
www.starostwo.lezajsk.pl

NR 2/2015 (131)
po

w
ia

to
w

y
IS

SN
 1

50
9-

46
77

BEZPŁATNY
LEŻAJSK
NOWA SARZYNA
GMINA LEŻAJSK
GRODZISKO DOLNE
KURYŁÓWKA

W numerze:

▀  Z prac Rady i Zarządu Powiatu 
▀  Oświata 
▀  Zadania Starostwa:
   Komunikacja i Transport
▀  Z działalności jednostek powiatowych 
▀  Kultura, sport
▀  Komunikaty 

Wydarzyło się!!!Wydarzyło się!!!



KURIER POWIATOWY ■ 2/2015 (131) KURIER POWIATOWY ■ 2/2015 (131)2 3

W NUMERZE:

POWIAT ...................................... 2-3

Z PRAC RADY I ZARZĄDU
POWIATU ..................................... 4-5

Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK 
POWIATOWYCH ........................ 6-8

OŚWIATA ................................... 9-13

Z ŻYCIA GMIN ........................ 14-17

KULTURA ...................................... 18

SPORT ...................................... 19-20

KOMUNIKATY ......................... 21-22

BEZPIECZEŃSTWO ..................... 23

PODRÓŻE ................................. 24-25

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

Kurier Powiatowy Wydawca Starostwo 
Powiatowe w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 
37-300 Leżajsk. Adres redakcji: 37-300 
Leżajsk, ul. Skłodowskiej 8, budynek B 
Starostwa Powiatowego w Leżajsku, tel. 
(17) 24 04 571; e-mail: promocja@staro-
stwo.lezajsk.pl. Stali współpracownicy: 
Alicja Kycia (Gmina Kuryłówka), Piotr Sowa 
(Miasto i Gmina Nowa Sarzyna), Małgorzata 
Halasa (Gmina Grodzisko Dolne), Zdzisław 
Janeczko (Gmina Leżajsk). Redaktor na-
czelna: Małgorzata Kurasz. Redakcja wy-
dania: Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury 
i Promocji Starostwa Powiatowego w 
Leżajsku.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Artykuły 
odzwierciedlają poglądy ich autorów. 
Redakcja nie zwraca materiałów niezamó-
wionych. Redakcja zastrzega sobie prawo 
do skracania tekstów, zmiany tytułów. Za 
treść reklam i ogłoszeń płatnych nie bierze-
my odpowiedzialności.
Łamanie: Drukarnia „eMKa” Leżajsk                
Druk: Drukarnia „eMKa” Leżajsk
Nakład: 3000 egz.   
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Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Leżajskiego (stan na 26.03.2105 r.)

Lp. Nazwa i adres apteki Poniedziałek
- Piątek Sobota Niedziela

1.
Apteka Prywatna „Pod Gwiazdą” 
J. Lorfing
37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 22

Apteka czynna całodobowo w porze nocnej, 
w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy  

2. Apteka Dr. Max
37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 57 7.30 – 21.00 8.00 – 20.00 8.00 – 20.00

3. Apteka Ewa Goch 
37-300 Leżajsk, ul. Leśna 11A 7.00 – 21.00 8.00 – 21.00 8.00 – 21.00

4. Apteka z Sercem 
37-300 Leżajsk, ul. Podleśna 27 8.00 – 18.00 8.00 – 14.00 Nieczynna

5. Apteka „Leżajska” 
37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 78 8.00 – 20.00 8.00 – 15.00 Nieczynna

6.
Apteka „Pod Kasztanami” 
Karakuła S.J. 
37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 66 

8.00 – 18.00 8.00 – 14.00 Nieczynna

7.
Apteka „Pod Klasztorem”
H. Kozaczuk 
37-300 Leżajsk, ul. Klasztorna 2D 

8.00 – 19.00 8.00 – 14.00 9.00 – 12.00

8. Apteka Prywatna T. Kamińska
37-300 Leżajsk, ul. M. C. Skłodowskiej 4B 7.30 – 20.00 8.00 – 15.00 Nieczynna

9. Apteka „Szwajcarska”
37-300 Leżajsk, ul. Kopernika 5a 8.00 – 20.00 8.00 – 18.00 10.00 – 14.00

10. Apteka „Szwajcarska”
37-310 Nowa Sarzyna, ul. Kopernika 4 8.00 – 18.00 8.00 – 13.00 Nieczynna

11. Apteka „Zdravila” M. Długosz
37-300 Leżajsk, ul. Rynek 23 8.00 – 19.00 8.00 – 13.00 Nieczynna

12.

Apteka Prywatna „Azalia”
K. Saj, K. Stempak  
37-310 Nowa Sarzyna
ul. Azalii Pontyjskiej 2a

7.30 – 19.00 7.00 – 14.00 Nieczynna

13.
Apteka Prywatna K. Saj, K. Stempak
37-310 Nowa Sarzyna
ul. Chemików 3a 

8.00 – 17.00 8.00 – 12.00 Nieczynna

14.
Apteka Prywatna B. Dołęga – Bauer, 
37-310 Nowa Sarzyna
ul. Kościuszki 37

8.00 – 19.00 8.00 – 14.00 Nieczynna

15.
Apteka Prywatna K. Ratajczak,
37-310 Nowa Sarzyna
ul. 1-go Maja 7 

8.00 – 18.00 8.00 – 13.00 Nieczynna

16. Apteka Prywatna A. Osiniak
37-311 Wola Zarczycka 147 C

8.00 – 17.30 
(pon. I środa)
8.00 – 17.00
(wt, czw, pt)

8.00 – 12.00 Nieczynna

17.
Apteka Prywatna „Berberis” 
Bocek – Telka
37-306 Grodzisko Dolne 126g

8.00 – 17.00 8.00 – 14.00 Nieczynna

18. Apteka Rodzinna 
37-306 Grodzisko Dolne 125 C 8.00 – 18.00 8.00 – 14.00 Nieczynna

19. Apteka Prywatna M. Serkiz
37-303 Kuryłówka 530a 9.00 – 17.00 9.00 – 10.00 Nieczynna

Program Peregrynacji Symboli Światowych Dni Młodzieży
Krzyża ŚDM oraz ikony Matki Bożej

Salus Populi Romani

21-22 maja 2015 w Leżajsku

21 maja - czwartek
09.00 - Przyjęcie Znaków przez Gimnazjum w Leżajsku
10.00 - Przyjęcie Znaków przez ZSL w Leżajsku
11.00 - Przyjęcie Znaków przez ZST w Leżajsku
12.00 - Droga Krzyżowa dla młodzieży i mieszkańców Leżajska (spod 

ZST do kościoła farnego). Przywitanie Znaków przez władze 
samorządowe przy Urzędzie Miasta. Koronka do Bożego 
Miłosierdzia - plac przy kościele farnym w Leżajsku

16.00 - Przyjęcie Znaków przez Caritas w Leżajsku
17.00 - Uroczysta Majówka przy Krzyżu na placu targowym przy  

ul. Sikorskiego
18.00 - Uroczysta Eucharystia - plac przy kościele farnym
19.00 - Koncert ewangelizacyjny na placu targowym przy ul. Sikorskiego
          - Wspólnota „Shalom” z Brazylii
21.00 - Apel Jasnogórski

22 maja - piątek
09.00 - Odwiedziny Znaków w Szpitalu w Leżajsku
11.00 - Dzień skupienia dla grup i wspólnot z Parafii leżajskich  
             w Klasztorze
15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia w Klasztorze
17.00 - Uroczysta Majówka w Klasztorze
18.00 - Uroczysta Eucharystia w Klasztorze
19.00 - Wieczór Chwały w Klasztorze
21.30 - Apel Jasnogórski w Klasztorze

POWIAT
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1.NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH
Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 1084R (Nowy Ka-

mień) gr. pow. – Łętownia – Sarzyna w km  6+250,00 – 10+900,00  
i 15+052,00 – 15+880,56

Inwestycja współfinansowana w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność 
– Rozwój.

Przedmiotem projektu jest przebudowa dwóch odcinków dro-
gi powiatowej Nr 1084R. Planowany do przebudowy odcinek nr I  
w 6+250,00 – 10+900,00 drogi rozpoczyna się w okolicach skrzyżo-
wania z drogą powiatową nr 1238R (Łętownia - Hucisko - Maleniska 
w km 6+324) w miejscowości Łętownia i na całej długości przebiega 
przez tą miejscowość w terenie zabudowanym.

Parametry techniczno-użytkowe przebudowywanej drogi: klasa – L,  
przekrój poprzeczny – szlakowy szerokość jezdni – 5,5 m (2x 2,75), 
przekrój półuliczny 5,75m (2,75 + 3,0 przy chodniku) chodniki o sze-
rokości 2,0 m z krawężnikiem i obrzeżem.

Wybudowane zostaną chodniki na łącznej długości 3 354 m. 
Całkowita długość przebudowywanych odcinków drogi wynosi 

5,47 km. 
Łączna wartość: 6 000 000,00 zł, w tym: 
3 000 000,00 zł  Narodowy Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
1 800 000,00 zł Miasto i Gmina Nowa Sarzyna 
1 200 000,00 zł Powiat Leżajski 
Termin realizacji zadania: kwiecień - listopad 2015 

2. PROMESA MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1268R Kopanie Żołyńskie – 

Grodzisko Dolne w km 2+760 – 4+072 w miejscowości Grodzisko 
Dolne

Inwestycja współfinansowana ze środków na usuwanie klęsk żywio-
łowych. 

Całkowita długość odcinka planowanej do przebudowy drogi wy-
nosi: 1, 312 km

Łączna wartość: 695 000,00 zł, w tym:  
 410 000,00 zł - dofinansowanie z budżetu państwa
Pozostała kwota będzie sfinansowana z budżetu Gminy Grodzisko 

Dolne oraz budżetu Powiatu Leżajskiego. 
Termin realizacji zadania: sierpień 2015 

Planowane przebudowy dróg powiatowych w 2015 roku 

3. TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ – 
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Inwestycja współfinansowana ze środków  Unii Europejskiej w ra-

mach projektu: Trasy rowerowe w Polsce wschodniej – województwo 
podkarpackie. 

W ramach tras rowerowych będą przebudowane dwa odcinki dróg 
powiatowych, a mianowicie droga powiatowa nr 1260R w Brzózie Kró-
lewskiej na długości 1,930 km oraz droga powiatowa nr 1241R w Przy-
chojcu na długości 0,825 km.

Łączny koszt zadania wynosi: 1  028  000,00 zł z czego 
dofinansowanie ze środków z UE wyniesie 829  000,00 zł. Pozostała 
kwota będzie sfinansowana z budżetu Gminy Leżajsk oraz budżetu 
Powiatu Leżajskiego. 

Termin realizacji zadania: do 30.08.2015r. 

W 2015 roku planowane są przebudowy odcinków dróg powiatowych.
Poniżej informacja o środkach finansowych oraz zakresach prac planowanych na ten rok. 

Droga powiatowa Nr 1084R

Droga powiatowa Nr 1268R

Droga powiatowa Nr 1260R

Droga powiatowa Nr 1241R
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VI sesja Rady Powiatu Leżajskiego, 25 luty 2015 r.             
podjęte uchwały:

■ Nr VI/30/2015 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz wyso-
kości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2015 r.
■ Nr VI/31/2015 zmieniająca Uchwałę Nr III/15/10 Rady Powiatu Le-
żajskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia dochodów, 
które mogą gromadzić jednostki budżetowe powiatu leżajskiego na 
rachunku dochodów własnych
■ Nr VI/32/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu 
na 2015 r.
■ Nr VI/33/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji sta-
łych Rady Powiatu Leżajskiego na 2015 r.

Rada Powiatu Leżajskiego – obrady luty – kwiecień 2015 

których właścicielami są MSWiA 
oraz Polska Wytwórnia Papierów 
Wartościowych S.A. w Warszawie 
praca w wydziale przebiega w/g 
szczegółowych zasad i procedur 
określających sposób zarządzania 
systemami informatycznymi słu-
żącymi do przetwarzania danych 
osobowych POJAZD/KIEROWCA.

PD

W tym celu, po przeglądzie 
dotychczasowej struktury organi-
zacyjnej przygotowano gruntowną 
zmianę Regulaminu Organiza-
cyjnego Starostwa, która została 
zatwierdzona przez Radę Powiatu 
na sesji w dniu 29 stycznia 2015r. 
Zmiany te to w szczególności: łą-
czenie komórek wykonujących zbli-
żone zadania (w miejsce czterech 
- dwa wydziały), wyodrębnienie 

zadań wąskospecjalistycznych do 
samodzielnych stanowisk (zamó-
wienia publiczne, rzecznik kon-
sumentów). Istotnym elementem 
zmian jest zmniejszenie ilości sta-
nowisk kierowniczych. Zmniejsza 
się także stan zatrudnienia. Odbywa 
się to etapowo – w miejsce pracow-
ników odchodzących na emerytury 
przesuwa się zatrudnionych w in-
nych komórkach lub wygasza etaty 

Zmiany w Starostwie

Zadania Starostwa - Komunikacji i Transportu

a konkursy na wolne stanowiska or-
ganizowane są w przypadku braku 
własnych zasobów kadrowych.

Istotnym elementem uspraw-
nienia pracy Starostwa jest decyzja 
o sposobie obsługi interesantów  
w Wydziale Komunikacji. Po nie-
zbędnych pracach moderniza-
cyjnych jeszcze w tym półroczu 
planuje się zdrożenie „systemu 
kolejkowego”, który da możliwość 
rejestracji pobytu w urzędzie po-
przez internet oraz rezerwację go-
dziny obsługi poprzez biletomat.  
W ten sposób zostanie zlikwidowa-
ne oczekiwanie na załatwienie spra-
wy pod drzwiami. Innym rodzajem 
zmian jest przejście z radnymi na 

komunikację elektroniczną. Radni 
będą powiadamiani o posiedze-
niach w formie elektronicznej a ma-
teriały będą pobierać na tablety ze 
strony internetowej.

W drugim półroczu planuje się 
sukcesywne wdrażanie programu 
do elektronicznego obiegu doku-
mentów co da w przyszłości moż-
liwość obsługi interesantów przez 
internet w sprawach, gdy nie jest 
wymagana przepisami prawa osobi-
sta obecność w urzędzie.

Jednocześnie podtrzymane zo-
stały dotychczas wypracowane do-
bre praktyki, w tym stosowanie 
normy ISO 9001-2009.

(sek)

W związku z tym, że prawa jaz-
dy i dowody rejestracyjne produ-
kuje Polska Wytwórnia Papierów 
Wartościowych S.A. w Warszawie 
każda ze stron udaje się do wydzia-
łu Komunikacji i Transportu dwa 
razy tzn. zamawiając prawo jazdy, 
dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, 
a po otrzymaniu tych dokumentów 
z PWPW zgłasza się po ich odbiór 
do wydziału. Pozwolenia czasowe 
odbierane są przez strony od ręki  
i zwracane przy odbiorze dowodów 
rejestracyjnych.

Ponadto Starosta wydaje legity-

macje instruktorskie, uprawnienia 
diagnostów, nadzoruje Ośrodki 
Szkolenia Kierowców, Stacje Kon-
troli Pojazdów jak również podej-
muje wiele działań dotyczących 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
w tym związanych z zarządzaniem 
ruchem na drogach powiatowych 
i gminnych a ponadto z wydawa-
niem dokumentów dotyczących 
krajowego transportu drogowego 
osób lub rzeczy dla przedsiębior-
ców działających na terenie powia-
tu leżajskiego.

Wydział załatwia w ciągu roku 
ok. 10 tys. osób, z tego ok. 8 tys. 

stron ze względów techniczno-
-organizacyjnych ustalonych cen-
tralnie aby załatwić sprawę jest 
obowiązana przybyć do Wydziału 
dwukrotnie. Ze względu na specy-
fikę związaną z wydawaniem wielu 
tysięcy praw jazdy i dowodów reje-
stracyjnych w systemie Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców 
Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, jak również 
podejmowania wielu działań lo-
gistycznych związanych z obsługą 
systemów oraz sprzętu kompute-
rowego wraz z elektronicznymi 
urządzeniami wspomagającymi, 

W roku 2014r. wydano:
■ 2143 prawa jazdy i 7586 do-
wodów rejestracyjnych,

■ 1714 kart pojazdów, 

■ 7726 pozwoleń czasowych, 

■ 3400 kpl. tablic rejestracyj-
nych samochodowych, 

■ 479 szt. tablic motocyklowych,

■ 263 szt. tablic motorowero-
wych. 

Zgodnie z art. 33 ustawy o samorządzie powiatowym zarząd po-
wiatu wykonuje zadania powiatu m.in. przy pomocy starostwa powia-
towego. Jednym z priorytetów nowego Zarządu Powiatu Leżajskiego 
jest dalsze usprawnianie pracy administracji powiatowej.

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Leżajsku jest wydziałem o charakterze 
typowo usługowym dla ludności i przedsiębiorców. Podstawowym zadaniem Wydziału jest rejestracja 
pojazdów i wszystkich spraw z tym związanych oraz wydawanie praw jazdy i związanych z tym procedur 
dotyczących ich wymiany, w tym zagranicznych, jak również dotyczących zatrzymania i cofania uprawnień 
do kierowania pojazdami.

W dniach 25 lutego oraz 26 
marca odbyły się sesje Rady Po-
wiatu Leżajskiego. Na pierwszej 
z nich radni zapoznali się z in-
formacją o stanie bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego oraz  
o stanie bezpieczeństwa pożaro-
wego i powodziowego na terenie 
Powiatu Leżajskiego w roku 2014. 
Pan Zdzisław Leśko Wicesta-
rosta Leżajski przedstawił rad-
nym informację o stanie oświaty  
w Powiecie Leżajskim. Dokonano 

także zmian w budżecie powiatu, 
jak również ustalono plan pracy 
Komisji stałych Rady Powiatu Le-
żajskiego na 2015 rok.

Kolejna sesja poświęcona była 
głównie sprawozdaniom m.in.  
z wykonania planu finansowego 
SP ZOZ za rok 2014, z działalno-
ści Powiatowego Urzędu Pracy, 
z działalności placówek opie-
kuńczo – wychowawczych oraz 
zakresu pomocy społecznej za 

2014 rok, z realizacji programu 
współpracy Powiatu Leżajskiego 
z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego 
za 2014 rok. Dyrektor SP ZOZ 
przestawił także plan rozwoju le-
żajskiego szpitala w latach 2015-
2020, a wśród nich m.in.: 

■ budowa lądowiska dla śmi-
głowców ratunkowych i dopo-

sażenie SOR w ramach Woje-
wódzkiego Planu Ratownictwa 
Medycznego (termin realizacji 
31.12.2015, szacunkowa kwota  
5 mln zł), 

■ modernizacja i wyposażenie 
oddziału pediatrii (termin re-
alizacji 31.12.2016, szacunkowa 
kwota 300 000 zł), 

■ budowa i wyposażenie pawi-
lonu diagnostyczno–zabiegowego 

POWIAT

Zaproszeni goście na VI sesji Rady Powiatu Leżajskiego



KURIER POWIATOWY ■ 2/2015 (131) KURIER POWIATOWY ■ 2/2015 (131)4 5

(blok operacyjny, termin realiza-
cji 31.12.2016, szacunkowa kwota 
22 600 000 zł), 

■ modernizacja i wyposaże-
nie oddziałów: chirurgii ogólnej,  
z blokiem leczenia oparzeń, chi-
rurgii urazowo–ortopedycznej, 
aneztezjologii i intensywnej tera-
pii (termin realizacji 31.12.2017, 
szacunkowa kwota 1 300 000 zł), 

■ budowa pracowni oksygena-
cji (tlenoterapii) hiperbarycznej 
(termin realizacji 31.12.2018r., 
szacunkowa kwota 4 mln zł). 

Na sesji ślubowanie złożył 
radny Andrzej Chojnacki, który 
po wygaszeniu mandatu radne-
go Andrzeja Rychla (Postano-
wieniem Komisarza Wyborczego  
z dnia 25 marca 2015 roku w spra-
wie wygaszenia mandatu radnego 
w okręgu wyborczym nr 4 do Rady 
Powiatu Leżajskiego) został po-
wołany do Rady Powiatu Leżaj-
skiego. 

■ ustalono średni miesięcz-
ny koszt utrzymania jednego 
mieszkańca w Domu Pomocy 
Społecznej w Brzózie Królewskiej  
w wysokości 2 950,00 zł, w Domu 
Pomocy Społecznej w Piskorowi-
cach – Mołyniach w wysokości  
2 990,00 zł. Natomiast średnie 
miesięczne wydatki przeznaczone 
na utrzymanie dziecka w Domu 
Dziecka w Nowej Sarzynie w wy-
sokości 3 226,19 zł, 

■ przyznano dotacje dla klu-
bów sportowych na rozwój spor-
tu,

■ podjęto decyzję o dofinan-
sowaniu konkursów oświatowych 
organizowanych przez szkoły 
prowadzone przez Powiat Leżaj-
ski, 

■ zatwierdzono sprawozdanie 
roczne z wykonania planu finan-
sowego Samodzielnego Publicz-
nego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Leżajsku za rok 2014,

■ zatwierdzono sprawozdanie 
roczne z wykonania planu finan-
sowego Muzeum Ziemi Leżajskiej 
za rok 2014, 

■ wyrażono zgodę na zwięk-
szenie dotacji w 2015 roku  
w ośrodkach rewalidacyjno – wy-
chowawczych na terenie Powiatu 

- omówiono wniosek Dyrekto-
ra SP ZOZ w Leżajsku dotyczący 
dofinansowania zakupu karetki, 

- przedstawiono nowe zasa-
dy funkcjonowania publicznego 
transportu zbiorowego na terenie 
powiatu leżajskiego, w tym stoso-
wania ulg ustawowych. 

■ konferencja otwierająca Re-
gionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014–2020 w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie, 

■ posiedzenia Konwentu Po-
wiatów Województwa Podkar-
packiego w Urzędzie Wojewódz-
kim w Rzeszowie, 

■ XVI Turniej Piłki Siatkowej 
Chłopców o Puchar Starosty Po-
wiatu Leżajskiego,  

■ konferencja na temat „Bez-
pieczeństwo w CBRN” w Urzę-
dzie Wojewódzkim w Rzeszo-
wie  (kompleksowe omówienie 
problematyki związanej z bez-
pieczeństwem chemicznym, bio-
logicznym, radiologicznym i nu-
klearnym),

■ przedmiotowe spotkanie 
dotyczące stanowiska Zarządu 
Województwa Podkarpackiego  
w sprawie opłat za zajęcie te-
renów dróg publicznych na 
czas realizacji inwestycji pn. 
„Sieć szerokopasmowa Polski 
Wschodniej – województwo 
podkarpackie”, 

■ zakończenie XII Edycji Pod-
karpackiego Konkursu Ekono-
micznego „Młody Ekonomista 
– 2015”, 

■ podsumowanie XV Pod-
karpackiego Konkursu Mate-
matycznego im. Franciszka Leji  
w Zespole Szkół Technicznych  
w Leżajsku, 

■ drugi etap Powiatowego 
Konkursu szybkiego komputero-
wego pisania „Mistrz Klawiatu-
ry” w Zespole Szkół Licealnych, 

■ Konferencja w Stalowej 
Woli dot. gospodarki odpadami 
w woj. Podkarpackim – nowe 
uregulowania prawne, 

■ VIII Wojewódzki Turniej 
Szachowy Placówek Kształcenia 
Specjalnego w Miejskim Cen-
trum Kultury,

■ Koncert Charytatywny  
w Miejskim Centrum Kultury na 
operację autoprzeszczepu mię-
śni po obu stronach twarzy oraz 
późniejszą rehabilitację Kapel-
mistrza Orkiestry Kawaleryjskiej 
Michała Grzywny chorego na 
miopatię,

■ udział w spotkaniu konsul-
tacyjnym poprzedzającym ra-
port wpływu społeczno-gospo-
darczego Grupy Żywiec. 

KC

VIII Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Leżajskiego, 
2 kwietnia 2015 r. – podjęte uchwały:

■ Nr VIII/45/2015 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/129/2012 Rady Po-
wiatu Leżajskiego z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia 
udziału w projekcie pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ra-
mach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
■ Nr VIII/46/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powia-
tu na 2015 r. 

VII sesja Rady Powiatu Leżajskiego, 26 marca 2015 r. 
podjęte uchwały:

■ Nr VII/34/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wła-
sności gruntu położonego na terenie miasta Leżajsk
■ Nr VII/35/2015 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywi-
zacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim 
(I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Priorytetu inwestycyjnego 8ii Trwała integracja na rynku 
pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie 
kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk 
marginalizowanych, a także poprzez wdrażanie gwarancji dla mło-
dzieży, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Pod-
działanie 1.1.2 Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnie-
nia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój 2014 -2020 (PW WER) współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
■ Nr VII/36/2015 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Leżajskiego
■ Nr VII/37/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie 
Grodzisko Dolne zadania publicznego należącego do właściwości 
Powiatu Leżajskiego z zakresu zarządzania drogą powiatową Nr 
1273R i 1274R w miejscowości Chodaczów, gm. Grodzisko Dolne
■ Nr VII/38/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie 
Grodzisko Dolne zadania publicznego należącego do właściwości 
Powiatu Leżajskiego z zakresu zarządzania drogą powiatową Nr 
1270R w miejscowości Opaleniska i Zmysłówka, gm. Grodzisko 
Dolne
■ Nr VII/39/2015 w sprawie przekazania środków finansowych dla 
Policji
■ Nr VII/40/2015 w sprawie przekazania środków finansowych dla 
Policji
■ Nr VII/41/2015 w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr I/10/2014 Rady 
Powiatu Leżajskiego z dn. 27 listopada 2014 r. ws. Ustalenia składu 
osobowego Komisji Spraw Społecznych
■ Nr VII/42/2015 w sprawie za zatwierdzenia udziału w projekcie pn. 
„Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Działania 9.2 Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki
■ Nr VII/43/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powia-
tu na 2015 r. 

Ponadto odbyły się spo-
tkania i narady w których 
uczestniczył Zarząd Powiatu: 

Z prac Zarządu Powiatu 
Leżajskiego 

Leżajskiego, 
■ odbył się konwent Wójtów, 

Burmistrzów i Starosty Leżajskie-
go, na którym:

- została przekazana informa-
cja Komendanta Powiatowego 
PSP w Leżajsku dotycząca zagro-
żeń związanych z rozszczelnie-
niem się instalacji amoniakalnych 
w ZPOW Hortino i Browarze  
w Leżajskim, 

- omówiono wniosek w spra-

wie dofinansowania zakupu 
hydraulicznego zestawu ratow-
niczego dla leżajskiej Komendy, 
PSP,

- omówiono zakres rzeczowy 
przebudowy dróg powiatowych 
tzw. „schetynówek” i „powodzió-
wek”, na które powiat otrzymał 
dofinansowanie,  

- przedstawiono zmiany tech-
nologii wykonywania ścieżek ro-
werowych na drogach powiatu,

VII sesja Rady Powiatu Leżajskiego
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niepełnosprawnych. W targach 
wzięli również udział przedsta-
wiciele instytucji takich jak: ZUS, 
PIP, Urząd Skarbowy, którzy wy-
stąpili w roli konsultantów. Ubie-
głoroczne Leżajskie Targi Pracy 
odwiedziło ponad 2 000 osób. 

Nowości: 
Znowelizowana ustawa w 2014 r. 

wprowadziła szereg nowych roz-
wiązań i instrumentów nie tylko 
dla osób bezrobotnych.

Nowe formy wsparcia dla 
pracodawców i przedsiębiorstw:

■ Krajowy Fundusz Szkolenio-
wy na sfinansowanie kształcenia 
ustawicznego pracowników, - 
trójstronne umowy szkoleniowe, 

■ grant na telepracę dla rodzi-
ca powracającego na rynek pracy, 
wychowującego co najmniej jed-
no dziecko w wieku do 6 lat lub 
bezrobotnego sprawującego opie-
kę nad osobą zależną,

■ refundacja składek na ubez-
pieczenia społeczne za zatrudnio-
nego bezrobotnego do 30 roku 
życia podejmującego pracę po raz 
pierwszy, 

■ dofinansowanie wynagro-
dzenia za zatrudnionego bezro-
botnego w wieku 50+, 

■ pożyczki na utworzenie 
stanowiska pracy lub podjęcie 
działalności gospodarczej oraz 
finansowanie ze środków Fun-
duszu Pracy usług doradczych  
i szkoleniowych dla osób, którym 
przyznano pożyczkę na podjęcie 
działalności gospodarczej,

■ premia przy bonie stażo-
wym,

■ bon zatrudnieniowy.
Nowe formy wsparcia dla 

bezrobotnych:
■ bony szkoleniowe, będące 

gwarancją skierowania bezrobot-
nego na wskazane przez niego 
szkolenie oraz zapewnienie opła-
cenia kosztów, związanych z pod-
jęciem szkolenia,

■ bony zatrudnieniowe będące 
dla pracodawców gwarancją re-
fundacji części kosztów wynagro-
dzenia i składek na ubezpieczenia 
społeczne w związku z zatrudnie-
niem bezrobotnego, któremu po-
wiatowy urząd pracy przyznał ten 
bon, z zobowiązaniem zatrudnie-
nia bezrobotnego przez okres 18 
miesięcy, 

■ bony na zasiedlenie pozwa-
lające na pokrycie kosztów zwią-
zanych z podjęciem zatrudnienia 
poza miejscem dotychczasowego 
zamieszkania. 

Wprowadzono Program Akty-
wizacja i Integracja skierowany 
dla bezrobotnych, dla których 
urząd pracy ustalił profil pomocy 
III, korzystających ze świadczeń  
z pomocy społecznej.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy
Aby pełniej zobrazować rolę 

Powiatowego Urzędu Pracy Le-
żajsku należy zwrócić uwagę na 
kilka parametrów i cech charak-
teryzujących lokalny rynek pra-
cy. W powiecie panuje wysoka 
stopa bezrobocia, która na dzień 
31.12.2014  r. wynosiła 18,8% 
i była znacznie wyższa od sto-
py w  woj. podkarpackim, która 
wynosiła 14,8%. Wskaźnik ten 
na poziomie krajowym wynosił 
11,5 %. Na dzień 31.12.2014r. 
zarejestrowanych w PUP Leżajsk 
było 5  315 osób bezrobotnych  
w tym 2 556 kobiet. W okresie 12 
miesięcy 2014 r. zarejestrowało się 
6 459 osób a wyrejestrowało 6 730 
osób bezrobotnych, z tego 48%  
z tytułu podjęcia pracy.

Dużym problemem na leżaj-
skim rynku pracy jest ogromny 
deficyt nowych miejsc pracy. 
Potencjał gospodarczy powiatu 
tworzą przede wszystkim średnie 
i małe podmioty gospodarcze, 
jedno lub kilkuosobowe firmy  
o różnych profilach działalności. 
To głównie te podmioty generu-
ją ewentualne miejsca pracy i są 
partnerami w procesie aktywi-
zacji zawodowej osób bezrobot-
nych. 

Rola Powiatowego Urzędu Pracy
W obliczu wysokiego bezro-

bocia i małej ilości ofert pracy 
rola Powiatowego Urzędu Pracy w 
aktywizacji zawodowej osób bez-
robotnych jest ogromna. Ustawa  
o promocji zatrudnienia daje 
nam szereg instrumentów i usług, 
które są  wykorzystywane w pro-
cesie aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych. Są to usługi ryn-
ku pracy takie jak: pośrednictwo 
pracy, poradnictwo zawodowe, 
organizacja szkoleń, w tym, m.in.: 
szkolenia indywidualne i grupo-
we, studia podyplomowe, finan-
sowanie egzaminów i licencji, 
bon szkoleniowy. Wśród instru-
mentów rynku pracy należy wy-
mienić: staż, bon stażowy, prace 
interwencyjne, doposażenie lub 
wyposażenie stanowiska pracy 
dla skierowanego bezrobotne-
go, prace społecznie użyteczne, 
jednorazowe środki na podję-
cie działalności gospodarczej, 
dodatek aktywizacyjny, roboty 
publiczne, przygotowanie zawo-
dowe dorosłych, bon zatrudnie-
niowy, bon na zasiedlenie.

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku jako jed-
nostka organizacyjna Powiatu Leżajskiego reali-
zuje zadania Powiatu określone w ustawie z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i in-

stytucjach rynku pracy oraz Starosty jako organu zatrudnienia, w ra-
mach publicznej służby zatrudnienia. Do zadań Urzędu należą działa-
nia z zakresu promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia 
oraz aktywizacja zawodowa.

Działania w 2014 roku
Patrząc wstecz na rok 2014 r. 

należy zaznaczyć, że PUP w Le-
żajsku na aktywizację zawodową 
poniósł wydatki z w wysokości 
12 815 673,20 zł.

W wyniku starań pracow-
ników urzędu pozyskano 993 
oferty pracy niesubsydiowanej. 
Najwięcej ofert zgłoszono na 
takie stanowiska jak: sprzedaw-
ca, spawacz, ślusarz, kierowca 
samochodu ciężarowego oraz 
robotnik gospodarczy. W 2014 r. 
zorganizowano 4 giełdy pracy,  
w których uczestniczyły 44 oso-
by. W ramach indywidualnego 
poradnictwa zawodowego prze-
prowadzono 269 rozmów wstęp-
nych, 63 indywidualnych porad 
zawodowych oraz 18 indywidu-
alnych informacji zawodowych. 
Z grupowego poradnictwa za-
wodowego skorzystało 151 osób. 
W ramach zajęć w Klubie Pracy 
przeprowadzono 2 edycje 3 ty-
godniowych szkoleń z zakresu 
umiejętności aktywnego poszuki-
wania pracy, które ukończyło 23 
osoby oraz 5 edycji zajęć aktywi-
zacyjnych, z których skorzystały 
623 osoby. Z możliwości zdobycia 
nowych kwalifikacji w ramach 
szkoleń zawodowych skorzystało 
326 osób, w tym na szkolenia gru-
powe skierowano 53 osoby oraz 
273 osoby na szkolenia indywidu-
alne. Instrumentem cieszącym się 
dużym zainteresowaniem wśród 
osób bezrobotnych jest staż, który 
daje możliwość nabycia praktycz-
nych umiejętności na stanowisku 
pracy, jest pierwszym kontaktem 
z pracą oraz często staje się prze-
pustką do pracy. 

W 2014 r. staż odbyło w su-
mie 884 osóby, w tym: 332 osoby 
odbyły staż ze srodków Fundu-
szu Pracy, 14 osób ze srodków 
PFRON, 15 osób w ramach re-
alizowanych bonów stażowych, 
523 zrealizowano w ramach pro-
jektów ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Dotacji na własny biznes 
udzielono 125 osobom, w tym 
116 osób (93%) otrzymało środki 
z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach realizowa-
nych projektów. Z obserwacji 
wynika że samozatrudnienie 
cieszy się coraz większym powo-
dzeniem, zwłaszcza wśród osób 
młodych. Średnia wysokość do-
tacji w 2014 r. wyniosła 17 340,00 

zł. W ubiegłym roku przyzna-
no również środki na założenie 
spółdzielni socjalnej „PINOKIO” 
oraz na przystąpienie 5 osób do 
istniejących spółdzielni, w sumie 
130 000 zł.

Popularnym instrumentem 
wsparcia jest wyposażenie wypo-
sażenie lub doposażenie stanowi-
ska pracy, które wspiera zarówno 
osobę bezrobotną gwarantując 
jej dłuższe zatrudnienie oraz sa-
mego przedsiębiorcę, który dzię-
ki otrzymanym środkom może 
rozwijać swoją firmę. W 2014 r.  
z tego instrumentu skorzystało 
172 podmioty gospodarcze oraz 
217 osób bezrobotnych, w tym  
w ok 48% środków na doposaże-
nie lub wyposażenie stanowiska 
pracy pochodziło z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

W 2014 r. do pracy w ramach 
prac interwencyjnych skierowano 
115 osób. Pozostałe instrumenty 
realizowane w 2014 t. to: prace 
społecznie użyteczne organizo-
wane w Gminie Kuryłówka dla 10 
osób, roboty publiczne, na które 
skierowano łącznie 101 osób oraz 
studia podyplomowe. Dofinan-
sowanie do studiów podyplomo-
wych otrzymały 22 osoby bezro-
botne.

Dodatkowe środki:  
Łącznie pozyskano 10 084 373,20 

zł. Kwota ta stanowi 79% środ-
ków przeznaczonych w 2014 r. 
na aktywizację osób bezrobot-
nych. W ubiegłym roku reali-
zowano 6 projektów konkurso-
wych i jeden projekt systemowy, 
z których sfinansowano aktywne 
formy przeciwdziałania bezro-
bociu na kwotę 8  356  473,20 zł. 
Dodatkowo opracowano, złożono  
i zrealizowano 4 wnioski o przyz-
nanie dodatkowych środków 
Funduszu Pracy z rezerwy Mini-
stra na łączna kwotę 1 727 900,00 
zł.

Działalność promocyjna: 
Dodatkowo, PUP w Leżajsku 

od kilku lat organizuje Leżajskie 
Targi Pracy, które są doskonałym 
dopełnieniem całorocznych sta-
rań urzędu o nowe miejsca pracy 
dla naszych klientów. Jest to też 
doskonała okazja do zbadania 
potrzeb lokalnych pracodawców 
oraz bezpośredniej rozmowy  
i nawiązania kontaktów, które  
w przyszłości mogą zaowocować 
zatrudnieniem. W 2014 r. w VII 
edycji Leżajskich Targów Pracy 
wzięło udział 72 pracodawców, 
głownie pracodawcy lokalni (47 
wystawców) ale też pracodawcy  
z sąsiednich powiatów (25 wy-
stawców). Wystawcy zaprezento-
wali ok. 280 ofert pracy, w tym 
prace za granicą i prace dla osób 

Z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku 
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W ramach 
uruchamianych 

środków na bieżąco 
przedstawiane będą 

komunikaty na stronie 
internetowej 

www.praca.lezajsk.pl 
o wszystkich formach 

aktywizacji oraz 
do których grup 

są one kierowane.

Środki na 2015 rok
Przewidywane środki na ak-

tywizację zawodową w 2015 r. to 
ok 11 ml zł, które zostaną prze-
znaczone w większości na: 

■ staże, 
■ jednorazowe środki, 
■ doposażenia miejsca pracy, 
■ prace interwencyjne, 
■ roboty publiczne, 
■ bony stażowe, bony szko-

leniowe i bony na zasiedlenia, 
■ studia podyplomowe. 

AW

PODSUMOWANIE PROJEKTU „PRZEDSIĘBIORCZA MŁODZIEŻ” 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku zakończył udzielanie dotacji na 
podjęcie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu „Przed-
siębiorcza młodzież” współfinansowanego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie mogły wziąć udział osoby bezrobotne zainteresowane 
rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, zarejestrowane w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, mieszkający w powiecie le-
żajskim, które nie ukończyły 30 roku życia w momencie przystąpienia 
do projektu.

W ramach pierwszej edycji projektu w lipcu 2014 r. 16 osób zrekru-
towanych do projektu skorzystało z 31-godzinnego szkolenia z zakre-
su zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki 
wsparciu unijnemu w ramach projektu w okresie wrzesień-październik 
2014 r. powstało 13 nowych firm z następujących branż: elektronika 
i mechanika pojazdowa, usługi remontowo-budowlane, usługi fryzjer-
skie, usługi artystyczne, usługi sprzątające, usługi informatyczne, pro-
jektowanie i doradztwo techniczne, sprzedaż detaliczna odzieży, komis 
i serwis motocyklowy.

Do drugiej edycji projektu zakwalifikowało się również 16 osób.
W grudniu 2014 r. wzięli oni udział w szkoleniu z zakresu przedsię-

biorczości zaś w okresie styczeń-marzec 2015 r. podpisano kolejne 13 
umów w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działal-
ności gospodarczej.

W okresie luty – marzec 2015 r. powstały firmy w następujących 
branżach: usługi budowlane, pokrycia i konstrukcje dachowe, mecha-
nika pojazdowa, usługi tapicerskie, doradztwo prawne, biuro rachunko-
we, sprzedaż detaliczna odzieży, produkcja i handel wyrobami z surow-
ców naturalnych, usługi fotograficzne, usługi logopedyczne.

Wśród 26 osób, które założyły w ramach projektu działalność go-
spodarczą jest 7 pań i 19 panów. 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyzna-
wane są przez urzędy pracy w kwocie nie przekraczającej sześciokrot-
ności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w danym kwartale.  

Osoby, które otrzymują jednorazowo środki na podjęcie własnej 
działalności gospodarczej zobowiązują się m.in. do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej minimum 12 miesięcy bez jej zawieszania oraz 
nie podejmowania zatrudnienia w tym okresie.

Osoby, które m.in. przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadzili działal-
ności gospodarczej w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalno-
ści gospodarczej mogą odprowadzać niższe składki na ubezpieczenie 
społeczne.

Prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek jest nie 
tylko sposobem na podniesienie swojej aktywności na rynku pracy, ale 
również na spełnienie własnych oczekiwań, na sprostanie własnym ma-
rzeniom i potrzebom, których nie zaspokajają istniejące warunki.

Otrzymane wsparcie z urzędu pracy umożliwia zdobycie niezbęd-
nego sprzętu i organizację „zaplecza” do świadczenia kompleksowych 
usług. Ponadto osoby samozatrudnione nie tylko tworzą miejsce pracy 
dla siebie, ale stają się potencjalnymi pracodawcami dla innych osób 
oraz przyczyniają się do rozwoju gospodarczego powiatu.

Małgorzata Bęben
(kierownik projektu)

Projekt „Przedsiębiorcza młodzież” jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pośrednictwo pracy
ANALIZA OFERT PRACY

1 Pozyskane miejsca pracy/oferty pracy 839

2. Pozyskane miejsca/oferty aktywizacji zawodowej (staże, 
prace społecznie użyteczne 965

3. Podjęcia pracy w ramach wydanych skierowań 591
4. Zorganizowane giełdy pracy 4
5. Uczestnicy giełd pracy 44

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCĄ
1. Liczba nowych pracodawców pozyskanych do współpracy 228
2. Kontakty z pracodawcami 2688

AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH/POSZUKUJĄCYCH PRACY
1. Kontakty z bezrobotnymi/poszukującymi pracy 40411
2. Propozycje Grupowych Informacji Zawodowych 1784
3. Propozycje Zajęć Aktywizacyjnych 89

PORADNICTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE:
Liczba przeprowadzonych rozmów wstępnych 269
Liczba przeprowadzonych indywidualnych porad zawodowych 63
Liczba przeprowadzonych informacji zawodowych indywidualnych 18
PORADNICTWO ZAWODOWE GRUPOWE:

Liczba grupowych informacji zawodowych 116
Liczba osób korzystających z grupowej informacji zawodowej 505
Liczba grupowych porad zawodowych 36
Liczba osób korzystających z grupowej porady zawodowej 151

SZKOLENIA ZAWODOWE (GRUPOWE) REALIZOWANE W 2014 R.

Lp. Nazwa szkolenia Liczba 
uczest-
ników 

szkolenia

Koszt 
szkolenia 

na jednego 
uczestni-

ka*

Osiągnięta efektyw-
ność zatrudnieniowa 
w okresie 3 miesięcy 
po zakończeniu szko-

lenia w %

1. Prawo jazdy 
kat. C+E oraz 
Kwalifikacja 
Wstępna 
Przyśpieszona

15 3 397,00 33%

2. Opiekun osób 
starszych i 
niepełnosprawnych

15 675,00 -

3. Własna firma 
pierwsze kroki

23 97,50 52%

*Kwota przekazana instytucji szkoleniowej, podzielona przez liczbę uczestników szkolenia

Plany na 2015 rok
Mając na uwadze powyższe 

rok 2015 będzie rokiem starań 
o jak najskuteczniejszą obsłu-
gę klientów oraz nawiązywania 
współpracy z nowymi praco-
dawcami oraz instytucjami.

Priorytetem na 2015 r. jest 
zwiększenie efektywności zarów-
no zatrudnieniowej jak i koszto-
wej podczas aktywizacji zawo-
dowej osób bezrobotnych oraz 
zadania takie jak:

■ przeprowadzenie VIII Le-
żajskich Targów Pracy, 

■ poprawa dostępności do-
radców klienta dla osób bezro-
botnych i pracodawców, 

■ zintensyfikowanie działania 
w celu pozyskiwania nowych 
ofert pracy, 

■ umożliwienie rejestrowania 
się bezrobotnych i poszukują-
cych pracy przy pomocy narzę-
dzi i baz elektronicznych, 

■ realizacja prac interwencyj-
nych jako instrumentu prioryte-
towego, 

■ pozyskanie dodatkowych 

środków z MPiPS na wdrożenie 
polityki zarządzania systemem 
bezpieczeństwa informacji, 

■ wsparcie utworzenia nowe-
go podmiotu ekonomi społecz-
nej, 

■ ubieganie się o dodatkowe 
środki z rezerwy Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej na aktywi-
zacje osób bezrobotnych

■ kontynuacja realizacji 
trzech projektów konkurso-
wych. 

■ ponadto planowane są do 
realizacji dwa projekty systemo-
we ze środków Funduszu Pracy 
w ramach PO WER oraz RPO 
współfinansowanych z EFS,

■ dodatkowo opracowane 
zostały dwa programy specjalne 
finansowane ze srodków Fundu-
szu Pracy dla osób z III profilu 
pomocy oraz jeden w ramach 
realizacji programów na rzecz 
promocji zatrudnienia, łagodze-
nia skutków bezrobocia i akty-
wizacji zawodowej ze środków 
„rezerwy” Ministra.
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toryskich), Klasztor w Leżajsku, 
Zwiedzanie w Muzeum Leżaj-
skim wystawy „Aparaty Fotogra-
ficzne”. Mieszkańcy wyjeżdżają 
również na imprezy integracyjno-
artystyczne. 

W DPS od ponad 10 lat istnieje 
grupa wokalna „Motyl”. Miesz-
kańcy uczą się i wykonują piosenki  
o różnej tematyce przy wykorzy-
staniu własnego akompaniamen-
tu: gitara, organy. Zespół prezen-
tuje swój repertuar na szczeblu 

Codzienność wypełniają zaję-
cia kulturalno-oświatowe i rekre-
acyjne, terapeutyczne, uspraw-
niające i wspierające. Na stałe  
w dzień mieszkańców wpisały się 
próby wokalne, próby taneczne, 
małe formy teatralne, zabawy 
okolicznościowe w tym „urodzi-
ny”, przegląd prasy codziennej, 
filmoterapia.

Życie kulturalne mieszkań-
ców wyznacza całoroczny ka-
lendarz: Dzień Chorego, Dzień 
Kobiet, Walentynki, obchody 
Świąt Wielkanocnych, Andrzej-
ki, Mikołaj, Wigilia i Święta 
Bożego Narodzenia, Sylwester. 
Dni te obchodzone są w sposób 
szczególny: z oprawą artystyczną, 

tradycją, wspólnym zaangażowa-
niem. Bardzo uroczyście w Domu 
odbywa się Spotkanie Opłatkowe 
z gośćmi z DPS z Brzózy Królew-
skiej. Mieszkańcy prezentują pro-
gram o tematyce bożonarodze-
niowej, wszyscy wspólnie łamią 
się opłatkiem, śpiewają kolędy. To 
szczególne wejście w atmosferę 
Świąt Bożego Narodzenia i wyraz 

wojewódzkim, powiatowym a tak-
że na stałej imprezie WDK Rzeszów 
„Razem piękniej”. Z okazji Dnia 
Kobiet odbył się autorski koncert 
wokalno-gitarowy pt. „Piosenki 
 o miłości”.

Społeczność Domu odwiedza-
ją także artyści z przedstawienia-
mi teatralnymi, muzycy z WDK 
Rzeszów. Mieszkańcy uczestni-
czą w organizowanych zabawach 
tanecznych, podczas których 
przeprowadzane są różnorodne 
konkursy. Sprzyjające warunki 
pogodowe umożliwiają także pro-
wadzenie zajęć na terenie parku, 
grzybobranie, kuligi.

DPS udostępnia mieszkańcom 
różnorodny sprzęt: audio, wideo, 
TV, Internet. Na dużym ekranie 
wyświetlane są filmy, koncerty, ka-
barety, co dodatkowo zwiększa ja-
kość prowadzonych zajęć. Miesz-
kańcy mogą korzystać ze zbiorów 
punktu bibliotecznego, który znaj-
duje się na miejscu. 

Znajduje się tutaj również Ka-
plica, służąca nie tylko do wypeł-
niania podstawowych  praktyk 
religijnych, lecz również indy-
widualnych potrzeb duchowych 
mieszkańców. W okresie Świąt 
i w każdą niedzielę kapelan za-
prasza na mszę świętą, a posługa 
kapłańska pełniona jest na każde 
wezwanie mieszkańca. Kaplica 
jest zawsze otwarta. 

W DPS prowadzone są zaję-
cia z zakresu rehabilitacji spo-
łecznej, mające na celu poprawę 

przeżywania ich we wspólnocie. 
Ważnym wydarzeniem początku 
roku było uczestnictwo w szó-
stej edycji Powiatowego Przeglą-
du Kolęd i Pastorałek w MCK  
w Leżajsku. „Artyści” przebrani  
w piękne kolędnicze stroje zaśpie-
wali mało znaną i ujmującą  kolę-
dę „Dlaczego dzisiaj… ”. 

W ciągu roku organizowane 
są też inne spotkania, na które 
zapraszani są goście z zaprzyjaź-
nionego Domu Pomocy w Brzózie 
Królewskiej: „ognisko majowe”  
i „Święto pieczonego ziemniaka”. 
Czasem ze spontaniczną wizytą 
przyjeżdżają dzieci z pobliskiej 
Szkoły Podstawowej w Piskorowi-

cach,  wystawiają bardzo ciekawe 
przedstawienia, dzięki którym na 
twarzach podopiecznych pojawia 
się wiele radości i uśmiechów.

Mieszkańcy w ramach rekre-
acji i turystyki wyjeżdżają na wy-
cieczki zorganizowane co roku do 
różnych ciekawych miejsc. Ostat-
nio: Góry Świętokrzyskie (Święty 
Krzyż), Sieniawa (Pałacyk Czar-

Dom Pomocy Społecznej Piskorowice – Mołynie 

Wycieczka do Klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku

Ćwiczenia usprawniające

Ognisko majowe

Dom Pomocy Społeczne w Piskorowicach - Mołyniach 
jest domem aktywnym, w którym wciąż powstają nowe pomysły 

i wspólne inicjatywy. 

Misją Domu jest zapewnienie podopiecznym profesjonalnej opieki, 
sprzyjającej dobremu samopoczuciu oraz aktywności

 psychofizycznej każdego mieszkańca. 

Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach zlokalizowany jest na 3,5-hektarowej działce, na 
skraju lasu z zabytkowym drzewostanem obiektu. Na działce znajduje się dwa budynki: zabytkowy, zmoder-
nizowany pałacyk i nowo wybudowany pawilon. W obrębie obiektów znajdują się podjazdy dla wózków in-
walidzkich, a w nowym pawilonie dodatkowo winda osobowa. Dom przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn 
dorosłych. Posiada 86 miejsc. Mieszkańcy zamieszkują w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych wyposażonych 
standardowo. Przy każdym z pokoi znajdują węzły sanitarne (kabiny natryskowe, umywalki, WC) dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, a na każdym piętrze łazienka ogólnie dostępna. W pokojach zamontowany 
jest system przyzywowy zapewniający szybką pomoc personelu. 

Aktywnie w każdy dzień
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Specjalny Ośrodek 
Szkolno - Wychowawczy 
w Leżajsku to placówka 
dla dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnej umysłowo 
oraz dla dzieci młodszych 
z całościowymi zaburze-
niami rozwoju ze spectrum autyzmu lub z zespołem Aspergera, funk-
cjonujących na poziomie normy intelektualnej. Nauka odbywa się  
w dwóch budynkach, z czego jeden posiada windę przystosowaną do 
przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich. Nabór do ośrodka trwa cały rok i jest nieodpłatny. 

Bezpłatne zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:
■ Zajęcia prowadzone są przez logopedę, psychologa, terapeutę pe-

dagogicznego, terapeutę gimnastyki korekcyjnej, fizjoterapeutę, spe-
cjalistę dogoterapii i hipoterapii.

■ Warunkiem przyjęcia jest posiadanie opinii o potrzebie wczesne-
go wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez Poradnię Psycho-
logiczno - Pedagogiczną. Ośrodek oferuje możliwość objęcia opieką 
specjalistyczną dzieci od 1 roku życia do momentu podjęcia nauki  
w szkole, pomoc i wsparcie dla rodziców: poradnictwo psychologiczne  
i pedagogiczne oraz konsultacje w zakresie pracy z dzieckiem.

Oddziały przedszkolne:
■ W placówce funkcjonują oddziały przedszkolne dla dzieci z auty-

zmem w normie intelektualnej oraz dla dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną.

■ Ośrodek oferuje: nieodpłatny pobyt dziecka w przedszkolu  
w wymiarze 8 godzin dziennie, wyżywienie, zajęcia specjalistyczne: 
logopedia, rehabilitacja, dogoterapia i hipoterapia, integracja senso-
ryczna, terapia polisensoryczna w salach doświadczania świata, opieka 
psychologiczna, wsparcie i poradnictwo specjalistyczne dla rodziców. 
Warunkiem przyjęcia do ośrodka jest posiadanie orzeczenia o potrze-
bie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno 
- Pedagogiczną.

funkcjonowania społecznego m.in. 
wyrabianie zaradności osobistej, 
pobudzanie aktywności społecz-
nej oraz wyrabianie umiejętności 
samodzielnego wypełniania ról 
społecznych. W ramach treningu 
mieszkańcy wyjechali autobusem 
do Sieniawy gdzie samodziel-
ne zrealizowali swoje potrzeby: 
poczta, sklep, apteka, kawiarnia. 

Ponadto Dom Pomocy orga-
nizuje i wspiera kilkoro miesz-
kańców w czynnym uczestnictwie 
w Warsztatach Terapii Zajęciowej 
w Leżajsku.

W Domu prowadzona jest te-
rapia zajęciowa w 4 pracowniach: 
krawiecka, plastyczna, kulinarna 
oraz wikliniarsko-ogrodnicza. 
Terapia prowadzona jest indywi-
dualnie i grupowo. Mieszkańcy 
mają możliwość wyboru zajęć 
zgodnie ze swoimi zainteresowa-
niami i zdolnościami. W ciepłe 
dni terapia zajęciowa prowadzo-
na jest na świeżym powietrzu. 
Mieszkańcy prezentują swoje 
dzieła na przeróżnych wystawach, 
przeglądach, są one również ele-
mentem wystroju wnętrz Domu.

Celem Domu Pomocy jest 
wszechstronna i indywidualna 
pomoc mieszkańcom przy zacho-
waniu samodzielności. Propago-

wany jest wśród domowników 
aktywny styl życia dostosowany 
do osobistych preferencji i moż-
liwości. W związku z tym miesz-
kańcy mają możliwość korzy-
stania z usług rehabilitacyjnych 
(masaże, ćwiczenia usprawniają-
ce i relaksacyjne zabiegi fizyko-
terapeutyczne). W celu podnie-
sienia sprawności i zachowania 
aktywności fizycznej do dyspozy-
cji mieszkańców znajduje się sala 
ćwiczeń wyposażona w sprzęt 
rehabilitacyjny, gimnastyczny  
i fizykoterapeutyczny. 

DPS zatrudnia wykwalifiko-
waną i doświadczoną kadrę, która 
zapewnia mieszkańcom całodo-
bową pomoc w czynnościach ży-
cia codziennego, dostosowanych 
do potrzeb mieszkańca i jego 
potrzeb psychofizycznych. Pod-
opieczni mają zapewnioną opiekę 
lekarza rodzinnego oraz psychia-
try, a w razie zleconych badań 
i konsultacji specjalistycznych, 
DPS ustala terminy, zapewnia 
transport i opiekę.

Mieszkańcy swobodnie mogą 
korzystać z odwiedzin rodzin  
i znajomych. Odwiedziny odby-
wają się w przygotowanych do 
tego celu pokojach gościnnych 
lub w pokojach mieszkalnych.

Informujemy osoby przewlekle psychicznie chore oraz ich rodziny 
zainteresowane skierowaniem do DPS o wolnych miejscach.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby psy-
chicznej, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym ży-
ciu oraz której nie ma możliwości zapewnienia opieki w formie usług 
opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w Domu Pomocy 
Społecznej.

Kontakt do DPS – osobisty, telefoniczny 
lub e-mailowy:

Dom Pomocy Społecznej 
w Piskorowicach – Mołyniach 295

37-300 Leżajsk 
tel.: 17 242 09 41

e-mail: dpslezajsk@pro.onet.pl 
www.dps.lezajsk.pl 

Z działalności
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego 
w Leżajsku 

Występ wokalny na VI powiatowym przeglądzie kolęd i pastorałek
osób z niepełnosprawnością 

Podstawowym celem Domu jest zagwarantowanie jego mieszkańcom 
warunków do bezpiecznego i godnego życia z uwzględnieniem

ich indywidualnych potrzeb.
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Baza i oferta dydaktyczna:
W ośrodku funkcjonują oddziały:
■ dla dzieci z autyzmem w normie intelektualnej,
■ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lek-

kim: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
(zawód - kucharz z możliwością odbycia praktyk w ośrodku),

■ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szko-
ła Przysposabiająca do Pracy,

■ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębo-
kim – zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze indywidualne i grupowe.

Zajęcia wspierające rozwój dziecka: turnusy rehabilitacyjne, te-
rapia pedagogiczna i psychologiczna, socjoterapia, logopedia, zajęcia 
korekcyjno – kompensacyjne, stymulacja metodą EEG Biofeedback, 
muzykoterapia, arteterapia, gimnastyka korekcyjna, integracja senso-
ryczna, integracja polisensoryczna, dogoterapia, hipoterapia, zajęcia 
nordic walking, taniec, nauka pływania.

Ośrodek proponuje:
■ internat,
■ opiekę świetlicową, stołówkę – posiłki z uwzględnieniem diet: ni-

skobiałkowej czy bezglutenowej,
■ bezpłatne podręczniki dla uczniów,
■ dowóz dzieci przez busy – finansowane przez gminy,
■ nowoczesne pracownie komputerowe,
■ sale specjalistyczne wyposażone w profesjonalny sprzęt.

Działania wspierające rozwój dzieci i młodzieży:
Uczniowie pod opieką nauczycieli biorą udział w licznych projek-

tach, konkursach, warsztatach, zawodach, przeglądach na szczeblu 
szkolnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. 

Najważniejsze z nich to: 
■ działania w ramach projektów dofinansowanych z środków unij-

nych, Urzędu Gminy, Urzędu Miasta - m.in. projekt „Więcej Wiem 

– Więcej potrafię” (bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i specjali-
stycznych), projekt „Niezła Jazda” (zajęcia pozalekcyjne z hipoterapii  
i warsztaty psychologiczne, realizowany na stadninie Equistro w Wie-
rzawicach),  projekt „Comenius” (wymiana międzynarodowa szkół 
partnerskich Belgii, Finlandii, Wielkiej Brytanii), projekt „Podkar-
pacie stawia na zawodowców” (uczniowie uczestniczyli w kursie kel-
nerskim oraz odbywali staż w zakładach gastronomicznych na terenie 
miasta, doposażono pracownię gastronomiczną, powstała nowoczesna 
pracownia edukacyjno-zawodowa, wyposażona w laptopy, bibliotekę 
multimedialną, tablicę interaktywną).

■ ośrodek należy do sieci Szkół Promujących Zdrowie. Szkoła jest 
miejscem, w którym jest promowany zdrowy tryb życia, postawy proz-
drowotne i proekologiczne. W zeszłym roku ośrodek uzyskał Woje-
wódzki Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie.

Rozwój zainteresowań uczniów i ich rehabilitacja poprzez:
■ Organizację białych i zielonych szkół, turnusy rehabilitacyjne, 

m.in. do Kołobrzegu, Świnoujścia, Jarosławca, Lądka Zdroju.
■ Organizację Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego; Woje-

wódzkiego Turnieju Szachowego.
■ Działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej podejmowane 

przez Samorząd Uczniowski m.in. „Góra Grosza", akcje charytatywne 
i wolontariat.

■ Drużyna Harcerska „Nieprzetarty Szlak" (uczniowie biorą udział 
w zlotach harcerskich, uroczystościach patriotycznych, warsztatach, 
biwakach).

■ Grupa Taneczna „Caro"); Grupa wokalna „Luzik" (zespoły uczest-
niczą w ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych przeglądach ar-
tystycznych).

■ Grupy Teatralna „Efekt" (przygotowywanie przedstawień tema-
tycznych oraz dram).

■ Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody.
■ Spływy kajakowe, olimpiady, turnieje, zawody z różnych dys-

cyplin sportowych, w których uczniowie zdobywają liczne nagrody 
(m.in. „Wodne Harce" w Ropczycach, Podkarpacki Memoriał Sporto-
wy im. Św. Jana Pawła II w Stalowej Woli, Wojewódzki Miting Pływacki  
w Kolbuszowej, Wojewódzki Marszobieg Terenowy, Wojewódzki Tur-
niej Warcabowy w Jarosławiu), wyjazdy na mecze siatkarskie Asseco 
Resovii, zajęcia na strzelnicy, rajdy rowerowe.

■ Wyjazdy na pokazy fizyczne i chemiczne na Uniwersytet Rzeszow-
ski, wycieczki dydaktyczno - krajoznawcze, śladami J.P.II, Bieszczady, 
Bolestraszyce, Zwierzyniec, Zamość.

Wydarzenia i osiągnięcia wychowanków:
■ XXXI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Placówek Kształcenia 

Specjalnego pt. „Poezja uśpiona między gwiazdami"( uczniowie zdo-
byli trzy I miejsca, dwa II miejsca i III miejsce)

■ XIX Ogólnopolski Festiwal „Śpiewaj z nami" w Tarnowie (I miej-
sce w kategorii zespołów wokalnych, uczniowie uzyskali lokaty: I i III 
miejsca w kategorii solistów).

■ XVII Wojewódzki Turniej Wojewódzki w warcabach (drużynowo 
I i III miejsce, indywidualnie: jedno I miejsce, dwa III miejsca).

■ X Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Bydgoszczy – repre-
zentacja Ośrodka zdobyła 6 medali (2 złote, 3 srebrne, 1 brązowy)  
w pływaniu, tenisie oraz biegach.

■ Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych Szkolnictwa Specjal-
nego w Ustrzykach Dolnych - wyróżnienie.

■ Wojewódzki Festiwal Piosenki Żołnierskiej, Patriotycznej i Har-
cerskiej w Rudniku nad Sanem - II miejsce.

Wszystkich zainteresowanych działalnością Specjalnego Ośrodka 
Szkolno –Wychowawczego w Leżajsku zapraszamy oraz odsyłamy do 
strony internetowej ośrodka: www.sosw.lezajsk.pl

A. Bańka, D. Zych
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Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Leżajsku

Korytarz i poczekalnia dla rodziców

Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy XIII edycja

Gabinet rehabilitacyjny

Działalność jednostki
W leżajskiej poradni zatrud-

nionych jest 18 pracowników: 17 
na etatach pedagogicznych i 1 na 
etacie administracyjnym (Doro-
ta Śliwa). Etatowo przedstawia 
się to następująco: 2 i 2/5 etatu 
logopedycznego (Beata Wylaź, 
Magdalena Kozyra-Sekulska, 
Dorota Kostek), 6 psychologicz-
nych (Małgorzata Kosak, Anna 
Kobarynko, Anna Sibiga, Moni-
ka Chrząstek, Iwona Maj, Edyta 
Palus), 7 i 1/10 pedagogicznych 
(Dorota Kostek, Liliana Łabuda, 
Ewa Dubiel, Marta Stelmarczyk, 
Magdalena Kycia, Ewa Dubiel, 
Justyna Sandomierska) i 1 fizjo-
terapeuta (Maja Gajewska). Na 
umowę zlecenie zatrudniony jest 
lekarz pediatra Stanisław Małecki 
– konsultant zespołu orzekające-
go. Obowiązki dyrektora poradni 
pełni Wojciech Kostek, który jest 
jednocześnie przewodniczącym 
zespołu orzekającego. 

Rejon działania poradni obej-
muje miasto Leżajsk, Gminę Le-
żajsk, Miasto i Gminę Nowa Sa-
rzyna, Gminę Grodzisko Dolne  
i Gminę Kuryłówkę.

Rok szkolny 2013/2014 był ro-
kiem bardzo pracowitym, o czym 
świadczy poniższe zestawienie:

Liczba przyjętych dzieci w 2013/2014 951

Przeprowadzone 
badania w 
2013/2014

Psychologiczne 646
Pedagogiczne 638
Logopedyczne 141
Fizjoterapeutyczne 52

Związane z wyborem kierunku kształcenia 
i zawodu oraz planowaniem kształcenia i 
kariery zawodowej

132

W wyniku przeprowadzonych badań wydano 439 opinii

■ Pomocą psychologiczno-pe-
dagogiczną, w tym logopedyczną 
oraz fizjoterapeutyczną objęto 
1021 dzieci, w tym 351 dzieci te-
rapią trwającą ponad 3 m-ce. 

■ Zespół orzekający działający 
w Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Leżajsku podczas 36 
posiedzeń wydał 154 orzeczenia 
i 7 opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka. 

Zadania i zespoły diagnostyczne
Praca w poradni zorganizowa-

na jest zespołowo. W zespołach 
diagnostycznych podczas indy-
widualnej diagnozy lub terapii 
dziecka współpracują ze sobą 
pedagog i psycholog, w przypad-
ku poszerzenia diagnozy dołącza 
logopeda lub fizjoterapeuta.   

Zadania w poradni realizo-
wane są również zespołowo. Dla 
dzieci najmłodszych w wieku od 
urodzenia do momentu rozpo-
częcia nauki w szkole prowadzo-

ne jest wczesne wspomaganie ich 
rozwoju. W tą pracę zaangażowa-
nych jest 4 specjalistów: neurolo-
gopeda, surdopedagog: Magda-
lena Kozyra-Sekulska; pedagog 
– terapeuta, oligofrenopedagog: 
Ewa Dubiel – koordymator ze-
społu; psycholog: Edyta Palus  
i fizjoterapeuta: Maja Gajewska. 
W roku szkolnym 2013/2014 ze-
spół wczesnego wspomagania 
rozwoju obejmował specjalistycz-
ną terapią 20 dzieci, posiadają-
cych opinie o potrzebie wcze-
snego wspomagania rozwoju, 
dla których przeprowadzono 697 
zajęć terapeutycznych. Zespół 
udzielił także pomocy psycho-
logicznej, pedagogicznej, logo-
pedycznej i fizjoterapeutycznej 
54 dzieciom z nieharmonijnym 
rozwojem, dla których odbyło się 
1018 zajęć specjalistycznych. Ze-
spół prowadził również diagnozę 
dzieci: psychologiczną (105), pe-
dagogiczną (103), logopedyczną 
(88), fizjoterapeutyczną (63).

Warto nadmienić, że rodzice 
po indywidualnych zajęciach te-
rapeutycznych otrzymują instruk-
taż do pracy z dzieckiem w domu. 
Dla rodziców dzieci w wieku od  
0 do 3 r. życia prowadzone są 
grupowe zajęcia instruktażowe.

Rodzice korzystali również  
w poradni z indywidualnych kon-
sultacji (79) w zakresie: stymula-
cji rozwoju dziecka i prawidłowej 
pielęgnacji, problemów emo-
cjonalnych dzieci, rozwiązywa-
nia problemów wychowawczych, 
poradnictwa psychologicznego, 
dalszej edukacji dzieci z orzecze-
niem o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego oraz dojrzałości szkolnej 
dziecka.

W poradni funkcjonuje zespół 
diagnozy przedszkolnej dziecka 
zajmujący się diagnozą gotowo-
ści szkolnej dzieci. W ostatnich 
dwóch latach, wskutek reformy 
edukacji zespół cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem wśród 
rodziców dzieci w wieku przed-
szkolnym. Na stałe prace tego 
zespołu organizuje pedagog: Mo-
nika Golenia – Kmiecik i psycho-
log: Iwona Maj.

Zespół pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej, który działa 

w poradni pomaga pedago-
gom, psychologom i logopedom 
szkolnym organizować w przed-
szkolach i szkołach dla uczniów 
pomoc psychologiczno-pedago-
giczną. Prowadzi również indy-
widualne konsultacje i porady 
dla rodziców, nauczycieli i wy-
chowawców (koordynator peda-
gog – terapeuta: logopeda Dorota 
Kostek). 

Poradnia od 2007 r. koor-
dynuje sieć współpracy i samo-
kształcenia dla nauczycieli pn. 
„Powiatowy zespół samokształ-
ceniowy psychologów i pedago-
gów szkolnych”. Systematycznie 
w pracach tej sieci, którą koor-
dynuje 2 specjalistów poradni 
(psycholog: Monika Chrząstek  
i pedagog – terapeuta: Liliana Ła-
buda) uczestniczy 25 pedagogów 
i psychologów szkolnych ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych powia-
tu leżajskiego. Jest to niezwykle 
ważna forma współpracy zarów-
no dla poradni jak i szkół w or-

ganizowaniu wspólnych działań  
w zakresie interwencji kryzyso-
wej, poradnictwa zawodowego 
czy wspomnianej wcześniej po-
mocy psychologiczno – pedago-
gicznej. Każdego roku w ramach 
sieci współpracy organizowane są 
dla uczestników szkolenia specja-
listyczne, ponadto jest to dosko-
nała platforma służąca wymianie 
doświadczeń zawodowych i oma-
wianiu trudnych przypadków wy-
stępujących w pracy dydaktyczno 
– wychowawczej w naszych szko-
łach.

Ponadto poradnia koordynuje 
od 3 lat sieć współpracy i samo-
kształcenia dla nauczycieli pn. 
„Powiatowy zespół samokształ-
ceniowy logopedów szkolnych” 
(koordynatorzy: Beata Wylaź  
i Magdalena Kozyra-Sekulska). 
W pracach sieci uczestniczy 14 
logopedów z powiatu.

Od 2008 r. w sposób planowy 
zgodnie z procedurami prowa-
dzona jest w poradni interwencja 
kryzysowa i mediacje. Do pracy 
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w tym zespole przygotowani są 
wszyscy pracownicy poradni. Ze-
spół interwencji kryzysowej i me-
diacji w roku szkolnym 2013/2014 
przeprowadził 34 interwencje, 
dwukrotnie więcej w stosunku 
do ubiegłego roku. Najczęściej 
podejmowano indywidualną in-
terwencję kryzysową w poradni. 
Interwencje były podejmowane 
z powodu: myśli samobójczych, 
przemocy rówieśniczej, wyso-
kiego poziomu lęku, odmowy 
chodzenia do szkoły, wypadków 
i utraty zdrowia, demoralizacji, 
trudnej sytuacji rodzinnej, sa-
mookaleczeń, uzależnienia od 
komputera, rozwodu rodziców, 
spożywania alkoholu, przemocy 
szkolnej, żałoby po śmierci mat-
ki, żałoby po samobójczej śmierci 
ojca, żałoby po śmierci bliskich 
osób. W działania interwencyjne 
zaangażowana jest większość ka-

dry w szczególności: psycholodzy 
Małgorzata Kosak (koordynator 
zespołu), Anna Kobarynko, Mo-
nika Chrząstek, Anna Sibiga, pe-
dagodzy Justyna Sandomierska  
i Monika Golenia-Kmiecik. 

Od 2008 r. realizowane są 
w szkołach projekty wspiera-
jące dziecko zdolne (pedagog: 
Monika Golenia-Kmiecik, psy-
cholog: Iwona Maj). W grudniu 
2011 r. poradnia otrzymała tytuł 
placówki „Miejsce odkrywania 
talentów” przyznany przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej 
i Ośrodek Rozwoju Edukacji  
w Warszawie. 

Także od 2008 r. prowadzone 
są zajęcia dla rodziców i nauczy-
cieli w ramach „Szkoła dla Ro-
dziców i Wychowawców” przez 
licencjonowanego trenera psy-
chologa Annę Sibigę.

Działalność profilaktyczna – 
programy, konkursy, warszaty. 

Na uwagę zasługuje działal-
ność profilaktyczna, prowadzona 
poza poradnią w szkołach powia-
tu. W roku szkolnym 2013/2014, 
w profilaktycznych programach 
zrealizowanych w 12 szkołach 
uczestniczyło 1383 uczniów (ko-
ordynator pedagog: Monika Go-
lenia-Kmiecik). Zrealizowano 
następujące programy profilak-

tyczne:
- Program profilaktyczny 

„Konflikt – szansa, czy zagroże-
nie”, Program promocji zdrowia  
i profilaktyki uzależnień „Dzięku-
ję, Nie” – Zespół Szkół w Kuryłów-
ce – 129 uczniów;

- Profilaktyka uzależnień – Ze-
spół Szkół w Piskorowicach – 96 
uczniów; 

- „Każdy z nas jest inny”, „Świat 
uczuć” – Szkoła Podstawowa w Jel-
nej – 52 uczniów;  

- Program profilaktyczny 
„Konflikt – szansa, czy zagroże-
nie”, „Internet – jak bezpiecznie  
z niego korzystać” – Zespół Szkół 
w Sarzynie – 158 uczniów;

- „Internet – jak bezpiecznie  
z niego korzystać”, „Relacje ko-
leżeńskie”, „Przestrzeganie norm 
społecznych”, „Profilaktyka uzależ-
nień e-papierosy” – Zespół Szkół  
w Giedlarowej – 207 uczniów;

- „Integracja”, „Internet – jak 
bezpiecznie z niego korzystać”. 
„Świat moich wartości” – Zespół 
Szkół w Starym Mieście – 130 
uczniów;

- „Agresja – nieudany sposób 
na złość”, „Ja wśród innych, inni 
wokół mnie” – Szkoła Podstawowa 
w Wólce Grodziskiej – 56 uczniów;

- „Każdy z nas jest inny”, „Świat 
uczuć”, „Agresja – nieudany spo-
sób na złość”, „Ja wśród innych, 
inni wokół mnie, „Integracja” – 
Szkoła Podstawowa w Nowej Sa-
rzynie – 339 uczniów;  

- „Agresja – nieudany sposób 
na złość”, „Internet – jak bezpiecz-
nie z niego korzystać – Szkoła 
Podstawowa Nr 1 w Leżajsku – 90 
uczniów;

- „Każdy z nas jest inny”, „Świat 
uczuć” – Szkoła Podstawowa  
w Laszczynach – 44 uczniów;

- „Agresja – nieudany sposób 
na złość”, „Internet – jak bezpiecz-
nie z niego korzystać” – Szkoła 
Podstawowa w Przychojcu – 38 
uczniów;

- „Komunikacja interpersonal-
na”, „Świat uczuć”, „Każdy z nas 
jest inny”, „Ja wśród innych, inni 
wokół mnie” – Szkoła Podstawowa 
w Dąbrowicy – 44 uczniów. 

Ponadto poradnia we współ-
pracy z Biblioteką Pedagogiczną 
w Leżajsku prowadziła zajęcia 

edukacyjne dla uczniów gimna-
zjum nt. „ Przemoc i zastraszanie  
w szkole”, szkolenia dla nauczy-
cieli gimnazjum i szkoły podsta-
wowej: „Nauczyciel wobec agresji 
i przemocy w szkole”. Spotkania 
były prowadzone w szkołach: 
Gimnazjum w Nowej Sarzynie, 
Zespół Szkół w Sarzynie i w Sta-
rym Mieście, Gimnazjum w Gro-
dzisku Górnym. Uczestniczyło  
w nich 291 uczniów i 79 nauczy-
cieli (psycholog: Anna Sibiga i pe-
dagog: Liliana Łabuda).

Corocznie od 2001 r. poradnia 
organizuje powiatowe profilak-
tyczne konkursy plakatowe i prze-
glądy teatralne, które od samego 
początku objęte są honorowym 
patronatem Podkarpackiego Ku-
ratora Oświaty i Starosty Leżaj-
skiego. Ostatnio zorganizowano 
XIII edycję Powiatowego Profi-
laktycznego Konkursu Plakato-
wego pod hasłem „NIE KLIKASZ 
– NIE ZNIKASZ – komunikacja 
nie tylko przez portale społecz-
nościowe” i XIII edycję Powia-
towego Przeglądu Dziecięcych  
i Młodzieżowych Małych Form 
Teatralnych – Drama Profilak-
tyczna pod hasłem „Ja – Ty – On 
sztuka tolerancji”. Do tej pory  
w konkursach i przeglądach 
uczestniczyło ok. 4 tys. uczniów 
(koordynator pedagog Dorota 
Kostek).

W roku ubiegłym zorganizo-
wano warsztaty malarskie w ra-
mach programu profilaktycznego 
„Pasja – najlepsza profilaktyka” 
pt. „Architektura w majowej zie-
leni – ćwiczenie różnych technik 
plastycznych, poznanie techniki 
graficznej”, które odbyły się 29 
maja 2014 r. na terenie Bazyliki 
O.O Bernardynów w Leżajsku. 
Uczestniczyli w nich uczniowie 
ze Szkół Podstawowych Nr 2 i 3 
w Leżajsku, Giedlarowej i Kury-
łówce oraz Gimnazjum w Nowej 
Sarzynie, Leżajsku, Kuryłówce  
i Giedlarowej, które systema-
tycznie uczestniczyły w Powia-
towych Profilaktycznych Kon-
kursach Plakatowych. Była to dla 
41 uczniów z w/w szkół nagroda 
za systematyczne uczestnictwo  
i odnoszone sukcesy w dotych-
czasowych edycjach powiatowych 
profilaktycznych konkursach pla-

katowych (koordynator pedagog: 
Dorota Kostek). 

Od 2010 r. organizowana jest 
Powiatowa Przedszkolada, która 
jest również objęta honorowym 
patronatem Podkarpackiego Ku-
ratora Oświaty i Starosty Leżaj-
skiego. Ostatnia, V edycja odbyła 
się pod hasłem „Z wartościami 
za pan brat, przedszkolaki idą  
w świat”. Do tej pory w przed-
szkoladach uczestniczyło ok. 1 tys. 
przedszkolaków (koordynatorzy: 
pedagog Marta Stelmarczyk, psy-
cholog Edyta Palus).

Poradnia włączyła się także 
w organizację we współpracy ze 
Szkołą Podstawową Nr 3 w Le-
żajsku cyklicznego konkursu pn. 
„Dzień Bezpiecznego Internetu”. 
30 III 2015 r. zakończono V edy-
cję konkursu (koordynator z ra-
mienia poradni pedagog: Monika 
Golenia – Kmiecik). 

Inwestycje 
Poradnia jest dobrze wyposa-

żona w narzędzia diagnostyczne 
i pomoce dydaktyczne niezbędne 
do skutecznej pracy diagnostycz-
no – terapeutycznej, profilaktycz-
nej, konsultacyjno – doradczej 
i informacyjnej oraz w sprzęt 
specjalistyczny do pracy fizjote-
rapeutycznej. Ostatnie zakupy 
inwestycyjne to: innowacyjny ze-
staw do diagnozy i treningu uwa-
gi słuchowej metodą Tomatisa, 
wcześniej zakupiono 2 zestawy do 
terapii metodą EEG Biofeedback 
(2007 r.). Warto nadmienić, że 
leżajska poradnia jako pierwsza  
w Polsce zakupiła innowacyjny 
zestaw do diagnozy i treningu 
uwagi słuchowej metodą To-
matisa w polskiej wersji wypro-
dukowanej przez Young Digi-
tal Planet w kooperacji z Poli-
techniką Gdańską (III 2013 r.). 
Współpraca z YDP zaowocowała 
udziałami pracowników porad-
ni w charakterze prelegentów  
w ogólnopolskich konferencjach 
„Metoda Tomatisa uczy słuchać”, 
które odbyły się w Katowicach 
(24 X 2013 r.) i Toruniu (6 XI 
2013 r.). Podczas tych konferen-
cji omawiano wykorzystywanie 
przez poradnię w Leżajsku spe-
cjalistycznego sprzętu i progra-
mów komputerowych w pracy  

Drama profilaktyczna 2014

V Powiatowa Przedszkolada
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„Wizyta starszej pani” Friedricha Dürrenmatta to tra-
gikomedia z połowy XX wieku. Wina i kara, zemsta i ofia-
ra, władza i poddani - tematy znane w teatrze od czasów 

starożytnych. Do tych klasycznych motywów współczesność dopisuje 
jeszcze kolejną antynomię - być czy mieć. Wszystkie te problemy możemy 
odnaleźć w sztuce Dürrenmatta. Dlatego też dramat szwajcarskiego pisa-
rza był wyzwaniem ale i ciekawym materiałem aktorskim dla uczestników 
grupy teatralnej działającej w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Nowej 
Sarzynie pod opieką pani Joanny Czerwonki. Praca nad przedstawieniem 
trwała od października, a jej etapami były: pierwsze czytania tekstu, do-
bór ról, próby stolikowe, gest i ruch sceniczny, wcielanie się w role, emocje 
słowem, gestem i pauzą wypowiedziane. Dużą atrakcją dla uczniów stały się warsztaty sceniczne, które popro-
wadził aktor Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie - Robert Chodur. Wielogodzinne próby doprowadziły  
w końcu młodych aktorów do wystawienia w auli szkolnej przedstawienia, najpierw dla koleżanek i kolegów,  
a w kolejnych spektaklach dla gimnazjalistów, rodziców, przyjaciół i społeczności lokalnej. „Wizyta starszej 
pani” stawia pytania: jak daleko może sięgać zemsta, za jaką cenę możemy sprzedać drugiego człowieka, czy 
bieda może usprawiedliwiać rezygnację z zasad i ideałów, w jaki sposób nieetyczne działanie jednostki może 
wpłynąć na życie społeczności. Mamy nadzieję, że przedstawienie teatralne w wykonaniu 12-osobowej grupy 
amatorskiego teatru szkolnego dało widzom rozrywkę i refleksję.

ZSNS

28 lutego w Ze-
spole Szkół Tech-
nicznych w Leżajsku 
odbył się etap po-
wiatowy XV Podkar-

packiego Konkursu Matematyczne-
go im. Franciszka Leji, organizo-
wany przez: Podkarpackie Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, 
Oddział Podkarpacki Stowarzysze-
nia Nauczycieli Matematyki oraz 
dyrektorów szkół, w których odby-
wają się poszczególne etapy. 

Patronat nad konkursem objęli: 
Podkarpacki Kurator Oświaty, Mar-
szałek Województwa Podkarpackiego 
oraz Rzeszowski Oddział Polskiego 
Towarzystwa Matematycznego. 

Gimnazjalni mistrzowie klawiatury w leżajskim Chroberku

Spektakl „Wizyta starszej pani”

z dziećmi oraz pracownicy porad-
ni przedstawili wykład pt. „Wyni-
ki badań uwagi słuchowej meto-
dą Tomatisa, a funkcjonowanie 
dzieci z zaburzeniami rozwo-
jowymi – studium indywidu-
alnych przypadków”. Omawia-
no: przypadki dzieci starszych  
z dysleksją rozwojową, afazją 
oraz zaburzeniami hiperkine-
tycznymi objęte terapią w po-
radni, a także przypadki dzieci 
z autyzmem objęte w poradni 
wczesnym wspomaganiem roz-
woju. Była to doskonała pro-
mocja działań podejmowanych 
przez poradnię na skalę kraju.

Współpraca poradni i innymi 
jednostkami

Leżajska poradnia systema-
tycznie współpracuje z Podkar-
packim Kuratorium Oświaty, 
Uniwersytetem Rzeszowskim, 
Podkarpackim Centrum Eduka-
cji Nauczycieli, Biblioteką Peda-
gogiczną w Leżajsku. Ostatnio 
na zaproszenie Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty podczas pod-
karpackiej konferencji „6 – latek 
idzie do szkoły”, zorganizowanej 
w Rzeszowie (12.02.2014 r.) dla 
534 dyrektorów podkarpackich 
przedszkoli  przedstawiony został 
autorski wykład dyrektora porad-
ni pt. „Diagnoza przedszkolna 
dziecka jednym z elementów lo-
kalnego systemu oświaty – reflek-
sje po 6 latach reformy edukacji”. 
Podczas tej samej konferencji pe-
dagog Monika Golenia – Kmiecik 
wystąpiła z wykładem pt. „Dia-
gnoza przedszkolna dziecka”. 
Warto powiedzieć, że poradnia 
jest organizatorem i współorgani-
zował wielu konferencji w  Leżaj-
sku, w tym dwóch o zasięgu mię-
dzynarodowym we współpracy 
z Uniwersytetem Rzeszowskim, 
UMCS, Podkarpackim Kurato-
rium Oświaty i Starostwem Leżaj-
skim: „Przemoc wobec dzieci – 
profilaktyka i interwencja” (2006 
r.) i „Mediacja w szkole – od teorii 
do praktyki” (2010).

Największą wartością poradni 
jest mobilna kadra, która uczy się 
systematycznie i stale poszerza 
swoje kwalifikacje zawodowe, aby 
jak najlepiej zaspokajać potrzeby 
lokalnej społeczności.

Przy współpracy na rzecz 
dziecka i jego rodziny współpra-
cują: Miejskiemu Centrum Kul-
tury w Leżajsku, Muzeum Ziemi 
Leżajskiej, Powiatowy Urząd 
Pracy w Leżajsku oraz stowarzy-
szenia i instytucje, które wspie-
rają działania poradni. Działania 
poradni wspierają również spon-
sorzy. Wśród nich najważniejszy 
sponsor  to Polenergia Elektro-
ciepłownia Nowa Sarzyna (spon-
sorowanie organizowanych przez 
poradnię konkursów i przeglą-
dów). 

WK 

W dniu 17 mar-
ca 2015 r w Zespo-
le Szkół Licealnych 
im. B. Chrobrego 
w Leżajsku odbył 

się drugi etap Powiatowego Kon-
kursu szybkiego komputerowego 
pisania „Mistrz Klawiatury”.

Konkurs zorganizowali na-
uczyciele Zespołu Szkół Licealnych  
w Leżajsku w składzie: Grzegorz Leja, 
Danuta Drążek, Beata Kościółek  
i Elżbieta Jużyniec.

Celem Konkursu było spraw-
dzenie poziomu sprawności ucz- 
niów w posługiwaniu się klawiaturą 
jako nowoczesnym środkiem tech-
nicznym pracy biurowej oraz upo-
wszechnianie wiedzy ekonomicznej. 
W Konkursie wzięli udział uczniowie 
szkół gimnazjalnych Powiatu Le-
żajskiego, którzy okazali się najlepsi 
na etapie szkolnym. Polegał on na 
przepisaniu tekstu o tematyce ekono-

micznej zawierającego 5000 znaków 
w programie Mistrz Klawiatury w jak 
najszybszym czasie i przy popełnie-
niu jak najmniejszej liczby błędów.

W drugim etapie konkursu wzię-
ło udział sześć szkół gimnazjalnych. 
Laureatami Konkursu na etapie 
finałowym zostali: I miejsce: Irene-
usz Jędrek - Gimnazjum im. Jerze-
go Popiełuszki w Łętowni Sołectwo 
Majdan Łętowski – opiekun p. Jan 
Siwiec, II miejsce: Anna Konieczny- 
Gimnazjum im. Jerzego Popiełuszki  
w Łętowni Sołectwo Majdan Łę-
towski – opiekun p. Jan Siwiec, III 
miejsce: Artur Błajda – Gimnazjum 

im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie 
– opiekun p. Jacek Bystrzyński, IV 
miejsce: Jakub Woś – Gimnazjum 
Miejskie im. Władysława Jagiełły  
w Leżajsku – opiekun p. Tomasz 
Chrząstek, V miejsce: Dawid Jan-
dziński – Zespół Szkół im. Jana Paw-
ła II w Brzózie Królewskiej. 

Laureaci otrzymali nagrody  
w postaci wyposażenia sprzętu kom-
puterowego.

Zwycięzcom serdecznie gratu-
lujemy! Wszystkim uczestnikom  
i opiekunom dziękujemy za udział. 

Do zobaczenia za rok!!
Organizatorzy

W etapie powiatowym wzięło 
udział pięćdziesięciu uczniów, którzy 
rywalizowali na dwóch poziomach. 
Poziom pierwszy przeznaczony jest 
dla uczniów klas trzecich gimnazjum, 
klas pierwszych liceum i klas pierw-
szych i drugich technikum. Uczestni-
kami poziomu drugiego są uczniowie 
klas drugich liceum i klas trzecich 
technikum. 

Do etapu rejonowego zakwa-
lifikowali się: Poziom pierwszy: 
I miejsce – Rafał Ćwiek z Zespo-
łu Szkół Licealnych w Leżajsku, II 
miejsce – Damian Paluch z Zespołu 
Szkół Technicznych w Leżajsku, III 
miejsce – Hubert Cierpisz z Zespołu 
Szkół Technicznych w Leżajsku, IV 

miejsce ex aequo – Konrad Żyrek  
z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku, 
Grzegorz Szczęch z Zespołu Szkół  
w Starym Mieście, Łukasz Urbański  
z Zespołu Szkół Technicznych w Le-
żajsku i Konrad Miazga z Zespołu 
Szkół Licealnych w Leżajsku. Poziom 
drugi: I miejsce – Sebastian Wach  
z Zespołu Szkół Licealnych w Le-
żajsku, II miejsce – Wojciech Szcze-
panik z Zespołu Szkół Licealnych  
w Leżajsku, III miejsce – Rafał Pych  
z Zespołu Szkół Licealnych w Le-
żajsku, IV miejsce – Maciej Jakucki  
z Zespołu Szkół Licealnych w Leżaj-
sku, V miejsce – Beata Murdzia z Ze-
-społu Szkół Licealnych w Leżajsku 

Podsumowanie konkursu i wrę-
czenie nagród miało miejsce w Ze-
spole Szkół Technicznych w Leżajsku 
23 marca br. Obecni byli laureaci  
i ich opiekunowie. Nagrody i dyplo-
my wręczali Wicestarosta Zdzisław 
Leśko wraz z Dyrektor Szkoły Haliną 
Samko. Uroczystość umilił występ 
szkolnego zespołu „Promyczki”. 

ZST

XV Podkarpacki Konkurs Matematyczny
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Ruszył remont ponad 2-kilometrowej drogi w Wierzawicach między Zespołem Szkół w Wierzawicach a drogą powiatową 1256R.

W ramach „schetynówek” na to przedsięwzięcie gminie udało się pozyskać 415 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Inwestycja pod nazwą „Remont drogi Nr 104654R w km od 0+000 do 2+189 w miejscowości Wierzawice” ma objąć m.in. profilowanie ist-
niejącej nawierzchni masą mineralno-bitumiczną, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie poboczy z tłucznia 
kamiennego, remont przepustów, remont zjazdów wraz z ich utwardzeniem.

Do przetargu stanęło 10 firm. Wybrano ofertę złożoną przez firmę Strabag, która zaoferowała wykonanie inwestycji za 765 632 zł oraz 
gwarancję na wykonane roboty na okres 6 lat. Inwestycja zgodnie z zamówieniem powinna zakończyć się 15 czerwca br.

Przypomnijmy, że inwestycja znalazła się wysoko w liście rankingowej wojewody podkarpackiego do realizacji w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w 2015.

Schetynówka w Wierzawicach

Goście w Zespole Szkół w Wierzawicach
W marcu gościliśmy w naszej 

szkole uczniów klasy szóstej 
Szkoły Podstawowej w Chałup-
kach Dębniańskich oraz uczniów 
klas trzecich szkoły podstawo-
wej przy Zespole Szkół w Gie-
dlarowej wraz z opiekunami. 
Główną atrakcją tych wizyt były 
pokazy eksperymentów w naszej 
nowocześnie wyposażonej pra-
cowni fizyko-chemicznej przygo-
towane i przeprowadzone przez 
uczennice gimnazjum.

Zajęcia te miały na celu roz-
budzenie zainteresowania na-
ukami przyrodniczymi w zakre-
sie chemii, która jest powszech-
nie uważana za trudną ale jakże 
przydatną w życiu codziennym 
dziedzinę nauki.

Nasi mili goście nie tyl-
ko mieli okazję przenieść się  
w barwny, interesujący świat 
eksperymentów chemicznych, 
ale również zdobywali wiedzę 
o tym jak bezpiecznie, ostroż-
nie postępować z chemika-
liami. Wiedzę tą będą mogli 
kiedyś wykorzystać w różnych 
sytuacjach życia codziennego 
gdzie często przecież mamy do 
czynienia z substancjami szko-
dliwymi dla środowiska. Waż-
ne jest zatem aby wiedzieć jak 
chronić siebie i otoczenie, jak 
zachowywać się ekologicznie. 
Warto podkreślić, że wszystko 

to było możliwe dzięki dużemu 
zaangażowaniu i entuzjazmowi 
naszych dziewcząt, które nie tyl-
ko wykonywały doświadczenia 
ale i opatrzyły je odpowiednim 
komentarzem słownym. Gosz-
czący na pokazach uczniowie 
mogli też osobiście brać udział 
w eksperymentach i chętnie to 
robili, oczywiście z zachowa-
niem zasad bezpieczeństwa oraz 
higieny. Było kolorowo, intere-
sująco, pożytecznie i wszyscy 
dobrze się bawili.

Marta Sztal-Gondek
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Już po raz ósmy twórcy ludo-
wi z terenu powiatu leżajskiego 
i okolic  mieli możliwość za-
prezentowania swoich wyrobów 
mieszkańcom naszej gminy.

Tegoroczna edycja „Targów 
Rękodzieła Ludowego i Arty-
stycznego” odbyła się 22 marca 
br. w Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Nowej Sarzynie. 
Z uwagi na zbliżające się Święta 
Wielkanocne, odwiedzający naj-
chętniej nabywali palmy, pisanki, 
baranki, zajączki, koronki i ko-
szyczki wiklinowe. 

Imprezę poprowadził kierow-
nik Działu Upowszechniania Sztu-
ki i Współpracy z Samorządami 
Wojewódzkiego Domu Kultury 
w Rzeszowie Czesław Drąg, któ-
ry przedstawił publiczności po-
szczególnych twórców rękodzieła 
ludowego. Główną ideą nowosa-

rzyńskich targów jest chronienie 
od zapomnienia dawnych trady-
cji rękodzielniczych, dlatego nie 
mogło zabraknąć prezentacji wy-
konywania poszczególnych wy- 
robów na miejscu, m.in. naczyń 
glinianych, kwiatów z bibuły, za-
bawek drewnianych, przedmio-
tów użytkowych z wikliny oraz 
artystycznych rysunków i portre-
tów. Tradycyjnie największe zain-
teresowanie wzbudziło formowa-
nie naczyń na kole garncarskim 
przez Andrzeja Plizgę z Medyni 
Głogowskiej. Obok wcześniej 
wspomnianych wytworów ręko-
dzielniczych, eksponowano tak-
że  serwetki, haftowane obrusy, 
biżuterię artystyczną, obrazy, pu-
blikacje etnograficzne i domowe 
wypieki.

Budującym jest fakt, że od kil-
ku lat najliczniejszą grupę wśród 
wystawców stanowią mieszkań-

Dyskusyjne Kluby Książki to 
program realizowany przez In-
stytut Książki i wojewódzkie bi-
blioteki publiczne, którego stra-
tegicznym celem jest promocja 
kultury literackiej i czytelnictwa.

Adresowany jest, przede wszys- 
tkim, do czytelników korzystają-
cych z bibliotek publicznych. Po-
mysł oparty został na założeniu, 
że nie trzeba być krytykiem, by 
czerpać przyjemność z dyskuto-
wania o literaturze. Celem klu-
bów jest także kreowanie mody 
na czytanie. W Miejskiej i Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Nowej 
Sarzynie Dyskusyjny Klub Książ-
ki powstał w kwietniu 2013 roku. 
Od tego czasu systematycznie raz 
w miesiącu odbywają się spotka-
nia. Za każdym razem omawiana 
jest inna książka. Dyskusje pro-
wadzi moderator klubu - pracow-
nik biblioteki Hubert Kołtun. 

Bierzemy udział w konkursie 
Instytutu Książki ,,Klubowicze do 
klawiatur”, polegającym na tym, 
że kluby z całej Polski wysyłają 
recenzje przeczytanych książek. 
Jury złożone z pracowników IK 
wybiera spośród nich najlep-
sze recenzje każdego miesiąca  
i recenzję roku. Pokłosiem więk-
szości naszych spotkań są więc 
recenzje, które wraz z relacjami 
zamieszczamy na stronie interne-
towej naszej biblioteki oraz Wo-
jewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rzeszowie.

W ubiegłym roku klub został 
kilkakrotnie wyróżniony.

W styczniu nasza koleżanka 
Inka Walkowiak dostała nagrodę 

miesiąca za recenzję do zbioru 
esejów Marka Bieńczyka Książka 
twarzy. Kolejną nagrodę miesiąca 
otrzymała w lutym Ewelina Ku-
siak za recenzję Mamy Mumin-
ków, autorstwa Boel Vestin. 

W maju Instytut Książki oraz 
Wydawnictwo Czarne ogłosiły 
konkurs polegający na przeczy-
taniu  książki Herty Müller Na-
dal ten sam śnieg i nadal ten sam 
wujek, a następnie wspólnym na-
pisaniu laudacji noblowskiej dla 
wybranego żyjącego polskiego 
pisarza. Książkę omawiano pod-
czas wspólnego spotkania z DKK 
w Leżajsku. 

W listopadzie w ramach dzia-
łalności klubu odbyło się otwarte 
spotkanie autorskie z Hubertem 
Klimko-Dobrzanieckim, znanym 
polskim pisarzem i podróżni-
kiem, którego książki Porno-
garmażerka i Grecy umieraja  

cy naszej gminy, co świadczy  
o ich wrażliwości artystycznej  
i zamiłowaniu do sztuki ludowej. 
Swoje wyroby promowali, m.in. 
panie z Kół Gospodyń Wiejskich  
w Sarzynie i Woli Zarczyckiej no-
wosarzyński Klub Seniora i Dom 
Dziecka,  Lucyna i Magdalena Lo-
renc z Woli Zarczyckiej oraz Do-
rota Szydełko, Zofia Walendziak 

i Iwona Wojdałowicz z Nowej 
Sarzyny.  

Uczestnikom targów czas umi-
lała kapela ludowa „Jany” z Nie-
bylca, która wykonywała utwory 
zakorzenione w tradycji folklo-
rystycznej Pogórza Strzyżowsko-
-Dynowskiego. 

Piotr Sowa

Targi Rękodzieła Ludowego
i Artystycznego 2015

Sukcesy Dyskusyjnego Klubu Książki 

w domu omawiane były wcześniej 
podczas jednego ze spotkań. 

10 grudnia w sali konferencyj-
nej WiMBP w Rzeszowie odbyło 
się doroczne spotkanie mode-
ratorów DKK. Fragment relacji  
z witryny: http://www.wimbp.
rzeszow.pl: W spotkaniu uczest-
niczyło 55 bibliotekarzy prowa-
dzących Dyskusyjne Kluby Książ-
ki w bibliotekach Podkarpacia. Za 
działalność na rzecz promowania 
czytelnictwa i działalności DKK 
nagrodzono 3 Kluby działające 
w: Miejskiej i Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Nowej Sarzynie, 
Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w Tarnobrzegu, Filii Nr 1 i w Bi-
bliotece Publicznej w Zabratówce, 
Filii GBP w Chmielniku. Biblio-
tekarzom – moderatoram DKK:  
Hubertowi Kołtunowi, Monice 
Sadkowskiej, Irenie Szczypek, 
Pani dyrektor Barbara Chmura, 

wręczyła aparaty cyfrowe.  
Ubiegłoroczną laureatką kon-

kursu Klubowicze do klawiatur, 
czyli autorką najlepszej recenzji 
roku 2014 została Ewelina Kusiak. 
Oto uzasadnienie werdyktu: za 
błyskotliwą, pełną dociekliwości  
i dobrze napisaną recenzję biogra-
fii autorki, której skomplikowany 
życiorys i bogata twórczość nie 
tak łatwo poddają się interpreta-
cji, gdyż jak pisze Ewelina Kusiak: 
Jej emocje, poglądy, obserwacje, 
inspiracje, strachy i kompleksy 
wydają owoc, którym jest świat 
trolli. Innymi słowy, jej opowia-
dania są siecią zdarzeń, przetwo-
rzonych przez twórczy umysł. 
Książka znakomicie oddaje to, 
jak w pisarstwie Jansson przeglą-
da się całe jej życie. Nagrodą dla 
autorki, ufundowaną przez IK jest 
zestaw i czytnik e-booków.

Grażyna Wadas
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Docenieni za dobre wyniki w nauce

Inicjatywa nagrodzenia i wy-
różnienia młodych mieszkańców 
gminy, wykazujących się bardzo 
dobrymi wynikami w nauce, jak 
i angażujących się w przedsię-
wzięcia w środowisku szkolnym  
i lokalnym, spotyka się co roku 
ze sporym zainteresowaniem. 

W tegorocznej, już trzeciej 
edycji, o stypendia ubiegało się 
29 osób. Komisja oceniająca roz-

patrzyła pozytywnie wnioski 25 
uczniów, wśród których było 3 
uczniów szkół średnich, 8 gim-
nazjalistów i 14 uczniów szkół 
podstawowych. Stypendia I kate-
gorii (500zł) otrzymało pięcioro, 
II kategorii (250zł) jedenaścio-
ro, a trzeciej kategorii (150 zł) 
dziewięcioro uczniów, na łączną 
kwotę 6 600 zł.

Stypendia otrzymali: Baj Da-

riusz, Rydzik Aleksandra, Mar-
ciniec Laura, Rachwał Aneta, 
Polański Jakub, Joniec Mateusz, 
Ślanda Paulina, Kulpa Gabriela, 
Karakuła Małgorzata, Tysz Wik-
toria, Babiarz Ewa, Telka Marce-
lina, Moskal Anna, Kojder Woj-
ciech, Śmiałek Szymon, Kojder 
Kinga, Żak Sylwia, Kulpa Woj-
ciech, Szałaj Zuzanna, Pelc Mag-
dalena, Grzywna Jakub, Matu-

szek Agata, Bartnik Jan, Chmura 
Paulina, Dyjak Magdalena.

Zainteresowanie stypendia-
mi, a także wykazywane w do-
kumentacji osiągnięcia, świadczą 
o ogromnym potencjale, jaki 
drzemie w młodzieży, dlatego też 
samorząd będzie dokładał wszel-
kich starań, by młodych ludzi 
wspierać i doceniać.

MH

25 najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu Gminy Grodzisko Dolne po raz kolejny otrzymało 
nagrody Wójta Gminy. Podczas marcowej Sesji Rady Gminy przyznano stypendia za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia, na 
pierwsze półrocze roku szkolnego 2014/2015.

Z wizytą w rzeszowskim hospicjum

W dniu 15 marca w Jedliczu koło Krosna odbyły się Mistrzostwa Ma-
kroregionu Południowego karate Kyokushin, na których wspaniale za-
prezentowali się bracia Radosław i Łukasz Fleszar z Wólki Grodziskiej 
zdobywając 2 miejsce na tak ważnych zawodach.

Radosław zdobył 2 miejsce w kategorii senior, a Łukasz w kategorii mło-
dzik. Obydwaj chłopcy stoczyli piękne walki, udowadniając tym samym, że 
ciężka praca włożona w przygotowania do zawodów oraz wyrzeczenia prze-
kładają się na sukcesy. Należy dodać, że w zawodach wzięło udział 228 za-
wodników z 31 klubów Karate z Polski Południowej. Gratulujemy sukcesów!

AF

Wielki sukces braci Fleszarów
na Mistrzostwach Makroregionu
Południowego

W sobotę 21 lutego br. dru-
howie z jednostki OSP Grodzisko 
Górne wraz z dziecięcą drużyną 
pożarniczą udali się do Podkar-
packiego Hospicjum dla Dzieci  
w Rzeszowie.

Celem wizyty było przekazanie 
zebranych przez wszystkie jed-
nostki OSP środków pieniężnych 
na rzecz fundacji. W sumie złożo-
no 2630 zł. Do zbiórki przyłączyli 
się także pracownicy urzędu.

Wszyscy zostali bardzo mile 

przyjęci. Następnie zostali opro-
wadzeni po całym obiekcie oraz 
zapoznali się z pracą Hospicjum.

Korzystając z okazji, po wizy-
cie w Hospicjum starsi koledzy za-
fundowali dziecięcej drużynie nie 
lada atrakcję - wizyta w Muzeum 
Techniki w Rzeszowie, do którego 
w ubiegłym roku trafił z naszej 
jednostki żuk oświetleniowy. Zo-
stał on przez zwiedzające dzieci 
rozpoznany z daleka.

ACh
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Jak kobiety w Grodzisku świętowałyDzień kobiet - to dzień, który 
nie może przecież przejść bez 
echa. Dlatego też męska część 
naszej społeczności składa pa-
niom w tym dniu życzenia, przy-
nosi kwiaty i upominki, stara 
się przymilić w różny sposób. 
Bo widzą, że świat bez kobiet 
byłby pusty i nudny, a ich życie 
byłoby też marne i bezbarwne. 
Takich kilka refleksji pozwala 
sprowadzić ich od razu z powro-
tem z obłoków na ziemię. No  
i bardzo dobrze. Bo jak rzekł  
poeta: „… niech ta oferma wie, 
że ma damę, dlatego Panie 
świętują same”.

Tak też stało się w grodziskim 
Ośrodku Kultury, acz nie do koń-
ca, bo jednak na salę „wdarli się” 
męscy osobnicy. Ale możemy wy-
baczyć im ten nietakt, bo okazało 
się że przygotowali się do Święta 
Kobiet bardzo starannie i dokład-
nie. Rzadko zdarza się by samo-
dzielnie, z własnej inicjatywy 
zrobić coś tak zaskakującego. A tu 
proszę! Taka miła niespodzianka! 
Samodzielnie przygotowali pro-
gram występów na sobotni wie-
czór 7 marca.

Program ten, jak przystało na 
tak liczną ekipę artystyczną, oka-
zał się bardzo atrakcyjny. Nie bra-
kło bowiem popisów różnego ka-
libru. Na początek sceną zawład-
nęła grupa aktorska „Złota Zorza” 
z Chałupek Dębniańskich. Wiele 
różnorodnych scen obyczajowych 
i dowcipów na temat stosunków 
damsko - męskich rozbawiło pu-
bliczność do rozpuku.

Potem swawolili „Grodzisz-
czoki” z wyjątkowymi rolami 
kreowanymi przez Józefa Ku-
rasa, Wandę Kuras i Apolonię 
Kuźniar. Kiedy przyszła pora na 
„Leszczynkę” to okazało się, że 
najbardziej „baletowali” w „Jezio-

rze Łabędzim”. No ale to jeszcze 
nie wszystko. „Wiola” śpiewała  
o różnych chwilach z życia kobiet, 
a jakieś „Szalone kobiety” wdarły 
się znienacka na scenę, śpiewały  
i tańczyły dzikiego kankana. Całą 
tą rozbrykaną plejadę gwiazd 
sprowadził na ziemię pan Wójt 

Jacek Chmura i przewodniczą-
cy Rady Gminy Jerzy Gdański. 
Złożyli oni wszystkim kobie-
tom wspaniałe życzenia, wręczyli 
kwiaty i zadedykowali wiersz.

Panie z GOK-u oczywiście 
jako wzorowe gospodynie nie 
zapomniały o roli perfekcyjnej 

pani domu. Wszyscy zostali na-
leżycie ugoszczeni i zabawieni, 
by w dobrym humorze, z głową 
pełną wrażeń udać się na nocny 
odpoczynek. A jakby nie było, dla 
wielu był to dopiero przedsmak 
następnego dnia.

M.B-K

Dobiega końca budowa mostu kolejowego na linii 068 Lublin – Przeworsk. Modernizowany obiekt znajduje się na granicy dwóch 
gmin: Grodzisko Dolne i Tryńcza.

95% konstrukcji stalowej mostu jest zmontowane. Trwają prace związane z montażem chodników służbowych przy konstrukcji oraz 
prace malarskie. Na potrzeby montażu wykorzystano do pracy dźwig o nośności 300 t oraz dźwig pomocniczy 60 t. Transport elementów 
ponadgabarytowych odbywał się specjalnymi samochodami niskopodwoziowymi, przystosowanymi do poruszania się po trudnych błot-
nistych drogach. W chwili obecnej (jeśli chodzi o roboty pozostałe) wykonawca - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.  
z BĘDZINA, przygotowuje się do prac związanych z układaniem torowiska i prac na wyłączonym, aktualnie użytkowanym torze, co będzie 
miało miejsce od 08.05 do 13.06.2015 roku.

Kolejowy most na ukończeniu
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Album można zakupić w Kio-
sku przy Bazylice OO. Bernardy-
nów w Leżajsku. 

KC

W niedzielę 22 stycznia br. odbyło się spotkanie z Marszałkiem 
Seniorem VII kadencji Sejmu dr. Józefem Zychem autorem albumu 
13 błogosławieństw Moje spotkania ze Świętym Janem Pawłem II.  

W dniu 15 marca 2015 r. w Miejskim Centrum Kultury odbył się patriotyczny koncert charytatywny 
pod honorowym patronatem Starosty Leżajskiego w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Oddziału 
Kawalerii Ochotniczej „Wierzawice” w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego wraz 
z grupa wokalną „Meritum”.  

Spotkanie ze świadkiem historii – Henrykiem Atemborskim od-
było się 1 marca br. w Zespole Szkół Licealnych im. B. Chrobrego  
w Leżajsku w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Spotkanie autorskie
z Marszałkiem Seniorem 

Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych

3 lutego 2011 roku Sejm 
uchwalił ustawę o ustanowieniu 
dnia 1 marca Narodowym Dniem 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych jest wyrazem 
hołdu dla żołnierzy drugiej kon-
spiracji za świadectwo męstwa, 
niezłomnej postawy patriotycznej 
i przywiązania do tradycji nie-
podległościowych, za krew prze-
laną w obronie Ojczyzny.

W ramach obchodów tego 
święta w Zespole Szkół Licealnych 
odbyło się spotkanie uczniów li-
ceum z p. Henrykiem Atembor-
skim. Na spotkaniu obecni byli 
również Starosta Leżajski Marek 

Publikacja, której poświęcone 
było spotkanie autorskie zawiera 
zdjęcia, kopie listów oraz wspo-
mnienia z wizyt dr. Józefa Zycha 
z Janem Pawłem II. Nawiązując 
do tematyki publikacji młodzież 
z Zespołu Szkół Licealnych w Le-
żajsku wykonała program słow-
no - muzyczny pn. Pielgrzymki 
Świętego Jana Pawła II do Ojczy-
zny. Po programie przedstawiona 
została osoba dr. Józefa Zycha 
Honorowego Obywatela Miasta 
Leżajska wraz z ukazaniem jego 
wkładu w nasze środowisko.  
dr Józef Zych w swoim wystąpie-
niu ciekawie przedstawił publi-
kację nawiązując jednocześnie 
do swoich spotkań ze Świętym 
Janem Pawłem II. Na zakończe-
nie spotkania Starosta Leżajski 
wręczył dyplom Marszałkowi dr. 
Józefowi Zychowi gratulując wy-
dania pięknej publikacji, która 
zawiera akcenty z terenu powiatu 
leżajskiego m.in. zdjęcie Bazyliki 
OO. Bernardynów oraz ołtarza  
z Parafii w Giedlarowej. 

Całkowity dochód z kon-
certu został przeznaczony na 
kosztowną operacje oraz reha-
bilitację chorego na miopatię 
24-letniego Kapelmistrza Or-
kiestry Kawaleryjskiej Michała 
Grzywny. Kwota jaką udało się 
zebrać to 10.653,30 zł. Kwesto-
wano do puszek. Zbiórka pu-
bliczna prowadzona była przez 
Fundację Rudek dla Życia z sie-
dzibą w Rzeszowie i odbyła się 
przy zaangażowaniu członków 
Oddziału Kawalerii Ochotni-
czej „Wierzawice” w barwach 20 
Pułku Ułanów im. Króla Jana III 
Sobieskiego. Pojawili się również 
przedstawiciele harcerstwa, któ-
rzy wsparli akcję.

Na wstępie koncertu głos za-
brał Starosta Leżajski Marek Śliż, 
zaś na zakończenie porucznik 
kawalerii  ochotniczej, kierujący 
i koordynujący akcją z ramienia 
Oddziału - Paweł Guzy. Koncert 
poprowadził kapelan Oddziału 
ks. Artur Michalski. Sala Miej-
skiego Centrum Kultury zapeł-
niła się po brzegi.

Dla orkiestry był to debiut  
z nowym kapelmistrzem. Dzięki 
dużemu wsparciu samorządów, 
mediów, fundacji oraz sponso-
rów koncert i cała akcja spotka-
ła się z szerokim rozgłosem, co 
otwiera drogę dla organizacji 
kolejnych koncertów. 

DW 

Śliż, Dyrektor ZSL Zbigniew 
Trębacz oraz nauczyciele, którzy  
w swoich krótkich wystąpie-
niach przybliżyli uczniom osobę 
p. Henryka. Spotkanie w formie 
luźnego dialogu z zaproszonym 
gościem poprowadził p. Bogdan 
Wójtowicz. Uczniowie z pasją, 
ogromnym zainteresowaniem, 
a niekiedy z niedowierzaniem 
wsłuchiwali się w słowa p. Henry-
ka Atemborskiego, który opowia-
dał o swoich przeżyciach z okresu 
II wojny światowej oraz okresu 
powojennego. Wyjaśnił na czym 
polegało znaczenie słów BÓG, 
HONOR, OJCZYZNA.

DM

Z potrzeby serca
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Turniej siatkarski o Puchar 
Starosty Leżajskiego rozgrywany 
jest od 1999 roku i jest stałym 
punktem w kalendarzu imprez 
sportowych objętych patronatem 
Starosty Leżajskiego. 

W dniu 24.03.2015 r. odbył 
się już XVI Turniej Piłki Siat-
kowej Chłopców o Puchar Sta-
rosty Leżajskiego. Rozegrano 
go w Zespole Szkół Licealnych 
w  Leżajsku. Otwarcia dokonali 
Wicestarosta Leżajski Zdzisław 
Leśko, Dyrektor Zespołu Szkół Li-
cealnych Zbigniew Trębacz oraz 
Powiatowy Organizator Spor-
tu Eugeniusz Josse. W turnieju 
wzięło udział cztery zespoły:  
Zespół Szkół Transportowo – 
Komunikacyjnych z Lublina, 
Zespół Szkół Licealnych z Bił-
goraja, III Liceum Ogólnokształ-
cące w Zamościu i Zespół Szkół 
Licealnych w  Leżajsku, które 
grały ze sobą systemem „każdy 
z każdym”. 

W konkursie GWOŹDZIA 
SIATKARSKIEGO najlepszym 
okazał się Kotula Patryk z ZSL 
z  Leżajska. Najlepszymi zawod-
nikami z poszczególnych drużyn 
zostali: Dobrzyński Patryk – Ze-
spół Szkół Transportowo – Ko-
munikacyjnych w Lublinie, Ka-
proń Jakub – III Liceum Ogólno-
kształcące w Zamościu, Pachala 
Robert – Zespół Szkół Licealnych 
z Biłgoraja, Domagała Sebastian 
– Zespół Szkół Licealnych w Le-
żajsku

Na zakończenie turnieju Wice-
starosta Leżajski Pan Zdzisław Leś-
ko z Dyrektorem Zespołu Szkół Li-
cealnych Panem Zbigniewem Trę-
baczem wręczyli zawodnikom, tre-
nerom i sędziom puchary, dyplomy, 
statuetki i nagrody rzeczowe. 

AK

Turniej o Puchar Starosty
Tabela meczów: 
Leżajsk – Lublin  2:0
Leżajsk – Zamość  2:0
Leżajsk – Biłgoraj 2:1
Lublin – Zamość 2:0 
Biłgoraj – Zamość 2:0 
Lublin – Biłgoraj 2:1 

Kolejność miejsc 

I miejsce
Zespół Szkół Licelanych
w Leżajsku
trener Adam Kowalski

II miejsce
Zespół Szkół Transportowo 
- Komunikacyjnych z Lublina 
trener Mariusz Nałęcki 

III miejsce 
Zespół Szkół Licealnych
z Biłgoraja 
trener Jacek Grabias 

IV miejsce 
III Liceum Ogólnokształcące
z Zamościa
trener  Jan Obszański 

Skład drużyny ZSL w Leżajsku: 
Domagała Sebastian 3d 
Knap Michał 3c – kapitan
Mach Sebastian 3b
Urbanik Krzysztof 3d
Ślanda Paweł 2d
Zygmunt Kamil 3d 
Stopyra Michał 1d
Bździuch Mateusz 2c
Kotula Patryk 2c
Łabuda Radosław 1f
Świtalski Konrad 1g
Półtorak Łukasz 1TE
Burek Patryk 1f
Menczak Stanisław 1a                                                   
Trener zespołu:
Adam Kowalski 

Lp. Nazwa klubu sportowego Nazwa zadania Wysokość 
dotacji w zł

1. Klub Modelarski im. Eugeniusza Kujana
w Wierzawicach

Upowszechnianie sportu poprzez współzawodnictwo sportowe 
w modelarstwie lotniczym i kosmicznym

9 000,00

2. Kolarski Ludowy Klub Sportowy „Azalia”
w Brzózie Królewskiej  

Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu 
na terenie Powiatu Leżajskiego w 2015r. przez Kolarski Ludowy Klub 

Sportowy „Azalia” w Brzózie Królewskiej w zakresie kolarstwa 

12 000,00

3. Leżajski Klub Kyokushin Karate Prowadzenie działalności w roku 2015 w zakresie upowszechniania i 
rozwoju sportu na terenie Powiatu Leżajskiego w dziedzinie karate

5 000,00

4. Centrum Sztuk Walki i Sportu w Leżajsku Upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie Powiatu Leżajskiego 
poprzez prowadzenie działalności w dziedzinie karate w roku 2015 przez 

Centrum Sztuk Walki i Sportu w Leżajsku  

4 000,00

30 000,00

Dotacje dla klubów sportowych w 2015 roku
Powiat Leżajski przyznał  dotacje dla klubów sportowych na rozwój sportu w roku 2015. Poniżej wykaz Klubów sportowych objętych dotacją. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Leżajskiego Nr VI/40/2011 wspierane są kluby sportowe działające na terenie Powiatu Leżajskiego, nie należące  
do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w postaci dotacji celowej. Dotacje  na rozwój sportu mogą uzyskać 
kluby sportowe, pod warunkiem uczestniczenia w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym i osiągania wysokich wyników sportowych  
w skali krajowej i międzynarodowej w określonej dziedzinie sportu. 

DOFINANSOWANE
PRZEZ

POWIAT LEŻAJSKI
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Nagrody ufundowane przez 
Starostwo Leżajsk wręczał Zdzi-
sław Leśko - Wicestarosta Le-
żajski, oraz Leszek Solarz – Pań-
stwowy Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny w Leżajsku. Atrakcyjność 
nagród zapewne spełni oczekiwa-
nia laureatów konkursu w zakre-
sie uprawiania sportu i rekreacji,  
a także pomoże w utrzymaniu 
„dobrej formy”. Szczególne po-
dziękowania zostały skierowane 
przez  Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Leżaj-
sku do nauczycieli opiekunów za-
angażowanych w realizację kon-
kursu, jak też do p. Aurelii Kryli 
w dowód uznania za długoletnią 
współpracę, czego wyrazem były 
wręczone dyplomy i kwiaty.

PSSE

Pod takim hasłem przebiegał 
tegoroczny powiatowy konkurs 
fotograficzny dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych, 
którzy uczestniczą w programie 
racjonalnego żywienia i aktyw-
ności fizycznej „Trzymaj Formę”, 
inicjowanym przez Inspekcję Sa-
nitarną.

25 marca 2015 r. w Dworku 
Starościńskim w Leżajsku odbyło 
się wręczenie nagród laureatom 
tego konkursu, a są nimi: 

■ w kategorii  Szkoły Podsta-
wowe  

I miejsce - Julia Stopyra Kl. 
V „b” Sz. Podstawowa  w Brzózie 
Królewskiej

II miejsce Antonia Ździebko 
Kl. IV „a” Sz. Podstawowa w Gie-
dlarowej 

III miejsce Sylwester Stopy-
ra Kl. V Sz. Podstawowa Nr 1  
w Leżajsku 

oraz 3 wyróżnienia:
1. Aleksandra Jasion Kl. IV„a” 

Sz. Podstawowa  Nr 2 w Leżajsku 
2. Dominika Mach kl. IV Sz. 

Podstawowa w Biedaczowie 
3. Szymon Siuzdak Kl. V Szko-

ła Podstawowa w Hucisku 
■ w kategorii  Gimnazjum  

przyznano 3 wyróżnienia:
1. Gabriela Szegda Kl. II  Pu-

bliczne  Gimnazjum  w Dąbro-
wicy 

2. Katarzyna Kula Kl. III „c” 
Gimnazjum w Giedlarowej 

3. Kacper Szczęch  Kl. I „b” 
Gimnazjum w Brzózie Królew-
skiej

Wydarzenia sportowe:
■ Mistrzostwa Makroregionu Południowego Karate Kyokushin (woj. Podkarpackie, Małopolskie oraz Świętokrzyskie) oraz Międzywojewódzkie 

Mistrzostwa Młodzików: udział Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate oraz Centrum Sztuk Walki i Sportu z Leżajska. 
■ Turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy. Zawodniczka Centrum Sztuk Walki  Sportu Aldona Korchowiec zajmujęła II miejsce w kategorii 

kumite junior do 60 kg, tym samym plasując się w kadrze Polski Karate Shinkyokushin.

■ VII Gala Sportu Młodzieżowego w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, na której zostały wręczone stypendia sportowe dla zawodników 
i nagrody dla trenerów za wyniki osiągnięte w 2014r. Zawodnicy osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie zostali wyróżnieni przez 
Zarząd Województwa Podkarpackiego nagrodami i stypendiami. Między innymi wyróżnione zostały zawodniczki Leżajskiego Klubu Kyokushin 
Karate, medalistki Mistrzostw Europy i Polski - Izabela Dec, Natalia Stachula i Katarzyna Burda. Nagrodę za pracę szkoleniową oraz osiągnięcia 
podopiecznych we współzawodnictwie sportowym w 2014 roku otrzymał sensei Dariusz Burda. 

■ Finał Wojewódzki IX Memoriału im. Andrzeja Grubby w Nowej Sarzynie. Szkoła Podstawowa z Wólki Łętowskiej najlepsza. Drużyna 
występująca w składzie: Krystian Kołodziej, Marcin Doktor i Michał Doktor pokonała wszystkich rywali w fazie grupowej oraz pucharowej. 
Zwycięska grupa odebrała nagrody oraz zaproszenie do turnieju finałowego w Sopocie.

KC

„Rodzino Trzymaj Formę”

Nagrodzone prace można obejrzeć w holu PSSE w Leżajsku.
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Umowa zawarta na odległość 
- umowa zawarta w ramach zor-
ganizowanego systemu zawie-
rania umów na odległość, bez 
jednoczesnej obecności stron,  
z wyłącznym wykorzystaniem co 
najmniej jednego środka porozu-
mienia się na odległość, np. reje-
stracja w portalu internetowym, 
zakup w e-sklepie.

Umowa zawarta poza lokalem 
przedsiębiorstwa -umowa z kon-
sumentem zawarta:

■ przy jednoczesnej fizycznej 
obecności obu stron w miejscu, 
które nie jest lokalem przedsię-
biorstwa, np. w domu konsumen-
ta czy w hotelu podczas pokazu 
lub

■ w wyniku przyjęcia przez 
przedsiębiorcę oferty złożonej 
przez konsumenta w okoliczno-
ściach, o których mowa powyżej 
lub

■ w lokalu przedsiębiorstwa 
lub za pomocą środków porozu-
miewania się na odległość bez-
pośrednio po tym, jak nawiązano 
indywidualny i osobisty kontakt 
z konsumentem w miejscu, które 
nie jest lokalem przedsiębiorstwa, 
przy jednoczesnej fizycznej obec-
ności obu stron, np. „zwabienie” 
konsumenta z ulicy na pokaz  
w lokalu przedsiębiorcy lub 

■ podczas wycieczki zorga-
nizowanej przez przedsiębior-
cę, której celem lub skutkiem 
są promocja i zawieranie umów  
z konsumentami, np. wycieczka, 
w trakcie której oferuje się uczest-
nikom produkty medyczne.

Przy sprzedaży poza lokalem 
i na odległość przedsiębiorca ma 
liczne obowiązki informacyjne – 
zarówno przed zawarciem umo-
wy, jak i na późniejszym etapie. 
Szczegółowe obowiązki sprze-
dawców i uprawnienia konsu-
mentów nie dotyczą kontraktów 
zawieranych poza lokalem przed-
siębiorstwa, których wartość nie 
przekracza 50 zł. Konsument jest 
szczególnie chroniony, gdy zawie-
ra umowę poza lokalem przed-
siębiorstwa, czego wyraz stanowi 
prawo do jasnej i zrozumiałej 
informacji o jej warunkach.

Ważne! Wymogi i uprawnie-
nia stron umowy (np. możliwość 
odstąpienia) związane z jej za-
warciem poza lokalem przedsię-
biorstwa (np. podczas pokazu  
w hotelu) nie znajdują zastosowa-
nia w przypadku umów, w któ-
rych kwota do zapłaty nie prze-
kracza 50 zł. Warto pamiętać! 
Powyższy limit nie dotyczy umów 
zawartych na odległość!

Konsument, który zawarł 
umowę na odległość lub umowę 
poza lokalem przedsiębiorstwa, 
ma prawo odstąpić od niej bez 

podawania przyczyny w termi-
nie 14 dni. Jest to tzw. prawo do 
namysłu, umożliwiające kupują-
cemu zapoznanie się z towarem 
i rozważenie racjonalności za-
kupu. To uprawnienie nie przy-
sługuje w przypadku zakupów  
w sklepach tradycyjnych. Złoże-
nie oświadczenia o odstąpieniu 
od umowy i zwrot towaru to dwie 
zupełnie różne czynności – kon-
sument nie musi ich dokonywać 
jednocześnie.

Moment rozpoczęcia biegu 
terminu 14 dni na odstąpienie 
od umowy zależy od charakteru 
transakcji:

■ Umowa sprzedaży pojedyn-
czej rzeczy – termin należy liczyć 
od otrzymania jej przez kon-
sumenta lub osobę przez niego 
wskazaną.

■ Umowa sprzedaży obejmu-
jąca wiele towarów, które są do-
starczane osobno, partiami lub  
w częściach – początek terminu 
jest liczony od otrzymania przez 
konsumenta ostatniej rzeczy, par-
tii lub części. 

■ Umowa sprzedaży polegają-
ca na regularnym dostarczaniu 
towarów przez określony czas – 
rozpoczęcie biegu terminu zależy 
od daty otrzymania przez konsu-
menta pierwszej rzeczy.

■ Pozostałe umowy (np. usłu-
gi, zlecenia) – termin rozpoczyna 
bieg od dnia zawarcia umowy. 

Ważne! Jeżeli konsument nie 
został poinformowany o prawie 
do odstąpienia od umowy, może 
skorzystać z tego uprawnienia 
w ciągu kolejnych 12 miesięcy. 
Jeżeli jednak w tym okresie sprze-
dający przekaże mu taką infor-
mację, to termin upływa po 14 
dniach od momentu jej otrzyma-
nia. Ważne! Do zachowania ter-
minu wystarczy wysłanie oświad-
czenia przed jego upływem. Nie 
ma znaczenia to, że sprzedawca 
otrzyma je po upływie terminu.

W razie odstąpienia od umo-
wy uważa się ją za niezawartą. 
Trzeba przy tym pamiętać, że 
zarówno przedsiębiorca, jak  
i konsument mają w związku  
z tym określone zobowiązania.

Obowiązki przedsiębiorcy 
w przypadku odstąpienia od 
umowy: Sprzedawca musi nie-
zwłocznie – nie później niż  
w terminie 14 dni od dnia otrzy-
mania oświadczenia – zwrócić 
konsumentowi wszystkie do-
konane przez niego płatności,  
w tym koszty dostarczenia to-
waru. Pieniądze powinny zostać 
zwrócone w taki sam sposób, 
jakiego wcześniej użył kupują-
cy, chyba że wyraził on zgodę na 

inną formę zwrotu wpłaconych 
środków (o ile nie łączy się to dla 
niego z dodatkową odpłatnością).

Ważne! Przedsiębiorca może 
wstrzymać się ze zwrotem pie-
niędzy do chwili otrzymania 
zwracanej rzeczy lub potwier-
dzenia jej odesłania (w zależno-
ści od tego, co nastąpi wcześniej).

  Obowiązki konsumenta  
w przypadku odstąpienia od umo-
wy: Konsument jest zobowiązany 
odesłać towar niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 14 dni od 
dnia, w którym złożył oświadcze-
nie o odstąpieniu od umowy. 

Ważne! Do zachowania 
14-dniowego terminu wystar-
czy odesłanie rzeczy przed jego 
upływem. Jeżeli konsument nie 
uczyni tego w przepisowym cza-
sie, odpowiada przed przedsię-
biorcą za skutki swojej zwłoki, 
ale nie rzutuje to na skuteczność 
samego rozwiązania umowy 
w wyniku złożonego oświadczenia 
o odstąpieniu od niej (czyli 
opóźnienie zwrotu nie wpływa na 
skuteczne rozwiązanie umowy).

Termin zwrotu towaru nie 
obowiązuje, jeżeli sprzedawca zo-
bowiązał się, że sam go odbierze 
od konsumenta.

Uwaga! Przedsiębiorca ma 
obowiązek odebrać towar we wła-
snym zakresie wtedy, gdy zostaną 
łącznie spełnione następujące 
przesłanki:

■ umowa została zawarta poza 
lokalem przedsiębiorstwa;

■ towar dostarczono do miej-
sca zamieszkania konsumenta;

■ charakter towaru nie po-
zwala na odesłanie go w zwykły 
sposób pocztą – np. sprzęt AGD 

o dużych gabarytach (pralka, lo-
dówka).

Ważne! Wraz z odstąpieniem 
od umowy wygasają również 
powiązane z nią umowy zawarte 
z przedsiębiorcą czy też z innymi 
podmiotami, z którymi ten się 
porozumiewał. To na sprzedawcy 
spoczywa obowiązek poinformo-
wania tych podmiotów o wyga-
śnięciu umowy. Dotyczy to np. 
umów ubezpieczeniowych, któ-
re czasem towarzyszą wybranym 
transakcjom. 

Szczególne regulacje dotyczą-
ce odstąpienia od umowy dotyczą 
świadczenia usług, dostarczania 
mediów i treści cyfrowych. Jest 
to spowodowane niematerialnym 
charakterem świadczeń, które 
mogą być częściowo lub w całości 
wykonane przed upływem ter-
minu na odstąpienie od umowy. 
Przedsiębiorca powinien przed 
rozpoczęciem świadczenia uzy-
skać wyraźną zgodę konsumenta 
na rozpoczęcie wykonania umo-
wy przed upływem terminu 14 
dni. Niedopełnienie przez sprze-
dawcę określonych obowiązków 
informacyjnych może przełożyć 
się na brak konieczności ponie-
sienia przez konsumenta kosztów 
już spełnionych świadczeń.

Usługi oraz dostarczanie 
wody, gazu, energii elektrycz-
nej lub cieplnej: W odniesieniu 
do tych świadczeń konsument 
powinien oświadczyć przedsię-
biorcy na trwałym nośniku, że 
żąda rozpoczęcia ich spełniania.  
W przypadku odstąpienia od 
umowy ma on natomiast obowią-
zek zapłaty za świadczenie otrzy-
mane do chwili odstąpienia. Kwo-
tę do zapłaty oblicza się propor-
cjonalnie do zakresu spełnionego 
świadczenia z  uwzględnieniem 
wynagrodzenia lub ceny umow-
nej. Jeżeli zaś są one nadmierne, 
podstawę obliczenia należności 
stanowi wartość rynkowa tego 
świadczenia. 

Uwaga! Jeżeli jednak przed-
siębiorca nie poinformował kon-
sumenta o prawie do odstąpienia 
od umowy i skutkach jego wyko-
nania   lub konsument nie żądał 
spełnienia świadczenia przed 
upływem terminu do odstąpie-
nia od umowy, to konsument nie 
ponosi żadnych kosztów związa-
nych z zawarciem umowy i  od-
stąpieniem od niej.

Treści cyfrowe: Uprawnienie 
do odstąpienia od umowy zależy 
tutaj od sposobu przekazywania 
treści cyfrowych. Jeżeli treści te są 
dostarczane na nośniku material-
nym (płyta CD/DVD), to zasady 
odstąpienia od umowy są takie 
same jak w przypadku innych to-
warów. Jeżeli jednak treści cyfro-

PORADNIK KONSUMENTA

Sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa
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we nie są przekazywane na takim 
nośniku, lecz np. pobiera się je 
bezpośrednio ze strony interneto-
wej, to prawo do odstąpienia od 
umowy przysługuje konsumen-
towi pod warunkiem, że nie za-
czął jej wykonywać. W razie roz-
poczęcia wykonania umowy (np. 
pobrania plików z serwera) kon-
sumentowi nie przysługuje pra-
wo do odstąpienia, jeżeli zostaną 
spełnione łącznie następujące 

przesłanki: rozpoczęcie świadcze-
nia nastąpiło za wyraźną zgodą 
konsumenta przed upływem ter-
minu na odstąpienie od umowy 
i przedsiębiorca poinformował  
o utracie prawa do odstąpienia od 
umowy.

Jeżeli którakolwiek z dwóch 
wymienionych przesłanek nie 
zostanie spełniona, konsument 
ma prawo do odstąpienia od 
umowy. 

Jeżeli zaś:
■ konsument nie wyraził zgo-

dy na spełnienie świadczenia w 
terminie umożliwiającym odstą-
pienie od umowy lub 

■ konsument nie został poin-
formowany o utracie prawa do 
odstąpienia od umowy lub

■ przedsiębiorca nie dostar-
czył potwierdzenia zawarcia 
umowy na piśmie lub trwałym 
nośniku,

konsument nie będzie po-
nosił żadnych kosztów związa-
nych z odstąpieniem od umowy, 
w tym świadczeń już spełnionych 
przez przedsiębiorcę.

Podstawa prawna: Ustawa  
z dnia 30 maja 2014r. o prawach 
konsumenta (weszła w życie 25 
grudnia 2014 r.)

www.uokik.gov.pl

 Komunikat Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Leżajsku

Hodowco !!!
Chroń swoje zwierzęta przed 

chorobami zakaźnymi.

Afrykański pomór świń (ASF), 
Grypa ptaków,

to aktualne, zagrożenia
dla naszego kraju.

BIOASEKURACJA
daje szansę zminimalizowania 

prawdopodobieństwa zakażenia się 
stada, a więc i strat powstałych  
w wyniku wystąpienia choroby. 

Zapobieganie transmisji patogenów do 
hodowli jest głównym celem bioasekuracji.

►Izolacja hodowli (ogrodzenia budynków, 
w których przebywają zwierzęta, 
zabezpieczenie wejść, wjazdów na teren 
gospodarstwa i hodowli); 

►Kontrola zdrowotności miejsca 
pochodzenia wprowadzanych do hodowli 
nowych zwierząt (szczególnie świń);

►Kontrola jakości i pochodzenia paszy;  
►Dezynfekcja – dezynsekcja – deratyzacja 

(DDD);
►Higieniczne postępowanie ze środkami 

transportu i sprzętu do obsługi zwierząt;
►Ograniczenie ruchu osób postronnych  

w obrębie gospodarstwa

To podstawowe kanony bioasekuracji.

Za ochronę stada zwierząt przed chorobami 
zakaźnymi odpowiada ich właściciel.

PLW w Leżajsku
Krzysztof Gajewski

P A Ń S T W O W Y 
P O W I A T O W Y  I N S P E K T O R 

S A N I T A R N Y 
W  L E Ż A J S K U

i n f o r m u j e ! ! !

R o z p o c z ę ł a  s i ę
o g ó l n o p o l s k a  k a m p a n i a
s p o ł e c z n a  r e a l i z o w a n a

w  r a m a c h
Profilaktycznego programu w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, 
tytoniu, narkotyków i innych środków 

psychoaktywnych pod tytułem:

„Nie pozwól odlecieć swojemu 
szczęściu!”.

Kampania potrwa do końca 2016 roku. Celem 
kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat skutków 
zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, 
a także ograniczenie ich stosowania. Główną grupą 
docelową kampanii są kobiety w wieku prokreacyj-
nym, ciężarne oraz ich rodziny i bliscy. Zdrowie bywa 
ulotne niczym balonik. Wystarczy chwila nieuwagi, 
aby je stracić. Wśród głównych czynników mających 
wpływ na zdrowie wymienia się: odpowiednią, dobrze 
zbilansowaną dietę, codzienną aktywność fizyczną 
oraz unikanie substancji psychoaktywnych. Nieprze-
strzeganie tych zasad, spożywanie alkoholu, papiero-
sów czy narkotyków może skutkować pogorszeniem 
się stanu zdrowia zarówno psychicznego, jak i fizycz-
nego oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia wielu groź-
nych chorób i uzależnień.  

Dodatkowe informacje na stronach:

www.zdrowiewciazy.pl 
oraz www.e-stawiamnazdrowie.pl
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Ocena zagrożenia przestępczością: 
Ogółem na terenie powiatu le-

żajskiego w okresie od 1 stycznia do 
31 grudnia 2014 roku stwierdzono 
łącznie 878 wszystkich przestępstw 
(2013 rok - 1281 przestępstw). 
Wśród ogólnej liczby wszystkich 
stwierdzonych przestępstw – 878,  
w 713 przypadkach wykryto spraw-
ców tych przestępstw. Porównując 
liczbę przestępstw z 2014 r. i 2013 r. 
roku należy stwierdzić, że liczba od-
notowywanych przestępstw spadła,  
a procent ich wykrywalności wyraź-
nie się poprawił. 
Wśród poszczególnych kategorii 
przestępstw w 2014 r. należy wy-
mienić: 

■ zabójstwa - nie stwierdzono  
(w 2013 r. stwierdzono 1) 

■ rozboje i wymuszenia rozbójni-
cze - 6 stwierdzonych (o 3 mniej niż 
w 2013 r.) 

■ bójki i pobicia, uszczerbek na 
zdrowiu - 18 stwierdzonych (o 9 
mniej niż w 2013 r.) 

■ kradzieże - 99 stwierdzonych  
(o 119 mniej niż w 2013 r.) 

■ kradzieże z włamaniem - 73 
stwierdzonych (o 50 mniej niż  
w 2013 r.) 

■ zniszczenie mienia - 48 stwier-
dzonych (o 25 mniej niż w 2013 r.) 

■ przestępstwa o charakterze 
gospodarczym - 116 stwierdzonych  
(o 21 więcej niż w 2013 r.) 

■ przestępstwa drogowe - 150 
stwierdzonych (o 228 mniej niż  
w 2013 r.) w tym kierowanie po-
jazdem w stanie nietrzeźwym - 134 
stwierdzonych (o 224 mniej niż  
w 2013 r.) 

■ przestępstwa narkotykowe - 
70 stwierdzonych (o 4 więcej niż  
w 2013 r.) 

Na stan bezpieczeństwa publicz-
nego znaczny wpływ mają oprócz 
przestępstw także wykroczenia, 
których sprawcy mogą być poucza-
ni, karani mandatami karnymi lub 
wobec nich kierowane są wnioski  
o ukaranie. Dla przeciętnego miesz-
kańca nie ma znaczenia czy sprawca 
kradzieży mienia bądź uszkodzenia 
odpowiada za przestępstwo czy za 
wykroczenia, ważne jest by został 
ustalony i poniósł konsekwencje.  
W okresie od 1 stycznia do 31 grud-
nia 2014 r. na terenie powiatu ujaw-
niono 9726 wykroczeń, z czego 5891 
zakończyło się w drodze postępowa-
nia mandatowego, 1209 wykroczeń 
zakończyło się w drodze postępowa-
nia wnioskowego, natomiast pozo-
stałe 2306 wykroczeń sfinalizowano 
środkiem oddziaływania poza kar-
nego – pouczeniem. 

Istotne znaczenie dla poczucia 

bezpieczeństwa i porządku na tere-
nie powiatu mają wypadki i kolizje 
drogowe. Jak wynika z danych sta-
tystycznych w okresie od 1 stycznia 
do grudnia 2014 roku na drogach 
powiatu leżajskiego odnotowano 
353 zdarzeń drogowych (276 za cały 
2013 r.), w tym : 

■ 37 wypadków drogowych (ub.r. 
40), w których śmierć poniosło 5 
osób (3 zabitych w roku 2013), a 38 
osób odniosło obrażenia ciała (w ca-
łym 2013 r. - także 38 rannych) 

■ 316 kolizji drogowych (w 2013 
roku - 264). 
Interwencje: 

Wymownymi miernikami dają-
cymi obraz dyscypliny społecznej na 
terenie powiatu jest ilość interwencji 
podejmowanych przez policjantów, 
niezależnie od tego czy są to inter-
wencje domowe, czy też w miejscach 
publicznych lub podczas imprez 
sportowych lub kulturalnych. 

W okresie od 1 stycznia do 31 
grudnia 2014 r. roku funkcjonariu-
sze Komendy Powiatowej Policji  
w Leżajsku interweniowali na tere-
nie powiatu leżajskiego około 3500 
razy ( nieco ponad 3000 razy w 2013 
r.) – wobec zakłóceń spokoju i po-
rządku publicznego, naruszeń prze-
pisów prawa, zdarzeń niezgodnych 
z zasadami współżycia społecznego, 
czy w inny sposób godzących w po-
czucie bezpieczeństwa publicznego. 

Policjanci Komendy Powiatowej 
Policji w Leżajsku w 2014 roku re-
alizowali szereg przedsięwzięć profi-
laktycznych i zadań prewencyjnych. 
Angażowali się w działania profilak-
tyczne w szkołach gimnazjalnych  
i średnich w zakresie walki z patolo-
giami społecznymi, w szczególności 
alkoholizmem i narkomanią. 
Patologie: 

■ Alkoholizm 
W 2014 roku ujawniono 550 

wykroczeń dot. spożywania alko-
holu w miejscu niedozwolonym.  
Z tego 107 przypadków zakończono 
skierowaniem wniosku o ukaranie 
do sądu, w 336 zdarzeniach nało-
żono mandat karny, a pozostałe 107 
wykroczeń zakończono poucze-
niem. W przypadku przestępstw 
drogowych – tj. kierowania w stanie 
nietrzeźwym stwierdzono 134 prze-
stępstwa  z art.178 a § 1. W ramach 
realizowanego programu prewen-
cyjnego „Stop patologiom – Razem 
bezpieczniej” uczestniczono w kam-
panii pn. „Alkohol - ograniczona 
dostępność” zmierzającej do ograni-
czenia patologii alkoholizmu. Pod-
czas prowadzonych działań rozkol-
portowano plakaty i ulotki związane  
z przedmiotową problematyką oraz 
kontrolowano placówki handlowe 
i gastronomiczne na terenie całego 
powiatu. W ciągu całego 2014 roku 
skontrolowano 19 lokali gastrono-
micznych i 130 sklepów. W 2014 

roku odnotowano 28 nieletnich 
będących pod wpływem alkoholu. 
Byli to najczęściej nieletni w wieku 
16 -17 lat. 

■ Narkomania 
Wspólnie z instytucjami i or-

ganizacjami poza policyjnymi 
zorganizowano i przeprowadzono 
akcje profilaktyczne adresowane 
do społeczeństwa pt. „Ogólnopol-
ski głos profilaktyki” i „Bezpieczne 
Wakacje 2014”. W ramach spotkań  
z młodzieżą szkolną i nauczyciela-
mi odbyło się wiele spotkań, przede 
wszystkim w szkołach gimnazjal-
nych i średnich. W sferze przestęp-
czości narkotykowej ujawniono 70 
przestępstw z Ustawy o przeciwdzia-
łaniu narkomanii (w tym aż 38 czy-
nów dopuściły się osoby nieletnie). 
Były to przestępstwa polegające na 
posiadaniu, udzielaniu i sprzedaży 
narkotyków oraz posiadaniu upra-
wy konopi. 

■ Przemoc domowa 
Policjanci KPP w Leżajsku  

w 2014 r. przeprowadzili 1153 in-
terwencje domowe, z tego 147 do-
tyczyło przemocy w rodzinie (158 
w 2013 r.). W związku z przemocą 
domową wszczęto 85 (81 w 2013 
r.) postępowań przygotowawczych  
z art. 207 kk. tj. o fizyczne i psychicz-
ne znęcanie, z czego aktem oskarże-
nia zakończono 52 (w 2013 r. - 31). 
W kategorii patologii społecznej 
- przemocy w rodzinie, w porów-
naniu do ubiegłego roku liczba pro-
wadzonych postępowań przygoto-
wawczych i interwencji policyjnych 
związanych z przemocą domową  
w 2014 roku utrzymała się na po-
dobnym poziomie. Sporządzono 
łącznie 158 niebieskich kart. 
Działania prewencyjne i edukacyjne: 

W ramach działań prewen-
cyjnych i edukacyjnych policjan-
ci Komendy Powiatowej Policji  
w Leżajsku przeprowadzili akcje 
„Bezpieczne ferie 2014”, „Bezpieczne 
wakacje 2014”, „Bezpieczna droga 
do szkoły”, „Tydzień pomocy osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem”, 
„Trzeźwy Poranek”, „Alkohol i Nar-
kotyki”, „Prędkość”, „Truck & Bus”, 
„Niechronieni uczestnicy ruchu dro-
gowego”, „Pasy”, „Bezpieczny Prze-
jazd”, oraz szereg akcji i konkur-
sów propagujących bezpieczeństwo  
w ruchu drogowym czy bezpieczeń-
stwa dzieci w czasie wolnym od na-
uki. Takimi działaniami było prze-
prowadzenie konkursów szczebla 
powiatowego tj. „Ogólnopolski Tur-
niej Bezpieczeństwa w Ruchu Dro-
gowym” oraz konkursu plastycznego 
„Bezpieczne Wakacje 2014”. Funk-
cjonariusze jednostki uczestniczyli 
również w szeregu przedsięwzięć 
profilaktycznych realizowanych 
przez szkoły, lokalne samorządy, 
parafie i inne instytucje i stowarzy-
szenia. Największy nacisk kładziono 

na kształtowanie właściwych postaw 
wśród dzieci i młodzieży, co było 
czynione głównie w oparciu o rodzi-
nę, szkołę i środowisko rówieśnicze. 
Współpraca z samorządami: 

Ważnym instrumentem wpły-
wającym, na jakość pracy prewen-
cyjnej są siły i środki. Zwiększenie 
częstotliwości i ilości patroli w miej-
scach szczególnie zagrożonych jest 
możliwe dzięki organizacji służb 
ponadnormatywnych. Komendant 
Powiatowy Policji w Leżajsku pod-
pisał 4 porozumienia z samorzą-
dami lokalnymi dotyczące finan-
sowania przez samorządy dodat-
kowych służb policjantów w czasie 
ponadnormatywnym. W 2014 roku 
zostało zawarte porozumienie po-
między Burmistrzem Miasta i Gmi-
ny Nowa Sarzyna w sprawie zorgani-
zowania służb ponadnormatywnych 
funkcjonariuszy KPP finansowa-
nych ze środków własnych Miasta 
i Gminy Nowa Sarzyna (6  000 zł). 
Dwa podobne porozumienia za-
warte zostały ze Starostą Leżajskim 
(8  000 zł), Wójtem Gminy Grodzi-
sko Dolne (5  040 zł.) oraz Wójtem 
Gminy Leżajsk (2 000 zł). W 2014 
roku uzyskano także wsparcie od 
samorządów lokalnych w zakresie 
wdrożenia projektu wybudowania 
pomieszczeń dla osób zatrzymanych 
w leżajskiej komendzie. Samorządy 
lokalne: Miasta Leżajska, Miasta  
i Gminy w Nowej Sarzynie, Gminy 
Grodzisko Dolne i Starostwa Powia-
towego łącznie przekazały na ten cel 
17 000 zł (Urząd Miasta Leżajsk – 5 
tys. zł, Urząd Gminy Leżajsk - 4 tys. 
zł., Urząd Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna - 4 tys. zł., Urząd Gminy 
Grodzisko Dolne - 4 tys. zł.). Zna-
czącym wsparciem dla policjantów  
w ujawnianiu przestępstw drogo-
wych i narkotykowych jest możli-
wość wykorzystania testu wskaźni-
kowego na obecność narkotyków.  
W 2014 roku wsparcie w zakresie 
zakupu dla naszej jednostki nar-
kotesterów udzielił Urząd Gmi-
ny Leżajsk w wysokości 923 zł. 
Ponadto, Urząd Miasta i Gminy 
Nowa Sarzyna przekazał darowi-
znę na rzecz Komisariatu Policji 
w Nowej Sarzynie w postaci sprzę-
tu komputerowego o wartości  
9 619,10 zł. 
Współpraca z mediami:

W 2014 roku z inicjatywy KPP 
w Leżajsku wyemitowano w LTK 
Nowa Sarzyna oraz SATEL Leżajsk 
szereg informacji i apeli. Tematy-
ka publikacji dotyczyła zachowań 
zapobiegających staniem się ofiarą 
przestępstw oraz wskazówek dot. 
przestrzegania podstawowych zasad 
bezpieczeństwa własnego w różnych 
sytuacjach życiowych. Na stronach 
internetowych KPP publikowa-
no wydarzenia dot. różnych prze-
stępstw oraz ustalenia ich sprawców, 
co ma działać prewencyjnie. 

Komenda Powiatowa Policji 
Źródło: 

bip.lezajsk.kpp.policja.gov.pl/

Stan bezpieczeństwa i porządku
publicznego w 2014 roku
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Chyba sam nie mogłem się spo-
dziewać, że trafię na koniec Afryki 
w tak niespodziewanych okolicz-
nościach. Nagle podróż do kraju 
leżącego na południowym skrawku 
afrykańskiego kontynentu stała się 
realna. Przez dłuższą chwilę wpa-
trywałem się ekran komputerowy, 
niedowierzając w to, co się stało. 
Wielka radość i pierwsze skojarze-
nia. Afryka, daleko, niebezpiecz-
nie, Nelson Mandela, konflikty 
rasowe, Przylądek Dobrej Nadziei, 
mistrzostwa świata w piłce noż-

nej, to chyba wszystko. Po chwili 
następne olśnienie: góra stołowa, 
kopalnie złota, diamentów, parki 
narodowe, surferzy, Zulusi, niezłe 
wino, Kapsztad, Johannesburg, 
Przylądek Igielny i AIDS. W mojej 
głowie zaczął się rysować niezwy-
kle różnorodny i fascynujący kraj. 
Po kilku minutach, wertuję już 
moją biblioteczkę w poszukiwa-
niu przewodnika. Okazało się, że 

są nawet dwa. Po raz kolejny moja 
taktyka, kupowania za kilka zło-
tych przewodników z wyprzedaży - 
korzystając z zasady „może kiedyś 
się przyda” - ponownie się spraw-
dza. Otwieram pierwszą stronę 
i czytam. „Cały świat w jednym 
miejscu”. Tak do odwiedzin zachęca 
kraj leżący wokół Przylądka Dobrej 
Nadziei. Przez ostatnie lata, Repu-
blika Południowej Afryki, stała się 
jednym z najwdzięczniejszych celów 
podróży turystów z całego świata. 
Zabrzmiało zachęcająco.

Ale od początku. Dwa miesią-
ce temu w konkursie plastycznym 
organizowanym przez biuro tury-
styczne oraz podróżniczy portal 
internetowy wygrywam nagro-
dę główną - dwa bezpłatne bile-
ty na lot Dreamlinerem do RPA. 
Pierwszy raz wygrywam coś wię-
cej, niż dyplom, podziękowanie  

i uścisk dłoni. Ta nagroda, to real-
ne kilka tysięcy złotych. Warunek: 
w ciągu 7 dni muszę potwierdzić 
rezerwację wybierając jeden  
z kilku terminów lotu. Już wiem, 
sylwestra spędzę w samochodzie  
a Nowy Rok będę świętował w So-
uth Africa. Wielka radość, szybko 
jednak przeobraziła się w wytężoną 
pracę nad zorganizowaniem wy-
jazdu. Przez kilka tygodni z żoną, 

zagłębiamy się w przewodnikach  
i portalach internetowych. Opra-
cowujemy trasę. Dopinamy rezer-
wacje wewnętrznych lotów, hoteli, 
samochodów i atrakcji turystycz-
nych. 

31 grudnia wyjeżdżamy. Noc 
sylwestrową spędzamy w samo-
chodzie oglądając fajerwerki nad 
Sandomierzem, a 1 stycznia wzbi-
jamy się w powietrze cudem współ-
czesnej awiacji - Dreamlinerem. To 
najnowocześniejszy samolot pasa-
żerski świata, prawie w całości wy-
konany z materiałów kompozyto-
wych. Jego niska waga i oszczędne 
silniki przełożyły się w imponujący 
zasięg. Bez międzylądowań poko-
namy 10 000 kilometrów, a w po-
wietrzu spędzimy 11 i pół godziny. 
Aby zabić dłużący się czas, testuje-
my nowinki samolotu - przyciem-
niane okna, panel multimedialny.  

Z zaciekawieniem spoglądamy na 
wyginające się skrzydła samolotu. 
Niestety nad równikiem, samolot 
przechodzi w stan nieustannych 
turbulencji. Wszystko zaczyna wi-
brować i zgrzytać. Zapanowała ci-
sza. W końcu, wszystko się normu-
je. Późnym popołudniem, szczęśli-
wie lądujemy w Durbanie. 

Na lotnisku wypożyczamy 
samochód i z przyzwyczajenia 

wsiadam z lewej strony. Gdzie kie-
rownica. Przesiadam się na prawą 
stronę. Już kilka razy jeździłem 
po krajach, gdzie obowiązuje ruch 
lewostronny, jednak nadal bawi 
mnie, lewarek zmiany biegów  
i środkowe lusterko po lewej stro-
nie. Najszybszy pas to ten z lewej, 
a rondo trzeba zaatakować również 
w lewo. Zgrzytnięcie skrzyni bie-
gów, jedynka od siebie i ruszamy 
do Durbanu. Po kilkudziesięciu ki-
lometrach wjeżdżamy do centrum 
miasta. Jest 1 styczeń, mieszkańcy 
świętują Nowy Rok. Z przeraże-
niem zauważamy, że na ulicach nie 
ma ani jednego białego. Sto pro-
cent świętujących to murzyńska 
i o dziwo hinduska społeczność. 
Ludzie tańczą na ulicy, przebiegają 
przez ulicę, ocierając się o samo-
chody. Przez otwarte okna tunin-
gowanych busów słychać głośną, 

pulsującą muzykę. Zabawa trwa 
na całego. W gąszczu jednokierun-
kowych uliczek z trudem odnaj-
dujemy nasz hotel. W zadymionej 
recepcji dopełniamy formalności  
i parkujemy samochód na strzeżo-
nym parkingu. 

Nie możemy sobie odmówić 
spaceru nad ocean i po chwili jeste-
śmy już na deptaku ciągnącym się 
wzdłuż plaży. Z przenośnego grilla, 

W krainie Zulusów
Republika Południowej Afryki

Nocna panorama Durbanu

To najcenniejsza pamiątka

Nagrodzona praca

Tutaj rozpoczęła sie nasza kolejna przygoda

z Ireneuszem Wołkiem
Artykuł nr 29
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kupujemy szaszłyki z nieznanego 
mięsa i z niepokojem obserwujemy 
podekscytowany tłum i pokoncer-
towy bałagan na ulicy i plaży. Bli-
żej wzburzonego morza atmosfera 
staje się bardziej spokojna. Jeszcze 
kilka zdjęć rozświetlonych wieżow-
ców i wracamy do hotelu. Z 29 pię-
tra, jeszcze raz spoglądamy na Oce-
an Indyjski i wieżowce Durbanu, 
jednego z największych miast RPA  
i największe miasto prowincji Kwa-
Zulu-Natal.

Wcześnie rano budzą nas pro-
mienie słoneczne. Przez okna 
wdziera się upalny skwar i szum 
wielkiego miasta. Po szybkim śnia-
daniu, opuszczamy miasto, mijając 
imponujący stadion zbudowany na 
Mistrzostwa Świata w Piłce Noż-
nej, które odbyły się w RPA w 2010 
roku.

Jedziemy na północ. Po go-

dzinie jazdy zatrzymujemy się na 
jednej z plaż, targanych wielkimi 
falami i porywistym wiatrem. Tyl-
ko my i kilku wędkarzy.

Kilka ujęć oryginalnej flory  
i fauny, zamoczenie stóp w zim-
nej wodzie i ruszamy dalej. A po 
drodze kolejna ciekawostka. Aż 
zjechaliśmy z głównej drogi by do-
kładnie obejrzeć mechanizm prze-
ciwdziałania bezrobociu. Jeden 
przejazd kolejowy, dwa szlabany to 
i dwóch dróżników ręcznie obsłu-
gujących rampy. Po przejechaniu 
200 km skręcamy w boczną drogę. 
Asfalt zamienia się w czerwoną, 
ubitą glinkę. Powoli kołysząc się 

na nierównościach, zbliżamy się 
do wioski Shakaland. Wypełnia-
my książkę wjazdową i z nadzieją 
patrzymy przed siebie. Tu ma się 
odbyć nasze pierwsze spotkanie  
z folklorem czarnej Afryki.

Shakaland Zulu Cultural Vil-
lage – jak reklamują przewodni-
ki – to replika wioski zbudowa-
nej pośród cierni i aloesu, która 
odwzorowuje życie najbardziej 
wpływowego plemienia Zulusów 
i jego wodza, który zjednoczył 
afrykańskie plemiona, by przeciw-
stawić się europejskiej koloniza-
cji w XIX wieku. To właśnie tutaj 
był nagrywany film Zulus Shaka 
(Czaka) opowiadający o losach 
potężnego i silnego wodza Zulu-
sów, od okresu dorastania aż po 
spełnienie starego plemiennego 
proroctwa o zjednoczeniu. Czaka 
dzięki swojej ponadprzeciętnej 

inteligencji, odwadze i zdumiewa-
jącym umiejętnościom przewo-
dzi swym dumnym wojownikom  
w walce o to, by Zulusi stali się jed-
nym narodem, jedną siłą i jednym 
imperium. 

W wiosce, w której kręcono 
film - pomimo współczesnej ko-
mercjalizacji, w dalszym ciągu sły-
chać oddech tamtego czasu, czasu 
bitew i głośnej mowy bębnów.  
I chyba nikomu, nie przeszkadza 
namiastka cepeliady. Wioska to coś 
w rodzaju współczesnego, żywego 
skansenu. W zamian za kultywo-
wanie tradycji, zwyczajów w swej 
pierwotnej formie, pozostawione 

przez turystów pieniądze pozwa-
lają Zulusom godnie żyć. Nie mu-
szą, jak wielu ich braci, mieszkać  
w nędznych lepiankach czy bu-
dach skleconych z byle czego  
w dzielnicach biedy Johannesbur-
ga czy Kapsztadu.

Opuszczamy mini centrum tu-
rystyczne i ruszamy w przeszłość. 
Przekraczamy niewidoczną grani-
cę czasu. Przed nami okrągłe chaty 
przykryte słomianymi dachami. 
Płoty z gałęzi, które chronił miesz-
kańców nie tylko przed dzikimi 
zwierzętami, ale i przed wrogami  
z innych plemion, którzy przy-
bywali z okolicy, by ukraść by-
dło lub upomnieć się o to, które 
ukradli Zulusi. Suszące się skóry 
rozpięte na drewnianych żer-
dziach i beczące kozy. W środ-
ku wioski imponująca brama 
ozdobiona pokaźnymi rogami. 

Za nią, wielka sala zgromadzeń, 
która codziennie ożywa barw-
nymi strojami i pulsującym ryt-
mem ciągle bijącego serca Afryki.  
Z pochyloną głowa wchodzimy do 
środka. Jest zadziwiająco chłodno. 
Po chwili jesteśmy uczestnikami 
wielobarwnego i głośnego show. 
Energetyczne tańce, rytmiczne 
uderzenie bębnów i niesłychana 
witalność tancerzy sprawiają, że 
nie mamy żadnej wątpliwości, iż 
jest to demonstracja siły i walecz-
ności tego bitnego narodu. Jeste-
śmy zahipnotyzowani i zaczaro-
wani. Po dwóch godzina, nagle, 
bębny zamilkły. Po chwili oklaski 

nielicznych turystów. 
Odwiedzenie Shakalnadu to 

nie tylko atrakcja turystyczna – to 
krok w przeszłość. Goście odwie-
dzający Shakaland długo wspo-
minają tam-tamy nawołujące na 
taneczne spotkanie w wielkiej 

chacie zgromadzeń. Nigdy nie 
zapomną widoku wojowników 
odzianych w skóry, przemykają-
cych jak duchy wśród aloesowych 
zarośli. Szczególnie utkwią w pa-
mięci radosne dzieci chętnie po-
zujące do zdjęć i uśmiechy dziew-
cząt idących tanecznym krokiem 
przez zuluską wioskę. To czas, 
który ciągle trwa, a dumni Zulu-
si dzieląc się swoimi tradycjami  
z białym przybyszem sprawiają, że 
ten trwać będzie wiecznie.

tekst zdjęcia - Ireneusz Wołek
 

www.niezwyklyswiat.com
you tube niezwykly swiat RPA

Ciekawość - działa w dwie strony

Amulety

Tradycyjne ozdoby z koralików

Chwila odpoczynku

Maski z regionu Kwa Zulu-Natal
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Starosta Leżajski Marek Śliż
Wicestarosta Leżajski Zdzisław Leśko
Sekretariat 

17 2404 530

Sekretarz Powiatu 17 2404 533

Skarbnik Powiatu 17 2404 525

Radca Prawny 17 2404 501

REFERAT BUDŻETOWY
Planowanie i analiza budżetu 17 2404 547 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ODDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR
Kierownik, kadry, fundusz świadczeń socjalnych, 
archiwum 17 2404 505

Obsługa interesantów – centrala 17 2404 500

Kancelaria Ogólna
Pełnomocnik Informacji Niejawnych 17 2404 503

PEŁNOMOCNIK ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
Jakością 17 2404 505 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Kierownik
Administrowanie budynkami zaopatrzenie 17 2404 536 

BHP, gospodarczy, kierowca 17 2404 504

WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Naczelnik 17 2404 510 

Zastępca, scalenia 17 2404 511

Urządzanie i ochrona gruntów rolnych, grunty 
Skarbu Państwa 17 2404 512 

Gospodarka gruntami 17 2404 513 

Ewidencja Gruntów Nowa Sarzyna 17 2404 514

Ewidencja Gruntów Grodzisko, Miasto Leżajsk 17 2404 515

Ewidencja Gruntów Kuryłówka, Gmina Leżajsk 17 2404 516

WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
ODDZIAŁ POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I 
KARTOGRAFICZNEJ
Kierownik (Zespół Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej) 17 2404 540 

Referat (ZUDP) 17 2404 541, 542

Referat Dokumentacji 17 2404 543

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU 
Naczelnik 17 2404 520 

Rejestracja pojazdów 17 2404 524 

Licencje, zezwolenia, instruktorzy, OSK 17 2404 521 

Rejestracja pojazdów 17 2404 522

Prawo jazdy 17 2404 523

WYDZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY 
Naczelnik 17 2404 527

Finanse 17 2404 526

Płace 17 2404 528 

Kasa 17 2404 529 

BIURO OBSŁUGI RADY I ZARZĄDU POWIATU
Przewodnicząca Rady Powiatu 17 2404 535

Kierownik, Obsługa Rady i Zarządu Powiatu 17 2404 535

REFERAT INFORMATYKI
Biuro informatyki 17 2404 506

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Informacja 
publiczna, BIP 17 2404 508 

Budynek B
 Starostwo Powiatowe w Leżajsku   

ul. M.C. Skłodowskiej 8 
 tel. 17 240 45 50 fax: 17 240 45 52

godz. pracy urzędu poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Członek Zarządu Powiatu Lucjan Czenczek 17 2404 569

PEŁNOMOCNIK ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych 17 2404 545 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA 
Naczelnik 17 2404 558

Sieci, przyłącza, pas drogowy 17 2404 553

Gmina Grodzisko Dolne, Kuryłówka 17 2404 554

Gmina Nowa Sarzyna 17 2404 555

Gmina Leżajsk 17 2404 556

Miasto Leżajsk, m. Nowa Sarzyna 17 2404 557

Obsługa administracyjna
Ochrona zabytków 17 2404 550

WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA, KUTURY I PROMOCJI
Naczelnik 17 2404 559 

Z-ca Naczelnika, zdrowie, sport 17 2404 570

Stanowisko ds. edukacji 17 2404 563

Kurier Powiatowy, aktualizacja strony internetowej, 
kultura 
Promocja i współpraca międzynarodowa, ewidencja 
stowarzyszeń

17 2404 571

BIURO ROZWOJU I INWESTYCJI
Kierownik 17 2404 560

Inwestycje kubaturowe 17 2404 561

Inwestycje drogowe 17 2404 562

BIURO AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Kierownik – audytor, kontrola 17 2404 566

BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH
Kierownik 17 2404 568

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna 17 2404 567

Fax – zarządzanie kryzysowe 17 2404 568

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
Naczelnik 17 2404 580

Gospodarka wodno-ściekowa, geologia 17 2404 581

Leśnictwo, rolnictwo, ochrona środowiska 17 2404 582

Aktualne numery telefonów
Starostwa Powiatowego w Leżajsku 

Budynek A
Starostwo Powiatowe w Leżajsku 
ul. M. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk  

tel.: 17 240 45 00, fax: 17 240 45 09
godz.  pracy urzędu poniedziałek-piątek 7.30-15.30 

 e-mail: powiat@starostwo.lezajsk.pl 
Wydział Komunikacji i Transportu

godz. pracy:  poniedziałek 7.30-15.00, pozostałe dni robocze 7.30-14.30
Kasa

godz. pracy: poniedziałek 7.30 -15.00, pozostałe dni robocze 7.30 - 14.45

Nadzienia owocowe POLTINO – Produkt Roku!

Podczas tegorocznej edycji branżowych targów - 
„SWEET Targi Cukiernicze, Piekarnicze i Lodziarskie”  
w Katowicach, grono niezależnych specjalistów na-
grodziło najlepsze produkty nadając im tytuł „Produkt 
Roku”. Wśród nich I miejsce w kategorii „komponent” 
zdobyła firma HORTINO ZPOW Leżajsk Sp. z o.o. za na-
dzienia owocowe POLTINO. 

Termostabilne nadzienia owocowe POLTINO powsta-
ją z owoców nie konserwowanych chemicznie. Dostęp-
ne w smakach: jagodowym, morelowym, truskawko-
wym, czarnej porzeczki, wiśniowym,  rabarbarowo – po-
rzeczkowym i porzeczkowo – żurawinowym w wiader-

kach 12 kg. Charakteryzują się niską zawartością cukrów (25-45%)  
i wysokim udziałem procentowym owoców (40-55%) w zależności 
od smaku. Nadzienia po wypieku utrzymują barwę i smak oraz lekko 
przezroczystą konsystencję z widocznymi kawałkami owoców. Słu-
żą do wypiekania wszelkiego rodzaju drożdżówek, ciast i ciasteczek, 
tortów, pieczywa cukierniczego jako farsz do naleśników czy wyro-
bów garmażeryjnych np. knedli i pierogów, ale również jako element 
dekoracyjny na wierzchu produktów.

Firma Hortino to jedna z największych 
firm z branży przetwórczej oparta w 100% 
na polskim kapitale. Oferta Hortino, znana 
m.in. z mrożonek warzywnych i owocowych 
marki Poltino, to także profesjonalne pro-
dukty kierowane na rynek 
cukierniczo – piekarski,  
w której oprócz nagrodzo-
nych nadzień znajdują się 
również marmolady owo-
cowe.  


