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Od 17 do 18 listopada Cen-
trum Wystawienniczo-Kongreso-
we w podrzeszowskiej Jasionce
gościło kilkuset doświadczonych
polskich specjalistów, którzy
wzięli udział w KONGRESIE
590 – forum wymiany idei i do-
świadczeń z obszaru biznesu,
nauki, polityki oraz legislacji. Wy-
darzenie wzięło swoją nazwę od
prefiksu kodu kreskowego, któ-
rym oznaczane są towary wytwa-
rzane bądź dystrybuowane przez
polskie firmy. Honorowy Patro-
nat nad wydarzeniem objął Pre-
zydent RP Andrzej Duda, który
wraz z premier Beatą Szydło i wi-
cepremierem Mateuszem Mora-
wieckim wziął udział w Kongre-
sie. Podczas pobytu na Podkar-
paciu premier Beata Szydło zło-
żyła również wizytę w Zespole
Szkół Technicznych im. Tadeusza
Kościuszki w Leżajsku.

Premier zwiedziła m.in. nowo-
czesne szkolne pracownie do
praktycznej nauki zawodu, nato-
miast w słowach skierowanych do
nauczycieli poruszyła kwestię

nadchodzącej reformy oświato-
wej, opracowanej przez jej gabi-
net i opierającej się na trzech fi-
larach: zmianie systemu, zmianie
podstawy programowej i tworze-
niu korzystnych warunków zawo-
dowych dla nauczycieli. Prezes
Rady Ministrów wyraziła również
podziw dla obecnej kondycji ZST,
który kształci uczniów w 11 zawo-
dach i dysponuje jedną z najno-
wocześniejszych baz dydaktycz-
nych w województwie, a także
wskazała na ogrom wyzwań, ja-
kie stoją przed szkołami technicz-
nymi w najbliższej przyszłości. Za-
znaczyła również, że jednym z wa-
runków powodzenia reformy jest

dobra współpraca rządu, samo-
rządów i nauczycieli. – Jest to dla
mnie niesamowicie satysfakcjonu-
jące, że mogłam przed chwilą zo-

Wizyta premier Beaty Szyd³oWizyta premier Beaty Szyd³oWizyta premier Beaty Szyd³o
w Zespole Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku

baczyć wspaniałą szkołę przygoto-
wującą młodzież dla potrzeb ryn-
ku, dla potrzeb gospodarki i przed-
siębiorczości. I w tak krótkim cza-
sie mogliśmy zobaczyć sporo, po-
rozmawiać z uczniami, z profeso-
rami. Tym, co wynoszę stąd jest
przeświadczenie, że tutaj są młodzi
ludzie kształceni pod kątem rynku
pracy dla gospodarki, dla przedsię-
biorców lokalnych, ale też dającym
później tym młodym ludziom moż-
liwość kontynuowania nauki i zdo-
bywania doświadczenia w innych
regionach. To jest bardzo ważne
i jest to między innymi jeden z ele-
mentów tej reformy, którą przygo-
towaliśmy – podkreśliła premier
Szydło.

NN
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Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Ziemi Leżajskiej,
duchowo łamię się z Wami

białym Opłatkiem
symbolem braterstwa, dobra i pokoju.

Życzę
błogosławieństwa oraz radości

Bożego Narodzenia,
a w 2017 roku zdrowia, szczęścia

osobistego i rodzinnego,
spełnienia pragnień i realizacji planów.

Z wyrazami szacunku
Kazimierz Gołojuch

Poseł na Sejm RP

Drodzy Przyjaciele
pięknej Ziemi Leżajskiej

Życzę Państwu
radosnego przeżywania

Bożego Narodzenia,
napełnienia się przyjściem

Bożej Dzieciny,
aby przez nadchodzący

Nowy Rok
żyć w radości, ufności,

obfitości darów
dla duszy i ciała.
Żebyśmy patrzyli

na wszystko i wszystkich
światłymi oczami serca.

Tego bowiem nam brakuje
w świecie, który nas otacza.

Niech Boża Dziecina błogosławi
we wszystkim i strzeże od złego

w Nowym 2017 Roku!

Janina Sagatowska
Senator RP
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Ireneusz Stefański
Burmistrz Leżajska

Ireneusz Stefański
Burmistrz Leżajska

Niech Święta Bożego Narodzenia
będą czasem spokoju i radości.

Niech Nowy Rok
będzie rokiem spełnionych marzeń,

miłych i zaskakujących chwil
oraz zmian wyłącznie na lepsze.

Niech nowonarodzony Jezus błogosławi
każdego dnia Nowego Roku,

a radość i pokój płynąca
ze Świąt Bożego Narodzenia

ogarnie cały 2017 Rok.

Niech Święta Bożego Narodzenia
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Niech Nowy Rok
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Niech nowonarodzony Jezus błogosławi
każdego dnia Nowego Roku,

a radość i pokój płynąca
ze Świąt Bożego Narodzenia

ogarnie cały 2017 Rok.

Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Sarzyna
Andrzej Rychel

Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Sarzyna
Andrzej Rychel

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim mieszkańcom

Powiatu Leżajskiego
radości, pokoju i niezapomnianych chwil

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze.
Niech Boża Dziecina obdarzy Was zdrowiem,

nadzieją i potrzebnymi łaskami,
a do waszych domów przyniesie miłość,

życzliwość i przebaczenie,
zaś betlejemska gwiazda zwiastująca

Narodziny Zbawiciela
niech rozświetla swoim blaskiem
wszystkie dni Nowego 2017 Roku.
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Gospodarzem wydarzenia był
Starosta Brzozowski Zygmunt
Błaż. W spotkaniu wzięli udział
m.in. Wojewoda Podkarpacki
Ewa Leniart, Członek Zarządu
Województwa Podkarpackiego
Stanisław Kruczek, Posłowie na
Sejm RP: Krystyna Wróblewska,
Kazimierz Moskal, Marek Rzą-
sa, Podkarpacki Kurator Oświa-
ty Małgorzata Rauch oraz Dy-
rektor Podkarpackiego Oddzia-
łu Narodowego Funduszu Zdro-

Konwent Powiatów Województwa

Podkarpackiego w Brzozowie

21 listopada br. w Brzozowie odbyło się kolejne posie-
dzenie Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego.

wia Robert Bugaj. Powiat leżaj-
ski reprezentował Starosta Le-
żajski Marek Śliż.

Spotkanie rozpoczęto prezen-
tacją powiatu brzozowskiego, na-
stępnie uczestnicy konwentu
przystąpili do omawiania po-
szczególnych punktów porządku
obrad. Najwięcej uwagi dysku-
tanci poświęcili zbliżającej się
reformie oświaty oraz planowa-
nym zmianom w funkcjonowaniu
służby zdrowia. NN

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXIII
sesji Rady Powiatu Leżaj-
skiego.

3. Sprawozdanie Starosty z prac
Zarządu Powiatu w okresie
międzysesyjnym.

4. Podjęcie uchwały zmienia-
jącej Uchwałę Nr XXIV/113/
2016 Rady Powiatu Leżaj-
skiego z dnia 31 marca
2016r. w sprawie określe-
nia zadań z zakresu reha-
bilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudniania
osób niepełnosprawnych oraz
wysokości środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych

XXXIV
sesja

Rady Powiatu
Le¿ajskiego

23 listopada br. odbyło się
kolejne posiedzenie radnych
Rady Powiatu Leżajskiego.

przeznaczonych na realiza-
cję tych zadań w 2016 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Wojewodą Pod-
karpackim w sprawie przyję-
cia do prowadzenia niektó-
rych zadań związanych z kwa-
lifikacją wojskową w 2017
roku.

Starostwo jest praktycznym orga-
nizatorem przeprowadzenia kwalifi-
kacji wojskowej w 2017r. Z tego po-
wodu Wojewoda Podkarpacki, jak
co roku proponuje, aby zadania
związane ze specjalistycznymi bada-
niami lekarskimi osób stawających
do kwalifikacji wojskowej, należące
do zakresu administracji rządowej,
Starostwo wykonało jako zadania
powierzone w drodze porozumienia.
Odpowiedni przepis ustawy o samo-
rządzie powiatowym daje możliwość
zawarcia takiego porozumienia.

W listopadzie br. Zarząd Powiatu obradował na 5 posiedzeniach.
W tym miesiącu Zarząd zamknął prace nad projektem budżetu
Powiatu na 2017 r. Ponadto przedstawiciele Zarządu uczestniczyli
w takich wydarzeniach jak m.in. IV zjazd Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, konferencja pn. „Mia-
sta województwa podkarpackiego. Perspektywy rozwoju”, gminne
i powiatowe obchody Święta Niepodległości.

MK

Wojewoda zapewnia środki na prze-
prowadzenie kwalifikacji wojskowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia rocznego progra-
mu współpracy powiatu le-
żajskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi pod-
miotami mogącymi realizo-
wać zadania pożytku pu-
blicznego na rok 2017.

Program opracowano zgodnie
z wymogami ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontaria-
cie. Określa on zasady współpracy
Powiatu z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz umożliwia szeroką
współpracę i wspólną realizację
z nimi zadań publicznych. Program
pozwala na włączenie organizacji
pozarządowych w tworzenie polity-

ki rozwojowej Powiatu z poszano-
waniem zasad pomocniczości, part-
nerstwa, suwerenności stron, efek-
tywności, uczciwej konkurencji
i jawności.

7. Podjęcie uchwały zmieniają-
cej Uchwałę Nr XXIX/141/2016
Rady Powiatu Leżajskiego
z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody
na dokonanie zamiany nieru-
chomości stanowiącej wła-
sność Powiatu Leżajskiego za
nieruchomość stanowiącą wła-
sność Skarbu Państwa.

8. Podjęcie uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budże-
cie Powiatu na 2016 r.

Z PRAC ZARZ¥DU
POWIATU LE¯AJSKIEGO:

Podczas sesji radni Rady Powia-
tu Leżajskiego zajęli się takimi
sprawami, jak:
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PODSUMOWANIEPODSUMOWANIE
PO£OWY KADENCJI ZARZ¥DU I RADY POWIATU LE¯AJSKIEGO

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Leżajskiego,
Dobrą praktyką stosowaną w samorządach jest podsumo-
wanie pracy rady i zarządu, jaka została wykonana na
półmetku upływającej kadencji. Jest to również czas
przedstawienia głównych zadań, których realizacja
w dużej mierze została już rozpoczęta, a ich zakoń-
czenie nastąpi w perspektywie następnych dwóch lat.
Przedstawiając poniżej główne efekty naszej pracy,
a zarazem dobrą kondycję finansową budżetu Powiatu,
pragniemy tym samym podziękować Państwu za obdarze-
nie nas zaufaniem przed dwoma laty.

Zarząd Powiatu Leżajskiego

ZADANIA ZREALIZOWANE
Podsumowując dwuletnią pracę obec-
nego Zarządu i Rady Powiatu warto na
początek poruszyć temat finansów.

Budżet powiatu jest planem finansowym
przygotowywanym przez Zarząd Powiatu,
obejmującym dochody i wydatki powiatu. Jest
uchwalany przez Radę Powiatu na rok kalen-
darzowy. Dwie najważniejsze pozycje w bu-
dżecie Powiatu Leżajskiego, czyli dochody
i wydatki kształtowały się w 2015 r. następują-
co: dochody to kwota ok. 77 mln 751 tys. zł,
wydatki zamknęły się w kwocie ok. 79 mln
51 tys. zł, na inwestycje przeznaczono ok.
11 mln 302 tys. zł, w tym środki zewnętrzne
wyniosły 8 mln 498 tys. zł.

Rok 2016 to wyższe wartości przy obydwu
pozycjach: dochody to ok. 79 mln 403 tys. zł,
a wydatki to ok. 82 mln 626 tys. zł. W obec-
nym roku na inwestycje przeznaczyliśmy kwo-
tę 14 mln 268 tys. zł, w tym środki zewnętrzne
wyniosły 6 mln 713 tys. zł.

Warto wspomnieć jeszcze o jednej kwestii
związanej z budżetem, a mianowicie o wol-
nych środkach i nadwyżce budżetowej, czyli
dodatnim wyniku finansowym pojawiającym
się wtedy, gdy dochody budżetu są wyższe od
wydatków. Wysokość tych środków na 2015 r.
zamknęła się w kwocie ok. 2 mln 39 tys. zł.
Odpowiednie zarządzanie finansami publicz-
nymi, ich właściwe zagospodarowanie i syste-
matyczna kontrola wydatków, przyczyniły się
do zwiększenia tej kwoty na rok 2016 do wy-
sokości ok. 3 mln 723 tys. zł. Nadmienić nale-
ży również, iż różnica między wydatkami bie-
żącymi, a dochodami bieżącymi (środki do dys-
pozycji samorządu na realizację inwestycji)
wyniosła na 2015 r. 1 mln 200 tys., na 2016 r. –
4 mln 300 tys., a na 2017 r. – 5 mln 487 tys.

BUDŻET ...................................................................................
BUDŻET 2015 r.BUDŻET 2015 r.

BUDŻET 2016 r.BUDŻET 2016 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

1.200.000 zł1.200.000 zł

4.300.000 zł4.300.000 zł

5 487. .000 zł5 487. .000 zł

10 mln 20 mln 30 mln 40 mln

Rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, przetwórstwo przemysłoweRolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, przetwórstwo przemysłowe

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, turystykaKultura i ochrona dziedzictwa narodowego, turystyka

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obrona narodowaBezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obrona narodowa

Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawczaOświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza

Obsługa długu publicznego, różne rozliczeniaObsługa długu publicznego, różne rozliczenia

AdministracjaAdministracja

Ochrona zdrowiaOchrona zdrowia

Pomoc społeczna, pozostałe zadana w zakresie polityki społecznejPomoc społeczna, pozostałe zadana w zakresie polityki społecznej

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

2.094.970 zł2.094.970 zł

1.602.406 zł1.602.406 zł

6.889.559 zł6.889.559 zł

30.893.125 zł30.893.125 zł

214.306 zł214.306 zł

7.414.069 zł7.414.069 zł

3.662.772 zł3.662.772 zł

12.797.846 zł12.797.846 zł

10.294.440 zł10.294.440 zł

10 mln 20 mln 30 mln 40 mln

Rolnictwo i łowiectwo, leśnictwoRolnictwo i łowiectwo, leśnictwo

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, turystykaKultura i ochrona dziedzictwa narodowego, turystyka

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obrona narodowa, wymiar sprawiedliwościBezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obrona narodowa, wymiar sprawiedliwości

Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawczaOświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza

Obsługa długu publicznego, różne rozliczeniaObsługa długu publicznego, różne rozliczenia

AdministracjaAdministracja

Ochrona zdrowiaOchrona zdrowia

Pomoc społeczna, pozostałe zadana w zakresie polityki społecznejPomoc społeczna, pozostałe zadana w zakresie polityki społecznej

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

408.490 zł408.490 zł

792.674 zł792.674 zł

7.339.305 zł7.339.305 zł

32.043.891 zł32.043.891 zł

484.162 zł484.162 zł

6.429.863 zł6.429.863 zł

3.986.667 zł3.986.667 zł

12.743.969 zł12.743.969 zł

18.397.591 zł18.397.591 zł

(po wykonaniu)

(planowany)

Od lewej: Wicestarosta Leżajski Zdzisław Leśko, Starosta Leżajski
Marek Śliż i Członek Zarządu Lucjan Czenczek
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DROGOWE WYDATKI INWESTYCYJNE 2016 r.
(źródło finansowania)

DROGOWE WYDATKI INWESTYCYJNE 2016 r.
(źródło finansowania)

Sprawne funkcjonowanie Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Le-
żajsku, jego kondycja finansowa, wyposaże-
nie i satysfakcjonująca oferta dla pacjentów
to zdecydowanie jeden z ważniejszych priory-
tetów w obszarze naszych działań. Chcemy
sprostać oczekiwaniom pacjentów leżajskie-
go szpitala, dlatego systematycznie dbamy
o jego rozwój.

W ramach inwestycji kubaturowych, celem
dostosowania do przepisów przeciwpożaro-
wych niezbędna była przebudowa budynku B
Starostwa Powiatowego w Leżajsku. W ra-
mach zadania dokończono wydzielanie klatek
schodowych w budynku, jako odrębnych stref
pożarowych. Zmodernizowano klatkę scho-
dową prowadzącą do internatu Zespołu Szkół
Licealnych i Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego, ponadto wyremontowano
korytarze na I i II piętrze w części zajmowa-
nej przez internat ZSL. Wymieniono zniszczo-
ne instalacje ciepłej i zimnej wody oraz cen-
tralnego ogrzewania w poziomie piwnic bu-
dynku. Wartość zadania zamknęła się w kwo-
cie 225 000 zł i zrealizowano je ze środków
własnych.

Ponadto w latach 2015/2016 dokonano rów-
nież modernizacji internatu Zespołu Szkół
Licealnych za kwotę 179 078 zł.

INWESTYCJE ...........................................................................

OCHRONA ZDROWIA ..............................................................

DROGOWE WYDATKI INWESTYCYJNE 2015 r.
(źródło finansowania)

DROGOWE WYDATKI INWESTYCYJNE 2015 r.
(źródło finansowania)

1 mln 2 mln 3 mln

Budżet powiatuBudżet powiatu

Budżet państwa (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019)Budżet państwa (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019)

Budżet państwa (powodziówki)Budżet państwa (powodziówki)

Budżet gminBudżet gmin

Środki unijneŚrodki unijne

2.250.120 zł2.250.120 zł

2.623.840 zł2.623.840 zł

840.000 zł840.000 zł

2.546.540 zł2.546.540 zł

829.500 zł829.500 zł

Budżet powiatuBudżet powiatu

Budżet państwa (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019)Budżet państwa (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019)

Budżet państwa (powodziówki)Budżet państwa (powodziówki)

Budżet gminBudżet gmin

1 mln 2 mln 3 mln

2.571.300 zł2.571.300 zł

2.293.200 zł2.293.200 zł

2.475.920 zł2.475.920 zł

2.869.790 zł2.869.790 zł



KURIER POWIATOWY � 12/2016 (147) 9

POWIAT

DPS w Brzózie Królewskiej przeznaczony jest dla osób w pode-
szłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. W ciągu 2015 r.
sytuacja finansowa ulegała systematycznej poprawie dzięki zwiększa-
niu dochodów w wyniku przyjmowania nowych mieszkańców. Na ko-
niec roku placówka dysponowała tylko jednym wolnym miejscem, co
przełożyło się wprost na kondycję finansową i pozwoliło na zbilanso-
wanie budżetu.

POMOC SPOŁECZNA...............................................................

2015 r.2015 r.
Nazwa działania Całkowita wartość Źródła dofinansowania

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

359 628,45 zł – 100 000 zł – Powiat Leżajski
– 110 378,45 zł – środki SP ZOZ w Leżajsku
– pozostałe środki pochodziły od miast i gmin

powiatu, MZK Leżajsk, ZCH Silikony Polskie
„Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego oraz Zespołów Wyjazdowych dla SP ZOZ
w Leżajsku” – zadanie nr 1 oraz „Modernizacja nawierzchni
drogowej na drogach przeciwpożarowych oraz pozostałych
drogach i placach na terenie SamodzielnegoPublicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku – zadanie nr 2”

380 000 zł – 300 000 zł – Powiat Leżajski
– 80 000 zł – środki SP ZOZ w Leżajsku

Nabycie własności gruntu i przekazanie dla SPZOZ w Leżajsku
na potrzeby lądowiska przyszpitalnego

101 800 zł – środki Powiatu Leżajskiego

„Poprawa bezpieczeństwa zdrowia publicznego i ograniczenie
nierówności w zdrowiu poprzez przebudowę i wyposażenie
SP ZOZ w Leżajsku”

4 029 094,41 zł – środki Unii Europejskiej w ramach EFRR
– 3 787 198,37

– reszta środki SP ZOZ w Leżajsku

DPS w Piskorowicach – Mołyniach – jego rezydentami są osoby prze-
wlekle psychicznie chore. Na koniec 2015 r. placówka nie miała zobo-
wiązań i zadłużeń wobec dostawców. W roku 2015 DPS zmagał się
z utrzymaniem ciągłości w finansowaniu bieżących potrzeb. Dzięki
wsparciu finansowemu Powiatu udało się uzyskać płynność finansową.
Stuprocentowe obłożenie sprawiło, że oba DPS-y stały się samofinan-
sujące oraz samowystarczające i po raz pierwszy od wielu lat udało się
osiągnąć stan, w którym Powiat nie dokłada już środków finansowych
na utrzymanie placówek.

Nazwa działania Całkowita wartość Źródła dofinansowania

„Dofinansowanie modernizacji Oddziału Chirurgii
SP ZOZ w Leżajsku”

297 293,78 zł – 100 000 zł – Powiat Leżajski
– 197 293,78 zł – środki SP ZOZ w Leżajsku

„Dofinansowanie modernizacji Oddziału Dziecięcego
SP ZOZ w Leżajsku”

627 000 zł – 100 000 zł – Powiat Leżajski

„Dofinansowanie budowy pawilonu
diagnostyczno-zabiegowego (blok operacyjny)
w SP ZOZ w Leżajsku”

ok. 20 000 000 zł – środki Powiatu Leżajskiego do wykorzystania
w 2016 r. – 750 000 zł
– planowane środki Powiatu Leżajskiego
w 2017 r. – 400 000 zł

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

146 667,12 zł – 115 000 zł – dotacja od wojewody
– 31 667,12 zł – środki SP ZOZ w Leżajsku

– reszta środki z SP ZOZ w Leżajsku

2016 r.2016 r.
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Fundamentem stabilnego rozwoju regionu jest
przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa jego
mieszkańców. Dla nas, jak i zapewne dla włoda-
rzy każdego terenu, ważne są wszelkie działa-
nia na rzecz poprawy bazy i doposażenia służb
odpowiedzialnych za zapewnienie tej ochrony.

W ubiegłym roku wyremontowano plac wewnętrzny Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżaj-
sku z rozbiórką stacji paliw (II etap). Ze środków powiatu
przeznaczyliśmy na to zadanie kwotę 20 tys. zł. W 2016 r.
dofinansowaliśmy kwotą 40 tys. zł wymianę bram wjazdo-
wych do Komendy Powiatowej PSP w Jednostce Ratow-
niczo-Gaśniczej w Nowej Sarzynie. Tej samej Jednostce
przekazaliśmy także kwotę 11 tys. zł na aktualizację pro-
jektu budowlanego budynku garażowo-dekontaminacyj-
nego.

Powiat Leżajski jest organem pro-
wadzącym dla trzech szkół ponad-
gimnazjalnych: Zespołu Szkół Lice-
alnych i Zespołu Szkół Technicz-
nych w Leżajsku oraz Zespołu Szkół
w Nowej Sarzynie.

W 2015 r. wydatki na oświatę wyniosły nie-
całe 31 mln zł, a w 2016 r. o ponad 1 mln zł
więcej. Nie bez znaczenia jest tu wysokość
subwencji oświatowej, czyli bezzwrotnej po-
mocy finansowej, udzielanej przez państwo
ze środków budżetowych w celu wsparcia
zadań oświatowych. Odpowiednie przepisy
stanowią, iż kwota subwencji nie może być
niższa niż w roku poprzednim w przelicze-
niu na ucznia. I tak, w 2015 r. wyniosła ok.
30 mln 157 tys. zł, w 2016 r. – ok. 31 mln 354
tys. zł, a wstępna kwota na 2017 rok to 32 mln

67 tys. zł. Mimo niesprzyjającej demografii
mieliśmy bardzo dobry nabór do szkół.

Ogółem nabór w roku szkolnym 2015/2016
wynosił 835 uczniów, zaś w roku szkolnym
2016/2017 – 881 uczniów. Należy zauważyć

również, iż prawie 500 uczniów pochodzi
z terenów spoza naszego powiatu. Dla nich
przygotowujemy zwiększenie liczby miejsc
w internatach, ale o tym szerzej w części,
w której omówimy nasze plany na przyszły rok.

OŚWIATA ...................................................................................

BEZPIECZEŃSTWO.................................................................

Nabór na rok szkolny
2015/2016

Nabór na rok szkolny
2015/2016

Nabór na rok szkolny
2016/2017

Nabór na rok szkolny
2016/2017

Bramy wjazdowe do KP PSP w Nowej Sarzynie

Wyremontowany plac wewnętrzny KP PSP w Leżajsku

Zespół Szkół
Licealnych

393
uczniów

393
uczniów

Zespół Szkół
Technicznych

488
uczniów

488
uczniów

Zespół Szkół
Licealnych

Zespół Szkół
Technicznych

366
uczniów

366
uczniów

438
uczniów

438
uczniów

Zespół Szkół
w Nowej Sarzynie

31
uczniów

31
uczniów
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Inwestycje są wyznacznikiem rozwoju
każdego regionu, więc kładziemy na-
cisk na ich realizację, co mieszkań-
cy naszego powiatu doceniają, jednak
równie ważny jest dla nas także roz-
wój sfery kulturalnej i pielęgnowa-
nie tradycji naszej małej ojczyzny.

W powiatowym kalendarzu kulturalnym
znajdują się dwa wydarzenia, które wyróżniają
nas na tle innych powiatów. Pierwsze to Dzień
Powiatu Leżajskiego, który obchodzimy
w okolicach 7 maja, bowiem wówczas wypada
święto Matki Bożej Leżajskiej, a to właśnie Jej
wizerunek widnieje w naszym herbie.

Drugim ważnym dla nas i naszej społecz-
ności wydarzeniem jest Pielgrzymka Służb
Mundurowych Województwa Podkarpackiego
połączona z Dożynkami Powiatowymi, która
odbywa się 8 września. Jest to jedyne takie
przedsięwzięcie w skali województwa. Ogrom-
ny nacisk położyliśmy również na podniesie-
nie rangi obchodów świąt patriotycznych. Po-
wiatowe Obchody Święta Niepodległości roz-
szerzyły swoją formułę – wspólne biesiadowa-
nie przy grochówce i śpiewanie pieśni patrio-
tycznych doskonale wpisało się w oczekiwa-
nia mieszkańców.

Równie ważne jest dla nas wspieranie rozwo-
ju sportu – w 2015 r. powiat przekazał 121 tys. zł
na szeroko rozumianą działalność sportową,
w tym m.in. na współorganizację imprez spor-
towych, dotacje na realizację zadań z zakresu
rozwoju sportu na terenie powiatu, przyznanie
Nagród Powiatu Leżajskiego za osiągnięte wy-

niki sportowe na szczeblu ogólnopolskim i mię-
dzynarodowym oraz dla osób wyróżniających się
osiągnięciami w działalności sportowej, przepro-
wadzenie powiatowych zawodów oraz realiza-
cję programu „Organizator sportu i młodzieży
w środowisku wiejskim”. W kończącym się
2016 r. kwota dotacji wyniosła 132 tys. zł.

Wychodząc naprzeciw społecznym oczeki-
waniom zmieniliśmy formułę obsługi intere-
santa w Wydziale Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego poprzez wprowadze-
nie systemu kolejkowego i biletomatów. Tego
typu systemy funkcjonują już z powodzeniem
w innych urzędach na terenie całego woje-
wództwa, a ich celem jest usprawnienie i uła-
twienie obsługi interesantów. Rejestracja do
kolejki jest możliwa także za pomocą strony
internetowej. Istotnym elementem procesu

usprawnienia obsługi interesantów było rów-
nież wprowadzenie opcji płatności bezgotów-
kowych.

W kwestii zatrudnienia prowadzimy racjo-
nalną politykę kadrową. Na początku kaden-
cji obecnego Zarządu liczba osób zatrudnio-
nych na umowach na czas nieokreślony wy-
nosiła 93, obecnie – 82.

Chcąc zainicjować dobre praktyki zakupo-
we zaproponowaliśmy powiatowym jednost-
kom organizacyjnym konsolidację zakupów.

ADMINISTRACJA....................................

WYDARZENIA KULTURALNE I PATRIOTYCZNE ....................

Powiatowe Obchody Święta Niepodległości

Pielgrzymka Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego oraz Dożynki Powiatowe
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Przed nami nowy – 2017 rok, a więc
nowe plany, nowe możliwości, wy-
zwania i perspektywy, jakie wyty-
czył sobie do realizacji Zarząd
Powiatu. Warto o nich wspomnieć,
zwłaszcza że jesteśmy u progu uchwa-
lenia budżetu na 2017 rok.

Po raz pierwszy w historii naszego powiatu
budżet na 2017 rok jest tak rekordowo wysoki
i może przekroczyć 100 mln zł (z przebudową
mostu na rzece San w Rzuchowie). Ponad 89
mln 253 tys. zł po stronie dochodów i ponad
91 mln 853 tys. zł po stronie wydatków – tak
przedstawiają się najważniejsze liczby w pro-
jekcie budżetu Powiatu Leżajskiego na 2017
rok. W przyszłym roku planujemy wykonać in-
westycje na kwotę ponad 21 mln 379 tys. zł,
w tym gwarantowane środki zewnętrzne po-
zyskane na inwestycje to kwota ponad 13 mln
282 tys. zł.

Planowany budżet na 2017 r.

10 mln 20 mln 30 mln 40 mln

Rolnictwo i łowiectwo, leśnictwoRolnictwo i łowiectwo, leśnictwo

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, turystyka, kultura fizycznaKultura i ochrona dziedzictwa narodowego, turystyka, kultura fizyczna

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obrona narodowa, wymiar sprawiedliwościBezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obrona narodowa, wymiar sprawiedliwości

Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawczaOświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza

Obsługa długu publicznego, różne rozliczeniaObsługa długu publicznego, różne rozliczenia

AdministracjaAdministracja

Ochrona zdrowiaOchrona zdrowia

Pomoc społeczna, rodzina, pozostałe zadana w zakresie polityki społecznejPomoc społeczna, rodzina, pozostałe zadana w zakresie polityki społecznej

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

2.443.367 zł2.443.367 zł

803.000 zł803.000 zł

7.168.712 zł7.168.712 zł

33.564.562 zł33.564.562 zł

754.303 zł754.303 zł

7.867.677 zł7.867.677 zł

3.314.500 zł3.314.500 zł

12.513.295 zł12.513.295 zł

23.423.994 zł23.423.994 zł

Nazwa zadania
Całość zadania

(kwota prognozowana)
Źródła finansowania

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

7 mln 882 tys. zł Dofinansowanie z RPO 85% całości inwestycji, a więc uzyskana pomoc finansowa
wyniesie ok. 6 mln 671 tys. zł. Pozostała kwota, czyli ponad 1 mln złotych zostałaby
do pokrycia proporcjonalnie przez Powiat oraz Miasto i Gminę Nowa Sarzyna

Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez
przebudowę drogi powiatowej nr 1238R
Łętownia – Hucisko – Maleniska o długości
5,124 km w miejscowości Wola Zarczycka

4 mln 349 tys. zł. Wsparcie w ponad 63% tej inwestycji otrzymane z PROW na lata 2014-2020,
pozostała kwota do pokrycia proporcjonalnie przez Powiat oraz Miasto i Gminę Nowa
Sarzyna

Przebudowa odcinka drogi nr 1262R Hucisko –
Brzóza Królewska – Biedaczów

1 mln 522 tys. zł Dofinansowanie pozyskane z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019” to kwota w wysokości 736 tys. zł. Pozostała kwota
zostanie pokryta ze środków powiatu oraz środków Gminy Leżajsk.

Dzięki otrzymaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 oraz PROW na lata 2014-2020 przebudowie zostaną poddane kolejne odcinki dróg.

BUDŻET ................

W czołówce planowanych zadań są oczywi-
ście inwestycje drogowo-mostowe, a wśród
nich najważniejsza, czyli przebudowa mostu
na rzece San w miejscowości Rzuchów.

Jest to most strategiczny, bo przebiega
w ciągu drogi powiatowej, która łączy drogę
krajową nr 77 z wojewódzką Tryńcza – Tarno-
gród. Jego obecny stan jest tak zły, że Zarząd
Dróg Powiatowych wprowadził od sierpnia
2014 r. ruch wahadłowy i zakazał wjazdu po-
jazdom cięższym niż 3,5 t. Kontrola lin, na

Pozostałe planowane inwestycje
mostowe i drogowe:

Nazwa zadania: Przebudowa mostu
w Woli Zarczyckiej w ciągu drogi powiato-
wej nr 1264R Wola Zarczycka – gr. pow.
Wólka Niedźwiedzka. Źródła finansowa-
nia: Środki własne i Rezerwa subwencji
ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Bu-
downictwa

INWESTYCJE DROGOWO-MOSTOWE ...................................
których częściowo jest zawieszony most, ujaw-
niła liczne pęknięcia. Problem może rozwią-
zać tylko przebudowa mostu. I do niej się przy-
gotowujemy. To będzie kosztowna inwestycja,
dlatego obecnie prowadzone są rozmowy
w sprawie pozyskania środków na ten cel. To
od ich wyniku zależy, do jakiego programu bę-
dziemy aplikować o pomoc w tej przebudo-
wie. Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia to
ok. 12 mln 557 tys. zł. i chcemy je wykonać do
końca kadencji.
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Rozpoczęła się potężna inwestycja
w SPZOZ, czyli budowa pawilonu diagnostycz-
no-zabiegowego, która zakończyć ma się
w roku przyszłym. W ramach zadania przewi-
duje się rozbudowę SPZOZ o wspomniany pa-
wilon, jak również zakup sprzętu medycznego,
urządzeń i wyposażenia. Planowany koszt re-
alizacji zadania to ok. 20 mln zł. I etap projek-
tu zakłada budowę do stanu surowego (za-
mknięcie i przykrycie) oraz budowę szybu win-
dowego. Inwestycja jest niezbędna ze względu
na konieczność dalszego funkcjonowania od-
działów zabiegowych: chirurgicznego, ortope-
dycznego i ginekologicznego oraz diagnostyki
na potrzeby całego szpitala. Na każdym etapie
projektu szpital korzysta z dofinansowania
przez Powiat Leżajski. Koszt pierwszego eta-
pu budowy (ok. 2,5 mln zł) zostanie pokryty
w całości ze środków szpitala i wsparcia finan-
sowego udzielonego przez Powiat Leżajski. Wy-
konawcą jest firma Hartbex, a zakończenie bu-

OCHRONA ZDROWIA ..............................................................

Powiat Leżajski jest samorządem otwartym
na wszelkie działania edukacyjne i swoją przy-
szłość wiąże z rozwojem również tego obsza-
ru. Kładziemy nacisk na jakość kształcenia
i wychowania. Dbamy o poprawę oraz uno-
wocześnienie, zarówno bazy dydaktycznej, jak
i lokalowej.

Jako przykład takich działań można podać:

Termomodernizację energetyczną dwóch
szkół prowadzonych przez nasz powiat: Ze-
społu Szkół Licealnych oraz Zespołu Szkół
Technicznych w Leżajsku. W wyniku prze-
prowadzenia prac modernizacyjnych
w ZSL, takich jak np. izolacje ścian, ocie-
plenie termostatyczne, montaż instalacji so-
larnych w kuchni i na sali gimnastycznej li-
czymy na zmniejszenie zapotrzebowania na
zużycie energii o 35,28%. Z kolei w ZST
planujemy m.in. ocieplenie poddasza, wy-
mianę starych okien i drzwi, wymianę sta-
rych grzejników – tutaj mamy nadzieję, na
zmniejszenie zapotrzebowania na zużycie
energii o 44,61%. Całość zadania związa-
na z termomodernizacją w tych dwóch
szkołach to wydatek w kwocie ok. 2 mln
131 tys. zł, z czego dofinansowanie z RPO
(Oś priorytetowa III. Czysta energia, Dzia-

W nadchodzącym roku będą również kon-
tynuowane prace związane ze scaleniem grun-
tów we wsi Grodzisko Dolne. W ramach tych
prac zamierzamy wykonać następujące czyn-
ności: kontrolę użytków gruntów, pomiar dzia-
łek leśnych oraz działek zabudowanych, a tak-
że opracowanie szacunku porównawczego
gruntów i sporządzenie rejestru przed scale-
niem. Planujemy wydać na to ok. 2 mln 500 tys.
Łączna kwota przyznana na prace scaleniowe
wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym
wynosi ok. 27 mln 500 tys. zł. Rozliczenie cało-
ści operacji ma nastąpić do czerwca 2023 r.

OŚWIATA ..................................................................................
łanie 3.2 Modernizacja energetyczna bu-
dynków) wyniesie ponad 83%. Po naszej
stronie zostanie kwota 353 728 zł.

dowy I etapu planowane jest na koniec maja
2017 r. Na realizację kolejnego etapu projek-
tu, czyli stanu „pod klucz” wraz z wyposaże-
niem zakłada się pozyskanie środków z Regio-

SCALANIE
GRUNTÓW ............

nalnego Programu Operacyjnego WP 2014-
2020 działanie 6.2.1. „Infrastruktura ochrony
zdrowia”. Szpital będzie aplikował do progra-
mu w naborze ogłoszonym 29 listopada br.

Przebudowa odcinków drogi powiatowej
nr 1243R Jelna – Maleniska

5 mln 32 tys. zł. Dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019” to kwota 2 mln 414 tys. zł. Pozostałe środki zostaną pokryte
przez samorządy: Miasta i Gminy Nowa Sarzyna (1 mln 212 tys. zł), Gminy Leżajsk
(350 tys. zł) i środki własne Powiatu (1 mln 56 tys. zł).

Przebudowa odcinków dróg powiatowych
nr 1274R, 1259R, 1275R w miejscowościach:
Chodaczów i Laszczyny

Zadanie realizowane przez
Gminę Grodzisko Dolne

w ramach środków Z PROW
2 mln 944 tys.

387 tys. zł Powiat przekaże dla Gminy Grodzisko Dolne

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1269R
w miejscowościach: Opaleniska i Zmysłówka
oraz skrzyżowania dróg 1259R i 1275R

504 tys. zł. Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Grodzisko Dolne w myśl zasady 50/50
(dzieląc koszty po połowie)

Wizualizacja – planowany efekt końcowy

W przyszłym roku chcemy również uła-
twić uczniom rozwijanie ich pasji sporto-
wych. Chcemy wybudować specjalną bież-
nię przy boisku „Orlik” w Zespole Szkół
Licealnych w Leżajsku za kwotę 180 tys. zł
i będziemy zabiegać, aby inwestycja ta była
współfinansowana w 50% ze środków Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki. W ramach za-
dania zostanie wykonana stumetrowa bież-
nia, rzutnia do rzutu kulą oraz skocznia do
skoków w dal.

Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych
w Leżajsku. W wyniku realizacji inwestycji
baza internatowa zwiększy się o ok.
55 miejsc. Istniejący dach zostanie przebu-
dowany na dach dwuspadowy, co pozwoli
na rozwiązanie problemu z zalewaniem ist-
niejącej części obiektu. Na rok 2017 pla-
nujemy wykonanie nadbudowy do stanu su-
rowego za ok. 600 tys. zł. Całość przedsię-
wzięcia na lata 2017-2018 to koszt ok. 1 mln
600 tys. zł.

Ponadto planujemy nadbudowę budyn-
ku administracyjno-internatowego Staro-
stwa Powiatowego w Leżajsku przy ul. Skło-
dowskiej na potrzeby internatu. Jest to
podyktowane coraz większym zaintereso-
waniem ze strony uczniów spoza powiatu,
kształceniem się w naszych szkołach i ko-
niecznością umieszczenia tych uczniów
w internacie, w którym zaczyna brakować
miejsc. Inwestycja będzie polegała na nad-
budowie jednej kondygnacji na budynku
z przeznaczeniem na część internatową dla
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Zespół Szkół Licealnych w LeżajskuZespół Szkół Licealnych

im. Bolesława Chrobrego
w Leżajsku

Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Administracji i Obs³ugi,
Uczniom i Rodzicom – szczêœliwych, radosnych, pe³nych
mi³oœci Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, a tak¿e spe³nienia
wszystkich marzeñ w nadchodz¹cym Nowym Roku ¿yczy

Dyrekcja

16 listopada 2016 r. w Sali
Kolumnowej Urzędu Marszał-
kowskiego w Rzeszowie odby-
ło się wręczenie aktów potwier-
dzających uzyskanie Stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów
dla najzdolniejszej młodzieży
z Podkarpacia.

Wyróżnieni uczniowie otrzy-
mali dyplomy z rąk Wojewody
Podkarpackiego Ewy Leniart.
W gronie najlepszych uczniów
z województwa podkarpackie-
go znaleźli się także uczniowie
ZSL im. Bolesława Chrobrego
w Leżajsku: Magdalena Gurak
z kl. IVTE oraz Kamil Naróg
z klasy II „c”. Serdecznie gra-
tulujemy życzymy dalszych suk-
cesów! MB

Stypendyœci
Prezesa Rady Ministrów

26 października br. w Sali
Kolumnowej Podkarpackiego
Urzędu Wojewódzkiego w Rze-
szowie odbyło się podsumo-
wanie współzawodnictwa
sportowego za rok szkolny
2015/2016.

Uczniowie ZSL z Leżajska od-
nieśli wiele sukcesów, a w klasyfi-
kacji ogólnej zajęli zaszczytne II
miejsce. Wyróżnienie odebrała
pięcioosobowa delegacja, w skład
której weszli: Wicedyrektor ZSL
Waldemar Tłuczek, nauczyciel
wychowania fizycznego Rafał Tu-
leja oraz uczniowie: Radosław

Pierwszą częścią akcji była prze-
prowadzona przez członków sa-
morządu szkolnego zbiórka pie-
niędzy na zakup zniczy. Łącznie
zebrano 1914,94 zł, za które za-
kupiono znicze w biało-czerwonej
kolorystyce.

W dniu 28 października delega-
cja, złożona z uczniów Zespołu
szkół Licealnych im. B. Chrobre-
go i Zespołu Szkół Technicznych
im. T. Kościuszki wraz z opieku-
nami, wyruszyła do Lwowa, by
przekazać zakupione znicze Pol-
skiemu Towarzystwu Opieki nad
Grobami Wojskowymi we Lwo-

Podobnie jak w latach ubie-
głych w październiku, w na-
szej szkole miała miejsce
akcja upamiętnienia Pola-
ków pochowanych na Cmenta-
rzach: Łyczakowskim i Or-
ląt Lwowskich.

wie. Odwiedzając cmentarz uczci-
liśmy pamięć spoczywających po-
przez złożenie kwiatów oraz za-
palenie zniczy. Przywiezione przez
nas znicze zapłonęły w dniu 1 li-
stopada na grobach żołnierzy spo-
czywających na Cmentarzu
Obrońców Lwowa, poległych

w walkach z Ukraińcami oraz
w czasie wojny polsko-bolszewic-
kiej w 1920 r. a także na grobach
Polaków pochowanych na jednej
z najpiękniejszych i najstarszych
nekropolii w Europie – Cmenta-
rzu Łyczakowskim.

SM

Łabuda, Magdalena Posobiec,
Dorota Czop. Wysokie wyniki
szkół i klubów we współzawodnic-
twie są możliwe dzięki zaangażo-
waniu nauczycieli wychowania fi-
zycznego, trenerów, dyrekcji szkół,
działaczy sportu szkolnego. Za-
rząd PW Szkolnego Związku
Sportowego chcąc docenić zaan-

gażowanie opiekunów przyznał
honorowe dyplomy „Za zasługi
w rozwoju sportu szkolnego”.

Wśród wyróżnionych znalazł się
nauczyciel wychowania fizyczne-
go z Zespołu Szkół Licealnych im.
Bolesława Chrobrego w Leżajsku,
Rafał Tuleja. Gratulujemy!

TR

To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy Bóg rodzi się w człowieku...

Wojewódzkie podsumowanie
współzawodnictwa
sportowego 2015/2016

Wojewódzkie podsumowanie
współzawodnictwa
sportowego 2015/2016

Wojewódzkie podsumowanie
współzawodnictwa
sportowego 2015/2016

Wojewódzkie podsumowanie
współzawodnictwa
sportowego 2015/2016

Światełko
dla Łyczakowa
Światełko
dla Łyczakowa
Światełko
dla Łyczakowa
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Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

Światowy Tydzień Przedsiębior-
czości to międzynarodowa inicja-
tywa, której celem jest stworzenie
środowiska społecznego aktywnie
wspierającego przedsiębiorcze
postawy i inicjatywy młodych lu-
dzi. Pierwsza edycja przedsięwzię-
cia odbyła się w 2008 roku, a jej
pomysłodawcami byli: premier
Wielkiej Brytanii Gordon Brown,
brytyjska rządowo – biznesowa
organizacja Make Your Mark
oraz amerykańska Fundacja
Kauffmana. W ramach Światowe-
go Tygodnia Przedsiębiorczości,
Fundacja Młodzieżowej Przedsię-
biorczości zaprosiła uczniów, na-
uczycieli i przedsiębiorców do
udziału w projekcie „Otwarta fir-
ma”, który daje możliwość wzbo-
gacenia oferty edukacyjnej o cie-
kawe zajęcia przygotowujące
uczniów do wejścia na rynek pra-
cy.

nień: etyczny biznes, finanse, fir-
ma a klient, marketing firmy, pra-
cownik i pracodawca, własna fir-
ma. Dzięki tak różnorodnej pro-
blematyce, uczniowie naszej szko-
ły, mogli dowiedzieć się wielu cie-
kawych informacji, na przykład
o potrzebie rozwijania tzw. kom-
petencji miękkich, rozwoju wła-
snej ścieżki kariery zawodowej
oraz jak w aktywny sposób kształ-
tować swoje zainteresowania i ce-
chy przedsiębiorcze. Prowadzący
wykłady oraz warsztaty pracowni-
cy firm i instytucji uświadamiali
młodzież, iż należy cały czas pra-
cować nad sobą, wzmacniając
mocne strony swojej osobowości.
A będąc osobą przedsiębiorczą
łatwiej jest zdobywać wiedzę
w szkole, współpracować z inny-
mi, a w przyszłości stać się świa-
domym uczestnikiem rynku pra-
cy. Jednym z ważnych tematów
poruszonych podczas Światowego
Tygodnia Przedsiębiorczości było
prawo pracy i przestrzeganie
przez pracodawców przepisów
BHP. ZST

W październiku br. uczniowie Ze-
społu Szkół Technicznych wzięli udział
w ogólnopolskim konkursie „Mein
Beruf ist spitze!” („Mój zawód jest
najlepszy!”), zorganizowanym przez
Instytut Goethego w Warszawie oraz
Instytut Goethego w Krakowie. Kon-
kurs skierowany był do uczniów szkół
technicznych oraz do nauczycieli ger-
manistów. Polegał na przedstawieniu
za pomocą plakatu multimedialnego
(glogstera) wizji przyszłości swojego
wybranego zawodu. Warunkiem ak-
ceptacji plakatu przez jury, było wy-
konanie go w języku niemieckim, przy
wykorzystaniu materiałów własnych
(filmów, zdjęć, nagrań audio). Projekt
miał na celu zachęcić młodzież do na-
uki języka niemieckiego oraz do na-
uki przedstawionego zawodu. Ocenia-
ne były: oryginalność i pomysłowość
w realizacji tematu, wrażenia ogólne,
przedstawiona w glogsterze motywa-
cja do nauki języka niemieckiego

Œwiatowy Tydzieñ Przedsiêbiorczoœci
w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku

Wśród uczestników tej ciekawej
i pouczającej akcji nie zabrakło
Zespołu Szkół Technicznych w Le-
żajsku. Jako szkoła ponadgimna-
zjalna, uczestniczyliśmy w modu-
le: „Biznes przy tablicy”. Z tej oka-
zji od 14 do 18 listopada odbyło się
wiele ciekawych lekcji i spotkań
z przedstawicielami różnych firm
oraz instytucji naszego regionu.

Szkołę odwiedzili pracownicy:
Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Rzeszowie, MTU Aero Engines
Polska, Centrum Informacji i Pla-
nowania Kariery Zawodowej –
WUP w Rzeszowie, Akademickich
Inkubatorów Przedsiębiorczości –
Uniwersytet Rzeszowski.

Tematyka lekcji koncentrowała
się wokół następujących zagad-

29 listopada w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pra-
cy w Rzeszowie odbył się finał Olimpiady Wiedzy o Bez-
pieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie Indywidual-
nym. Wzięło w nim udział czternastu uczniów, którzy oka-
zali się najlepsi w poprzedzających finał eliminacjach.
Uczestnicy etapu wojewódzkiego odpowiadali na pytania
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach
indywidualnych oraz wybranych zagadnień związanych
z działalnością Państwowej Inspekcji Pracy, a także Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Miło nam poin-
formować, iż laureatem IV miejsca został Łukasz Kolbuch
z czwartej klasy technikum mechanizacji rolnictwa.

Opiekę nad uczniem sprawował nauczyciel przedmio-
tów zawodowych Kazimierz Błoński. Organizatorami
Olimpiady byli: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy In-
spektorat Pracy w Rzeszowie i Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego OR w Rzeszowie przy współudziale
Wojewody Podkarpackiego, Agencji Nieruchomości Rol-
nych OT w Rzeszowie, Agencji Rynku Rolnego OT
w Rzeszowie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa OT w Rzeszowie, Podkarpackiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego i Podkarpackiej Izby Rolniczej.

ZST

 w ogólnopolskim konkursie

z jêzyka niemieckiego dla uczniów Zespo³u Szkó³ Technicznych!

Uczeñ ZST laureatem
XVIII edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeñstwie

i Higienie Pracy w Rolnictwie Indywidualnym

i wybranego zawodu. Uczniowie z kla-
sy drugiej technikum informatyczne-
go: Bartłomiej Hajder, Konrad Kuca,
Aleksander Lewicki, Konrad Biziew-
ski oraz nauczyciel germanista pani
Alfreda Grabowska- Błońska, zostali
wyróżnieni, plasując się na IV miejscu.
Nagrodę w konkursie stanowiły: trzy-
dniowy pobyt w Warszawie (od 24 do
26 listopada br.), w pełni finansowany
przez Instytut Goethego oraz nagro-
dy rzeczowe. Podczas pobytu w stoli-
cy, uczniowie spotkali się przedstawi-
cielami firm niemieckich w Polsce oraz
uczestniczyli w specjalnie dla nich
przygotowanym programie kultural-
no-rozrywkowym. ZST

Wyró¿nienie

Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością,
niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia

Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością,
niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia

życzą
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku

życzą
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku
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Zespół Szkół w Nowej Sarzynie

Świąt białych, pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami,

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
pełnych niespodziewanych prezentów.

Świąt dających radość i odpoczynek
oraz nadzieję, że nadchodzący rok 2017

będzie lepszy niż ten, który właśnie mija.
Życzą

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i uczniowie
z Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Nowej Sarzynie

Niechaj ziemią rozśpiewa kolęda,
Każdy dom i każdego z nas,
Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta
Niosą wszystkim betlejemski blask.

 (E. Waśniowska „Wigilijny wieczór”)

10 listopada w szkolnej biblio-
tece odbyła się lekcja patriotycz-
na, poświęcona uczczeniu przypa-
dającego nazajutrz Narodowego
Święta Niepodległości, obchodzo-
nego dla upamiętnienia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości
w 1918 roku, po 123 latach nie-
woli. Wysłuchaliśmy rocznicowej
prezentacji i śpiewaliśmy polskie
pieśni patriotyczne, co stało się już
tradycją w naszej szkole.

Spotkanie było też okazją do
wspomnienia twórczości Henryka
Sienkiewicza, ustanowionego pa-
tronem roku 2016 uchwałą Sena-
tu, w 100 rocznicę śmierci pisarza,
by „oddać należny hołd temu
Wielkiemu Polakowi i przyczynić
się do popularyzacji Jego twórczo-

Uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza: Marika Wziątka
z klasy III LOB i Karol Dudek z klasy II LOA, podopieczni pani
Moniki Łobodzińskiej-Zygmunt (opiekunki koła biblioteczno-
dziennikarskiego), zakwalifikowali się do etapu okręgowego Olim-
piady Wiedzy o Mediach. Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy o Mediach
Próbne matury w Zespole Szkó³

im. I. £ukasiewicza

W ostatnim tygodniu listopa-
da 2016 r. tegoroczni maturzyści
pisali matury próbne. Był to
sprawdzian poziomu ich wiedzy

i umiejętności potrzebnych do
zdania matury w maju. Była to
też możliwość zapoznania się
z różnymi typami zadań, które
mogą pojawić się na właściwej
maturze. Wyniki już znacie – je-
śli są dobre – tak trzymać! Pra-
cujcie dalej, żeby świetną formę
utrzymać. Jeśli próba nie wypa-
dła najlepiej – głowy do góry.
Każdy błąd to wskazówka dla
Was, nad czym trzeba popraco-
wać więcej, co należy nadrobić,
by majowa matura poszła tak, jak
oczekujecie, czyli do dzieła!

ZNSN

Œwiêto Niepodleg³oœci
i Rok Sienkiewicza

ści oraz idei zawartych w Jego
książkach – przede wszystkim pa-
triotyzmu i przywiązania do tra-
dycyjnych wartości”, jak napisano
w uchwale.

ZNSN
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Natalia Nowicka: Pani Barbaro,
gratuluję sukcesu, bo zdobycie przez
Chór Cantiamo Złotego Kamertonu,
Pucharu Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Nagrody Specjalnej
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Pucharu Ministra
Edukacji Narodowej w jednym,
w dodatku tak prestiżowym konkursie
to nie lada wyczyn.

Barbara Kuczek: Dziękuję bar-
dzo w imieniu swoim i Chóru.
Ogólnopolski Konkurs Chórów
a’Capella Dzieci i Młodzieży
w Bydgoszczy jest jednym z naj-
bardziej prestiżowych konkursów
chóralnych w Polsce. Niezwykle
trudno dostać się do udziału
w nim, więc sam fakt, że wybrano
nasze nagranie jest już sporym wy-
różnieniem. Na etapie przygoto-
wania nagrania, które wysyłamy
na konkurs w czerwcu, współpra-
cuję z panem Tomaszem Kycią
i jestem bardzo z tej współpracy
zadowolona. Poziom artystyczny,
muzyczny konkursu, a przede
wszystkim wokalny zawsze jest
bardzo wysoki.

NN: Jak w takim razie wyglądała
tegoroczna edycja konkursu?

BK: Jego inauguracja odbyła się
21 października 2016 r. o godz.
20.00 w Pałacu Młodzieży, który
jest organizatorem konkursu,
a udział w niej wzięli – poza chó-
rami oczywiście – dyrygenci,
przedstawiciele ministerstwa, ju-
rorzy, prezydent miasta i władze
samorządowe. Na zakończenie
spotkania dyrygenci losują kolej-
ność prezentacji konkursowych.
Wylosowałam numerek pierwszy
i utwór do wspólnego odśpiewa-
nia, czyli „Hymn Ogólnopolskie-
go Konkursu Chórów”, który na-
leżało wykonać przed repertu-
arem konkursowym. W sobotę,
22 października, w Filharmonii
Pomorskiej od rana trwały prze-
słuchania konkursowe. Niedziela
była bardzo wyczerpująca, bo już
o godzinie 8.00 odbyła się próba
do koncertu galowego. O 12.00
wszystkie chóry zaśpiewały wspól-
nie „Hymn Trzeciego Tysiąclecia”
rozpoczynając nim wspaniałą
ucztę dla słuchaczy. W pierwszej
części Chór Cantiamo był wyjąt-

„„Chcę to usłyszeć!”Chcę to usłyszeć!”Chcę to usłyszeć!”
– rozmowa z Barbarą Kuczek,
założycielką i dyrygentką Chórów Cantiamo oraz Belcanto

kowo wyeksponowany, bo śpiewał
aż cztery utwory. Śpiew chóralny
przeplatany był różnymi występa-
mi: baletem, tańcem współcze-
snym, ariami operowymi, scenka-
mi aktorskimi itd. Gala zachwyca-
ła rozmaitością. W drugiej części
koncertu relaksowałyśmy się,
oglądając ją z widowni. Na koniec
tancerka z flagą z herbem Leżaj-
ska wprowadziła Chór na scenę.
Następnie przewodniczący jury
ogłosił werdykt. Nie sposób opi-
sać reakcji chórzystek po jego
ogłoszeniu: pisk, śmiech, łzy, uści-
ski – radości nie było końca. Na
zakończenie wszystkie chóry
w opracowaniu wielogłosowym
wykonały „Gaude Mater Polonia”
i „Hymn Ogólnopolskiego Kon-
kursu Chórów”.

NN: Jak rozumiem, rotacja w chórze
jest czymś naturalnym, choćby
z uwagi na to, że większość
dziewczyn wraz z ukończeniem
gimnazjum kończy przygodę
z chórem. Pomimo tej rotacji Chór
utrzymuje bardzo wysoką pozycję
zarówno w województwie, jak
i w Polsce. Za takimi sukcesami kryje
się zapewne ciężka praca?

BK: Niezwykle ciężka. Jak cięż-
ka, może wiedzieć tylko ten, kto
zdaje sobie sprawę z tego, w jaki
sposób wygląda prowadzenie chó-

ru od tzw. kuchni. Godziny ćwi-
czeń do przysłowiowego bólu, pra-
ca nad dykcją, oddechem i pre-
zencją. Próby zaczynam już na
początku roku szkolnego i trwają
one do jego końca, czyli do czerw-
ca. Z każdym głosem pracuję po
dwie godziny w tygodniu, czyli na
próbach spędzam sześć godzin
tygodniowo, a niejednokrotnie
więcej. W chórze zostają tylko te
dziewczęta, które są zdyscyplino-
wane i gotowe na wymaganą sys-
tematyczność oraz zdają sobie
sprawę z tego, czym jest zbiorowa
odpowiedzialność. Tylko stale szli-
fowany głos jest w stanie robić
postępy, ale jednym z warunków
dobrego wykonania utworu, poza
pracą z głosem, jest też to, że chó-
rzystki muszą wiedzieć o czym
śpiewają i czuć to – kładę na to
ogromny nacisk. Chyba już do
znudzenia, bo podczas ostatniego
pobytu w Bydgoszczy, kiedy pra-
cowałyśmy nad jednym z utworów,
dziewczyny zabawnie parodiowa-
ły najczęściej powtarzaną przeze
mnie frazę: „Chcę to usłyszeć!
Chcę to usłyszeć!” (śmiech)

Te chórzystki, które chcą kon-
tynuować przygodę ze śpiewem i
trafią po gimnazjum do Zespołu
Szkół Licealnych mogą śpiewać w
prowadzonym również przeze
mnie Chórze Belcanto, który tak-
że ma na koncie wiele sukcesów.

NN: Dotychczasowe osiągnięcia
chóru nobilitują go do rangi jednego
z najlepszych chórów szkolnych
w Polsce, czy nie czas w takim razie,
aby pochwalić się Cantiamo za
granicą?

BK: Uczestnictwo w konkur-
sach krajowych wiąże się ze spo-
rymi wydatkami, więc wyobrażam
sobie, jak duże zaplecze finanso-
we trzeba mieć, aby wystąpić
z chórem za granicami kraju. Mu-
siałby się znaleźć naprawdę hojny
sponsor, dzięki któremu mogłoby
się to udać i nie ukrywam, że chce-
my kogoś takiego znaleźć. Korzy-
stając z okazji chciałabym serdecz-
nie podziękować darczyńcom:
Prezesowi Zarządu firmy BMF
Polska Sp. z o.o. Heinrichowi Ste-
inbrecherowi, Posłowi do Parla-
mentu Europejskiego panu Stani-
sławowi Ożogowi, Prezesowi Za-
rządu MZK Agacie Kusy, Nadle-
śniczemu Nadleśnictwa Leżajsk
Zenonowi Szkamrukowi, Preze-
sowi Zarządu Banku Spółdziel-
czego Stanisławowi Marchwiane-
mu, Posłowi na Sejm RP panu
Jerzemu Paulowi, współwłaścicie-
lowi Sklepu Firmowego nr 5 Za-
kładów Mięsnych Jarosław Stani-
sławowi Brzyskiemu oraz Preze-
sowi Zarządu PSS Społem Jerze-
mu Wańczyckiemu – bez ich po-
mocy finansowej uczestnictwo
w ostatnim konkursie nie byłoby
możliwe. Dziękuję również opie-
kunom: Aleksandrze Zdulskiej
oraz byłej chórzystce Aleksandrze
Bobowskiej, a przede wszystkim
Dyrektorowi Gimnazjum Miej-
skiego Maciejowi Polańskiemu za
przychylność dla naszych działań
i wsparcie finansowe.
NN: Dziękuję za rozmowę i życzę
dalszych, równie spektakularnych
sukcesów.

BK: Ja również dziękuję.

Chórzystki, które pod batutą BarbarChórzystki, które pod batutą BarbarChórzystki, które pod batutą BarbarChórzystki, które pod batutą BarbarChórzystki, które pod batutą Barbary Ky Ky Ky Ky Kuczek wuczek wuczek wuczek wuczek wyśpiewały sukyśpiewały sukyśpiewały sukyśpiewały sukyśpiewały sukces podczasces podczasces podczasces podczasces podczas
ostatniego bydgoskiego kostatniego bydgoskiego kostatniego bydgoskiego kostatniego bydgoskiego kostatniego bydgoskiego konkursu to:onkursu to:onkursu to:onkursu to:onkursu to: I głos – Julia Białkowska, Patrycja Osip,
Klaudia Dyjak, Katarzyna Mielniczek, Emilia Kwiecińska, Karolina Malec, Wiktoria
Chmielowiec, Gabriela Gumuła, Wiktoria Zabłotnia, II głos – Wiktoria Bucior, Alek-
sandra Szozda, Wiktoria Wołoch, Aleksandra Hospod, Katarzyna Chowaniec, Kor-
nelia Czapla, Sylwia Dąbek, Alicja Zięzio, Sara Pacyniak, Patrycja Gielara, Aleksan-
dra Dąbek, Gabriela Zasońska, III głos – Dominika Kąpińska, Weronika Kuczek,
Małgorzata Malita, Julia Polańska, Karolina Trębacz, Katarzyna Działo, Magdalena
Burek, Justyna Cierpisz, Martina Gąsiorek, Dominika Ciągło, Julia Kurasiewicz, Jo-
wita Zygmunt, Karolina Działo.
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 Cech Rzemiosł Różnych to jed-
na z najstarszych instytucji w na-
szym regionie, która do niedaw-
na nie posiadała swojego sztanda-
ru, przez co członkowie Cechu nie
mogli w pełni uczestniczyć w róż-
nych uroczystościach, zarówno
lokalnych, jak i wojewódzkich.
Stało się to bezpośrednim impul-
sem do starań o nadanie sztanda-
ru i dziś Cech może już poszczyć
się tym nobilitującym artefaktem.
Inicjatorem i pomysłodawcą wy-
konania sztandaru jest kierownik
Cechu Zbigniew Walas, który
wspólnie z Zarządem podjął trud
napisania projektu w ramach Fun-
duszu Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt został pozytywnie zaopi-
niowany, a efekt realizacji tego
zadania można było podziwiać
20 listopada na ceremonii poświę-
cenia sztandaru, która odbyła się
w siedzibie Cechu przy ulicy Żwir-
ki i Wigury.

W wydarzeniu udział wzięli
m.in. proboszcz leżajskiej fary ks.
dziekan Marek Cisek, Starosta
Leżajski Marek Śliż, Burmistrz
Miasta Leżajska Ireneusz Stefań-
ski, wójtowie gmin, przedstawicie-
le Rzeszowskiej Izby Rzemieślni-
czej na czele z prezesem Izby
Emilem Kunyszem oraz jej dyrek-
torem Józefem Lachcikiem, za-
stępca Komendanta Powiatowego

Wydarzenie odbyło się w ra-
mach III Podkarpackiej Jesieni
Jazzowej. Dwudniowe warsztaty
kierowane były do młodych mu-
zyków z terenu Podkarpacia i od-
bywały się pod okiem uznanych
wykładowców w klasie: wokalu,
gitary, perkusji, saksofonu i for-
tepianu. W zajęciach wzięło udział
31 młodych adeptów jazzu. Jedną
z atrakcji warsztatów był koncert
formacji jazzowej „Aleksandra
Kutrzepa Quartet”. Wielbicieli
jazzu ucieszyła również projekcja
filmu „Miles Davis i ja” z rewela-
cyjną ścieżką dźwiękową. Pokło-
siem warsztatowych zmagań był
koncert w duchu jam sesion,
w wykonaniu wykładowców
i uczestników zajęć. Współorga-
nizatorem przedsięwzięcia był Po-
wiat Leżajski.

OK w Nowej Sarzynie

Uroczystoœæ nadania sztandaru
Cechowi Rzemios³ Ró¿nych w Le¿ajsku

Tradycje rzemieślnicze na ziemiach
leżajskich sięgają najprawdopodob-
niej początków miasta, czyli wieku

XIV, choć z lektury zachowanych doku-
mentów wynika, że pierwszy cech po-
wstał tutaj dużo później, bo w XVI w. Na
przestrzeni dziejów, losy leżajskiego
zrzeszenia warsztatów rzemieślniczych
były różne, ale oparły się wszelkim nie-
pomyślnym wiatrom historii dzięki po-
trzebie wzajemnego integrowania się lo-
kalnych wytwórców. Po II wojnie świa-
towej powstał Powiatowy Cech Rze-
mieślniczy, przekształcony później
w Cech Rzemiosł Różnych. Jeszcze w la-
tach 70. ubiegłego wieku przynależność
do Cechu był obowiązkowa, co przełoży-
ło się na liczbę ówczesnych jego człon-
ków, bowiem skupiał około 400 rzemieśl-
ników. Pod koniec lat 80. zniesiono za-
sadę obowiązku zrzeszania się i liczba
członków Cechu zaczęła sukcesywnie się
zmniejszać, ale nie wpłynęło to na osła-
bienie aktywności instytucji.

Obecnie Cech zrzesza 63 członków i jest
prężnie działającą placówką z własną bazą
lokalową, w której prowadzone są: szko-
lenia i nadzór BHP oraz PPOŻ, kursy pe-
dagogiczne, nadzór praktycznej nauki za-
wodu młodocianych. Ponadto placówka
przygotowuje i organizuje egzaminy cze-
ladnicze, mistrzowskie, warsztaty dosko-
nalące oraz zawodowe według potrzeb,
a także prowadzi wynajem sal.

Policji nadkom. Artur Wasiuta,
kierownicy jednostek powiato-
wych, dyrektorzy szkół, przedsta-
wiciele zaprzyjaźnionych cechów
z Krosna, Łańcuta i Stalowej Woli,
a także innych organizacji z tere-
nu powiatu leżajskiego.

Wyjątkowym akcentem uroczy-
stości było wbicie pamiątkowych
gwoździ przez zaproszonych go-
ści oraz wręczenie odznak „Za
zasługi dla rzemiosła”. Nagrody
zostały przyznane przez Związek
Rzemiosła Polskiego na wniosek
leżajskiego Cechu Rzemiosł Róż-
nych, a otrzymali je Roman Dec
i Stanisław Cyburt.

NN

Jazz w OK-u
Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie zorga-
nizował po raz pierwszy I Podkarpackie
Warsztaty Jazzowe kierowane do osób in-
teresujących się tym gatunkiem muzyki.



19

PORADNIK

KURIER POWIATOWY � 12/2016 (147)

bezrobotnego

W 2016 roku osobom bezrobot-
nym poniżej 30 roku życia nasz
Urząd proponował przede wszyst-
kim staże, szkolenia zawodowe
oraz różnego rodzaju bony, jak
również pozostałe realizowane
dotychczas formy.

Nową, bardzo atrakcyjną ofertą
okazała się refundacja pracodaw-
cy lub przedsiębiorcy części kosz-

Co Urz¹d Pracy oferuje
m³odym
osobom?Osoby do 30. roku życia są

jedną z grup w szczególnej
sytuacji na rynku pracy,
uprawnioną do prioryteto-
wego wsparcia. Dlatego
w ofercie działań aktywi-
zacyjnych Powiatowego Urzę-
du Pracy w Leżajsku, mają-
cych na celu pomoc w uzy-
skaniu zatrudnienia, na
szczególną uwagę zasługują
te skierowane do powyższej
grupy osób.

tów zatrudnienia osoby do 30 roku
życia na podstawie art. 150f usta-
wy o promocji zatrudnienia (…).

Od początku bieżącego roku do
końca listopada już ponad 900
młodych osób skorzystało z finan-
sowych form pomocy. Najwięcej,
bo ponad 400 osób odbywało staż,
cieszący się niegasnącym zainte-
resowaniem, zarówno ze strony
osób bezrobotnych, jak i praco-
dawców. Ze szkoleń zawodowych
pozwalających nabyć nowe lub
uzupełnić dotychczasowe kwalifi-
kacje skorzystało ponad 100 osób.
Poprzez wsparcie zatrudnienia na
podstawie art.150f ustawy, pracę
podjęło prawie 200 osób.

Dużą popularność zyskuje bon
na zasiedlenie, dzięki niemu po-
nad 30 młodych osób mogło pod-

jąć lepiej płatną pracę poza do-
tychczasowym miejscem zamiesz-
kania, pozostając jednak na tere-
nie naszego kraju.

Część osób skorzystała też
z bonu stażowego i bonu szkolenio-
wego, które są znacznie bardziej
atrakcyjną i dogodną ofertą dla
młodych osób, aniżeli podobne for-
my realizowane poza bonem.

Dodatkowo w naszej ofercie
dostępny jest bon zatrudnieniowy.
Więcej informacji na stronie inter-
netowej Urzędu oraz u doradcy
klienta.

Cieszy fakt, że coraz więcej mło-
dych osób przejawia postawy
przedsiębiorcze. W tym roku już
prawie 70 osób uzyskało z PUP
dofinansowanie na rozpoczęcie
własnej działalności gospodarczej.

Dzięki wprowadzeniu nowych
instrumentów, Powiatowy Urząd
Pracy w Leżajsku dysponował
większymi możliwościami pomo-
cy osobom do 30. roku życia
w uzyskaniu stałego zatrudnienia.
Swoją ofertą wspierał też rozwój
lokalnych przedsiębiorstw.

W przyszłym roku Urząd rów-
nież proponować będzie swoim
klientom wyżej wymienione dzia-
łania oraz wszystkie pozostałe,
które realizował dotychczas, jak
na przykład prace interwencyjne
czy refundacja doposażenia lub
wyposażenia stanowiska pracy dla
skierowanej osoby bezrobotnej.

Do skorzystania z dostępnych
form aktywizacji zapraszamy
wszystkich naszych klientów,
a w szczególności młode osoby
bezrobotne oraz naszych partne-
rów – pracodawców.

Więcej informacji:
Powiatowy Urząd Pracy

w Leżajsku
ul. Mickiewicza 56
37-300 Leżajsk

Tel. 17 24 06 720,
17 242 73 73

SPORT

Zawodnicy

KS Smak Górno Poltino „Azalia”

Brzóza Królewska

w czo³ówce najlepszych

W drużynie Azalii w składzie
juniorek młodszych wystartowa-
ły dwie młodziczki i był to strzał
w dziesiątkę. Dwie młode zawod-
niczki niewiele ustępowały star-
szym, utrzymując wysokie tempo
wyścigu. Motorem napędowym
drużyny były: Kinga Kalembkie-
wicz (Mistrzyni Polski wyścigu ze
startu wspólnego) i Brygida Pier-
siak. Obie to juniorki młodsze.
Drużynę uzupełniły Karolina Ko-
zyra i Zuzanna Flis. Obie ścigają
się jeszcze w kategorii młodzi-
czek. Azalia skorzystała z prze-
pisu Polskiego Związku Kolar-
skiego, który zezwala na uzupeł-
nienie składów drużyn w 50% za-

2 października w Kaliszu rozegrane zostały Kolarskie
Szosowe Mistrzostwa Polski w jeździe drużynowej na
czas w kategorii juniorka młodsza. Dużym sukcesem
było zdobycie srebrnego medalu przez najmłodszą dru-
żynę biorącą udział w wyścigu.

wodnikami z młodszej kategorii
wiekowej.

Dwa dni wcześniej, również
w Kaliszu odbyły się Mistrzostwa
Polski w jeździe dwójkami na czas.
Dwójka Azalii w składzie: Kinga
Kalembkiewicz i Brygida Piersiak
zajęła 4 miejsce.

8 października w Rzeniszowie
obok Częstochowy zainaugurowa-
no sezon w kolarstwie przełajo-
wym I serią Pucharu Polski.
W kategorii młodziczek nie miała
sobie równych Malwina Mul, któ-
ra wygrała z dużą przewagą nad
drugą zawodniczką. W podobnym
stylu wygrała również Brygida
Piersiak w kategorii juniorka

młodsza. W kategorii Elita Open,
bo w takiej kategorii startuje Kin-
ga Kalembkiewicz, jako juniorka
zajęła drugie miejsce. Patryk Pla-
sota zajął 7 miejsce w kategorii
junior młodszy.

Dzień później odbyły się wyści-
gi w gminie Poraj (woj. śląskie)
o Puchar Wójta tej gminy. Zawo-
dy były rozgrywane pod dyktando
zawodniczek Azalii, bowiem
wszystkie zajęły pierwsze miejsca,
a Patryk Plasota ponownie finiszo-
wał na 7 pozycji.

III Seria Pucharu Polski w ko-
larstwie przełajowym odbyła się 23
października w Mikołowie. Mal-
wina Mul także w tym wyścigu była

nie do pokonania – zwyciężyła
zdecydowaną przewagą nad pozo-
stałymi młodziczkami. Również
Brygida Piersiak wśród juniorek
młodszych była bezkonkurencyj-
na, potwierdzając tym samym
swoją klasę. Kinga (juniorka)
z dużym powodzeniem walczyła
razem z seniorkami, zajmując III
miejsce w tej kategorii, a w klasy-
fikacji juniorek zajęła I miejsce.
Juniorów młodszych reprezento-
wało dwóch zawodników Azalii:
Patryk Plasota i Sebastian Stachu-
la. Patryk uplasował się na 9 miej-
scu, a jego młodszy kolega Seba-
stian Stachula zajął 11 miejsce.

Stanisław Zygmunt
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MAKAU
Miasto kasyn

i kolonialnych

zabytków

CHINY

Z lekkim bólem podnoszę po-
wieki i próbuję w ciemnościach
odnaleźć komórkę lub zegarek.
Jest szósta rano. Po wczorajszej
nieprzespanej nocy, zmęczony
dwunastogodzinnym lotem z War-
szawy do Hong Kongu przez Mo-
skwę i intensywnym zwiedzaniu,
marzę o każdej dodatkowej minu-
cie snu. Niestety nie budzą nas
poranne promienie słońca. Nasz
malutki pokoik w Holland Guest
House na ósmym piętrze, w któ-
rym oprócz łóżka i łazienki o po-
wierzchni 1 metra kwadratowego,
nie było miejsca na nic więcej,
pozbawiony był okien. Spoceni
przysiadamy na krawędzi łóżka,
spoglądając ze złością na zdeze-
lowane pudełko na ścianie, które
tylko z wyglądu przypominało kli-
matyzator. W pozycji półleżącej
pakujemy plecaki, potem łyk
wody, szybki kęs wygniecionej
bułki, która przyleciała z nami
z Polski i rzucamy się w uliczny
gwar Kowloonu – jednej z dziel-
nic Hong Kongu. Nie mamy wie-
le czasu, by dotrzeć do przystani
promowej skąd odpłyniemy do
Makau. Łapiemy więc czerwoną,
przypominającą amerykański krą-
żownik z lat 70-tych taksówkę. Po
kilkunastu minutach jazdy, szyb-
kim krokiem ruszamy w kierunku
kilkupiętrowego budynku portu.
Kupujemy bilety i ustawiamy się
w kolejkę do odprawy paszporto-
wej. Rzut oka celnika na mój face
i zdjęcie w paszporcie – lekki uś-
miech niedowierzania – zgrzyt
bramki i po chwili jestem w ob-
szernym terminalu, skąd rozpo-
ściera się imponujący widok na
Hong Kong. Nagle sygnał i zdy-
scyplinowani Azjaci błyskawicznie
tworzą długą, acz równą kolejkę.
Ruchomymi schodami zjeżdżamy
w dół wprost do wejścia na pokład
promu TurboJET. To jeden z naj-
szybszych regularnie kursujących
promów na świecie. Nowoczesny,
choć widać, że mocno eksploato-
wany prom w imponującym tem-
pie pokonuje dystans 70 kilome-
trów. Po godzinie docieramy do

portu w Makau przepływając pod
imponującym mostem. Z Hong-
kongu do Makau można dostać
się również helikopterem, który
lata co godzinę. Cena – koszt pro-
mu razy 10. Jeszcze odprawa gra-
niczna i jesteśmy w terminalu,
gdzie turyści mogą zaopatrzyć się
w darmowe mapy miasta. Tutaj też
dowiadujemy się o możliwości
dotarcia do centrum miasta. Naj-
taniej, bo zupełnie za darmo bu-
sami opłacanymi przez kasyna.
Wystarczy wybrać odpowiednie
kasyno znajdujące się w okolicach
naszego hotelu i na lotnisku wsiąść
do darmowego busa. To mile wi-
dziana oferta dla takich turystów
jak my. Ruszamy. Zza szyb podzi-
wiamy imponujące budowle mia-
sta, jak również – ku naszemu za-
skoczeniu – rozpadające się, sta-
re kamienice. Czy tak ma wyglą-
dać jeden z najbogatszych regio-
nów świata? Wysiadamy przy ho-
telu Sofitel. Pełny blichtr. Od razu
wyczuwamy dysonans pomiędzy

naszymi plecakami, a przepychem
hotelowej recepcji. Czar jednak
szybko pryska, nasz hotel znajdu-
je się kilkadziesiąt metrów stąd
i jest znacznie, znacznie skrom-
niejszy.

Makau to jeden z dwóch spe-
cjalnych regionów administracyj-
nych Chińskiej Republiki Ludowej
– drugim jest Hong Kong – znaj-
dującym się na wschodnim wy-
brzeżu Chin. Makau było pierwszą
i najdłużej istniejącą europejską
kolonią na terenie Chin. Początki
kolonii sięgają XVI wieku, kiedy

w Makau osiedlili się pierwsi por-
tugalscy kupcy. Obszar ten był
zarządzany przez Portugalczyków
aż do przekazania go Chinom
20 grudnia 1999 r. Wspólna de-
klaracja chińsko-portugalska sta-
nowi, że jednostka administracyj-
na może funkcjonować z dużą
autonomią co najmniej do 2049 r.,
a więc do upłynięcia 50-letniego
okresu od momentu przekazania.
W związku z czym, Makau ma
swoje godło, flagę, walutę, hymn
i władze. A my cieszymy się z tego
powodu. Jako obywatele Unii
Europejskiej nie musimy posiadać
wiz i jesteśmy tu mile widziani.

Po krótkim odpoczynku, czas
zobaczyć miasto z bliska. Nie ma
większego problemu ze zwiedza-
niem. Wszystkie przewodniki po-
lecają jeden sposób – pieszo.
Wszędzie jest blisko, za wyjątkiem
lotniska, które zostało zbudowa-
ne na sztucznie usypanej wyspie.
Idąc ciasnymi uliczkami starego
miasta z zaciekawieniem ogląda-
my sklepowe wystawy, szczególnie
te przypominające konglomerat
apteki ze sklepem spożywczym.
Pochodzenie większości towarów
możemy określić opierając się
wyłącznie na własnej intuicji.
W sklepie, w asyście uśmiechnię-
tego sprzedawcy zachowujemy się
jak dzieci chcące doświadczyć
wszystkiego na raz. Wyrozumia-
łość starszego pana jest godna po-
dziwu. Kiedy opuszczamy sklep,
bez zakupów, kłania się dziękując
nam za odwiedziny.

Jesteśmy na placu Largo do
Senado, w historycznym centrum
starego miasta. Portugalczycy zbu-

Casino Lisboa. W tle Hotel Grand Lisboa

Widok z fortu na miasto

Hotel Sofitel
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dowali go w kształcie trójkąta.
Kostki brukowe, które przywiezio-
no z Portugalii, ułożono w czar-
no-białe falujące pasy, mające imi-
tować morskie fale. Na środku
przyjemnie bulgocze woda z fon-
tanny w kształcie koła. Wokół stoją
dobrze utrzymane dwupiętrowe
budynki w stylu kolonialnym.
Jedną z perełek placu jest baro-
kowy kościół Św. Dominika. Zo-
stał założony przez hiszpańskich
dominikanów, którzy przybyli tu-
taj w 1574 roku z Acapulco
w Meksyku. Urokliwy plac to rów-
nież ulubione miejsce spotkań
mieszkańców i turystów. Tutaj
odbywają się festiwale, pchle tar-
gi i parady. Idziemy dalej. Ta ulicz-
ka – to coś dla nas. Co krok, to
degustacja. Mamy nadzieję, że na-
sze żołądki wytrzymają ten ekspe-
ryment. Ciastka, ciasteczka, spryt-
nie składane naleśniki i coś w ro-
dzaju prasowanego mięsa, z któ-
rego kawałki, odcinane nożyczka-
mi sprzedawcy oferują przechod-
niom. Bakkwa, beef, pork, seet,
chili – nawołują. Słodka wołowi-
na i wieprzowina? Bez większego
zastanowienia sięgamy po pierw-
szy i kolejne kawałki. To nasza cie-
kawość czy głód? Prawdopodob-
nie jedno i drugie stało się zacząt-
kiem pochłaniania kolejnych słod-

kich porcji do momentu, kiedy na-
trafiliśmy na wersję chili. To był ko-
niec. Lubię pikantne jedzenie, ale
to była przesada.

Dochodzimy do najbardziej
znanego i fotografowanego zabyt-
ku w Makau – ruin kościoła Świę-
tego Pawła, wybudowanego przez
jezuitów na przełomie XVI i XVII
wieku. Niestety w 1835 roku zo-
stał on strawiony przez pożar, któ-
ry wybuchł w wyniku tajfunu i do
naszych czasów przetrwała jedy-
nie charakterystyczna frontowa
fasada, której kształt zawdzięcza-
my, co ciekawe, chrześcijanom
z Japonii, którzy właśnie w Ma-
kau schronili się przed prześlado-
waniem w ojczystym kraju. Klasy-
cystyczna fasada robi surreali-
styczne wrażenie. Prowadzi do
niej 66 szerokich, kamiennych
schodów obleganych przez tury-
stów owładniętych modnym selfi.
Każdy wygina niestrudzenie mię-
snie twarzy, by zrobić z ust „dziu-
bek”, podnieść powieki, aby oczy
stały sie większe (nie jest to dla
azjatów wcale łatwe) czy popra-
wić opadający kruczo czarny ko-
smyk włosów. A wszystko to
w natłoku głośnych komentarzy
i nawoływań. Kiedy przefiltrujemy
te niedogodności zobaczymy
wspaniałą panoramę miasta z im-

wieczór. Trudno uwierzyć, ale
przywrócona Chinom dawna por-
tugalska kolonia w ciągu ostatnich
lat przegoniła i zostawiła daleko
w tyle Las Vegas. Co miesiąc gra-
cze zostawiają tu więcej niż wynosi
budżet polskiego państwa. W 2013
roku tamtejsze kasyna zarobiły aż
45 mld dolarów. My również pod-
ekscytowani perspektywą wielkiej
fortuny, bez jakiejkolwiek kontroli
osobistej wchodzimy do środka.
Dziesiątki krupierów, setki auto-
matów i tysiące graczy i gapiów.
Niestety ze względu na prywat-
ność graczy, fotografowanie nie
jest mile widziane. Akceptujemy
ten zwyczaj. Z zaciekawieniem
oglądamy skupionych graczy.
A może do nas uśmiechnie się los?
Dopingujemy się. Kto nie gra nie
wygrywa? A może jednak – Na-
dzieja matką głupich! Niestety tym
razem – rozsądek przegrywa. Po
chwili wychodzimy z kasyna o 10
dolarów lżejsi.

Tak kończy się nasza wizyta
w Makau, miejscu, w którym łączy
się portugalska przeszłość z azja-
tyckim szaleństwem.

Tekst, zdjęcia:
Ireneusz Wołek

www.niezwyklyswiat.com
Niezwykly Swiat
- Macau

ponującym hotelem Lisboa. Ru-
iny kościoła Świętego Pawła są
uważane za najpiękniejszy pomnik
chrześcijaństwa na Dalekim
Wschodzie. Wybudowana jezuic-
ka świątynia była w tamtym czasie
największym kościołem katolic-
kim w Azji.

Stąd tylko dwa kroki do fortu –
Fortaleza do Monte – zbudowa-
nego w 1616 roku na wzgórzu
pośrodku półwyspu na początku
XVII wieku. Z jego potężnych
umocnień na murach, na których
nadal stoją zabytkowe armaty,
roztaczają się piękne widoki na
miasto, wyspy, ujście Rzeki Per-
łowej i morze. Przechadzamy się
pomiędzy zabytkowymi armatami,
których lufy skierowane są w kie-
runku portu, skąd rozpościerała
się niesamowita panorama na
Makau. Kolejne miejsce na naszej
trasie to ogród Lou Lim Ioc. Ach
te nazwy. Niewielki skrawek zie-
leni, miniaturowa świątynia i staw,
w którym dzieci karmią żółwie,
wszystko wciśnięte w wielko-
miejską zabudowę. Tutaj mieliśmy
ochotę chwilę odpocząć. Nieste-
ty, trudno oderwać się od gwaru
miasta, który uporczywie przeni-
ka każdy metr parku.

A teraz kwintesencja Makau,
która ze względu na feerię neo-
nowych barw pozostawiliśmy na

Historyczna część miasta – Plac Largo do Senado Obowiazkowe selfie

Ruiny kościoła Św. Pawła

Bakkwa – grilowane mięso w słodkiej marynacie
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INFO OGÓLNE
Co do zasady – zgodnie z usta-

wą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2016r. poz.
290 ze zm.) – roboty budowlane
można rozpocząć jedynie na pod-
stawie decyzji o pozwoleniu na
budowę. Przepisy art. 29 – 31 tej
ustawy przewidują jednak pewne
WYJĄTKI od tej restrykcyjnej re-
guły – w takich przypadkach wy-
starczające jest jedynie dokonanie
zgłoszenia właściwemu organowi.
Zgłoszenia należy dokonać przed
terminem zamierzonego rozpo-
częcia robót budowlanych, ale
z takim wyprzedzeniem, aby wła-
ściwy organ administracji archi-
tektoniczno – budowlanej miał co
najmniej 30 dni na zajęcie stano-
wiska. Organ może w tym czasie
wnieść sprzeciw w drodze decyzji.

JAKIE DOKUMENTY?
W zgłoszeniu należy określić

rodzaj, zakres i sposób wykonywa-
nia robót budowlanych oraz ter-
min ich rozpoczęcia. Do zgłosze-
nia należy dołączyć oświadczenie
o posiadanym prawie do dyspo-
nowania nieruchomością na cele
budowlane oraz w zależności od
potrzeb, odpowiednie szkice lub
rysunki, a także pozwolenia,
uzgodnienia i opinie wymagane
odrębnymi przepisami.

Zgłoszenie jest ważne 3 lata od
terminu rozpoczęcia robót okre-
ślonego w zgłoszeniu, po tym ter-
minie inwestor będzie musiał po-
nowić zgłoszenie, w przeciwnym
razie popełni samowolę budow-
laną.

NAJPOPULARNIEJSZE
Poniżej przedstawiamy listę naj-

popularniejszych obiektów i robót
budowlanych, które wymagają
zgłoszenia właściwemu organowi
administracji architektoniczno
budowlanej:

– obiekty gospodarcze związane
z produkcją rolną i uzupełnia-
jących zabudowę zagrodową
w ramach istniejącej działki sie-
dliskowej, a więc parterowe bu-
dynki gospodarcze o po-
wierzchni zabudowy do 35 m2

przy rozpiętości konstrukcji nie
większej niż 4,80 m,

– wolno stojące parterowe budyn-
ki gospodarcze w tym garaże, al-
tany oraz przydomowe ganki
i oranżerie (ogrody zimowe)
o powierzchni zabudowy do
35 m2, przy czym łączna liczba
tych obiektów na działce nie
może przekraczać dwóch na
każde 500 m2 powierzchni dział-
ki,

– przydomowe oczyszczalnie ście-
ków o wydajności do 7,50 m3 na
dobę,

– zbiorniki bezodpływowe na nie-
czystości ciekłe o pojemności do
10 m3 ,

– zjazdy z dróg wojewódzkich,
powiatowych i gminnych,

– przydomowe baseny i oczka
wodne o powierzchni do 50 m2,

– przebudowa budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych, o ile
nie prowadzi do zwiększenia
dotychczasowego obszaru od-
działywania tych budynków,

– instalowanie tablic i urządzeń
reklamowych, z wyjątkiem usy-
tuowanych na obiektach wpisa-
nych do rejestru zabytków oraz
z wyjątkiem reklam świetlnych
i podświetlanych usytuowanych
poza obszarem zabudowanym.

Wszystkie przypadki, kiedy po-
trzebne jest zgłoszenie a nie po-
zwolenie na budowę wymienione
są w art. 29 – 31 ustawy Prawo
budowlane.

POZA PROCEDURAMI
Wśród obiektów i robót budow-

lanych zwolnionych z obowiązku
uzyskania pozwolenia na budowę
są też takie, które nie wymagają
również zgłoszenia, a więc nie
podlegają jakiejkolwiek weryfika-
cji przez organy administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej.

Należą do nich:

– budowa altan i obiektów gospo-
darczych na działkach w rodzin-
nych ogrodach działkowych
o powierzchni zabudowy do
35 m2 oraz wysokości do 5 m
przy dachach stromych i do 4 m
przy dachach płaskich,

– budowa miejsc postojowych dla
samochodów osobowych do
dziesięciu stanowisk łącznie –
chyba, że są sytuowane w ob-
szarze Natura 2000, wówczas
konieczne jest zgłoszenie,

– budowa pochylni przeznaczo-
nych dla osób niepełnospraw-
nych,

– budowa obiektów małej archi-
tektury na działkach prywat-
nych,

– budowa ogrodzeń o wysokości
do 2,2 m (powyżej 2,2 m wyma-
ga zgłoszenia)

– budowa obiektów przeznaczo-
nych do czasowego użytkowa-
nia w trakcie realizacji robót bu-
dowlanych na terenie budowy,
oraz ustawianie barakowozów
używanych przy wykonywaniu
robót budowlanych,

– wykonanie instalacji elektro-
energetycznych, wodociągo-
wych, kanalizacyjnych, ciepl-
nych i telekomunikacyjnych
wewnątrz budynku,

– remont obiektów, których bu-
dowa nie wymaga pozwolenia
na budowę,

– docieplenie budynków o wyso-
kości do 12 m,

– utwardzenie powierzchni grun-
tu na działkach budowlanych,

– Jak załatwić sprawę?

Zg³oszenia robót budowlanych oraz roboty

BEZ ¯ADNYCH FORMALNOŒCI

– wykonanie obudowy ujęć wód
podziemnych,

– instalowanie krat na obiektach
budowlanych – z wyjątkiem krat
na budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych, użyteczności
publicznej i zamieszkania zbio-
rowego oraz obiektach wpisa-
nych do rejestru zabytków,

– instalowanie urządzeń o wyso-
kości do 3 m, w tym antenowych
konstrukcji wsporczych i insta-
lacji radiokomunikacyjnych, na
obiektach budowlanych,

– montaż pomp ciepła, urządzeń
fotowoltaicznych o zainstalowa-
nej mocy elektrycznej do 40 kW
oraz wolno stojących kolekto-
rów słonecznych.

Na stronie
internetowej

Starostwa Powiatowego
w Leżajsku:

www.starostwo.lezajsk.pl
w zakładce:

Jak załatwić sprawę
� Wydział Architektury

i Budownictwa,
znajdują się procedury
usług świadczonych przez
wydział Architektury i Bu-
downictwa dotyczące m.
in. wydania pozwolenia na
budowę, a także zgłosze-
nia budowy, wykonania ro-
bót budowlanych nie wy-
magających pozwolenia na
budowę. Przy usługach
tych znajdują się formula-
rze wniosków, oświadczeń
i wykaz wymaganych za-
łączników.
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ZAREKLAMUJ SIĘ
W „KURIERZE
POWIATOWYM”

NAKŁAD: 3 000 sztuk

CAŁOŚĆ WYDANIA:
papier kredowy, pełny kolor

TEREN ROZPOWSZECHNIANIA:
Powiat leżajski (Miasto Leżajsk,
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna,

gminy: Grodzisko Dolne,
Leżajsk, Kuryłówka)

Kontakt:
17 24 04 572

OGŁOSZENIE PŁATNE

Four SeasonsFour Seasons
SKLEP PROZDROWOTNY

LEŻAJSK
pl. TARGOWY 2
tel. 693 316 645

e-mail: fourseasons@op.pl
www.facebook.com/Four-Seasons

LEŻAJSK
pl. TARGOWY 2
tel. 693 316 645

e-mail: fourseasons@op.pl
www.facebook.com/Four-Seasons

Zapraszamy: pn.-pt. 8.30-17.30, sb. 8.30-13.00Zapraszamy: pn.-pt. 8.30-17.30, sb. 8.30-13.00

Wszystkim obecnym i przyszłym
klientom życzymy zdrowych,

pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszystkiego dobrego w Nowym Roku

Wszystkim obecnym i przyszłym
klientom życzymy zdrowych,

pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszystkiego dobrego w Nowym Roku
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