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Pragniemy zatem wyrazić swoją ogromną wdzięczność za ową obec-
ność i złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom, aby odważ-
nie podążały za swoimi marzeniami, by czuły się spełnione oraz szczę-
śliwe bez względu na to, jaką drogę życiową wybrały i wybiorą. Niech
zawsze towarzyszy Wam miłość, zdrowie, radość i wsparcie najbliższych,
a przede wszystkim niechaj w Waszych oczach nigdy nie gaśnie ten blask,
który sprawia, że świat ma o jeden kolor więcej.

Rok ma 365 dni, więc niech każdy z nich niesie ze sobą powód, dla
którego będziecie czuły radość z bycia KOBIETĄ.

Zarząd Powiatu Leżajskiego

Marszałek Województwa Podkarpackiego
przypomina

o obowiązku złożenia
w terminie do dnia 15 marca 2017 roku
następujących sprawozdań za rok 2016:

�zbiorczych zestawień danych o odpadach na podstawie ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2016.1987
z późn. zm.),

�sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz. U. 2013.888 z późn. zm.),

�sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2016.803
z późn. zm.),

�sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku
o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2016.1803 z późn. zm.)

Nieprzedłożenie ww. sprawozdań lub tego obowiązku nie-
terminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym pod-
lega karze grzywny.

88marcamarca

to data wyjątkowa, a jej wyjątko-
wość zawiera się przede wszystkim
w tym, że możemy poświęcić o wiele
więcej uwagi niż na co dzień tym,
których obecność w naszym życiu
jest bezcenna – KOBIETOM.

Julian Tuwim

Oddać ci wszystko: każdy sen i drgnienie,
Każdy nerw ciała, każdy ruch i krok!
Przeszłość – to tylko o tobie wspomnienie,
Przyszłość – to tylko twój najświętszy wzrok!

Oddać ci wszystko, każde pulsu tętno
I grosz ostatni, i ostatek sił,
Trwonić dla ciebie swą młodość namiętną
Znaczyć ci drogę – krwią serdeczną z żył!

Zaprzeć się! Bluźnić! Z Judaszem paktować!
Żwir na twej drodze w miękki piasek gryźć!
Natchnioną wiarą zakrzyczeć: „Ach prowadź!”
Gdy mi na własną zgubę każesz iść!

A potem – oddać ci ostatnie tchnienie
Skonać spokojnie, wiernie u twych nóg
I wstecz spojrzawszy wierzyć niewzruszenie,
Że tak – za Ciebiem tylko umrzeć mógł.

Wszystko

Informacja o obowiązku sprawozdawczym w zakresie ochrony
środowiska dla podmiotów gospodarczych
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Sesja w dniu 1.02.2017

W styczniu br. odbyły się cztery posiedzenia Za-
rządu Powiatu. Na spotkaniach zarządu podejmo-
wano decyzje związane z utrzymaniem dróg po-
wiatowych w okresie zimowym, ustalono plan kon-
troli na 2017 rok dla Biura Audytu i Kontroli Sta-
rostwa Powiatowego, podjęto również uchwały
w sprawie ustalenia wielkości dochodów i wydat-
ków związanych z realizacją zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami, a także w sprawie zestawienia zbiorcze-
go planów finansowych jednostek budżetowych na
rok 2017 r.

Styczniowo-lutowe
sesje Rady Powiatu Le¿ajskiego

16 stycznia br. odbyła się nad-
zwyczajna sesja Rady Powiatu
Leżajskiego, na której radni jed-
nogłośnie zagłosowali za zwięk-
szeniem budżetu Powiatu o kwo-
tę pochodzącą z promesy MSWiA
z przeznaczeniem na przebudowę
mostu na rzece San w miejscowo-
ści Rzuchów. Kwota dotacji celo-
wej otrzymanej z budżetu państwa
na realizację tej inwestycji to
10 mln 045 tys. zł, nie więcej jed-
nak niż 80% wartości zadania po
udzieleniu zamówienia publiczne-
go. Tego samego dnia został ogło-
szony przetarg na w/w przebudo-
wę.

Kolejne posiedzenie radnych
Rady Powiatu Leżajskiego odby-
ło się 1 lutego br. Radni Rady Po-
wiatu Leżajskiego na wniosek
Zarządu Powiatu wprowadzili do
budżetu powiatu zadanie inwesty-
cyjne pn.: „Przebudowa mostu
przez potok Łowisko w miejsco-
wości Wola Zarczycka w ciągu
drogi powiatowej Nr 1264R Wola
Zarczycka – gr. pow. Wólka Nie-
dźwiedzka w km 0 + 086 (km
3+220 potoku)” zabezpieczając
jednocześnie w budżecie powiatu
środki finansowe w wysokości
679 000,00 zł. Powyższe zadanie
będzie realizowane po uzyskaniu
dofinansowania z rezerwy sub-
wencji ogólnej Ministerstwa Infra-
struktury i Budownictwa na budo-
wę obiektów inżynierskich. War-
tość zadania inwestycyjnego to
kwota około 1 358 000,00 zł. Zgod-
nie z wytycznymi Ministerstwa In-
frastruktury i Budownictwa po-
ziom dofinansowania z rezerwy to
50% wartości zadania. Powiat le-
żajski złożył w wymaganym termi-
nie stosowny wniosek do resortu
infrastruktury celem uzyskania
dofinansowania.

Podczas spotkania radni przy-
jęli również informację o stanie
porządku publicznego, stanie bez-
pieczeństwa pożarowego i powo-
dziowego na terenie powiatu,
a także sprawozdanie z działalno-
ści Komisji Bezpieczeństwa i Po-
rządku Powiatu Leżajskiego za
rok 2016 oraz sprawozdanie z wy-
sokości średnich wynagrodzeń na-
uczycieli na poszczególnych stop-
niach awansu zawodowego
w szkołach i placówkach prowa-
dzonych przez Powiat Leżajski
w roku 2016.

3. Uchwała w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i spe-
cjalnych do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego
ustawą – Prawo oświatowe
oraz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i spe-
cjalnych na terenie Powia-
tu Leżajskiego.

4. Uchwała w sprawie wyraże-
nia woli przystąpienia do
partnerstwa w celu przygo-
towania i wspólnej reali-
zacji projektu pn.: „Prze-
budowa drogi gminnej nr
107758R Stacja Kolejowa
Łętownia – Łętownia (dawna
droga powiatowa nr 1082R St.
Kol. Łętownia – Łętownia)

wraz z przebudową skrzyżo-
wania z droga gminną nr
104702R w miejscowości
Łętownia” w ramach osi prio-
rytetowej V Infrastruktura
komunalna, Działanie Infra-
struktura drogowa – projek-
ty z zakresu dróg lokal-
nych Regionalnego Programu
operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014
– 2020.

5. Uchwała zmieniająca Uchwałę
Budżetową Powiatu Leżajskie-
go na rok 2017 Nr XXXVI/172/
2016 Rady Powiatu Leżajskiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

6. Uchwała w sprawie wprowa-
dzenia zmian w budżecie
Powiatu na 2017 r.

Na posiedzeniu podjęto
następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie zmian
w składzie Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Leżajsku.

2. Uchwała w sprawie określe-
nia trybu udzielania i roz-
liczania dotacji z budżetu
powiatu dla szkół niepu-
blicznych posiadających
uprawnienia szkoły publicz-
nej i niepublicznych pla-
cówek oświatowych oraz try-
bu i zakresu kontroli pra-
widłowości ich pobrania.

Z prac Zarz¹du Powiatu Le¿ajskiego
24 stycznia wojewoda podkarpacki Ewa Leniart

przekazała Zarządowi Powiatu promesę z rezerwy
celowej budżetu państwa w kwocie 10 mln. 45 tys. zł
na dofinansowanie zadania dotyczącego przebudo-
wy mostu na rzece San w miejscowości Rzuchów
w ciągu drogi powiatowej Sieniawa (gr. pow.) – Pi-
skorowice – Leżajsk. W spotkaniu brali udział rów-
nież: Poseł na Sejm Jerzy Paul oraz zastępca dyrek-
tora Wydziału Środowiska i Rolnictwa PUW Stani-
sław Zając. W styczniu odbyły się spotkania świą-
teczne, koncerty i festiwale noworoczne, w których
brał udział Zarząd Powiatu. KC
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Powiat wspiera

Współorganizacja
imprez kulturalnych

– 21 000 zł
W ramach tego zadania wspar-

cia udzielano na imprezy o cha-
rakterze ponadgminnym, organi-
zowane we współpracy z ośrodka-
mi kultury działającymi na terenie
powiatu (regulamin udzielania do-
finansowania na realizację zada-
nia publicznego Powiatu Leżaj-
skiego o charakterze ponadgmin-
nym Uchwała Nr 36/90/2011 Za-
rządu Powiatu Leżajskiego z dnia
27 września 2011 r.).

Wnioski składane są do
15 września roku poprzedzające-
go rok budżetowy, jeżeli zadanie
ma być rozpoczęte i zakończone
w roku następnym. W 2015 r.
gminy złożyły wnioski o wsparcie
19 imprez kulturalnych w 2016 r.

Gmina Kuryłówka – Gminny Ośro-
dek Kultury w Kuryłówce:
* Spotkanie z Folklorem i Bie-
siadą

* Międzypowiatowy Festiwal
Piosenki Mikołaj 2016

Gmina Leżajsk – Gminny Ośro-
dek Kultury w Giedlarowej:

* Sposób na wakacyjną nudę –
warsztaty literacko-pla-
styczno-językowe

* Jesienne Spotkanie Sztuki
i Słowa

* XXV Jubileuszowy Międzyna-
rodowy Festiwal Muzyki Or-
ganowej i Kameralnej w Le-
żajsku

* Lato z MCK
* Leżajskie Targowisko Sztu-
ki LeTS 2016

Współorganizacja
imprez sportowych

– 11 100 zł
W 2015 r. wpłynęły 3 wnioski

o wsparcie imprez sportowych
w 2016 r.

Ośrodek Kultury w Grodzisku
Dolnym wraz z Powiatowym Zrze-
szeniem Zespołów Sportowych
w Leżajsku:
* XVIII edycja Ligi Powiato-
wej Trampkarzy w piłce noż-
nej o Klubowe Mistrzostwo
Powiatu Leżajskiego – sezon
2016

* XIV edycja Ligi Powiatowej
Młodzików w piłce nożnej
o Klubowe Mistrzostwo Po-
wiatu Leżajskiego – sezon
2016

* XII edycja Ligi Powiatowej
Juniorek w piłce nożnej
o Klubowe Mistrzostwo Powiatu
Leżajskiego – sezon 2016

Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Nowej Sarzynie:
* Międzynarodowe Zawody Pły-
wackie – Wiosna 2016 – od-
wołano w trakcie roku

* XI Międzynarodowy Halowy
Turniej Piłki Nożnej

Tryb „Małych
Zleceń” 2016
– 10 500 zł

W ramach tego zadania wspar-
cie udzielane jest na zadania
o charakterze lokalnym lub regio-
nalnym, spełniające łącznie nastę-
pujące warunki: wysokość dofi-
nansowania lub finansowania za-
dania publicznego nie przekracza
kwoty 10 000 zł oraz zadanie pu-
bliczne jest realizowane w okre-
sie nie dłuższym niż 90 dni
(art. 19a ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie).
Wnioski rozpatrywane są w termi-
nie 7 dni od wpłynięcia oferty.

Stowarzyszenie „JEDEN DLA DRU-
GIEGO” z Grodziska Dolnego:
* „Przez kulturę do budowania
więzi społecznych”

Stowarzyszenie na rzecz roz-
woju wsi Jelna „Złoty Potok”:
* Kulturalny Festiwal Miodu
„Miodobranie” w Jelnej

Stowarzyszenie Sparta Leżajsk:
* „Rozwijanie i upowszechnia-
nie kultury fizycznej od
najmłodszych lat w Powiecie
Leżajskim”

Ze względu na zadania ustawowe samorządu, po-
wiat wspiera głównie przedsięwzięcia o charakterze
ponadgminnym. Poniżej wykaz zadań, którym zo-
stało udzielone wsparcie w 2016 r., a także zadania
które zostaną objęte tym wsparciem w 2017 r. Z roku
na rok wydarzeń i imprez jest coraz więcej, jednak
ze względu na zasady oraz ograniczone środki Po-
wiat Leżajski stara się wesprzeć najbardziej istotne
wydarzenia oraz kluby osiągające wysokie wyniki
sportowe. Warto wspomnieć, iż w 2016 roku wspar-
cie rzeczowe w postaci materiałów promocyjnych,
statuetek, pucharów, nagród rzeczowych przekaza-
no na ponad 70 imprez i wydarzeń promocyjnych,
sportowych oraz kulturalnych.

Powiat Leżajski w 2016 r. wsparł w róż-
nej formie ponad 100 wydarzeń kultural-
nych, sportowych i promocyjnych. Wnio-
ski te rozpatrywane są przez Zarząd Po-
wiatu i – w zależności od charakteru
zadania lub wnioskodawcy – przyznawane
jest wsparcie w postaci finansowej lub
rzeczowej.

dofinansowane

przez

Powiat

Leżajski

FORMY WSPARCIA W 2016 ROKU
* XXII Giedlarowski Jarmark
Kulturalny „Na Michała”

* Jarmark Kapuściany w Wie-
rzawicach

* Obrzędy jesienne – Święto
Pieczonego Ziemniaka

* Ogólnopolskie Prezentacje
Tradycyjnych Potraw Wiej-
skich „Włościańskie Jadło –
2016”

Miasto i Gmina Nowa Sarzyna –
Gminny Ośrodek Kultury w No-
wej Sarzynie:
* Międzypowiatowy Konkurs
Twórczości dla Dzieci i Mło-
dzieży – Sarzyńska Jesień

* Potyczki Kulinarne KGW Po-
wiatu Leżajskiego „Gdzie ku-
charek sześć…”

* Targi Rękodzieła Ludowego
i Artystycznego

* Dni Kwitnącej Azalii
* XIII Ogólnopolska, XXIV Pod-
karpacka Parada Straży Wiel-
kanocnych „Turki 2016”

Gmina Grodzisko Dolne – Ośro-
dek Kultury w Grodzisku Dol-
nym
* Powiatowe Spotkanie ze
Sztuką Ludową

* Konkurs „Literatura i dzie-
ci”

* Idą, idą Święta
Miasto Leżajsk – Miejskie Cen-
trum Kultury w Leżajsku
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W 2017 roku Powiat Leżajski
zaplanował w swoim budżecie
środki na wsparcie ważnych wy-
darzeń i przedsięwzięć. Są to ta-
kie same formy wsparcia jak
w 2016 roku. Wnioski o wsparcie
rzeczowe rozpatrywane są w trak-
cie roku przez Zarząd Powiatu.

Współorganizacja
imprez kulturalnych

– 20 500 zł
W 2016 roku gminy złożyły

wnioski o wsparcie 12 imprez.

Miasto i Gmina Nowa Sarzyna –
Gminny Ośrodek Kultury w No-
wej Sarzynie:
* Międzypowiatowy Konkurs Pio-
senki dla Dzieci i Młodzie-
ży – Sarzyńska Jesień

* Potyczki Kulinarne KGW Po-
wiatu Leżajskiego „Gdzie ku-
charek sześć…”

* Targi Rękodzieła Ludowego
i Artystycznego

* Dni Kwitnącej Azalii
Gmina Leżajsk
– nie złożono wniosków
Gmina Grodzisko Dolne – Ośro-
dek Kultury w Grodzisku Dol-
nym
* XIV Ogólnopolska (XX Pod-
karpacka) Parada Straży
Wielkanocnych „Turki 2017”

Gmina Kuryłówka – Gminny Ośro-
dek Kultury w Kuryłówce
* Międzypowiatowy Festiwal
Piosenki „Mikołajki 2017”

* Spotkanie z folklorem i bie-
siadą

Miasto Leżajsk – Miejskie Cen-
trum Kultury w Leżajsku
* Przystanek Rynek
* Leżajskie Targowisko Sztu-
ki LeTS 2017

* Sposób na wakacyjną nudę-
warsztaty literacko-pla-
styczno-językowe

* Lato MCK
* XXVI Międzynarodowy Festi-
wal Muzyki Organowej i Ka-
meralnej w Leżajsku

Współorganizacja
imprez sportowych

– 8 900 zł
W 2016 roku wpłynął 1 wniosek

o wsparcie 3 rozgrywek sporto-
wych w 2017 r.
Ośrodek Kultury w Grodzisku
Dolnym wraz z Powiatowym Zrze-
szeniem Zespołów Sportowych
w Leżajsku:
* XIX edycja Ligi Powiatowej
Trampkarzy w piłce nożnej
o Klubowe Mistrzostwo Po-
wiatu Leżajskiego – sezon
2017

* XV edycja Ligi Powiatowej
Młodzików w piłce nożnej

o Klubowe Mistrzostwo Po-
wiatu Leżajskiego – sezon
2017

* XIII edycja Ligi Powiatowej
Juniorek w piłce nożnej
o Klubowe Mistrzostwo Po-
wiatu Leżajskiego – sezon
2017

Tryb „Małych
Zleceń” 2017
– 6 500 zł

Wnioski rozpatrywane w ciągu
7 dni od wpłynięcia oferty.

Dotacje
na rozwój sportu

– 44 000 zł
Na rozwój sportu w 2017 r. do-

tację przyznano 5 klubom.
Klub Modelarski im. Eugeniu-
sza Kujana w Wierzawicach:
* Upowszechnianie sportu po-
przez współzawodnictwo spor-
towe w modelarstwie lotni-
czym i kosmicznym

Kolarski Ludowy Klub Sportowy
„Azalia” w Brzózie Królew-
skiej:
* Prowadzenie działalności
w zakresie upowszechniania
i rozwoju sportu na terenie
powiatu leżajskiego w 2017 r.

przez Kolarski Ludowy Klub
Sportowy „Azalia” w Brzózie
Królewskiej w zakresie ko-
larstwa

Leżajski Klub Kyokushin Kara-
te:
* Prowadzenie działalności
w roku 2017 w zakresie upo-
wszechniania i rozwoju spor-
tu na terenie powiatu le-
żajskiego w dziedzinie ka-
rate

Centrum Sztuk Walki i Sportu
w Leżajsku:
* Upowszechnianie i krzewie-
nie sportu na terenie po-
wiatu leżajskiego poprzez
prowadzenie działalności
w dziedzinie karate w roku
2017 przez Centrum Sztuk
Walki i Sportu w Leżajsku

Klub Jeździecki Equistro Wie-
rzawice:
* Upowszechnianie i krzewie-
nie sportu oraz poprawa wa-
runków jego uprawiania po-
przez udział KJ „Equistro”
Wierzawice w zawodach jeź-
dzieckich

KC

Dotacje
na rozwój sportu

– 39 000 zł
Dotację celową z budżetu Po-

wiatu Leżajskiego na rozwój spor-
tu mogą uzyskać kluby sportowe
działające na obszarze powiatu le-
żajskiego pod warunkiem uczest-
niczenia w zorganizowanym
współzawodnictwie sportowym
i osiągania wysokich wyników
sportowych w skali krajowej i mię-
dzynarodowej w określonej dzie-
dzinie sportu (Uchwała Nr VI/40/
2011 Rady Powiatu Leżajskiego
z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie

określenia warunków i trybu fi-
nansowania rozwoju sportu na te-
renie powiatu leżajskiego). Brak
osiągnieć klubu jest podstawą do
odrzucenia wniosku.

Wnioski składane są do
15 września roku poprzedzające-
go rok budżetowy, jeżeli zadanie
ma być rozpoczęte i zakończone
w roku następnym. Na 2016 rok,
dotację przyznano 5 klubom.
Klub Modelarski im. Eugeniu-
sza Kujana w Wierzawicach:
* Upowszechnianie sportu po-
przez współzawodnictwo spor-
towe w modelarstwie lotni-
czym i kosmicznym

Kolarski Ludowy Klub Sportowy
„Azalia” w Brzózie Królewskiej:
* Prowadzenie działalności
w zakresie upowszechniania
i rozwoju sportu na terenie
powiatu leżajskiego w 2016 r.
przez Kolarski Ludowy Klub
Sportowy „Azalia” w Brzózie
Królewskiej w zakresie ko-
larstwa

Leżajski Klub Kyokushin Kara-
te:
* Prowadzenie działalności
w roku 2016 w zakresie upo-
wszechniania i rozwoju sportu
na terenie Powiatu Leżajskie-
go w dziedzinie karate

Centrum Sztuk Walki i Sportu
w Leżajsku:
* Upowszechnianie i krzewie-
nie sportu na terenie po-
wiatu leżajskiego poprzez
prowadzenie działalności
w dziedzinie karate w roku
2016 przez Centrum Sztuk
Walki i Sportu w Leżajsku

Klub Jeździecki Equistro Wie-
rzawice:
* Upowszechnianie i krzewie-
nie sportu oraz poprawa wa-
runków jego uprawiania po-
przez udział KJ „Equistro”
Wierzawice w zawodach jeź-
dzieckich.

FORMY WSPARCIA W 2017 ROKU



6 KURIER POWIATOWY � 2/2017 (149)

POWIAT

W spotkaniu uczestniczyli m.in.
posłowie na Sejm RP: Jerzy Paul,
Mieczysław Miazga, Kazimierz
Moskal i Wojciech Buczak, Czło-
nek Zarządu Województwa Pod-
karpackiego Stanisław Kruczek,
Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch, dyrektor Pod-
karpackiego Oddziału NFZ
w Rzeszowie Robert Bugaj, zastęp-
ca dyrektora Wydziału Polityki
Społecznej Podkarpackiego Urzę-
du Wojewódzkiego Jolanta Tom-
czyk-Fila, wicedyrektor Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy w Rze-
szowie Maciej Karasiński, samo-
rządowcy oraz pracownicy Kura-
torium Oświaty w Rzeszowie. Go-
ści powitał gospodarz wydarzenia
Starosta Leżajski Marek Śliż i za-
prosił do obejrzenia krótkiej pre-
zentacji audiowizualnej promują-
cej powiat leżajski. Następnie dy-
rektor Muzeum Ziemi Leżajskiej
Jacek Kwieciński przedstawił histo-
rię Zespołu Dworu Starościńskie-
go, w którym obecnie mieści się sie-
dziba Muzeum. Obrady otworzył
Starosta Rzeszowski Józef Jodłow-
ski, pełniący funkcję Przewodni-
czącego Konwentu.

Nadchodzące przekształcenia
na szczeblu edukacyjnym rodzą
wiele wątpliwości także wśród sa-
morządów powiatowych jako orga-
nów prowadzących szkoły ponad-
gimnazjalne. Podkarpacki Kurator
Oświaty Małgorzata Rauch stara-
ła się je rozwiać: – O tym, że chce-
my współpracować i służyć Państwu
swoją informacją oraz pomocą me-
rytoryczną świadczy obecność kura-

Konwent Powiatów

Województwa Podkarpackiego

w Le¿ajsku

Planowane zmiany w służ-
bie zdrowia, zbliżająca
się reforma oświaty i stan
realizacji projektu „Pod-
karpackiego Systemu Infor-
macji Przestrzennej” to
kluczowe tematy podjęte
przez uczestników Konwen-
tu Powiatów Województwa
Podkarpackiego, który
odbył się 14 lutego w Le-
żajsku.

tora i pracowników kuratorium.
Spotykamy się na konwencie już po
raz trzeci i jesteśmy wdzięczni panu
przewodniczącemu za zaproszenie,
bo przepływ informacji wtedy jest
płynny i starostowie mają informa-
cje z pierwszej ręki. Zwracam rów-
nież uwagę na inne działania wspie-
rające. Przede wszystkim do końca
marca będziemy jeszcze organizować
spotkania merytoryczne dla organów
prowadzących, dyrektorów szkół, ro-
dziców. Mamy różnego rodzaju ini-
cjatywy adresowane do rożnych grup
społecznych, którym ta reforma jest
w jakiś sposób dedykowana. W naj-
bliższym czasie organizujemy spotka-
nie, którego tematem będą zmiany
dotyczące finansowania i subwencjo-
nowania, zwłaszcza małych szkół, co
jest specyfiką Podkarpacia. W dal-
szej kolejności chcemy się spotkać
z nauczycielami oraz przedstawicie-

lami związków zawodowych i bezpo-
średnio dyskutować o problemach
pracowniczych. Jesteśmy otwarci na
każdą dyskusję. Do Państwa dyspo-
zycji jest cały sztab pracowników
kuratorium, którzy będą służyć
wszelką informacją i wsparciem.

Podczas spotkania wicedyrektor
Wydziału Polityki Społecznej PUW
Jolanta Tomczyk-Fila i dyrektor
Podkarpackiego Oddziału NFZ
Robert Bugaj przedstawili infor-
macje na temat finansowania służ-
by zdrowia i planowanej na tym
obszarze reformy. Poruszono tak-
że kwestię nowej ustawy o jakości
usług medycznych, według założeń
której placówki medyczne będą
musiały raportować o zdarzeniach
medycznych, a także przedstawiać
wskaźniki kliniczne pokazujące, na
ile skutecznie leczą. Te które ko-
rzystają z pieniędzy publicznych

będą przechodzić specjalną auto-
ryzację pod kątem jakości. Nad
wszystkim czuwać ma Agencja do
spraw Jakości w Ochronie Zdro-
wia. Podczas otwartej dyskusji sa-
morządowcy m.in. wyrazili swoje
obawy dotyczące finansowania pla-
cówek medycznych.

W dalszej części Konwentu
przedstawiciel Urzędu Marszał-
kowskiego zaprezentował stan
realizacji projektu „Podkarpackie-
go Systemu Informacji Przestrzen-
nej”. PSIP będzie platformą cy-
frową służącą do wprowadzania,
gromadzenia, przetwarzania, ana-
lizowania oraz wizualizacji danych
przestrzennych, a jedną z jej głów-
nych funkcji będzie wspomaganie
procesu decyzyjnego na szczeblu:
województwa, powiatów oraz
miast i gmin zintegrowanych z tym
systemem.

Podczas spotkania przedstawio-
no również dwie prezentacje au-
diowizualne. Pierwsza dotyczyła
kształcenia zawodowego na ryn-
ku pracy w perspektywie nadcho-
dzącej reformy oświaty, a druga
szczegółowo prezentowała jej ob-
szar przekształceń.

Kolejne posiedzenie Konwen-
tu Powiatów Województwa Pod-
karpackiego odbędzie się w po-
wiecie strzyżowskim.

NNZdjęcia: RC
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Zespół Szkół Licealnych w LeżajskuZespół Szkół Licealnych

im. Bolesława Chrobrego
w Leżajsku

W programie pobytu znalazły
się m. in. warsztaty plastyczne, gry
integracyjne dla uczniów, udział
w zajęciach lekcyjnych, jak również
kiermasz świąteczny, z którego
dochód przeznaczony został na
funkcjonowanie szkoły na Sri Lan-
ce, wspieranej przez nasz projekt.

Przebywając w Leżajsku, goście
mieli możliwość zwiedzenia mia-
sta, wysłuchania koncertu organo-
wego w Bazylice OO. Bernardy-
nów i degustacji tradycyjnych, pol-
skich specjałów świątecznych
w restauracji „Perła”. Niewątpliwą
atrakcją pobytu w Polsce było
zwiedzanie Krakowa, kopalni soli
w Wieliczce oraz trasy podziem-
nej w Rzeszowie.

Kolejna wizyta czeka naszych
uczniów już w marcu 2017
w Niemczech! Do zobaczenia!

Szkolny koordynator projektu
Ewa Kwitkowska

W metodologii obliczeń punk-
tacji brano pod uwagę: egzamin
zawodowy, maturę z przedmiotów
dodatkowych, maturę z przedmio-
tów obowiązkowych oraz sukcesy
uczniów w olimpiadach.

Do srebrnego medalu naszej
szkole zabrakło niewiele, bo za-
ledwie 0,54 punktu. To wyróżnie-
nie jest dla nas zasłużonym po-
wodem do dumy. Świadczy bo-

Goœcie z zagranicy w Chrobrym
Od 5 do 9 grudnia 2016 r. gościliśmy w naszej szkole
uczniów i nauczycieli z Niemiec, Włoch i Czech. Wizy-
ta ta odbyła się w ramach realizacji projektu Era-
smus+ „Feel the Spirit of a Modern Europe Bringing
Entrepreneurship into Schools”.

Kszta³cenie zawodowe

w Chrobrym jest na medal!

Zdobywcy kolejnych laurów

Z ogromną satysfakcją in-
formujemy, że w najnow-
szym prestiżowym Rankingu
Techników 2017 miesięcz-
nika edukacyjnego „Per-
spektywy” nasze Technikum przy Zespole Szkół Lice-
alnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku zajęło
16. miejsce w województwie podkarpackim i uzyskało
znak jakości – tytuł „Brązowej Szkoły 2016”.

wiem o wysokiej jakości kształ-
cenia przez twórczą kadrę na-
uczycielską oraz o ambicjach,
pracowitości i potencjale ucz-
niów. Do sukcesu niewątpliwie
przyczyniła się dobra atmosfera
w szkole, którą wspiera dyrekcja,
a także władze samorządowe
dbające o korzystne warunki na-
uczania.

Andrzej Makówka

�Do zawodów II stopnia XXIV
Olimpiady Informatycznej za-
kwalifikował się Mateusz Joniec
z klasy IIc.

Uczniowie Chrobrego od lat z powodzeniem rywalizują
w prestiżowych konkursach, zajmując w nich wysokie
miejsca. Po raz kolejny szkoła może poszczycić się
długą listą uczniów, którzy odnieśli sukcesy w nastę-
pujących dziedzinach:

�Do zawodów II stopnia LXVIII
Olimpiady Matematycznej za-
kwalifikowało się dwóch ucz-
niów klasy IIId: Rafał Ćwiek
i Bartłomiej Giża.

�11 uczniów ZSL przystąpiło do
etapu okręgowego X Ogólno-
polskiej Olimpiady „O Diamen-
towy Indeks AGH”: z fizyki: Da-
mian Fedorowicz, Jakub Jagu-
siak, Krzysztof Kogut i Damian

Kozyra (uczniowie kl. IIId);
z chemii: Rafał Ćwiek (kl. IIId);
z matematyki: Rafał Ćwiek, Da-
mian Fedorowicz, Jakub Jagu-
siak, Krzysztof Kogut, Damian
Kozyra, Bartłomiej Giża, Karol
Rogulski (uczniowie kl. IIId),
Paulina Robótka, Zuzanna
Szczęch (uczennice kl. IIIc) Bła-
żej Kondub, Adrian Krzemiń-
ski (uczniowie kl. IIIa).

�Do finału ogólnopolskiego kon-
kursu „O Złoty Indeks Politech-
niki Krakowskiej” zakwalifiko-
wało się pięciu uczniów z klasy
IIId: Rafał Ćwiek, Bartłomiej
Giża, Damian Kozyra, Mateusz
Leja i Konrad Miazga.

Gratulujemy wszystkim ucz-
niom, ich rodzicom, nauczycielom
i życzymy dalszych sukcesów!

Elżbieta Naróg
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Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

Bieżący rok szkolny został ogło-
szony przez Minister Edukacji
Narodowej Annę Zalewską Ro-
kiem Wolontariatu. Grupa wolon-
tariuszy działająca w Zespole Szkół
Technicznych w Leżajsku ma na
swoim koncie udział w wielu ak-
cjach wolontariackich m.in. w Ak-
cji Góra Grosza, Świątecznej Pacz-
ce, czy Wielkiej Orkiestrze Świą-
tecznej Pomocy. Młodzież naszej
szkoły angażuje się również w po-
moc dzieciom niepełnosprawnym
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Leżajsku.

10 stycznia wolontariusze ze świą-
tecznym kolędowaniem odwiedzili
osoby chore, starsze i samotne prze-
bywające w Domu Opieki Zgroma-
dzenia Sióstr Kanoniczek Ducha
Świętego de Saxia.

Kolorowy korowód kolędników
umilił czas podopiecznym Domu
Opieki swoim wesołym, świątecz-
nym występem. Były też nowo-
roczne życzenia oraz czas na krót-
kie rozmowy. Wizyta ta wywołała
uśmiech na twarzach osób cho-
rych, często bardzo samotnych
i sprawiła radość zarówno odwie-

dzanym pensjonariuszom, jak
i odwiedzającym ich wolontariu-
szom. Młodzież opuściła to miej-
sce z poczuciem, że na pewno tu
wróci, że to dopiero początek cze-
goś nowego.

Następnie uczniowie udali się do
miejscowego szpitala, gdzie ze
swoją kolędą przeszli przez wszyst-
kie oddziały placówki, wzbudzając
ogromne zainteresowanie i sympa-
tię pacjentów oraz całego persone-

lu szpitalnego. Wyszli obdarowani
słodyczami i owocami oraz zapro-
szeniem na następny rok. Oczywi-
ście z radością tam zakolędują jesz-
cze niejeden raz.

Małgorzata Jakubowska

Weronika zaprezentowała prze-
piękną pastorałkę w języku angiel-
skim „A Baby Changes Every-
thing”. Celem konkursu było
uwrażliwienie na tradycje innych
kultur, a w szczególności ich
aspektu religijnego, stworzenie
młodzieży możliwości zaprezento-
wania swoich talentów muzycz-
nych i wokalnych oraz motywowa-
nie do nauki języków obcych.

Jury oceniające występy brało
pod uwagę wiele aspektów, takich
jak: poprawność językowa wyko-
nywanych utworów, stopień trud-
ności utworu pod względem języ-
kowym i muzycznym, dobór re-
pertuaru, walory głosowe i muzy-
kalność, interpretacja i aranżacja
oraz ogólny wyraz artystyczny.

Na scenie wystąpiło ponad 100
uczniów z całego województwa

podkarpackiego (m.in. z Rzeszo-
wa, Nowej Sarzyny, Łańcuta, Dy-
nowa, Stalowej Woli, Tarnobrze-
ga, Leżajska) prezentując kolędy
w języku angielskim, niemieckim,
hiszpańskim, francuskim, łaciń-
skim oraz łemkowskim.

W kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych, spośród licznych wyko-
nawców, jury wyłoniło trzech naj-
lepszych solistów. Przyznano rów-
nież trzy wyróżnienia. Weronika
zajęła III miejsce, z czego jeste-
śmy bardzo dumni, ponieważ po-
ziom konkursu był bardzo wyso-
ki. Serdecznie gratulujemy zdoby-
tego miejsca na podium i z nie-
cierpliwością czekamy na kolejne
sukcesy. Brawo Weronika!

Jolanta Maczała

Kolejny sukces naszej uczennicy Weroniki Jeleœniañski
31 stycznia, uczennica klasy trzeciej technikum hotelarskiego Weronika Jeleśniański wzięła udział
w X Wojewódzkim Konkursie Kolędy i Pastorałki Obcojęzycznej zorganizowanym przez Liceum Ogólnokształcące
im. Janka Bytnara w Kolbuszowej we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej.

Wolontariusze kol duję ąWolontariusze kol duję ąWolontariusze kol duję ąWolontariusze kol duję ą
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Zespół Szkół w Nowej Sarzynie

Uczestników zabawy i gości
przywitała dyrektor szkoły Kata-
rzyna Rawska, w ciepłych słowach
życząc maturzystom powodzenia
na maturze i w dorosłym życiu,
a wszystkim – dobrej zabawy. Głos
zabrali także przedstawiciele ucz-
niów, dziękując nauczycielom
i wychowawcom, a także rodzice.

Bal rozpoczął się tradycyjnie, od
pięknie wykonanego poloneza. To
polski taniec chodzony, który daje
możliwość swoistego zaprezento-
wania się uczestników balu zapro-
szonym gościom. Nasze matu-
rzystki wyglądały pięknie, a matu-
rzyści – wyjątkowo uroczyście. Po
polonezie trwała zabawa do rana,
w świetnych humorach i sympa-
tycznym gronie znajomych.

Dziękujemy rodzicom maturzy-
stów z klas 3 LO A i 3 LO B za
przygotowanie tej pięknej uroczy-
stości. Maturzystom zostało już
niecałe sto dni na intensywne
przygotowania i naukę, a w wol-
nych chwilach – wspomnienia
z balu studniówkowego.

ZSNS

Wypoczęci i pełni nowych sił
wróciliśmy do szkoły po feriach
i od tygodnia wszyscy pracują wy-
trwale jak mróweczki. Ferie spę-
dziliśmy różnie, na nartach, łyż-
wach spacerach, zwiedzając cie-
kawe miejsca lub leniuchując
w domowych pieleszach. Niektó-
rzy pracowali pilnie – podobno
maturzyści nie mieli ferii, tylko
się uczyli…

Wszystkim życzymy, by nowy
semestr przebiegł gładko i zakoń-
czył się sukcesami: dobrymi świa-
dectwami uczniów i satysfakcją
nauczycieli. ZSNS

Pierwszy, „dorosły” bal naszych trzecioklasistów już za nami. W sobotnio-nie-
dzielną noc, 4 lutego w restauracji „Mario” w Sarzynie odbyła się studniówka
maturzystów naszego Zespołu Szkół.

Ferie zimowe za nami
Wspomnienia z ferii 2017

uczniów klasy IILOA:

Tegoroczne ferie spędziłam
z moją rodziną w Zakopanem.
Mieszkałam w pensjonacie góral-
skim, gdzie poznałam tradycje
Podhala i mogłam spróbować dań
z tamtego regionu. Wychodziłam
na spacery w wysokie góry, chociaż
trochę się bałam.

Na feriach byłam w Krzeszowie
na stoku narciarskim oraz na lo-
dowisku w Rzeszowie. Podczas
drugiego weekendu ferii pojecha-
łam do Zakopanego. Tam jeździ-
łam na nartach, a wieczorem miło
spędzałam czas na Krupówkach.

W tym roku ciekawie spędziłam
ferie. Pojechałam na lodowisko,
z czego bardzo się cieszyłam, bo lu-
bię jeździć na łyżwach. Miałam
także więcej czasu na to, żeby czy-
tać interesujące książki.

7 lutego 2017 roku przedstawi-
ciele maturzystów z Nowej Sarzy-
ny wybrali się na Targi Edukacyjne
do Rzeszowa. Chcieli tam poznać
ofertę uczelni wyższych i szkół po-
licealnych zarówno z Polski, jak
i z zagranicy, do których być może
wkrótce złożą swoje dokumenty.

W tym czasie mogli porozma-
wiać z przedstawicielami uczelni

Maturzyœci z Nowej Sarzyny
na Targach Edukacyjnych w Rzeszowie

i dowiedzieć się wielu informacji
o kierunkach i zawodach, które
ich interesują. Na miejscu znajdo-
wały się również osoby z doradz-
twa zawodowego, które chętnie
udzielały wskazówek dotyczących
wyboru właściwego kierunku
kształcenia oraz zawodu.

ZSNS

Fot. Studio Filmowe KAM-WID
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Anna, z urodzenia lwowianka,
po burzliwych latach wojny wraz
z rodziną znalazła schronienie na
ziemi leżajskiej (z której do Lwo-
wa niedaleko, a rodzina miała na-
dzieję na rychły powrót), gdzie za-
częli od nowa budować swoje życie,
które nie szczędziło im trudów.
W Leżajsku Anna spędziła dzieciń-
stwo i lata szkolne, a po maturze
wyruszyła po edukację pedago-
giczną. Potem na krótko wróciła do
Leżajska i pracowała jako nauczy-
ciel w Grodzisku Dolnym oraz Sta-
rym Mieście. Zamiłowanie do
sztuk plastycznych i niewątpliwy
talent zaprowadziły Annę na Uni-
wersytet im. Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie, na którym uzyska-
ła tytuł magistra wychowania pla-
stycznego (dyplom z grafiki). Przez
długie lata związana była z Tarno-
brzegiem, gdzie pracowała w szko-
łach jako nauczyciel plastyki i bio-
logii (jej pierwszy kierunek stu-
diów) w Sobowie, Chmielowie
i Miechocinie. Lata te pełne były
zawodowego zapału, twórczej in-
wencji i cennych doświadczeń. Po
długich latach rozłąki z Leżajskie-
go powróciła do miasta i kontynu-
owała swoją pedagogiczną przygo-
dę, ucząc plastyki w SP3 (obecnie
Gimnazjum Miejskie) i w Zespole
Szkół Licealnych w Leżajsku. Peł-
niła również funkcję doradcy me-
todycznego dla nauczycieli. Le-
żajsk – miasto o kilkusetletniej hi-
storii jest dla niej źródłem nieustan-
nej inspiracji m.in. ze względu na
wyjątkowe walory przyrodnicze,
ponieważ to właśnie natura jest
głównym motywem w twórczości
artystki zarówno w grafice, rysun-
ku, jak i malarstwie. Zdaniem
Anny, kontemplując naturę, moż-
na dostrzec uśmiech Boga, będą-

Magister creator,
czyli nie sam¹ szko³¹ ¿yje nauczyciel
(cz. 1)

W październiku ubiegłego roku z inicjatywy dyrektor
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filii w Leżaj-
sku Haliny Szeligi i Związku Nauczycielstwa Polskie-
go Oddział w Leżajsku już po raz siódmy odbył się
Powiatowy Przegląd Twórczości Nauczycieli, podczas
którego swoją twórczość w zakresie rękodzieła, ma-
larstwa, poezji, publicystyki oraz innych dziedzin
zaprezentowali nauczyciele z powiatu leżajskiego.
W trakcie spotkania Wicestarosta Leżajski Zdzisław
Leśko zaprosił artystów do prezentowania swego do-
robku na łamach Kuriera Powiatowego, czego pokłosiem
jest niniejszy cykl. W pierwszej jego odsłonie zapra-
szamy Państwa do zapoznania się z twórczością Anny
Korczyńskiej-Krysy.

cego jednocześnie kreatorem i źró-
dłem tworzenia, do czerpania
z którego zaprasza każdego czło-
wieka. Artystka jest laureatką wie-
lu krajowych nagród i wyróżnień
oraz autorką kilkunastu ekspozy-
cji indywidualnych, z których naj-
ważniejszą jest wystawa w Galerii
Lwowskiego Towarzystwa Przyja-
ciół Sztuk Pięknych, ze względu na
powrót do miasta, w którym tkwią
korzenie artystki i okruszek jej ser-
ca. Spośród nagród uzyskanych za
pracę twórczą i zawodową najbar-
dziej ceni sobie Medal Komisji
Edukacji Narodowej i Nagrodę
Powiatu Leżajskiego z całokształt
działalności w dziedzinie plastyki
i sztuki. Mimo tego, że jest już od
lat na emeryturze, aktywnie uczest-
niczy w życiu kulturalnym miasta,
zarażając jego mieszkańców miło-
ścią do sztuki. Wrażliwość Anny na
otaczający świat i potrzebę ekspo-

Tam jest mój dom
Gdzie słońce rankiem
Serdecznym uśmiechem mnie budzi
Gdzie została kolebka
Moich narodzin
Tam jest mój dom
Gdzie ziemia jak heban czarna
Żyzna i urodzajna
Jedynie serdecznym kluczem serca
W szkatułce zamknięta
Tam jest mój dom
Gdzie zostały pogrzebane
Plany, nadzieje i marzenia
Gdzie ciągle tęsknotą rzewną
Pisane wspomnienia
Tam jest mój dom
Gdzie w bruku ulicy Łyczakowskiej
Zostawione ślady mego istnienia
Zdobione gorzkimi łzami

Dziecka wygnanego
Tam jest mój dom
Gdzie pełne zadumy
Stoją kamienne lwy
U ratuszowej bramy
Gdzie milkną dzwony
Strzelistych wież kościołów
Gdzie smutna i zatroskana jest twarz
Matki Bożej Łaskawej
Bo tak jak i ja
Tęskni z polskim Lwowem
Bo ja jestem tęsknotą bolesną
Co w oknie samotnie stoi
Czeka i wypatruje
Nie tracąc nadziei
Bo tam jest mój dom
Choć klucza do niego
Już nie mam.

Anna Korczyńska-Krysa

TAM JEST MÓJ DOM

nowania jego piękna najpełniej od-
dają słowa dr. Andrzeja Otki, nie-
żyjącego już wybitnego działacza
kultury polskiej we Lwowie, będą-
cego ówczesnym recenzentem wy-
stawy artystki: „Kontemplacja Na-
tury, którą uprawia Artystka, nie
oznacza zamknięcia się w sobie,
gromadzenia skarbów duchowych
tylko dla własnej duszy. Jej powo-
łaniem – łaską otrzymaną od
Stwórcy – jest zdolność jasnego
widzenia prawdy-piękna Natury

jako boskiego Daru i umiejętność
dzielenia się tym darem z nami. Nie
jest łatwo owoce tej łaski i talentu
przekazać zwykłym ludziom. Przez
masową „cywilizację obrazkową”
przyzwyczajeni do patrzenia, ale
odzwyczajeni od widzenia, uwikła-
ni w codzienne sprawy i kłopoty,
najczęściej nie doceniamy wszyst-
kiego, co wymierne i ulotne…”

Jej twórczy dzień jest wypełnio-
ny po brzegi, a przyświeca mu be-
nedyktyńska myśl: „Módl się i pra-
cuj”. W bezsenne noce natchnione
słowa zaplata w poetyckie strofy,
tworząc, jak sama mówi, „swoje pi-
sanki”. Często na skrzydłach poezji
przenosi się do Lwowa, pragnąc
choć tym sposobem zrekompenso-
wać dawną peerelowską zmowę
milczenia o polskim Lwowie.

NN
(opracowano na podstawie materiałów
archiwalnych Anny Krysy)
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Gościem specjalnym spotkania
była Lucia Retman z Izraela, oca-
lona z Holokaustu, autorka książ-
ki „Perły albo życie”, w której za-
warła swoje wspomnienia zarów-
no z II wojny światowej, jak i te
z życia po wojnie w Izraelu. Lucii
towarzyszył syn, który po raz
pierwszy uczestniczył w obcho-
dach na Podkarpaciu. W wydarze-
niu udział wzięli również: Andrey
Drach, Ludmiła Bellina, Joanna
Elżbieta Potaczek, historyk pro-
wadzący badania dotyczące histo-
rii i kultury Żydów z Uniwersyte-

tu Rzeszowskiego i koordynator
Obchodów Międzynarodowego
Dnia Pamięci o Ofiarach Holo-
kaustu na Podkarpaciu, Jan Ge-
bert z Żydowskiej Gminy Wyzna-
niowej w Warszawie i Fundacji
Ochrony Dziedzictwa Żydowskie-
go, dr Katarzyna Thomas, histo-
ryk prowadzący badania dotyczą-
ce historii i kultury Żydów oraz
doktoranci, studenci i uczestnicy
warsztatów Kultury Izraela Uni-
wersytetu Rzeszowskiego.

Lucia Retman w krótkim wystą-
pieniu odniosła się do swoich

Miêdzynarodowy
Dzieñ Pamiêci
o Ofiarach Holokaustu
26 stycznia br. w Muzeum Ziemi Le-
żajskiej odbyła się uroczystość
w ramach IX Obchodów Międzynarodo-
wego Dnia Pamięci o Ofiarach Holo-
kaustu. Głównymi organizatorami
przedsięwzięcia byli: Starosta Po-
wiatu Leżajskiego Marek Śliż, Bur-
mistrz Miasta Leżajska Ireneusz Ste-
fański oraz Dyrektor Muzeum Ziemi
Leżajskiej Jacek Kwieciński.

wspomnień z czasów II wojny
światowej, które zawarła we wspo-
mnianej już książce. Publikację tę
można było zakupić po spotkaniu.
Historię swoich rodziców, którzy
ratowali Żydów podczas okupacji
niemieckiej, za co zostali uhono-
rowani medalem Sprawiedliwi
Wśród Narodów Świata przedsta-
wiła Urszula Śliż, zaś dr Dariusz
Półćwiartek z Zespołu Szkół Li-
cealnych w Leżajsku wygłosił pre-
lekcję pt. Z dziejów Żydów leżaj-
skich w okresie międzywojennym
i podczas II wojny światowej.

Uroczystość uświetnił występ
chórów: „Cantiamo” z Gimna-
zjum Miejskiego im. Władysława
Jagiełły oraz „Belcanto” z Zespo-
łu Szkół Licealnych im. B. Chro-
brego pod batutą Barbary Kuczek.

Zwieńczeniem spotkania było
ogłoszenie wyników oraz wręczenie
dyplomów uczniom Gimnazjum
Miejskiego w Leżajsku, którzy wzię-
li udział w grze miejskiej pt. Ślada-
mi przedwojennych żydowskich
mieszkańców Leżajska przygotowa-
nej przez Agnieszkę Kuczkowską.

W ramach Obchodów Między-
narodowego Dnia Pamięci o Ofia-
rach Holokaustu można obejrzeć
wystawę pt. Wiza do życia. Dyplo-
maci, którzy ratowali Żydów. Na-
wiązuje ona do upamiętnionych
przez Instytut Pamięci Ofiar i Bo-
haterów Holokaustu „Sprawiedli-
wych wśród Narodów Świata”.
Spośród nich, tylko paru było dy-
plomatami. Wystawa przedstawia
historie kilku z nich. Za jej udo-
stępnienie dziękujemy Mateuszo-
wi Pigoniowi, dyrektorowi Depar-
tamentu Kultury Ambasady Izra-
ela w Warszawie.

Marta Urban

Spotkanie autorskie le¿ajskiego poety
25 listopada 2016 roku w Sanatorium „Krystyna” w Busku-Zdro-

ju odbyło się spotkanie autorskie z leżajszczaninem Stanisławem
Kornasiewiczem, autorem wierszy, fraszek i bajek dla dzieci m.in.
Po drugiej stronie lustra, Plastikowa buteleczka, Wiklinowe Sny oraz
wielu innych publikacji Stanisław Kornasiewicz, ze względu na wa-
lory jego twórczości, jest częstym gościem bibliotek, szkół oraz do-
mów kultury w powiecie leżajskim. Każde spotkanie autorskie
z udziałem pana Stanisława to dla czytelników okazja nie tylko do
poznania autora osobiście, ale przede wszystkim doskonała spo-
sobność do rozmów o literaturze i kulturze. KC

Lucia Retman

Fot. Kamil Szczepanik



12

KULTURA

KURIER POWIATOWY � 2/2017 (149)

W 2017 roku po raz szósty Sta-
rosta Leżajski przyzna nagrodę
„PRZYJACIEL POWIATU LE-
ŻAJSKIEGO” szczególnie zasłu-
żonym osobom i instytucjom,
które poprzez swoją aktywność
wspierają i przyczyniają się do
szeroko rozumianego rozwoju
i promocji powiatu leżajskiego
w kraju oraz poza jego granica-
mi. Nagroda przyznana zostanie

VI edycja Nagrody

Przyjaciel Powiatu Le¿ajskiego
w trzech kategoriach: Osobowość,
Społecznik, Przedsiębiorca.

Z wnioskiem o przyznanie na-
grody mogą wystąpić radni po-
wiatowi, burmistrzowie i wójto-
wie z terenu powiatu leżajskie-
go, organizacje działające na te-
renie powiatu leżajskiego (orga-
nizacje w rozumieniu ustawy
o działalności pożytku publiczne-
go i wolontariacie) instytucje,

ośrodki kultury itp., przewodni-
czący i członkowie kapituły.
Serdecznie zapraszamy upraw-
nione osoby i instytucje do zgła-
szania swoich kandydatów do po-
szczególnych kategorii.

Termin składania wniosków to 31 marca 2017 r.
Formularz wniosku, jak również regulamin konkursu
można pobrać ze strony www.starostwo.lezajsk.pl

zakładka Przyjaciel Powiatu.

Po raz kolejny placówki i orga-
nizacje działające na rzecz osób
niepełnosprawnych w powiecie
leżajskim spotkały się na „VIII
Powiatowym Przeglądzie Kolęd
i Pastorałek Osób z Niepełno-
sprawnością” pod honorowym
patronatem Starosty Leżajskiego
Marka Śliża.

Przegląd był wyśmienitą okazją
do zaprezentowania przez osoby
niepełnosprawne umiejętności
scenicznych oraz wykonania ko-
lęd i pastorałek śpiewanych od
wielu wieków w naszych domach.
Każdy z prezentujących się na sce-

Na zakończenie okresu
kolędowego 31 stycznia
br. w Miejskim Centrum
Kultury w Leżajsku mia-
ło miejsce ważne wyda-
rzenie – święto osób
z niepełnosprawnością.

nie ośrodków cechowały barwne
stroje podkreślające charakter
imprezy.

W programie Przeglądu znala-
zło się także miejsce na wspólny
opłatek, wieczerzę wigilijną oraz
zabawę karnawałową, która była
wyśmienitą okazją do wspólnego
spotkania w gronie przyjaciół
i życzliwych ludzi.

Stowarzyszenie „Dobry Dom”,
organizator przeglądu serdecznie
dziękuje za pomoc pracownikom
PCPR w Leżajsku, wolontariu-
szom oraz wszystkim osobom,
które przyczyniły się do zorgani-
zowania i uświetnienia wydarze-
nia.

Placówki uczestniczące w prze-
glądzie: DPS im. Józefa Żurawia
w Brzózie Królewskiej, Polski
Związek Niewidomych Koło
w Leżajsku, DPS w Piskorowicach-
Mołyniach, ORW w Laszczynach,
NORW im. Stanisława Paszka

w Nowej Sarzynie, SOSW im. św.
Jana Pawła II w Leżajsku, ŚDS
w Sarzynie, Jelnej i Laszczynach
z filią w Zmysłówce, WTZ w Leżaj-
sku oraz ZAZ w Nowej Sarzynie.

Z wyrazami wdzięczności
Stowarzyszenie „Dobry Dom”
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Chcąc przybliżyć kronikę dzia-
łań pożarniczych oraz historię po-
wstawania kolejnych jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych,
których w powiecie leżajskim jest
aż 37, Muzeum Ziemi Leżajskiej
zorganizowało wystawę „Paradne
Hełmy z Trześniowa”. Prezentowa-
na jest na niej kolekcja ok. 50 stra-
żackich hełmów paradnych, pro-
dukcji ojca i syna: Edwarda i Woj-
ciecha Mrozów oraz inne atrybuty
strażaka, pozyskane z okolicznych
jednostek. Całość dopełniają licz-
ne fotografie oraz opisy. W środę,
19 stycznia, odbyło się uroczyste
otwarcie wystawy w Muzeum Zie-
mi Leżajskiej. Spotkanie rozpoczę-
to uczczeniem minutą ciszy straża-
ków, którzy skończyli już swoją
służbę i odeszli na wieczny odpo-
czynek. Następnie Dyrektor Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej Jacek Kwie-
ciński powitał liczne grono zapro-
szonych gości, wśród których zna-
leźli się Wicestarosta Leżajski Zdzi-

Tegoroczna edycja konkur-
su, odbywająca się pod pa-
tronatem Starosty Leżaj-
skiego, również przyciągnę-
ła szerokie grono twórców,
a jej uroczyste podsumowa-
nie odbyło się 28 stycznia
w nowosarzyńskiej restau-
racji „Agawa”.

Jury w składzie: Kazimierz Lin-
da (przewodniczący), Ewa Do-
brzycka, Roman Kostyra, Natalia
Nowicka przyznało I miejsce Sta-
nisławie Bylicy z Rzeszowa. Przy-
znano również siedem wyróżnień,
siedem wyróżnień honorowych,
a także Nagrodę Specjalną Stowa-
rzyszenia Folklorystycznego „Maj-
daniarze”, które jest głównym or-
ganizatorem konkursu. Towarzy-
szący spotkaniu konkurs jednego
wiersza wygrał Jacek Dąbek z Je-
żowego. Nagrody zwycięzcom wrę-
czyli starostowie „Wrzeciona”:
Członek Zarządu Powiatu Leżaj-
skiego Lucjan Czenczek, Krystyna
Dudek z Urzędu Miasta i Gminy
Nowa Sarzyna oraz Małgorzata
Wojciechowska, dyrektor biura
senator Janiny Sagatowskiej.
W gali, poza laureatami, wzięli
udział także członkowie Stowarzy-
szenia Ludowego „Sarzynioki”,
klubu seniora w Nowej Sarzynie
oraz kapel ludowych. NN

He³my paradne stra¿y po¿arnej

Bogata historia pożarnictwa na Zie-

mi Leżajskiej sięga blisko 150 lat. To

kilka pokoleń strażaków-zawodow-

ców oraz ochotników, chętnie śpie-

szących na ratunek mieszkańcom i ich

mieniu, ale także ochoczo uczestniczą-

cych w życiu lokalnej społeczności,

poprzez wykonywanie różnego typu

prac społecznych oraz włączanie się

w organizację licznych wydarzeń kul-

turalnych, patriotycznych i edukacyj-

nych. Wtedy to najczęściej strój ko-

szarowy lub bojowy, zamieniany jest

na mundur galowy lub paradny.

sław Leśko, Zastępca Burmistrza
Leżajska Andrzej Janas, Dowód-
ca Jednostki Ratowniczo-Gaśni-
czej mł. bryg. Zenon Kuca, Prze-
wodniczący Rady Muzeum Ziemi
Leżajskiej Antoni Bereziewicz,
Radni Powiatu Leżajskiego: Jan
Majkut oraz Marek Kogut, Dyrek-
tor Miejskiego Centrum Kultury w
Leżajsku Ireneusz Wołek, a także
wielu strażaków i mieszkańców
miasta. Gościem specjalnym był
Prezes Zarządu Powiatowego

Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej Polskiej
w Leżajsku oraz były Komendant
PSP w Leżajsku bryg. Józef Golec.
Miłym zwieńczeniem spotkania
była strażacka grochówka, przygo-
towana przez Waldemara Szczepa-
nika, nauczyciela leżajskiego tech-
nikum. Patronat honorowy nad
wystawą objął Starosta Leżajski.
Współsponsorem wydarzenia była
firma „Zakłady Mięsne Smak Gór-
no”. MZL

Międzynarodowe Spotkania Poetów
„Wrzeciono” organizowane w Nowej Sa-
rzynie mają już ponad dwudziestoletnią
tradycję. Początkowo formuła konkursu
skupiona była na poezji ludowej i jej twór-
cach, jednak w późniejszym czasie wy-
szła poza początkowe założenia i dziś
każdy – czy to początkujący, czy doświad-
czony poeta – może wziąć w nim udział.
Niewątpliwego prestiżu dodaje tym po-
etyckim potyczkom fakt, że konkursowe
utwory napływają z całego świata m.in.
ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, Litwy,
Łotwy, Włoch, Francji, Francji, Grecji
i Hiszpanii. Świadczy to również o tym,
że poezja ma się dobrze i nie brakuje
chętnych do parania się alchemią słowa.

Laureaci „Wrzeciona” 2017
I miejsce – Stanisława Bylica z Rzeszowa

II miejsce – Agata Linek ze Stalowej Woli

III miejsce – Marta Męcińska ze Stalowej Woli

Wyróżnienia: Janusz Pyziński, Agnieszka Bu-
licz ze Stalowej Woli, Katarzyna Dąbek z Je-
żowego, Andrzej Ziobrowski z Krakowa, Eweli-
na Łopuszańska z Rzeszowa, Anna Piliszewska
z Wieliczki, Jacek Dąbek z Jeżowego.

Wyróżnienia honorowe: Andrzej Król z Wojni-
cza, Anna Kocór z Hermanowej, Marcin Ćmil
z Athlone, Andrzej Moskal z Niska, Anna Sawicka
z Grabownicy Starzeńskiej, Maria Markiewicz
z Jarosławia, Aleksandra Banaś z Sarzyny.

Nagrody Specjalne Stowarzyszenia Folklory-
stycznego „Majdaniarze”: ks. Jan Warchał
z Sarzyny, Jan Fimiarz z Wierzawic, Marlena
Dziki z Koniaczowa.

dofinansowane

przez

Powiat

Leżajski„Wrzeciono” 2017„Wrzeciono” 2017„Wrzeciono” 2017

źródło informacji: sztafeta.pl

w Muzeum Ziemi Leżajskiej
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Brygida Piersiak wjeżdża na metę już jako Mistrzyni Polski

Mistrzostwo oraz Wicemistrzostwo Polski dla zawodniczek Azalii:
Brygidy Piersiak i Zuzanny Flis

Mistrzowskie dziewczyny ze swoim trenerem Stanisławem Zygmuntem

Kinga Kalembkiewicz świętuje zdobycie Wicemistrzostwa Polski

Największe tryumfy święciła
Brygida Piersiak, która zdobyła
Mistrzostwo Polski w kategorii
juniorka młodsza. Niewiele gorszy
wynik zanotowała Zuzanna Flis,
która zdobyła wicemistrzostwo
w tej samej kategorii. Brygida była
faworytką tych zawodów. Jechała

ra zdobyła dwa srebrne medale
w kategorii juniorka oraz katego-
rii młodzieżowej do lat 23. Kinga
pokonała kilka starszych i bardziej
doświadczonych zawodniczek, co
przyczyniło się do tego, że trener
kadry powołał ją jako zawodnicz-
kę rezerwową zbliżających się Mi-

strzostw Świata w Kolarstwie
Przełajowym, które odbędą się
w Luksemburgu. Równie dobrze
zaprezentowała się Malwina Mul,
która uplasowała się na IV pozy-
cji wśród młodziczek. IV miejsce
zajął także najmłodszy zawodnik
Azalii Łukasz Stachula, który star-
tował w kategorii żak i był to jego
największy sukces. Nieźle zapre-
zentowali się także juniorzy młod-
si. Patryk Plasota zajął VIII pozy-
cję, zaś Sebastian Stachula – XI.
Powyższe sukcesy przyczyniły się
do zdobycia 7 punktów dla Klubu
we Współzawodnictwie Sporto-
wym Dzieci i Młodzieży na szcze-
blu krajowym.

Stanisław Zygmunt

W styczniu, w Sławnie koło
Opoczna odbyły się 80. Ko-
larskie Przełajowe Mi-
strzostwa Polski, w któ-
rych duży sukces odniosły
zawodniczki Klubu Smak
Górno Poltino Azalia Brzó-
za Królewska, zdobywając
cztery medale indywidual-
nie i jeden drużynowo.

bardzo dobrze pod względem
technicznym i na metę wjechała
z minutową przewagą nad drugą
zawodniczką. Zuzanna Flis zdo-
bywając srebrny medal pokazała
równie dobre przygotowanie.
Duże słowa uznania należą się
także Kindze Kalembkiewicz, któ-

Mistrzowskie dziewczyny AzaliiMistrzowskie dziewczyny AzaliiMistrzowskie dziewczyny Azalii
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Prawie wiek temu…
Początki publicznych służb za-

trudnienia przypadają na okres
zaborów i wpisują się w niespełna
stuletnią historię Polski. Polska
była jednym z pierwszych krajów
w Europie, które powołały pań-
stwową służbę zatrudnienia. Pod
koniec grudnia 1918 roku po od-
zyskaniu niepodległości, Publicz-
ne Służby Zatrudnienia organizo-
wano od początku. Powołane do
życia Komitety Niesienia Pomocy
Bezrobotnym miały za zadanie za-
pewniać osobom bez pracy pod-
stawowe środki do życia. Na mocy
dekretu Tymczasowego Naczelni-
ka Państwa Józefa Piłsudskiego
z dnia 21 stycznia 1919 r. o orga-
nizacji państwowych urzędów po-
średnictwa pracy i opieki nad wy-
chodźcami powołane zostały pod-
stawowe instytucje rynku pracy.
Do ich głównych zadań należało:
rejestrowanie bezrobotnych, kie-
rowanie do pracy, poradnictwo
przy wyborze zawodu, udzielanie
informacji o krajowych i zagra-
nicznych stosunkach zarobko-
wych oraz przedstawianie danych
statystycznych. Ponadto przy miej-
skich i wiejskich samorządach
działały komitety odpowiedzialne
za pośrednictwo pracy, opiekę
nad poszukującymi pracy, ułatwia-
nie kontaktów z urzędami oraz za
rozpowszechnianie informacji
o możliwościach zarobkowania.
W 1924 r. został utworzony Fun-
dusz bezrobocia, a w 1933 r. –
Fundusz Pracy. Fundusze zajmo-
wały się wypłacaniem zasiłków dla
bezrobotnych, finansowaniem ro-

bót publicznych oraz organizowa-
niem pomocy żywnościowej dla
bezrobotnych bez prawa do zasił-
ku. W 1934 r. obydwa fundusze
zostały połączone, a nadzór nad
nimi został powierzony Ministro-
wi Pracy i Polityki Społecznej.
Podstawową wadą istniejącego
wówczas systemu był chroniczny
brak środków finansowych oraz
brak spójności między istniejący-
mi komitetami i urzędami.

Po II wojnie światowej…
Polska Ludowa miała za zada-

nie realizować hasło pełnego za-
trudnienia. Przyjęta w 1952 r.
Konstytucja PRL gwarantowała
pracę dla wszystkich obywateli,
a na państwo nakładała przymus
tworzenia nowych miejsc pracy.
Oficjalny rynek pracy oparty był na
dekrecie z dnia 2 sierpnia 1945 r.
o urzędach zatrudnienia, powoła-
nych w celu usprawnienia organi-
zacji i pełnego spożytkowania sił
roboczych. Bezrobocie nie istnia-
ło. Utraciły wówczas moc przed-
wojenne przepisy o zarobkowym
pośrednictwie pracy i o społecz-
nym pośrednictwie pracy. Przed
publicznymi służbami zatrudnie-
nia postawiono zadanie łagodze-
nia stałych niedoborów siły robo-
czej. Blady strach padł wówczas
na tzw. ,,niebieskie ptaki”. (Młod-
szym czytelnikom wyjaśniam, że
w PRL część społeczeństwa żyją-
ca na marginesie definiowana była
jako cinkciarze, niebieskie ptaki
czy pasożyty społeczne. Były to
osoby, które żyły z dnia na dzień,
o nic nie zabiegały, posiadały dużo

wolnego czasu, jako lekkoduchy
żyły z pracy innych. Przyjmowało
się, że ci szkodnicy społeczni od-
stawali od przyjętych w PRL norm
społecznych.)

Wracając do służb zatrudnienia
zaznaczyć należy, że w ramach
przekształceń ustrojowych zmie-
niło się ich bezpośrednie podpo-
rządkowanie ponieważ prze-
kształcono je w komórki organi-
zacyjne rad narodowych. Polityka
zatrudnienia w okresie powojen-
nym została podporządkowana
celom politycznym i tak było przez
kolejne 45 lat, aż do czasu trans-
formacji wywołanej największym
powojennym kryzysem w funkcjo-
nowaniu gospodarki narodowej.

Istotne zmiany w funkcjonowa-
niu Publicznych Służb Zatrudnie-
nia miały miejsce na przełomie lat
80-tych i 90-tych.

27 lat temu…
Powołano do życia Biura Pracy

Urzędów Wojewódzkich. Takie
biuro utworzono również w Leżaj-
sku na bazie miejskiego referatu
zatrudnienia z siedzibą w Urzę-
dzie Miasta przy ul. Rynek 22.
Poza wyodrębnieniem lokalu i za-
trudnieniem kilku osób – w Leżaj-
sku na początku pracowały 4 oso-
by, w biurze nie było nic albo pra-
wie nic. Dwie stare szafy, 3 biur-
ka, jedna maszyna do pisania, któ-
ra nie wybijała wszystkich liter
i parę zniszczonych krzeseł – to
w zasadzie wszystko jeśli chodzi
o wyposażenie. Głównym zada-
niem biura było przede wszystkim
zapewnienie osłony socjalnej oso-

bom pozostającym bez pracy, dla-
tego też każdego dnia w urzędzie
ustawiały się dwie bardzo długie
kolejki, jedna do rejestracji (i ta
się nigdy nie kończyła) i druga po
przysługujący zasiłek dla bezro-
botnych (należny każdemu zare-
jestrowanemu bezrobotnemu,
w tym także wszystkim leżajskim
i okolicznym dawnym ,,niebieskim
ptakom”), też bardzo długa, ale
z określoną, długą listą osób na
dany dzień. Zasiłki wypłacała ka-
sjerka na parterze oficyny Urzę-
du Miejskiego w Leżajsku i miała
pełne ręce roboty, pracowała bez
wytchnienia, a bocznym wejściem
nie dało się wejść innym interesan-
tom do urzędu. Praktycznie każ-
dy kto nie pracował, nie pobierał
świadczeń emerytalno-rentowych,
nie posiadał gospodarstwa rolne-
go i nie prowadził działalności go-
spodarczej mógł się zarejestrować
i pobierać zasiłek dla bezrobot-
nych. Zasiłki były przyznawane
decyzją administracyjną na okres
jednego miesiąca, w każdym ko-
lejnym miesiącu wydawano kolej-
ne decyzje (pisane ręcznie) przy-
znające zasiłki. O wyrejestrowaniu
z tytułu podjęcia pracy nie było
mowy, gdyż za pośrednictwem
Biura pracy nie poszukiwano pra-
cowników, początkowo też nie
zgłaszano i tym samym nie przyj-
mowano ofert pracy. Jedyną przy-
czyną pozbawiającą bezrobotne-
go zasiłku był fakt podjęcia prac
interwencyjnych. Wśród bezro-
botnych było wiele takich osób,
(jak wyżej wspomniałam), które
jeszcze niedawno były ścigane za �
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URZĄD PRACY

uchylanie się od obowiązku świad-
czenia pracy. Głównie ci, ale też
i inni bali się prac interwencyjnych
gdyż jedna odmowa pozbawiała
ich prawa do zasiłku.

W niedługim jednak czasie sytu-
acja uległa zmianie, głównie na
skutek zmian w przepisach praw-
nych, które wprowadzały szereg
ograniczeń w nabywaniu prawa do
zasiłku dla bezrobotnych przy jed-
noczesnym rozwijaniu działań ak-
tywizujących takich jak prace inter-
wencyjne, roboty publiczne, po-
życzki z Funduszu Pracy na uru-
chomienie własnej działalności go-
spodarczej, a dla pracodawców
pożyczki z przeznaczeniem na two-
rzenie dodatkowych miejsc pracy.
Zaczęto organizować i rozwijać
pośrednictwo pracy. W 1991 r.
zmieniła się nazwa i podległość
biur pracy, które zostały włączone
w utworzone na szczeblu powiatu
Urzędy Rejonowe, a biura otrzy-
mały nazwę rejonowych urzędów
pracy. W przypadku urzędu w Le-
żajsku zmieniła się także siedziba
urzędu, a urząd został ,,przepro-
wadzony” do budynku przy ul.
Mickiewicza 56 i tamże pozostaje
do dnia dzisiejszego.

Od 1 stycznia 1993 r. służby za-
trudnienia zostały przekształcone
w specjalną administrację do
spraw zatrudnienia podporządko-
waną Ministrowi Pracy i Polityki
Społecznej, którą tworzyły: Kra-
jowy Urząd Pracy w Warszawie
oraz wojewódzkie i powiatowe
urzędy pracy. W obiegowej komu-
nikacji tę specjalną administrację
nazywano systemem urzędów pra-
cy. Od 2000 roku system urzędów
pracy przestał istnieć, a powiato-
we urzędy pracy zostały włączone
do samorządowej powiatowej ad-
ministracji zespolonej jako jed-
nostki organizacyjne powiatu.
W tym czasie urzędy zmieniały się
z miesiąca na miesiąc, z roku na
rok, przybywało wiele nowych za-
dań i nowo zatrudnionych, wpro-
wadzono obowiązek ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych dosko-
nalono organizację pracy. Pojawi-
ła się możliwość szkoleń dla pra-
cowników służb zatrudnienia, roz-
wijano też i doskonalono z coraz
lepszym skutkiem pomoc kiero-
waną do bezrobotnych i praco-
dawców. Wprowadzano nowe for-
my pomocy, ubogacając ofertę
urzędów pracy po to by coraz le-
piej zaspakajać potrzeby i oczeki-
wania swoich klientów. Perma-
nentnie zmieniała się też hierar-
chia priorytetów dla powiatowe-
go urzędu pracy, z działań typo-

wo pasywnych, osłonowych na
działania aktywne wspomagające
tworzenie nowych miejsc pracy,
rozwijające szkolenia dla bezro-
botnych, które miały przede
wszystkim na celu niwelować róż-
nice kompetencyjne potencjału
wolnych zasobów ludzkich w sto-
sunku do dynamicznie zmieniają-
cego się otoczenia i potrzeb lokal-
nego rynku pracy.

Od 2004 roku to jest od przy-
stąpienia Polski do Unii Europej-
skiej, zadania publicznych służb
zatrudnienia finansowane są czę-
ściowo z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Pojawiła się możli-
wość realizowania projektów
z EFS nastawionych na komplek-
sowe podejście do rozwiązywania
trudnych problemów rynku pra-
cy, ujawniających udoskonalone
metody pracy uznawanych jako
,,dobre praktyki”, wśród których
znalazły się także te, które zostały
wypracowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Leżajsku.

Dzisiaj…
W Polsce funkcjonuje 16 woje-

wódzkich urzędów pracy do któ-
rych przynależą ich Oddziały Za-
miejscowe utworzone/pozosta-
wione w ,,stolicach’ województw
zlikwidowanych reformą admini-
stracyjną oraz 343 powiatowe
urzędy pracy. Wojewódzkie i Po-
wiatowe Urzędy Pracy nie są po-
wiązane ze sobą pod względem
podległości i realizują odmienny
zakres zadań.

W 2004 r. weszła w życie ustawa
o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy. Ustawa ta wie-
lokrotnie nowelizowana obowiązu-
je do dziś. Instytucje rynku pracy
realizują zadania państwa w zakre-
sie promocji zatrudnienia, łagodze-
nia skutków bezrobocia oraz akty-
wizacji zawodowej. Celem działań
podejmowanych przez instytucje
rynku pracy jest dążenie do pełne-

go i produktywnego zatrudnienia,
rozwoju zasobów ludzkich, osią-
gnięcia wysokiej jakości pracy,
wzmacniania integracji oraz soli-
darności społecznej i zwiększenia
mobilności na rynku pracy. Do za-
dań powiatowych urzędów pracy
należy świadczenie podstawowych
usług rynku pracy takich jak: po-
średnictwo pracy, poradnictwo za-
wodowe oraz organizacja szkoleń
w tym nauka aktywnego poszuki-
wania pracy. Efektywność podsta-
wowych usług rynku pracy może
być wspomagana instrumentami
rynku pracy o charakterze fakul-
tatywnym. Bardzo ważną rolę
w procesie aktywizowania bezro-
botnych odgrywają indywidualne
plany działania, pozwalające na
świadome uczestnictwo w doborze
i wyborze form aktywizacji zawo-
dowej adekwatnie do potrzeb
i możliwości osoby zainteresowa-
nej, a następnie do wspólnej z urzę-
dem ich realizacji w celu umożli-
wienia wejścia (powrotu) na otwar-
ty rynek pracy. Dla osób posiada-
jących trudności z reintegracją spo-
łeczną przewiduje się współpracę
z ośrodkami pomocy społecznej,
głównie dla osób z trzecim profi-
lem pomocy w ramach realizacji
Programu Aktywizacja i Integracja
(PAI) a także tworzenie podmio-
tów ekonomii społecznej (spół-
dzielnie socjalne) nastawionych nie
tylko na rozwój zawodowy i zarob-
kowanie, ale także na odbudowa-
nie funkcji społecznych niezbęd-
nych każdemu bezrobotnemu do
samodzielnego poruszania się na
rynku pracy i prawidłowego funk-
cjonowania w innych relacjach spo-
łecznych. Ponadto powiatowe
urzędy pracy realizują projekty
przede wszystkim pozakonkurso-
we, a więc skierowane wyłącznie
jako oferta dla PUP-ów oraz pro-
jekty konkursowe współfinanso-
wane środkami Europejskiego
Funduszu Społecznego.

W 2017 roku Powiatowy Urząd
Pracy w Leżajsku realizuje nastę-
pujące projekty pozakonkursowe:
skierowany z ofertą aktywizacji
zawodowej do osób młodych po-
zostających bez pracy (III) w wie-
ku do 30 roku życia w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER)
oraz do osób w wieku powyżej 29
roku życia (III) i projekt konkur-
sowy ,,Dziś aktywność – jutro za-
trudnienie” w ramach Programu
Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2014-2020.

Do innych zadań powiatowego
urzędu pracy należy w szczegól-
ności przyznawanie i wypłacanie
zasiłków dla bezrobotnych, dodat-
ków aktywizacyjnych osobom
uprawnionym do zasiłku, którzy
podejmą zatrudnienie czy wyko-
nywanie innej pracy zarobkowej,
a także wykonywanie zadań z za-
kresu koordynacji systemów za-
bezpieczenia społecznego obywa-
teli państw Unii Europejskiej,
Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego i państw z którymi
Rzeczpospolita Polska zawarła
dwustronne umowy o zabezpie-
czeniu społecznym, rejestrowanie
oświadczeń o zamiarze powierze-
nia wykonywania pracy cudzo-
ziemcowi i szereg innych jak na
przykład dodatkowe instrumenty
adresowane do bezrobotnych do
30 roku życia w formie wydawa-
nia bonów stażowych, szkolenio-
wych, zatrudnieniowych, na zasie-
dlenie, czy zawieranie umów do-
tyczących refundacji kosztów po-
niesionych na wynagrodzenia,
nagrody oraz składki na ubezpie-
czenie społeczne dla skierowa-
nych bezrobotnych w wieku do 30
roku życia, zadania z zakresu
kształcenia ustawicznego doro-
słych finansowane z Krajowego
Funduszu Społecznego.

Rok 2017 jest rokiem, w którym
obchodzony jest jubileusz 97-lecia
Polskich Służb Zatrudnienia i ju-
bileusz 27-lecia Publicznych Służb
Zatrudnienia i jest to również
ostatni rok (według planów Mini-
sterstwa) funkcjonowania urzę-
dów pracy w obecnej strukturze
administracyjnej państwa. Od
2018 roku planowane są istotne
zmiany zarówno w przepisach
prawnych dotyczących zakresu
wykonywanych zadań, jak też usy-
tuowania urzędów pracy w admi-
nistracji rządowej.

Opracowała:
Kazimiera Majewicz
Zastępca Dyrektora

PUP w Leżajsku

�
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BEZPIECZEŃSTWO

Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku przedsta-
wiły sprawozdania na temat bezpieczeństwa społecznego, porządku i komunikacji w 2016 r. na terenie powiatu
leżajskiego.

KOMENDA
POWIATOWA
POLICJI
W LEŻAJSKU

Przestępstwa
Ogółem na terenie powiatu le-

żajskiego w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2016 roku stwier-
dzono łącznie 746 wszystkich
przestępstw i jest to spadek o 14
zdarzeń w stosunku do roku po-
przedniego (w analogicznym
okresie 2015 r. – było ich 760).
W przypadku przestępstw o cha-
rakterze kryminalnym wskaźnik
wykrywalności w 2016 roku wy-
niósł 71,3% i był wyższy niż w roku
2015 – 64,7%.

Wykroczenia
Policjanci leżajskiej komendy

łącznie ujawnili 7953 wykroczeń
(w 2015 r. było ich 7742), z czego
4988 zakończyło się w drodze po-
stępowania mandatowego (w
2015 r. – 5111), wobec 1458
sprawców wykroczeń zastosowa-
no pouczenia (w 2015 r. – 1394),
a w pozostałych przypadkach
przeprowadzono czynności wyja-
śniające w ilości 1507.

Interwencje
Funkcjonariusze leżajskiej ko-

mendy w ramach codziennych za-
dań prewencyjnych ukierunkowa-
nych na utrzymanie należytego
stanu porządku i bezpieczeństwa
interweniowali na terenie powia-
tu leżajskiego i podejmowali na-
stępujące działania:
� interweniowali 3890 razy – wo-

bec zakłóceń spokoju i porząd-
ku publicznego, naruszeń prze-
pisów prawa, zdarzeń niezgod-
nych z zasadami współżycia
społecznego, czy w inny sposób
godzących w poczucie bezpie-
czeństwa publicznego

� zatrzymali poszukiwanych – 18
osób

�doprowadzili do Prokuratury –
6 osób

�doprowadzili do Sądu – 21 osób
�doprowadzili do zakładu karne-

go – 24 osoby
�doprowadzili do innych orga-

nów – 114 osób
�dokonali wywiadów i ustaleń dla

Sądu Prokuratury i innych
uprawnionych organów – 3843
W 2016 roku 23 razy wszczyna-

no poszukiwania osób zaginio-
nych. Wielokrotnie przy współ-

Narkomania
W 2016 roku stwierdzono 23

przestępstwa z ustawy o przeciw-
działaniu narkomani, dla porów-
nania w 2015 było 32. By przeciw-
działać temu zjawisku i występu-
jącej patologii policjanci z Komen-
dy Powiatowej Policji w Leżajsku
w 2016 roku realizowali szereg
przedsięwzięć profilaktycznych
i zadań prewencyjnych. Wszelkie
działania podejmowane w tym
zakresie prowadzono wspólnie
z instytucjami i organizacjami, któ-
re w zakresie swojego działania
mają taki obowiązek.

Działania prewencyjne
i edukacyjne

W 2016 roku zrealizowano sze-
reg przedsięwzięć profilaktycz-
nych i zadań prewencyjnych, któ-
re miały na celu ograniczenie
i zahamowanie procesu demora-
lizacji i przestępczości wśród nie-
letnich oraz złagodzenie skutków
przestępstw popełnianych na
szkodę nieletnich. Działania poli-
cjantów przede wszystkim kon-
centrowały się na dużej aktywno-
ści edukacyjnej w szkołach na
wszystkich poziomach nauczania.
Do najważniejszych programów
i akcji profilaktycznych należą:
„Stop Patologiom-Razem Bez-
pieczniej”, „Ogólnopolski Głos
Profilaktyki”, „Ostrożnie Pies”,
„Ograniczyć Wandalizm”, czy
„Bądź bezpieczny w swoim do-
mu”, „Bezpieczne ferie 2016”,
„Bezpieczne wakacje 2016”, „Bez-
pieczna droga do szkoły”, „Ty-
dzień pomocy osobom pokrzyw-
dzonym przestępstwem”, „Trzeź-
wy Poranek”, „Alkohol i Narko-
tyki”, „Prędkość”, „Truck & Bus”,
„Niechronieni uczestnicy ruchu
drogowego”, „Pasy”, „Bezpieczny
Przejazd”, „Bezpieczny Week-
end” oraz szereg akcji i konkur-
sów propagujących bezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym, czy bez-
pieczeństwa dzieci w czasie wol-
nym od nauki.

Współpraca z samorządami
W 2016 roku podjęto także

działania mające na celu popra-
wę warunków pracy w jednostce.

Samorządy lokalne aktywnie
uczestniczyły w pokrywaniu wy-
datków związanych z bieżącym
funkcjonowaniem jednostki. Ko-
menda otrzymała następujące
wsparcie finansowe:
�Starostwo Powiatowe Leżajsk

przekazało 14 000 zł
�Urząd Gminy w Leżajsku 5 020 zł
�Urząd Miasta i Gminy Nowa

Sarzyna 6 000 zł
�Gmina Grodzisko Dolne 7 040 zł

Ważnym instrumentem wpływa-
jącym na jakość pracy prewencyj-
nej są siły i środki. Zwiększenie
częstotliwości i ilości patroli
w miejscach szczególnie zagrożo-
nych jest możliwe dzięki organi-
zacji służb ponadnormatywnych.
To porozumienia zawarte pomię-
dzy Komendantem Powiatowym
Policji w Leżajsku a samorząda-
mi lokalnymi spowodowały zwięk-
szenie liczby patroli na podległym
terenie, tym samym zwiększając
bezpieczeństwow regionie.

Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa nale-
ży do podstawowych potrzeb każ-
dego człowieka i ma decydujący
wpływ na funkcjonowanie każdej
społeczności. Dlatego tak ważnym
jest tworzenie narzędzi, które po-
zwolą na rzetelne i czytelne ziden-
tyfikowanie oraz przedstawienie
skali i rodzaju zagrożeń w danym
miejscu zamieszkania. W tym też
celu powstała Krajowa Mapa Za-
grożeń Bezpieczeństwa, która sta-
nowi platformę wymiany informa-
cji pomiędzy policją a społeczeń-
stwem. Od 20 września 2016 r.
mieszkańcy powiatu mają możli-
wość nanieść na mapę swoje spo-
strzeżenia i zagrożenia występu-
jące w ich rejonie miejsca zamiesz-
kania. Prawie każdego dnia na
mapie pojawiają się nowe miejsca,
które w ocenie lokalnej społecz-
ności są niebezpieczne. Policjanci
wszystkie zgłoszenia weryfikują.
Informacje prezentowane na ma-
pach uwzględniały zarówno wy-
brane kategorie przestępstw i wy-
kroczeń jak i zagrożenia, które
w subiektywnym odczuciu miesz-

Wypadkowość w poszczególnych gminach powiatu leżajskiego
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

przedstawia się następująco:

Gminy: Wypadki drogowe Kolizje drogowe
2016 r. 2015 r. 2016 r. 2015 r.

Miasto Leżajsk 6 4 124 115
Gmina Leżajsk 6 6 98 95
Miasto i Gm. Nowa Sarzyna 2 6 66 63
Gmina Kuryłówka 0 3 26 30
Gmina Grodzisko Dolne 1 3 14 15
Razem 15 22 328 318

Zdarzenia drogowe
Na drogach powiatu leżajskie-

go odnotowano łącznie 343 zda-
rzenia drogowe, w tym 15 wypad-
ków drogowych, w których zginę-
ły 4 osoby, a 13 odniosło obraże-
nia ciała. W analogicznym okre-
sie roku 2015 było 22 wypadki
z czego 7 osób poniosło śmierć,
a 19 zostało rannych oraz 318 ko-
lizji drogowych.

udziale funkcjonariuszy Państwo-
wej Straży Pożarnej, druhów
Ochotniczych Straży Pożarnych,
wolontariuszy z Stowarzyszenia
STORAT oraz mieszkańców po-
wiatu leżajskiego podejmowano
działania poszukiwawcze w tere-
nie. Realizowano 5 poszukiwań
I kat., z czego 4 osoby odnalezio-
no, a w jednym przypadku osoba
zaginiona popełniła samobójstwo. �
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kańców negatywnie wpływają na
ich poczucie bezpieczeństwa.

Do 31.12.2016 r. roku na ma-
pie takich informacji na terenie
powiatu pojawiło się 142 w tym 69
potwierdzonych i 73 niepotwier-
dzonych.

Na podstawie dotychczasowej
analizy można stwierdzić, że naj-
większą uciążliwością dla miesz-
kańców z terenu powiatu leżaj-
skiego jest:
�przekraczanie przez kierowców

dozwolonej prędkości – 37
� spożywanie alkoholu w miej-

scach publicznych – 21
�używanie środków odurzają-

cych – 19
�nieprawidłowe parkowanie – 19
�miejsca gromadzenia się mało-

letnich – 16
� akty wandalizmu – 5
�dzikie wysypiska – 3
� inne – 9

Mapy zagrożeń należy trakto-
wać jako istotny element procesu
zarządzania bezpieczeństwem
publicznym, realizowanym w part-
nerstwie międzyinstytucjonalnym
i społecznym. Służą one również
optymalnej alokacji służb, w szcze-
gólności do podejmowania decy-
zji co do dyslokowania dodatko-
wych patroli czy nawet tworzenia
komisariatów czy posterunków
policji.

oraz działań specjalistycznych, jak
np. gaszenie pożaru sterty pni
o kubaturze 2 tys. m3 i lasu sosno-
wego w Rudzie Łańcuckiej, pod-
czas którego został ranny strażak,
gaszenie pożaru 9,5 ha zboża na
pniu i samochodu osobowego w
Grodzisku Górnym, czy też ura-
towanie 10-letniego chłopca, któ-
ry wpadł do 24 metrowej studni
w Leżajsku.

W minionym roku Komenda
Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Leżajsku była organi-
zatorem ćwiczeń powiatowych
oraz współorganizatorem dużych
aplikacyjnych i praktycznych ćwi-
czeń międzypowiatowych, w któ-
rych uczestniczyły siły i środki jed-
nostek PSP z powiatów: leżajskie-
go, jarosławskiego, lubaczowskie-
go, przeworskiego i przemyskie-
go, jednostki OSP KSRG z tere-
nu naszego powiatu, a także inne

służby, instytucje i podmioty,
m.in.: Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Rzeszo-
wie, Państwowa Inspekcja Sanitar-
na MSWiA w Rzeszowie, Powia-
towy i Miejsko-Gminne Zespoły
Zarządzania Kryzysowego, Samo-
dzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Leżajsku, Komen-
da Powiatowa Policji w Leżajsku,
Powiatowy Inspektorat Weteryna-
rii w Leżajsku, Zarząd Dróg Po-
wiatowych w Leżajsku, Miejskie
Centrum Kultury w Leżajsku,
Komunalna Biologiczna Oczysz-
czalnia Ścieków w Sarzynie, Ciech
Sarzyna S.A. w Nowej Sarzynie
Polenergia Elektrociepłownia
Nowa Sarzyna, Silikony Polskie
Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie, Syn-
thos Agro Sp. z o.o. w Nowej Sa-
rzynie, Grupa Pomocy Humani-
tarnej PCK Rzeszów – Oddział
Nowa Sarzyna oraz uczniowie

z Zespołu Szkół w Nowej Sarzy-
nie. Strażacy Komendy Powiato-
wej PSP w Leżajsku uczestniczyli
także w ćwiczeniach ratowniczych
o charakterze krajowym, zorgani-
zowanych na terenie wojewódz-
twa świętokrzyskiego.

W 2016 roku zorganizowano
i przeprowadzono 3 szkolenia dla
strażaków OSP, w tym: szkolenie
podstawowe, szkolenie doskona-
lące w zakresie współdziałania
z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe i szkolenie z zakresu
ratownictwa technicznego. Łą-
cznie przeszkolono 98 strażaków
OSP. Dodatkowo w KP PSP w Le-
żajsku zorganizowano egzamin
recertyfikacyjny w zakresie upraw-
nień kwalifikowanej pierwszej
pomocy dla 37 ratowników OSP.

Komenda Powiatowa PSP
w Leżajsku uczestniczyła w orga-
nizacji, obsłudze i sędziowaniu
Gminnych Zawodów Sportowo-
Pożarniczych jednostek OSP na
terenie gmin: Leżajsk, Grodzisko
Dolne, Kuryłówka i Nowa Sarzy-
na.

W minionym roku przeprowa-
dzono dwukrotnie inspekcje go-
towości operacyjnej w jednost-
kach OSP należących do KSRG,
których na terenie powiatu jest 11,
tj. Biedaczów, Brzóza Królewska,
Giedlarowa, Grodzisko Dolne,
Grodzisko Dolne Miasto, Grodzi-
sko Górne, Jastrzębiec, Kuryłów-
ka, Łętownia, Sarzyna, Wola Za-
rczycka oraz w pozostałych jed-
nostkach OSP powiatu leżajskie-
go. Przeprowadzone inspekcje
wykazały ogólny dobry stan wypo-
sażenia i przygotowania jednostek
OSP KSRG do prowadzenia dzia-
łań ratowniczo-gaśniczych.

W roku 2016 przeprowadzono
31 czynności kontrolno-rozpo-
znawczych w 75 obiektach, pod-
czas których stwierdzono 32 nie-
prawidłowości. Wydano 9 decy-
zji administracyjnych nakazują-
cych wykonanie nałożonych obo-
wiązków w zakresie przestrzega-
nia przepisów przeciwpożaro-
wych. Uczestniczono w 7 odbio-

Ilość zdarzeń w 2016 r., w rozbiciu na miasta i gminy
powiatu leżajskiego.

Odnowiona posadzka i nowe bramy garażowe w JRG Nowa Sarzyna

�

KOMENDA
POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ
STRAŻY
POŻARNEJ
W LEŻAJSKU

W 2016 r. Jednostki Ratowni-
czo-Gaśnicze Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej
w Leżajsku oraz jednostki Ochot-
niczych Straży Pożarnych z tere-
nu powiatu leżajskiego uczestni-
czyły w 618 zdarzeniach. Wśród
tych zdarzeń 352 zostało zakwali-
fikowanych jako miejscowe zagro-
żenia, 246 jako pożary i 20 jako
alarmy fałszywe. Poza terenem
powiatu Jednostki Ratowniczo-
Gaśnicze w Leżajsku i Nowej Sa-
rzynie oraz jednostki OSP brały
udział w 36 zdarzeniach. W wyni-
ku zdarzeń szacunkowa wartość
strat wyniosła 1 mln 943,2 tys. zł,
natomiast wartość mienia urato-
wanego przez strażaków 10 mln
625 tys. zł. W następstwie zdarzeń
4 osoby poniosły śmierć, a 153
osoby zostały ranne. Nie zabrakło
trudnych akcji, wymagających za-
angażowania dużych sił i środków
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W 2017 r. Powiatowy Urząd
Pracy w Leżajsku będzie dyspono-
wał dużymi środkami finansowy-
mi przeznaczonymi na ten cel,
przewidywany nabór wniosków
już w marcu.

W bieżącym roku przyjęto na-
stępujące priorytety wydatkowa-
nia puli środków KFS:

Priorytet 1. Wsparcie kształce-
nia ustawicznego w sektorach:
przetwórstwo przemysłowe, trans-
port i gospodarka magazynowa
oraz opieka zdrowotna i pomoc
społeczna.

Priorytet 2. Wsparcie zawodo-
wego kształcenia ustawicznego
w zidentyfikowanych w danym po-
wiecie lub województwie zawo-
dach deficytowych; https://baro-
metrzawodow.pl/#

Priorytet 3. Wsparcie kształce-
nia ustawicznego osób, które
mogą udokumentować wykony-
wanie przez co najmniej 15 lat
prac w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze,
a którym nie przysługuje prawo do
emerytury pomostowej.

Od 1.01.2017 r. obowiązuje
nowe rozporządzenie MRPiPS

– finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2017 r.

UE dotyczących pomocy de mi-
nimis oraz pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie.
Pracodawca będący przedsię-
biorcą dołącza do wniosku o za-
warcie umowy na dofinansowanie
kształcenia ustawicznego doku-
menty pozwalające na ocenę speł-
niania warunków dopuszczalności
pomocy de minimis

Nie ma znaczenia, na jaki ro-
dzaj umowy o pracę zatrudnieni
są pracownicy korzystający
z kształcenia wspieranego środka-
mi KFS, a także, czy jest to praca
na pełen czy część etatu. Ponadto
– pracodawca jako osoba pracu-
jąca może skorzystać z kształce-
nia ustawicznego finansowanego
przez KFS na takich samych za-
sadach jak jego pracownicy.

W ramach KFS możliwe
jest sfinansowanie:

�do 80% kosztów kształcenia
ustawicznego, nie więcej jednak
niż do wysokości 300% prze-
ciętnego wynagrodzenia w da-
nym roku na jednego uczestni-
ka,

�do 100% kosztów kształcenia
ustawicznego – jeśli wniosko-
dawca należy do grupy mikro-
przedsiębiorców, nie więcej jed-
nak niż do wysokości 300%
przeciętnego wynagrodzenia
w danym roku na jednego
uczestnika (mikroprzedsiębior-

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą
wystąpić wszyscy pracodawcy. Udzielana pomoc dla pra-
codawców prowadzących działalność gospodarczą będzie
przyznawana na zasadach pomocy de minimis.

zmieniające dotychczasowe roz-
porządzenie w sprawie przyzna-
wania środków z Krajowego Fun-
duszu Szkoleniowego. W związku
z tym, ocena wniosków nastąpi
w oparciu o nowy regulamin przy-
znawania środków na kształcenie
ustawiczne pracowników oraz
pracodawców z KFS.

Kto może skorzystać
ze środków KFS?

O dofinansowanie kosztów
kształcenia ustawicznego mogą
wystąpić wszyscy pracodawcy.

PRACODAWCA to jednostka
organizacyjna, chociażby nie po-
siadała osobowości prawnej, a tak-
że osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia
co najmniej jednego pracownika.
Nie jest pracodawcą osoba prowa-
dząca działalność gospodarczą
niezatrudniająca żadnego pra-
cownika (zgodnie z definicją za-
wartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy).

Środki KFS przekazane praco-
dawcom prowadzącym działal-
ność gospodarczą w rozumieniu
prawa konkurencji UE, stanowią
pomoc de minimis, o której mowa
we właściwych przepisach prawa

ca to przedsiębiorca, który za-
trudnia mniej niż 10 pracowni-
ków, a jego roczny obrót lub cał-
kowity bilans roczny nie prze-
kracza 2 mln. EUR).

Uwaga! Przy wyliczaniu wkładu
własnego pracodawcy:

– uwzględnia się wyłącznie kosz-
ty samego kształcenia ustawicz-
nego

– nie uwzględnia się innych kosz-
tów, które pracodawca ponosi
w związku z udziałem pracow-
ników w kształceniu ustawicz-
nym, np. wynagrodzenia za go-
dziny nieobecności w pracy
w związku z uczestnictwem
w zajęciach, kosztów delegacji
w przypadku konieczności do-
jazdu do miejscowości innej niż
miejsce pracy, itp.

100%

80%80%

dofinansowania
dla mikroprzedsiębiorstw

dofinansowania
dla mikroprzedsiębiorstw

dofinansowania
dla pozostałych firm

dofinansowania
dla pozostałych firm
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rach budynków, podczas których
zajmowano stanowisko w sprawie
zgodności wykonania obiektu bu-
dowlanego z projektem budow-
lanym. Ze względu na wymogi
ochrony przeciwpożarowej opi-
niowano organizację 2 imprez
masowych, 4 obiektów wypoczyn-
ku dzieci i młodzieży, 10 obiek-
tów szkolnych w zakresie organi-
zacji w nich przedszkoli, 1 obiek-
tu w zakresie organizacji klubu
malucha oraz 3 miejscowe plany
zagospodarowania przestrzenne-
go terenu.

W 2016 roku prowadzono sze-
reg różnych działań profilaktycz-
no-informacyjnych i edukacyjnych
dla mieszkańców powiatu leżaj-
skiego, ze szczególnym uwzględ-

z dużym nakładem pracy własnej.
Nastąpiła dalsza poprawa stanu
wyposażenia jednostek ratowni-
czo-gaśniczych w sprzęt ratowni-
czo-gaśniczy i specjalistyczny. Nie-
odpłatnie pozyskano suszarkę
grzewczą do ubrań specjalnych,
węże, oraz środek pianotwórczy.
Wymieniono znaczną część umun-
durowania i uzbrojenia osobistego
strażaków. Przekazano nieodpłat-
nie do jednostek OSP powiatu le-
żajskiego samochód operacyjny,
lekki samochód ratowniczo-gaśni-
czy oraz zestaw ratowniczych na-
rzędzi hydraulicznych.

Informacje przygotowane
przez KPP w Leżajsku

i KPPSP w Leżajsku

nieniem dzieci i osób niepełno-
sprawnych. W ramach tych dzia-
łań uczestniczono, między innymi
w Ogólnopolskim Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej „Młodzież zapo-
biega pożarom”, organizowano
„Dni Otwarte Strażnic” w JRG
w Leżajsku i Nowej Sarzynie, bra-
no udział w próbnych ewaku-
acjach uczniów szkół, pogadan-
kach, piknikach i innych akcjach
propagujących bezpieczne zacho-
wania podczas różnych sytuacji.
Strażacy szczególnie zaangażowali
się w kampanię społeczną zaini-
cjowaną przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji pt.
„Czad i ogień – obudź czujność”.
W ramach tej akcji funkcjonariu-
sze dotarli z informacją do dużej

liczby mieszkańców naszego po-
wiatu.

Znaczne osiągnięcie logistyczne
minionego roku to wymiana bram
garażowych oraz wykonanie re-
montu posadzki garażowej w Jed-
nostce Ratowniczo-Gaśniczej
w Nowej Sarzynie. W 2016 r. uda-
ło się wykonać aktualizację projek-
tu budowlanego dla inwestycji pn.:
„Budowa budynku garażowo-de-
kontaminacyjnego w Jednostce
Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej
Sarzynie”. Realizacja ww. zadań
nie byłaby możliwa bez wsparcia
Powiatu Leżajskiego, za które bar-
dzo dziękujemy. W jednostkach
ratowniczo-gaśniczych wykonano
również inne prace remontowo-
modernizacyjne, zrealizowane
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INFO OGÓLNE
Osoby rozpoczynające szkole-

nie na prawo jazdy po 19.01.2013
roku przed rozpoczęciem szkole-
nia zgłaszają się do właściwego wg
miejsca zamieszkania Wydziału
Komunikacji po Profil Kandyda-
ta na Kierowcę.

WYMAGANE
DOKUMENTY
Wniosek o wydanie uprawnień:

Ze względu na przekaz dokumen-
tów drogą satelitarną, oryginalny
wniosek należy pobrać w Staro-
stwie w Punkcie Obsługi Intere-
santa.

Załączniki:
�orzeczenie lekarskie stwierdza-

jące brak przeciwwskazań zdro-
wotnych do kierowania pojaz-
dami wydane przez lekarza
uprawnionego do badań kie-
rowców,

�orzeczenie psychologiczne
stwierdzające brak przeciw-
wskazań psychologicznych do
kierowania pojazdem (przy kat.
C1, C, D1, D, C1+E, C+E,
D1+E, D+E),

�kolorową fotografię o wymia-
rach 35x45 mm, wykonaną na
jednolitym jasnym tle, mającą
dobrą ostrość oraz odwzorowu-
jącą naturalny kolor skóry, obej-
mującą wizerunek od wierz-
chołka głowy do górnej części
barków, tak aby twarz zajmowa-
ła 70-80% fotografii, pokazu-
jącą wyraźnie oczy, zwłaszcza
źrenice i przedstawiającą oso-
bę w pozycji frontalnej, bez na-
krycia głowy i okularów z ciem-
nymi szkłami, patrzącą na
wprost z otwartymi oczami nie-
przesłoniętymi włosami, z natu-
ralnym wyrazem twarzy i za-
mkniętymi ustami; fotografia
powinna być wykonana nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
dniem złożenia wniosku; osoba
z wrodzonymi lub nabytymi
wadami narządu wzroku może
załączyć do wniosku fotografię
przedstawiającą ją w okularach
z ciemnymi szkłami; w takim
przypadku do wniosku załącza
się również orzeczenie o niepeł-
nosprawności osoby do 16 roku
życia lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności osoby, któ-
ra ukończyła 16 lat, z powodu

Wydanie prawa jazdy
Wygenerowanie profilu kandydata na kierowcê

wrodzonej lub nabytej wady
narządu wzroku, wydane zgod-
nie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilita-
cji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (Dz.U.z 2011 r.
Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
osoba nosząca nakrycie głowy
zgodnie z zasadami swojego
wyznania może załączyć do
wniosku fotografię przedstawia-
jącą ją w nakryciu głowy, o ile
wizerunek twarzy jest w pełni
widoczny – w takim przypadku
do wniosku załącza się zaświad-
czenie o przynależności do
wspólnoty wyznaniowej zareje-
strowanej w Rzeczypospolitej
Polskiej; dopuszcza się załącza-
nie zdjęcia wykonanego tech-
niką cyfrową zapisanego na ze-
wnętrznym nośniku danych,

�kserokopia prawa jazdy
(w przypadku, gdy wniosko-
dawca posiada prawo jazdy),

�pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów, jeżeli osoba nie
ukończyła 18 lat przy ubieganiu

się o kategorię AM, A1, A2,
B1, B, T, (formularz): F-KT.
5430.01.02
Do wglądu – dowód tożsamo-

ści lub paszport z poświadczeniem
zamieszkania.

Miejsce złożenia
dokumentu
Wydział Komunikacji i Trans-

portu, ul. Kopernika 8 Stanowi-
sko ds. wydawania uprawnień do
kierowania pojazdami – Stanowi-
ska Nr 5 i Nr 6, tel. (017) 24 04
523

Opłaty
�Opłata za wydanie prawa jazdy

– 100 zł.
�Opłata ewidencyjna za wydanie

prawa jazdy – 0,50 zł
�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 dot.
opłaty za wydanie prawa jazdy.

Sposób załatwienia
sprawy

�wydanie, odmowa wydania pra-
wa jazdy – decyzja administra-
cyjna.

Termin załatwienia
sprawy
Profil kandydata na kierowcę

organ wydający prawo jazdy udo-
stępnia w systemie teleinforma-
tycznym ośrodkowi szkolenia kie-
rowców prowadzącemu szkolenie
osoby, której profil dotyczy oraz
ośrodkowi egzaminowania prze-
prowadzającemu egzamin pań-
stwowy dla osoby, której profil
dotyczy, po podaniu przez te pod-
mioty numeru profilu kandydata
na kierowcę oraz numeru PESEL
albo daty urodzenia w przypadku
osoby nieposiadającej numeru
PESEL. Po uzyskaniu pozytywne-
go wyniku z egzaminu państwo-
wego, Wojewódzki Ośrodek Ru-
chu Drogowego przesyła do tut.
Organu wydającego prawo jazdy
w ciągu 3 dni zaktualizowany pro-
fil kandydata na kierowcę o pozy-
tywny wynik egzaminu. Należy
wówczas dostarczyć do tut. Orga-
nu opłatę za wydanie dokumentu
prawa jazdy.

Maksymalny okres od dnia
otrzymania kompletu dokumen-
tów do dnia wydania druku wynosi
30 dni.

Informacje dodatkowe
W przypadku rozszerzenia

uprawnień nowe prawo jazdy wy-
dawane jest po unieważnieniu
dotychczasowego dokumentu.

– jak załatwić sprawę
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Każde dziecko ma prawo wy-
chowywać się w kochającym, bez-
piecznym domu. Jeśli jednak ro-
dzice nie mogą zagwarantować
mu odpowiedniej opieki, czasami
musi interweniować państwo.
Wówczas dziecku zapewnia się
czasowo opiekę i wychowanie
poza swoją rodziną. Właśnie wte-
dy dzieci potrzebują rodziny za-
stępczej.

Potrzebni są ludzie, którzy są gotowi
podjąć się tego zadania.

Co roku, również w naszym
Powiecie, przybywa dzieci, którym
opieki i wychowania nie zapew-
niają rodzice. Problemem jest
również to, że coraz bardziej bra-
kuje chętnych do pełnienia funk-
cji rodziny zastępczej. Dlatego
poszukujemy chętnych, którzy są
gotowi podjąć się tego zadania.

Co to jest rodzina zastępcza?
Najkrócej mówiąc – rodzina za-

stępcza to forma opieki nad ma-
łoletnim dzieckiem, w zastępstwie
rodziców biologicznych. Rodzina
zastępcza nie jest adopcją – opie-
ka zastępcza sprawowana jest cza-
sowo, a dziecko może wrócić do
swojej rodziny, zostać adoptowa-
ne lub się usamodzielnić.

Kto może zostać rodziną zastępczą?
Rodzinę zastępczą może stano-

wić zarówno małżeństwo, jak
i osoba niepozostająca w związku
małżeńskim. Ważne, by kandydat
do pełnienia funkcji rodziny za-
stępczej:

� potrafił zrozumieć dzieci po-
trzebujące opieki, ich problemy
oraz chciał im pomóc

� potrafił z empatią odnosić się do
rodziców dzieci

� chciał coś zrobić dla dobra in-
nych

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej
może być powierzone osobom, które:
� dają rękojmię należytego spra-

wowania pieczy zastępczej
� nie są i nie były pozbawione wła-

dzy rodzicielskiej oraz władza
rodzicielska nie jest im ograni-
czona ani zawieszona

�wypełniają obowiązek alimenta-
cyjny – w przypadku, gdy taki
obowiązek istnieje

� nie są ograniczone w zdolności
do czynności prawnych

� są zdolne do sprawowania wła-
ściwej opieki nad dzieckiem, co
zostało potwierdzone zaświad-
czeniem lekarskim oraz opinią
wystawioną przez psychologa

� zapewnią odpowiednie warun-
ki bytowe i mieszkaniowe

Ponadto rodziny zastępcze nie-
zawodowe i zawodowe winny od-
być specjalistyczne szkolenie, za-
pewniane i opłacane przez Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie
w Leżajsku.

Co to jest rodzinny dom dziecka?
Rodzinny dom dziecka to for-

ma rodzinnej pieczy zastępczej.
Różni się od rodziny zastępczej
głównie ilością umieszczonych w
nim dzieci (nie więcej niż 8) oraz

Dziecko dla pełnego i harmonijnego
rozwoju swojej osobowości powinno
wychowywać się w środowisku
rodzinnym, w atmosferze miłości,
szczęścia i zrozumienia

Z Konwencji
o Prawach Dziecka

tym, iż prowadzenie rodzinnego
domu dziecka jest traktowane
jako praca na podstawie umowy
o świadczenie usług, za którą przy-
sługuje wynagrodzenie. Dlatego
osoba prowadząca rodzinny dom
dziecka nie może kontynuować
lub podjąć dodatkowego zatrud-
nienia lub innej pracy zarobkowej
bez zgody starosty.

Jeśli myślisz o zostaniu rodziną
zastępczą lub o prowadzeniu
rodzinnego domu dziecka, pamiętaj
że:
� dzieci w pieczy zastępczej mają

specjalne potrzeby. Troska o cu-
dze dziecko nie jest tym samym
co troska o dziecko własne

� dzieci kierowane do pieczy za-
stępczej doświadczyły traumy
rozstania z rodzicami i wielu
innych trudności

�większość z nich ma silniejszą
niż przeciętne dziecko potrze-
bę uwagi i uczucia, może zatem
wymagać więcej zrozumienia
i cierpliwości

� dzieci potrzebują także utrzy-
mywania więzi z rodziną

Co zyskujesz?
� poczucie, że robisz coś bardzo

ważnego
�możliwość pokazania pozytyw-

nych wzorców życia rodzinne-
go

� uznanie i podziw innych
� uśmiech dziecka, który wyna-

grodzi codzienny trud

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej,
zgłoś się do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Leżajsku, gdzie:
� uzyskasz pełną informację zwią-

zaną z pełnieniem funkcji ro-
dzinnej pieczy zastępczej

� otrzymasz możliwość bezpłat-
nego szkolenia specjalistyczne-
go

� odbędziesz praktyki w rodzinie
zastępczej oraz poznasz inne
rodziny zastępcze

� uzyskasz wszelką pomoc i po-
trzebne wsparcie

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

w Leżajsku

ul. M.C.Skłodowskiej 8
tel. 17 242 82 58
www.pcprlezajsk.pl

Dzieci marzą, by dorastać w rodzinie.
Czy im się to uda... zależy także od Ciebie!
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Według stanu na dzień 15 wrze-
śnia 2016 r. łączna kwota 1% na-
leżnego podatku przekazana na
rzecz organizacji pożytku publicz-
nego w Polsce (8 108 organizacji)
z rozliczenia za 2015 r. wyniosła
617,5 mln zł i stanowiła 0,76% na-
leżnego podatku dochodowego.
W 2016 roku 13 organizacji dzia-
łających wówczas na terenie po-
wiatu leżajskiego otrzymało 1%
należnego podatku za 2015 r.
i była to kwota ok. 45 000 zł (stan
na dzień 15 września 2016 r.).

1% podatku
– co to znaczy?

Już od ponad 10 lat można prze-
kazywać 1% podatku na rzecz or-
ganizacji pożytku publicznego.
Jest to dobry sposób na to, żeby
pomóc wybranej przez siebie or-
ganizacji. Zasada jest prosta –
wskazując fundację czy stowarzy-
szenie, któremu chcemy przeka-
zać część swojego podatku spra-
wia, że te pieniądze nie trafiają do
budżetu państwa, ale na konto
wybranej organizacji, która dzia-
ła dla dobra społeczności.

Komu można przekazać
1% podatku?
Nie każda fundacja, klub czy

stowarzyszenie mogą otrzymać
środki z 1%. Jest to prawo, które
przysługuje organizacjom, które
posiadają status OPP. Określe-
niem OPP może posługiwać się
tylko ta organizacja, która ma
prawny status pożytku publiczne-
go nadany przez Krajowy Rejestr
Sądowy. W zamian za określone
korzyści, a jest nią z pewnością
możliwość uzyskiwania 1% podat-
ku od osób prywatnych, OPP pod-
legają znacznie ostrzejszym rygo-
rom. Pieniądze z 1% otrzymane
przez OPP mogą być wydane wy-
łącznie na prowadzenie działalno-
ści pożytku publicznego. Informa-
cję, na co zostały spożytkowane
środki z 1%, organizacja pożytku

publicznego ma obowiązek umie-
ścić w swoim sprawozdaniu me-
rytorycznym, zgodnie z wzorem
określonym w rozporządzeniu
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Jest to sprawozdanie

NAZWA SIEDZIBA NR KRS

1. STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GRODZISKU DOLNYM
LASZCZYNY (GMINA GRODZISKO DOLNE) KRS 0000031018

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

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

4. STOWARZYSZENIE „BEZPIECZNE MIASTO LEŻAJSK”
LEŻAJSK KRS 0000177565

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

6. PARAFIALNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „FRANCESCO” W JELNEJ
JELNA (GMINA NOWA SARZYNA) KRS 0000229696

7. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DZIAŁAJĄCY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W LEŻAJSKU
LEŻAJSK KRS 000023065

8. UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY „MARATON”
GIEDLAROWA (GMINA LEŻAJSK) KRS 0000254849

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

10. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI LEŻAJSKIEJ
LEŻAJSK KRS 0000275455

11. STOWARZYSZENIE „NIE DZIELI NAS NIC”
LEŻAJSK KRS 0000292013

12. FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY W LEŻAJSKU
LEŻAJSK KRS 0000328376

13. STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH „BENEFACTUM”
ŁĘTOWNIA (GMINA NOWA SARZYNA) KRS 0000377168

14. STOWARZYSZENIE LUDOWE „SARZYNIOKI W SARZYNIE
NOWA SARZYNA KRS 0000385610

Zostaw w powiecie le¿ajskim
Przekazując 1% podatku w rozliczeniu rocz-
nym PIT masz udział i pomagasz w realizacji
wielu ważnych społecznie przedsięwzięć.
14 organizacjom pozarządowym z siedzibą na
terenie powiatu leżajskiego można oddać
część swojego podatku.

jawne, publikowane m.in. na stro-
nie internetowej danej organiza-
cji. Poniżej znajduje się lista orga-
nizacji pozarządowych, które po-
siadają status OPP i swoją siedzi-
bę mają na terenie powiatu leżaj-
skiego.

tej organizacji przekazuje naczel-
nik urzędu skarbowego. To ozna-
cza, że przekazując 1% z własne-
go PIT, podatnik nie traci ani zło-
tówki – rozdysponowuje jedynie
kwotę, którą i tak musiałby prze-
kazać na rzecz Skarbu Państwa.
Warto dodać, że w zeznaniu po-
datkowym nie trzeba wpisywać
nazwy organizacji, której chcemy
oddać swój 1%. Należy tylko wpi-
sać w konkretnej rubryce numer
KRS oraz kwotę, jaką przekazu-
jemy danej fundacji.

0000050135 18 50

ZUCH X

Jak przekazać
1% podatku?
Wystarczy, że podatnik w skła-

danym zeznaniu rocznym PIT
wskaże organizację, którą chce
wesprzeć, a 1% podatku na rzecz
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I. Informacje ogólne
Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy

przepisów ustawy z dnia 23 paź-
dziernika 2013 r. o zmianie ustawy
– Prawo o ruchu drogowym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1446), zmianie ule-
gają zasady wydawania kart par-
kingowych dla osób niepełno-
sprawnych i placówek zajmują-
cych się opieką, rehabilitacją lub
edukacją osób niepełnospraw-
nych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku or-
ganem wydającym kartę parkin-
gową staje się przewodniczący
powiatowego zespołu do spraw
orzekania o niepełnosprawności
właściwego ze względu na miejsce
stałego pobytu osoby niepełno-
sprawnej w rozumieniu przepisów
o ewidencji ludności i dowodach
osobistych lub siedzibę placówki.

Ważne:
Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata

za wydanie karty parkingowej wy-
nosi 21 zł.

II. Ważność dotychczas
wydanych kart
parkingowych

Karty parkingowe wydane na
podstawie dotychczasowych prze-
pisów, zachowują ważność do dnia
określonego jako data ważności
karty, nie dłużej niż do dnia 30 li-
stopada 2014 r. Oznacza to, że co
do zasady wszystkie karty parkin-
gowe wydane najpóźniej w dniu
30 czerwca br., utracą z dniem
1 grudnia 2014 r. swoją ważność.

Uwaga: Jeżeli karta parkingo-
wa została wydana przed dniem
1 lipca 2014 r. bezterminowo to
utraci swoją ważność z dniem
1 grudnia 2014 r. Podobnie, gdy
została wydana na czas określony
np. do dnia 31 grudnia 2014 r. Je-
żeli natomiast została wydana na
czas określony np. do dnia 15 li-
stopada 2014 r. to utraci swoją
ważność z tą datą.

III. Karta parkingowa dla
osoby niepełnosprawnej
Od 1 lipca 2014 r. karta parkin-

gowa będzie wydawana wyłącznie:
1)osobie niepełnosprawnej zali-

czonej do znacznego albo
umiarkowanego stopnia niepeł-

nosprawności mającej znacznie
ograniczone możliwości samo-
dzielnego poruszania się;

2)osobie niepełnosprawnej, która
nie ukończyła 16 roku życia
mającej znacznie ograniczone
możliwości samodzielnego po-
ruszania się;

Ważne:
Od dnia l lipca 2014 r. osoba

niepełnosprawna zaliczona do
lekkiego stopnia niepełnospraw-
ności nie jest uprawniona do uzy-
skania karty parkingowej. Jeżeli
jednak posiada kartę parkingową
wydaną przed tą datą to jej karta
zachowuje ważność do dnia okre-
ślonego jako data ważności karty,
nie dłużej niż do dnia 30 listopa-
da 2014 r.

Osoby niepełnosprawne w stop-
niu znacznym od dnia 1 lipca
2014 r. uzyskają kartę parkingową
na podstawie wydanego od dnia
l lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności albo orzecze-
nia o wskazaniach do ulg i upraw-
nień, zawierającego wskazanie
w zakresie karty parkingowej.

Ważne:
Wskazanie do karty parkingo-

wej w orzeczeniu o znacznym
stopniu niepełnosprawności me
jest uzależnione od symbolu przy-
czyny niepełnosprawności, ale
wyłącznie od tego, że osoba nie-
pełnosprawna ma znacznie ogra-
niczone możliwości samodzielne-
go poruszania się.

Uwaga:
Zaliczenie do znacznego stop-

nia niepełnosprawności nie jest

tożsame z posiadaniem znacznych
ograniczeń w możliwości samo-
dzielnego poruszania się:

Wyjątek: Ustawodawca przewi-
dział odstępstwo od zasady, zgod-
nie z którą karta parkingowa od
dnia l lipca 2014 r. przysługuje na
podstawie orzeczenia o znacznym
stopniu niepełnosprawności wy-
dawanego także od 1 lipca 2014 r.
Wyjątek dotyczy osób niepełno-
sprawnych w stopniu znacznym,
które posiadają orzeczenia wyda-
ne przed 1 lipca 2014 r. wraz
z symbolem przyczyny niepełno-
sprawności 04-0 (choroby narzą-
du wzroku), 05-R (upośledzenie
narządu ruchu) lub 10-N (choro-
ba neurologiczna). Osoby posia-
dające tego rodzaju orzeczenia
uzyskają kartę parkingową bez
konieczności ponownego orzeka-
nia się – na podstawie dotychcza-
sowego orzeczenia, jeżeli zawie-
ra ono wskazanie do karty parkin-
gowej.

Osoby niepełnosprawne w stop-
niu umiarkowanym od dnia l lipca
2014 r. uzyskają kartę parkingową
na podstawie wydanego od dnia
l lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności albo orzecze-
nia o wskazaniach do ulg i upraw-
nień, zawierającego wskazanie
w zakresie karty parkingowej.

Ważne:
Wskazanie do karty parkingo-

wej w orzeczeniu o umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawności
jest uzależnione od symbolu przy-
czyny niepełnosprawności i tego,
że osoba niepełnosprawna ma
znaczne ograniczone możliwości
samodzielnego poruszania się.

Uwaga:
Wskazanie do karty parkingo-

wej będą mogły uzyskać wyłącz-
nie osoby mające zarówno znacz-
nie ograniczone możliwości samo-
dzielnego poruszania się jak
i przyczynę niepełnosprawności
oznaczoną symbolem 04-0 (cho-
roby narządu wzroku), 05-R (upo-
śledzenie narządu ruchu) lub
l O-N (choroba neurologiczna).

Osoby niepełnosprawne, które
nie ukończyły 16 roku życia od
dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę
parkingową na podstawie wyda-
nego od dnia 1 lipca 2014 r. orze-
czenia o niepełnosprawności za-
wierającego wskazanie w zakresie
karty parkingowej.

Uwaga:
W przypadku tych osób wska-

zanie do karty parkingowej me jest
uzależnione od symbolu przyczy-
ny niepełnosprawności, ale wy-
łącznie od tego, że dziecko ma
znacznie ograniczone możliwości
samodzielnego poruszania się, co
ustala się uwzględniając m.in. wiek
dziecka. Jeżeli zatem to wiek
dziecka w chwili orzekania powo-
duje, że ma ono trudności w po-
ruszaniu się, nie uzyska ono wska-
zania do karty parkingowej.

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta
parkingowa wydawana jest wy-
łącznie na czas określony. Karta
parkingowa wydawana jest na
okres ważności orzeczenia jednak
nie dłużej niż na okres 5 lat.

Uwaga:
Jeżeli orzeczenie uprawniające

do karty parkingowej zostało wy-
dane na czas nieokreślony (bez-
terminowo) albo na okres dłuższy
niż 5 lat to i tak karta parkingowa
zostanie wydana wyłącznie na
okres 5 lat od dnia jej wydania.
Jeżeli orzeczenie po dniu l lipca
zostanie wydane na czas nieokre-
ślony to karta parkingowa straci
swoją ważność po 5 latach. Ale
w tym przypadku, aby uzyskać ko-
lejną kartę wystarczy złożenie
wniosku o jej wydanie, nie będzie
potrzebne nowe orzeczenie.

Zasady wydawania kart parkingowych
dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką,
rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych

PCPR
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Trochê o lataniu

Kiedy myślimy o jakiejkolwiek
podróży, zawsze zastanawiamy
się, jak dotrzeć na miejsce? Jeżeli
jest to blisko, zapewne wybierze-
my samochód lub autobus. Jeżeli
odległość będzie wymagała od nas
spędzenia kilku godzin, często
w ciasnym fotelu, zaczynamy my-
śleć, jak maksymalnie skrócić ten
czas. Do wyboru będziemy mieć
szybką kolej i wcale nie myślę tu
o Pendolino, bo to dopiero na-
miastka systemu szybkiej kolei
w Polsce – albo samolot. Szybka
kolej działa już w kilku państwach
świata i sprawdza się doskonale.
Licząc czas dojazdu do lotniska,
odprawy, lotu samolotem i po-
nownie dojazdu do centrum, ko-
lej zdecydowanie wygrywa. Pod-
różując po Japonii, korzystałem ze
słynnych Shinkansenów pędzą-
cych nawet 350 km/h. Pokonanie
tysiąckilometrowej trasy, stawało
się czystą przyjemnością. Podróż
trwała niecałe cztery godziny –
łącznie z postojami. Kiedy jednak
myślimy o odległościach kilku ty-
sięcy kilometrów, sprawa wydaje

Bardzo często słyszę, że
aby podróżować, a w szcze-
gólności latać, trzeba
mieć odwagę. Mam wrażenie,
że to nie odwaga, a rozsą-
dek, o czym postaram się
przekonać wszystkich, któ-
rzy mają ochotę wyruszyć
w świat.

się prosta – samolot. Tutaj nie
mamy wyboru, chyba że chcemy
spędzić kilka albo kilkanaście dni
w podróży. Niestety, wielu z nas,
kiedy usłyszy słowo samolot, roz-
waża rezygnację z wymarzonego
urlopu. Czy jest się właściwie cze-
go bać? Podobno strach przed la-
taniem należy do najpowszech-
niejszych lęków współczesnego
człowieka. Mimo dużego zainte-
resowania podróżami samoloto-
wymi, wiele osób wciąż panicznie
reaguje na samą myśl o wzbiciu się
w powietrze. Bądź co bądź, to bla-
szana rura z doczepionymi nieru-
chomymi skrzydłami, nad którą
jako pasażer nie mamy żadnej
władzy. Faktem jest, iż czynność
zwana lataniem należy do dość
nienaturalnych dla człowieka,
przywykłego do podróżowania po
ziemi i posiadania pod stopami
względnie pewnego gruntu.

Mam wrażenie, że na negatyw-
ny obraz podróży samolotem
wpływ mają w dużej mierze media,
które bardzo mocno eksploatują
temat każdej zaistniałej katastrofy
lotniczej i nadmiernie ją nagła-
śniają, co w niektórych osobach
dodatkowo wzmaga strach przed
lataniem. Choć statystycznie dużo

mniej pasażerów ginie w wypad-
kach samolotowych – w roku 2015
zginęło w 20 katastrofach lotni-
czych 186 osób, dla porównania
w wypadkach drogowych UWA-
GA! 25 000 osób – to nadal kata-
strofa lotnicza, w której ginie jed-
norazowo znacznie więcej osób jest
medialnie ciekawszym tematem.
Ponadto powszechność wypadków
samochodowych i bardzo duża ich
liczba sprawia, że często nie wywo-
łują one u nas takiego przerażenia
i potrafimy zazwyczaj przejść nad
nimi do porządku dziennego. Gdy
natomiast katastrofy lotnicze zda-
rzają się stosunkowo rzadko,
a skala zniszczeń, jakie ze sobą
niosą, jest o wiele, wiele większa,
wpływa to negatywnie na postrze-
ganie podróży samolotowych.
Z roku na rok maleje i tak już ni-
ska liczba śmiertelnych ofiar kata-
strof samolotowych – średnio na
3,1 miliona lotów zdarza się zaled-
wie jeden wypadek. Jak się również
okazuje, nie każda katastrofa, nie-
sie za sobą śmierć pasażerów, cze-
go przykładem są słynne lądowa-
nia kapitana Sullenbergera na rze-
ce Hudson, czy też kapitana Wro-
ny na warszawskim Okęciu. Rów-
nież pod względem technologicz-
nym samolot należy do o wiele bar-
dziej zaawansowanych środków
transportu niż samochód, a jego
system ostrzegania przed ewentu-
alnymi niedogodnościami lub
usterkami znajduje się na napraw-
dę wysokim poziomie.

Obalmy jeszcze kilka mitów
związanych z lataniem i odpo-
wiedzmy sobie na kilka nurtują-
cych nas pytań. Bo chyba nie ma
osoby, która nie zada sobie tych
pytań wchodząc na pokład.

Czy można otworzyć drzwi
w trakcie lotu? Co prawda otwar-
cie drzwi faktycznie doprowadzi-
łoby do śmierci, ale to, że jakiś pa-
sażer albo terrorysta tego doko-
na jest niemożliwe. Mówiąc pro-
sto. Na zewnątrz jest niskie ciśnie-
nie, wewnątrz wysokie. Drzwi są
tak skonstruowane, że aby je
otworzyć trzeba najpierw je we-
pchnąć do środka, potem uchylić
i wysunąć na zewnątrz. W czasie
lotu jest to niemożliwe. Za wyjąt-
kiem agenta 007, Supermena i kil-
ku innych mega ludzi.

Czy przez drobną szczelinę w po-
szyciu samolotu może mnie wyssać?
Gwałtowna dekompresja i zwią-
zana z nią katastrofa może nastą-
pić jedynie przy wybuchu bomby
lub znaczącym rozerwaniu całej
konstrukcji samolotu. Co prawda
ciśnienie zacznie spadać, ale po-

Usmiech stewardesy – bezcenny

Największy pasażerski samolot świata Airbus A380

Podróż 46
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nieważ jego ubytek rozkłada się
równomiernie na całą maszynę,
pilot ma czas na obniżenie lotu
i wyrównanie ciśnienia.

Czy ta namiastka pasów bezpie-
czeństwa – porównując nawet do
pasów w samochodzie – to nie chwyt
psychologiczny? Oczywiście, zacię-
cie zatrzasku pasów może utrud-
nić szybkie wydostanie się z samo-
lotu, ale mimo wszystko więcej jest
z nich pożytku niż szkody. Wiele
katastrof pokazało, że podczas
zderzenia z ziemią pasażera może
wyrzucić z krzesła, odbić od ścia-
ny czy fotela, a także od innych
ludzi. Lepiej stracić kilka sekund
na rozpięcie pasów, niż poczuć się
jak kulki w maszynie losującej lot-
to. Nie tak dawno przeczytałem
o locie nad Australią, gdzie samo-
lot wpadł w turbulencje tak silne,
że 90 pasażerów odwieziono po
lądowaniu do szpitala. Samolot
wyszedł z opresji bez uszkodzeń,
a większość pasażerów z urazami
to ci, którzy nie mieli zapiętych pa-
sów.

Czy turbulencje są groźne? Tak,
ale bardziej dla nas niż dla samo-

lotu (przykład wyżej). Dla większo-
ści pasażerów turbulencje są naj-
gorszym i najbardziej stresującym
momentem lotu. Warto wiedzieć,
że piloci porównują je do wybojów
na drodze. Zapewniają, że samo-
loty są tak zbudowane, żeby wytrzy-
mać zarówno turbulencje, jak
i ekstremalnie silny wiatr.

Czy maski tlenowe to pic na
wodę, mający za zadanie uspokoić
pasażerów? W razie znacznej de-
kompresji pasażerowie i załoga
zostaliby zmuszeni do korzystania
z powietrza wlatującego z zew-
nątrz, które jak wiadomo zawiera
zbyt mało tlenu. Dopóki samolot
nie obniży pułapu do chociaż
trzech tysięcy metrów, oddycha-
nie bez masek tlenowych jest de-
likatnie mówiąc, trudne.

Czy uderzenie pioruna uszkodzi
samolot? Pioruny są głośne, jasne
i nieprzewidywalne, dlatego budzą
strach przed podróżującymi sa-
molotami. Współczesne samolo-
ty są zbudowane tak, żeby wytrzy-
mać uderzenie wyładowania at-
mosferycznego. Bezpieczni są nie
tylko pasażerowie, ale również
sprzęt elektryczny, a także paliwo.

Teraz kilka spraw bardziej przy-
ziemnych.

Czy na dużej wysokości alkohol
mocniej uderza do głowy? Poziom
alkoholu we krwi pasażera samo-
lotu jest taki sam, jak na ziemi.
Jednak, ponieważ powietrze w ka-

binie pasażerskiej ma mniej tlenu
(ciśnienie w kabinie jest podobne
jak na wysokości 1500-2000 m
n.p.m), człowiek może czuć się
nietrzeźwy, nawet jeśli nic nie pił.
Poza tym wiadomo, że najlepiej
pije się w górach.

Czy podczas rejsu fekalia zrzuca-
ne są na ziemię? Historie o spada-
jącej kupie można włożyć między
bajki. Pilot nie może otworzyć
zbiornika z nieczystościami i zrzu-
cić jego zawartości na mieszkań-
ców np. Leżajska. Jedynymi po-
dejrzanymi zapaskudzenia nasze-
go ubrania są więc gołębie lub są-
siedzi z wyższych pięter.

Czy jeśli naciśniemy spłuczkę sie-
dząc na sedesie to utkniemy?
Utknięcie na samolotowym sede-
sie jest możliwe wyłącznie wtedy,
kiedy ciało utworzy idealnie her-
metyczny korek. Adam Savage
z „Pogromców mitów” próbował
dokonać tego triku, ale nic z tego
nie wyszło. Jednak mimo wszyst-
ko lepiej spuszczać wodę na sto-
jąco i przy opuszczonej klapie.

Czy ptak jest zagrożeniem dla sil-
ników? Silnik to podstawa – praw-
da, niebo to ptaki – prawda, ptaki
to śmiertelne zagrożenie dla sil-
ników – kłamstwo. W odwrotną
stronę owszem – ptak w zetknię-
ciu z silnikiem nie ma żadnych
szans, silnik natomiast spokojnie
sobie poradzi. Podczas budowy
samolotów przeprowadza się sze-

reg testów bezpieczeństwa, spraw-
dzających także wytrzymałość sil-
ników na ciała obce – to po pierw-
sze. Po drugie, gdyby jakimś cu-
dem silnik okazał się uszkodzony,
każdy samolot jest w stanie awa-
ryjnie dotrzeć na najbliższe lotni-
sko na drugim silniku. No, a po
wtóre – lepiej żeby ptak nie wpadł
do silnika.

Pytań, które sobie zadajemy sie-
dząc w samolocie jest wiele.
O autopilota, latanie we mgle, ta-
nie linie lotnicze, urządzenia elek-
troniczne na pokładzie, komórki
na pokładzie, znikanie samolotów,
kołowanie nad lotniskiem itd, itd.
Niestety, dzisiaj chcąc poznawać
odległe kraje i przeżyć przygodę
musimy zmierzyć się z wyzwa-
niem, jakim jest samolot. Ale
wchodząc do samolotu pamiętaj-
my o jednym, a mianowicie o tym,
że już sama podróż jest przygodą.

Tekst, zdjęcia Ireneusz Wołek

Prawie jak w biznes klasie

Stewardzi azjatycjiej lini
Tigerair

Na pokładzie Dreamlinera

Sen to najlepsze co może nas
spotkać

Pokładowe jedzenie

Takie chmury nie wróżą niczego dobrego Wybrzeże Morza Czerwonego

www.niezwyklyswiat.com
Niezwykly
Swiat
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Znajdź swój powód

do uśmiechu!
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