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Drodzy Czytelnicy! 
Prezentując Państwu kolejny numer „Kuryłowskich Wieści” sięgamy do tego co już za nami, czyli po pięknym 
słonecznym lecie, radosnych wakacjach, Dożynkach Gminnych, ale też do tego co udało się osiągnąć przez 
minione 4 lata naszego Samorządu. Warto więc sięgnąć do lektury kwartalnika i powspominać przyjemne 
chwile.

Redakcja KW 
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  - Drodzy Państwo, warto 
przypomnieć, że gmina Ku-
ryłówka jest typową gminą 
rolniczą, w której przeważa-
ją małe gospodarstwa rolne. 
Roczny Budżet Gminy wynosi 
około 16 mln, co nie pozwala 
na angażowanie znaczących 
środków własnych na inwe-
stycje. Tym bardziej cieszy 
fakt, że mimo ograniczonych 
możliwości finansowych w ubie-

głej kadencji udało się zrealizować wiele niezwykle kosz-
townych zadań, a najważniejsze z nich to: 
-  wykonanie kanalizacji sanitarnej w największych wio-

skach na terenie gminy. Łącznie do tej pory skanalizo-
wane zostało 80% 

- przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody oraz 
budowa nowej sieci wodociągowej. 

Stacja uzdatniania wody w Kuryłówce. 

Stacja uzdatniania wody w Dąbrowicy

- przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Spół-
kę, która po odpowiednim doposażeniu z powodze-
niem realizuje m.in. gospodarkę odpadami na terenie 
gminy, 

- po wieloletniej przerwie odbudowany został system 
opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, utwo-
rzone zostały dwa punkty przedszkolne dla dzieci od 
3 roku życia, w związku z tym powstała  odpowiednia 
infrastruktura dla najmłodszych, czyli place i miejsca 
zabaw w Kuryłówce, Brzyskiej Woli i w Dąbrowicy,  
a w roku bieżącym zmodernizowanę zostały oddziały 
przedszkolne,     

Plac zabaw w Brzyskiej Woli

SAMORZĄD GMINY KURYŁÓWKA
KADENCJA 2010 – 2014 .

Zbliża się koniec kadencji obecnego Samorządu Gminy. Z tej okazji warto przypomnieć jego skład oraz dokonania 
w minionych 4 latach.
Samorząd kadencji 2010 -  2014 w naszej Gminie tworzyli:
Tadeusz Halesiak – wójt
Stanisław Kotulski - Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Pleskacz – z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
Radni: Wiesław Borek, Zofia Niemiec – Dziekan, Kazimierz Lewkowicz, Piotr Liber, Tadeusz Kyć, Dominik 
Kusy, Tadeusz Łapka, Zygmunt Waliłko, Robert Socha, Wiesław Socha, Andrzej Kulpa,  Stanisław Mazurek, 
Jerzy Szczap. 

O tym czego udało się wspólnie dokonać najlepiej przekaże Państwu gospodarz gminy – wójt Tadeusz Halesiak.
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 Plac zabaw w Dąbrowicy

Plac zabaw w Kuryłówce

-  sukcesywnie wzbogacamy ofertę turystyczną gminy,  po-
wstał nowy szlak rowerowy, poprawiliśmy otoczenie nad 
Zalewem w Ożannie wyremontowanych zostało wiele 
alejek, ustawione nowe ławki, oczyszczone dno zalewu,

Alejki spacerowe nad Zalewem w Ożannie
-  w znaczący sposób zmieniła się baza sportowa, przy 

zespole szkół w Kuryłówce wybudowaliśmy kompleks 
boisk Orlik, nowy wymiar po remoncie i rozbudowie 
uzyskał stadion sportowy ZŁOTSAN, z boiskiem po-
mocniczym, profesjonalną bieżnią, budynkiem gospo-
darczym, nowymi trybunami i ogrodzeniem,  

Orlik w Kuryłówce

 Plac zabaw przy stadionie w Kuryłówce

Stadion ZŁOTSAN w Kuryłówce  
z zapleczem gospodarczym

-  jak w każdej kadencji tak i w tej doposażyliśmy Ochotniczą 
Straż Pożarną, wyremontowaliśmy dwie kolejne strażnice 
OSP, zakupione zostały dwa samochody zadaniowe,  

Strażnica OSP w Dąbrowicy

 Remont Strażnicy OSP w Kuryłówce

-  w budynkach szkolnych wymienione zostały systemy 
grzewcze z węglowych na gazowe lub pompy ciepła  
w SP w Brzyskiej Woli, boiska sportowe przy szkołach.
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Boisko przy SP w Brzyskiej Woli

- w ramach projektu „Samorządowe Spółdzielnie Socjal-
ne-miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych” po-
wstała Samorządowa Spółdzielnia Socjalna „Rozwój”, 
Partnerski projekt Gminy Kuryłówka i Gminy Leżajsk. 
Pozyskane zostały środki na zakup niezbędnego sprzę-
tu i wyposażenia oraz wsparcie pomostowe na zatrud-
nienie 6 pracowników na okres 6 m-cy. Zakupiono m.in. 
autobus do przewozu dzieci, kosiarki i odśnieżarki, kosy 
spalinowe, piły spalinowe, sprzęt do konserwacji boisk 
sportowych i wyposażenie biura.  

- gmina oraz jednostki organizacyjne zrealizowały ponad-
to wiele projektów, które przyczyniły się do rozwoju i 
poprawy życia mieszkańców m.in. projekty z zakresu 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu realizowa-
ne przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kury-
łówce „ Czas na aktywność w Gminie Kuryłówka” Łączna 
wartość ok. 840 tys. zł. „Aktywna Młodzież w Gminie 
Kuryłówka 240 tys. zł., działalności kulturalnej doposa-
żanie w ramach projektów Orkiestry Dętej GOK w nowe 
stroje i instrumenty, remont budynku GOK,

Budynek GOK w Kuryłówce

 Wyremontowany „Grzybek” w Kuryłówce 

dofinansowania standardów placówek wsparcia dzien-
nego – w ośmiu działających świetlicach, dożywianie 
dzieci, rozwijanie zainteresowań i pasji-Pracownia Oran-
ge w Brzyskiej Woli, warsztaty regionalnego rzemiosła 
ludowego dla dzieci i pań we wszystkich Kołach Gospo-
dyń Wiejskich wartości ok. 35 tys. zł..
- zadań tych można byłoby wykonać jeszcze więcej, jed-
nak wiele środków jak na taką małą gminę jak nasza, 
bo ponad milion zł, przekazaliśmy w minionej kaden-
cji na realizację zadań znajdujących się w kompetencji 
powiatu. To niekomfortowa sytuacja dla nas, gdyż bo-
rykając się z własnymi niedoborami finansów, jesteśmy 
zobligowani do współfinansowania zadań powiatu re-
alizowanych na terenie naszej gminy. I tylko fakt, że to 
inwestycje niezwykle ważne dla mieszkańców gminy 
Kuryłówka, bo najczęściej dotyczą budowy lub remontu 
dróg powiatowych, powoduje, że podejmujemy to nie-
łatwe wyzwanie.   
Wiele zadań znajduje się jeszcze w trakcie realizacji np. 
remont Domu Wiejskiego w Brzyskiej Woli

 Remont Domu Wiejskiego w Brzyskiej Woli

Jest ich znów wiele, ale najważniejsze, że jest pokrycie 
finansowe na ich realizację. 
Jednak są też niedoścignione marzenia, które nikomu 
nie są obce, także i mnie na tym stanowisku, które mam 
zaszczyt piastować. Marzyłem o nowym budynku Urzę-
du Gminy, z przestrzennymi holami, dostosowaniem do 
potrzeb osób niepełnosprawnych i odpowiednią salą na 
potrzeby Obrad Rady Gminy. Niestety to zadanie musia-
ło pozostać w sferze marzeń, gdyż brak odpowiedniego 
wsparcia w postaci projektu współfinansowanego ze 
środków zewnętrznych dla tego typu inwestycji oraz 
rozsądne gospodarowanie posiadanymi zasobami dla 
zaspokojenia ważniejszych potrzeb, wyprzedziły marze-
nia, które być może jeszcze kiedyś staną się realne.      

Niezwykle ważnymi inwestycjami dla Mieszkańców na-
szej gminy są prace związane z poprawą infrastruktury 
drogowej. W minionych latach wykonaliśmy ich bardzo 
dużo, co znacznie poprawiło funkcjonalność dróg nie 
tylko gminnych, ale i powiatowych. 
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Przebudowa drogi gminnej nr ew. 680, 787 oraz 1237 
w Kuryłówce :
Wartość zadania: 39519,41zł     2014 r.

Przebudowa drogi gminnej nr ew. 1586, 1598  w Ku-
ryłówce:
Wartość zadania: 104197,53 zł   2014 rok 

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
obrębie Kuryłówka w ciągu działek o nr ewid 2569, 
2617, 2643, 2700, 2716, 2759, 2774 :  
Całość zadania: 76151,55 zł 
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego: 50000,00 zł 
2 014 rok
 

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ob-
rębie Kuryłówka dz. o nr ewid.  2820: 
Całość zadania: 80000,00 zł
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego: 66000,00 zł   
2012 rok

Remont dróg gminnych publicznych: nr 104607R 
Ożanna –Tarnawiec  od km 0+000 do km 0+536,49   
i nr 104604 R Kuryłówka – Ożanna od km 3+266,42 
do km 5+338,66 :
Całość zadania: 555210,60 zł
Dofinansowanie Wieloletniego Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 -277605,30 zł    
2011 rok

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ob-
rębie Dąbrowica dz. o nr ewid.  614, 723:
Całość zadania: 70000,00 zł     
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego FOGR: 
55000,00 zł 2014 r.  

INWESTYCJA DROGOWE W GMINIE KURYŁÓWKA 
W LATACH 2010 - 2014
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Remont drogi gminnej publicznej nr 104606R w Ko-
lonii Polskiej nr 43 w km 0+000 – 0+960 oraz drogi 
gminnej publicznej nr 104602 w Słobodzie na dział-
ce nr 163 w km 0+476- 1+010:
Całość zadania: 399440,53 zł
Dofinansowanie ze środków powodziowych: 350000,00   
2011 rok

Przebudowa drogi gminnej nr ew 53/2 w Kolonii Pol-
skiej: 
Całość zadania: 45000,00 zł   2014 r.

Remont drogi gminnej nr 104602R dz. nr ewid. 
198/2, 163, 74, 67  w km 0+000 do km 0+392 oraz  
w km 1+010 – 2+096 wraz z remontem przepustu w km 
1+780 w miejscowości Słoboda:
Całość zadania: 225585,00zł zł
Dofinansowanie ze środków powodziowych: 180400,00 zł  
2014 rok

Remont drogi gminnej nr 104609R, dz. ewid. nr 717/1, 
w km 0+000 - 0+502 w miejscowości Jastrzębiec:
Całość zadania: 184561,20 zł
Dofinansowanie ze środków powodziowych: 130000,00 zł    
2014 rok

Remont ciągu dróg gminnych wewnętrznych o nr 
ewid. 1845 i 
1860/13 w Ku-
ryłówce w km 
0+000 - 0+330 
oraz remont 
drogi gminnej 
wewnętrznej o 
nr ewid. 2153 w 
Brzyskiej Woli  
w km 0+000 - 
0+360  : 
Całość zadania: 
121516,96 zł
D o f i n a n s ow a -
nie ze środków 
powodziowych: 
110510,00 zł
2013 rok

 
Remont ciągu dróg wewnętrznych o nr ewid. 
603,577,607/1 w 
Kuryłówce w km 
0+000 – 0+820 
oraz remont ciągu 
dróg wewnętrz-
nych o nr ew. 731 
w Kuryłówce w km 
0+000 – 0+395 i 
778 w km 0+000 – 
0+150:   
Całość zadania: 
191489,68 zł
Dofinansowanie ze 
środków powodzio-
wych: 191400,00 zł   
2012 rok
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Przebudowa dro-
gi powiatowej nr 
1249R Brzyska Wola 
- Dąbrowica w km 
0+000 – 0+330, 
0+950 -1+367, 1+403 
-1+630 :
Dofinansowanie ze 
środków Gminy Kury 
łówka: 100000,00  zł   
2014 r
 
1) 250 000,00 zł na 

realizację zada-
nia pn. „Remont 
drogi powiato-
wej nr 1246R 
Kuryłówka – 
Granica Powiatu 
(Tarnogród)” – 
2010

2) 470 801,49 zł na realizację zadania: „Remont odcinka 
drogi powiatowej nr 1246R Kuryłówka – gr. powiatu 
(Tarnogród) w km 8+800 – 12+486 (na odcinku Brzy-
ska Wola – Jastrzębiec).  2011

Łączne dofinansowanie ze środków Gminy Kuryłówka: 
720801,49 zł  

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1247R 
Brzyska Wola – Kolonia Polska w miejscowości Sło-
boda na odcinku  900 mb. 
Łączne dofinansowanie ze środków Gminy Kuryłówka: 
249531,72 zł   2012 rok

Przebudowa drogi powiatowej nr 1251R Majdan Sie-
niawski – gr. pow. Kolonia Polska w km 6+622 – 7+600 
w miejscowości Kolonia Polska”:
Łączne dofinansowanie ze środków Gminy Kuryłówka : 
76 484,00 zł  2013r

”Remont drogi powiatowej nr 1253R Dąbrowica 
Duża – gr. powiatu Cieplice w km 0+300 – 0+800  
w miejscowości Dąbrowica”:
Łączne dofinansowanie ze środków Gminy Kuryłówka:  
4 303,77 zł     2012

Remont mostów w km 1+262, 1+430 oraz przepustów 
w km 1+574, 1+211 w ciągi drogi powiatowej nr 1247R 
Brzyska Wola – Kolonia Polska w miejscowości Brzyska 
Wola”

Przebudowa drogi powiatowej nr 1247R Brzyska Wola 
– Kolonia Polska w km 0+650 – 0+950 w miejscowości 
Brzyska Wola”.
Łączne dofinansowanie ze środków Gminy Kuryłówka: 
49954,00 zł     2013rok
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„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 
1250R Kuryłówka – Kolonia Polska – gr. pow. Cieplice  
w km 0+765”
Łączne dofinansowanie ze środków Gminy Kuryłówka : 
16000,00 zł   2014rok

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Le-
żajsk – Łańcut – Dylągówka –Szklary na odcinku Gra-
nica Województwa - Leżajsk
Okres realizacji – 2011-2013
Długość rozbudowanej drogi – 13,36 km
Wartość projektu: 43 818 531 zł
Budżet Unii Europejskiej: 34 187 476 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego : 5 131 140 zł
Budżet Państwa: 4599915zł

28 września br. na stadionie w Kuryłówce Klub Sporto-
wy ZŁOTSAN już po raz piąty zorganizował rozgrywki 
w piłce nożnej upamiętniające jednego z najbardziej 
utalentowanych piłkarzy tego klubu – śp. Józefa Hajda-
sza. W turnieju uczestniczyły cztery drużyny:   nauczy-
ciele i księża z Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku, 
reprezentanci Starostwa Powiatowego w Leżajsku, MO-
TOZBYT Marek Żurek w Leżajsku, ZŁOTSAN Kuryłówka. 
Po podsumowaniu rozgrywek wynik był następujący:  
I miejsce ZST Leżajsk, II miejsce Starostwo Powiatowe 
Leżajsk, III MOTOZBYT Marek Żurek Leżajsk, IV miejsce 
ZŁOTSAN Kuryłówka. Ponadto przyznano nagrody indy-
widualne w następujących kategoriach: 
-  najlepszy zawodnik turnieju- Adam Leja ZŁOTSAN,
-  król strzelców - o. Bartolomeusz ZST Leżajsk

-  najlepszy bramkarz – Ireneusz Hospod ZŁOTSAN Kury-
łówka

-  senior turnieju – Andrzej Ordecha ZŁOTSAN Kuryłówka
-  nagroda specjalna turnieju- Maciej Nalepa ZST Leżajsk
Najlepsi zawodnicy poszczególnych drużyn: Piotr Mia-
zga z ZST Leżajsk, Bartłomiej Krauz Starostwo Leżajsk, 
Sławomir Fus MOTOZBYT Marek Żurek Leżajsk, Wiesław 
Kowal ZŁOTSAN Kuryłówka. Organizatorzy składają ser-
deczne podziękowania sponsorom tego przedsięwzię-
cia: Wójtowi Gminy Kuryłówka, Staroście Leżajskiemu, 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Sarzyny, Firmom: 
MOTOZBYT Marek Żurek, AUTO BAJEX, Pizzeria Aniela 
z Nowej Sarzyny, BUDMAX, HOKE z Mielca, oraz Panom 
Zbigniewowi Pleskaczowi, Janowi Ćwikle i Stanisławowi 
Kiełbowiczowi. 

V Memoriał im. śp. Józefa Hajdasza w Kuryłówce
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Policjanci z leżajskiej drogówki podczas spotkania w Ze-
spole Szkół w Kuryłówce rozdawali elementy odblasko-
we. Funkcjonariusze zachęcali do noszenia elementów 
odblaskowych i przypominali o zmianie przepisów do-
tyczących ich stosowania przez pieszych. Fundatorem 
tych przedmiotów był Urząd Gminy w Kuryłówce. Spo-
tkanie w szkole ma propagować znajomość przepisu, 
który obowiązuje po nowelizacji prawa o ruchu drogo-

wym. Od 31 sierpnia 2014r. każdy pieszy poruszający się 
po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym 
musi używać elementów odblaskowych w sposób wi-
doczny dla innych uczestników ruchu. Przepis nie obo-
wiązuje pieszych, którzy poruszają się po chodniku lub 
drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych. Warto 
pamiętać o tym obowiązku – dzięki elementom odbla-
skowym, których używa pieszy, kierowca dostrzega go 
znacznie wcześniej. Na tyle wcześnie, że jest w stanie 
uniknąć potrącenia. Policjanci zalecają używanie odbla-
sków także rowerzystom!  Elementami odblaskowymi 
mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, 
kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie: od-
blaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, 
w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas 
będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla 
innych uczestników ruchu drogowego. Za nieprzestrze-
ganie tego przepisu grozi kara grzywny od 20 do 500 
złotych.

KF

Od dwunastu lat niezmiennie w pierwszą  niedzie-
lę  września w gminie Kuryłówka odbywają się  dożyn-
ki gminne. O godzinie 15-tej uroczystości rozpoczęto 
mszą świętą koncelebrowaną przez ks. Piotra Babijczuka  
i ks. Leszek Pankowskiego w kościele pod wz. Św. Mikoła-
ja . Po modlitwie w intencji rolników, poświęceniu wień-
ców, liturgia dobiegła końca i barwny korowód prowa-
dzony przez Marżonetki i Orkiestrę Dętą  udał się na plac 
dożynkowy przy Strażnicy OSP. Tam nastąpiło tradycyjne 
przekazanie chleba, przez starostów dożynek Bogumiłę 

Socha (Kuryłówka) 
i Roberta Sochę 
(Brzyska Wola) na 
ręce Wójta Gminy 
Tadeusza Halesia-
ka. Wójt przywitał 
mieszkańców i  przy-
byłych gości, dzięku-
jąc rolnikom za trud 
i poświęcenie w pra-
cy na roli.  

Pan Wójt wraz 
z Przewodniczącym 
Rady złożyli serdecz-
ne podziękowania  
i  nagrodzili 14  rolni-
ków Gminy Kuryłów-
ka  za wysokie osią-
gnięcia w produkcji 

rolnej (Beata Cieryt, Tadeusz Gajewski, Jan Skwara, 
Leszek Wójcik, Antoni Łuszczak, Marek Rakszawski, 
Kazimierz Czarniecki, Mieczysław Pietrycha, Jacek 
Garbacz, Grzegorz Szegda, Włodzimierz Śliwa, An-
drzej Kycia, Kazimierz Choma, Tomasz Surgota). 

Podczas trwania dożynek nastąpiło również roz-
strzygnięcie konkursu ph. „Piękna i bezpieczna zagro-
da wiejska”, którego laureatami  zostali: Daniel Wilkos  
z Brzyskiej Woli, Anna i Marek Rakszawscy z Jastrzęb-
ca, Leszek Wójcik z Jastrzębca oraz Kazimierz Choma 
z Wólki Łamanej. W tegorocznych uroczystościach do-
żynkowych uczestniczyły wieńce żniwne z dziewięciu 
sołectw naszej Gminy, tj.: Brzyska Wola, Dąbrowica, Ko-

POLICJANCI ROZDAWALI ODBLASKI

DOŻYNKI 2014„…żeby chleba było więcej,
żeby radość, żeby szczęście…”
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Rozmowa z DyrektoremPodkarpackiego Oddziału
Regionalnego Agencji Restrukturyzacjii Modernizacji Rolnictwa

MARKIEM ORDYCZYŃSKIM
kandydatem z Leżajska do Sejmiku Województwa Podkarpackiego

lonia Polska, Kulno, Kuryłówka, Ożanna, Słoboda, Tarna-
wiec oraz Wólka Łamana. 

Po prezentacji części obrzędowej, nastąpiło od-
śpiewanie staropolskich pieśni dożynkowych „Błogosła-
wiony chleb ziemi czarnej” oraz „Zawołanie żniwne”. Co by 
tradycji stało się zadość, tak jak co roku odbył się rów-
nież wspólny taniec - POLKA.

Następnie w części artystycznej  zaprezentowały 
się:  Orkiestra Dęta i Chór męski– zespoły działające przy 
GOK w Kuryłówce.  W dalszej części usłyszeliśmy zespół 

wokalny MERITUM z MCK w Leżajsku, dziewczyny swo-
im pięknym występem przypomniały przeboje nie tyl-
ko polskie ale i zagraniczne.  Na swój koncert zaprosiła 
nas  SOŁTYSOWA KAPELA z Szówska, która rozśpiewała i 
roztańczyła przybyłą publiczność.  O godz. 20-tej  sceną 
pod Grzybkiem zawładną zespół muzyczny VICE VERSA 
przy, którym uczestnicy zabawy świetnie bawili się do 
późnych godzin nocnych. 

Organizatorzy pragną bardzo serdecznie  podzię-
kować sponsorom za wsparcie finansowe uroczystości 
dożynkowych: Grupa Żywiec S. A. - Browar Leżajsk, Pol-
skie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie 
oddz. w Sanoku, Wod-Kan CO i Gaz Palikówka, Wod-Kan 

CO i Gaz Krasne, F.H.B. BUD-MAX  Kuryłówka, A.P.S. Sp. 
z o.o. Gospodarstwo Rolne w Kuryłówce, ELINSBUD, IN-
VENTOR – obsługa cateringowa imprez, Usługi Transpor-
towe i Rolnicze - Karol Koperda, BROSS BROKER – TUW, 

Usługi Kulinarne - Andrzej Więcław, Wiesław Grabarz, 
SUDR Grodzisko Dolne, Sklep Spożywczo-Przemysłowy 
– Marian Kiszczak, Bank Spółdzielczy  w Leżajsku, DO-
MINNET, F.H.U. Plus-Market w Kuryłówce, Piekarnia Ma-
ria i Michał Garbacz.
        

gbpwz
Więcej zdjęć na www.kurylowka.pl 

Marek Ordyczyński od sześciu lat Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regional-
nego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa aktywnie uczestnicy w 
rozwoju Podkarpackiego rolnictwa i  obszarów wiejskich. W tym czasie Podkarpacka 
wieś skorzystała z kilku miliardowego unijnego wsparcia. Pieniądze te pozwoliły wie-
lu gospodarstwom rolnym zakupić nowoczesne maszyny a przemysł rolno - spożyw-
czy stał się bardziej konkurencyjny.  Od 2010 roku Radny Rady Powiatu Leżajskiego. 
Wcześniej pracował w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, gdzie między innymi 
pełnił funkcję Kierownika Urzędu Pracy oraz w Starostwie Powiatowym w Leżajsku 
na stanowisku Naczelnika ds. promocji i współpracy międzynarodowej. Ma liczne 
doświadczenia w międzynarodowej współpracy. Wspomagał powstanie nowocze-
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snych  instytucji rynku pracy na Łotwie i w Estonii. 
Jako konsultant współpracował z polskimi, holender-
skimi i duńskimi ministerstwami pracy,  rolnictwa 
oraz spraw zagranicznych w przygotowaniu Polski do 
wdrożenia programów unijnego wsparcia. Biegle po-
sługuje się językiem angielskim. Od urodzenia mieszka  
w Leżajsku. Żona Renata jest nauczycielką, oboje są 
szczęśliwymi rodzicami Ani, Alka i Maćka. Hobby to ar-
chitektura, motoryzacja, aktywne spędzanie czasu w ogro-
dzie.

W zbliżających się wyborach samorządowych kandy-
dat do Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 
listy Platformy Obywatelskiej ( lista nr 4 miejsce 4)

Co wpłynęło na decyzję o kandydowaniu do Sejmi-
ku Województwa Podkarpackiego?

To, że jestem na liście kandydatów do Sejmiku  to w 
pełni przemyślana decyzja. Uważam bowiem, iż   zdo-
bywając  mandat radnego Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego będę mógł w większym stopniu wspo-
magać rozwój Leżajska, Leżajskiego Powiatu i całego 
Podkarpacia.  Jako samorządowiec widzę jak bardzo 
rozwój gmin czy powiatów uzależniony jest od ze-
wnętrznych możliwości, przede wszystkim finanso-
wego wsparcia środami unijnymi różnych projektów. 
Nie ma takiej dziedziny związanej życiem społeczno-
-gospodarczym, która nie jest wspierana środkami 
zewnętrznymi przede wszystkim unijnymi. Samorząd 
Wojewódzki jest największym dysponentem takich 
pieniędzy i ważne jest aby te środki dobrze i mądrze 
spożytkować. Osobiście mam duże doświadczenie z 
w zarządzaniu  unijnym funduszami i wiem, w których 
obszarach są największe potrzeby wspierania w kolej-
nych latach. Pełniąc funkcje publiczne i w pełni anga-
żując się w działalność społeczną zawsze pomagam 
ludziom, zabiegam o rozwój Podkarpackiego Woje-
wództwa i jego mocną pozycję.  Będąc radnym Sejmi-
ku Wojewódzkiego  moje możliwości niesienia pomo-
cy ludziom i rozwiązywania problemów znacznie się  
zwiększą, stąd taka właśnie decyzja.

A Jak  chce Pan przekonać do siebie mieszkańców 
Ziemi Leżajskiej?

Powiem krótko, zawsze mogłem na nich liczyć. Je-
stem dumny z faktu, iż od urodzenia jestem zwią-
zany z Ziemią Leżajską. Mimo, iż od 6-ciu lat pracuję 
w Rzeszowie, to jako radny Rady Powiatu Leżajskiego  
stale żyję sprawami  Leżajskiego Powiatu. Z racji pra-
cy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
wspieram szczególnie inicjatywy dotyczące rozwo-
ju gospodarstw rolnych, grup producentów rolnych 
oraz funkcjonujące w naszym powiecie zakłady prze-
twórstwa rolno- spożywczego. Natomiast jako Radny 
Rady Powiatu Leżajskiego i członek komisji budżetu 
szczególnie interesowałem  się projektami drogowy-
mi, współpracą z samorządami miast i gmin naszego 
powiatu, edukacją, służbą zdrowia oraz działalnością 
organizacji pozarządowych. Przez ostatnie lata zdo-

byłem bardzo duże doświadczenie, które będę mógł 
w pełni wykorzystać jako radny Sejmiku Wojewódz-
kiego. Doświadczenie oraz znajomość nie tylko Le-
żajskiego Powiatu, ale całego Podkarpackiego Woje-
wództwa wraz z funkcjonującymi w nim instytucjami 
to mój największy atut, aby  ubiegać się o mandat. 
Jest jeszcze jedna rzecz dla mnie równie ważna. Ni-
gdy nie były mi obojętne sprawy ludzi, ich los, proble-
my czy to z brakiem pracy czy inne. Na ile mogłem i 
na ile potrafiłem angażowałem się by ludziom poma-
gać. Prosząc mieszkańców Ziemi Leżajskiej o głos  
w wyborach  zapewniam, że nie zmienię  swoich 
przekonań i nastawienia do ludzi. Ludziom należy 
pomagać a najbardziej tym, którzy z różnych powo-
dów tej pomocy najbardziej potrzebują.

Co jako Radny Rady Sejmiku Województwa Podkar-
packiego miałby Pan do zaoferowania mieszkań-
com Leżajska?

Leżajsk i cały powiat leżajski potrzebuje więcej miejsc 
pracy. To największy nasz problem i w tutaj widzę naj-
bardziej swoją rolę. Chcę pomagać staroście powia-
tu, burmistrzom Leżajska i Nowej Sarzyny, wójtom 
Gminy Leżajsk, Grodzisko Dolne i Kuryłówka w po-
zyskiwaniu środków finansowych na dalszy rozwój in-
frastruktury i przede wszystkim w rozwijaniu inicjatyw 
tworzących miejsca pracy. Samorząd Województwa od-
powiada za powstanie i realizację strategii rozwoju wo-
jewództwa. Moja osoba może być gwarantem tego, iż 
nasz powiat, Leżajsk  i Nowa Sarzyna będą miały możli-
wości rozwoju. Będą mogły  przez najbliższe lata skutecz-
nie pozyskiwać jakże potrzebne nam środki finansowe. 
Bardzo mi też zależy na wzmocnieniu funkcjonowania w 
powiecie szkół, w tym szczególnie w zakresie kształcenia 
ponad gimnazjalnego. Mamy naprawdę bardzo dobre 
szkoły, świetną kadrę, ale stale trzeba dbać o rozwój 
warunków kształcenia. Marzy mi się większe niż dotąd 
powiązanie kształcenia z możliwościami podejmowania 
pracy  u nas a nie niestety  w  firmach poza Leżajskiem.  
A są ku temu warunki. Dzisiaj Zespół Szkół Technicznych 
w Leżajsku, dzięki środkom unijnym posiada najnowo-
cześniejsze obrabiarki CNC i jest w stanie wypuścić na 
rynek najlepszych specjalistów. Trzeba próbować ścią-
gnąć do nas inwestorów i w sposób naturalny tworzyć 
Centrum Kształcenia w zakresie nowoczesnych tech-
nologii. Wszędzie na świecie tam gdzie się kształci na 
najwyższym poziomie, tam powstaje właśnie przemysł 
wysokich technologii. Tak się już dzieje na Podkarpaciu, 
dlatego ważne jest  aby do tego pociągu „wskoczył” rów-
nież Leżajsk. Tutaj ogromnej szansy dostrzegam w wy-
korzystaniu stref ekonomicznych a takie powstały lub 
są planowane w Leżajsku, Nowej Sarzynie, w Gminie Le-
żajsk czy w Grodzisku Dolnym. W tym celu ułatwić nam 
powinna coraz lepsza infrastruktura drogowa w tym 
już prawie gotowa obwodnica Leżajska, która przez 
pokolenia była tylko marzeniem a lada moment sta-
nie się faktem. Mimo oczywistych problemów naszych 
mieszkańców mamy dużo powodów do dumy. Na każ-
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24 sierpnia 2014 r. 
w Gminie Kuryłówka 
zorganizowano wy-
jazd dzieci ze świetlic 
środowiskowych do 
Przemyśla na Finał 
akcji „Tornister pełen 
uśmiechów” -  organi-
zowanej przez Caritas 
Polska razem z Caritas 
Archidiecezji Prze-
myskiej. Uroczystość 
zgromadziła liczną 
grupę wiernych na 
modlitwie, a następnie 
na wspólnej zabawie.      

Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Eucharystią, której 
przewodniczył abp Józef Michalik – Metropolita Przemyski, 
a następnie przez niemal cały dzień na Rynku odbywał się 
piknik z wieloma atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Podczas 

jego trwania m.in. na 108 dzieci z naszej gminy czekała do-
bra zabawa i wiele interesujących konkursów. Ogromnym 
zainteresowaniem cieszyły się kolorowe balony wypełnio-
ne helem, każde dziecko dostało również watę cukrową, 
ciepły posiłek i mnó-
stwo łakoci. Najbar-
dziej oczekiwanym 
przez dzieci punktem 
pikniku było przeka-
zanie uczestnikom 
tornistrów wypeł-
nionych przyborami 
szkolnymi. Dzięki tej 
inicjatywie mogli-
śmy pomóc dzieciom 
wejść z uśmiechem 
w nowy rok szkolny. 

dym kroku widzimy jak Leżajsk i cały powiat pięknieje. 
Remonty i nowe inwestycje są  niemal w każdym miejscu 
a najlepsze ich wizytówki  to  niedawno zakończony 
projekt budowy nowoczesnego Franciszkańskiego 
Ośrodka Kultury przez Klasztor Ojców Bernardynów 
w Leżajsku czy odrestaurowanie Leżajskiego Kościo-
ła Farnego p.w. Świętej Trójcy wraz z przepięknym 
otoczeniem. Naprawdę już dzisiaj mamy być z czego 
dumni a trzeba nam zgody, współpracy i wzajemne-
go zaufania by w najbliższych latach zrealizować nasze 
marzenia jakimi są nowe i jakże potrzebne miejsca pra-
cy. Mamy w Powiecie Leżajskim wielu wspaniałych ludzi, 
mamy posła Ziemi Leżajskiej Zbigniewa Rynasiewi-
cza, który tak bardzo dużo zrobił dla Leżajskiego 
Powiatu więc myślmy pozytywnie, zmobilizujmy się 
i wykorzystajmy nasz wielki potencjał. Ja wierzę, iż 
najlepsze lata dla Leżajska i naszego powiatu są do-
piero przed nami. 

Jak Pan ocenia swoje szanse na zdobycie mandatu?

Uważam, że są bardzo duże. Startuję z mocnej listy jaką 
wystawiła Platforma Obywatelska i zajmuję wysoką 
czwartą pozycję. Z tej pozycji można zdobyć mandat 
i jest na to  ogromna szansa  ale pod jednym warun-
kiem, iż nastąpi duża  mobilizacja naszych miesz-
kańców. Dlatego zwracam się do wszystkich miesz-
kańców Ziemi leżajskiej niezależnie od wieku czy 
posiadanych  poglądów  z apelem o taką właśnie 
pozytywną mobilizację i nie zmarnowanie tej szan-
sy. Stawiając w dniu  16-go listopada  krzyżyk na li-
ście wyborczej numer 4  przy nazwisku Ordyczyński 
Marek Stefan, głosujecie Państwo za normalnością, 
dialogiem a nie kłótnią, szacunkiem i zaufaniem a 
nie nienawiścią i przede wszystkim za mocną pozy-
cją Leżajskiego Powiatu w Województwie.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Anna Kielar

Z UŚMIECHEM W NOWY ROK SZKOLNY
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W ŚWIETLICY W OŻANNIE

BYLIŚMY W BOCHNI…   SENIORZY

Dzieci ze świetlicy środowiskowej w Ożannie, pod 
okiem opiekuna świetlicy  Jolanty Mach wzięły udział  
w bardzo interesującym konkursie: „Bajka i legenda świata, 
w życie nam się wplata”. To wspaniały konkurs międzyna-
rodowy, ogłoszony przez „egminy.eu – Bardzo Prywatny 
Portal Ludzi Ciekawych”, której założycielem jest p. Jadwiga 
Wierzbicka z Celestynowa. Konkurs ma charakter otwarty. 
Co oznacza, że jest skierowany do wszystkich, od przed-
szkola po Uniwersytet III wieku. 

Podzielony jest na dwie kategorie artystyczne:

A. Od jednej do trzech prac artystycznych, technika do-

wolna, wielkość dowolna.

B. Twórczość literacka od jednego 
do trzech utworów: Dowolna forma 
twórcza.

Dzieci przeżyły wspaniałą 
przygodą podczas tworzenia swoich 
prac. Przede wszystkim rozbudzali 
w bardzo ciekawy sposób swoją wy-
obraźnie i artystyczną wrażliwość. 
Jestem bardzo mile zaskoczona 
chęcią, zaangażowaniem, pomysła-
mi. Wśród prac znalazło się 11 prac 
plastycznych, wykonanych różny-
mi sposobami. Przedział wiekowy 
uczestników konkursu to 6 - 12 lat. 
Z przyjemnością podziwiałam pracę, 
na każdym etapie tworzenia. Uwiecz-
niłam i zatrzymałam radość dzieci w 

fotograficznym kadrze. Mam nadzieję, że będzie to począ-
tek twórczych wyzwań tych zdolnych i bardzo chętnych do 
pracy dzieci, spotykających się codziennie w świetlicy śro-
dowiskowej w Ożannie.  

Teraz nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki za 
nasze prace, które można obejrzeć pod tym linkiem: 

http://www.egminy.eu/wystawy,filtr/category/12.html

Jolanta Mach 

Ponoć, tak się powiada, że aby poznać drugiego 
człowieka, trzeba zjeść z nim beczkę soli. Za to, żeby zoba-
czyć górę soli, wystarczy pojechać do najstarszej kopalni  
tego kamienia w Polsce, do Bochni. Właśnie na początku 
października (2.X. 2014) członkowie „Klubu Seniora” z Kury-
łówki  zwiedzali kopalnię i mogliśmy nawet polizać wszyst-
kie ściany podziemnych korytarzy wokół. Sprawdziłam! 
Bardzo słone!

Trasa zwiedzania kopalni soli zrobiła na nas wraże-
nie. Wirtualnie spotkaliśmy się z królami Polski, włoskimi 
fachowcami od eksploatacji żup solnych, poznaliśmy za-
pach powietrza w starej i bardzo wysokiej katedrze wydo-
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…a co słychać w bibliotece…

 

Gminna Biblioteka Publiczna  w Kuryłówce  „…przybytek na 
ścieżaj otwarty…” zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 
– 17:00, soboty godz. 8:00 – 12:00 oraz do korzystania z bezpłatnego 
dostępu do Internetu w placówce głównej i filiach Biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce już po raz ko-
lejny otrzymała dofinansowanie z programu Biblioteki Naro-
dowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Zapra-
szamy do korzystania z naszego księgozbioru.

ZAKOŃCZENIE WAKACJI 

bywczej. Przestraszono nas wybuchem metanu, który w 
Bochni od czasu do czasu zbierał śmiertelne  żniwo,  po-
czuliśmy przyjemność przejazdu kolejką  kopalnianą. Trasa 
turystyczna ciągnie się około 5 kilometrów. W tym trzeba 
sforsować około 700 schodów i usiąść na mały odpoczynek 
w stajni, gdzie kiedyś egzystowały konie, wierni pomocnicy 
górników. W niewielkiej kaplicy św. Kingi wolno było zrobić 
zdjęcia, pomodlić się albo podziwiać piękną solną ambonę, 
która choć już od dawna nie używana mieni się tęczowo 
przez załamujące się na kryształach soli światło. To wszyst-
ko na prawie 250 metrach  głębokości. Za to jeszcze trzy-
dzieści sześć metrów niżej, w Komorze Ważyn, czekał na 
nas dłuższy odpoczynek i zasłużony obiad. Po wyjeździe na 
powierzchnię, gdy uszy zatkane, gdy szybkość trzęsącej się 

windy ugina kolana, zmęczeni ale zadowoleni, na chwilę 
weszliśmy jeszcze do bardzo starej i zabytkowej, szesnasto 
ołtarzowej bazyliki bocheńskiej. 

Teraz niech ktoś powie, że wycieczki nie kształcą!!
Powrót do domu upłynął pod znakiem wspólnego 

śpiewania i pysznych pierogów. Wprawdzie nie w karczmie 
„U wiedźmy” ale równie smacznych i zajadanych w wesołej 
atmosferze .

Dziękujemy naszemu Panu Wójtowi  Tadeuszowi Ha-
lesiakowi za pomoc i dosponsorowanie naszej wycieczki. 
Bez tej  życzliwej hojności  z pewnością nie wszyscy mogli-
byśmy wybrać się na wspólną tak piękną wyprawę. Dzięku-
jemy i pozdrawiamy! 

Klub Seniora 

W czwartkowe popołudnie 28 sierpnia br. dzieci z terenu naszej gminy kolejny 
raz spotkały się na Sportowym Turnieju Świetlic i Ośrodków Kultury w Wiejskim 
Domu Kultury w Kolonii Polskiej, by wspólnie przy świetnej zabawie zakończyć 

tegoroczne waka-
cje. Duża dawka 
atrakcji: dmucha-
ne zjeżdżalnie, 
trampoliny, tor 
przeszkód i basen 
z kulkami zapew-
niły nie lada frajdę 
nie tylko najmłod-
szym uczestni-
kom ale i opieku-
nom.
Sportowy turniej 



2015 rok korzystny dla małych i średnich gospodarstw

Resort rolnictwa promuje wsparcie młodych i aktywnych 
rolników oraz rozwój małych i średnich gospodarstw.
Rolnicy  mogą otrzymać nowe dopłaty bezpośrednie  
w tym wsparcie w ramach systemu dla małych gospo-
darstw. 22 września br. w pięknej Sali konferencyjnej Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej, Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa zainaugurowała w powiecie leżajskim 
cykl szkoleń o nowych płatnościach do gruntów rolnych 
obowiązujących od 2015 roku. Spotkanie współorgani-
zowane było przez leżajskie Biuro Powiatowe ARiMR oraz 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Leżajsku. Pod-

pokazał, że dzieciaki mają bardzo dużo niespożytej energii 
i są chętne do zdrowej rywalizacji. W tych zmaganiach naj-
lepsi okazali się podopieczni świetlicy w Tarnawcu zdoby-
wając okazały puchar. Wszystkie drużyny otrzymały słodkie 
nagrody. Dzień zakończył się wspólnym zjedzeniem upie-
czonych na ognisku kiełbasek. Trudno było się rozstać, lecz 

co dobre szybko się kończy. I tak ok. godziny 19-tej zmęcze-
ni ale zadowoleni szczęśliwie wróciliśmy do domu.

                                                                                          gbpir
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karpacki Oddział Regionalny Agencji reprezentował Dy-
rektor Marek Ordyczyński, leżajskie BP - Kierownik Paweł 
Cholewiak i Zastępca Kierownika Lesław Błądek, natomiast 
PZDR Kierownik – Monika Pelc wraz ze współpracowni-
kami. Rozpoczynający szkolenie Dyrektor Podkarpackie-
go Oddziału ARiMR, Marek Ordyczyński przybliżył ramy 
nowych zasad i płatności obowiązujących od przyszłe-
go roku. Dyrektor Ordyczyński zapewnił też zebranych  
o szerokiej akcji informacyjnej i pomocy ze strony Agencji  
a także zaprosił wszystkich zainteresowanych na planowane  
w miesiącu październiku spotkania w każdej gminie po-
wiatu leżajskiego. Dalszą, szczegółową część spotkania 
prowadził Kierownik BP, Paweł Cholewiak. Bardzo licznie 
zebranych około 100 rolników, sołtysów  zostało poinfor-
mowanych o najistotniejszych zmianach w systemie płat-
ności bezpośrednich na rok 2015 dotyczących możliwych 
do otrzymania płatności oraz nowych wymogów, które rol-
nicy muszą spełnić by je uzyskać. 
Podstawową płatnością obowiązującą analogicznie do 
lat ubiegłych będzie Jednolita Płatność Obszarowa (JPO), 
w wysokości ok. 110 euro/ha, choć zupełnym novum jest 
wypłacanie jej również do działek zalesionych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
a więc w praktyce do terenów zalesionych ze wsparciem  
z Agencji od 2008 roku.
Bardzo interesującą propozycją dla gospodarstw prowa-
dzących produkcję mleka i utrzymujących bydło, będą 
płatności do bydła (od 3 do 30 sztuki poniżej 24 m-ca ży-
cia, niezależnie od płci) oraz płatności do krów (również w 
przedziale od 3 do 30 sztuki ale już powyżej 24 m-ca ży-
cia). Obydwie płatności mają być dostępne w kwocie ok. 70 
euro/szt. W praktyce oznacza to, że średnie gospodarstwa 
mleczne będą mogły uzyskać płatności często do wszyst-
kich, lub do większości sztuk utrzymywanego bydła.
Kolejną nowością dostępną już dla wszystkich gospo-
darstw będzie dopłata dodatkowa, w wysokości ok. 41 
euro/ha wypłacana od 3 do 30 ha gruntów zakwalifikowa-
nych do wspomnianej wyżej JPO, bez żadnych dodatko-
wych wymogów oraz płatność dla młodych rolników, wy-
płacana beneficjentom do 40 roku życia do powierzchni od 
1 do 50 ha uprawianych gruntów w wysokości ok. 62 euro/

ha, również bez dodatkowych wymogów.
Obok  wspomnianych już wyżej płatności do bydła i krów, 
dostępne będą również inne, powiązane 
z produkcją , jak np. płatności do buraków cukrowych, 
owoców miękkich czy godne uwagi płatności do roślin wy-
sokobiałkowych do których projektowana stawka oscyluje 
wokół 326 euro/ha.
Zupełną nowością będzie możliwość uzyskania dopłat przy 
prowadzeniu produkcji rolniczej na powierzchni poniżej  
1 ha. Istotna tu będzie kwota płatności do produkcji, w wy-
sokości minimum 200 euro wynikająca z utrzymywanych 
zwierząt – w tej sytuacji obok płatności do tych sztuk bę-
dzie można uzyskać również płatności do działek, gospo-
darując na powierzchni poniżej 1 ha.
Wśród nowych obowiązków rolników należy zwrócić uwa-
gę na te związane z płatnościami z tytułu praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska, tzw. płatnościami za 
zazielenianie w wysokości ok. 74 euro/ha. Gospodarstwa 
większe, te o powierzchni ponad 10 i ponad 15 ha gruntów 
ornych, będą musiały prowadzić – zależnie od powierzch-
ni - przynajmniej 2 bądź 3 uprawy oraz utrzymywać przy-
najmniej 5 % obszarów proekologicznych. Z doświadczeń 
ARiMR czy PZDR pochodzących z wieloletnich, bezpośred-
nich kontaktów z rolnikami, wysnuć można jednak wnio-
sek, iż wspomniane wymogi nie będą stanowić istotnego 
problemu dla większości gospodarstw.
Ciekawą propozycją dla najmniejszych gospodarstw, tj. 
tych otrzymujących dopłaty bezpośrednie do wysokości 
1250 euro, będzie system dla małych gospodarstw, któ-
rego uczestnicy otrzymywać będą płatności w wysokości 
identycznej jak w systemie ogólnodostępnym a jednocze-
śnie będą zwolnieni z części Agencyjnych kontroli czy ze 
wspomnianych wyżej wymogów płatności za zazielenia-
nie, bez jej utraty.
Przekazane przez Dyrektora Marka Ordyczyńskiego oraz 
Kierownika Pawła Cholewiaka informacje wzbudziły duże 
zainteresowanie rolników, padło sporo szczegółowych 
pytań. Spotkanie zakończyło się zapewnieniem ze stro-
ny Agencji o bieżącym udostępnianiu wszelkich dostęp-
nych informacji dotyczących nowych płatności i nowych 
obowiązków rolników od przyszłego, 2015 roku a także 
o bardzo ciekawym projektowanym Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w którym kontynu-
owanych będzie większość działań np. inwestycyjnych z lat 
ubiegłych.

Bliższe informacje oraz kontakt z pracownikami ARiMR:
Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie, al. T. Rejtana 
36, tel. 17 875 60 00,
Leżajskie Biuro Powiatowe, ul. Mickiewicza 20, tel. 17 240 
67 00
Paweł Cholewiak
Kierownik BP ARiMR w Leżajsku



 

 

 

Droga Mieszkanko i Drogi Mieszkańcu powiatu leżajskiego! 
 

Masz mniej niż 30 lat? Planujesz rozpocząć własną działalność 
gospodarczą? 

Weź udział w projekcie „Przedsiębiorcza młodzież”  
realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Cel projektu: 
Podniesienie zdolności do samozatrudnienia 
i doprowadzenie do podjęcia samozatrudnienia 26 osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Leżajsku spośród 32 uczestników projektu 
w okresie do 31.03.2015 r. 
 
Okres realizacji projektu:  
01.04.2014 r. – 31.03.2015 r. 
 
Kto może zostać uczestnikiem projektu? 
Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Leżajsku w wieku od 18 do 30 roku życia, 
mieszkająca w powiecie leżajskim, zamierzająca rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej, która: 

- nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie 
działalności gospodarczej ze środków publicznych, oraz 

- nie posiadała wpisu do Ewidencji Działalności 
Gospodarczych, Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nie 
prowadziła działalności gospodarczej na podstawie 
odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, 
komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, oraz 

- spełnia pozostałe warunki określone w § 3 Regulaminu 
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przedsiębiorcza 
młodzież”. 

Planowany termin rekrutacji do II edycji 
projektu: 
01 – 24 październik 2014 r. (16 osób) 
 

 

Działania przewidziane w projekcie: 
- bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości (30 godzin 
zajęć grupowych, 1 godzina zajęć indywidualnych 
z trenerem) /grudzień 2014 r./ 

- udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej w kwocie nie większej niż 600% przeciętnego 
wynagrodzenia (ok. 20 000 zł) /styczeń 2015 r./ 

 
Wszystkich zainteresowanych udziałem w II edycji projektu 
zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie 
się w Leżajsku w dniu 01.10.2014 r. o godz. 10:00. Chęć 
udziału w w/w spotkaniu prosimy zgłaszać w Urzędzie pok. 
17, tel. 017 240 67 26. 
 
Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu 
są zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej 
Urzędu www.praca.lezajsk.pl w zakładce Projekty EFS oraz 
Dla klienta indywidualnego. 
 
KAŻDĄ OSOBĘ ZAINTERESOWANĄ projektem prosimy 
o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa 
w projekcie „Przedsiębiorcza młodzież” oraz Regulaminem 
w sprawie przyznawania jednorazowo środków na 
podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu 
„Przedsiębiorcza młodzież” wraz z wszystkimi załącznikami, 
które znajdują się na stronie internetowej Urzędu 
www.praca.lezajsk.pl w zakładce Dla klienta indywidualnego 
/ druki do pobrania / projekt Przedsiębiorcza młodzież. 
 
Kontakt:  

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku,  
ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk 
pok. 17, tel. 017 240 67 26 
pok. 21, tel. 017 240 67 20 wew. 32 

 
 
 
 
 

 
 

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

 
 

CZŁOWIEK –  NAJLEPSZA INWESTYCJA  ! 






