzniesiony według pro-
jektu duńskiego architekta Otto-
na van Sperkelsena stał się do-
minującym akcentem dzielnicy. 
W ażurowych konstrukcjach pod 
łukiem poruszają się oszklone 
windy, łączące parter z poprzecz-
nym ramieniem łuku, pod którym 
zmieściłaby się cała katedra No-
tre Dame wraz ze swoimi wieża-
mi. Znajdują się tu siedziby wielu 
ministerstw. W części północnej 
ulokowały się francuskie i za-
graniczne przedsiębiorstwa. Na 
szczycie, na powierzchni jednego 
hektara, urządzono galerie, wy-
stawy oraz taras widokowy. Mo-
numentalny Wielki Łuk stanowi 
zamknięcie długiej osi biegnącej 
prosto od Luwru, przez plac Con-
corde i Łuk Triumfalny aż do za-
chodniej części Paryża. 

La Defense pnie się nadal do 
góry. Wielki Łuk otaczają coraz 
to nowe wieżowce ze stali i szkła. 
Futurystyczna wizja Le Corbusie-
ra, oddzielenia ruchu pieszego 
od samochodów przynosi efek-
ty. Dzięki temu że ruch pojazdów 
ograniczono do podziemnych ar-
terii i parkingów, spokojnie mo-
żemy podziwiać współczesne 
dzieła sztuki i architektury.

Przed nami Palais de la Defen-
se – centrum przemysłu i nowych 
technologii. Budynek ma kształt 
odwróconej muszli, wspar-
tej o grunt tylko w trzech miej-
scach, odległych od siebie o 218 
metrów. Śmiałość projektu bije 
wszelkie światowe rekordy. 25 
kolumn połączonych żelaznymi 
prętami – dzieło japońskiego ar-
chitekta Miyawaki. Nieco dalej 
„Kciuk” Cesara. Wysoka na 15 
metrów czerwona rzeźba Stabi-
le rouge Caldera, którego dzie-
ła mogliśmy niedawno podziwiać 
w Nowym Jorku. Obok jednego 
z najwyższych budynków dzielni-
cy, Tour Arena, znajduje się dzie-
ło Polaka Igora Mitoraja – Le 
Grand Toscano, z drugiej strony 
budynku fantastyczny świat z ży-
wicy poliestrowej włoskiego arty-
sty Delfino. Muzeum sztuki no-
woczesnej pod gołym niebem 
– dostępne dla każdego. 

Zbliża się pora lunchu. Zapeł-
niają się place i skwery dzielnicy. 
Lunche – to dwugodzinna prze-
rwa, tak więc oprócz małej kawy, 
sandwicha popularne we Fran-
cji bule. Dla nas, niezbyt pasjo-
nująca gra, dla Francuzów peł-
na emocji i powagi. Gra polega 

na rzucaniu metalowymi kula-
mi (z fr. boule – kula) do małej 
lub plastikowej kulki nazywanej 
po francusku cochonnet, co zna-
czy prosiaczek (w Polsce częściej 
używa się nazwy „świnka”).

Kilka przystanków metrem i jes- 
teśmy przy naszym niewielkim ho-
telu. Odremontowany w zabytko-
wej kamienicy zaskakuje nas swo-
ją nowoczesnością i „wielkością”. 
To tutaj znajduje się najmniejsza 
winda na świecie z pasją opisywa-
na przez internautów. Faktycznie, 
wejść do środka może tylko jedna 
osoba i to bez większego bagażu. 
Nasz pokój niewiele większy, ale 
jest czysto i schludnie.

Po krótkim odpoczynku, me-
trem jedziemy do centrum Pary-
ża. Wysiadamy na Place de Cha-
telet, w jednej z najstarszych 
dzielnic Paryża. Niegdyś istniał tu 
warowny zamek. Za panowania 
Filipa Augusta przesunięto gra-
nice miasta i zamek stracił swo-
je znaczenie. W XVI wieku wy-
burzono starą twierdzę, a na jej 
miejscu wytyczono obecny plac. 
W 1806 roku, na środku placu 
wzniesiono fontannę upamięt-
niającą zwycięstwa Napoleona 
Bonapartego.

tekst, zdjęcia 
Ireneusz Wołek

You Tube – Niezwykly Swiat
www.niezwyklyswiat.com

Dzieło Polaka, Igora Mitoraja 
– Le Grand Toscano

Miłośnicy gry w bule Pora lunchu

Postacie – Joan MiroRzeźba Stabile Rouge Alexandra Caldera

W sąsiedztwie placu znajdują 
się dwa teatry: Theatre du Cha-
telet i Theatre de la Ville. Przecz-
nicę dalej płynie Sekwana – uko-
chana rzeka Paryżan. Wije się na 
przestrzeni kilkunastu kilome-
trów przez miasto. Od kiedy za-
mknięto dla ruchu kołowego bul-
wary, rzeka przyciąga zakochane 
pary, osoby szukające miejsca do 
rozmyślań i rozrywki. Codzien-
nie tysiące mieszkańców i tury-
stów przemierzają nadbrzeża, po-
dziwiając wspaniałą i różnorodną 
architekturę stanowiącą świade-
ctwo bogatej historii Paryża. My 
również przysiadając na kamien-
nym murku z mapą w ręku, pod-
dajemy się urokowi Sekwany, 
choć jej kolor daleki jest od ide-
ału. 

Po jednym z 37 mostów Paryża, 
przechodzimy na Ile de la Cite. 
To najsłynniejsza wyspa na Sek-
wanie na której znajduje się kil-
ka cennych zabytków. Ale o niej 
w następnym odcinku naszej po-
dróży.
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• Staże 3-miesięczne lub 6-miesięczne 
u pracodawców (jest możliwość zwrotu 
kosztów dojazdu oraz kosztów opieki 
nad dzieckiem lub osobą zależną).

Dodatkowo 32 uczestników projektu 
po odbytym stażu będzie mogło podjąć 

zatrudnienie u pracodawców zaintereso-
wanych otrzymaniem refundacji wypo-

sażenia lub doposażenia utworzonego 
stanowiska pracy dla tych osób.

Nabór do I edycji projektu ogłosi-
my po podpisaniu umowy o dofinan-
sowanie projektu z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Rzeszowie. Wraz 
z ogłoszeniem naboru, na stronie 
internetowej https://lezajsk.praca.
gov.pl udostępnimy Formularz zgło-

szeniowy do projektu „Mój cel – za-
trudnienie” oraz Regulamin rekrutacji 
i uczestnictwa w projekcie.

Dodatkowe informacje dla osób  
z niepełnosprawnościami:

W formularzu zgłoszeniowym będzie 
można zgłosić specjalne potrzeby wynika-
jące z niepełnosprawności, które postara-
my się spełnić aby umożliwić tym osobom 

udział w projekcie.
Wejście boczne do urzędu pracy jest do-

stępne architektonicznie z poziomu parte-
ru.

Przy wejściu bocznym do urzędu pracy 
dostępny jest dzwonek, który w razie po-

trzeby wezwie pracownika urzędu do osoby 
z niepełnosprawnościami.

Miejsce realizacji grupowego poradnictwa 
zawodowego w urzędzie pracy jest dostępne 
architektonicznie.

W przypadku problemów z dostarcze-
niem formularza zgłoszeniowego do siedzi-
by urzędu z powodu niepełnosprawności lub 

pojawienia się innych potrzeb prosimy o zgło-
szenie tego faktu pod numerem telefonu 17 240 

67 26 lub na adres e-mail: m.beben@praca.lezajsk.pl.

bezrobotnego

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn zare-
jestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Leżajsku, którzy mają ukończony 30 rok życia z usta-
lonym II profilem pomocy, należących co najmniej do jednej 
z następujących grup:

• kobiety;

• osoby, które mają ukończony 50 rok życia;

• osoby długotrwale bezrobotne (tj. oso-
by, które pozostają faktycznie i nie-
przerwanie bez pracy przez okres co 
najmniej 12 miesięcy, z uwzględnie-
niem zarówno okresu przed reje-
stracją w urzędzie pracy, jak i po 
ostatniej rejestracji);

• osoby z niepełnosprawnościami 
w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
jak również osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
o których mowa w ustawie z dnia 19.08.1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego;

• osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi (tj. 
osoby posiadające wykształcenie podstawowe, 
gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie 
zawodowe lub zasadnicze zawodowe).

Projekt będziemy realizować do 31.03.2020 r. 
Zakładamy rekrutację do projektu  

w dwóch edycjach:
I edycja: w okresie listopad 2018 r. (wybór 48 uczestni-

ków projektu)
II edycja: w okresie styczeń – marzec 2019 r. (wybór 44 

uczestników projektu)

Każdy z  92 uczestników projektu obowiązkowo 
weźmie udział w następujących działaniach:

• Identyfikacja potrzeb w trakcie średnio 2 spotkań z do-
radcą klienta w urzędzie pracy w ramach Indywidualnego 
Planu Działania,

• Grupowe poradnictwo zawodowe w siedzibie urzędu pracy 
trwające 4 dni po 4 godz.(jest możliwość zwrotu kosztów do-
jazdu),

Nowy projekt
dla osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż.

„MÓJ CEL – ZATRUDNIENIE”
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku przygotowuje się do realizacji nowego projektu dla osób bezrobotnych  

powyżej 30 roku życia „Mój cel – zatrudnienie” 
w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 56, w pokoju nr 18, 
pod numerem telefonu 017 240 67 26 lub adresem e-mail m.beben@praca.lezajsk.pl



25KURIER POWIATOWY  nr 10/2018 (167)

blok REKLAMOWY

OG
ŁO
SZ
EN
IE
 P
ŁA
TN
E

B2
_C

L_
18

09

1  Dla Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu wyliczenia na podstawie przykładu 
reprezentatywnego na dzień 03.07.2018 r. ustalonego zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim są następujące: stała stopa oprocentowania kredytu: 
5,99%, całkowity koszt kredytu: 5 091,99 zł obejmuje: prowizję: 2 213,72 zł, odsetki: 2 870,17 zł, opłatę za wypłatę gotówki w kasie oddziału Banku: 8,10 zł. 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 12,02%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 15 000 zł; czas obowiązywania 
umowy: 48 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 25 459,12 zł; wysokość 47 miesięcznych rat 535,39 zł, wysokość ostatniej 48 raty 535,31 zł.

 Propozycja dotyczy Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego z wnioskowaną kwotą od 6 000 zł do 35 000 zł z maks. okresem kredytowania 
60 miesięcy i dostępna jest dla nowych Klientów Banku rozumianych jako pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych, z min. dochodem 2 500 zł netto, posiadających min. 5-miesięczną historię kredytową w raporcie BIK w sektorze bankowym, których na 
dzień zawarcia umowy o kredyt gotówkowy nie łączy i nie łączyła żadna umowa: pożyczki/kredytu gotówkowego, pożyczki/kredytu konsolidacyjnego, 
karty kredytowej, kredytu ratalnego z Santander Consumer Bankiem lub Santander Consumer Finanse S.A. lub AIG Bank Polska S.A.

 Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu z uwzględnieniem 
oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. Szczegóły sprawdź w  oddziałach Banku lub na  
www.santanderconsumer.pl.

Zmieniamy logo, 
nie zasady!

od 3,99%
1

Mistrzowski Kredyt 
Gotówkowy

RRSO

12,02 %

kredyty gotówkowe

          LEŻAJSK
ul. MICKIEWICZA 78
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blok REKLAMOWY

NAKŁAD: 3000 egz.
TEREN ROZPOWSZECHNIANIA:

powiat leżajski
miasto Leżajsk, miasto i gmina Nowa Sarzyna,

gmina Grodzisko Dolne,
gmina Kuryłówka, gmina Leżajsk

KONTAKT: 17 240 45 72

Zareklamuj się
w „Kurierze Powiatowym”!

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE
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