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W NUMERZE: Stowarzyszenie Folklorystyczne 
„MAJDANIARZE” w Nowej Sarzynie  

ogłasza  
XXVII edycję 

Międzynarodowych 
Spotkań Poetów 

„Wrzeciono 2021”
Regulamin

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, których pasją jest 
twórczość poetycka.

2. Uczestnicy nadsyłają po trzy własne utwory, dotąd nigdzie nie-
publikowane (forma i kształt poetycki utworów dowolne).

3. Prace powinny być w maszynopisie w pięciu egzemplarzach z za-
mieszczonym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszka-
nia.

4. Ostateczny termin nadsyłania utworów konkursowych upływa  
18 listopada 2020 r.

5. Prace należy kierować na adres:
 Stowarzyszenie Folklorystyczne „MAJDANIARZE”
 ul. Azalii Pontyjskiej 9,  37-310 Nowa Sarzyna
 tel. 602 842 778
 lub drogą elektroniczną na adres: majdaniarze@poczta.onet.pl
6. Nadesłane prace oceniać będą kompetentni jurorzy, którzy przy-

znają nagrody i wyróżnienia.
7. Laureaci „Wrzeciona 2021” zostaną o zdobytych wyróżnieniach 

powiadomieni korespondencyjnie.
8. Finał spotkań nastąpi 28 stycznia 2021 r. w Nowej Sarzynie 

(szczegóły podane zostaną w przesłanej korespondencji).
9. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
10. Materiałów przesłanych na konkurs nie zwraca się.
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Z PRAC RADY I ZARZĄDU POWIATU LEŻAJSKIEGO

Wakacyjne sesje
RADY POWIATU LEŻAJSKIEGO

W okresie wakacyjnym radni spotkali się 
na dwóch posiedzeniach Rady Powiatu.

16 lipca w sali konferencyjnej Muzeum 
Ziemi Leżajskiej odbyła się XXVII sesja 
nadzwyczajna Rady Powiatu Leżajskiego.

W trakcie spotkania radni podjęli uchwa-
ły w sprawie:
• udzielenia przez Powiat Leżajski pomo-

cy finansowej Gminie Grodzisko Dolne ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych;

• udzielenia przez Powiat Leżajski pomo-
cy finansowej Gminie Leżajsk ze środków 
PFRON;

• udzielenia przez Powiat Leżajski pomocy 
finansowej Miastu i Gminie Nowa Sarzy-
na ze środków PFRON;

• zaciągnięcia zobowiązania finansowego 
wykraczającego poza rok budżetowy 2020 
na realizację zadania inwestycyjnego;

• zaciągnięcie zobowiązania finansowego 
wykraczającego poza rok budżetowy 2020 
na realizację zadania inwestycyjnego;

• wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu 
na 2020 r.;

• odwołania Skarbnika Powiatu Leżajskie-
go;

• powołania Skarbnika Powiatu Leżajskie-
go.

W związku z zakończeniem pracy zawodo-
wej przez Zdzisława Sucha, pełniącego do-
tychczas funkcję Skarbnika Powiatu Leżaj-
skiego, Rada Powiatu Leżajskiego powołała 
na to stanowisko Naczelnika Wydziału Fi-
nansowo-Księgowego Starostwa Powiatowe-
go w Leżajsku Jolantę Marciniak.

20 sierpnia odbyła się XXVIII sesja Rady 
Powiatu Leżajskiego. Radni po raz pierw-
szy spotkali się w nowej sali obrad, której 

powstanie jest efektem przebudowy budyn-
ku głównego Starostwa Powiatowego w Le-
żajsku. Dotychczas radni korzystali, dzięki 
uprzejmości Muzeum Ziemi Leżajskiej, z sali 
zlokalizowanej w dworze starościńskim.

Przed rozpoczęciem spotkania ks. dziekan 
Marek Cisek, proboszcz leżajskiej fary, sym-
bolicznie poświęcił zarówno salę, jak i nowo 
powstałe piętro budynku.

Następnie radni przystąpili do realizacji 
porządku obrad.

Po przyjęciu protokołów z XXVI i XXVII 
sesji Rady Powiatu radni zapoznali się z:
• sprawozdaniem z działań podejmowanych 

przez nadzór wodny na obszarze Powiatu 
Leżajskiego za rok 2019;

• sprawozdaniem z działalności Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Leżajsku w 2019 r. oraz 
informacją z planowanych zadań z zakresu 
rynku pracy i przeciwdziałania bezrobocia 
w 2020 r.;

• informacją o przebiegu wykonania planu 
finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku 
za I półrocze 2020 r.;

• informacją o przebiegu wykonania planu 
finansowego Muzeum Ziemi Leżajskiej za 
I półrocze 2020 r.;

• informacją Zarządu Powiatu o przebiegu 
wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 
2020 r.;

• sprawozdaniem z realizacji „Programu 
Opieki nad Zabytkami Powiatu Leżajskie-
go na lata 2018-2021”.

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie:
• ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu le-
żajskiego;

• zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 
2020 r.;

• wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu 
na 2020 r.

Sprawozdania ze swojej działalności 
przedstawiły również komisje stałe Rady 
Powiatu Leżajskiego za I półrocze 2020 r., 
a także starosta – z prac Zarządu Powiatu 
w okresie międzysesyjnym.

NN
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W związku z wciąż panującą 
epidemią uroczystości odbyły się 
na innych zasadach. Odprawiona 
została koncelebra przy ołtarzu 
polowym, której przewodniczył 
J.E. ks. bp pomocniczy przemy-
ski Krzysztof Chudzio, z udzia-
łem m.in. ks. dziekana Józefa 
Łobodzińskiego i kustosza sank-
tuarium o. Klaudiusza Barana. 
Nabożeństwo poprzedził symbo-
liczny przemarsz formacji mun-
durowych ulicą Leśną do sank-
tuarium.

Na uroczystość przybyły pocz-
ty sztandarowe, które w tym roku 
reprezentowały służby munduro-
we: Wojsko Polskie – 21 Bryga-
da Strzelców Podhalańskich re-
prezentowana przez 16 Batalion 

Saperów z Niska, Wojska Obro-
ny Terytorialnej, Bieszczadzka 
Służba Graniczna, Policja, Kra-
jowa Administracja Skarbowa, 
Straż Ochrony Kolei, Państwo-
wa Straż Pożarna, Ochotnicza 
Straż Pożarna, Jednostka Strze-
lecka nr 2035 z Leżajska, Leśni-
cy, Straż Miejska oraz inne służ-
by noszące mundur. Pielgrzymka 
połączona jest z Dożynkami Po-
wiatowymi i brały w niej udział 
także delegacje wieńcowe repre-
zentujące rolników z terenu po-
wiatu. 

W wydarzeniu uczestniczy-
li również zaproszeni goście, 
wśród których znaleźli się: po-
seł na Sejm RP Jerzy Paul, Dy-
rektor Generalny Podkarpa-

XXI Pielgrzymka Służb Mundurowych 
Województwa Podkarpackiego 

i XXI Dożynki Powiatu Leżajskiego
8 września, w Święto Na-
rodzenia Matki Bożej, do 
Sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszenia w Leżajsku po 
raz dwudziesty pierwszy 
przybyli przedstawiciele 
formacji służb munduro-
wych z Podkarpacia oraz 
rolnicy, aby wziąć udział 
w Pielgrzymce Służb Mun-
durowych i Dożynkach Po-
wiatowych zorganizowa-
nych przez Powiat Leżajski 
oraz Sanktuarium Matki 
Bożej Pocieszenia w Leżaj-
sku.

ckiego Urzędu Wojewódzkiego 
Marcin Zaborniak, reprezentu-
jący Wojewodę Podkarpackie-
go, przedstawiciel Marszałka 
Województwa Podkarpackie-
go z Kancelarii Zarządu Wal-
demar Szumny, radni Sejmiku 
Województwa Podkarpackie-

go: Karol Ożóg i Mieczysław 
Tołpa, Starosta Leżajski Marek 
Śliż, Wicestarosta Leżajski Lu-
cjan Czenczek, Członek Zarządu 
Powiatu Leżajskiego Krzysztof 
Trębacz, Przewodniczący Rady 
Powiatu Leżajskiego Adam Wy-
laź wraz z Wiceprzewodniczący-
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mi Rady, wójtowie i burmistrzo-
wie, komendanci policji i straży 
pożarnej z terenu województwa 
podkarpackiego oraz dowódcy 
pozostałych służb mundurowych, 
samorządowcy, radni powiato-
wi i gminni, dyrektorzy instytucji 
powiatowych, gminnych i szkół, 
kierownicy jednostek, przedsię-
biorcy, przedstawiciele organiza-
cji społecznych, a także pielgrzy-
mi przybywający w tym dniu do 
sanktuarium.

Nad bezpieczeństwem uczest-
ników czuwali policjanci z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Le-
żajsku, strażacy z Komendy 
Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Leżajsku, człon-
kowie Jednostki Strzeleckiej nr 
2035 i ratownicy medyczni ze 
Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego w Leżajsku.

Starostami tegorocznych do-
żynek byli państwo Dorota i Mi-
chał Zawadzcy z Jelnej. Posługę 
liturgiczną mszy św. pełnił Biesz-
czadzki Oddział Straży Granicz-
nej oraz Jednostka Strzelecka nr 
2035 z Leżajska, zaś oprawę mu-
zyczną zapewniła Orkiestra Woj-
skowa z Rzeszowa. 

Akcentami podkreślającymi 
wagę i nadzwyczajny charakter 
celebrowanego wydarzenia były: 
– Odnowienie Aktu Zawierze-

nia Służb Mundurowych Mat-
ce Boskiej Leżajskiej, który 
odczytał Podkarpacki Komen-
dant Wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej nadbryg. An-
drzej Babiec, 

– Modlitwa Rolnika do Mat-
ki Bożej Leżajskiej odczytana 
przez Starościnę Dożynek Do-
rotę Zawadzką.

Tradycyjnie w trakcie nabo-
żeństwa biskup poświęcił przy-
niesione wieńce dożynkowe, 
a przedstawiciele poszczegól-
nych służb mundurowych, insty-
tucji samorządowych oraz gmin 
złożyli symboliczne dary jako 
wyraz wdzięczności Matce Bożej 
Leżajskiej za otrzymane łaski. 

Organizatorzy składają po-
dziękowania za pomoc przy or-
ganizacji następującym firmom 
i instytucjom: Podkarpackiemu 
Centrum Hurtowemu AGRO-
HURT z Rzeszowa, Browaro-
wi w Leżajsku, Policji, Państwo-
wej Straży Pożarnej, Jednostce 
Strzeleckiej nr 2035 z Leżajska, 
gminnym ośrodkom kultury, le-
żajskiemu szpitalowi oraz Zarzą-
dowi Dróg Powiatowych w Le-
żajsku. 

GN

Fot. Dawid Wiech
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Przeprowadzenie inwestycji nie byłoby 
możliwe bez odpowiednich środków finan-
sowych, które inwestor, czyli Powiat Leżaj-
ski, drogą konkursową po złożeniu odpo-
wiedniej dokumentacji pozyskał z Funduszu 
Dróg Samorządowych. FDS został powoła-
ny w 2018 jako nowy mechanizm wsparcia 
dla jednostek samorządu terytorialnego, re-
alizujących inwestycje na drogach samorzą-
dowych. 

1. Przebudowa odcinka drogi 
powiatowej nr 1250R Kuryłówka 

– Kolonia Polska – Cieplice (gr. 
pow.) w km 0+029,01 – 0+700 

i 0+840 – 5+409 w miejscowości 
Kuryłówka, Tarnawiec, Ożanna”. 
Realizacja zadania: 2019-2020.

Długość przebudowanego odcinka drogi 
to 5 240 mb. Realizacja zadania polegała na 
wykonaniu:
– poszerzenia jezdni do podstawowej sze-

rokości pasa ruchu 2,75 m x 2 = 5,50 m 
jezdni, wzmocnienie istniejącej kon-
strukcji jezdni do nośności 100 kN/oś dla 
KR2 podbudową z mieszanki cementowo 
emulsyjnej z recyklingiem istniejącej na-
wierzchni o grub. 15 cm + w-wy z miesza-
nek mineralno-asfaltowych odpowiednio 
8 cm (wiążąca) i 4 cm (ścieralna);

– chodnika w terenie zabudowanym przez 
miejscowość Kuryłówka i Tarnawiec zlo-
kalizowanego przy jezdni;

– 8 zatok autobusowych z budową peronów 
przystankowych;

– usystematyzowania odwodnienia przez 
przebudowę rowów przydrożnych otwar-
tych, budowę rowów krytych, kanalizacji 
deszczowej ze studzienkami krawężniko-
wymi, przebudowę przepustów pod zjaz-
dami i koroną drogi;

– przebudowy poboczy gruntowych do szer. 
0,75 m z umocnieniem kruszywem łama-
nym gr. 10 cm;

– montażu znaków pionowych, poręczy i ba-
rier energochłonnych.
Całkowita wartość zadania to 7 999 923 zł. 

Wkład własny zamknął się w kwocie 4 011 
693,07 zł. W tym wkład własny: Powiat Le-
żajski – 2 016 237,12 zł, Gmina Kuryłów-
ka – 1 995 455,95 zł. Kwota dofinansowa-
nia wyniosła 3 988 230,00. Zgodnie z umową 
o udzielenie dofinansowania stanowiła 50% 
kosztów kwalifikowanych zadania.

2. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1277R Łowisko (gr. pow.) – Wola 

Zarczycka w km 6+438,48 – 7+786,86 
w miejscowości Wola Zarczycka”  

oraz „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1241R Hucisko – Ruda Łańcucka – 

Przychojec – Leżajsk  
w km 8+658 – 9+934  

w miejscowości Łukowa 
i Ruda Łańcucka”. Realizacja 

zadania: 2020-2021.
Długość odcinków objętych inwestycją wy- 

nosi odpowiednio 1 348,38 m oraz  
1 276,00 m. W ramach obu zadań przewidu-
je się wykonanie:
– robót przygotowawczych, 
– konstrukcji nawierzchni jezdni, 
– odwodnienia, 
– zjazdy i pobocza, 
– budowę chodników, 
– wymianę i wprowadzenie nowych urzą-

dzeń bezpieczeństwa ruchu 
– roboty wykończeniowe. 

Kwota dofinansowania zgodnie z umową 
o udzielenie dofinansowania stanowi 60% 
kosztów kwalifikowanych zadania. 

Całkowita wartość przebudowy drogi nr 
1277R to 2 903 170,64 zł, w tym wkład włas-
ny: Powiat Leżajski – ok. 600 000 zł, Miasto 
i Gmina Nowa Sarzyna – ok. 600 000 zł. Do-
finansowanie z FDS to kwota 1 741 902,00 zł. 

Całkowita wartość przebudowy drogi nr 
1241R to 1 842 123,84 zł, w tym wkład włas-
ny: Powiat Leżajski – 368 424,92 zł, Miasto 
i Gmina Nowa Sarzyna – 368 424,92 zł, zaś 
kwota dofinansowania to 1 105 274,00 zł.

3. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1264R Wola Zarczycka – Wólka 

Niedźwiedzka w km 0+970 – 2+100 
w miejscowości Wola Zarczycka”. 
Realizacja zadania: 2019-2020.

Długość przebudowanego odcinka drogi 
to 1030 mb. Zakres zamówienia obejmował 
przebudowę odcinka drogi powiatowej do 
parametrów klasy L. 

Przebudowa obejmowała: poszerzenie 
jezdni do podstawowej szerokości pasa ru-
chu, wzmocnienie istniejącej konstrukcji 
jezdni do nośności 100 kN/oś dla KR3, usy-
stematyzowanie odwodnienia przez prze-
budowę rowów przydrożnych na rów kry-
ty o średnicy 500 mm (strona prawa od 
początku odcinka do km ok. 1+317 pod 
chodnikiem, na pozostałym odcinku strona 
lewa), remont istniejącego rowu przydroż-
nego przez pogłębienie i odmulenie, skarpy 
rowu otwartego o pochyleniu większym niż 
1:1,5 zostały umocnione płytami ażurowymi, 
dno ściekiem korytkowym typu mulda oraz 
przebudowano przepusty pod zjazdami; 
– wybudowanie jednostronnego chodnika 

po stronie prawej na długości całego od-
cinka o szerokości 2,0 m (z miejscowym 
przewężeniem – szerokość poniżej 2,0 m 
do 1,25 m w najwęższym miejscu) oraz 
chodnik obustronny przy skrzyżowaniu 
z drogą powiatową 1240R oraz z drogą 
gminną 104726R, 

– przebudowanie zatoki autobusowej lewo-
stronnej wraz z peronem szerokości 1,5 m. 
Ponadto pobocza gruntowe o szeroko-

ści 0,75 m zostały umocnione kruszywem ła-

Inwestycje drogowe 
w powiecie
Okres wiosenno-letni sprzyja realizowaniu inwestycji drogowych, a tych w powiecie leżajskim ostatnio nie brakuje. 
Ich celem jest przede wszystkim poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestni-
ków ruchu drogowego. Podniesienie standardu przebudowanych dróg wpłynie znacząco na podniesienie poziomu 
i jakości życia społeczności lokalnych. Usprawni dostęp obywateli do usług świadczonych przez podmioty i insty-
tucje, w szczególności z zakresu administracji publicznej, oświaty, ochrony zdrowia, handlu i usług.

 Droga powiatowa 1250R po przebudowie



7KURIER POWIATOWY n nr 9/2020 (188)

POWIAT POWIAT
manym. Wprowadzono również urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu: znaki pionowe, barie-
ry ochronne, balustrady oraz poziome ozna-
kowania przejść dla pieszych.

Całkowita wartość zadania: 2 762 517,54 zł, 
w tym wkład własny 577 989,54 zł: Powiat Le-
żajski – 288 994,77 zł, Miasto i Gmina Nowa 
Sarzyna – 288 994,77 zł. Kwota dofinansowa-
nia to 2 184 528,00 zł. Dofinansowanie zgod-
nie z umową stanowiło 80% kosztów kwalifi-
kowanych zadania.

4. Przebudowa drogi powiatowej 
1267R Wólka Grodziska – Kopanie 

Żołyńskie w km 0+00 – 3+305 
w miejscowości Wólka Grodziska, 

Grodzisko Górne, Zmysłówka. 
Realizacja zadania: 2019-2020.

Zakres zamówienia obejmuje przebu-
dowę odcinka drogi powiatowej o długoś-
ci 3,305 km do parametrów klasy L. Przebu-
dowa drogi obejmuje: poszerzenie jezdni do 
podstawowej szerokości pasa ruchu, wzmoc-
nienie istniejącej konstrukcji jezdni do noś-
ności 100kN/oś dla KR2, modernizację od-
wodnienia drogi przez przebudowę dwóch 
przepustów skrzynkowych żelbetowych na 
ciekach Grodziszczanka i Leszczynka, prze-
budowę rowów przydrożnych na rowy kry-
te, remont istniejących rowów przydrożnych 
przez pogłębienie, odmulenie i wyprofilo-
wanie z nadaniem odpowiednich spadków 
oraz przebudowę przepustów pod zjazda-
mi, budowę jednostronnego chodnika zlo-
kalizowanego przy jezdni. Ponadto pobocza 
gruntowe zostaną umocnione kruszywem 
łamanym. Przebudowa przewiduje także 
wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ru-
chu: znaków pionowych, barier ochronnych, 
balustrad, poziomego oznakowania skrzyżo-

Przebudowa drogi powiatowej nr 1277R Łowisko (gr. pow.) – Wola Zarczycka

wań i przejść dla pieszych oraz zabezpiecze-
nie sieci wodociągowej.

Całkowita wartość zadania: 7 305 006,78 zł, 
w tym wkład własny: Powiat Leżajski – 
1 826 251, 78 zł, Gmina Grodzisko Dolne – 
1 826 251, 78 zł. Kwota dofinansowania zada-
nia to 3 652 503 zł. 

5. Przebudowa odcinka drogi 
powiatowej nr 1275R Budy Łańcuckie 

(gr. powiatu) – Laszczyny w km 
20+888 – 23+167 w miejscowościach 

Zmysłówka, Laszczyny. Realizacja 
zadania: 2020-2021.

Przedmiot zamówienia obejmuje: ure-
gulowanie szerokości jezdni do podstawo-
wej szerokości pasa ruchu, wzmocnienie 
istniejącej konstrukcji jezdni do nośności  
100 kN/oś dla KR2, wykonanie chodnika 
w terenie zabudowy przez miejscowości Zmy-

słówka i Laszczyny zlokalizowanego przy 
jezdni. Ponadto projekt obejmuje popra-
wę geometrii łuków poziomych, pionowych 
i skrzyżowań z drogami bocznymi do norma-
tywnych wymiarów. Usystematyzowanie od-
wodnienia przez przebudowę rowów przy-
drożnych otwartych, budowę rowów krytych, 
kanalizacji deszczowej, przebudowę przepu-
stów pod zjazdami i koroną drogi, przebu-
dowę poboczy gruntowych z umocnieniem 
kruszywem łamanym. Wymianę znaków pio-
nowych, poręczy i barier energochłonnych.

Całkowita wartość zadania: 2 588 406 zł, 
w tym wkład własny rozłoży się propor-
cjonalnie między Powiat Leżajski – 20% 
a Gminę Grodzisko Dolne – 20%, zaś kwo-
ta dofinansowania z FDS wynosi 1 553 043 zł 
i stanowi zgodnie z umową 60% kosztów 
kwalifikowanych zadania.

NN
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Powiat Leżajski zmodernizował witacze sto-
jące przy wjazdach do powiatu tj. w ciągu dro-
gi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Leżajsk oraz 
w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl 
w miejscowości Tarnogóra. Witacze maja nie-
co zmieniony wygląd oraz napisy witające wjeż-
dżających i żegnające wyjeżdzających. Są wizy-
tówką powiatu, więc mamy nadzieję, że będą 
rozpoznawalne i z nim kojarzone.

Wymagały gruntownej modernizacji, gdyż 
działania atmosferyczne spowodowały widocz-
ne zniszczenia. Na zmodernizowanych wita-
czach wzorem lat ubiegłych zamieszczono loga 
firm wspierających ich wykonanie w 2010 roku 
oraz wsparły modernizację obecnie, tj. Po-
lenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. 
z o.o. oraz Hortino Zakład Przetwórstwa Owo-
cowo-Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o. w Leżaj-
sku.

KĆ

5 sierpnia 2020 r. odbyło się 
spotkanie Starosty Leżajskie-
go Marka Śliża z nauczycielami, 
którzy otrzymali akty nadania 
stopnia nauczyciela mianowane-
go: Barbarą Grzywną z Zespołu 
Szkół Licealnych im. Bolesława 
Chrobrego w Leżajsku, Jadwi-
gą Więcław-Piwcio z Zespołu 
Szkół Technicznych im. Tadeu-
sza Kościuszki w Leżajsku oraz 
Agnieszką Kamińską ze Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego im. św. Jana Pawła II 
w Leżajsku.

Przy nadaniu stopnia nauczy-
ciela mianowanego nauczyciele 
złożyli przed starostą uroczyste 
ślubowanie.

GK

Awans zawodowy nauczycieli 
z powiatu leżajskiego

Zmodernizowane witacze 
powiatu leżajskiego już stoją
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Istniejący budynek nadbudowano o jedną 
kondygnację użytkową, rozbudowano o hall 
wejściowy z windą oraz przebudowano sani-
tariaty i wymknięcie przeciwpożarowe klat-
ki schodowej. Powstały dodatkowe pomiesz-
czenia biurowe, sale zebrań, sanitariaty, zaś 
na parterze poczekalnia dla interesantów 
Wydziału Komunikacji i Transportu. Nowa 

kondygnacja pokryta została dachem dwu-
spadowym z płaskim tarasem przeznaczo-
nym dla urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 
Taras instalacyjny został osłonięty przesłoną 
z żaluzji poziomych. Od strony zachodniej 
znajduje się wiatrołap w formie przeszklo-
nego prostopadłościanu z windą. Wykonano 
ocieplenie budynku wraz z elewacją.

Na dostawę i montaż dźwigu osobowe-
go Powiat Leżajski uzyskał dofinansowa-
nie w wysokości 71 106,18 zł ze środków 
PFRON w ramach Programu wyrównywa-
nia różnic między regionami II – „W  górę 
bez  przeszkód”  –  likwidacja barier architek-
tonicznych.

NN

Budynek główny starostwa

W sierpniu zakończono trwa-
jącą od ubiegłego roku prze-
budowę budynku głównego 
Starostwa Powiatowego w Le-
żajsku przy ulicy Kopernika. 
Budynek od dawna wymagał 
modyfikacji konstrukcyjnych 
m.in. z uwagi na konieczność 
zwiększenia dostępności do 
usług urzędowych osobom 
z niepełnosprawnościami. 
Ponadto Powiat nie posiadał 
własnej sali konferencyjnej, 
w której mogłyby odbywać 
się sesje Rady Powiatu, więc 
w ramach nadbudowy taka 
sala również powstała.

już po przebudowie
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Gmina Leżajsk wzięła udział 
w konkursie grantowym, które-
go organizatorem jest Operator 
Oświaty z siedzibą w Poznaniu 
i otrzymała 250 000 zł dotacji na 
realizację projektu. W ramach 
tegorocznego konkursu gran-
towego na terenie całego kraju 
powstanie 20 takich ośrodków. 
Projekt nr POWR.02.14.00-00-
1008/19 realizowany jest w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020 nr Osi Priorytetowej II – 
Efektywne Polityki Publiczne na 
Rynku Pracy, Gospodarki i Edu-
kacji, Działanie 2.14. Rozwój na-
rzędzi dla uczenia się przez całe 
życie.

Wniosek na konkurs granto-
wy w ramach projektu „FAMI-
LIJNE LOWE”, przy wsparciu 
i zaangażowaniu wójta Gmi-
ny Leżajsk Krzysztofa Sobejki, 
opracowała Anna Lucewicz, dy-
rektor Zespołu Szkół w Dębie 
wraz z Sylwią Kozłowską-Kra-
wiec i Moniką Kojder. 

Ośrodek zlokalizowany w Ze-
spole Szkół w Dębnie rozpocznie 
swoją działalność już we wrześ-
niu, a pierwsze zajęcia specjali-
ści poprowadzą od października. 

Wszelkie informacje dostępne 
będą na stronie internetowej 

zsdebno.edu.pl  
w zakładce LOWE  
oraz pod numerem 

telefonu 17 242 90 41.

Projekt „Familijne LOWE 
Dębno” to innowacyjne przed-
sięwzięcie na obszarze gmi-
ny Leżajsk i powiatu leżajskie-
go, mające na celu stworzenie 
przyjaznego środowiska do roz-
woju inicjatyw na rzecz eduka-
cji dla dorosłych. Ośrodek z sie-
dzibą w Zespole Szkół w Dębnie, 
ma być miejscem stworzonym 
przez ludzi dla ludzi, otwartym 
na potrzeby i problemy środo-
wiska lokalnego. Twórcom tego 
przedsięwzięcia zależy, aby po 
zakończeniu projektu wokół 
LOWE nadal skupiali się ludzie 
i instytucje mające wpływ na sze-
roki dostęp osób dorosłych do 
różnych form kształcenia.

Dla kogo „Familijne LOWE ‘’?
Grupa potencjalnych odbior-

ców nie została zawężona, by 
dać szansę każdemu, kto wpisuje 
się w założenia modelu LOWE. 
Ostateczne grupy odbiorców 
będą wynikały z diagnozy pogłę-
bionej oraz z naboru.

Z szerokiej oferty LOWE 
będą mogły skorzystać zwłasz-
cza osoby dorosłe mające utrud-
niony dostęp do różnych form 
doskonalenia, o niskich kwalifi-
kacjach, nieaktywne zawodowo, 
korzystające z pomocy GOPS, 
które zadeklarują chęć udziału 
w bezpłatnych szkoleniach oraz 
kursach potwierdzonych certyfi-
katem lub zaświadczeniem. Pod-

niesie to ich kwalifikacje i po-
może w znalezieniu pracy lub 
uzyskaniu wyższych zarobków. 
Działania będą również nakie-
rowane na rolników, gdyż 62% 
terenu gminy to obszar rolni-
czy. Za pośrednictwem LOWE 
wsparciem zostaną też obję-
te osoby powyżej 45 roku życia, 
zwłaszcza w aspekcie dostępu do 
kultury wysokiej, zajęć rekreacyj-
no-sportowych. Ze względu na 
umiejscowienie ośrodka, oferta 
będzie także skierowana do ro-
dziców uczniów ZS w Dębnie; 
działania będą skoncentrowane 
na kształtowaniu kompetencji 
rodzicielskich i obywatelskich. 
Oferta i zakres działania będą na 
bieżąco dostosowywane do po-
trzeb rynku. Projekt przewiduje 
rekrutację ciągłą, co umożliwia 
udział w wybranych szkoleniach/
kursach w dogodnym dla siebie 
terminie.

Oferta szkoleniowa będzie 
adekwatna do zainteresowań 
i potrzeb beneficjentów. 

Wśród planowanych 
działań można wyróżnić:

q kursy/warsztaty admini-
stracyjno-księgowe,

q kursy/warsztaty w zakresie 
kompetencji społecznych,

q kurs animatora imprez 
okolicznościowych,

q kursy językowe,

q kursy/warsztaty wizażu 
lub urody /dietetyczne,

q kursy/warsztaty dekoratora  
wyrobów cukierniczych 
lub florystyka w ogrodni-
ctwie i bukieciarstwo,

q warsztaty dla rodziców,
q profesjonalne szkolenia z za-

kresu udzielania pierwszej po-
mocy „To ty ratujesz życie,”

q zajęcia rekreacyjno-ru-
chowo-zdrowotne,

q zajęcia muzyczno-artystyczne,
q wyjazdy szkoleniowe/wy-

cieczki o charakterze edu-
kacyjnym i kulturalnym.

Realizację zadań w ramach 
LOWE poprzedzać będą dzia-
łania adaptacyjne, przystoso-
wujące szkołę do pełnienia roli 
LOWE. Sale zajęciowe zostaną 
doposażone w projektory multi-
medialne i tablice interaktywne. 
Zostanie zakupiony sprzęt na-
głaśniający, laptop wraz z opro-
gramowaniem, aparat foto-
graficzny, sprzęt sportowy do 
prowadzenia zajęć ruchowych 
oraz sprzęt medyczny AED do 
prowadzenia szkoleń z udziela-
nia pierwszej pomocy.

„Familijne LOWE Dębno” ma 
być odpowiedzią na potrzeby lo-
kalnego środowiska, ma aktywi-
zować, przełamywać bariery, za-
chęcać do współpracy i łączyć 
pokolenia.

.

W gminie Leżajsk ruszył projekt 
„Familijne LOWE” 

Kto by się spodziewał, że mała, wiejska szkoła stanie 
się centrum dowodzenia Lokalnego Ośrodka Wiedzy 
i Edukacji (LOWE). A jednak. Ludzie pełni zaangażo-
wania i pasji, którym zależy na pełniejszej integracji 
szkoły z otoczeniem i instytucjami lokalnymi, doszli do 
wniosku, że ich wizja wpisuje się w model funkcjonowa-
nia Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji. 
Głównym celem LOWE jest bowiem aktywizowanie do-
rosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umie-
jętności kluczowych, przydatnych do poruszania się na 
rynku pracy, do rozwoju osobistego przez całe życie 
i rozwoju wspólnot. Szkoła jako LOWE? Dlaczego nie!
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Prawie 137 000 zł otrzy-
mał Powiat Leżajski na po-
moc wychowankom rodzin 
zastępczych, w związku ze 
stanem epidemii. Środki 
pochodzą z Unii Europej-
skiej oraz budżetu pań-
stwa w ramach projektu 
„Wsparcie dzieci umiesz-
czonych w pieczy zastęp-
czej w okresie epidemii 
COVID-19”. Program jest 
realizowany przez Mini-
sterstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, przy 
udziale Wojewody Podkar-
packiego. 

Wiele rodzin zostało dotknię-
tych sytuacją związaną z epi-
demią koronawirusa, dlatego 
wszelka pomoc ma duże zna-
czenie. Dodatkowego wsparcia 
potrzebują również rodziny za-
stępcze i placówki opiekuńczo-
-wychowawcze, dlatego z myślą 
o nich powstał program, do któ-
rego przystąpił również Powiat 
Leżajski. Głównym celem pro-
jektu jest zapobieganie i ogra-
niczanie negatywnych skutków 
wystąpienia COVID-19 w obsza-
rze pieczy zastępczej, szczegól-
nie w związku z realizacją nauki 
w formie zdalnej. W jego ramach 
zakupiony został sprzęt i urzą-
dzenia, które są bezpłatnie uży-
czane placówkom i wychowan-
kom rodzin zastępczych.

W ramach otrzymanych środ-
ków Powiat Leżajski zakupił 39 
laptopów, 2 projektory, telewi-
zor, wyposażenie 2 miejsc do 
kwarantanny oraz środki ochro-
ny osobistej (maseczki, rękawicz-
ki). Laptopy otrzymały wszystkie 
rodziny zastępcze, które wyraziły 
chęć ich otrzymania, przekazano 
im również środki ochrony oso-
bistej. Dom Dziecka natomiast 
otrzymał pełne wyposażenie 
miejsc do kwarantanny (meb-
le, lampy bakteriobójcze), a tak-
że 11 laptopów i środki ochrony 
osobistej.

–  Laptopy  w  ogromnym  stop-
niu  ułatwią  wychowankom  na-
ukę, nie tylko zdalną, ale również 
tę  codzienną,  odrabianie  lekcji, 
poszerzanie  swojej  wiedzy,  rozwi-
janie  zainteresowań,  podtrzymy-
wanie  kontaktów  ze  swoimi  ro-
dzinami,  ze  swoimi  bliskimi.  Nie 
mieliśmy  do  tej  pory  projektora, 
który  pozwoli  nam  na  wspólne 
oglądanie  filmów,  bajek,  progra-
mów edukacyjnych i prowadzenie 
zajęć  o  charakterze  terapeutycz-
nym.  Wszystkie  otrzymane  środ-
ki  przeciwdziałające  COVID-19, 
a także innym wirusom, będą nas 

wspierały  w  utrzymaniu  czyste-
go  i  zdrowego  środowiska  w  pla-
cówce – powiedziała Małgorzata 
Furman, dyrektor Domu Dzie-
cka w Nowej Sarzynie. 

W powiecie leżajskim jest 40 
rodzin zastępczych sprawują-
cych opiekę nad 50 wychowan-
kami. W Domu Dziecka w No-
wej Sarzynie przebywa obecnie 
19 wychowanków. Od 1 stycznia 
2021 r. będzie mogło przebywać 
tam nie więcej niż 14 wychowan-
ków.

PCPR w Leżajsku

Pomoc dla wychowanków 
pieczy zastępczej

Ministerstwo Sprawiedliwości we współ-
pracy z Urzędem Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów opracowało ,,Instrukcję 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 
osobom fizycznym prowadzącym jednooso-
bową działalność gospodarczą i niezatrud-
niającym innych osób w ciągu ostatniego 
roku – jako pomocy de minimis”.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oby-
watelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 294 i z 2020 r. poz. 875 oraz 

1086) nieodpłatna pomoc prawna udzie-
lana osobom fizycznym – prowadzącym 
jednoosobową działalność gospodarczą 
i niezatrudniającymi innych osób w ciągu 
ostatniego roku jest pomocą de minimis.

Pomoc de  minimis  podlega regulacjom 
przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwiet-
nia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 708).

Instrukcja udzielania nieodpłatnej po-
mocy prawnej określa m.in.:
• zasady udzielania pomocy publicznej,

• zasady monitorowania pomocy publicz-
nej,

• tryb zwrotu pomocy publicznej.
Zachęcamy przedsiębiorców chcących 

skorzystać z pomocy prawnej o zapoznanie 
się instrukcją zamieszczoną poniżej, a także 
do zapoznania się z informacjami dotyczą-
cymi porad prawnych na stronie Minister-
stwa Sprawiedliwości – serwis informacyj-
ny: https://darmowapomocprawna.ms.gov.
pl/pl/aktualnosci/news,14920,komunikat-
-w-zwiazku-z-opracowaniem-instrukcji.
html

Instrukcja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  
osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą

file:///F:/00%20biezace/kurier/02/rawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14920,komunikat-w-zwiazku-z-opracowaniem-instrukcji.html
file:///F:/00%20biezace/kurier/02/rawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14920,komunikat-w-zwiazku-z-opracowaniem-instrukcji.html
file:///F:/00%20biezace/kurier/02/rawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14920,komunikat-w-zwiazku-z-opracowaniem-instrukcji.html
file:///F:/00%20biezace/kurier/02/rawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14920,komunikat-w-zwiazku-z-opracowaniem-instrukcji.html
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W wydarzeniu wzięli udział 
m.in. Wicewojewoda Podkar-
packi Jolanta Sawicka, Starosta 
Leżajski Marek Śliż, Wicestaro-
sta Leżajski Lucjan Czenczek, 
Członek Zarządu Powiatu Le-
żajskiego Krzysztof Trębacz, 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Leżajskiego Adam Wylaź oraz 
radni powiatowi, Wójt Gminy 
Leżajsk Krzysztof Sobejko, Bur-
mistrz Leżajska Ireneusz Stefań-
ski, Kustosz Sanktuarium MB 
Pocieszenia w Leżajsku o. Klau-
diusz Baran, dyrektor ZSL Zbi-
gniew Trębacz, dyrektorzy i kie-
rownicy jednostek powiatowych 
oraz pracownicy Starostwa Po-
wiatowego w Leżajsku.

W imieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy aktu dekoracji dokonała 
Wicewojewoda Podkarpacki Jo-
lanta Sawicka. Złotym medalem 
za wzorowe, wyjątkowo sumien-
ne wykonywanie obowiązków 
wynikających z pracy zawodo-
wej odznaczeni zostali Starosta 
Leżajski Marek Śliż oraz Zofia 
Wasiuta. Srebrne medale za dłu-

Powiatowa Orkiestra Divertimento 
rozpoczęła swoją działalność

11 września w Powiatowej 
Sali Koncertowej odbył się 
koncert inaugurujący dzia-
łalność Powiatowej Orkiestry 
Divertimento. Koncert po-
przedziło nadanie odznaczeń 
państwowych zasłużonym 
pracownikom Starostwa Po-
wiatowego w Leżajsku oraz 
premiera filmów promują-
cych powiat leżajski.

Koncert inauguracyjny Po-
wiatowej Orkiestry DIVERTI-
MENTO odbył się pod znakiem 
muzyki filmowej. Salę koncerto-
wą wypełniły przeboje z polskich 

i zagranicznych produkcji filmo-
wych, m.in: Meridy  Walecznej, 
Narodzin  Gwiazdy,  Vayany oraz 
Krainy Lodu.

GN

goletnią służbę otrzymali pra-
cownicy starostwa: Iwona Bilska, 
Iwona Burek, Agnieszka Buszta, 
Monika Daź, Piotr Deryło, Joan-
na Kiwała, Aurelia Kryla, Irena 
Malec, Beata Moskal, Anna Ro-
gala, Dominik Rup oraz Mario-
la Sagan.

Filmy promujące powiat leżaj-
ski są efektem kooperacji Wy-
działu Promocji i Współpracy 
Starostwa Powiatowego w Le-
żajsku i Studia Filmowego Foto-
acc. Będą prezentowane podczas 
różnego rodzaju targów, konfe-
rencji i spotkań, których organi-
zatorem lub uczestnikiem będzie 
Powiat Leżajski.

Fot. Jacek Brzuzan

Fot. Jacek Brzuzan
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Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

Nowa pracownia spedycji 
W Zespole Szkół Lice-
alnych im. B. Chrobrego 
w Leżajsku powstała 
nowa multimedialna pra-
cownia spedycji, utwo-
rzona w związku z reali-
zacją projektu pod nazwą 
„Spedytor na maksa!” 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Podkar-
packiego na lata 2014-
2020. Głównym celem 
projektu jest podniesienie 
jakości kształcenia zawo-
dowego dostosowanego 
do potrzeb rynku pracy 
w powiecie leżajskim.

W ramach przedsięwzięcia rea-
lizowane są działania: płatne sta-
że zawodowe, warsztaty dla ucz-
niów organizowane na uczelniach 
wyższych oraz zakup i wyposa-
żenie 2 nowoczesnych pracow-
ni komputerowych do nauki za-
wodu. Każdy nowoprzyjęty uczeń 
na kierunku technik spedytor 
ma równe szanse ubiegania się 
o uczestnictwo w projekcie.

Utworzona pracownia wypo-
sażona jest w 17 stanowisk kom-

puterowych wraz z oprogramo-
waniem spedycyjnym na każdym 
stanowisku, 4 drukarki laserowe, 
symulator tachografu i inne po-
moce dydaktyczne.

Pracownia stwarza uczniom 
doskonałe warunki do nowo-
czesnego kształcenia poprzez łą-
czenie wiedzy z praktyką.

Łączny koszt pracowni spedy-
cji to ponad 114 000 zł. Ucznio-
wie już od września rozpoczę-
li naukę zawodu wykorzystując 

specjalistyczne oprogramowanie 
komputerowe. Powstanie pra-
cowni spedycji to pierwszy etap 
innowacyjnych zmian w kształ-
ceniu w zawodzie technik spedy-
tor, w kolejnych etapach projekt 
przewiduje doposażenie pracow-
ni środków transportu w sprzęt 
komputerowy, oprogramowa-
nie i pomoce dydaktyczne, war-
sztaty wyjazdowe oraz kontynu-
ację płatnych staży zawodowych 
u partnera projektu, w firmie 

Styropianex Transport sp. z o.o. 
spółka komandytowa. Projekt 
o wartości 568 642,50 zł przygo-
tował zespół nauczycieli kształ-
cenia zawodowego, a jego pomy-
słodawcą i koordynatorem prac 
był Andrzej Makówka we współ-
pracy z Grzegorzem Leją. Reali-
zacją działań projektowych zaj-
mują się koordynatorki: Iwona 
Długoń i Urszula Szyszka.

.

Fot. Jacek Brzuzan

W czasie trzyletniego kształ-
cenia uczestniczyli oni w II edy-
cji programu Certyfikowanych 
Wojskowych Klas Mundurowych 
realizując program szkolenia 
„Edukacja Wojskowa” w opar-
ciu o wojskowe dni szkoleniowe 
w 16. Batalionie Saperów w Ni-
sku oraz odbywali zgrupowania 
poligonowe na obiektach Cen-

trum Szkolenia Klas Munduro-
wych w Nowej Sarzynie. 

Zwieńczeniem blisko mie-
sięcznego szkolenia podsta-
wowego w JW była przysię-
ga wojskowa, która odbyła się  
5 września na terenie 7. Dywizjo-
nu Lotniczego w Glinniku No-
wym wchodzącym w skład 25. 
Brygady Kawalerii Powietrznej. 

Absolwenci klasy wojskowej ZSL złożyli przysięgę
10 sierpnia 2020 r. na terenie dwunastu Jednostek 
Wojskowych w naszym kraju rozpoczęła się Skrócona 
Służba Przygotowawcza dla absolwentów Certyfiko-
wanych Wojskowych Klas Mundurowych. Wśród ponad 
500 uczniów z całej Polski chętnych do udziału w pro-
jekcie, znalazło się 10 absolwentów klasy wojskowej – 
tegorocznych maturzystów – Zespołu Szkół Licealnych 
im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.  

Warto wspomnieć, że szer. Mi-
chał Leja i szer. Radosław Baj 
zostali wyróżnieni złożeniem 
przysięgi na sztandar wojsko-
wy, zaś szer. Jakub Słomiany od-
czytał w imieniu wszystkich żoł-

nierzy podziękowania za odbyte 
szkolenie, a szer. Izabela Pracoń 
otrzymała list gratulacyjny od 
Dowódcy JW płk. Piotra Gołosa 
za wysokie wyniki w szkoleniu.

Adrian Rauza

w Chrobrym
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Zespół Szkół Technicznych w LeżajskuZST
W LEŻAJSKU

Kolejna udana rekrutacja 
pozwoliła na utworzenie 
dwunastu klas pierw-
szych (czterech bran-
żowej szkoły I stopnia, 
ośmiu technikum) w Ze-
spole Szkół Technicznych 
w Leżajsku. 

Popularnością wśród mło-
dzieży cieszyły się m.in. utwo-
rzone w ubiegłym roku nowe 
kierunki: technik programi-
sta i technik automatyk oraz 
utworzony w tym roku technik 
spawalnictwa. 

Kierunki te, jak i większość 
kierunków kształcenia ZST, 
znalazły się w ogłoszonej przez 
Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej Prognozie – zapo-
trzebowania na pracowników 
w zawodach szkolnictwa bran-
żowego na krajowym i woje-
wódzkim rynku pracy.

ZST

Udział w nim wzięło 30 ucz-
niów klasy trzeciej technikum 
mechanicznego o specjalności: 
programowanie i obsługa obra-
biarek CNC oraz siedmiu na-
uczycieli przedmiotów mecha-
nicznych uczących w tej klasie. 
Projekt obejmował m.in. mo-
dernizację programu naucza-
nia w zawodzie technik mecha-
nik, zmiany treści kształcenia 
w rozkładach materiału naucza-
nia, wizyty studyjne nauczycie-
li w przedsiębiorstwach z branży 
motoryzacyjnej oraz staże ucz-
niów i nauczycieli w zakładach 
pracy. Zakładem, który objął pa-
tronatem Zespół Szkół Tech-
nicznych w Leżajsku, była firma 
BORG WARNER Poland Sp. 
z o.o. z siedzibą w Jasionce. Fir-
ma ta zajmuje się produkcją tur-
bosprężarek dla przemysłu mo-
toryzacyjnego. Staż uczniów 
obejmował 300 godzin zajęć 
praktycznych na stanowiskach 

Podsumowanie staży uczniów 
i nauczycieli w BORG WARNER

– Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe (PAMISZ)

produkcyjnych, tj. w Dziale Pro-
dukcji, Dziale Montażu, Dziale 
Utrzymania Ruchu, Dziale Pro-
totypowania i Dziale Kontroli 
Jakości. Młodzież miała możli-
wość zapoznania się ze strukturą 
przedsiębiorstwa, charakterysty-
ką produkcji oraz rzeczywistymi 
warunkami jego funkcjonowania. 
Grupa nauczycieli odbywająca 
staż w liczbie 160 godzin, pełniła 
funkcję opiekunów, a jednocześ-
nie brała udział w specjalistycz-
nych szkoleniach branżowych 
przygotowanych przez pracow-
ników Borg Warner. Uczestni-
cy projektu podkreślają profesjo-
nalizm zrealizowanych zajęć oraz 
wyrażają zadowolenie z moż-
liwości ich realizacji. Pozwoli-
ło to, zarówno uczniom, jak na-
uczycielom na nabycie nowych 
umiejętności z zakresu m.in. Sy-
stemów Zarządzania Jakością, 
takich jak TPM, Kaizen czy 5S. 
Na zakończenie klasa odbywają-

W roku szkolnym 2019/2020 
w Zespole Szkół Technicznych 

w Leżajsku zakończono 
realizację projektu 

„Podkarpacka Akademia 
Motoryzacji – Innowacyjne 
Szkolnictwo Zawodowe”.

Młodzież 
chce 

zdobywać 
zawód

Zakupiona frezarka dydaktyczna CNC Edu Mill iXl i wizualizacja stanowisk 
w Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu

ca staż otrzymała od pracowni-
ków firmy Borg Warner turbo-
sprężarkę, którą sama wykonała. 
Dodatkowym wskaźnikiem reali-
zacji projektu PAMISZ była mo-
dernizacja programu nauczania 
i rozkładów materiału pod ką-
tem potrzeb przemysłu motory-
zacyjnego. Ponadto Pracownię 
Praktycznej Nauki Zawodu do-
posażono we frezarkę dydaktycz-
ną CNC Edu Mill iXl i oprogra-
mowanie edukacyjne Edge CAM 
do wspomagania projektowania 
i wytwarzania CAD/CAM. Za-
kupione pomoce dydaktyczne są 
wykorzystywane podczas kształ-
cenia w zawodzie technik mecha-
nik, specjalność: programowanie 
i obsługa obrabiarek CNC. 

ZST 

Zajęcia w pracowni obrabiarek konwencjonalnych
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku

Wróciliśmy wszyscy po pół-
rocznej nieobecności w szkole. 
Okres zdalnego nauczania był 
czasem wymagającym dla wszyst-
kich - zarówno uczniów jak i na-
uczycieli. Musieliśmy zmierzyć 
się z nowymi wyzwaniami i jak 
najlepiej wykonać powierzone 
zadania, zrealizować zamierzone 
cele. Teraz uczymy się żyć i funk-
cjonować w nowej rzeczywistości 
podyktowanej pandemią. Roz-
poczęliśmy nowy rok szkolny, 
który przynosi naszej społeczno-
ści szkolnej dobre wiadomości. 
Dzięki przychylności Zarządu 
Powiatu Leżajskiego zaplanowa-
no modernizację budynku szko-
ły: remont dachu, wstawienie do-
datkowych okien połaciowych, 
a w niedalekiej przyszłości ad-
aptację powierzchni strychu na 
nowe pomieszczenia. 

Bardzo cieszy nas fakt, że po-
trzeby naszych niepełnospraw-
nych uczniów są zauważa-
ne i otoczeni są oni troską oraz 
opieką ze strony środowiska lo-
kalnego. Dzięki nowej, zmoder-
nizowanej szkole będzie nam 
wszystkim znacznie łatwiej re-
alizować różnorodne działania 
na rzecz naszych wychowanków. 
Szczególnie cenne jest dla nas 
poszerzanie bazy lokalowej oraz 
przystosowywanie pomieszczeń 
do indywidualnych potrzeb na-
szych uczniów. 

W naszej placówce urucho-
mione zostały dwie mobilne 
pracownie komputerowe, dzię-
ki którym uczniowie otrzymali 
szansę na lepszy dostęp do tech-
nologii informatycznych. Bardzo 
cieszy nas także fakt, iż w tym 
roku szkolnym powstał kolej-
ny odział przedszkolny. W od-
remontowanym dworku na ulicy 
Sandomierskiej sale przedszkol-
ne wypełnią kolejne dziecięce 
uśmiechy. Utworzony został tak-
że kolejny oddział szkoły pod-
stawowej dla uczniów z niepeł-
nosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym. Po wakacjach wrócili-
śmy do trybu nauki stacjonarnej, 
cały ośrodek ku radości uczniów, 

Nowy rok, nowe plany, 
nowe marzenia

rodziców i nauczycieli tak obec-
nie pracuje. Trzeba przyznać, 
iż taki tryb nauki w przypadku 
dzieci i młodzieży ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi jest 
najbardziej korzystny. 

Nauka stacjonarna przynosi 
najlepsze efekty – bezpośredni 
kontakt uczniów z nauczyciela-
mi, terapeutami jest niezwy-
kle cenny. Kadra pedagogiczna 
ośrodka dokłada wszelkich sta-
rań, aby uczniowie zaadaptowa-
li się do nowej rzeczywistości, 
aby czuli się dobrze i bezpiecz-

nie w szkole oraz dbali o zdro-
wie swoje oraz innych. Nauka 
zdalna była wyzwaniem dla nas 
wszystkich, ale dzięki współpra-
cy uczniów, rodziców i nauczy-
cieli, wzajemnemu zrozumieniu 
i wsparciu udało nam się pora-
dzić sobie z tym czasem napraw-
dę dobrze. Świadomi tego, iż na-
uka zdalna miała sporo minusów 
podejmujemy wszelkie działania 
zgodnie z procedurami bezpie-
czeństwa, aby jak najdłużej móc 
pracować w bezpośrednim kon-
takcie z uczniami.

Nowy rok, nowe plany, nowe 
marzenia – ciekawe, co przynie-
sie, jakie kolejne miłe, ale i trud-
ne doświadczenia postawi przed 
nami los. Wchodzimy w kolej-
ny etap nauki, pełni nadziei, po-
mysłów, doświadczeń minionego 
roku szkolnego. Niech spełnią 
się marzenia, osiągnięte zosta-
ną założone cele, a współpraca 
na rzecz dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnej rozwija się i pozy-
tywnie zaskakuje. 

psycholog Agnieszka Bańka
psycholog Dominika Zych
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Historia Dworu Starościńskie-
go (zwanego również Zamkiem) 
sięga pierwszej ćwierci XVI w. 
Istniejące od 1397 r. po obu brze-
gach Sanu miasto Leżajsk zosta-
ło całkowicie zniszczone w lecie 
1524 r. przez najazd wojsk tatar-
skich. Jego przyczyną była toczą-
ca się wojna węgiersko-turecka, 
aby uniemożliwić dostarczenie 
pomocy wojskowej przez Polskę 
Królestwu Węgier. Większość 
mieszkańców została pobrana 
w jasyr, a dzieci i starcy zostali 
utopieni w pobliskich bagnach. 
Przebywający w okolicy król Zyg-
munt I Stary widząc obraz znisz-
czenia postanowił o przeniesie-
niu miasta w bardziej obronne 
miejsce ok. 5 km na południowy 
zachód na wzgórzu, otoczonym 
naturalnym wąwozem i terena-
mi bagiennymi. Dekret o nowej 
lokacji miasta został podpisany 
23 września 1524 r. we Lwowie. 
Nowe miasto zyskało nazwę Le-
żajsk Zygmuntowski, a pozosta-
łością po wcześniejszej siedzibie 
jest obecne Stare Miasto. Jako 
domena królewska Leżajsk został 
przekazany we władanie Krzysz-
tofowi Szydłowieckiemu, kancle-
rzowi koronnemu, kasztelanowi 

Z kart naszej historii

Zespół Dworu Starościńskiego 
na przestrzeni dziejów

krakowskiemu, jednej z najważ-
niejszych osób w państwie. Będąc 
starostą leżajskim Szydłowiecki 
w latach 1524-1532 wzniósł oka-
zały zespół rezydencjalno-obron-
ny. Sporządzony 20 lat po śmierci 
fundatora opis zespołu dworskie-
go zawiera dokładny rejestr jego 
przedsięwzięcia. Pierwotny dwór 
starościński składał się z 5 komór 
z wielką izbą o 3 oknach ze szkła 
oprawnego w ołów (w jednym 
z nich były one z herbem Szyd-
łowieckiego – Odrowąż i jego ty-
tulaturą). Cały budynek był po-

kryty czterospadowym dachem 
z gontów. Oprócz tego wybudo-
wał piekarnię, kuchnię, browar, 
stajnię i pomieszczenia dla służ-
by w osobnych budynkach, co na 
ówczesne warunki było prawdzi-
wym luksusem. Trzypiętrowa 
wieża z sąsiekami do przechowy-
wania ziarna i mąki, taras (wię-
zienie starościńskie) oraz drew-
niany parkan z wielkimi wrotami 
i 4 furtkami dopełniały wystro-
ju tego imponującego założe-
nia budowlanego. Piece kaflo-
we i łazienki wewnątrz również 

świadczyły o dużej zamożno-
ści mieszkańców  (…) „Iż  łazien-
ka biała, w której są 3 błony szkla-
ne z ołowiem, kocieł wielki w piec 
wlepiony…  Piec  kaflowy,  dwie 
wanny,  wiaderka,  drzwi  sosnowe 
z wrzeciądzem i z klamką, 3 mied-
nice”(…)

Dwór starościński, jak wspo-
mniano wyżej, posiadał włas-
ne więzienie m. in. dla opor-
nych chłopów pańszczyźnianych. 
W proteście złożonym w gro-
dzie przez chłopów 28 lipca 
1605 r. skarżono się, że podsta-
rości Grabiński rozkazał gospo-
darzom z Dębna stawić się w za-
mku leżajskim, gdzie (…)„ich do 
tarasu  gwałtem  rugnął  i  w  kłodę 
rozkazał i tam w tem tarasie przez 
kilka  godzin  trzymał,  znowu  zaś 
tego  dnia  ku  wieczorowi  po  jed-
nemu wyprowadzić rozkazał z  ta-
rasu  i  każdego  z  nich  postronka-
mi  dwiema  naprzemian  we  dwie 
splecionymi zmoczywszy bić, mor-
dować i pastwić się nad nimi ka-
zał (…)”.

 Z pewnością na dworze za-
trzymał się król Stefan Batory 
w 1578 r. Cały zespół wraz z wy-
budowanym początkiem XVII w. 
kościołem farnym, wieżą dzwon-
niczą i wałami ziemnymi spełniał 
ważną rolę w systemie obron-
nym miasta. W wieku XVII ze-
spół dworski, podobnie jak całe 
miasto, był niszczony w trakcie 
prywatnej wojny pomiędzy sta-

Dwór – 1916 r.

Dwór – ok. 1938 r.
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rostą leżajskim Łukaszem Opa-
lińskim, a właścicielem Łańcuta 
Stanisławem „Diabłem” Stad-
nickim (1607-1610), najazdu 
szwedzkiego w 1656 r. i wojsk 
siedmiogrodzkich Jerzego Rako-
czego w 1657 r. Lustracja staro-
stwa z 1664 r. wzmiankuje o od-
budowie kompleksu: (…)„Dwór 
w  Leżajsku  nazwany  stary,  który 
stoi nad wałem. W tym dworze bu-
dynki wszystkie przez Kozaki i Wę-
gry  są popalone;  teraz nowo zbu-
dowano izbę, alkierz i komorę sień 
także  z  komorą  i  z  kuchnią,  pie-
karnią  małą.  Szpiklerzów  starych 
jest  4.  Browar  tamże  na  podwó-
rzu dworskim”(…). Najazd tatar-
ski z 1672 r. i przemarsze wojsk 
w czasie trzeciej wojny północ-
nej na początku XVIII w. po-
wodowały stopniowe popadanie 
kompleksu w ruinę, zwłaszcza 
że kolejni starostowie z rodu 
Potockich chętniej przebywali 
w pobliskim pałacu myśliwskim 
w Tarnawcu. 

Kolejny opis budynków za-
mkowych pochodzi ze sporzą-
dzonego inwentarza starostwa 
z 1759 r. (…)„Sam  Zamek  sta-
ry z drewna budowany w węgłach 
i przyciesiach znacznie nadpróch-
niały,  z  facyjaty  i  po  rogach  i  po 
rogach  oraz  w  tyle,(…)  od  stoło-
wej  izby  ab  extra  cegłą  obmuro-
wany  i  wapnem  tynkowany,  pod 
dachem  dobrym  gontowy,  tylko 
w tyle nad kaplicą … i nad miej-
scem  sekretnym  stary  i  dziurawy, 
nowego  pobicia  potrzeba”(…). 
Jak wynika z ustaleń prof. Józe-
fa Półćwiartka zamek położony 
był w pewnej odległości od skar-
py wschodniej nad doliną sano-
wą i całym swym frontem i wej-

ściem zwrócony był w kierunku 
zachodnim. Na dziedzińcu na-
tomiast przed zamkiem usytu-
owane były dwie oficyny i kuch-
nia. Dalej od strony zachodniej, 
naprzeciw zamku położona była 
kurdygarda (wartownia). Po 
stronie zachodniej i północno-
-zachodniej od zamku położone 
były obiekty mieszkalne i gospo-
darcze podstarościego m.in. go-
rzelnia, browar i stajnia dla koni. 
Całość obiektów obwiedziona 
była parkanem, przez który pro-
wadziły dwa wjazdy, jeden od za-
mku, drugi od miasta. W obiek-
tach dworskich był wodociąg 
doprowadzający wodę ze Staw-
ku Borowego, położonego w le-
sie na północny zachód od drogi 
prowadzącej z miasta do klaszto-
ru oo. Bernardynów. 

Obecny murowany dwór wraz 
z czterema oficynami został zbu-
dowany w latach 1760-1770 dla 
ostatniego starosty leżajskie-
go, krajczego koronnego Józe-
fa Potockiego. Budynek głów-
ny jest parterowy, założony na 
planie wydłużonego prostoką-
ta z piętrowymi facjatkami nad 
częścią środkową. Od strony pół-

nocnej i południowej dobudów-
ki z 1933 r. Posiada dwukon-
dygnacyjne, murowane piwnice 
sklepione kolebkowo, dostęp-
ne spoza dworu od strony połu-
dniowo-wschodniej. Oficyna pół-
nocno-wschodnia, założona na 
planie prostokąta z przybudów-
kami z XX w. Oficyna południo-
wo-wschodnia jest najstarsza, 
wybudowana po 1664 r., prze-
budowana w latach 1760-1770, 
była to prawdopodobnie dawna 
kuchnia, wzniesiona częściowo 
na piwnicach z XVII w. sklepio-
nych kolebkowo. Od wschodu 
przybudówka z początku XIX 
w. Ponownie przebudowana i re-
montowana w 1933 r. i 1958 r. 
Oficyna północno-zachodnia na 
planie prostokąta z dobudów-
ką mieszkalną z lat 30. XX w. 
Oficyna południowo-zachod-
nia również na planie prostoką-
ta, przebudowana w 1933 r. i re-
montowana w 1958 r. 

W latach 1773-1819 zespół 
dworski wraz z całym staro-
stwem leżajskim był własnością 
Skarbu Kameralnego monar-
chii austriackiej i administro-
wany przez jego urzędników. 

Jednak z uwagi na duże kosz-
ta związane z jego utrzymaniem 
zostały one sprzedane na licyta-
cji hr. Wojciechowi Mierowi za 
273 052 złote reńskie. Kontrak-
ty zostały podpisane 17 grudnia 
1819 r. oraz 17 stycznia i 20 mar-
ca 1820 r. Nie zamieszkał jed-
nak tutaj, gdyż wybudował ok. 
200 m na zachód od dworu kla-
sycystyczny pałac. 13 maja i 28 
lipca 1831 r. zawarł z hr. Alfre-
dem I Potockim układ o doży-
wocie, jednak 2 sierpnia tego 
roku zmarł na cholerę w okoli-
cach Kęt i dobra leżajskie weszły 
w skład Ordynacji Łańcuckiej 
Potockich. Niewiele można po-
wiedzieć o sposobie użytkowa-
niu przez Potockich kompleksu 
w II. poł. XIX w. Prawdopodob-
nie służył im jako baza wypado-
wa do organizowania polowań 
w okolicznych lasach. W 1883 r. 
zorganizowano na zamku bal, 
z którego dochód w wysokości 
38 złotych reńskich przeznaczo-
no na budowę pomnika Adama 
Mickiewicza w Krakowie. 

W 1922 roku, Dwór Staroś-
ciński stanowiący część Ordy-
nacji Łańcuckiej został wynaję-
ty przez miasto nieodpłatnie od 
Potockich na potrzeby utworzo-
nego w 1912 roku Miejskiego 
Gimnazjum Realnego. Po 10 la-
tach prywatnego gimnazjum re-
skryptem Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Pub-
licznego z 7 maja 1922 r. zosta-
ło ono upaństwowione na nastę-
pujących zasadach: dostarczenie 
przez gminę miasta Leżajska lo-
kalu bezpłatnie na 10 lat, opału 
w wielkości przynajmniej 15 są-

Wejście główne dworu – 1939 r. Wojsko niemieckie na dziedzińcu – zima 1939/ 40 r.

Dwór – 1945 r. ciąg dalszy na str. 18
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gów rocznie, oddanie na rzecz 
Skarbu Państwa wszelkich urzą-
dzeń i pomocy naukowych, bez-
płatnego odstąpienia parceli pod 
budowę nowego gmachu gim-
nazjalnego. Do finalizacji upań-
stwowienia walnie przyczynili się 
m.in. posłowie: Wincenty Witos, 
Jakub Bojko, Józef Jachowicz 
i Jan Sobek. Uroczyste przeję-
cie gimnazjum na etat państwo-
wy odbyło się 10 grudnia 1922 r. 
Wg „Sprawozdania Dyrekcji 
Gimnazjum Państwowego w Le-
żajsku za rok szkolny 1925/26” 
(…) zakład obejmuje 16 ubikacyj, 
tj.  8  sal  szkolnych,  kancelarię dy-
rektora, salę konferencyjną, ubika-
cje na gabinet i pracownię fizykal-
ną i chemiczną, ubikacje na zbiory 
do nauki rysunku i robót ręcznych, 
ubikację  na  bibliotekę  uczniów 
oraz  1  ubikację  jako  mieszkanie 
dla tercjana szkolnego (…).

22 grudnia 1932 r. miasto ku-
piło od hr. Alfreda III Poto-
ckiego cały obiekt zamkowy za 
sumę 8250 dolarów amerykań-
skich. Na siedzibę gimnazjum 
przeznaczono budynek główny, 
dwie oficyny boczne oraz obszer-
ny dziedziniec. Oficynę północ-
no-zachodnią kupił od miasta 
dr Adam Lewinter za 2500 do-
larów, dobudowując następnie 
część mieszkalną i umiejscawia-
jąc w niej aptekę. Część wzgórza 
od strony ulicy Podzamcze zaku-
pił z kolei również za 2500 dola-
rów Kelman Spatz i wybudował 
tam drewniany dom mieszkalny. 
Tytułem czynszu dzierżawnego 
Kuratorium Oświaty wpłacało do 
Kasy Miejskiej symboliczną zło-
tówkę. Transakcję kupna prze-
prowadził z pełnomocnikiem 
hrabiego Potockiego ówczesny 
burmistrz Leon Przybylski i ase-
sor Stanisław Wodziński, dyrek-
tor Banku Spółdzielczego. W ofi-
cynie południowo-zachodniej 
mieściła się składnica kółek rol-

niczych, w której znajdował się 
magazyn nawozów sztucznych 
oraz sklep, do którego dobudo-
wano schody od ulicy Mickiewi-
cza. Wówczas to zniekształcono 
architekturę zamku poddając go 
niefachowej przebudowie. Zli-
kwidowano filary, podcień za-
jezdny, bramę wchodową, ze-
szpecono gazon (trawnik na 
dziedzińcu). Bezpowrotnie prze-
padła reszta muru obronnego 
i półkolista weranda od strony 
skarpy wschodniej. Ocalały ko-
minki stiukowe w niektórych sa-
lach i lochy, z których prowadziły 
trzy podziemne chodniki: jeden 
na plebanię, drugi w stronę psiar-
ni, na łąki w kierunku Sanu, trze-
ci – z rozgałęzieniami – w Dolinę 
Szwajcarską (dawna nazwa Do-
łów Niemieckich).

W czasie II wojny światowej 
oddziały okupacyjne wojsk nie-
mieckich w 1939 r. zdemolowa-
ły budynki ówczesnego liceum 
i gimnazjum w Leżajsku. Pomo-
ce naukowe zniszczyły, a po czę-
ści wywiozły do Opola. W 1940 r. 
stacjonowała tutaj jednostka 
wojskowa. Budynki szkolne za-
jęła następnie niemiecka firma 
transportowa „Gebauer”. Zdo-
łano uratować tylko część zbio-
rów bibliotecznych, chemikalia 
i niektóre dokumenty. Na dzie-
dzińcu był parking dla samocho-
dów, a w budynkach mieszka-
li pracownicy tej firmy. W salach 
szkolnych hodowali drób na wy-
wóz i króliki. Na tympanonie za-
mku umieszczono swastykę z or-

łem niemieckim, na tablicy nad 
wejściem cytat z „Mein Kampf” 
A. Hitlera, a w środku urządzo-
no kasyno do organizacji libacji.

Po zakończeniu wojny szkoła 
wróciła do swojej siedziby. W la-
tach 1957-59 w związku z przy-
gotowaniami do obchodów Ty-
siąclecia Państwa Polskiego 
dokonano remontów kapital-
nych trzech obiektów szkolnych 
na ogólną sumę 745 tys. zł, przy-
znaną przez Kuratorium Okręgu 
Szkolnego w Rzeszowie. Nadzór 
techniczny nad nimi sprawo-
wał mgr inż. architekt Kazi-
mierz Górak, absolwent lice-
um z 1945 r. Prace renowacyjne 
prowadzili m.in. sztukatorzy le-
żajscy: Dec, Ordyczyński i Pod-
górski. Niestety, w oficynie pół-
nocno-wschodniej zatarto ślady 
po starej kaplicy zamkowej, gdyż 
sklepienie łukowe groziło zawa-
leniem. 9 kwietnia 1960 r. obok 
budynku głównego od strony 
wschodniej posadzono Dąb Ty-
siąclecia „Piast”. W 1963 r. baza 
lokalowa szkoły powiększyła się 
o nowy, wybudowany na północ 
od budynku głównego, pawilon 
o powierzchni 458 m2, z 14 izba-
mi łącznie, wśród których było 
5 wielkich sal lekcyjnych. Ostat-
ni egzamin maturalny w zespole 
dworskim miał miejsce w 1974 r. 
a następnie do 2001 r. siedzibę 
swą znalazła w nim Szkoła Pod-
stawowa nr 4. 

W 2004 r. zespół Dworu Staroś-
cińskiego został przejęty od Gmi-
ny Miasta Leżajska przez Powiat 

Leżajski z przeznaczeniem na 
muzeum regionalne. Cały obiekt 
został poddany gruntownej rewa-
loryzacji dzięki m.in. funduszom 
z Unii Europejskiej i 1 stycz-
nia 2008 r. Muzeum Ziemi Le-
żajskiej otworzyło swoje podwo-
je dla zwiedzających. W budynku 
głównym na parterze mieszczą 
się: punkt kasowo-informacyj-
ny, biblioteka muzealna, sala wy-
staw czasowych i reprezentacyjna 
Sala Konferencyjna. Na piętrze 
ulokowane są wystawy stałe: Hi-
storyczna Miasta i Regionu, Et-
nograficzno-Zabawkarska oraz 
salonik mieszczański utrzyma-
ny w stylu eklektycznym lat 20. 
XX w. W oficynie północno-
-wschodniej mieści się stała wy-
stawa Browarnictwa Leżajskiego. 
Oficyna południowo-wschodnia 
to siedziba dyrektora i admini-
stracji muzeum zaś w oficynie 
północno-zachodniej znajdu-
je się warsztat wyrobu tradycyj-
nych zabawek drewnianych oraz 
sala wystaw czasowych. Na pla-
cu muzealnym po stronie połu-
dniowej uwagę przykuwa obelisk 
– Pomnik Pamięci Ofiar Zbrod-
ni Katyńskiej 1940 r. i Katastro-
fy Smoleńskiej 2010 r. oraz „Dąb 
Katyński ” posadzony ku czci kpt. 
Jana Filipa. Fontanna, Park Za-
bawek Leżajskich, kopuły kadzi 
browarniczych i rabatka chmie-
lowa położone wśród stylowego 
założenia ogrodowego z licznymi 
ławkami dopełniają wystrój tego 
historycznego zespołu dworskie-
go, związanego nierozerwalnie 
z dziejami miasta i regionu od 
niemal 500 lat. 

Roman Federkiewicz 
Dział Historyczno-Browarniczy

 Muzeum Ziemi Leżajskiej
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Muzeum Ziemi Leżajskiej 
zaprasza lokalnych  

wytwórców i kolekcjonerów 
do zorganizowania wystawy czasowej

Muzeum Ziemi Leżajskiej jako samorządowa instytucja kultury powiatu leżajskiego, w swoich dzia-
łaniach przede wszystkim skupia się na szeroko pojmowanej kulturze oraz propagowaniu wartości 
kulturalnych.

Dla muzeum szczególnie ważne jest, by przygotowana oferta kulturalna była interesująca i skiero-
wana do szerokiego grona odbiorców. W ofercie placówki poza prelekcjami, koncertami czy zajęciami 
edukacyjnymi, są trzy stałe ekspozycje muzealne: Historii Miasta i Regionu, Browarnictwa oraz Etno-
graficzno-Zabawkarskiej. Dodatkowo przez cały rok kalendarzowy w muzeum organizowane są wy-
stawy czasowe o szerokiej i bogatej tematyce. Warto nadmienić, że w roku ubiegłym tylko same eks-
pozycje stałe i czasowe odwiedziło niemalże siedem tysięcy osób.

Priorytetem w działaniach placówki jest stałe urozmaicanie i poszerzanie prezentowanej oferty 
wystawowej wychodząc naprzeciwko potrzebom i oczekiwaniom społecznym.

Mając na uwadze powyższe, Muzeum Ziemi Leżajskiej w  przyszłym roku kalendarzowym planu-
je zorganizować wystawę prezentującą twórczość lokalnych wytwórców, pasjonatów, kolekcjonerów 
i kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu leżajskiego. 

Planowany termin wystawy to marzec-maj 2O21 roku. 
Głównym jej zamysłem jest dążenie do podtrzymania wielu lokalnych tradycji oraz promocji nasze-

go regionu na arenie wojewódzkiej i krajowej.

WYSTAWA
TWÓRCZOŚCI LOKALNEJ

Muzeum zaprasza do kontaktu wszystkich zainteresowanych współtworzeniem ww. ekspozycji.
Osobą do kontaktu ze strony muzeum jest Pani Justyna Dec. 

Telefon: 17 240 22 35, email: j.dec@muzeum-lezajsk.pl. 

mailto:j.dec@muzeum-lezajsk.pl
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Początkiem października ar-
mia austro-węgierska po głę-
bokim odwrocie odzyskała ini-
cjatywę strategiczną w Galicji, 
odparła Rosjan za San i odblo-
kowała okrążoną po raz pierw-
szy twierdzę w Przemyślu. Rejon 
Leżajska zajęły wówczas jednost-
ki z samej Austrii – XIV Kor-
pus z pułkami rekrutowanymi 
w Innsbrucku, Salzburgu, Lin-
zu, Sankt Pölten oraz II Korpus 
z Wiednia i części Moraw. Skła-
dały się więc w przeważającej 
części z Niemców austriackich, 
którzy obok Węgrów byli naj-
bardziej zmotywowali, by bronić 
c.k. monarchii. W mieszkańcach 
Galicji, szczególnie ludności ru-
sińskiej, widzieli sprzymierzeń-
ców carskiej Rosji, a więc poten-
cjalnych zdrajców. W monografii 
salzburskiego 59. Pułku Piecho-
ty (dalej: PP), który wkroczył do 
Leżajska, czytamy: Po  niedziel-
nej  [11 X 1914] mszy  w  kościele 
farnym, w trakcie której grała or-
kiestra pułkowa, płk Fischer  [do-
wódca 59. PP]  jako  miejscowy 
komendant  zebrał  radę  gminną, 
by  ogłosić  jej  prawo  stanu  wyjąt-
kowego. [Wśród żołnierzy] Wiele 
mówiło się o rusofilskiej postawie 
części  ludności.  […] przebąkiwa-
no tym, że w celu potajemnej ko-
munikacji  z  Rosjanami  założono 
podziemne telefony i ustalono syg-
nały  świetlne.  Oczywiście  dzielni 
ojcowie miasta o niczym takim nie 
wiedzieli, ani też o rosyjskich pro-
klamacjach,  które  masowo  roz-
powszechniano. 14 października 
jednostkom XIV Korpusu udało 
się sforsować San pod Rzucho-
wem, lecz trwające dwa dni wal-
ki na przyczółku zakończyły się 
niepowodzeniem. Niesprzyjają-
cy teren, wezbrana od opadów 
rzeka i doskonale przygotowa-
ni do obrony Rosjanie – okaza-
ło się, że to zbyt dużo, nawet jak 
na zmotywowanych i dobrze wy-
szkolonych żołnierzy. Sąsiedni 
wiedeński II Korpus nie był na-
wet w stanie przeprawić się przez 
rzekę. Relacjonując po latach 
przygotowania do przeprawy, 
autor monografii 59. PP pisał: 

Dziwnym trafem zapalił  się  jeden 
z  domów  na  północnym  krań-
cu  Wierzawic  –  może  przypadek, 
a może znak, który Rosjanom dali 
ich poplecznicy, sugerując tym sa-
mym, że mieszkańcy Wierzawic 
mogli być w zmowie z carskim 
wojskiem. Tuż po ewakuacji fe-
ralnego przyczółka pod Rzucho-
wem, 16 października 1914 r. za-
częło się szukanie winnych.

W relacji ojca Czesława Bod-
galskiego z leżajskiego klaszto-
ru czytamy: W następnych dniach 
zaczynają nas zakonników podej-
rzewać  Austrjacy;  przez  kilka  dni 
urządzali rewizje za rzekomo ukry-
tym naszym telefonem; szukali go 
we wszystkich piwnicach, po stry-
chach,  w  kościele  po  galerjach, 
w  organie  po  za  strukturą,  pod 
stalami,  pod  ołtarzami,  opuki-
wali  wszędzie  mury,  narobili  przy 
tych rewizjach szkód nie mało, — 
i w rezultacie nie znaleźli… nicze-
go. Ale  te  rewizje  i  te podejrzenia 
bolały  nas  więcej,  niż  inne  utra-
pienia i grube straty, bo pochodzi-
ły  od  armji,  którą uważaliśmy  za 
„naszą” […]. Lecz i na tem jeszcze 
nie koniec. Poustawiali teraz warty 
dookoła  klasztoru,  na  „Bramce” 
i w innych bramach, w rozmowni-
cy, nawet wewnątrz klasztoru przy 
schodach wiodących na wieżę ze-
garową. Nawet zegar im zawadzał, 
bo go w dniu 17 października za-
trzymali.  W  klasztorze  nie  wolno 
było  wieczorami  świecić  w  tych 
paru  celach,  do  których  po  ustą-
pieniu sztabu zakonnicy na nowo 
się  wprowadzili,  lecz  wzbroniono 
to tylko zakonnikom, gdyż oficero-
wie nie tylko w tych celach świecili 
nie zasłaniając niczem okien, lecz 
nawet  blisko  wielkich  okien  ku-
rytarzowych wielkie naftowe pali-
li lampy.

Zapewne właśnie wieżę koś-
cioła bernardynów mają na my-
śli autorzy monografii wiedeń-
skiego 4. PP, którzy pisali: 20 
października  oddelegowany  na 
posterunek  obserwacyjny  w  wie-
ży  kościelnej  w  Leżajsku  feldfe-
bel  Oskar  Waldherr  odkrył  linię 
telefoniczną  prowadzącą  z  po-
łożonego  zaledwie  dwa  kilome-

try za naszymi tyralierami kościo-
ła nad San. W aparacie na wieży 
kościelnej  rozbrzmiewały  dzwon-
ki — dowód na  to, że połączenie 
było  nienaruszone  i  czynne.  Wie-
lokrotnie obserwowano też sygna-
ły świetlne z wieży kościelnej, lecz 
nie udało się pojmać zdrajcy. Mo-
tyw telefonu w wieży kościelnej 
i sygnałów świetlnych pojawia się 
także w cytowanej wcześniej mo-
nografii 59. PP, ale to nie dziw-
ne, gdyż wyszła ona spod pió-
ra jednego z autorów historii 4. 
PP. Na kartach obu dzieł oskar-
życielskim niemal tonem pisano 
też o tym, jakoby w tych dniach 
Rosjanie natychmiast informo-
wani byli o wszelkich przemiesz-
czeniach baterii czy sztabów, 
gdyż po każdej relokacji zasypy-
wał je grad pocisków artyleryj-
skich. Autorzy monografii 4. PP 
piszą wręcz wprost, że Rosjan 
wspierał zorganizowany  system 
wywiadowczy. Twierdzą oni tak-
że, że Głównym gniazdem zdraj-
ców było Grodzisko. Tutaj w służ-
bie  sprawy  zatrudniano  głównie 
dzieci, bo oczywiście nie groził im 
stryczek.  Dziś wiemy jednak, że 
to ostatnie twierdzenie też nie 
było prawdziwe, bowiem właśnie 
w Grodzisku skazano na powie-

szenie kilkunastoletniego chłop-
ca z Dębna, którzy rzekomo miał 
przekazywać Rosjanom ważne 
informacje. 

Z kolei mieszkańcy Stare-
go Miasta mieli, według Ernsta 
Wißhaupta, autora opracowa-
nia o wojennych losach czterech 
tyrolskich pułków strzelców 
cesarskich, dokonać niezwy-
kle zuchwałej napaści na ran-
nych żołnierzy 2. Pułku Strzel-
ców Cesarskich: Podczas  pobytu 
w  Starym  Mieście  wiele  mówiło 
się  o  tajnej  łączności  z  nieprzyja-
cielem,  podziemnych  telefonach, 
ustalonych  sygnałach  świetlnych, 
ktoś twierdził, że widział, jak z do-
mów i z plebanii strzelano w kie-
runku  placu  opatrunkowego,  co 
doprowadziło  do  pojmania  pro-
boszcza,  zachrystniana,  wójta 
i dwóch mieszkańców. Wißhaupt 
nie informuje jednak o wynikach 
ewentualnego dochodzenia i czy 
opisane wydarzenia były w ogóle 
prawdziwe. 

Autorzy cytowanych mono-
grafii (skądinąd niezłych z woj-
skoznawczego punktu widzenia) 
z powodzeniem konstruują at-
mosferę zagrożenia, sugerując, 
że jesienią 1914 roku zmagali się 
z poważnym zagrożeniem we-

Austriacka szpiegomania
Jesienią 1914 roku, gdy powoli jasne stawało się, że 
rozpoczęta w sierpniu wojna nie będzie krótka, a zwy-
cięstwo nie przyjdzie łatwo, u wojskowych wzrasta-
ła chorobliwa podejrzliwość, mnożyły się absurdalne 
oskarżenia i wyroki śmierci.

Arcyksiążę Piotr Ferdynand w mundurze pułkownika
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wnętrznym: niepewną, a wręcz 
zdradziecką ludnością, która rze-
komo była w konszachtach z nie-
przyjacielskim wojskiem. Plotki 
o podziemnych telefonach i syg-
nałach przewijają się we wspo-
mnieniach wielu austriackich 
żołnierzy, więc oskarżenia kiero-
wane pod adresem mieszkańców 
Leżajska, Starego Miasta, Wie-
rzawic czy Grodziska nie były 
czymś wyjątkowym. Zarzutów 
zdrady było jeszcze więcej w re-
jonach zdominowanych przez 
Rusinów. Jak zauważa historyk 
Jerzy Pałosz, było wśród nich tak 
wielu analfabetów, że zwyczajnie 
nie byli w stanie posługiwać się 
wyrafinowanymi metodami ko-
munikacji z Rosjanami. Co wię-
cej, sami Rosjanie mieli przecież 
problemy z szyfrowaniem komu-
nikacji między swoimi jednostka-
mi. Oskarżenia, agresja i ferowa-
ne w pośpiechu wyroki śmierci 
wynikały z mieszanki niepewno-
ści (spowodowanej wspomniany-
mi już trudnościami na froncie) 
z ignorancją. Galicja była dla 
większości Austriaków krajem 
odległym, nieznanym, peryferyj-
nym i półdzikim. Mało kto orien-
tował się w uwarunkowaniach 
narodowych i religijnych – gre-

kokatoliccy Rusini czy Łemko-
wie w prosty sposób kojarzyli się 
z Rosjanami. Były oczywiście ku 
temu podstawy, bo w Galicji roz-
wijał się ruch moskalofilski gło-
szący wspólnotę kulturową z na-
rodem rosyjskim (choć nigdy nie 
zdobył powszechnego poparcia). 
Akty sabotażu były na ogół wy-
tworem wyobraźni austriackich 
oficerów, którzy od samego po-
czątku wojny w rozkazach i pra-
sie czytali histeryczne ostrzeże-
nia przed szpiegami.

Gdy jesienne walki nad Sa-
nem przybierały coraz bardziej 
niekorzystny dla c.k. armii ob-
rót, 24 października stacjonują-
cy w Giedlarowej dowódca 25. 
Dywizji Piechoty, generał arcy-
książę Piotr Ferdynand, wydał 

znamienny rozkaz, który upraw-
dopodobnił plotki i de  facto 
sankcjonował przemoc na zaję-
tym przez dywizję terenie. Przy-
toczmy ten rozkaz w całości: Jed-
nostki  i  zakłady  mają  zwrócić 
szczególną  uwagę  na  sygnały  wy-
syłane  w  dzień  i  w  noc  przez  ru-
sofilską  ludność.  W  przypadku 
pojawienia  się  ich,  postępować 
z  najwyższym  zaangażowaniem. 
Istnieją podejrzenia, że przez San 
na  drugi  jego  brzeg  prowadzi  ka-
bel. Także ten temat należy szcze-
gółowo zbadać. Wszystkie podod-

Podstawowa literatura:
Bogdalski C, Pamiętnik kościoła i klasztoru oo. bernardynów w Leżajsku, Kraków 1929.
Hoen M., Geschichte  des  salzburgisch-oberösterreichischen  k.u.k.  Infanterie-Regiments 
Erzherzog Rainer Nr. 59 für den Zeitraum des Weltkrieges 1914-1918, Salzburg 1931.
Hoen M., J. Waldstätten-Zipperer, J. Seifert, Die  Deutschmeister.  Taten  und  Schick-
sale des Infanterieregiments Hoch – und Deutschmeister Nr. 4 insbesondere im Weltkrie-
ge, Wien 1928.
Pałosz J., Ten wspaniały strajk ludzkości… Z dziejów żołnierzy frontu wschodniego Wiel-
kiej Wojny, Kraków 2018.
Wißhaupt E., Die  Tiroler  Kaiserjäger  im  Weltkriege  1914-1918; Erster Band. Vom 
Kriegsausbruch bis zum Frühjahr 1915, Wien 1935.

działy, także tabory, mają zwrócić 
szczególną  uwagę  na  podejrza-
nych osobników w austro-węgier-
skich mundurach, jako że rosyjscy 
szpiedzy włóczą się w takich mun-
durach na tyłach armii.

Niniejszy tekst jest jedynie 
próbą zarysowania problemu, 
który wymaga dalszych badań – 
należy przede wszystkim ustalić 
liczbę i tożsamość ofiar wojsko-
wej przemocy. Już teraz można 
jednak powiedzieć, że podob-
nej fali podejrzeń i przemocy ze 
strony austriackich wojskowych 
nie obserwowano już na szczęś-
cie w maju i czerwcu 1915 roku, 
kiedy c.k. armia ponownie wkro-
czyła na Leżajszczyznę. Wte-
dy już szala zwycięstwa znacznie 
wyraźniej przechylała się na stro-
nę wojsk habsburskich, a w sze-
regach jednostek tu walczących 
było wielu Czechów i Pola-
ków nieskorych do upatrywania 
w ludności cywilnej zdrajców.

Sławomir Kułacz
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podróż 85

PORTO
Miasto wina, fado i żeglarzy

cz. 2

Tego nikt z nas się nie spo-
dziewał. Nie dosyć, że stoimy 
w dużej kolejce, to jeszcze płaci-
my 5 euro za wstęp. A gdzie? Do 
księgarni, ale za to jakiej. 

To Livraria Lello. Sławę przy-
niosły jej rzeźbione, zakręcone 
schody, których motyw wykorzy-
stała Joanne Rowling, autorka 
serii książek o Harrym Potterze, 
opisując bibliotekę Hogwar-
tu. Jeśli czytaliście książki, to na 
pewno pamiętacie schody, które 
same się ruszały, sugerując ucz-
niom trasy – w księgarni Lello 
będziecie mieć wrażenie, że stą-
pacie właśnie po nich.

Księgarnia uważana jest za 
jedną z najpiękniejszych na świe-
cie. Jej rzeźbione wnętrze, wi-
traże na suficie oraz zakręcone 
schody robią wielkie wrażenie na 
każdym turyście. Na końcu księ-
garni znajdziemy dział poświęco-
ny serii powieści fantasy „Harry 
Potter”. Kupimy tutaj nie tyl-
ko książki, ale i mnóstwo ga-
dżetów. Księgarnia zmieniła też 
swoją politykę dotyczącą robie-
nia zdjęć i teraz każdy może do 
woli fotografować jej wnętrze – 
oczywiście po wykupieniu biletu. 
Jeżeli jednak kupimy coś w księ-
garni, kwota biletu zostanie nam 
odliczona od rachunku. 

Igreja do Carmo to kolejny 
przykład wspaniałej architektury 
miasta. Rokokowy kościół zbu-
dowany w drugiej połowie XVI-
II w. uważany jest za jeden z naj-
bardziej niezwykłych budynków 
w Porto. W 1912 r. jego boczna 
fasada została pokryta płytkami, 
na których przedstawiono kom-
pozycje nawiązujące do kultu 
Nossa Senhora. Budynek ozna-
czono jako zabytek narodowy.

Miasto nieustannie nas zaska-
kuje. Przed chwilą oglądaliśmy 
szacowne budowle, a teraz jakże 
sielskie widoki – omszałe mury, 
suszące się pranie i kot wtulony 
w kawałek koca. Urok prawdzi-
wego Porto.

Niewiele osób trafia tutaj. 
Może to i dobrze, bo w spokoju 
możemy się rozkoszować wspa-

niałą panoramą z punktu wido-
kowego Miradouro da Vitoria 

Od tego momentu zaczynamy 
mocno schodzić w dół. 

Przed nami plac z pomnikiem 
Henryka Żeglarza uważanego 
za patrona rozwoju floty portu-
galskiej i odkryć geograficznych, 
założyciela uniwersytetu w Liz-
bonie oraz szkoły kartografii i as-
tronomii w Sagres, uznawanej za 
pierwszą akademię morską na 
świecie. 

Czas na posiłek. Kuchnia por-
tugalska z całą pewnością jest 
jedną z najciekawszych i naj-
smaczniejszych kuchni Euro-
py. Na portugalskim stole prze-
ważają proste, gotowane dania. 
Składnikiem wielu potraw są 
owoce morza i ryby. Do przy-
prawiania potraw często używa 
się jedynie soli morskiej. Popu-
larnym dodatkiem jest również 
oliwa z oliwek. Wybieramy jed-
ną z takich potraw. Farinheira 
to wędzona kiełbasa z mąką. 

W kiełbasie znajdziemy – wspo-
mnianą mąkę, przyprawę chilli, 
czerwoną paprykę i tłuszcz wie-
przowy. Przyrządza się ją z do-
datkiem wina. Można podawać 
smażoną lub pieczoną, jako da-
nie główne lub przystawkę. Co 
do smaku – powiem tak: jest inna 
od naszej. Na szczęście wszystko, 
co obok, było wyśmienite.

Jaką byśmy nie obrali trasę 
zwiedzania, wcześniej czy póź-
niej trafimy tutaj, do dzielnicy 
Ribeira, która bierze swą nazwę 
od określenia beira-rio oznacza-
jącego nadbrzeże. Ta robotni-
cza dzielnica wpisana na listę 
UNESCO, niegdyś traktowa-
na jako miejsce zamieszkania 
i pracy ludzi znajdujących się na 
niższym szczeblu drabiny spo-
łecznej, stanowi obecnie żywy 
i barwny, a przede wszystkim po-
pularny turystycznie rejon. Peł-
na jest kawiarenek i restauracji, 
ale wciąż zachowuje autentyczny 
charakter. Zmiany w Porto nie 
przebiegają widocznie tak szyb-
ko, jak w innych miastach Euro-
py. Ale może dzięki temu Porto, 
a nie Lizbonę uważa się za naj-
bardziej klimatyczne miasto Por-
tugalii. 

Praça da Ribeira to centralny 
plac dzielnicy. Plac razem z nad-
brzeżnym deptakiem to najstar-
sze zakątki miasta. Od czasów 
średniowiecza było to handlowe 
serce miasta i właściwie do dzi-
siaj pełni tę funkcję. Tyle, że kra-
my ze świeżymi rybami zastą-
piły bary i restauracje. Ceny są 
dość wysokie, ale mimo wszyst-
ko warto gdzieś w tej okolicy 
usiąść na kawę, wino lub piwo. 
Można oczywiście też zaopatrzyć 
się w trunki we własnym zakre-
sie i usiąść nad brzegiem Douro, 
przy którym kołyszą się łodzie 
transportujące niegdyś słynne 
Porto i chłonąć wspaniałe wi-
doki. A kiedy wyjmiemy apa-
rat czy smartfona, by zrobić so-
bie selfie, szybko przekonamy 
się, że niemal w każdym kadrze 
mamy symbol i znak rozpoznaw-
czy miasta: słynny Ponte Dom 
Luís I, czyli most Ludwika I. 
Most nieprzypadkowo gości na 
wielu pocztówkach i zdjęciach 
z Porto – jest piękny, charakte-
rystyczny i potężny. Każdy prze-
wodnik poświęca mu wiele uwa-
gi. Jest jednym z sześciu mostów 
łączących Porto z miastem Vila 
Nova de Gaia. Został zbudo-

Livraria Lello

Rzeźba „Half Rabbit”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lizbona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lizbona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sagres_(Portugalia)
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wany pod koniec XIX wieku, 
a projektantem był Teófilo Sey-
rig, uczeń czy też współpracow-
nik Gustave’a Eiffela. Most mie-
rzy ponad 385 metrów i w swoim 
czasie był najdłuższym, dwukon-
dygnacyjnym mostem stalowym. 
Budowa rozpoczęła się 21 listo-
pada 1881 roku, a uroczyste ot-
warcie mostu nastąpiło pięć lat 
później. Początkowo za przejazd 
mostem była pobierana opłata, 
a od 1 stycznia 1944 roku wszedł 
on w skład infrastruktury miasta 
Porto i jego przekraczanie jest 
bezpłatne.

Warto most obejrzeć z każ-
dej strony, popatrzeć na miasto 
z dolnego i górnego poziomu, 
oczywiście za dnia i nocą. 

Jednak niewielu turystów 
przekracza rzekę Douro dolnym 
poziomem, na którym znajdu-
je się chodnik dla pieszych i dro-
ga dla samochodów, choć widok 
na stalową konstrukcję jest im-
ponujący. Turyści – nawet kosz-
tem nadłożenia drogi – wybiera-
ją poziom górny, na który można 
wejść schodami lub wjechać win-
dą, która sama w sobie jest ory-
ginalną atrakcją. Cel jest jeden: 
panorama miasta, o której w za-
chwycie rozpisują się przewod-
niki.

Idąc na górny poziom mostu 
jeszcze raz trafiamy na Plac Ka-
tedralny, na którym na tle prę-
gierza wznosi się katedra i Pałac 
Biskupi. 

Stając 45 metrów nad lustrem 
wody z zachwytem spoglądamy 
na otaczające nas widoki. I nie 
przeszkadzają nam nawet pocią-
gi metra, które zwalniają, aby nie 
potrącić zafascynowanych wido-
kami turystów, biegających z jed-
nej strony mostu na drugi. 

Dopiero stąd widać kaskado-
wo ułożone kamieniczki Ribeiry, 
połyskujące w promieniach słoń-
ca wody rzeki Douro i miasto le-
żące na przeciwległym brzegu – 
Villa Nova de Gaia, do którego 
zmierzamy. 

Po tej stronie Douro dominu-
ją podłużne i niskie magazyny, 
w których przechowywane jest 
wino. I jest to oczywiście świet-
ne miejsce na lampkę porto. Bo 
trudno wyobrazić sobie wizytę 
w Porto bez degustacji tego wy-
śmienitego trunku.

Piwnic jest tutaj mnóstwo. 
Choć przed wizytą warto zagląd-
nąć do kilku z nich, by porównać 
ceny i ofertę. My decydujemy się 
na jedną z najpopularniejszych 
piwnic – Calem, choć wejść mo-
żemy dopiero za godzinę. Nie jest 
to jednak czas stracony. Widoki 
z nadbrzeża są zachwycające. 

W wąskich ulicach miasta zna-
leźliśmy również niezwykłą rzeź-
bę portugalskiego artysty Bor-
dallo. Z daleka trudno zauważyć, 
że słynny „Half Rabbit” został 
stworzony z odpadów. Jak mówi 
artysta: „Śmieci  jednego człowie-
ka  to  skarb  drugiego  człowieka”. 

Wracamy do piwnic Calem. Wi-
zytę rozpoczynamy od odpowie-
dzi na pytanie: co to jest wino 
porto i w czym tkwi jego wyjąt-
kowość? Mówiąc w skrócie: por-
to to wino z regionu winiarskiego 
rzeki Douro z dodatkiem spiry-
tusu winnego. Region ten jest 
jednym z najstarszych regionów 
winiarskich na świecie, zaraz po 
Tokaju na Węgrzech i Chianti 
w Toskanii. Region został utwo-
rzony w 1756 roku, a jego część 
w górnym odcinku rzeki Douro 
od roku 2001 znajduje się na li-
ście UNESCO.

Już wydawało się, że przejdzie-
my do degustacji wina, a tu nie-
spodzianka. Teraz wykład o ro-
dzajach słynnego porto. I tu 
kolejna niespodzianka. Zawsze 
wydawało nam się, że porto to 
wyłącznie czerwone mocne wino. 
Nic bardziej mylnego. Choć na-
dal najpopularniejszą, a zara-
zem najtańszą odmianą jest wino 
czerwone – porto Ruby. Butel-
kowanie następuje zazwyczaj po 
2-3 latach. Druga odmiana to 
porto Tawny. Przechowywane 
jest w mniejszych beczkach, naj-
częściej przez okres 3-5 lat. Dłuż-
sze leżakowanie w mniejszych 
beczkach powoduje, że wino tra-
ci smak owocowy na rzecz ko-
rzennego i dębowego, a kolor 
staje się mniej intensywny, raczej 
wpadający w jasny brąz. Oba ro-
dzaje porto są kupażowane, czy-
li mieszane z różnych roczników, 

oba także mogą posiadać przy-
domek reserve, który oznacza, 
że powstały z mieszanek trochę 
starszych i lepszych roczników. 
Jeśli chodzi o porto Ruby, mamy 
tu jeszcze jedną, najważniejszą 
odmianę – porto vintage. Jest 
to najlepsze porto, pochodzące 
z wybitnego rocznika. 

Głowy mamy pełne wiedzy, 
więc czas na degustację. Prze-
chodzimy do kolejnych pomiesz-
czeń zabytkowych magazynów. 
Na stole pobłyskują lampki wina, 
a my czekamy na atrakcję, kon-
cert muzyki fado, która zdecydo-
wała o wyborze piwnic Calem. 

Muzyka fado jest dla Por-
tugalii tym, czym dla Holandii 
wiatraki, dla Hiszpanii korrida, 
a dla Greków Zorba. Symbolem 
kultury sięgającej do wielolet-
niej tradycji. Magiczne, niezwy-
kle charakterystyczne brzmie-
nia muzyki fado przypominające 
nieco muzykę bluesową, czaru-
ją swoją prostotą, melancholią 
i głębią. Fado wykonuje się je-
dynie w języku portugalskim, co 
sprawia, że pieśni nabierają wy-
jątkowego charakteru. 

Słowo fado oznacza los, prze-
znaczenie. Pełne tęsknoty, smut-
ku i przygnębienia słowa po-
ruszają serca ludzi na całym 
świecie. Kompozycje są dosko-
nałym połączeniem wyrafino-
wanego stylu i prostoty. Słowa 
często dotykają bardzo przy-
ziemnych tematów, którym ar-
tyści nadają poetyckiego, nieco-
dziennego wymiaru.

Muzyka powstała w XIX wie-
ku w biednych, portowych re-
jonach Lizbony. Dopiero póź-
niej stała się popularna również 
w innych rejonach kraju. Pierw-
szą osobą określaną pieśniar-
ką fado była Maria Severa, cy-
gańska prostytutka, śpiewająca 
w dzielnicy Mouraria. Za praw-
dziwą królową fado, porówny-
waną nawet do Edith Piaf i Bil-
ly Holiday uważa się portugalską 
artystkę Amalię Rodrigues.

Kiedy słońce chowa się za 
wzgórzami, na których wyrosła 
dzielnica Ribeira, kończymy wi-
zytę w Porto. Kończymy wizy-
tę w mieście, które nas urzekło 
wspaniałymi zabytkami, cudow-
nym położeniem i niezwykłą at-
mosferą. Bez wątpienia to jed-
no z piękniejszych miast Europy, 
które koniecznie trzeba zobaczyć.

Zdjecia, tekst: 
Ireneusz Wołek

You Tube – Niezwykly Swiat Porto

Widok z mostu na zakole rzeki Douro

Dzielnica Ribeira
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Co to jest bon na zasiedlenie?
Bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 8 000,00 zł, 
oferowane osobom, które zamierzają podjąć zatrudnienie 
lub działalność gospodarczą w miejscowości oddalonej co 
najmniej 80 km od miejsca dotychczasowego zamieszkania 
lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca 
dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbio-
rowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie 
oraz będą pozostawały w zatrudnieniu, innej pracy zarob-
kowej lub prowadziły działalność przez okres co najmniej 
6 miesięcy.

Kto może ubiegać się o bon na 
zasiedlenie w ramach projektu?

Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni 
w wieku 18-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami (tj. 
osoby, które mają ukończone 18 lat, a nieukończone 30 lat 
do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia), zare-
jestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku jako 
bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią oso-
by, które nie uczestniczą w kształceniu* i szkoleniu** (tzw. 
młodzież NEET), przyjętą w Programie Operacyjnym Wie-
dza Edukacja Rozwój 2014-2020.

* Osoby, które nie uczestniczą w kształceniu, tj. nie uczestniczą w kształceniu 
formalnym  w  trybie  stacjonarnym  rozumianym  jako  kształcenie  w  formach 
szkolnych w trybie dziennym,
** Osoby, które nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach 
mających  na  celu  uzyskanie,  uzupełnienie  lub  doskonalenie  umiejętności 
i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy 
(tj. szkolenia finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 ty-
godni przed przystąpieniem do projektu PO WER).

Co najmniej 20% uczestników projektu stanowią osoby znaj-
dujące się w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy, 
tj. osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bez-
robotne lub osoby o niskich kwalifikacjach.

Wsparcie dla osób przystępujących do projektu będzie udzie-
lane w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Projekt również zapewnia możliwość skorzystania ze 
wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włą-
czenia społecznego realizowanych w ramach celu tema-
tycznego 9 – Promowanie włączenia społecznego, walka 
z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 
 2014-2020 spełniającym powyższe warunki oraz współpra-
cuje w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji 
projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.

Do kiedy można składać wnioski 
na bon na zasiedlenie?

Trwa ciągły nabór wniosków na bon na zasiedlenie do wy-
czerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Uwaga!!!
Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z warunkami i zasa-
dami przyznawania przez PUP w Leżajsku bonu na zasied-
lenie.
Wniosek i regulamin jest dostępny do pobrania na stronie 
internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku pod 
adresem: http://lezajsk.praca.gov.pl w zakładce „Dla Bezro-
botnych i poszukujących pracy” – „Dokumenty do pobra-
nia” – w menu Bon na zasiedlenie w ramach projektu „Ak-
tywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
leżajskim (V)”

Gdzie należy złożyć wniosek?
Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Leżajsku ul. Mickiewicza 56. Przygotowane dokumenty 
należy złożyć w kopercie do oznaczonej skrzynki ustawionej 
przy wejściu do budynku.

Nabór wniosków na bony na zasiedlenie  
dla osób do 30 roku życia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje o trwającym naborze wniosków o przyznanie bonów na za-
siedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)” 
– Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020.

Szczegółowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk

Bon na zasiedlenie –pok. 26, tel. 17 242 73 73 wew. 39

http://lezajsk.praca.gov.pl
https://lezajsk.praca.gov.pl/-/11580761-bon-na-zasiedlenie-w-ramach-projektu-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-lezajskim-v-
https://lezajsk.praca.gov.pl/-/11580761-bon-na-zasiedlenie-w-ramach-projektu-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-lezajskim-v-
https://lezajsk.praca.gov.pl/-/11580761-bon-na-zasiedlenie-w-ramach-projektu-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-lezajskim-v-
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Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że w ra-
mach Funduszu Pracy i/lub projektu Europejskiego Fundu-
szu Społecznego prowadzi bezterminowy nabór wniosków 
o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej:

• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowni-
ków oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia 
społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 
przedsiębiorców w przypadku spadku obrotów gospodar-
czych w następstwie wystąpienia COVID-19 (Art. 15zzb) 

• Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działal-
ności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrud-
nionych – w przypadku spadku obrotów gospodarczych 
w następstwie wystąpienia COVID-19 (Art. 15zzc) 

• Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla 
mikroprzedsiębiorców (art.15zzd)

• Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla or-
ganizacji pozarządowych (art.15zzda)

• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowni-
ków oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia 
społeczne dla organizacji pozarządowych – w przypadku 
spadku przychodów z działalności statutowej w następ-
stwie wystąpienia COVID-19 (Art. 15zze) 

• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowni-
ków oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla koś-
cielnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościo-
łów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolno-
ści sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej 
(art. 15zze2)

Przed złożeniem wniosków należy BEZWZGĘDNIE zapo-
znać się z aktualnymi dokumentami dotyczącymi wsparcia, 
o które Przedsiębiorca/Organizacja zamierza się ubiegać. 
Szczegółowe informacje dotyczące powyższych form po-
mocy oraz wszystkie wnioski wraz z załącznikami, w tym 
obowiązujące instrukcje i zasady, znaleźć można na stronie 
internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku i/lub 
Publicznych Służb Zatrudnienia: 

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i- 
przedsiebiorcow/tarcza

Uwaga: 
Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 
3 miesiące. Można złożyć jeden wniosek na trzy miesiące lub 

składać oddzielny wniosek na każdy z miesięcy. Jeżeli Przed-
siębiorca otrzymał wcześniej dofinansowanie na 1 miesiąc 
może ubiegać się o dofinansowanie na kolejne 2 miesiące. 
Tak więc można wnioskować o dofinansowanie raz w mie-
siącu, niemniej jednak w terminach ogłoszonego naboru 
przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Dofinanso-
wanie obowiązuje od miesiąca, w którym wniosek został 
złożony, tzn. jeżeli wniosek zostanie złożony we wrześniu 
przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie do czę-
ści kosztów wynagrodzeń pracowników należnych za okres: 
wrzesień, październik, listopad, itd. (decyduje data wpływu 
wniosku do PUP). 

Sposób składania wniosków:
Wnioski wraz z Umową i wymaganymi załącznikami można 
składać elektronicznie poprzez formularz dostępny na stro-
nie www.praca.gov.pl w zakładce Tarcza antykryzysowa po 
opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub podpisem zaufanym. (Wnioski przesłane poprzez e-mail 
nie będą rozpatrywane.)

Istnieje możliwość złożenia Wniosku bezpośrednio w PUP 
– terytorialnie właściwym ze względu na siedzibę Przedsię-
biorcy. 

W przypadku braku możliwości złożenia wniosków w formie 
elektronicznej prawidłowo wypełnione i podpisane wszyst-
kie dokumenty, tj. wniosek (1 egzemplarz) wraz z umową 
(2 egzemplarze) oraz załącznikami (1 egzemplarz), można 
składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku:

1. bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku: 
przygotowane dokumenty należy złożyć w kopercie do 
oznaczonej skrzynki ustawionej przy wejściu do budynku, 

2. przesyłając tradycyjną pocztą na adres: Powiatowy 
Urząd Pracy w Leżajsku, ul. Mickiewicza 56, 37-300 
Leżajsk (Liczy się data wpływu do Urzędu).

Uwaga!!!
Przy składaniu wniosku w wersji papierowej, załącznik 
nr 3 „Kalkulator” (jeżeli jest częścią wniosku), należy 
BEZWZGLĘDNIE wypełnić na komputerze wprowadzając 
odpowiednie dane. Dopiero po ich wypełnieniu i automa-
tycznym przeliczeniu przez kalkulator można dokument 
wydrukować i podpisać.

Źródło finansowania
Dofinansowanie jest objęte współfinansowaniem ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 i/lub 
środków Funduszu Pracy.

Wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy  
w ramach Tarczy Antykryzysowej

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/
http://www.praca.gov.pl
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Skutki epidemii dotykają nas 
wszystkich, ale – jak bywa za-
zwyczaj – najboleśniej odczuwa-
ją je grupy i tak już wykluczone 
społecznie i najmniej uprzywile-
jowane. Aż 45% osób, które za-
rabiają poniżej tysiąca złotych 
miesięcznie utraciło swoje źród-
ła utrzymania. Osoby starsze, 
schorowane i z niepełnospraw-
nościami, rodziny ledwo wiążą-
ce koniec z końcem – Szlachetna 
Paczka w 20. edycji chce dotrzeć 
do najbardziej potrzebujących, 
w tym m.in. do osób dotkniętych 
skutkami epidemii COVID-19.

 Trwa rekrutacja do wolon-
tariatu w Paczce. Wesprzyj po-
trzebujących z lokalnej społecz-
ności. Wejdź na https://www.
szlachetnapaczka.pl/superw/. 

HISTORIA Z SąSIEDZTWA 
Pani Ula po Weekendzie Cu-

dów, kiedy jej rodzina otrzyma-

Na Podkarpaciu Szlachetna Paczka 
potrzebna bardziej niż kiedykolwiek 

Sprawdź, jak możesz pomóc w najbliższej okolicy
W wyniku pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 co czwarty Polak utracił dochód bądź 
ma w najbliższym otoczeniu kogoś, kto stracił pracę. Szlachetna Paczka reagując na 
bieżącą sytuację, rozszerza swoje wsparcie. By dotrzeć do wszystkich potrzebujących 
z województwa, w tym do rodzin dotkniętych skutkami pandemii, potrzeba aż 504 
wolontariuszy. Możesz zostać jednym z nich.

ła pomoc dzięki wolontariuszom 
Szlachetnej Paczki, na nowo 
uwierzyła, że może żyć godnie. 
Znalazła pracę jako sprzątacz-
ka w lokalnej instytucji, w koń-
cu wszystko zaczęło się układać. 
– I wtedy przyszedł wirus… – opo-
wiada przez łzy.

Przez pandemię pani Ula stra-
ciła jedyne źródło utrzymania. 
Jest załamana. Jak teraz zadba 
o lekarstwa i rehabilitację dla 
niepełnosprawnego syna? 

Takich osób mierzących się 
z problemami po cichu, tuż za 
rogiem, są setki. Tylko w zeszłej 
edycji Szlachetnej Paczki udało 
się pomóc niemal 700 rodzinom 
z województwa podkarpackiego.

Jak możesz pomóc tym, któ-
rym zabrakło szczęścia? Wejdź 
na https://www.szlachetnapacz-
ka.pl/superw/  i zostań wolonta-
riuszem Szlachetnej Paczki.

KORONAWIRUS ODBIERA 
NIE TYLKO ZDROWIE 

–  Kryzys  niewątpliwie  spowo-
duje wzrost bezrobocia  i ubóstwa 
–  analizuje prof. Ryszard Szar-
fenberg z Uniwersytetu War-
szawskiego. –  Wiemy,  że  zatrud-
nienie już spadło o około 150 tys. 
–  to  jest  bardzo  dużo,  a  ubóstwo 
jest dość mocno powiązane z bez-
robociem. 

45 proc. zarabiających poniżej 
tysiąca złotych deklaruje utratę 
pracy z powodu pandemii – po-
daje GUS. 

–  Badania  pokazują,  że  naj-
częściej  i  w  pierwszej  kolejności 
tracą  pracę  ci  zatrudnieni,  którzy 
i tak są w najgorszej sytuacji: oso-
by  z  niższym  wykształceniem,  go-
rzej  wykwalifikowane,  pracow-
nicy  dorywczy,  sezonowi,  kobiety 
z dziećmi, młodzi pracownicy bez 
doświadczenia – kończy prof. 
Szarfenberg. 

Zostając wolontariuszem, mo-
żesz pomóc m.in. osobom do-
tkniętym skutkami pandemii 
w województwie podkarpackim. 
Więcej na https://www.szlachet-
napaczka.pl/superw/. 

2020 ROK 
– (NIE) TYLKO PANDEMIA 
2020 rok to nie tylko pande-

mia. To także powódź, która 
w szczególny sposób dotknęła 
także województwo podkarpa-
ckie. Wolontariusze Szlachetnej 
Paczki we współpracy z lokalny-
mi władzami i instytucjami będą 
włączali do programu również te 
rodziny, które straciły swój doby-
tek lub pogorszyły się ich warun-
ki życiowe w wyniku powodzi czy 
nawałnic. 

By walczyć z ubóstwem, osa-
motnieniem i wykluczeniem cy-
frowym spowodowanymi kryzy-
sem, który w tym roku dotyka tak 
wielu, Paczka potrzebuje łącznie 
9,5 tysiąca wolontariuszy w skali 
całego kraju. 

 Tylko razem możemy sprawić, 
że ten rok zakończy się dobrze 
– również dla poszkodowanych 
w wyniku pandemii czy powodzi. 

Zostając wolontariuszem, mo-
żesz wpłynąć na to, by trudny rok 
2020 skończy się szczęśliwie dla 
rodzin i samotnych osób w po-
trzebie. Wejdź na https://www.
szlachetnapaczka.pl/superw/. 

https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/
https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/
https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/
https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/
https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/
https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/
https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/
https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/
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