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W 2016 roku „Kurier Powiatowy” będzie ukazywał się co miesiąc!
Zapraszamy do czytania!

W następnym wydaniu zamieścimy listę sklepów, gdzie można dostać „Kuriera”!
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Nazywam się Miłosz Joniec, jestem bardzo wesołym i pogodnym 
chłopcem. Jednak moje dzieciństwo zabiera mi MUKOWISCYDO-
ZA. Nieuleczalna choroba genetyczna, która gęstym śluzem zale-
pia mój układ pokarmowy i oddechowy, powodując przedwczesną 
śmierć. Koszty leczenia i  rehabilitacji są bardzo wysokie, dlatego 
proszę pomóż mi złapać oddech i cieszyć się życiem. Dziękuję :-) 

Więcej informacji na: 
www.facebook.com/miloszjoniecmukowiscydoza

W tym roku nowe rubryki:

- Krótko mówiąc
- ABC bezrobotnego
- Poradnik - Jak załatwić sprawę
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XIX  sesja Rady Powiatu 
Leżajskiego 

Głównym punktem obrad 16 grud-
nia  2015 roku była dyskusja o za-

miarze likwidacji szkół wchodzących 
w  skład Zespołu Szkół im. Ignacego Łu-
kasiewicza w  Nowej Sarzynie z  siedzibą 
przy ul. I. Łukasiewicza 3. Radni dysku-
towali na w/w temat z dyrektorem szkoły, 
nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. 

XX  sesja Rady Powiatu 
Leżajskiego

W dniu 22 grudnia 2015r.  Rada Powiatu 
Leżajskiego przyjęła budżet na 2016 rok. 
Po przeprowadzeniu procedury uchwa-
lania budżetu, w  tym po przedstawieniu 
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
która pozytywnie zaopiniowała uchwały 
w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej oraz uchwałę budżetową na 2016 
rok, radni Rady Powiatu Leżajskiego prze-
głosowali budżet. W  głosowaniu wzięło 
udział 19 radnych: „za” przyjęciem bu-
dżetu głosowało 16 radnych, 3 radnych 
„wstrzymało się od głosu”. W  okresie 
świątecznym na sesji pojawili się  z życze-
niami  oraz z Betlejemskim Światełkiem 

Pokoju harcerze Drużyny „Nieprzetartego 
Szlaku” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego.

XXI sesja Rady Powiatu 
Leżajskiego 

Głównym punktem kolejnych  obrad  
w  dniu 29 grudnia 2015r. było podjęcie 
uchwały w  sprawie wprowadzenia zmian 

w  budżecie Powiatu na 2015 rok. Po za-
kończeniu posiedzenia radni i Zarząd Po-
wiatu Leżajskiego spotkali się z zaproszo-
nymi gośćmi, samorządowcami, wójtami, 
burmistrzami i  przewodniczącymi rad, 
kierownikami i dyrektorami jednostek po-
wiatowych, przedsiębiorcami oraz przed-
stawicielami różnych instytucji, z którymi 
Powiat Leżajski współpracuje. Spotkanie 
swoim występem uświetnił zespół „Labi-
rynt” działającym przy Zespole Szkół Li-
cealnych w Leżajsku pod kierownictwem 
pana Pawła Palucha. Przewodnicząca 
Rady – Danuta Pinderska oraz Starosta 
Leżajski Marek Śliż podziękowali za do-
tychczasową współpracę i  złożyli wszyst-
kim noworoczne życzenia.  

Z prac Zarządu Powiatu 
Leżajskiego:

 

W grudniu 2015r. odbyły się spotkania 
i  narady w  których wziął udział Zarząd 
Powiatu, wśród nich m. in.:

- otwarcie zrealizowanego projektu do-
finansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ra-
mach RPO na lata 2007-2013 dla Szpitala 
Leżajskiego pn.” Poprawa bezpieczeństwa 
zdrowia publicznego i  ograniczenie nie-
równości w zdrowi poprzez przebudowę 
i wyposażenie SP ZOZ w Leżajsku”, 

-  spotkanie informacyjno – szkolenio-
we na temat zasad przyznawania płatno-
ści do gruntów rolnych oraz planowany-
mi do wdrożenia w I kwartale 2016 roku 
nowymi działaniami w  ramach progra-
mu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 
2014 – 2020,

- posiedzenie rady Muzeum Ziemi Le-
żajskiej, 

- Zarząd wziął udział w  licznych spo-
tkaniach świątecznych w  jednostkach 
powiatowych i  innych działających na 
terenie powiatu,

- Starosta oraz Wicestarosta przyjmo-
wali w  sprawach różnych mieszkańców 
Powiatu Leżajskiego. 

 

KC

Podjęte uchwały:
• Uchwała Nr XIX/78/2015 

z  dnia 16.12.2015r. zmieniająca 
Uchwałę Nr VI/30/2015 Rady Powia-
tu Leżajskiego z  dnia 25 lutego 2015 
r. w sprawie określenia zadań z zakre-
su rehabilitacji zawodowej i  społecz-
nej oraz zatrudniania osób niepełno-
sprawnych oraz wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przeznaczo-
nych na realizację tych zadań w 2015 r.

• Uchwała Nr XIX/79/2015 
z  dnia 16.12.2015r. w  sprawie zmian 
w  wieloletniej prognozie finansowej 
Powiatu Leżajskiego.

• Uchwała Nr XIX/80/2015 
z dnia 16.12.2015r. w sprawie wprowa-
dzenia zmian w  budżecie Powiatu na 

2015 r.

Podjęte uchwały:
• Uchwała Nr XX/81/2015 

z dnia 22.12.2015r. w sprawie zamiaru 
likwidacji szkół wchodzących w  skład 
Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewi-
cza w  Nowej Sarzynie z  siedzibą przy 
ul. I. Łukasiewicza 3.

• Uchwała Nr XX/82/2015 
z dnia 22.12.2015r. w sprawie określe-
nia trybu udzielania i rozliczania dota-
cji z budżetu powiatu dla szkół niepu-
blicznych posiadających uprawnienia 
szkoły publicznej i niepublicznych pla-
cówek oświatowych oraz trybu i zakre-
su kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystywania.

• Uchwała Nr XX/83/2015 
z dnia 22.12.2015r. w sprawie zatwier-
dzenia udziału w projekcie pn. „Dobry 
start w  zawodową przyszłość” w  ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpac-
kiego Działanie 9.4 Poprawa jakości 
kształcenia zawodowego.

• Uchwała Nr XX/84/2015 
z dnia 22.12.2015r. w sprawie zatwier-
dzenia realizacji projektu „Dziś aktyw-
ność – jutro zatrudnienie” w  ramach 
Działania 7.1 – Poprawa sytuacji osób 
bezrobotnych na rynku pracy – projek-
ty konkursowe RPO WP na lata 2014-
2020.

• Uchwała Nr XX/85/2015 
z dnia 22.12.2015r. w sprawie wprowa-
dzenia zmian w  budżecie Powiatu na 
2015 r.

• Uchwała Nr XX/86/2015 
z dnia 22.12.2015r. w sprawie zatwier-
dzenia planu kontroli Komisji Rewizyj-
nej na 2016 rok.

• Uchwała Nr XX/87/2015 
z dnia 22.12.2015r. w sprawie zatwier-
dzenia planu pracy Rady Powiatu Le-
żajskiego na 2016 rok.

• Uchwała Nr XX/88/2015 
z dnia 22.12.2015r. w sprawie wielolet-
niej prognozy finansowej Powiatu Le-
żajskiego.

• Nr XX/89/2015 z  dnia 
22.12.2015r. uchwała budżetowa Po-
wiatu Leżajskiego na rok 2016.
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Podsumowanie 2015 roku przez Starostę 
Leżajskiego Marka Śliża

Rok 2015 dla Powiatu Leżajskiego był rokiem 
dobrym, choć czasami trudnym i  nerwo-
wym. Na początku nowego roku chciałbym 
wspomnieć choćby kilka najważniejszych 
działaniach z ub. roku.

DROGI

Zostały zrealizowane w  porozumieniu z  Gminami Po-
wiatu Leżajskiego ważne dla mieszkańców inwestycje dro-
gowe, łączące nasz Powiat z Powiatem Biłgorajskim (droga 
Jastrzębiec – Biszcza), poprawiające komfort jazdy oraz co 
najważniejsze - poprawę bezpieczeństwa poprzez budowę 
chodników.

Ponadto w  ubiegłym roku przebudowano następujące 
drogi:

a) przebudowa drogi na terenie miejscowości Kolonia 
Polska, 

b) przebudowa drogi Nowa Sarzyna - Łętowania wraz 
z chodnikami,

c) przebudowa drogi Grodzisko miasteczko - Opaleniska,
d) przebudowa drogi na terenie miejscowości Chałupki 

Piskorowickie.

Zostały zakończone prace scalenia gruntów wraz z budo-
wą dróg poscaleniowych dla miejscowości Hucisko i Tar-
nogóra.

W  ramach budowy ścieżek rowerowych, realizowanych 
przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, zo-
stały przebudowane dwie drogi powiatowe; Brzóza Królew-
ska – Julin (do granicy z Powiatem Łańcuckim) oraz Przy-
chojec – Baranówka.

Pragnę poinformować o zakończeniu dwóch ważnych 
zadań realizowanych na terenie naszego Powiatu przez 
Podkarpacki Urząd Marszałkowski:

a)  trasy rowerowe – przebiegające miejscami po drogach 
powiatowych, a  miejscami nowym szlakiem od granicy 
z Powiatem Łańcuckim do granicy z Powiatem Niżańskim,

b) sieć szkieletowa szerokopasmowa światłowodowa 
przebiegająca przez wszystkie gminy naszego Powiatu, 
w znacznej części wzdłuż dróg powiatowych i gminnych.

SZPITAL
W  trakcie 2015 roku Zarząd Powiatu wygospodarował 

środki finansowe z przeznaczeniem dla Szpitala Powiato-
wego w Leżajsku na:

a) dofinansowanie zakupu karetki – kwota dotacji Powia-
tu: 100 000 zł.  W tym miejscu pragnę podziękować Bur-
mistrzom i Wójtom naszego Powiatu za udzieloną dotację 
na ten cel,

b) dofinansowane zostały zakupy sprzętu diagnostycz-
nego oraz  przebudowa infrastruktury zewnętrznej Szpita-
la Powiatowego w łącznej kwocie 300 000 zł. Za tę kwotę 
została położona nowa nawierzchnia asfaltowa parkingu 
pomiędzy budynkiem przechodni i  budynkiem kuchni. 
Każdy zakup sprzętu diagnostycznego to nie tylko szansa 
na lepsze kontrakty Szpitala, ale przede wszystkim ważne 
to jest dla pacjentów, którzy oczekują szybkiej i trafnej dia-
gnozy, aby mogli być właściwie leczeni,

c) około 100 000 zł na zakup gruntów pod lądowisko dla 
helikopterów.

BROWAR

Jak wiecie Państwo w 2015 roku brałem udział z Wójtem 
Gminy Leżajsk i  Burmistrzem Miasta Leżajska w  rozmo-
wach z  Grupą Żywiec w  sprawie utrzymania miejsc pra-
cy w Zakładach Piwowarskich w Leżajsku – dzisiaj mogę 
powiedzieć, że to zagrożenie zostało oddalone – Grupa 
Żywiec przystąpiła do inwestowania w Zakład Piwowarski 

JAKI BYŁ
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w  Leżajsku. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu wielu 
osób, które zawsze wspomagały nasz Powiat, za co im ser-
decznie dziękuję.

Nie wszystkie sprawy w 2015 roku toczyły się po-
myślnie dla Zarządu:

a) zostało zlikwidowane Kolegium Języków Obcych – po-
wód brak chętnych do podejmowania nauki w  tym Kole-
gium,

b) Zarząd Powiatu zderzył się z dramatyczną sytuacją de-
mograficzną i finansową w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie 
– powód malejąca ilość uczniów chcących pobierać naukę 
w  tej szkole; zaniedbane, a  następnie prawie zlikwidowa-
ne szkolnictwo zawodowe (jedna klasa szkoły zawodowej 
ostatniego rocznika) to powód dramatycznej sytuacji finan-
sowej szkoły,

c) kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej wykazała kolejne 
znaczne niedociągięcia w Systemie Informacji Oświatowej, 
co skutkuje zwrotem znacznych kwot naliczonej subwencji 
oświatowej w latach 2011, 2012. Po przeprowadzonym au-
dycie wprowadzono system naprawczy, który już przynosi 
oczekiwane rezultaty,

d) zerwano umowę z Biurem Projektowym, które nie re-
alizowało umowy na opracowanie projektu budowlanego 
przebudowy mostu na rzece San w Rzuchowie. Bardzo szyb-
ko przeprowadzono nowe postępowanie, którego efektem 
jest już prawomocna decyzja środowiskowa, a  projektan-
ci deklarują zakończenie prac projektowych w lutym 2016 
roku, zgodnie z umową.

W 2015 roku Zarząd podjął działania, które  na-
kreślają kierunki rozwoju Powiatu Leżajskiego nie 

tylko na 2016 rok, ale i na kolejne lata:
a) opracowano Strategię Rozwoju Powiatu Leżajskiego 

-dokument spójny ze wszystkimi Strategiami opracowywa-
nymi przez poszczególne samorządy Powiatu oraz bardzo 
ważny przy aplikacji środków pomocowych,

b) zlecono opracowanie Planu Transportowego, którego 
realizacja rozpocznie się w  od 01 stycznia 2017 roku. Po 
przeprowadzeniu konsultacji społecznych zostaną ostatecz-
nie określone tzw. linie użyteczności publicznej. Będą to li-
nie, na których będą realizowane bilety ulgowe – stąd szcze-
gólna nasza dbałość o zabezpieczenie przejazdów ulgowych 
uczniom dojeżdżającym do naszych szkół ponadgimnazjal-
nych nie tylko z naszego powiatu, ale i z powiatów ościen-
nych,

c) nadal priorytetem będą inwestycje drogowe, a w szcze-
gólności przebudowa mostu nad rzeką San w miejscowości 
Rzuchów,

d) przed nami również konieczność dofinansowania  in-
westycji w  Szpitalu  Powiatowym w Leżajsku dotyczących: 
budowy lądowiska dla helikopterów, przebudowa oddziału 
chirurgii, a  przede wszystkim rozpoczęcie budowy bloku 
operacyjnego,

e) planowane jest wykonanie scalenia gruntów dla miej-
scowości Zmysłówka, Opaleniska,  Grodzisko – wg infor-
macji Urzędu Marszałkowskiego będzie to już ostatnia do-
tacja w Województwie Podkarpackim na scalenia gruntów,

f) w 2016 roku Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Po-
wiatowego zostanie przekształcone w  Centrum Usług 
Wspólnych, które to Centrum będzie miało znacznie więk-
szy zakres kompetencji niż dotychczasowy BOJSP,

g) mamy nadzieję, że już w tym roku rozpocznie się budo-
wa sieci rozdzielczej i przyłączy od wybudowanej sieci szkie-
letowej szerokopasmowej – będzie to kolejny krok związany 
z uruchomieniem  ogólnodostępnej sieci internetowej. Za-
danie to będzie realizował operator wyłoniony w przetargu 
przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski,

h) Powiat Leżajski przystąpił do projektu budowy Podkar-
packiego Systemu Informacji Przestrzennej, którego celem 
jest utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów in-
frastruktury przestrzennej spójnej dla całego Podkarpacia.

Niewiele zmieniła się sytuacja na rynku pracy. Pomimo 
wydania znacznych kwot na realizację aktywnych form 
zwalczania bezrobocia, jego wskaźnik zmniejszył się, to jed-
nak jest on niezadawalający – powód? W naszym Powiecie 
nie tworzy się nowych miejsc pracy od wielu lat, a w wielu 
naszych zakładach pracy, przedsiębiorstwach ciągle słyszy-
my o redukcji zatrudnienia.

Nie sposób wymienić wszystkie inicjatywy i  zadania re-
alizowane w 2015 roku . Wspomnę tylko niektóre: urucho-
miono tzw. system kolejkowy dla Wydziału Komunikacji, 
przeprowadzono  remonty pomieszczeń w internatach Ze-
społu Szkół Licealnych w  Leżajsku i  internacie Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z wykonaniem 
systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego (okna oddy-
miające, drzwi ognioodporne). 

Ufam, że zgodne współdziałanie Powiatu Leżajskiego ze 
wszystkimi Samorządami z  naszego Powiatu i  nie tylko - 
również z ościennymi do naszego Powiatu gminami, Urzę-
dem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim pomoże 
sprostać najtrudniejszym zadaniom ważnym dla rozwoju 
Ziemi Leżajskiej.

Dziękuję Zarządowi Powiatu za wspólne zgodne 
działania na rzecz rozwoju Ziemi Leżajskiej.

2015 ROK?

Szersze podsumowanie 2015 r. w następnym wydaniu !



 POWIAT

KURIER POWIATOWY  ● 1/2016 (136)6

NOWY DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG
POWIATOWYCH W LEŻAJSKU

Od 2016 roku pan Krzysztof Siwek objął urząd Dyrektora Zarzą-
du Dróg Powiatowych.

Krzysztof Siwek jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, Wy-
działu Inżynierii Lądowej o  kierunku budownictwo, specjalności 
Drogi, Ulice i Autostrady. Posiada  uprawnienia budowlane do projek-
towania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w spe-
cjalności drogowej. 

W ostatnich latach pracował przy budowie autostrady A4. Posiada 
również doświadczenie w projektowaniu dróg ekspresowych.

NOWA PUBLIKACJA O POWIECIE LEŻAJSKIM
„Powiat Leżajski – Przyjedź, zobacz i wróć” – taki tytuł nosi nowy przewodnik wydany przez Starostwo Powiatowe w Leżajsku. Jest 

to nowoczesny przewodnik ilustrowany, który opisuje zabytki, muzea, imprezy, rękodzielnictwo oraz miejsca rekreacyjne w Powiecie 
Leżajskim. Publikacja rzuca nowe światło na znane, jak również te mniej znane obiekty oraz 
miejsca znajdujące się na naszym terenie. Ponadto w przewodniku znalazły się:

- Współrzędne: wystarczy wpisać współrzędne w  urządzeniu, a  nawigacja doprowadzi 
w docelowe miejsce,

- Kody QR – dla najważniejszych stron internetowych wygenerowane zostały tzw. kody 
QR, które dzięki czytnikowi zainstalowanemu w smartfonie szybko przekierują do docelo-
wej strony www

- Bezpośrednie numery telefonów do rezerwacji zwiedzania w najważniejszych atrakcjach 
turystycznych w powiecie są zawsze pod ręką. 

OGŁOSZENIE
O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Powiatu Leżajskiego”.

Zgodnie z art. 10. ust. 1. Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13 z późn. 
zmianami) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publiczne-
go transportu zbiorowego dla Powiatu Leżajskiego”, Starosta Powiatu Leżajskiego informuje, że na stronie internetowej Biulety-
nu Informacji Publicznej Powiatu Leżajskiego w zakładce „Ogłoszenia” zamieszczony został projekt powyższego Planu. 

W dokumencie tym znajdują się informacje o planowanych działaniach w sferze publicznego transportu zbiorowego, ukierun-
kowanych na podniesienie jego atrakcyjności. Mieszkańcy Powiatu Leżajskiego mają wpływ na kształt dokumentu poprzez zgła-
szanie uwag, wniosków oraz propozycji zmian. 

Uwagi dotyczące Planu Transportowego przekazywać będzie można do dnia 11.02.2016r.  w następującej formie:

1. Drogą elektroniczną na adres: powiat@starostwo.lezajsk.pl wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne w zakresie 
planu transportowego”;

2. Drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk;
3. Bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk w Wydziale Komunikacji i Transportu 

w godz. 7:30-15:30. 
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ZAKOŃCZONE 
KOLEJNE INWESTYCJE DROGOWE

Powiat Leżajski pod koniec ubiegłego roku zakończył kolejne 
inwestycje drogowe.

Przebudowano dwa odcinki drogi powiatowej nr 1084R (Nowy 
Kamień) gr. pow. – Łętownia – Sarzyna - odcinek przez miejsco-
wość Łętownia  o dł. 4,70 km  i odcinek w Nowej Sarzynie o dł. 
0,83km. 

Modernizacja polegała m.in.: na wykonaniu nowej podbudowy 
z mieszanki cementowo – emulsyjnej z recyklingiem istniejącej na-
wierzchni i poszerzeniem do szerokości 5,75m oraz nowych warstw 
z mieszanek mineralno – bitumicznych (5cm wiążąca i 4cm ścieral-
na), budowie i przebudowie chodników na całej długości (5,5km) 
z elementami kanalizacji deszczowej. 

Całkowita wartość zrealizowanej inwestycji to 5 313,19 tys. zł 
z czego 2 622,54 tys. zł to dofinansowanie z budżetu państwa  w ra-
mach wieloletniego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap 
II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Pozostałe nakłady zo-
stały sfinansowane przez Powiat Leżajski i  Gminę Nowa Sarzyna 
odpowiednio: 20 i 30% całkowitych kosztów. 

Na terenie gminy Kuryłówka Powiat Leżajski zrealizował kolej-
ne zadania drogowe. 

Przebudowano odcinki dróg powiatowych:
-  nr 1250R Kuryłówka – Kolonia Polska o długości 1,5 km, 
-  nr 1251R Majdan Sieniawski (gr. powiatu) – Kolonia Polska 
o długości 0,2km w miejscowości Kolonia Polska. 
Zakres przebudowy dróg obejmował głównie: wzmocnienie 

jezdni warstwą kruszywa łamanego o grub. 15 cm i warstwami 
(wiążąca i ścieralna) z mieszanek mineralno – asfaltowych o gru-
bości odpowiednio 6 i  4cm,  renowację systemu odwodnienia 
przez oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych, przebudo-
wę przepustów pod zjazdami i   koroną drogi oraz umocnienie 
poboczy kruszywem. 

Wartość poniesionych nakładów na modernizację tych dróg to 
786,28 tys. zł.  w tym: 430 tys. zł dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 191,43 tys. zł pomoc finansowa 
od Gminy Kuryłówka, 164,85 tys. zł wkład Powiatu Leżajskiego. 

ZCZ

Z KOLĘDĄ NA UKRAINIE

W  dniach 8-10 stycznia br. delegacja z  Powiatu Leżajskiego odwiedziła zaprzyjaźniony rejon na Ukrainie Pere-
czyn - obwód zakarpacki. Umowa o  współpracy została podpisana w  2005 roku. Był to jeden z  pierwszych re-
jonów na Ukrainie, z  którym Powiat podpisał porozumienie. Współpraca jest realizowana w  zakresie kultu-

ry, promocji, turystyki, jak i  współpracy gospodarczej.
 Rejon Pereczyński to ośrodek lokalnego przemysłu 

drzewnego i spożywczego nastawiony również na rozwój tu-
rystyki ze względu na piękne położenie terenu historycznego 
Zakarpacia oraz liczne ośrodki wypoczynkowe i uzdrowiska.  

W  dniu 9 stycznia w  centrum miasta Pereczy-
na odbył się Festiwal „Pereczyńskie Kolędy”, w  któ-
rym wzięły udział zespoły z  Polski tj. Kapela Folk Band 
oraz Koło Gospodyń z  Brzózy Królewskiej prezentu-
jąc polskie bożonarodzeniowe tradycje kolędnicze. 

Delegacja z  Polski mogła podczas festiwa-
lu poznać także kulturę i  tradycje kultywo-
wane podczas świąt przez naszych sąsiadów.

KC
Występ Kapeli Folk Band z Łętowni 
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10 grudnia ub.r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Leżajsku odbyło się uroczyste podsumowanie 
zrealizowanego projektu.

Projekt pn. Poprawa bezpieczeństwa zdrowia publiczne-
go i ograniczanie nierówności w zdrowiu poprzez prze-
budowę i wyposażenie SP ZOZ w Leżajsku  dofinan-
sowany był ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2007-2013, Priorytetu V: Infra-
struktura publiczna, Działania 5.2. Infrastruktu-
ra ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 

Projekt składał się z 2 etapów: 

Etap I – Przebudowa części budynku Przychod-
ni Specjalistycznej SP ZOZ w Leżajsku. 

Etap II – Zakup specjalistycznej aparatury i sprzę-
tu medycznego.

W ramach projektu powstał Zakład Endoskopii Diagno-
stycznej i Zabiegowej oraz zakupiony został specjalistyczny 

sprzęt medyczny do wykrywania chorób nowotworowych m.in. 
2 gastroskopy video, 2 kolonoskopy video, bronchoskop video, 
2 stoły zabiegowe, tomograf komputerowy, mammograf, aparat 
USG, aparat USG echokardiograf, aparat RTG - ramię C.

 
Całkowita wartość projektu wynio-

sła –  3 993 438,50 zł.
Wartość dofinansowania ze 
środków Unii Europejskiej 

w ramach EFRR wyniosła: 
1 900 000,00 zł.

Dotacja ze Starostwa 
Powiatowego w Leżaj-
sku wyniosła: 

300 000,00 zł. 
Uroczystość uświet-

nił występ połączonych 
chórów: „Cantiamo” 

z Gimnazjum  Miej-
skiego z Leżajska oraz 

„Belcanto” z Zespołu Szkół 
Licealnych z Leżajska pod 

batutą pani Barbary Kuczek.

NOWE INWESTYCJE I SPRZĘT W LEŻAJSKIM SZPITALU

Dyrektor szpitala podsumował projekt.
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ZOSTAW 1% W POWIECIE LEŻAJSKIM
Przekazując 1% podatku w rozliczeniu rocznym PIT masz udział i pomagasz w realizacji wielu ważnych społecznie przedsię-

wzięć. 13-stu organizacjom pozarządowym z siedzibą na terenie Powiatu Leżajskiego można oddać część swojego podatku. 

1% podatku – co to znaczy?
Już od ponad 10 lat można przekazywać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jest to dobry sposób na to, żeby 

pomóc wybranej przez siebie organizacji. Zasada jest prosta – wskazując fundację czy stowarzyszenie, któremu chcemy przekazać 
część swojego podatku sprawia, że te pieniądze nie trafiają do budżetu państwa, ale na konto wybranej organizacji, która działa dla 
dobra społeczności.

Jak przekazać 1% podatku?
Wystarczy, że podatnik w składanym zeznaniu rocznym PIT wskaże organizację, którą chce wesprzeć, a 1% podatku na rzecz tej 

organizacji przekazuje naczelnik urzędu skarbowego. To oznacza, że przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki 
– rozdysponowuje jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Warto dodać, że w zeznaniu podatkowym 
nie trzeba wpisywać nazwy organizacji, której chcemy oddać swój 1%. Należy tylko wpisać w konkretnej rubryce numer KRS oraz 
kwotę, jaką przekazujemy danej fundacji. 

LP NAZWA SIEDZIBA NUMER KRS

1 STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH W GRODZISKU DOLNYM

LASZCZYNY (GMINA GRO-
DZISKO DOLNE) 0000031018

2 STOWARZYSZENIE „INTEGRACJA BEZ GRANIC” SARZYNA (GMINA NOWA 
SARZYNA) 0000045567

3 STOWARZYSZENIE „NASZA MAŁA OJCZYZNA” NOWA SARZYNA (GMINA 
NOWA SARZYNA) 0000152888

4 STOWARZYSZENIE „BEZPIECZNE MIASTO LEŻAJSK” LEŻAJSK 0000177565

5 STOWARZYSZENIE „DOBRY DOM” WOLA ZARCZYCKA (GMINA 
NOWA SARZYNA) 0000197865

6 PARAFIALNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
„FRANCESCO” W JELNEJ

JELNA (GMINA NOWA SA-
RZYNA) 0000229696

7 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DZIAŁAJĄCY PRZY 
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W LEŻAJSKU LEŻAJSK 0000253065

8 UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY 
„MARATON”

GIEDLAROWA (GMINA 
LEŻAJSK) 0000254849

9 „STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI DĘBNO” DĘBNO (GMINA LEŻAJSK) 0000262290

10 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI LEŻAJSKIEJ LEŻAJSK 0000275455

11 STOWARZYSZENIE „NIE DZIELI NAS NIC” LEŻAJSK 0000292013

12 FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY W LEŻAJSKU LEŻAJSK 0000328376

13 STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH „BENE-
FACTUM”

ŁĘTOWNIA (GMINA NOWA 
SARZYNA) 0000377168

Komu można przekazać 1% podatku?  
Nie każda fundacja, klub czy stowarzyszenie mogą otrzymać środki z 1%. Jest to prawo, które przysługuje organizacjom, które po-

siadają status OPP. Określeniem OPP może posługiwać się tylko ta organizacja, która ma prawny status pożytku publicznego nadany 
przez Krajowy Rejestr Sądowy. W zamian za określone korzyści, a jest nią z pewnością możliwość uzyskiwania 1% podatku od osób 
prywatnych, OPP podlegają znacznie ostrzejszym rygorom.

 Poniżej znajduje się lista organizacji pozarządowych, które posiadają status OPP i swoją siedzibę mają na terenie 
Powiatu Leżajskiego.



 OŚWIATA - Z życia szkół

KURIER POWIATOWY  ● 1/2016 (136)10

Już po raz siódmy, gimnazjaliści z terenu Powiatu Leżajskiego spotkali się w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku podczas 
Konkursu Kolęd „W kręgu tradycji Świąt Bożego Narodzenia”. Kilkunastu uczestników zaśpiewało kolędy w języku polskim 

i angielskim. W trakcie obrad jury, Szkolne Koło Teatralne działające pod kierunkiem Bożeny Szpunar i Marty Katy zaprezento-
wało jasełka, których głównym przesłaniem było wprowadzenie w tajemnicę Świąt Bożego Narodzenia. Piękna inscenizacja była 
refleksją nad sensem i celem naszego życia, wartościami, którymi się kierujemy oraz zagrożeniami niesionymi przez współczesny 
świat. Oprawę muzyczną zapewniła kapela „Ziemi Leżajskiej” pod batutą Tomasza Kyci. 

Po zakończeniu programu, jury ogłosiło wyniki: 
I  miejsce – Patrycja Kiełbowicz z  Gimnazjum 

w Brzózie Królewskiej 
II miejsce – Magdalena Pustelny z  Miejskiego 

Gimnazjum w Leżajsku 
III miejsce – Zespół z  Gimnazjum w  Sarzynie 

w składzie: Klara Dubiel, Natalia Obara, Jakub Wę-
glarz, Kacper Zebzda.

Wyróżnienia: 
Patrycja Kiełboń z Gimnazjum w Wierzawicach, 
Zuzanna Kopyt z Niepublicznego Gimnazjum 
w Dębnie, 
Julia Polańska z Gimnazjum w Grodzisku Gór-

nym, Natalia Rymarz z Gimnazjum w Dąbrowicy, 
Aleksandra Kostek z  Gimnazjum w  Sarzynie 

i Wiktoria Łyko z Gimnazjum w Woli Zarczyckiej. 

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie 
gratulujemy! 

WARSZTATY DLA UCZNIÓW Z ZST
Technicy-informatycy z Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku zdobywają doświadczenia na warszta-

tach w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku kontynuuje współpracę w ramach klasy            
patronackiej  z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 
W  grudniu ub. roku 

uczniowie klasy drugiej 
technikum informatycz-
nego wraz z  nauczyciela-
mi przedmiotów zawo-

dowych: Tomaszem Kasprem i  Tomaszem Kycią 
uczestniczyli w  zajęciach praktycznych w  labo-
ratoriach komputerowych Wyższej Szkoły Infor-
matyki i Zarządzania w Rzeszowie. W pracowni 
sieci komputerowych młodzież konfigurowała 
switch’e i  router’y, dzięki czemu mogła się zapo-
znać z problematyką sieci VLAN i rutingu. Umie-
jętność konfiguracji tych urządzeń jest niezbędna 
do prawidłowej pracy każdej sieci komputerowej. 
Tematem kolejnych zajęć były podstawy projekto-
wania w grafice 3D. Odbyły się one na oprogramowaniu Studio 3dMax, które wykorzystywane jest w wytwórniach filmowych przy 
tworzeniu efektów specjalnych i animacji. Umiejętności w programowaniu 3D graficy – informatycy mogą wykorzystywać również 
w pracowniach architektonicznych do wizualizacji pomieszczeń, budynków, tworzenia wirtualnych spacerów, itp. Już kilkugodzinne 
zajęcia dały rezultaty w postaci prostych modeli narzędzi codziennego użytku i prostych animacji. Na koniec, uczniowie i towarzyszą-
cy im nauczyciele obejrzeli laboratorium odtwarzania danych, gdzie znajdowały się urządzenia pozwalające na przywrócenie danch 
z uszkodzonych dysków twardych, pendrivów i kart SD. 

Tomasz Kasper 

W KRĘGU TRADYCJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
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,,MIEJCIE ODWAGĘ 
ŻYĆ DLA MIŁOŚCI”
W dniu 10 grudnia 2015 roku odbył się w Leżajsku XXXII 

Wojewódzki Konkurs Recytatorski Placówek Kształce-
nia Specjalnego. Organizatorem spotkania był Ośrodek Szkolno 
– Wychowawczy w Leżajsku. W tym dniu uczniowie z 12 ośrod-
ków kształcenia specjalnego odwiedzili Leżajsk, by zaprezento-
wać swoje talenty recytatorskie. 

Z uwagi na zbliżające się ważne wydarzenie dla naszej placów-
ki – nadanie imienia i wybranie na patrona Św. Jana Pawła II za 
hasło konkursu przyjęto słowa Ojca Świętego ,,Miejcie odwagę 
żyć dla miłości”.  

Po śniadaniu w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Leżaj-

sku wszyscy udali się do MCK-u, by wysłuchać recytacji. Swo-
ją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście, przedstawiciele 
władz oraz instytucji z Leżajska – za ich obecność dziękujemy, 
jednocześnie chcemy też skierować podziękowania do wszyst-
kich osób zaangażowanych w organizację konkursu, Zarządowi 
Powiatu Leżajskiego, sponsorom i  darczyńcom, dyrekcji i  pra-
cownikom Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku oraz wolon-
tariuszom.

Występy młodych wykonawców oceniało jury w składzie: Kry-
styna Czubara – przewodnicząca jury, Jolanta Korasadowicz, 
Iwona Wiącek i Bożena Zygmunt. PMłodzi recytatorzy występu-

jąc na prawdziwej scenie wprowadzali nas w świat twórczości Św. 
Jana Pawła II, który był od zawsze przyjacielem dzieci i młodzie-
ży, uczył właściwych postaw i pokazywał co jest w życiu ważne: 
Bóg, człowiek, miłość, przyjaźń. 

Po recytacjach w  pierwszej grupie wiekowej ogłoszono też 
wyniki wojewódzkiego konkursu plastycznego ph. ,,Jan Paweł II 
Rycerz Niepokalanej” zorganizowanego przez SOSW w Leżajsku. 
Konkurs zorganizowano w ramach działań zmierzających do na-
dania imienia naszej placówce. Nadesłano 161 prac dzieci z pla-
cówek kształcenia specjalnego w  województwie podkarpackim. 
Młodzież w ten sposób wyraziła swój szacunek i podziw dla Jana 
Pawła II.

 W przerwach między poszczególnymi kategoriami uczniowie 
mogli pobawić się w  zabawy ruchowe z  wolontariuszami z  za-
przyjaźnionego Szkolnego Koła Wolontariatu z  Zespołu Szkół 
Licealnych w Leżajsku. 

Na koniec została w  człowieku refleksja: Miejcie odwagę żyć 
dla miłości – Jan Paweł II zachęcał do szacunku, kochania bliź-
niego i  tolerancji każdego człowieka, do pomagania i  niesienia 
dobroci ludziom słabszym, pokrzywdzonym przez los…. A my? 
Czy mamy odwagę żyć dla miłości, czy idziemy tą drogą, na któ-
rej drogowskazem jest Św. Jan Paweł II…?

SOSW w Leżajsku
                                                                                            A.Bańka

WIZYTA PROJEKTOWA W HISZPANII - 
OFICJALNE ROZPOCZĘCIE PROJEKTU!

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku uzyskał akceptację realizacji wniosku projektu w ramach nowego progra-
mu operacyjnego Erasmus plus –  Edukacja szkolna akcja KA2. 

Jako beneficjenci w/w programu otrzymaliśmy środki w wysokości 43 670,00 euro na realizację projektu wymiany szkół w latach 
2015-2018. W ostatnim tygodniu listopada ubiegłego roku, odbyło się pierwsze spotkanie wszystkich partnerów „Thinking Globally, 
Learning Together” w Hiszpanii w siedzibie jednej z placówek w mieście Cacếres.

Przedstawicielkami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego były Panie Bożena Garbacka - Dyrektor Ośrodka, jak również Koordynator 
projektu Monika Pęcak. 

Do tej pory działania projektowe, obejmowały kontakty i  współpracę na 
platformie internetowej a e-Twinning, spotkanie w Hiszpanii było okazją do 
bliższego poznania się wszystkich zaangażowanych osób.  

W czasie wizyty, podzielono działania i zadania pomiędzy partnerów. Ko-
ordynatorzy jak i  uczestnicy z  poszczególnych państw tj. Wielkiej Brytanii, 
Belgii, Turcji, Bułgarii, Rumunii i Polski przygotowali prezentacje szkół, omó-
wili i scharakteryzowali region z którego pochodzą,  jak i jego specyfikę oraz 
sformułowali oczekiwania względem innych partnerów. Wybrano logo pro-
jektu jak również, ustalono terminy wizyt nauczycieli w  Rumunii, Wielkiej 
Brytanii, jak również wyjazdy uczniów do Belgii. 

Wszyscy uczestnicy mogli poznać funkcjonowanie partnerskiej szkoły 
PROA. Uczniowie tej szkoły przygotowali występ wspaniale wpisujący się 
w miesięczną tematykę pracy szkoły tj. Medieval Times- Okres Średniowiecza. W tym klimacie zostały również przyozdobione kory-
tarze i klasopracownie, a po wejściu do ośrodka każdy mógł poczuć atmosferę średniowiecznych czasów. 

Dodatkowo organizatorzy zapewnili możliwość zwiedzenia miasta Cacếres. W zabytkowej jego części, znajduje się ok. 40 cennych 
budowli średniowiecznych, renesansowych i barokowych. Jest to jeden z najcenniejszych zespołów architektonicznych w Hiszpanii, 
wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO uczestnicy mieli niezapomnianą okazję poznać piękno i jak specyfikę  hiszpań-
skiego regionu Estremadura. MP

Przyznano następujące miejsca w 4 kategoriach wiekowych: 
Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej:I m-ce: K. Burda, II m-ce: M.Nic-

poń, D.Kłoskowicz, III m-ce: M.Mularczyk, F.Kaczka; 
Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:I m-ce: G.Michałek, II m-ce: 

O.Malina, K.Kluz, III m-ce: P.Mach, W.Rumian; 
Uczniowie klas I – III gimnazjum:I m-ce: S.Ciochoń, II m-ce: N.Rokosz, 

J.Podwyszyński III m-ce: D.Mucha, M.Zastawny; 
Uczniowie klas I – III szkoły ponadgimnazjalnej:
I m-ce: A.Pachołek, II m-ce: M.Skiba, H.Sitnik, III m-ce: J.Kłusek, M.Mach. 
Ponadto w każdej kategorii przyznano wyróżnienia dla: K.Szpak, K.Paw-

lik, M.Sarama, E.Rokosz, A.Buczek, J. Pizło, Ł.Nastyn, D. Kurgan, K.Hanu-
la, N.Zaleska, N.Tomaka, K.Pichalska, K.Dulęba, W.Dębiec, R.CieślaA.Woś, 
P.Flur, E.Lorenc, K.Sikora, P.Skoczylas. 
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HONOROWI DAWCY KRWI
Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Sarzynie działa już 38 lat. Przez cały ten okres, 

chęć niesienia pomocy innemu człowiekowi była i jest dla nas krwiodawców sprawą nadrzędną. Dbamy również, by idea 
bezinteresownego służenia innym, która skupiła nas w  klubie 
zyskiwała nowych sympatyków i zwolenników. W tym celu po-
dejmujemy rozmaite działania promocyjne adresowane do całej 
lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem środo-
wisk młodzieży szkolnej.  Jako integralna cząstka PCK chcemy 
włączać się w  inne formy jego działań statutowych. W  miarę 
rozwijania struktury własnej zwiększamy również zakres i wa-
chlarz kierunków programowych. Chcemy czuć się potrzebni, 
umieć i móc rozwiązywać problemy najbliższego otoczenia.

Pod koniec listopada ub. roku honorowi dawcy krwi PCK ob-
chodzili swoje coroczne święto. W dowód uznania za najpięk-
niejszy dar humanitarny, bezinteresowne i  długoletnie odda-
wanie krwi Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK w Rzeszowie 
nadał odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Stopnia I (po oddaniu 18 litrów mężczyźni 15 litrów kobiety) dla następujących 
osób: Stanisław Szuba, Łukasz Zebzda, Wiesław Perlak, Janusz Tarnawski.

Stopnia II ( po oddaniu 12 l krwi przez mężczyzn i 10 l przez kobiety)dla panów: Marcin Skiba, Łukasz Piotrowski, Zbigniew 
Trestka, Tomasz Zygmunt, Władysław Majder, Marcin Kozłowski

Stopnia III ( po oddaniu 6 l krwi przez mężczyzn i 5 l krwi przez kobiety): Piotr Trestka, Mirosław Sajdłowski, Wiesław Kuryś 
i Adam Szpila.

Klub Honorowych Dawców Krwi w Nowej Sarzynie to grupa około 60 członków oraz wielu wolontariuszy, krwiodawcy naszego 
klubu w mijającym roku oddali  100 litrów krwi pełnej metodą konwencjonalną, dla nich to zarząd klubu oraz Miasto i Gmina 

Nowa Sarzyna przygotowało drobne upominki.                  HDK

ADMIN CUP 2016
9 stycznia br. w hali MOSiR w Nowej Sarzynie odbyła się ósma edycja turnie-

ju redaktorów stron klubów piłkarskich i dziennikarzy sportowych „Admin 
Cup 2016”. W  tegorocznej rywalizacji wzięli udział drużyny: Jagielolloni Biały-
stok, Lecha Poznań, Cracovii, Siarki Tarnobrzeg, Stali Rzeszów, Stali Kraśnik, Unii 
Nowa Sarzyna, Rado Hotel Team, Aror Sport Kraków, Elektrociepłowni Nowa 
Sarzyna, Dziennika Super Nowości oraz Gazety Codziennej Nowiny. Zwycięży-
ła drużyna Siarki Tarnobrzeg, która w finale pokonała Stal Kraśnik 2:1. W trak-
cie turnieju zebrano sumę 16 525 zł, która zostanie przekazana Stowarzyszeniu 
„Integracja bez granic” na organizację tygodniowego turnusu rehabilitacyjnego 
w Iwoniczu-Zdroju dla osób niepełnosprawnych lub pełnosprawnych ruchowo - podopiecznych Ośrodka Rewalidacyjno-Wycho-

wawczego w Nowej Sarzynie. 

MISTRZOWIE PRZESTWORZY
Jeszcze pod koniec ub. roku – w listopadzie w restauracji „Stokrotka” w Giedlarowej odbyło się zakończenie sezonu i rozdanie 

nagród Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych oddziału Leżajsk-Sokołów Młp. z siedzibą w Leżajsku.
Do oddziału Leżajsk-Sokołów Młp. na chwilę obecną 

należy 98 hodowców zrzeszonych w  czterech sekcjach 
na terenie: Gminy Leżajsk, Gminy Sokołów Młp, Gmi-
ny Jeżowe, Gminy Grodzisko Dolne, Gminy Kuryłówka 
i Gminy Potok Górny. Ten Oddział jest jednym z ośmiu 
oddziałów tworzących okręg Tarnobrzeg liczący ponad 
900 osób i  wchodzi w  skład regionu Kraków z  około 
10 tyś hodowców. Czynnych hodowców gołębi poczto-
wych w Polsce jest na chwilę obecną ponad 40 tysięcy, 
nasze gołębie rok rocznie zdobywają liczne nagrody na 
szczeblach okręgowych i ogólnopolskich. Oprócz lotów 
o punkty organizowane są co kilka lat loty okoliczno-
ściowe np. z Paryża czy Watykanu, gdzie odległość jaką 
musiały pokonać gołębie osiągała prawie 2000 km. 

Leszek Stępień 
Prezes Polskiego Związku Hodowców 

Gołębi Pocztowych Leżajsk-Sokołów Młp.

Od lewej: Leszek Stępień – Prezes Oddziału, 
Zdzisław Duszyński – radny Rady Powiatu Leżajskiego, 
Marek Śliż – Starosta Leżajski, Jerzy Duda – Sekretarz Gminy
Leżajsk, Robert Mądry – radny Rady Gminy Leżajsk 
i Państwo Osip – Masarnia Wierzawice
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TEATR U BERNARDYNÓW
Pomysłodawcą założenia grupy teatralnej „Franciszek” jest O.Bartymeusz Kędzior, a pomysł powstał w grudniu 2014 roku. 

Idea jaka przyświecała tej inicjatywie to szerzenie Dobrej Nowiny poprzez sztukę. Jest to bardzo wymowne i trafia do sze-
rokiej grupy odbiorców w różnym wieku. Ludzie dzięki temu 
mogą realniej utożsamiać się z pewnymi postaciami religijny-
mi, ale również przeżywać mistycznie wiele wydarzeń.

W dniu 29 listopada 2015r. (niedziela) we Franciszkańskim 
Ośrodku Kultury odbyła się premiera sztuki teatralnej „Franci-
szek”,  poruszającej opowieści  o życiu św. Franciszka z Asyżu. 
Wystawiona sztuka to przedstawienie mówiące o miłości Boga 
do człowieka i człowieka do Boga; pokazujące, że każdy z nas 
potrzebuje nawrócenia i  zmiany swojego życia. W  rolę głów-
nych bohaterów wcielili się ludzie, dla których pasją jest teatr. 
W ten sposób mieli możliwość realizacji swoich talentów i zain-
teresowań. Sztukę obejrzało ponad 1700 osób w zaledwie 3 dni. 

Obsada: FRANCISZEK – Rafał Dąbek; KLARA – Ewelina Karakuła; PIOTR BERNARDONE – Marek Osip; PIKA BERNARDONE – Danu-
ta Wołoszyn; BRAT PIOTR CATANI – Dawid Szlajnda; BRAT BERNARD – Maciej Wiatrowicz; BRAT RUFIN – Tadeusz Kruk; SIOSTRA KA-
TARZYNA – Klaudia Dyjak; SIOSTRA KONSTANCJA – Alicja Zięzio; SIOSTRA ANASTAZJA – Klaudia Majcher; TRĘDOWATA – Paulina 
Nowak TRĘDOWATA – Marta Kula; DZIECI – Szymon Kula, Blanka Nowak, Małgosia Kruk, Karina Karakuła, Kryspin Karakuła; OBSŁUGA 
TECHNICZNA – Konrad Wołoszyn MUZYKA, ŚWIATŁA, DEKORACJA – Jacek Kycia; OPIEKUN PROJEKTU, REŻYSER – o. Bartymeusz 
Kędzior. 

„STOP DOPALACZOM”
W ub. roku w ramach akcji „STOP DOPALACZOM”, a także profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uza-

leżnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych pra-
cownice Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Leżajsku przy współ-
pracy z  Komendą Powiatową Policji w  Leżajsku przeprowadziły szereg spotkań 
edukacyjnych z uczniami szkół gimnazjum i ponadgimnazjalnych. 

Podczas spotkań omówiono aspekty prawne i zdrowotne dotyczące substancji 
psychoaktywnych, a także przeprowadzono liczne zabawy i konkurencje z użyciem 
alkogogli i narkogogli. 

Akcje bardzo udane cieszące się ogromnym zainteresowaniem uczniów jak i sa-
mych nauczycieli. Okulary imitujące obraz po spożyciu alkoholu czy narkotyków 
wywołujące dezorientację, zaburzenie percepcji przestrzeni, zawroty głowy, zabu-
rzenie obrazu to świetna atrakcja mająca także charakter edukacyjny. 

AG

MODA NA ROBOTY
2 stycznia br. w Ośrodku Kultury w Brzózie Królewskiej odbyło się  spotkanie podsumowujące działania Klubu Małego Robo-

tyka „RoboKids”. Od 8 maja 2015r. grupa dzieci w wieku od sześciu do ośmiu lat spotykała się  na cotygodniowych zajęciach 
prowadzonych przez pomysłodawcę przedsięwzięcia – Mariusza Nycza – prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska. 

W oparciu o serię klocków LegoWeDo trener prezentował zadziwiające możliwości nowoczesnej technologii, poprzez zabawę 
starał się zainteresować uczestników zagadnieniami algorytmiki, logiki i robotyki. 

  
Projekt, realizowany w  ramach zadania publicznego „Przeciwdziałanie 

uzależnieniom i  patologiom społecznym” w  Gminie Leżajsk, od początku 
cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony nie tylko zafascynowanych 
młodych konstruktorów, ale i  ich rodziców, którzy chętnie przyglądali się 
ciekawie prowadzonym zajęciom i podziwiali efekty pracy  dzieci. Mali pa-
sjonaci tworzyli z klocków zwierzęta, roboty i modele urządzeń, które  po 
podłączeniu do komputera z odpowiednim oprogramowaniem, były wpro-
wadzane w ruch. 

Ostatnie spotkanie miało uroczysty charakter. Uczestnicy w obecności rodziców i przedstawicieli Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Brzóza Królewska otrzymali pamiątkowe dyplomy Młodszego Konstruktora LEGO.  

Warto podkreślić również, że Klub Małego Robotyka jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w gminie Leżajsk, a organiza-
torzy planują już kolejną edycję spotkań oraz  rozbudowę bazy edukacyjnej poprzez zakup nowych zestawów klocków z linii Lego 
Education. 

Magdalena Lizak
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I m p r e z y
Ku l tu ra lne

SPOTKANIA DYSKUSYJNEGO 
KLUBU KSIĄŻKI

Termin: każda trzecia środa miesiąca
w godzinach 16.30-18.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna 
w Leżajsku, ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Biblioteka 
Publiczna w Leżajsku
Krótki opis: DKK to klub dla wszyst-

kich, którzy czytają i  czują potrzebę wy-
miany swoich lekturowych wrażeń z inny-
mi czytelnikami. 

DNI SENIORA W GMINIE         
LEŻAJSK

Termin: styczeń - luty
Miejsce: Dębno, Chałupki Dębniańskie, 

Giedlarowa, Piskorowice, Hucisko, Przy-
chojec, Stare Miasto, Wierzawice, Brzóza 
Królewska, Biedaczów

Organizatorzy: poszczególne 
ośrodki kultury, Gmina Leżajsk
Krótki opis: Spotkanie seniorów połą-

czone z poczęstunkiem i częścią artystycz-
ną.

WIELKIE I MAŁE PASJE 
LEŻAJSZCZAN

Termin: styczeń - marzec
Miejsce: Biblioteka Publiczna 
w Leżajsku, ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Biblioteka 
Publiczna w Leżajsku
Krótki opis: Od stycznia do marca 

każdego miesiąca prezentowani będą ko-
lekcjonerzy i  amatorscy twórcy leżajscy. 
Towarzyszyć temu będą ekspozycje i wy-
stawy.

POWIATOWY FESTIWAL 
KOLĘD I PASTORAŁEK

Termin: 26 stycznia 
Miejsce: OK w Wierzawicach
Organizatorzy: OK w Wierzawicach 
Krótki opis: Przegląd kolędniczy 

z udziałem dzieci ze szkół podstawowych 
i ośrodków kultury z terenu powiatu.

XXII MIĘDZYNARODOWE 
SPOTKANIA POETÓW 

„WRZECIONO 2016”

Termin: 28 stycznia
Miejsce: Biuro Stowarzyszenia 
Folklorystycznego „Majdaniarze” 
Organizator: Stowarzyszenie Folklory-

styczne „Majdaniarze” z Nowej Sarzyny

KONCERT KOLĘD I  PASTORA-
ŁEK W BIEDACZOWIE

Termin: 31 stycznia
Miejsce: Ośrodek Kultury 
w Biedaczowie
Organizatorzy: OK w Biedaczowie
Krótki opis: Koncert ma charakter 

przeglądu, prezentują się zespoły i soliści 
z Biedaczowa.

WYSTAWY FOTOGRAFICZNE 
– LEŻAJSK W  ARCHIWALNYM 

OBIEKTYWIE XX WIEKU

Termin: cykliczne wystawy 

(wymieniane co miesiąc)
Miejsce: Biblioteka Publiczna 
w Leżajsku, ul. Jarosławska 1, 
Organizator: MCK Pracownia Doku-

mentacji Dziejów Miasta we współpracy 
z Muzeum Ziemi Leżajskiej

Krótki opis: Wystawy fotografii archi-
walnej ze zbiorów Pracowni Dokumen-

tacji Dziejów Miasta oraz udostępnione 
przez pasjonatów fotografii i dziejów zie-
mi leżajskiej. Zbiory zdjęć ukazywać będą 
historię miasta i  jego mieszkańców na 
przestrzeni XX wieku. Prezentowane pa-
miątki przeszłości, przybliżą wiele cieka-
wych i niecodziennych zdarzeń z różnych 
dziedzin życia mieszkańców oraz zmie-
niający się krajobraz miasta i okolic. Przy 
otwarciu wystaw będzie okazja do dysku-
sji i  wymiany wspomnień oraz doświad-
czeń kolekcjonerskich. W miarę możliwo-
ści wystawy będą wymieniane co miesiąc. 

ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNY 
KONCERT

Termin: 31 stycznia
Miejsce: sala widowiskowa MCK w Le-

żajsku 
Organizator: Miejskie Centrum          
Kultury w Leżajsku
Krótki opis: Wystąpią: zespół „Dro-

gowskaz” i  grupa wokalna „Meritum”. 
Podczas koncertu będzie można usłyszeć 
znane polskie kolędy i pastorałki.

GIEŁDA HOBBYSTYCZNA
 STAROCI

 
Termin: każda trzecia niedziela miesiąca 

w godz. 8.00-12.00: 21 luty i 20 marzec
Miejsce: MCK w Leżajsku: atrium 
taneczne 
Organizator: Miejskie Centrum 
Kultury w Leżajsku
Krótki opis: Giełda kolekcjonersko-

-hobbystyczna, na której można sprze-
dać, kupić, wymienić wszelkie materiały 
i  obiekty kolekcjonerskie i  hobbystyczne 
(książki, czasopisma, opisy, plany, pocz-
tówki, zdjęcia, publikacje książki fachowe, 
armatorskie gadżety pamiątki reklamowe).  

STYCZEŃ
(po 25 stycznia)

LUTY

Termin wystaw
OD DO

20.01.2016r. 22.02.2016r.
23.02.2016r. 21.03.2016r.
22.03.2016r. 25.04.2016r.
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FERIE W BIBLIOTECE

Termin: każdy wtorek i czwartek 
ferii zimowych, godz. 11.00-13.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna 
w Leżajsku, ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Biblioteka 
Publiczna w Leżajsku
Krótki opis: Ferie w bibliotece są orga-

nizowane w formie warsztatów literacko–
plastyczno-etnograficznych skierowanych 
do dzieci w wieku 5-12 lat. Podczas zajęć 
dzieci będą „podróżować” po różnych 
krajach świata, poznawać ich historię, ję-
zyk, zwyczaje, kuchnię itp. 

MUSICAL „SKRZYPEK NA
 DACHU”

Termin: 4 luty 
Miejsce: sala widowiskowa MCK 
w Leżajsku godz. 16.00
Krótki opis: „Skrzypek na dachu” to 

jeden z najsłynniejszych musicali, którego 
fabułę oparto na prozie tworzącego w  ji-
dysz pisarza Szolema Alejchema. Osadzo-
ny w realiach carskiej Rosji sprzed wieku 
ukazuje codzienne życie mieszkańców 
Anatewki.

W  musicalu przygotowanym przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Giedlarowej 
grają osoby z całej gminy Leżajsk, ale tak-
że spoza niej.

DANCING KARNAWAŁOWY

Termin: 6 luty, godz. 20.00 – 4.00 
Miejsce: MCK w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Krótki opis: Dancing karnawałowy to 

impreza taneczna dla dorosłych. Oprawę 
muzyczną zapewni znany i  lubiany Ze-
spół Muzyczny „Wziątki”. Organizatorzy 
zapewniają pełną konsumpcję (bez alko-
holu) oraz świetną zabawę, należy zadbać 
jedynie o wygodne buty i  zabrać ze sobą 
dobry humor.

KONCERT  PH. „WIĘC CHODŹ 
POMALUJ MÓJ ŚWIAT…” 

Termin: 11 i 12 luty  
Miejsce: MCK w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Krótki opis: Koncert dedykowany jest 

wszystkim bliskim i znajomym, w którym 
swoje umiejętności taneczne zaprezentują 
zespoły działające przy MCK w Leżajsku. 

Przed koncertem  przybyli goście będą 
mogli  oglądnąć wystawę plastyczną Pra-
cowni Plastycznej „Barwa”, Kółka Pla-
stycznego „Fantazja” i  Pracowni Cera-
micznej. 

SPOTKANIA TEATRÓW 
WIEJSKICH 

W WIERZAWICACH

Termin: 14 luty 
Miejsce: OK w Wierzawicach
Organizatorzy: OK w Wierzawicach, 
GOK
Krótki opis: Przegląd amatorskich ze-

społów teatralnych.

FERIE Z MCK
 
Termin: 15 – 26 luty
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury 
w Leżajsku
Organizator: Miejskie Centrum 
Kultury w Leżajsku
Krótki opis: Jak co roku w  czasie ferii 

w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku 
zorganizowane zostaną różnego rodzaju 
zajęcia kierowane do dzieci i  młodzieży. 
Będą to m.in. zajęcia plastyczne, tanecz-
no-ruchowe, gimnastyka buzi i języka, za-
bawa w teatr, wyświetlanie i czytanie dzie-
ciom bajek oraz gry i zabawy. Na zajęciach 
dzieci będą miały okazję nauczyć się pod-
stawowych kroków tanecznych, ćwiczeń 
gimnastycznych i  dykcyjnych. Wykonają 
również własne „dzieła sztuki” pod okiem 
plastyków. 

Serdecznie zapraszamy. 

FERIE W OŚRODKU KULTURY 
                                        

Termin:  15 – 28 luty  
Miejsce: Ośrodek Kultury 
w Grodzisku Dolnym
Organizator: Ośrodek Kultury 
w Grodzisku Dolnym                       
Krótki opis: Będzie to cykl zajęć pla-

styczno-rękodzielniczych, muzycznych, 
tanecznych i  rekreacyjnych, gry, zabawy 
świetlicowe, dyskoteki ph. „Aktywne fe-
rie”. 

FERIE

Termin: 15 – 28 luty
Miejsce: GOK Kuryłówka, WDK 
w Kolonii Polskiej
Organizator: GOK w Kuryłówce, WDK 

w Kolonii Polskiej, GBP w Kuryłówce
Krótki opis: Tradycyjnie już, w  siedzi-

bach GOK w Kuryłówce, WDK w Kolonii 
Polskiej oraz Świetlicach Środowiskowych 
będą odbywać się turnieje tenisa stoło-
wego, bilardu i  piłkarzyków, poranki fil-
mowe, a także  konkursy plastyczne, mu-
zyczne i karaoke. Innymi atrakcjami będą 
wyjazdy na basen, do kina i  kręgle. Pro-
pozycją ze strony Biblioteki, będą zajęcia 
z cyklu „Bezpieczny Internet z Biblioteką”.

SPOTKANIE Z  FOTOGRAFEM 
I  PODRÓŻNIKIEM MIECZY-
SŁAWEM MAŁKIEM: „Rowerem 

przez Amerykę Południową”

Termin: 19 lutego, godz. 17.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna 
w Leżajsku, ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK - Biblioteka 
Publiczna w Leżajsku
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WYSTĘP Z  MUSICALEM 
„SKRZYPEK NA DACHU” W PO-

WIECIE LEŻAJSKIM

Termin i miejsce imprezy: 
• 19 stycznia godz. 9.00 - GOK 

Giedlarowa,
• 29 stycznia, godz. 18.00 - GOK 

w Giedlarowej,
• 4 luty, godz. 16.00 - MCK Le-

żajsk,
• 7 luty, godz. 16.00 - Ośrodek 

Kultury w Grodzisku Dolnym,
• 14 luty, godz. 18.00 - Ośrodek 

Kultury w Wierzawicach.

Organizatorzy: GOK w Giedlarowej
Krótki opis: Musical z  udziałem akto-

rów amatorów działających przy GOK, 
przy współpracy Centrum Sztuki Wokal-
nej w Rzeszowie.

DZIEŃ SENIORA

Termin: 23 luty
Organizator: Ośrodek Kultury 
w Nowej Sarzynie
Krótki opis: Karnawałowy wieczorek 

taneczny z wodzirejem dedykowany oso-
bom starszym z  terenu Miasta i  Gminy 
Nowa Sarzyna

WYSTAWA: SYMBOLE NASZEJ 
HISTORII

Termin: 1 marca do 10 kwietnia
Miejsce: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Organizator: Muzeum Ziemi Leżajskiej
oraz Instytut Pamięci Narodowej
Krótki opis: Wystawa jest swego ro-

dzaju podróżą poprzez symbole. Te mniej 
i  bardziej znane – takie, które na dłużej 
lub na stałe zostały osadzone w życiu lu-
dzi i te, które przeminęły wraz z czasami, 
które symbolizowały. Szczególne miejsce 
poświęcone zostało symbolice państwo-
wości – godłu, fladze, barwom, hymnowi 
i znakom z nimi powiązanym. Na wysta-
wie znalazły się też znaki, które stały się 
symbolami swoich czasów – godła, logo-
typy, odznaczenia, a  nawet przedmioty, 

które nie tylko były powszechnie znane 
sobie współczesnym, ale też są obrazem 
przeszłości dla żyjących dzisiaj. W  grud-
niu 2013 r. zaprezentowano pierwszą część 
wystawy, związaną z  symboliką państwa. 
Na maj i lipiec 2016 r. planowane są części 
związane z II RP, II wojną światową oraz 
okresem PRL-u.

     

             

DZIEŃ KOBIET
                              
Termin: 5 marca  
Miejsce: Ośrodek Kultury 
w Grodzisku Dolnym                     
Organizator: Ośrodek Kultury 
w Grodzisku Dolnym                              
Krótki opis: Część artystyczna „Męż-

czyźni – kobietom” dedykowana wszyst-
kim paniom.

DZIEŃ KOBIET

Termin: 6 i 13 marca
Miejsce: GOK w Kuryłówce, WDK 
w Kolonii Polskiej, SP w Brzyskiej Woli,
Organizator: Wójt Gminy Kuryłów-

ka, GOK w  Kuryłówce, WDK w  Kolonii 
Polskiej, Szkoła Podstawowa w  Brzyskiej 
Woli.

Krótki opis: Dobra piosenka, śmiech, 
dużo życzeń i  kwiaty, tak wygląda co-
roczny koncert „Mężczyźni Kobietom” 
w  GOK w  Kuryłówce. W  tym dniu na 
scenie prezentują się mężczyźni w piosen-
kach, skeczach kabaretowych, które dają 
przybywającym paniom dużą dawkę do-
brej zabawy i humoru.

KONKURS PLASTYCZNY 
„WIELKANOC W OBRZĘDO-

WOŚCI GRODZISKIEJ”

Termin:  7 marca– 17 kwietnia 
Miejsce: Ośrodek Kultury 
w Grodzisku Dolnym                  
Organizator: Ośrodek Kultury 
w Grodzisku Dolnym                              
Krótki opis: Celem konkursu jest popu-

laryzowanie i  kultywowanie istniejących 
dawniej i  obecnie tradycyjnych zwycza-
jów i  obrzędów związanych ze świętami 
wielkanocnymi. W  konkursie mogą brać 
udział uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów. 

DZIEŃ KOBIET 
U „MAJDANIARZY”

Termin: 8 marca
Miejsce: Biuro Stowarzyszenia 
Folklorystycznego „Majdaniarze”
Organizator: Stowarzyszenie Folklory-

styczne „Majdaniarze”

GMINNY DZIEŃ KOBIET

Termin: 8 marca 
Miejsce: Ośrodek Kultury 
w Piskorowicach
Organizatorzy: GOK, OK 
w Piskorowicach, Gmina Leżajsk
Krótki opis: Doroczne spotkanie pań 

z okazji Dnia Kobiet, połączone z częścią 
artystyczną.

BABSKI WIECZÓR

Termin: 8 marca
Organizator: Ośrodek Kultury 
w Nowej Sarzynie
Krótki opis: Impreza integracyjna dla 

pań. Pokazy, występy, prezentacje.

MARZEC



KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH

KURIER POWIATOWY  ● 1/2016 (136) 17

WIECZÓR ARTYSTYCZNO-
LITERACKI:

 „Wieczorne kobiet rozmowy”

Termin: 9 marca, godz. 17.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna 
w Leżajsku, ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK - Biblioteka 
Publiczna w Leżajsku

TARGI RĘKODZIEŁA LUDOWE-
GO I  ARTYSTYCZNEGO

Termin: 13 marca 
Miejsce: MOSiR w Nowej Sarzynie
Krótki opis: Prezentacja rękodzieła 
z możliwością zakupu dekoracji 
wielkanocnych

LEŻAJSKIE SPOTKANIA 
Z HISTORIĄ

 godz. 17.00 - 19.00

Termin: 16 marca
Miejsce: Biblioteka Publiczna 
w Leżajsku, ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK - Pracownia 
Dokumentacji Dziejów Miasta
Krótki opis: Spotkania poświęcone będą 

historii naszej małej ojczyzny, jaką jest Le-
żajsk i Ziemia Leżajska. 

W wieczorach o dziejach regionu niejed-
nokrotnie udział wezmą zaproszeni goście: 
świadkowie historii, historycy i  pasjonaci. 
Prelekcje będą wzbogacone prezentacja-
mi multimedialnymi, filmami i  wystawa-
mi. Otwarte spotkania skierowane są do 
wszystkich mieszkańców Leżajska i okolic.

KONKURS LOGOPEDYCZNY 
DLA DZIECI: 

„Dbamy jak wymawiamy”

Termin: 17 marca, godz. 11.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna 
w Leżajsku, ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Biblioteka 
Publiczna w Leżajsku
Krótki opis: Konkurs skierowany jest 

do uczniów szkół podstawowych w  Le-
żajsku.

KRESY WCZORAJ I DZIŚ 
godz. 17.00 - 19.00

Terminy: 21 marca
Miejsce: Biblioteka Publiczna 
w Leżajsku - ul. Jarosławska 1, 
Organizator: MCK Pracownia 
Dokumentacji Dziejów Miasta
Krótki opis: Wieczory upamiętniać 

będą dzieje wielu dzisiejszych miesz-
kańców Leżajszczyzny pochodzących 
z  dawnych  Kresów Wschodnich II 
Rzeczypospolitej. W  latach 1944-1947 
i  późniejszych na teren dzisiejszej ziemi 
leżajskiej przybyło ponad 2500 osób, któ-
rzy uciekli przed mordami OUN-UPA, 
bądź zostali wygnani z ojczystej ziemi na 
Wschodzie w ramach „Akcji Wisła”. Spo-
tkania wzbogacone będą prezentacjami 
multimedialnymi, filmami i  wystawami. 
Otwarte spotkania skierowane są do pa-
sjonatów Kresów oraz wszystkich miesz-
kańców Leżajska i okolic.
 

POWITANIE WIOSNY 
W  PARKU  NAD TRZEBOŚNICĄ 

Termin: 21 marca
Miejsce: Park nad Trzebośnicą
Krótki opis: Gry, zabawy, konkursy dla 

dzieci, symboliczne topienie marzanny. 

WITAMY WIOSNĘ

Termin: 21 marca
Miejsce: WDK w Kolonii Polskiej 
Organizator: GOK w Kuryłówce, 
WDK w Kolonii Polskiej

OBRZĘDY WIELKANOCNE – 
KURYŁOWSKIE ZWYCZAJE

Termin: 27-28 marca
Miejsce: Kuryłówka, Dąbrowica, 
Kolonia Polska, Brzyska Wola
Organizator: GOK w Kuryłówce,
WDK w Kolonii Polskiej
Krótki opis: Dla obchodów Świąt Wiel-

kanocnych w  wielu miejscowościach na-
szego regionu, charakterystyczne są straże 
grobowe strzegące symbolicznego Grobu 
Chrystusa, od Wielkiego Piątku do Wiel-
kiej Niedzieli. Ta honorowa i  zaszczytna 
służba szybko wrosła w  polską tradycję, 
aby się o tym przekonać wystarczy w Wiel-
ki Piątek, Sobotę czy Niedzielę odwiedzić 
kościoły w Brzyskiej Woli, Kulnie, Kolonii 
Polskiej, Tarnawcu, gdzie Turki nieprze-
rwanie pełnią wartę przy Grobie Chrystu-
sa pielęgnując tę piękną polską tradycję. 

Część kulturalną przygotowała: 
Małgorzata Kurasz



 KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH

KURIER POWIATOWY  ● 1/2016 (136)18

I m p r e z y
s p o r t o w e

POWIATOWA LIGA HALOWA 
2016 W PIŁCE NOŻNEJ DZIECI 

I MŁODZIEŻY 

Termin i miejsce: Giedlarowa – 30 
stycznia (MŁODZICY); Grodzisko 
Dolne – 13 luty (TRAMPKARZE) i 6 luty 
(JUNIORKI)

Organizator: Powiatowe Zrzeszenie 
Zespołów Sportowych w Leżajsku i Staro-
stwo Powiatowe w Leżajsku 

Krótki opis: Powiatowa Liga Halowa 
w piłce nożnej, rozgrywana jest w kate-
gorii trampkarzy, juniorek i młodzików. 
W ramach rozgrywek zostaną przepro-
wadzone 3 turnieje w systemie „każdy 
z każdym” z udziałem 18 drużyn, które 
wyłonią zwycięzców w poszczególnych 
kategoriach. Uczestnikami imprezy są 
drużyny ze szkół podstawowych i gim-
nazjalnych z  terenu Powiatu Leżajskiego, 
która daje możliwość szerszej rywalizacji 
młodym adeptom piłki nożnej. 

FINAŁ XI HALOWYCH MŁO-
DZIEŻOWYCH MISTRZOSTW 
MIASTA I GMINY NOWA SA-

RZYNA W PIŁCE NOŻNEJ
 
Termin: 13 luty
Miejsce: Nowa Sarzyna
Organizator: Miejsko-Zakładowy Klub 

Sportowy „Unia” Nowa Sarzyna; Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej 
Sarzynie; Urząd Miasta i Gminy w Nowej 
Sarzynie.                            

FINAŁ XI HALOWYCH MI-
STRZOSTW MIASTA I GMINY 
NOWA SARZYNA W HALOWEJ 
PIŁCE NOŻNEJ – KATEGORIA 

OPEN

Termin: 7 luty
Miejsce: Nowa Sarzyna
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Nowej Sarzynie i Urząd Mia-
sta i Gminy w Nowej Sarzynie

ZAWODY PŁYWACKIE SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH 

Z LEŻAJSKA O PUCHAR 
BURMISTRZA LEŻAJSKA

 
Termin: 9 luty 
Miejsce: Leżajsk
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Leżajsku - Pływalnia Miejska 
OCEANIK

ZAWODY PŁYWACKIE SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH 

Z LEŻAJSKA 
O PUCHAR STAROSTY 

LEŻAJSKIEGO
 

Termin: 10-11 luty 
Miejsce: Leżajsk
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Leżajsku 
Pływalnia Miejska OCEANIK, ZST w 

Leżajsku i ZSL w Leżajsku.

ZIMOWY RAJD PIESZY PO 
ZDROWIE - TEMAT SPOTKA-

NIA: MUZEUM PROWINCJI OO. 
BERNARDYNÓW W LEŻAJSKU

Termin: 13 luty - wymarsz godz. 09:00 
spotkanie pod ratuszem  
Miejsce: Leżajsk
Organizator: Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Leżajskiej

SPOTKANIE PODRÓŻNICZE 
Z KRZYSZTOFEM TOTUNIEM 
(MIŁOŚNIKIEM TURYSTYKI 
ROWEROWEJ, KAJAKOWEJ 
I GÓRSKIEJ) - TEMAT SPO-

TKANIA – SPŁYW KAJAKOWY 
RZEKĄ BEREZYNĄ

              
Termin: 18 luty, godz. 17:00 MCK 

Leżajsk filia Biblioteki Publicznej, ul. Mic-
kiewicza 65

Miejsce: Leżajsk
Organizator: Towarzystwo Miłośni-

ków Ziemi Leżajskiej i Miejskie Centrum 
Kultury 

XVII TURNIEJ PIŁKI SIATKO-
WEJ CHŁOPCÓW O PUCHAR 

STAROSTY LEŻAJSKIEGO
 
Termin: marzec 
(data jeszcze nie ustalona)  
Miejsce: Leżajsk
Organizator: Licealny Uczniowski 

Klub Sportowy przy Zespole Szkół Lice-
alnych w Leżajsku i Starostwo Powiatowe 
w Leżajsku 

Krótki opis: Turniej piłki siatkowej to 
cykliczna impreza sportowa z udziałem 
drużyn siatkarzy reprezentujących  szkoły 
ponadgimnazjalne z Lublina, Zamościa, 
Biłgoraja i Leżajska.

Część sportową przygotowała: 
Katarzyna Ćwikła

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC
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DLACZEGO WARTO UBIEGAĆ SIĘ O RE-
FUNDACJĘ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA 
I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA 
SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW?

Pracodawco, jeśli zatrudnisz skierowaną osobę bezrobotną do 
30. roku życia, otrzymasz przez okres do 12 miesięcy refundację 
części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz 
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie określonej w umo-
wie, nie wyższej jednak niż kwota ustalona jako iloczyn liczby za-
trudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim 
dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i  składek na 
ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

NA JAKI OKRES NALEŻY ZATRUDNIĆ 
OSOBĘ BEZROBOTNĄ?

Pracodawcy zobowiązani są zatrudnić skierowaną 
osobę bezrobotną w pełnym wymiarze czasu pracy, 

na okres wskazany w umowie, objęty refundacją kosztów oraz do 
dalszego zatrudniania po upływie tego okresu przez 12 miesięcy.

KOMU NIE PRZYSŁUGUJE REFUNDA-
CJA CZĘŚCI WYNAGRODZENIA 
I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA 
SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW?

Umowa o refundację części wynagrodzenia i składek na ubez-
pieczenia społeczne pracowników nie może być zawarta z praco-
dawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem 
wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z  przyczyn doty-
czących zakładu pracy.

PRZYDATNE INFORMACJE 
Pracodawco, jeśli rozwiążesz umowę o  pracę 

w trakcie przysługiwania refundacji lub nie wywią-
żesz się z warunku wymaganego okresu utrzymania 

zatrudnienia, zobowiązany będziesz do zwrotu uzyskanej pomo-
cy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzyma-
no zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej wraz z odsetka-
mi ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za 
pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwa-
nia starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowane-
go bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy bez wypowiedzenia 
z jego winy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia sto-
sunku pracy bezrobotnego w  trakcie okresu objętego refunda-
cją  bądź przed upływem okresu 12 miesięcy, starosta kieruje na 
zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W  przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego 
przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodaw-
ca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanej pomocy za okres, 
w  którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w  za-
trudnieniu.

Refundacja części wynagrodzenia i  składek na ubezpieczenia 
społeczne pracowników jest udzielana zgodnie z warunkami do-
puszczalności pomocy de minimis. 

INFORMACJE O  NABORACH WNIOSKÓW DO-
TYCZĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD 
FORM AKTYWIZACJI, ZAMIESZCZANE BĘDĄ NA 
STRONIE INTERNETOWEJ: www.praca.lezajsk.pl.

ABC
BEZROBOTNEGO

W  2016 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 
W LEŻAJSKU REALIZOWAĆ BĘDZIE NOWĄ FORMĘ 
WSPARCIA DLA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA 

„Refundacja części poniesionych kosztów na wynagro-
dzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne” 
to instrument wsparcia dla pracodawców oraz przedsię-
biorców, którzy zatrudnią osobę bezrobotną do 30 roku ży-
cia, skierowaną przez powiatowy urząd pracy

? !

?

?

PONADTO:
Pracodawco! Możesz podnieść kwalifikacje swoje i swoich pracowników!

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku może w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dofinansować działania na rzecz 
kształcenia pracowników zatrudnionych w firmach działających na terenie powiatu leżajskiego.W pierwszej kolejności realizowane 
będą wnioski obejmujące:

1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mające-
go na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych. 

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac 
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

3. Wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, wynikających  z przyjętego programu 
 „Praca dla młodych”.
W ramach KFS mogą być finansowane np.:
• kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
• egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji 
 lub uprawnień zawodowych,
• badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia,
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
Finansowanie obejmuje 80% kosztów (w przypadku mikroprzedsiębiorstwa 100%), nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wyna-

grodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
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KOLĘDA 
Z „MAJDANIARZAMI”

Już po raz siedemnasty, 27 grudnia 2015r. odbyła się kolęda 
z  Kapelą „Majdaniarze”. Tradycyjnie Kapela odwiedziła 12 

domostw, odpowiadających dwunastu miesiącom roku, czyli nu-
merując je od stycznia do grudnia.

Kapela odwiedziła następujące domostwa: p. Zielińskich, Cha-
ryszów, Błajdów, Janaszów, Dąbków, Łuczaków, Zbigniewa Rycz-
kowskiego, Iwony i Mieczysława Ryczkowskich, Cieślów, Pinder-
skich, Marii Paszek, Gumieniaków. 

„Majdaniarze” byli przyjmowani z ogromną życzliwością do-
mowników, którzy oczekiwali na gości całymi rodzinami. Przy-
gotowany był poczęstunek dla Kapeli, która odwdzięczała się ro-
dzinom przepięknymi koncertami kolęd i pastorałek.

ROZŚPIEWANY MIKOŁAJ...

 

W niedzielne popołudnie 6 grudnia ub. roku w sali Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Kuryłówce odbył się Koncert 

Finałowy Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki „ Mikołaj 
2015”.  

 Zmagania uczestników zaczęły się już w środę poprze-
dzającą festiwal, biorąc udział  w  przesłuchaniach wstępnych, 
w  których wyłoniono 16 najlepszych spośród 26 uczestników              
z powiatu biłgorajskiego, leżajskiego, łańcuckiego i niżańskiego. 
W  finale młodzi artyści mieli okazję wykazać się przed licznie 
zgromadzoną publicznością, która ciepło przyjmowała każde 
wykonanie. 

gokkn

ORSZAKI TRZECH KRÓLI 
W NOWEJ SARZYNIE 
I GWIZDOWIE

6 stycznia br. ulicami Nowej Sarzyny przeszedł po raz pierw-
szy w  historii Orszak Trzech Króli. Przemarsz rozpoczął 

się spod Urzędu Miasta i  Gminy, gdzie wręczono uczestnikom 
korony i peleryny oraz odegrano scenę odczytania rozporządze-
nia Cezara Augusta. Orszak prowadziła gwiazda betlejemska, za 
którą podążali Maryja z Józefem w towarzystwie osiołka, paste-
rze, aniołki, trzej królowie na koniach ze swoimi hufcami oraz 
parafianie i mieszkańcy okolicznych miejscowości. 

Przedsięwzięcie zorganizowali ks. proboszcz Kazimierz Kawa 
i parafianie przy współpracy z Fundacją „Orszak Trzech Króli”.

Z kolei w Gwizdowie, odbył się już po raz drugi Orszak Trzech 
Króli, pod hasłem: „Nade wszystko Miłosierdzie - Miłość, Pokój, 
Przebaczenie”. To nawiązanie do słów papieża Franciszka i ogło-
szonego przez niego Roku Miłosierdzia.

Opiekunem duchowym tego przedsięwzięcia był ksiądz pro-
boszcz Kazimierz Rojek, który całym sercem i radą wspierał or-
ganizatorów i ich pracy. Organizacją Orszaku zajęły się: Magda-
lena Demusz i Anna Pelc.  

„POŚNIK U MAJDANIARZY”
12 grudnia ub. roku, już po raz siedemnasty, Stowarzyszenie 

Folklorystyczne „Majdaniarze”, zorganizowało Pośnik, czyli wi-
gilię bożonarodzeniową. Organizatory zaprosili około 50 osób, 
a przygotowaniem w/w spotkania zajął się, tak jak w latach po-
przednich, Zespół Śpiewaczy „Sarzynianki” działający przy Sto-
warzyszeniu Folklorystycznym „Majdaniarze”.

RK

Rodzina p. Pinderskich.
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PRZEKRÓJ LEŻAJSKIEGO KLUBU KYOKUSHIN KARATE W 2015 ROKU
2015 rok był pod względem sportowym zdecydowanie najlep-

szym sezonem w  ponad dwudziestoletniej historii działalności 
Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate. 

W zawodach karate organizowanych przez Polski Związek Ka-
rate, Podkarpacki Okręgowy Związek Karate, członków Polskie-
go Związku Karate i  federacji międzynarodowych zdobyliśmy: 
234 medale w tym: 86 złotych, 70 srebrnych i 78 brązowych.

Do najważniejszych osiągnięć indywidualnych w 2015r. na-
leży zaliczyć zdobycie:

10 medali na Mistrzostwach Polski, 5 medali w Pucharze Pol-
ski, 3 medale w  Pucharze Europy, 2 medale w  Mistrzostwach 
Mołdawii.

Do najważniejszych osiągnięć drużynowych w 2015r. należy 
zaliczyć zdobycie:

2 miejsca drużynowo na Mistrzostwach Makroregionu Połu-
dniowego Karate Kyokushin w  Jedliczu, 1 miejsca drużynowo 
w XVII Mistrzostwach Podkarpacia w Przeworsku, 2 miejsca na 
II Pucharze Podkarpacia Karate Kyokushin w Krośnie, 2 miejsca 
drużynowo w XVII Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, 3 
miejsca w XXVI Mistrzostwach Polski Młodzieżowców w Radzy-
minie, 3 miejsca na Pucharze Polski Karate Kyokushin w Gdań-
sku.

W 2015r. klub zorganizował: VI Ogólnopolski Turniej Kara-
te o Puchar Burmistrza Polskiej „Stolicy Wikliny” – Rudnik nad 
Sanem, 21.02.2015; III Międzynarodowy Turnieju Karate „IKO 
TATARIA CUP” – Nowa Sarzyna, 13.06.2015; X Letni Obóz Ka-
rate Kyokushin - od 1 do 7 sierpnia w Okunince nad Jeziorem 
Białym; V Międzynarodowy Turniej Karate „Polish Open IKO 
Galizia Cup” – Leżajsk, 26.09.2015.

Podsumowując klub w  minionym roku zdobył 234 medale. 
Klub stale się rozwija, trenujemy nie tylko w Leżajsku, ale Nowej 
Sarzynie, Rudniku nad Sanem, Sarzynie, Łętowni i Jeżowym.

DB
Pełna informacja na stronie internetowej LKKK.

Smak – Górno Poltino Azalia Brzóza 
Królewska jest klubem rozwijającym 

się i ciągle pnie się w rankingu kolarskim 
do góry. Oto kilka relacji z wyścigów:

1. 11 listopada 2015r. w  Puławach 
została rozegrana VI Seria Pucharu Pol-
ski. Zawodnicy Azalii zajęli czołowe miej-
sca i tak: Brygida Piersiak wygrała wyścig 
w  kategorii Juniorka Młodsza, a  jej klu-
bowa koleżanka III miejsce. W  kategorii 
młodszej tj. Młodziczka – Zuzanna Flis 
zajęła II miejsce, a jej koleżanka Karolina 
Kozyra uplasowała się na III miejscu. Na 
IV miejscu minął metę Sebastian Stachula 
w kategorii Młodzik. 

2. W  Sławinie k/Opoczna rozegra-
ny został Ogólnopolski Wyścig przeła-
jowy w  ramach XI serii Pucharu Polski. 
W kategorii Juniorka Młodsza Kinga Ka-
lembkiewicz zajęła II miejsce a  Brygida 
Piersiak uplasowała się na III. W kategorii 
Młodziczek – Zuzanna Flis przyjechała na 
III miejscu, a jej koleżanka klubowa Karo-
lina Kozyra finiszowała na IV. Również IV 
miejsce zajął Sebastian Stachula w katego-
rii młodzik. 

3. Na zakończenie roku 2015 
w  Częstochowie odbyły się dwa wyści-
gi przełajowe punktowane do rankingu 
Polskiego Związku Kolarskiego i  Pucha-
ru Polski. W  kategorii Juniorka Młodsza 
I  miejsce zajęła Kinga Kalembkiewicz 
przed jej koleżanką klubową Brygidą Pier-
siak. Młodsze koleżanki w kategorii Mło-
dziczek nie chciały być gorsze i też zajęły 
dwa pierwsze miejsca, Zuzanna Flis przed 
Karoliną Kozyra. Bardzo dobrze zadebiu-

towała najmłodsza zawodniczka Malwina 
Mul, gdzie bezapelacyjnie wygrała wyścig 
w  kategorii Żak. W  młodzikach chłop-
ców Sebastian Stachula zajął V miejsce. 
W  drugim dniu zawodów w  ramach XII 
serii Pucharu Polski zawodnicy Azalii za-
jęli bardzo podobne miejsca, z wyjątkiem 

młodziczek – Karolina Kozyra finiszowała 
na II miejscu a Zuzanna Flis na III miej-
scu. Pozostali zawodnicy zajęli takie same 
miejsca jak w dniu poprzednim.  

4. KINGA KALEMBKIEWICZ 
WICEMISTRZYNIĄ POLSKI 

W  Lublinie w  dniach 9-10.01.2016r. 
odbyły się 79 Mistrzostwa Polski w  ko-
larstwie przełajowym. Duży sukces od-
niosły zawodniczki „Azalii”, zdobywając 
dwa medale w  kategorii juniorka młod-
sza. Wicemistrzynią Polski została Kinga 
Kalembkiewicz, a  jej młodsza koleżanka 
Brygida Piersiak zajęła również wysokie 
miejsce - bardzo nielubiane przez zawod-
ników tj. czwarte. Wśród młodziczek brą-
zową medalistką została Zuzanna Flis a jej 
koleżanka klubowa Karolina Kozyra upla-
sowała się na V miejscu. 

W  kategorii Młodzików VIII miejsce 
wywalczył Sebastian Stachula.  Wyścigi 
rozgrywane były na trudnej i  śliskiej tra-
sie. Śliska nawierzchnia trasy była przy-
czyną kilku upadków zawodników, mię-
dzy innymi Karoliny Kozyry, która tuż po 
starcie miała kolizję z  inną zawodniczką. 
Upadek przyczynił się do straty czasowej 
z  zarazem miejsca medalowego. Na do-
brym poziomie rozgrywany był wyścig 
w kategorii juniorka młodsza. Bardzo ład-
ną walkę toczyła Kinga Kalembkiewicz, 
gdzie od startu aż do mety utrzymywała 
II miejsce, odpierając groźne ataki zawod-
ników z  Gorzowa oraz koleżanki Brygi-
dy Piersiak, która zajęła czwarte miejsce. 
Przed wyścigiem to Brygida była stawiana 
wraz z  Kingą na miejscach medalowych. 
Na pocieszenie Brygida będzie startować 
w przyszłym roku jeszcze w tej samej ka-
tegorii wiekowej i  powinna być główną 
faworytką do złotego medalu Mistrzostw 
Polski – mówi Stanisław Zygmunt tre-
ner Klubu Smak Górno - Poltino Azalia 
Brzóza Królewska. 

SZ

SEKCJA KOLARSKA
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REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO 
Z ZAGRANICY
Miejsce załatwienia: Starostwo Powiatowe w Leżajsku                                                                       
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
tel. (017) 240 45 22 , (017) 240 45 24

Wymagane dokumenty:

1). Wniosek o rejestrację – dostępny w Starostwie Powiatowym w Le-
żajsku lub na stronie internetowej Starostwa: www.starostwo.lezajsk.pl 
•Jak załatwić sprawę • Wydział Komunikacji i Transportu

2). Załączniki do wniosku o rejestrację :
- Dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu 

rozstrzygające o prawie własności )
- Dowód rejestracyjny - jeżeli pojazd zarejestrowany był za granicą i sprowadzony z państwa członkowskiego lub inny dokument 

potwierdzający rejestrację pojazdu za granicą 
- Tablice rejestracyjne, w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych 

tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołą-
cza stosowne oświadczenie

- Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego lub adnotacja na dowo-
dzie własności pojazdu określająca datę i miejsce dokonania odprawy celnej oraz numer dowodu odprawy celnej

przywozowej - w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami.
- Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na 

terytorium RP albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy 
- Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane
- Tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego dokumentów  sporządzonych w  języku obcym. Przepis nie dotyczy 

dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawierającym 
oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie

- Dowód tożsamości właściciela - /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych – wypis z rejestru sądowego lub handlowego + 
regon, oraz upoważnienie do załatwiania wszelkich spraw związanych z daną rejestracją w imieniu firmy/ - do wglądu.

Opłaty:
 
a). Opłata skarbowa : 17zł - od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii), 
Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzę-
du Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

b). Inne opłaty:
• 54 zł - dowód rejestracyjny
• 13,50 zł - pozwolenie czasowe
• 12,50 zł - komplet nalepek legalizacyjnych
• 18,50 zł - nalepka kontrolna na szybę
• 80 zł - tablice rejestracyjne samochodowe - dwie sztuki
• 40 zł - tablice rejestracyjne motocyklowe, na ciągnik  na przyczepę - jedna sztuka
• 30 zł - tablice rejestracyjne  motorowerowe - jedna sztuka 
• 1000 zł - tablice indywidualne - dwie sztuki 
• 75 zł – karta pojazdu 
• 0,50 zł – opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych 
 tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolnej, karty pojazdu.

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 02 8642 1142 
2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie.

Sposób załatwienia sprawy: wydanie dowodu rejestracyjnego - pozwolenia czasowego  
Termin załatwienia sprawy: od ręki

UWAGA! Od 1 stycznia 2016r. zniesiona została opłata recyklingowa - nie ma już obowiązku wnoszenia opłaty od 
aut sprowadzanych z zagranicy. W 2015 roku opłata recyklingowa wynosiła 500 zł.
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Dowiedz się co nowego czeka rodziny, 
pracowników i pracodawców.

   

 ZMIANY DLA RODZIN
• Zmiany w urlopach – od stycznia 2016 r.
Od stycznia 2016 roku obowiązują dwa rodzaje urlopów 
w związku z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 
tygodni) oraz urlop rodzicielski (32 tygodnie). Razem to 
52 tygodnie. Ojcowie mają większą swobodę w planowaniu 
urlopu. Od stycznia mają 2 lata na skorzystanie z przysłu-
gujących tylko im 2 tygodni urlopu. Dodatkowo, mogą po-
dzielić go na 2 części i skorzystać z nich w dowolnie wybra-
nym przez siebie momencie.

• Świadczenie rodzicielskie – od stycznia 2016 r.
1 tys. zł miesięcznie przez rok, od 2016 roku, mogą otrzy-
mać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory 
nie mogły skorzystać z  urlopu rodzicielskiego lub macie-
rzyńskiego. Świadczenie rodzicielskie wlicza się do docho-
du w  innych systemach wsparcia rodzin, w  szczególności 
przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, 
świadczeń rodzinnych, świadczeń  z funduszu alimentacyj-
nego.

• Złotówka za złotówkę – od stycznia 2016 r.
Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą 
wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzonej od 
nowego roku zasadzie “złotówka za złotówkę” ich świad-
czenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem docho-
dów.

ZMIANY DLA PRACOWNIKÓW
I PRACODAWCÓW  

• Płaca minimalna – od stycznia 2016 r.
Od 1 stycznia 2016 r. najniższe wynagrodzenie, jakie pra-
codawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na 
umowę o pracę, określono na 1850 zł. To wzrost o 100 zł 
w porównaniu do roku 2015.

• Oskładkowanie umów zleceń– od stycznia 2016 r.
Od tego roku osoba spełniająca warunki do objęcia obo-
wiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i  rentowymi 
z  tytułu wykonywania jednocześnie kilku umów zlecenia, 
również zawartych z tym samym zleceniodawcą,  podlega 
obowiązkowo ubezpieczeniom z  każdej umowy zlecenia 
do momentu uzyskania, w wyniku sumowania, przychodu 
w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, oczywiście, o ile taki przychód uzyskuje.

• Umowy terminowe – od 22 lutego 2016 r.
Według nowelizacji Kodeksu Pracy od 2016 roku co do za-
sady umowy terminowe będą zawierane z pracownikami na 
okres do 3 lat (3 miesiące umowy na okres próbny oraz 33 
miesiące umowy na czas określony). Po upływie tego czasu 
umowy będą mogły być zawierane tylko na czas nieokreślo-
ny. Uwaga: przepisy w chodzą w życie 22 lutego 2016 roku!

• Wsparcie dla młodych bezrobotnych –  od stycznia 2016 r.
Od stycznia 2016 r. pracodawcy oraz przedsiębiorcy mogą 
skorzystać z nowego instrumentu, w ramach którego mogą 
ubiegać się o  refundację części kosztów poniesionych na 
wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia 
społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30. roku ży-
cia. Dzięki temu powstanie 100 tys. nowych miejsc pracy 
dla młodych bezrobotnych – więcej o tym na stronie 19.
 
• E-zwolnienia – od stycznia 2016 r.
Od 2016 r. lekarze mogą wystawiać nam zwolnienie lekar-
skie w formie elektronicznej. Równolegle jednak – na do-
tychczasowych zasadach – będą funkcjonowały papierowe 
zwolnienia, które będziemy musieli niezwłocznie dostar-
czyć swojemu pracodawcy lub ZUS.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

JAKIE ZMIANY W 2016 ROKU ?
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Kiedyś, podróż za granicę była wy-
zwaniem i  krokiem w  nieznane. 

Wszystko było inne. Inne oznakowania 
ulic, samochody, towary na półkach skle-
powych, ubrania, domy, ogródki, nawet 
pokoje hotelowe. Czy doczekamy się jesz-
cze takich czasów? Dzisiaj, globalizacja 
coraz bardziej ujednolica obraz świata. 
Światowe marki pochłaniają odmienność 
i oryginalność. Obraz ulicy Nowego Yor-
ku, Paryża, Kapsztadu, Tokio czy Seulu 
jest niemal identyczny. W wielu miejscach 
świata doszło do absurdu. Chcąc kupić 
pamiątkę musimy uważnie czytać metki, 
by nie przywieźć do domu ciupagi z  na-
pisem Made in China. Dlatego, wyjeżdża-
jąc coraz częściej szukamy odmienności. 
Szukamy miejsc oryginalnych i nietuzin-
kowych. Takim miejscem jest bez wąt-
pienia Dżimdżilbang – Koreańska łaźnia.  
Już kilkanaście dni przed naszą podró-
żą do Korei Południowej znaleźliśmy to 
miejsce. A  teraz jesteśmy tu, w  Seulu, 
stolicy azjatyckiego tygrysa. Wysiadamy 
z autobusu i  szybko zostajemy wchłonię-
ci przez tłum zmierzający w  stronę wiel-
kiego, kolorowego neonu - Dragon Hill. 

Brzmi poważnie i groźnie. Wchodzimy do 
niewielkiego, kiczowatego pomieszczenia, 
gdzie tłoczy się kilkadziesiąt osób. Jest 
duszno i gorąco. Ustawiamy się w kolejce 
i z niepokojem rozglądamy się wokół sie-
bie. Widząc nasze zakłopotanie podchodzi 
do nas obsługa. Elegancko ubrani pano-
wie w białych koszulach proponują pozo-
stawienie bagażu obok kasy. „Nie będzie 
wam tutaj nic potrzebne” mówią, łapiąc 
za nasze walizki. W pospiechu zabieramy 
jednak swoje ręczniki i kosmetyki. Ja ry-
zykuję - biorę tylko szczoteczkę do zębów. 

Kupujemy bilety, otrzymujemy klucze 
z numerem, magnetyczne opaski, krótkie 
spodenki i  koszulkę. Wchodzimy dalej. 
W  niewielkiej szafce pozostawiamy buty. 
W  skarpetkach i  kurtkach przechodzimy 

dalej. Tu następuje podział. Kobiety win-
da różowa, mężczyźni niebieska. W win-
dzie tylko jedna możliwość - wciskamy 5. 
Na piątym piętrze jakże odmienny świat. 
Tutaj panuje nagość. Pozostawiamy więc 
ubrania w  kolejnej szafce i  wtapiamy się 
nieskrępowany tłum. Bierzemy z  kosza 
małe ręczniki i  wchodzimy do pomiesz-
czenia wielkości sali gimnastycznej. Na 
początek prysznic oczywiście bez kabin. 
Potem kolejna strefa, gdzie zamontowa-
no prysznice na wysokości kolan i lustra, 
obok których stały pokaźnych rozmiarów 
kosmetyki. Jest wszystko nawet pasta do 
zębów. Tutaj można usiąść na maleńkich 
plastikowych stołeczkach żeby się ogo-
lić, umyć zęby czy solidnie wyszorować. 
Teraz łaźnia stoi otworem. Na prawo kil-
ka marmurowych basenów, nad który-
mi wyświetlana jest temperatura wody. 
Od 20 do 45oC. Powoli wchodzimy do 
„umiarkowanie gorącego”, 38 stopni. De-
likatnie siadamy i  oglądamy zafoliowane 
gazety, które swobodnie pływają w wodzie 
- o  dziwo aktualne. Fajny pomysł. Nieco 
dalej, kilka marmurowych stołów i  znę-
cający się nad klientami masażyści. Jest 

Fragment głównej sali

Tutaj nastepuje podział. Osobne windy kierują 
na piętra przeznaczone dla kobiet i mężczyzn

Kolorowy neon, oryginalnego SPA Miejsca luksusowe

O pierwszej w nocy, wiekszośc graczy nadal na 
posterunku.

Spocznik na schodach

JIMJILBANG SEUL - KOREA POŁUDNIOWA
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i  „salon piękności” z  lustrami dookoła, 
w którym suszy i układa się włosy, wcie-
ra kremy, czyści uszy i obcina paznokcie. 
Mam wrażenie, że użytkownicy Dżimdżil-
bangu czują się tutaj, jak w prywatnej ła-
zience. Obok kilka przyciemnionych sal, 
gdzie można odpocząć - oczywiście nago.
Koreańczycy chętnie przychodzą do łaźni 
całymi rodzinami i w towarzystwie znajo-
mych. Nie ma ograniczeń wiekowych. Pod-
czas kąpieli wszyscy czują się swobodnie 
i wydaje się, jakby nie dostrzegali innych.
Odziany w firmowy strój, zjeżdżam kilka 
pięter niżej - tu znajduje się przestrzeń 
wspólna dla kobiet i  mężczyzn. Jest re-
stauracja, bar z  przekąskami, salon gier, 
klub fitness, siłownia, fryzjer i  wyjście 
na zewnętrzny basen. W  głębi, ogrom-
na sala otoczona saunami o  różnej tem-
peraturze, grota solna, lodowa, łaźnie 

parowe, łaźnia z wodą morską i  sala wy-
sypana ciepłymi kamieniami. Taki ki-
czowaty miszmasz, kamieni, szkiełek 
i świecidełek. Jest coś z zeń-szeniem i z mi-
nerałami - ale to wiedzą już tylko kobiety.
Najwyższe piętro to widokowy taras z pa-
noramą Seulu i restauracje. W jednej z nich 

z przyjemnością po kilkunastu dniach kuli-
narnego eksperymentu, zamawiamy kore-
ańskie kurczaki w stylu KFC i zimne piwo.
Robi się późno - trzeba iść spać - ale gdzie? 
Odpowiedź – wszędzie. Wszystkie po-
mieszczenia w  wielopiętrowym budynku 
posiadają podgrzewane podłogi. Z regału 
zabieramy twardy, kwadratowy podgłó-
wek. Zajmujemy dowolny kawałek pod-

łogi. Luksus, to miejsce przy ścianie z wi-
dokiem na wielkoformatowy telewizor. 
Szczęśliwcy zajmują fotele przy maszynach 
grających albo płatne do masażu. Niestety, 

my wciskamy się pomiędzy przytulonych 
do siebie Koreańczyków.  Po kilku minu-
tach mam wrażenie, że moje ciało składa 
się wyłącznie z kości. Biodro gniecie, że-
bra się przemieszczają, łopatki wystają. 
Na dodatek trzeba precyzyjnie dobrać 
wygięcie ciała, adekwatnie do sąsiadów.
Otwieram oczy, jest pierwsza w  nocy - 
chyba trochę spałem - zabieram tablet 
i delikatnie stąpając pomiędzy „smacznie” 

śpiącymi rodzinami robię z  ukrycia kil-
ka zdjęć. Niestety fotografowanie nie jest 
mile widziane, a w wielu strefach zakaza-
ne. Po nocnym spacerze ponownie próbu-
ję znaleźć miejsce, przesuwając delikatnie 
nogi sąsiadów. Domyślam się nurtują-
cych Was pytań. Było czysto i  pachnąco.
W  weekendy do Dżimdżilbangu przy-
chodzą głównie rodziny. Tak jest dzi-
siaj. W  tygodniu obecni są tu liczni 
pracownicy biurowi, dla których po 
długich godzinach pracy i  obowiązko-
wym biesiadach ze współpracownikami, 
jest już za późno na powrót do domu.  
W  dziesięciomilionowym Seulu wie-
le osób mieszka na obrzeżach. Zamiast 
więc tracić czas w  metrze, lepiej zostać 
na noc w  łaźni. Dżimdżilbang to także 
sposób na niedrogi nocleg dla turystów.
Około szóstej, rozświetlają się światła 
i  zaczyna delikatnie grać muzyka. Wszy-
scy w  ciszy wstają i  po kilkudziesięciu 
minutach, pomieszczenia pustoszeją.
Tak również kończy się nasza wizyta, po któ-
rej na pewno jestem czysty ale czy wyspany?

Tekst, zdjęcia – Ireneusz Wołek
www.niezwyklyswiat,com

You Tube – Niezwykly Swiat - Korea

Recepcja

Koreański przysmak. Jajka gotowane na kilka sposobów. W sosie sojowym z dodatkiem cukru trzci-
nowym, cebuli lub winie ryżowym.

Szafki na buty z numeracją od 1 do 5000

Bar z przekaskami. Rachunek regulujemy za 
pomocą magnetycznej opaski.
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NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DLA KIEROWCÓW W 2016 ROKU

Zniesienie opłaty recyklingowej, zielony listek dla młodych kierowców czy zmiany w taryfikatorze mandatów – to tylko nie-
które ze zmian, które obowiązują  od tego roku.

Nowe przepisy dla kierowców weszły w życie 4 stycznia 2016 r. – na szczególną uwagę zasługują regulacje dotyczące rejestrowa-
nia samochodu oraz surowszego karania pijanych kierowców. 

ZIELONY LISTEK DLA MŁODYCH KIEROWCÓW
Od 4 stycznia 2016 r. każda osoba przez pierwsze dwa lata posiadania prawa jazdy będzie znajdowała się na okresie próbnym. Przez 

początkowe 8 miesięcy obowiązkiem młodego kierowcy będzie naklejenie zielonego liścia na przedniej i tylnej szybie samochodu,        
a brak takiego oznaczenia zostanie ukarany mandatem.

REJESTRACJA AUTA
Przy rejestracji auta w  tym roku została zniesiona opłata recyklingowa, która wynosiła 500 zł. Kierowcy, którzy korzystają np.              

z bagażników rowerowych, mogą zakupić trzecią tablicę rejestracyjną w cenie 53 zł. Do tej pory maksymalnie można było posiadać   
2 tablice. Ponadto strony sporządzające umowę kupna-sprzedaży mają obowiązek wpisania pełnych danych osobowych – dodatkowo 
jest to numer PESEL, REGON i adres zamieszkania (siedziby firmy).

FOTORADARY, MANDATY I PUNKTY KARNE
Od stycznia 2016 r. fotoradary przeszły w ręce Inspekcji Transportu Drogowego i policji - do tej pory zarządzane były przez straż 

miejską. Dla kierowców oznacza to surowsze kary i bardziej restrykcyjne egzekwowanie złamanych przepisów.

Od 4 stycznia zmienił się także taryfikator mandatów i punktów karnych. Na 3 lata uprawnienia do kierowania pojazdem straci 
osoba, która zbiegła z miejsca wypadku, a w przypadku jazdy autem pomimo braku uprawnień spowodowanych tymczasowym lub 
stałym zakazem prowadzenia prowadzącemu będzie grozić kara co najmniej 2 lat pozbawienia wolności.

Zmienia się także sposób obliczania wysokości mandatu za znaczne przekroczenie prędkości. Wysokość mandatu będzie uzależnio-
na od średniej pensji krajowej. Oznacza to, że przekroczenie prędkości o 50 km/h będzie skutkowało mandatem w wysokości 760 zł. 
Kwoty mandatów na terenie zabudowanym będą natomiast liczone podwójnie. Zmiany dotykają także kierowców, którzy jeżdżą pod 
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Spowodowanie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci innej osoby może 
skutkować dożywotnią utratą prawa jazdy.

UCHRONIĆ PRZED ZAMARZNIĘCIEM
Jak co roku, policjanci z Leżajska podejmują wzmożone działania, aby pomóc tym, których życie i zdrowie może być za-

grożone z powodu niskiej temperatury. To wyjątkowo trudny okres dla osób bezdomnych, bezradnych i samotnych. Co 
zrobić, aby uchronić człowieka przed wychłodzeniem?
 

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi policjanci patrolują miejsca, w których często przebywają bezdomni. 
Sprawdzają dworce, tereny przydworcowe, kanały ciepłownicze, ogródki działkowe, patrolują parki, skwery, zarośla, miejsca rzad-
ko uczęszczane czy opuszczone budynki. W tych działaniach policja współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej oraz Strażą 
Miejską. Funkcjonariusze nie są jednak w stanie dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy, dlatego zwracamy się z proś-
bą o  pomoc do mieszkańców powiatu, aby zawiadamiać policję o  ujawnianiu osób zagrożonych wychłodzeniem, na przykład 
śpiących na przystankach autobusowych, czy leżących na klatkach schodowych.
 

Jeśli zauważymy człowieka leżącego na chodniku czy śpiącego na ławce nie pozostawajmy obojętni na los takiej osoby. Nie 
przechodźmy obojętnie obok kogoś, komu może grozić zamarznięcie. Podjęta interwencja i udzielona tej osobie pomoc, być może 
uratuje jej życie. Wystarczy zadzwonić na telefon alarmowy  997 lub 112. 

 
O osobach bezradnych, samotnych i bezdomnych potrzebujących pomocy można także informować ośrodki pomocy społecz-

nej. Dodatkowo, Podkarpacki Urząd Wojewódzki uruchomił specjalną infolinię - pod bezpłatnym, całodobowym numerem 987 
pomoc znajdą osoby bezdomne z województwa podkarpackiego wymagające pomocy w okresie zimowym. Więcej na ten temat na 
stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku
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MASAŻE:

- leczniczy
- sportowy

- relaksacyjny
- głęboki

- punktowy

DRENAŻ 
LIMFATYCZNY

TERAPIA 
MANUALNA

KINEZYTERAPIA 
(ćwiczenia)

WIZYTY DOMOWE

OFERUJE:

ZAREKLAMUJ SIĘ 
W „KURIERZE   POWIATOWYM”

Nakład  - 3000szt
Całość wydania  - papier
kredowy, pełny kolor
Teren rozpowszechniania: 
wszystkie gminy 
Powiatu Leżajskiego

Kontakt: 17 24 04 572

Ogłoszenie płatne

Ogłoszenie płatne
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