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z powodu śmierci
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Zarząd Powiatu Leżajskiego
i pracownicy Starostwa
Powiatowego w Leżajsku

PODZIĘKOWANIE
Dyrektor i Wychowankowie
Domu Dziecka w Nowej Sarzynie
składają serdeczne podziękowanie
wszystkim darczyńcom i wolontariuszom,
również tym anonimowym, którzy w 2020 r.
wspierali funkcjonowanie naszej placówki:

YYZarządowi Powiatu Leżajskiego;
YYPracownikom Philip Morris S.A z Krakowa;
YYPrzedsiębiorstwu MOLTER Sp. z o.o z Rudnej Małej;
YYStowarzyszeniu „Dla Równości” z Draganowej;
YYAndrzejowi Rychlowi, Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Sarzyna;
YYJackowi Chmurze, Wójtowi Gminy Grodzisko Dolne;
YYCIECH Sarzyna S.A.;
YYElektrociepłowni Nowa Sarzyna;
YYKomunalnej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Sarzynie;
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– Budżet Powiatu Leżajskiego przyjęty jednogłośnie
YY3 Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej;
– Podsumowanie prac Zarządu i Rady Powiatu Leżajskiego
YY4 Kompanii 32 Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku;
– Przebieg pandemii Sars-CoV-2 w powiecie leżajskim
YYFirmie Wawel S.A. z Krakowa;
– Bajkolandia ma już 10 lat
YYFirmie MB ELIX Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu;
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku stawia na meYYFirmie Rekord z Jasionki;
diacje
YYRodzicom i pracownikom przedszkola „Dom Misia” w Nisku;
– Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu leżajskiego
YYSzkole Podstawowej w Wólce Łętowskiej.
– Działo się w LOWE

W NUMERZE:

OŚWIATA

– ZSL
– ZST
– SOSW

KULTURA

–
–
–
–

15-18

19-22

Powiatowy Regał Książkowy poleca
Kulturalny rok w FOK-u
Leżajscy patroni ulic, placów i rond cz. IV
Orszak Trzech Króli w Nowej Sarzynie tym razem symbolicznie

SPORT 23

– Seria sukcesów Arki na zakończenie 2020 roku
– Ogólnopolskie zgrupowanie World KyokushinBudokai Poland

PODRÓŻE: Fiatem 126p wzdłuż granic Polski cz. 7 24-25
KOMUNIKATY
BLOK REKLAMOWY

26-27
28

Kurier Powiatowy – Wydawca: Starostwo Powiatowe w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk.
Adres redakcji: ul. Skłodowskiej 8 (budynek B Starostwa Powiatowego
w Leżajsku), tel. 17 240 45 72, e-mail: promocja@starostwo.lezajsk.pl
Redaktor naczelna: Natalia Nowicka. Redakcja wydania: Małgorzata
Charko (ZST), Stanisław Majcher (ZSL), Tomasz Chrząstek (SOSW),
Roman Federkiewicz (Muzeum Ziemi Leżajskiej).
Wszelkie prawa zastrzeżone. Artykuły odzwierciedlają poglądy ich autorów. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść reklam
i ogłoszeń płatnych Redakcja nie bierze odpowiedzialności.
Druk: Wydawnictwo Triada Wojciech Wicher Będzin
Przygotowanie do druku: grafika-dtp@o2.pl
Nakład: 3000 egzemplarzy Numer zamknięto: 12.01.2021 r.

2

Chmury
Z opisywaniem chmur
musiałabym się bardzo śpieszyć już po ułamku chwili
przestają być te, zaczynają być inne.
Ich właściwością jest
nie powtarzać się nigdy
w kształtach, odcieniach, pozach i układzie.
Nie obciążone pamięcią o niczym,
unoszą się bez trudu nad faktami.
Jacy tam z nich świadkowie czegokolwiek natychmiast rozwiewają się na wszystkie strony.
W porównaniu z chmurami
życie wydaje się ugruntowane,
omal że trwałe i prawie że wieczne.
Przy chmurach
nawet kamień wygląda jak brat,
na którym można polegać,
a one cóż, dalekie i płoche kuzynki.
Niech sobie ludzie będą, jeśli chcą,
a potem po kolei każde z nich umiera,
im, chmurom nic do tego
wszystkiego
bardzo dziwnego.
Nad całym Twoim życiem
i moim, jeszcze nie całym,
paradują w przepychu jak paradowały.
Nie mają obowiązku razem z nami ginąć.
Nie muszą być widziane, żeby płynąć.
Wisława Szymborska
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Z PRAC RADY I ZARZĄDU POWIATU LEŻAJSKIEGO

Budżet Powiatu Leżajskiego na 2021 rok

przyjęty jednogłośnie

21 grudnia odbyła się XXXI- w roku 2020 na terenie powiatu
II sesja Rady Powiatu Leżajskie- leżajskiego.
go. W związku z panującą epidemią, radni, zgodnie z art. 15zzx
Następnie podjęli
uchwały w sprawie:
ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach – wyrażenia zgody na zawarcie
związanych z zapobieganiem,
przez Powiat Leżajski porozumienia w sprawie przystąprzeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chopienia do opracowania i wdrarób zakaźnych oraz wywołanych
żania Ponadlokalnej Strategii
Rozwoju dla obszaru funknimi sytuacji kryzysowych, brali udział w obradach z wykorzycjonalnego obejmującego Powiat Leżajski, Gminę Grodzistaniem środków porozumiewasko Dolne, Gminę Kuryłówka,
nia się na odległość.
Miasto Leżajsk, Gminę Leżajsk, Gminę Nowa Sarzyna,
Po przyjęciu porządku obrad
Gminę Tryńcza, na lata 2021i protokołów z XXXI i XXXII
2027 z perspektywą do 2035
sesji Rady Powiatu radni zaporoku, obejmującej Powiat Leznali się z informacją z realizacji
żajski oraz w sprawie pełnienia
programu „Bezpieczny Powiat”

przez Powiat Leżajski funkcji
lidera porozumienia;
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021
rok;
zatwierdzenia planu pracy
Rady Powiatu Leżajskiego na
2021 rok;
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Leżajskiego;
wydatków budżetu Powiatu,
które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2020;
wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.

Po odczytaniu projektu uchwały wraz z uzasadnieniem oraz
–
opinii: Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu,
Komisji Bezpieczeństwa i Po–
rządku, Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu
i stanowiska Zarządu w sprawie
–
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także wniosków
–
komisji radni głosowali za przyjęciem uchwały. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
–
Ponadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzyseNajważniejszą uchwałą pod- syjnym.
jętą podczas posiedzenia była
uchwała budżetowa Powiatu Leżajskiego na 2021 rok.
NN

Zareklamuj
się
w Kurierze Powiatowym

KONTAKT: 17 240 45 72
TEREN ROZPOWSZECHNIANIA: powiat leżajski
miasto Leżajsk, miasto i gmina Nowa Sarzyna,
gmina Grodzisko Dolne, gmina Kuryłówka, gmina Leżajsk
NAKŁAD: 3000 egz.
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PODSUMOWANIE

PRAC ZARZĄDU I RADY POWIATU LEŻAJSKIEGO
w 2020 roku

Choć rok 2020 przeszedł już do historii, szybko ze
zbiorowej pamięci nie zniknie. Nie sposób się dziwić, bo
ilość wyzwań i trudnych doświadczeń, z którymi trzeba
było sobie poradzić w związku z wybuchem epidemii,
przekroczyła wszelkie wyobrażenia. Wprowadzone obostrzenia sanitarne wymusiły wprowadzenie nowych
rozwiązań w trybie natychmiastowym, w czym kluczową rolę odegrały samorządy. Na ich barkach spoczywało zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa,
a zarazem zadbanie o to, aby instytucje administracji

BUDŻET

Budżet powiatu jest planem
finansowym przygotowywanym
przez Zarząd Powiatu, obejmującym dochody i wydatki. Jest
uchwalany przez Radę Powiatu
na rok kalendarzowy. Dochody
i wydatki na rok 2020 przedstawiają się następująco:
– dochody: 137 283 151,16 zł
– wydatki: 146 700 324,59 zł

dochody
137 283 151,16 zł

wydatki
146 700 324,59 zł

publicznej były dla nich dostępne. Było to priorytetem
także dla samorządowców z powiatu leżajskiego. Wywiązanie się z obowiązków, które nakłada ustawodawca, utrzymanie dyscypliny finansowej i zrealizowanie zobowiązań inwestycyjnych w stanie epidemii nie
jest łatwe, ale – jak się okazało – wykonalne. Było to
możliwe dzięki wspólnemu wysiłkowi Zarządu i Rady
Powiatu Leżajskiego. Niniejsze podsumowanie przedstawia najważniejsze obszary, na których skupiły się
ich działania i zadania, które udało się wykonać.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Budżet 2020 (planowany)
1

Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo

2

Turystyka, ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna

1 717 045 zł

3

Obrona narodowa, bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości

4

Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza

49 135 725,98 zł

5

Obsługa długu publicznego, różne rozliczenia

11 377 893,41 zł

6

Administracja publiczna

12 791 530,34 zł

7

Pomoc społeczna, rodzina, pozostałe zadania polityki społecznej

18 330 148,26 zł

8

Ochrona zdrowia

9

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

I. INWESTYCJE
KUBATUROWE
a) Przebudowa budynku głównego Starostwa Powiatowego w Leżajsku 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. Istniejący bu4

3 396 027,07 zł
12 789 496 zł

2 984 397,80 zł
34 178 060,73 zł

INWESTYCJE
dynek nadbudowano o jedną kondygnację użytkową, rozbudowano o hall wejściowy z windą oraz
przebudowano sanitariaty i wymknięcie przeciwpożarowe klatki schodowej. Powstały dodatkowe pomieszczenia biurowe, sale
zebrań, sanitariaty, zaś na parterze poczekalnia dla interesantów
Wydziału Komunikacji i Transportu. Nowa kondygnacja pokryta została dachem dwuspadowym
z płaskim tarasem przeznaczonym dla urządzeń wentylacji i klimatyzacji. Taras instalacyjny został osłonięty przesłoną z żaluzji
poziomych. Od strony zachodKURIER POWIATOWY n nr 1/2021 (192)
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niej znajduje się wiatrołap w formie przeszklonego prostopadłościanu z windą. Wykonano
ocieplenie budynku wraz z elewacją. Całkowita wartość zadania to
3 226 578,29 zł. Na dostawę
i montaż dźwigu osobowego Powiat Leżajski uzyskał dofinansowanie w wysokości 71 106,18 zł ze
środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II – „W górę bez
przeszkód” – likwidacja barier architektonicznych.
b) Rozbudowa, nadbudowa
i przebudowa części budynku
Zespołu Szkół Licealnych im.
Bolesława Chrobrego
W ramach przedsięwzięcia
rozpoczęto I etap budowy. Jego
zakres obejmuje roboty budowlane nadbudowy III piętra głównego segmentu (wzdłuż ul. Skłodowskiej) wraz z przebudową

niższych kondygnacji. Roboty
są wykonywane w terminie od
18 czerwca 2020 r. do 31 października 2021 r. Dotychczas wykonano następujące prace: rozebrano
stropodach, wykonano konstrukcję stalową III pietra, ściany murowane II pietra, szyb windowy
(stan surowy otwarty) i więźbę
dachową wraz z montażem wiatroizolacji. Całkowita wartość zadania to 5 002 453,77 zł.
c) Przebudowa dachu na budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku
Remont
dachu
budynku
w SOSW objął: wymianę warstw
izolacyjnych poszycia dachowego oraz elementów drewnianej
więźby dachu wraz z wymianą
okien połaciowych, remont murowanych kominów oraz ścian
szczytowych nad gzymsem, uzupełnienie i remont gzymsu, wy-

mianę blacharki, rynien i rur
spustowych, wymianę instalacji
odgromowej. Ponadto wykonano remont elewacji. Roboty zo-

stały wykonane w terminie od
28 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Wartość zadania to
483 019,68 zł.

II. INWESTYCJE DROGOWO-MOSTOWE (stan na 31 grudnia 2020 r.)
Nazwa zadania
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
Przebudowa drogi powiatowej nr 1277R
Łowisko (gr. pow.) – Wola Zarczycka w km
6+438,48 – 7+786,86 w miejscowości Wola
Zarczycka

Całkowita
wartość
zadania

Źródła finansowania

Termin
zakończenia
inwestycji

7 999 926,98 zł

• Fundusz Dróg Samorządowych: 3 988 230,00 zł
• Wkład własny: 4 011 696,98 zł w tym:
– Powiat Leżajski: 2 016 241,03 zł
– Gmina Kuryłówka: 1 995 455,95 zł

30 czerwca
2020

2 904 941,84 zł

• FDS: 1 741 902,00 zł
• Wkład własny: 1 163 039,84 zł w tym:
– Powiat Leżajski: 581 519,92 zł
– Miasto i Gmina Nowa Sarzyna: 581 519,92 zł

15 czerwca
2021

Przebudowa drogi powiatowej nr 1241R
Hucisko – Ruda Łańcucka – Przychojec
– Leżajsk w km 8+658 – 9+934
w miejscowości Łukowa i Ruda Łańcucka

1 843 895,04 zł

• FDS – 1 105 274,00 zł
• Wkład własny: 738 621,04 zł, w tym:
– Powiat Leżajski: 369 310,52 zł
– Miasto i Gmina Nowa Sarzyna: 369 310,52 zł

15 czerwca
2021

Przebudowa odcinka drogi powiatowej
nr 1275 R Budy Łańcuckie (gr. powiatu)
– Laszczyny w km 20+888 – 23+167
w miejscowości Zmysłówka, Laszczyny

• FDS: 1 553 043, 00 zł
• Wkład własny: 1 036 998, 75 zł, w tym
2 590 041, 75 zł
– Powiat Leżajski: 518 499,38 zł
– Gmina Grodzisko Dolne: 518 499,37 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1264R
Wola Zarczycka – Wólka Niedźwiedzka
w km 0+970 – 2+100 w miejscowości Wola
Zarczycka

30 lipca
2021

2 772 346,60 zł

• FDS: 2 184 528,00 zł
• Wkład własny: 587 818,60 zł, w tym:
– Powiat Leżajski: 294 752,33 zł
– Miasto i Gmina Nowa Sarzyna: 293 066,27 zł

31 sierpnia
2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 1267R
Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie w km
0+000 – 3+305 w m. Wólka Grodziska,
Grodzisko Górne, Zmysłówka

7 636 498,12 zł

• FDS: 3 652 503 zł
• Wkład własny: 3 983 995,12 zł, w tym:
– Powiat Leżajski: 1 991 997,58 zł
– Gmina Grodzisko Dolne: 1 991 997,54 zł

30 listopada
2020

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr
1250R Kuryłówka – Kolonia Polska w km
11+127 – 12+927

1 269 649,05 zł

• Powiat Leżajski + rezerwa subwencji ogólnej MF:
903 960,52 zł
• Gmina Kuryłówka: 365 688,52 zł

30 listopada
2020

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr
1243R Jelna – Maleniska w km 5+240 –
5+530

398 239,67 zł

• Powiat Leżajski + rezerwa subwencji ogólnej MF:
299 119, 84 zł
• Gmina Leżajsk: 99 119, 83 zł

30 listopada
2020

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1259R
w związku z rozbiórką istniejącego mostu
i kładki oraz budową nowego mostu
w miejscowości Grodzisko Dolne w km
5+431 (JNI 01008078)

2 179 243,09 zł
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• Powiat Leżajski + rezerwa subwencji ogólnej MF:
2 179 243,09 zł

18 grudnia
2020
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Droga powiatowa nr 1267R – Wólka Grodziska, Grodzisko Górne, Zmysłówka – po przebudowie

Droga powiatowa nr 1250R –Kuryłówka, Tarnawiec, Ożanna – po przebudowie

Droga powiatowa nr 1264R w Woli Zarzczyckiej po przebudowie

Most w Grodzisku Dolnym w ciągu drogi powiatowej nr 1259R po przebudowie

POMOC SPOŁECZNA
Jednostką powiatową, która
realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej na terenie powiatu leżajskiego jest Powiatowe
Centrum Pomocy w Rodzinie.
Mimo stanu epidemii te zada6

nia realizowane były bez zakłóceń. Były to działania z zakresu
pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, pieczy zastępczej oraz przeciwdziała-

nia przemocy i pomocy ofiarom
przemocy w rodzinie. Największym problemem były ograniczenia związane z bezpośrednim
kontaktem, co wynikało z konieczności przestrzegania rygo-

rów sanitarnych. Mimo to, ilość
realizowanych programów i zadań oraz wydatkowane środki były znacznie większe, niż
w roku poprzednim. Wynikało
to głównie z sytuacji epidemicz-
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nej, która spowodowała konieczsowanie z PFRON wyniosło
ność zwiększenia pomocy oso97 630,99 zł);
bom i rodzinom. Szczególnie – „Zakup mikrobusu przystosoduża pomoc pochodziła z prowanego do przewozu niepełgramów i środków finansowych
nosprawnych
mieszkańców
Państwowego Funduszu RehabiDomu Pomocy Społecznej
litacji Osób Niepełnosprawnych.
im. Józefa Żurawia w Brzózie
Królewskiej”(dofinansowanie
Najważniejsze zadania
z PFRON wyniosło 88 000 zł);
i programy realizowane
– „Zakup pojazdu 9-osoboweprzez PCPR w Leżajsku
go do przewozu osób niepełw roku ubiegłym to:
nosprawnych – uczestników
„Domu Dziennego Pobytu
Program PFRON
SENIOR+ w Przychojcu (do„Aktywny samorząd”
finansowanie z PFRON wyJego celem była pomoc
niosło 90 000 zł);
osobom
niepełnosprawnym
w uczestnictwie w życiu społecz- – „Bezpieczny transport – zakup pojazdu przystosowanego
nym, zawodowym oraz w dodo przewozu niepełnosprawstępie do edukacji. W ramach
nych uczestników Dzienneprogramu udzielana była pogo Domu Pomocy w Grodzimoc finansowa w związku z posku Dolnym” (dofinansowanie
bieraniem nauki na poziomie
z PFRON wyniosło 90 000 zł);
wyższym oraz do zakupu różnego rodzaju sprzętów, urzą- – „Modernizacja Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Caridzeń i szkoleń. W ubiegłym roku
tas Archidiecezji Przemyskiej
PCPR przyznał dofinansowaOddział Leżajsk” (dofinannia 69 osobom na łączną kwotę
sowanie z PFRON wyniosło
347 353,40 zł. Środki w całości
87 477,60 zł).
pochodziły z PFRON.
Program PFRON
„Program wyrównywania
różnic między regionami III”
W 2020 r. Powiat Leżajski uzyskał dofinansowania do rekordowej w stosunku do lat poprzednich ilości wniosków, na łączną
kwotę 436 604,42 zł. Dofinansowanie otrzymały następujące
projekty:
– „W górę bez przeszkód – likwidacja barier architektonicznych w budynku A Starostwa
Powiatowego w Leżajsku”
(dofinansowanie z PFRON
wyniosło 70 973,22 zł);
– „Zwiększenie dostępności poprzez likwidację barier w budynku Urzędu Miasta i Gminy
w Nowej Sarzynie” (dofinan-

z dofinansowania skorzystało 228
osób na łączną kwotę 339 000 zł.
Środki w całości pochodziły
z PFRON.
Program
„Wsparcie dzieci
umieszczonych w pieczy
zastępczej w okresie
epidemii COVID-19”
Program realizowany był
przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, przy
udziale Wojewody Podkarpackiego. Celem programu była
pomoc dzieciom, rodzicom zastępczym oraz Domowi Dziecka
w Nowej Sarzynie, w związku
z wystąpieniem stanu epidemii
i koniecznością realizacji nauki
w formie zdalnej. W ramach programu Powiat zakupił: 39 laptopów, 2 telewizory, 2 projektory,
1 ekran, które następnie przekazał wychowankom pieczy zastępczej w formie bezpłatnego użyczenia. Ponadto Powiat
wyposażył 5 miejsc do kwarantanny w Domu Dziecka w Nowej Sarzynie oraz zakupił środki ochrony osobistej dla rodzin
zastępczych oraz Domu Dziecka. Łącznie wydatkowana została kwota 136 852,81 zł (w tym:
115 339,55 zł stanowiły środki
Unii Europejskiej i 21 513,26 zł
środki budżetu państwa).

Program PFRON
pn. „Pomoc osobom
niepełnosprawnym
poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi”
(nowy program)
W ramach powyższego prograPonadto
mu udzielana była pomoc osoPCPR w Leżajsku:
bom niepełnosprawnym, które – realizował zadania związana skutek stanu epidemii utracine z rehabilitacją społeczły możliwość korzystania z opieną osób niepełnosprawnych
ki świadczonej w placówce reha(wydatkowana kwota pobilitacyjnej, w celu zapewnieniem
chodząca z PFRON wyniotejże opieki w warunkach domosła 1 679 058,20 zł, co stanowych. Pomoc wynosiła 500 zł miewiło o 212 783,82 zł więcej niż
sięcznie przez okres nie dłużw roku wcześniejszym);
szy niż miesiąc (maksymalnie – nadzorował realizację progra1 500 zł). W naszym Powiecie
mu PFRON „Zajęcia klubowe

w WTZ”; faktycznym realizatorem programu był Warsztat
Terapii Zajęciowej w Leżajsku; program adresowany był
do byłych uczestników bądź
osób chcących zostać uczestnikami Warsztatu, a jego celem było wsparcie tych osób
w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym; środki na realizację programu
pochodziły z PFRON i wyniosły 86 400 zł;
– udzielał pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym i wychowankom rodzin zastępczym,
a także wypłacał świadczenia
finansowe tymże rodzinom;
– realizował „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie” oraz
„Powiatowy program działań
na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz
przestrzegania praw osób niepełnosprawnych”;
– prowadził wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
który udzielał m.in. wsparcia
osobom w związku z trwającym
stanem epidemii.
W ramach PCPR w Leżajsku
funkcjonuje również Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności, który wydawał orzeczenia na bieżąco,
w trybie i na zasadach wynikających ze stanu epidemii.
Podsumowując rok ubiegły należy stwierdzić, że mimo iż był on
niełatwy dla wszystkich, to jednak placówce udało się zrealizować nie tylko wszystkie statutowe, ale również nowe zadania
wynikające z istniejącej sytuacji.

OŚWIATA
Trwająca pandemia koronawirusa to jedno z największych
wyzwań także w obszarze edukacji. Wprowadzone obostrzenia i zamknięcie szkół wymusiły
natychmiastowe przekonstruowanie metodyki pracy na odpowiednią do zdalnego nauczania.
Niestety, konieczność dostosowania się do nowych warunków pracy i nauki zweryfikowała braki sprzętowe zarówno
wśród uczniów, jak i nauczycieli. Jednym z najważniejszych za-

dań dla Zarządu i Rady Powiatu
Leżajskiego stało się zatem natychmiastowe wyrównanie szans
w dostępie do edukacji i umożliwienie wykonywania swoich
obowiązków nauczycielom. Podjęte przez Zarząd działania zaowocowały pozyskaniem wsparcia z programów realizowanych
przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej.
Dzięki programowi „Zdalna szkoła” finansowanemu ze
środków Europejskiego Fundu-
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szu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 20142020, Powiat uzyskał dofinansowanie w wysokości 100 000 zł,
za które, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego,
zakupiono w maju 50 laptopów.
Zostały one rozdysponowane według potrzeb między trzy
szkoły: Zespół Szkół Technicznych – 23, Zespół Szkół Lice- Po zakończeniu epidemii laptoalnych – 21 i Specjalny Ośro- py będą wykorzystane podczas
dek Szkolno-Wychowawczy – 6. zajęć szkolnych.
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W październiku Powiat Leżajski złożył wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na
zakup pomocy dydaktycznych
w ramach Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na
lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.
Wsparciem objęto następujące typy szkół:
– Szkoła Podstawowa nr 5 Specjalna w Leżajsku i Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 2 w Leżajsku wchodzące
w skład Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im.
św. Jana Pawła II w Leżajsku,

– Technikum nr 1 w Leżajsku
i Branżowa Szkoła I Stopnia
nr 1 w Leżajsku wchodzące
w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku,
– Liceum Ogólnokształcące nr
1 w Leżajsku i Technikum
nr 2 w Leżajsku wchodzące
w skład Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego
w Leżajsku.
Wartość realizacji zadania to
105 000 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 84 000 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 21 000 zł.
Uzyskana dotacja pozwoliła na
zakup 40 laptopów, z czego 16
otrzymało ZSL w Leżajsku, 16

– ZST w Leżajsku i 8 – SOSW
w Leżajsku oraz 2 interaktywnych monitorów dotykowych,
które zostały przekazane do
SOSW w Leżajsku.
Ponadto Technikum nr 1 przy
Zespole Szkół Technicznych
w Leżajsku zostało wybrane
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do otrzymania Szkolnego Pakietu Multimedialnego. To
sprzęt pochodzący z puli 40 tysięcy tabletów, które wspólnie
z NASK (Naukowa Akademicka
Sieć Komputerowa – Państwowy
Instytut Badawczy) MEN przekazuje 1600 szkołom działającym w programie OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna).
Głównym kryterium branym pod

uwagę było podpisanie przez dyrektora szkoły umowy z OSE.
W kwestii naborów do poszczególnych szkół prowadzonych przez Powiat Leżajski rok
szkolny 2019/2020 przedstawiał
się następująco:
– ZSL w Leżajsku: 344 uczniów,
– ZST w Leżajsku: 347 uczniów,
– SOSW w Leżajsku: nabór całoroczny.
W związku z dużym zainteresowaniem rodziców w SOSW
uruchomiony został czwarty oddział przedszkolny przy Szkole
Podstawowej nr 5 Specjalnej.
Kwota subwencji oświatowej
na 2020 r. wyniosła 43 340 636 zł.

OCHRONA ZDROWIA
Nie ma wątpliwości co do
tego, że ochrona zdrowia jest obszarem, który zmagał i zmaga się
nadal z największymi trudnościami spowodowanymi epidemią,
dlatego zapewnienie wsparcia
Samodzielnemu
Publicznemu
Zespołowi Opieki Zdrowotnej
w Leżajsku stało się dla Zarządu
i Rady Powiatu najważniejszym
zadaniem. W 2020 r. Powiat Leżajski przekazał placówce środki
w wysokości:
– 86 600 zł z przeznaczeniem na
zakup respiratora stacjonarnego,
– 160 000 zł z przeznaczeniem
na adaptację sal chorych na
izolatki na Oddziałach Psychiatrii i Oddziale Leczenia
Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych.
Dodatkowo, decyzją Prezesa
Rady Ministrów z dnia 10 grudnia
2020 r. Powiat Leżajski otrzymał
środki z budżetu państwa w wysokości 81 070 zł na zakup środ8

ków do ochrony osobistej oraz
środki w wysokości 330 000 zł
na podstawie Umowy nr 7/
Tlen/2020 z dnia 3 grudnia
2020 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem
Leżajskim. Środki zostały przekazane na „Rozbudowę i modernizację wewnętrznej i zewnętrznej instalacji tlenowej w SP ZOZ
w Leżajsku”. Zapewnią także finansowanie zadań związanych
ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania
się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Szczegółowe informacje
dotyczące przebiegu epidemii na
terenie powiatu leżajskiego zostały przedstawione przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną na str. 10.
Ponadto z inicjatywy wiceministra Marcina Warchoła leżajski SP ZOZ otrzymał wsparcie
finansowe w wysokości 70 000 zł
z Funduszu Sprawiedliwości.

Stanowisko przyszpitalnej instalacji tlenowej w SP ZOZ w Leżajsku
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OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Mimo obostrzeń wynikających z pandemii udało się rozpocząć w I kwartale ubiegłego roku
pierwszy etap prac związanych
z modernizacją piwnicy w oficynie południowo-wschodniej Muzeum Ziemi Leżajskiej na cele
ekspozycji
historyczno-multimedialnej. Wartość podpisanej
umowy na wykonanie pierwszego etapu prac budowlanych wynosi 761 341,53 zł.
Pierwszy etap prac winien zakończyć się w grudniu jednakże
w związku z opóźnieniem spowodowanym epidemią termin zakończenia wyznaczony został na
styczeń 2021. Następnie rozpocznie się kolejny etap związany
z zakupem sprzętu multimedial-

nego oraz wyposażenia ekspozycji historyczno-multimedialnej.
Całkowita wartość inwestycji to 2 584 983,11 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu
UE wynosi 1 576 306,40 zł, zaś
dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa
to kwota 210 174,18 zł. Ponadto
Powiat Leżajski przekazał dofinansowanie w wysokości (podane kwoty zawierają koszty VAT,
które zostaną zwrócone organizatorowi po otrzymani zwrotu
z US): 400 000,00 zł (rok 2020)
i 665 422,98 zł (rok 2021).
Powiat Leżajski dofinansował
również szereg projektów na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowalne przy

I etap prac modernizacji piwnicy w Muzeum Ziemi Leżajskiego na finiszu

zabytkach położonych na obszarze powiatu leżajskiego. Dotacje
otrzymały: parafia rzymskokatolicka pw. Zwiastowania Pańskiego w Leżajsku – 30 000 zł, parafia
rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dębnie

– 11 917,93 zł, parafia rzymskokatolicka pw. Michała Archanioła
w Giedlarowej – 25 000 zł, parafia
rzymskokatolicka pw. św. Józefa
w Tarnawcu – 20 000 zł, parafia
pw. św. Andrzeja Boboli w Starym Mieście – 15 000 zł.

KULTURA
Epidemia sprawiła, że instytucje kultury musiały zamknąć swoje drzwi dla publiczności, uczestników zajęć i warsztatów. Kultura
przeniosła się w znacznej mierze do internetu i choć placówki
kulturalne z terenu powiatu leżajskiego radziły sobie pod tym
względem niezwykle kreatywnie
tworząc różnego rodzaju nagrania wideo, to nic nie jest w stanie zastąpić uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych na żywo.
Nie odbyło się sporo imprez kulturalnych i sportowych, których
organizatorem jest Powiat Leżajski. W ramach Dnia Powiatu
Leżajskiego, Pielgrzymki Służb
Mundurowych
Województwa
Podkarpackiego i Powiatowych
Obchodów Święta Niepodległości odbyły się jedynie msze św.
przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
Muzeum Ziemi Leżajskiej,
instytucja kultury prowadzona przez Powiat Leżajski, dzięki dofinansowaniu z Narodowe-

go Centrum Kultury w kwocie
78 000 zł zrealizowała projekt
mający na celu utworzenie Wirtualnego Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz katalogu zbiorów
cyfrowych on-line. Dzięki specjalnie utworzonej na potrzeby
projektu aplikacji można przenieść się do muzeum oraz zwiedzać jego pomieszczenia, przeglądać wybrane eksponaty wraz
ze szczegółowymi opisami oraz
oglądać je w wizualizacji 360
stopni. Zwiedzanie wspomaga
głos lektora, prezentujący historię Leżajska, muzeum, jak i poszczególnych ekspozycji. Poza
zwiedzaniem placówki aplikacja pozwala również odwiedzić
ważne historycznie miejsca znajdujące się na terenie powiatu leżajskiego oraz poza jego granicami. Natomiast dzięki katalogowi
zbiorów cyfrowych można zapoznać się ze zdigitalizowanymi
i najbardziej reprezentatywnymi muzealiami, w których posiadaniu jest MZL. Z uwagi na

Noc Muzeów

epidemię, a co za tym idzie – niemożność odwiedzenia placówki,
powyższy projekt cieszy się dużym zainteresowaniem.
Utworzone zostały również
profesjonalne wyszukiwarki posiadanych przez muzeum zbiorów bibliotecznych. Utworzono
wyszukiwarkę publikacji, wyszukiwarkę zbiorów o ziemi leżajskiej oraz wyszukiwarkę zbiorów
specjalnych, tj. prace magisterskie, kontrolne, zaliczeniowe.
Udostępnione narzędzia umoż-

liwia precyzyjne wyszukanie żądanej pozycji naukowej. Następnie po kontakcie z placówką taka
publikacja może zostać udostępniona.
27 września, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, placówka zorganizowała
Noc Muzeów, która pierwotnie
miała odbyć się w maju.
We wrześniu odbył się także
koncert inaugurujący działalność
Powiatowej Orkiestry DIVERTIMENTO.

Koncert inauguracyjny Powiatowej Orkiestry DIVERTIMENTO
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Przebieg pandemii SARS-CoV-2
w powiecie leżajskim

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce stwierdzono
4 marca 2020 r. w szpitalu w Zielonej Górze u mężczyzny, który powrócił
z Niemiec, natomiast w województwie podkarpackim pierwsze zakażenie
potwierdzono u mieszkańca powiatu leżajskiego 11 marca 2020 r.
Nasz powiat stał się pierwszym powiatem
w województwie, który wprowadza procedury i zadania dotyczące przeciwdziałaniu
i zwalczaniu pandemii.
W tym czasie następuje ogromna fala nadsyłania e-maili, zapytań i rozmów telefonicznych. W samym marcu pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Leżajsku wykonują około dwóch tysięcy
połączeń z numerów stacjonarnych, nie wliczając w to telefonów komórkowych, alarmowych i połączeń przychodzących.
Kolejny przypadek zostaje potwierdzony
u pacjenta w leżajskim szpitalu, gdzie izolacją i kwarantanną objęto wówczas 120 osób,
jak również wyłączono z funkcjonowania kilka oddziałów szpitalnych.
W dochodzeniu epidemiologicznym uwzględniono możliwe źródło transmisji wirusa poprzez turystów, osoby pracujące, studiujące,
powracające w szczególności z Azji, północnych Włoch, Austrii, Niemiec i Hiszpanii.
Mimo szczegółowych analiz nie udało
się jednoznacznie ustalić źródła zakażenia,
głównie dlatego, że te pierwsze zakażenia
dotyczyły personelu medycznego, który z racji wykonywanego zawodu jest ciągle narażony na szeroki kontakt z osobami potencjalnie zakażonymi, w tym bezobjawowymi.
Ponadto w tym okresie nie wszystkie osoby
przekraczające granice z ww. rejonów zgłaszały się do Inspekcji Sanitarnej, a system informatyczny na granicy dotyczący obligatoryjnej kwarantanny jeszcze nie był wdrożony.
Tak zwana pierwsza fala epidemii w naszym powiecie trwała do połowy maja 2020 r.
W miesiącach wakacyjnych można było
zaobserwować okres względnego spoko-

Liczba osób zakażonych
w poszczególnych miesiącach

W okresie od marca do 31 grudnia 2020 r.
w powiecie leżajskim:
– 1930 osób zostało zakażonych,
– 1696 osób wyzdrowiało,
– 83 osoby zakażone COVID-19 zmarło,
– 9449 osób objęto kwarantanną,
– wydano 2550 decyzji dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.
Na podstawie analiz zakażeń z ostatnich
tygodni nie możemy mówić o trendzie spadkowym zachorowań w Polsce, zwłaszcza gdy
uwzględnimy liczby dotyczące osób zmarłych
z powodu COVID-19.
Dlatego też gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców powiatu leżajskiego i nie
tylko do szczepień ochronnych przeciwko
COVID-19, bowiem tylko szczepionki są
najbardziej skuteczną metodą i formą chroniącą nas przed chorobami zakaźnymi.
Szczepiąc się chronimy siebie i innych
przed zakażeniem, a także przyczyniamy się
do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich do normalnego funkcjonowania.
Więcej informacji o szczepieniu znajdziecie Państwo na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego: www.gov.pl/szczepimysie.
Serdecznie dziękuję za odpowiedzialne
zachowanie oraz samodyscyplinę, jaką wykazali się mieszkańcy powiatu leżajskiego
w czasie największych zachorowań, za zrozumienie i współpracę z Inspekcją Sanitarną
Służb Medycznych, Mundurowych, Żołnierzy WOT, Właścicieli i Pracowników Sklepów i innych Zakładów Pracy.
Pamiętajmy, że pandemia trwa nadal, dlatego bądźmy rozsądni i odpowiedzialni.

ju i braku wzrostu nowych zakażeń, a także, niestety, poluzowania się reżimu sanitarnego. W związku z powyższym decyzją
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leżajsku wzmożono działania kontrolno-pouczające. Przeprowadzono
wówczas 391 kontroli, z czego część wspólnie z policją.
Kolejna fala koronawirusa w powiecie leżajskim związana była z organizacją imprez
okolicznościowych, a także rozpoczęciem się
roku szkolnego.
Od września do 31 grudnia br. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku
na wniosek dyrektorów placówek szkolno-wychowawczych wydał 51 opinii o zawieszeniu zajęć z czego:
– 40 opinii z powodu wystąpienia COVID-19 wśród kadry pedagogicznej i personelu,
– 11 opinii z powodu zakażenia wśród uczniów.
Koronawirus nie oszczędzał również
mieszkańców oraz personelu Domów Pomocy Społecznej w powiecie. Od początku epidemii w tych placówkach prowadzone są badania przesiewowe w kierunku zakażenia
SARS-CoV-2, które pozwalają podejmować
właściwe decyzje terapeutyczne i epidemiologiczne.
W tym okresie epidemia dotknęła bardzo mocno także personel medyczny przez
co znacznie utrudniła funkcjonowanie leW nowym roku 2021 życzę wszystkim Pańżajskiego szpitala – ponownie wystąpiła ko- stwu radości, optymizmu, spokoju, a przede
nieczność wyłączenia z działalności poszcze- wszystkim zdrowia.
gólnych oddziałów.
Państwowy Powiatowy
Wśród personelu medycznego w powiecie
Inspektor Sanitarny w Leżajsku
potwierdzono 206 zakażeń koronawirusem.
lek.med. Leszek Solarz
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Bajkolandia ma już 10 lat

Spółdzielnia Socjalna BAJKOLANDIA w grudniu 2020
roku obchodziła 10-lecie swojej działalności. W 2010 roku założyciele spółdzielni byli pełni
obaw o powodzenie inicjatywy.
W ciągu tych lat były różne momenty, wzloty i upadki. Jednak
duża determinacja i chęć pracy
zwyciężyła. Klub dziecięcy i inne
działalności, które prowadzi
spółdzielnia, cieszą się powodzeniem wśród społeczności lokalnej. Pracownicy placówki wkładają swoje serce w wykonywaną
pracę i dzięki temu udaje się pokonywać wszelkie trudności.
Spółdzielni udało się się zdobyć prestiżowe nagrody w różnych ogólnopolskich konkursach, takich jak „Sposób na

Sukces” „Mikroprzedsiębiorca
Roku”, certyfikat „Zakup ProSpołeczny”, „Lider Ekonomii
Społecznej” posiadamy równieżcertyfikat jakości „Znak Jakości
Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020” nadany przez MRiPS,
jednak największą nagrodą za
pracę jej członków, a także motywacją są zadowoleni rodzice
oraz dzieci.
Założyciele spółdzielni cieszą się, że mogą dalej rozwijać
swoją działalność idawać pracę
osobom bezrobotnym z powiatu
leżajskiego. W pierwszym kwartale roku 2021 uruchomiony zostanie kolejny Klub Dziecięcy
„Bajkolandia” oddział Wierzawice. Dzięki życzliwości Wójta Gminy Leżajsk i Dyrektora
Szkoły w Wierzawicach tworzy
się drugie przyjazne miejsce dla
najmłodszych mieszkańców powiatu.
Założyciele spółdzielni dziękują dyrekcji szpitala, Zarządowi
Powiatu Leżajskiego władzommiasta oraz wszystkim osobom,
które wspierały placówkę i robią
to nadal.
Paulina Nowak

Spółdzielnia-Socjalna-Bajkolandia

Klub Malucha Bajkolandia
Akademia Malucha i Rodzica
Szkoła rodzenia
Bajkowe urodziny
Wypożyczalnia strojów
Zajęcia sensoryczne
www.bajkolandia.lezajsk.pl | T: 535 084 567

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku

stawia na mediacje

W roku szkolnym 2019/2020 współpracę
z leżajską poradnią nawiązała Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej realizująca zadanie z zakresu zdrowia publicznego pn. „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania
wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego
uwarunkowań, kształtowania przekonań,
postaw, zachowań i stylu życia wspierającego
zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności
radzenia sobie w sytuacjach zagrażających
zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie
seksualizacji dzieci i młodzieży” – współfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 na zlecenie
Ministerstwa Edukacji Narodowej. W realizacji tego zadania Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku była partnerem
merytorycznym.
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W ramach współpracy psycholog Monika Chrząstek i pedagog Justyna Sandomierska opracowały programy szkoleń z zakresu
Porozumienia Bez Przemocy dla nauczycieli i rodziców: przewodnik dla prowadzących
szkolenia, skrypty wraz z ćwiczeniami dla nauczycieli oraz rodziców, przewodnik dla nauczycieli oraz prezentacje na szkolenia dla
nauczycieli i rodziców.
Szkolenia zostały przeprowadzone w 100
szkołach w Polsce. Do udziału w projekcie z naszego powiatu zakwalifikowało się
8 szkół: SP w Grodzisku Górnym, SP w Grodzisku Dolnym, SP w Opaleniskach, SP
w Biedaczowie, SP nr 1 w Leżajsku, SP nr 3
w Leżajsku, SP w Jelnej, SP w Brzózie Królewskiej oraz spoza powiatu SP w Albigowej.
W szkoleniach, które prowadziły panie
Monika Chrząstek i Justyna Sandomierska
wzięło udział 141 nauczycieli.
Historia wdrażania mediacji w naszym powiecie została zapoczątkowana w roku 2009
i trwa do dnia dziś. Pokazują to organizowane przez poradnię konferencje, kongresy oraz dobre praktyki naszych partnerów

(m. in. SP Nr 1 w Leżajsku, SP w Kuryłówce, SP w Grodzisku Dolnym, SP w Giedlarowej). Mediacja każdego roku poszerza swoją przestrzeń, a efekty naszej wspólnej pracy
warte są upowszechnienia na Podkarpaciu
i w Polsce.
Warto nadmienić, że Renata Wiśniewska,
mediator Polskiego Centrum Mediacji, od
2012 r. współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Leżajsku prowadząc
szkolenia z mediacji szkolnych, także kadry
poradni. Przez te lata przeszkoliła ponad 100
osób – dorosłych mediatorów.
Poradnia zachęca nauczycieli, dyrektorów
szkół i rodziców do korzystania ze stron internetowych, które udostępniają nieodpłatnie
doskonałe materiały z zakresu mediacji: www.
mediacjewszkole.pl oraz myslepozytywnie.pl
Mimo pandemii, 17 grudnia 2020 r. odbył
się III Powiatowy Kongres Mediatorów
Szkolnych on-line – Mediacje kluczem do sukcesu w szkole – link do filmu z przebiegu wydarzenia znajduje się na stronie internetowej
poradni: ppp.lezajsk.pl
Wojciech Kostek
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Nieodpłatna pomoc prawna
na terenie powiatu leżajskiego

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
2232) Starosta Leżajski sporządza
i aktualizuje „Listę Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa”, dostępnego dla mieszkańców Powiatu
Leżajskiego.

Punkt nr 3
Nowa Sarzyna

Lista opublikowana została na stronie Starostwa http://www.starostwo.lezajsk.pl/zakładka Dla mieszkańca – Nieodpłatna pomoc
prawna, na stronie BIP Starostwa http://bip.
starostwo.lezajsk.pl/28326/28326/art26162.
html/ oraz na stronach urzędów miast i gmin Punkty nieodpłatnej
na terenie powiatu leżajskiego.
pomocy prawnej
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa zgodnie z art. 8a ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy obejmuje w szczególności: poradnictwo
rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne,
z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w ramach interwencji
kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka,
praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych,
prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób
w sporze z podmiotami rynku finansowego,
nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i inne.
Ponadto w Liście ujęto także krajowe infolinie tematyczne i informacje o innych
formach porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego
dla mieszkańców powiatu leżajskiego.
Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych
działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego
działających na zlecenie, którym powierzono
zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów.
Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach
i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.
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Punkt nr 3
Kuryłówka

Punkt nr 1 i 2
Leżajsk

i nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego
w powiecie leżajskim w 2021 roku

Punkt nr 3
Grodzisko
Dolne

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
na terenie powiatu leżajskiego dostępne są
radca prawny wskazany przez Okręgową
punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawIzbę Radców Prawnych w Rzeszowie.
na, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz
v Nowa Sarzyna: Urząd Miasta i Gminy
edukacja prawna.
Nowa Sarzyna, ul. Kopernika 1, 37-310
Punkty usytuowane są
Nowa Sarzyna – dyżury w poniedziałki
w następujących lokalizacjach:
w godzinach od 900 do 1300 oraz w czwartki
v Leżajsk: Starostwo Powiatowe w Leżajsku
w godzinach od 1100 do 1500. Punkt obsłu(budynek B), ul. Marii Curie-Skłodowguje adwokat wskazany przez Okręgową
skiej 8, 37-300 Leżajsk. Punkt NieodpłatRadę Adwokacką w Rzeszowie oraz przez
nej Pomocy Prawnej – dyżury od ponieradca prawny wskazany przez Okręgową
działku do piątku w godzinach od 800 do
Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie.
1200. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa
Obywatelskiego – dyżury od poniedziałW celu zminimalizowania ryzyka rozprzeku do piątku w godzinach od 800 do 1200 . strzeniania się epidemii wywołanej wirusem
Punkt obsługuje Stowarzyszenie Sursum SARS-CoV-2 od dnia 4 stycznia 2021 r. do
Corda z siedzibą w Nowym Sączu.
odwołania udzielanie porad osobiście zostaje zawieszone we wszystkich punktach na tev Grodzisko Dolne: Gminny Ośrodek Po- renie powiatu leżajskiego.
mocy Społecznej, 37-306 Grodzisko Dolne 124A – dyżury w środy w godzinach
Pomoc świadczona jest za pomocą środod 800 do 1200. Punkt obsługuje adwokat ków porozumiewania się na odległość – powskazany przez Okręgową Radę Adwoka- przez telefon lub wiadomość e-mail.
cką w Rzeszowie oraz przez radca prawny
wskazany przez Okręgową Izbę Radców
Aby skorzystać z darmowej porady prawPrawnych w Rzeszowie.
nej lub obywatelskiej należy umówić termin
wizyty przez publiczną stronę https://np.ms.
v Kuryłówka: Urząd Gminy w Kuryłówce, gov.pl/zapisy lub poprzez e-mail: npp@sta37-303 Kuryłówka 527 – dyżury we wtor- rostwo.lezajsk.pl lub dzwoniąc od ponieki w godzinach od 1130 do 1530 oraz w piąt- działku do piątku w godzinach od 730 do 1530
ki w godzinach od 800 do 1200. Punkt obsłu- pod numer telefonu 882 015 438, gdzie możguje adwokat wskazany przez Okręgową na uzyskać dodatkowe informacje co do dalRadę Adwokacką w Rzeszowie oraz przez szego sposobu postępowania.
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„LOWE – Twoja szansa”
– głosi hasło promujące
Lokalny Ośrodek Wiedzy
i Edukacji w Gminie Leżajsk.
Z hasła promującego szybko przeobraziło się w stałe
motto towarzyszące animatorom i uczestnikom
przedsięwzięcia.
Niestety, osoby zainteresowane własnym rozwojem musiały nieco dłużej poczekać na wykorzystanie swojej szansy, gdyż
planowane rozpoczęcie działalności edukacyjnej zbiegło się ze
znacznym wzrostem zachorowań
na Covid-19. W związku z tym
ośrodek został zmuszony do zawieszenia zaplanowanych aktywności i czekania na poprawę sytuacji.
Wraz z początkiem grudnia
ośrodek wreszcie ożył za sprawą
ludzi, którzy przekroczyli jego
próg, by dać sobie szansę na osobisty rozwój, zdobycie nowych
umiejętności i podniesienie
kompetencji. Mogli zacząć korzystać z bogatej oferty LOWE.
Udało się w bezpieczny sposób
zorganizować i przeprowadzić
szkolenia, warsztaty oraz kursy.
Za uczestnikami zajęć w LOWE
są już: szkolenie z udzielania
pierwszej pomocy, zajęcia z nordic walking, kurs animatora imprez okolicznościowych oraz
warsztaty dla rodziców.

Działo się w LOWE

coraz bardziej popularny, zatem
uczestnicy kursu w LOWE stali się bardziej atrakcyjni na rynku pracy;
n 30 osób podniosło swoje
kompetencje w zakresie udzielania pierwszej pomocy – doświadczeni ratownicy przekazywali wiedzę dotyczącą oceny stanu
poszkodowanego, postępowania
w przypadku różnych urazów; na
fantomach kursanci ćwiczyli prawidłowe prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
uczyli się również prawidłowego
użycia defibrylatora AED; każdy
z nas może znaleźć się w sytuacji,
gdy będzie musiał ratować czyjeś życie, nic więc dziwnego, że
szkolenie cieszyło się dużą popularnością;
n rodzice uczniów kl. 8 wzięli udział w warsztatach, na których dowiedzieli się, jak wspierać
swoje dzieci w wyborze ścieżki zawodowej, jak ważne jest, by
chwalić swoje dzieci, dostrzegać
ich mniejsze i większe sukcesy.

Gdyby ująć działalność LOWE
w liczbach, przedstawia
się ona następująco:
Ośrodek przeszkolił 68 osób,
w tym:
n 20 osób wzięło udział w zajęciach z nordic walking – pod
czujnym okiem instruktorki
ćwiczyli technikę poprawnego
i efektywnego chodzenie z kijkami; przekonali się, że to świetny
sposób na dobrą formę, piękną
sylwetkę oraz rozładowanie stresu czy pozbycie się negatywnych
emocji;
n 10 osób ukończyło kurs animatora imprez okolicznościowych – trenerzy w nieszablonowy sposób przekazali wiedzę,
jak być animatorem idealnym,
co sprawdza się zawsze, a czego się wystrzegać, jak sprawić,
by impreza była niezapomniaWszystkie zajęcia nastawiona; animator na imprezach to
trend, który w Polsce staje się ne były na działania praktyczne,
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zgodnie z zasadą, iż „Praktyka
czyni mistrza”. Prowadzący dawali z siebie 100% i tego samego
oczekiwali od uczestników. Dbali też o to, by ta „ciężka praca”
była jednocześnie dobrą zabawą,
okazją do wzajemnego poznawania się, wymiany doświadczeń.
Powszechnie bowiem wiadomo,
że profesjonalny prowadzący +
przyjazna atmosfera= dobre,
efektywne szkolenie.
Prowadzenie zajęć wymagało przygotowania bazy lokalowej
i zakupu odpowiedniego sprzętu. Gruntowny remont przeszła
mała sala gimnastyczna. Została przystosowana do pełnienia

roli sali konferencyjnej, w której
prowadzone są szkolenia, kursy
i warsztaty. Część potrzebnych
środków pochodziła z projektu,
część zaś z budżetu Gminy Leżajsk. Ze środków projektowych
zakupiono także: wyposażenie
sali konferencyjnej, sprzęt multimedialny, sprzęt sportowy, defibrylator AED.
Od nowego roku w Lokalnym Ośrodku Wiedzy i Edukacji w Gminie Leżajsk z siedzibą
w Zespole Szkół w Dębnie ruszają kolejne szkolenia, na które organizatorzy serdecznie zapraszają.
LOWE
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Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

Zespół Szkół Licealnych
im. Bolesława Chrobrego
jest jedną z szesnastu szkół
w Polsce realizującą w nowym
roku szkolnym 2021/2022
pilotażowy program Ministerstwa
Obrony Narodowej „CYBER.MIL z klasą”.
W ramach eksperymentu pedagogicznego
powstanie w ZSL w Leżajsku 15-osobowa
klasa o profilu cyberbezpieczeństwo.

Udział szkoły w tym projekcie to efekt konkursu zorganizowanego przez MON wśród szkół
średnich. Pod uwagę brane były
wyniki egzaminu maturalnego
z poprzednich lat z matematyki,
fizyki i informatyki oraz osiągnięcia uczniów w olimpiadach.
Wyniki te pozwoliły trafić szkole
do tego elitarnego grona.
Za koordynację i przebieg
programu odpowiadać będzie
Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – doświadczone już w prowadzeniu tego typu projektów
edukacyjnych. Nadzór merytoryczny sprawować będzie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa
Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia Techniczna.
Celem głównym Programu
jest zbudowanie bazy naboru do
korpusów osobowych kadry zawodowej i naukowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
na potrzeby jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, w tym planowanych do
utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, w obszarze bezpieczeństwa
informatycznego
i teleinformatycznego.
Uczniowie będą mieli możliwość nauki takich przedmiotów
jak m.in.: historia kryptografii,
kryptografia, cyberbezpieczeństwo czy zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Zdobędą wiedzę na temat
współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem
w zakresie cyberbezpieczeństwa,

Zostań uczniem elitarnej klasy
o profilu cyberbezpieczeństwo
bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.
W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne
i praktyczne. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-learningu, wizyty studyjne i spotkania z wojskowymi ekspertami
od cyberbezpieczeństwa.
Rekrutacja ruszy w nowym
roku szkolnym i będą brane pod
uwagę oceny z matematyki, informatyki, fizyki oraz z języka
angielskiego (min. oceny dobre). Kandydaci muszą wykazać
się uzyskaniem w procesie rekrutacji minimum 150 punktów
oraz oceny co najmniej dobrej
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
Ministerstwo
uruchamiając
ten projekt chce przygotować
potencjalnych kandydatów do
pracy w instytucjach państwowych i prywatnych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo czy
tworzonych właśnie Wojskach
Obrony Cyberprzestrzeni.
W czerwcu 2020 roku Minister
Obrony Narodowej wręczył certyfikaty szkołom zaproszonym
do udziału w programie.
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ZST
W LEŻAJSKU

Większość zajęć pierwszego semestru bieżącego roku szkolnego odbywa się w formie zdalnej,
która wymusiła zmianę utartych
schematów w ramach organizacji pracy szkoły, w tym organizacji szkolnych konkursów, warsztatów i zajęć pozalekcyjnych.
Aby zmobilizować młodzież do
aktywności, rozwoju pasji i zainteresowań nauczyciele Zespołu
Szkół Technicznych w Leżajsku
przedsięwzięli szereg inicjatyw
mających na celu umożliwienie
wykazania się wiedzą, kreatywnością i zdolnościami.

Promocja talentów

Wybór szkoły technicznej nie
oznacza rezygnacji z zainteresowań humanistycznych i artystycznych. Z myślą o takich uczniach nauczyciele zorganizowali
m.in. konkurs literacki „Twór-

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

Nauka zdalna a rozwój
zainteresowań uczniów
czość własna uczniów”, plastyczny „Tolerancja – integracja –
zrozumieć niepełnosprawność”,
fotograficzny „Białe i Czarne”,
interdyscyplinarny „Lwowskie
Koloryty”. Laureaci konkursów
plastycznych i fotograficznych
mają możliwość prezentacji autorskich prac w szkolnej galerii
„Misz Masz Art.”.

Kształcenie kompetencji
twardych i miękkich

Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych pozwala doskonalić kompetencje twarde i miękkie. O osiągnięciach
naszych uczniów w konkursach
zewnętrznych pisaliśmy więcej
w poprzednim numerze, w tym
chcielibyśmy wspomnieć o kilku

kolejnych. W grudniu dotarły do
nas informacje o sukcesach naszych uczniów – awansie do finału krajowego Olimpiady Wiedzy
o Mediach oraz o drugim miejscu w ogólnopolskim konkursie
„Zapomni Rossiju – Zapamiętaj
Rosję” (więcej o tych wydarzeniach obok). Rozwijać kompetencje językowe mogli uczestnicy
konkursu„Biznesmeni mówią po
rosyjsku”. Wszyscy interesujący
się astronomią mieli możliwość
wykazania się wiedzą podczas
III edycji „Szkolnego Konkursu
Astronomicznego”. Uczniowie
technikum handlowego rywalizowali w etapie szkolnym Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. Nauczyciele
przedmiotów zawodowych zorganizowali też warsztaty online

Jakub Wiliński laureatem II miejsca
w ogólnopolskim konkursie
interdyscyplinarnym

„Zapomni Rossiju
– Zapamiętaj Rosję!”
Ogólnopolski konkurs „Zapomni Rossiju – Zapamiętaj
Rosję!” został zorganizowany przez XII Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu
i miał formę projektu multimedialnego. W zmaganiach
wziął udział uczeń technikum
mechatronicznego w ZST
Jakub Wiliński, który zajął
w konkursie II miejsce. Konkurs składał się z dwóch kategorii: testu w języku rosyjskim
oraz testu realioznawczego
w języku polskim, a także działania artystycznego polegającego na napisaniu pracy na
zadany przez organizatorów
temat oraz jej zilustrowaniu
poprzez fotografię artystyczną. Ucznia do konkursu przygotowała Małgorzata Korczyńska.
Małgorzata Korczyńska
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Jakub Wiliński i Aleksandra Kostek na fotografii konkursowej

z przedstawicielami Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Rzeszowie
oraz udział młodzieży w Wirtualnym Festiwalu Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent”.

Odkrywanie pasji
w nauce

Pandemia niejako wymusiła „przeniesienie” wielu ogólnokrajowych imprez do sieci. Dzięki temu młodzież naszej szkoły
wzięła udział w Festiwalu Nauki i Technologii podczas Gdynia E(x)ploryWeek. Jedną z największych atrakcji Festiwalu była
możliwość spotkania i rozmowy z wybitnymi naukowcami,
w tym z laureatką Nagrody Nobla z Chemii Adą Yonath.
ZST

Martyna Lorenc
awansowała do zawodów
centralnych Olimpiady
Wiedzy o Mediach

Olimpiada Wiedzy o Mediach to interdyscyplinarna olimpiada z zakresu wiedzy o mediach, nowych technologiach, dziennikarstwie i dziedzinach
pokrewnych. W grudniu odbył się etap okręgowy
Olimpiady Wiedzy o Mediach. Wzięły w nim udział
uczennice klasy trzeciej technikum informatycznego:
Martyna Lorenc i Sara Niemirska, które rozwiązywały test z zakresu wiedzy o mediach, przygotowany
przez Główny Komitet Olimpiady. Awans do zawodów centralnych wywalczyła Martyna Lorenc.
Dla Martyny to już drugi awans z rzędu do zawodów centralnych Olimpiady. Niestety, finał poprzedniej edycji, który miał odbyć się w marcu na Uniwersytecie Warszawskim, został odwołany z powodu
pandemii.
ZS
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku

Dwie mobilne
pracownie komputerowe

W

sierpniu 2019 roku
uczniowie
SOSW
im. św. Jana Pawła II
w Leżajsku wraz z nauczycielami
Alą Ćwik, M. Szklanny i P. Kuprasem przystąpili do konkursu plastycznego pt. „Smart Szkoła” ogłoszonego przez Naukową
i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy, operatora OSE w ramach
realizacji ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uchwalonej przez Sejm RP w 2017 r.
Pisaliśmy o tym w „Kurierze Powiatowym” nr 10/2019. Efektem udziału było znalezienie się
SOSW w gronie laureatów jako
jedyna placówka ze wszystkich
gmin powiatu leżajskiego. Sprzęt
dotarł do ośrodka w czerwcu
2020 r. To bardzo wydajne laptopy umieszczone w mobilnych
szafach, które są jednocześnie

ładowarką dla komputerów oraz
punktem dostępowym do internetu. Dwie pracownie – jedna
dla szkoły branżowej I stopnia,
druga dla szkoły przysposabiającej do pracy – to razem 32 laptopy w dwóch szafach. Wartość
dwóch pracowni to blisko 120 tysięcy złotych.
Uczniowie zaczęli korzystać
z pracowni od początku bieżącego roku szkolnego. Laptopy zastąpiły wysłużony już sprzęt stacjonarny sprzed lat. Pracownie
mobilne pozwalają pracować
uczniom z wykorzystaniem notebooków nie tylko w sali komputerowej. Teraz pracownia (szafa
z laptopami) może przemieszczać się swobodnie pomiędzy
salami dydaktycznymi. Korzystać mogą z niej na swoich lekcjach nauczyciele różnych przedmiotów, wykorzystując materiały
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mutlimedialne, tak często używane w ostatnim okresie z powodu konieczności stosowania
nauki zdalnej. Jednocześnie nauczyciele otrzymali narzędzie
do komunikowania się i zarządzania laptopami uczniowskimi
podczas lekcji za pomocą specjalnego oprogramowania zainstalowanego na dostarczonym
sprzęcie.
Jednak przystąpienie do projektu Ogólnopolskiej Sieci Edu-

kacyjnej, za zgodą Zarządu Powiatu Leżajskiego, to znacznie
więcej niż korzyści z konkursów. SOSW, jak tysiące innych
szkół w Polsce, został wyposażony bezpłatnie w sprzęt światłowodowy do podłączenia sieci internetowej. Dzięki OSE
szkoły mieszczące się w SOSW
otrzymają, już w najbliższych
tygodniach, łącze o symetrycznej przepustowości 100 Mbit/s
ciąg dalszy na str. 18
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ciąg dalszy ze str. 17
przeznaczone wyłącznie na potrzeby szkoły. Takie łącza będą
funkcjonować w dwóch budynkach ośrodka, w głównym i w pomieszczeniach budynku na ul.
Skłodowskiej gdzie naukę realizują m.in. klasy życia szkoły podstawowej.
Jeszcze jedną bardzo ważną
korzyścią jaką daje OSE – program publicznej sieci telekomunikacyjnej dla szkół, to bezpieczeństwo. Nieodpłatny dostęp
do szybkiego internetu gwarantowany jest wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego i tele-

informatycznego oraz usługami
ułatwiającymi dostęp do technologii cyfrowych. Uczniowie
chronieni są przez sieć NASK,
która wykrywa i blokuje szkodliwe oprogramowanie oraz wirusy komputerowe, a dodatkowo
chroni przed atakami sieciowymi i dostępem do treści nielegalnych lub potencjalnie niebezpiecznych.
Łącze internetowe o wysokiej
przepustowości
symetrycznej
i nowoczesny sprzęt komputerowy to tylko część elementów rozwoju cyfrowego.
TC

„Aktywna tablica” w SOSW
Szkoła Podstawowa nr 5 Specjalna oraz Szkoła Branżowa
I Stopnia Specjalna nr 2 wchodzące w skład Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II
w Leżajsku dzięki wnioskowi złożonemu przez Powiat Leżajski otrzymały wsparcie w postaci sprzętu komputerowego
w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 20202024 – „Aktywna tablica”.

Dzięki temu programowi, decyzji Zarządu Powiatu Leżajskiego o dofinansowaniu zakupów,
a także współpracy z Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Spraw
Społecznych Aurelią Krylą, szkoły ośrodka zdobywają coraz lepsze wyposażenie w nowoczesne
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pomoce dydaktyczne i poprawiają warunki kształcenia uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła podstawowa
otrzymała 8 laptopów, a szkoła
branżowa dwa 75 calowe monitory interaktywne, które są swego rodzaju, bardzo nowoczes-

nymi tablicami szkolnymi, ale
przypominają wielki 75 calowy
tablet z systemem Windows 10.
Jak bardzo potrzebne jest korzystanie z TIK w edukacji szkolnej nie trzeba nikogo przekonywać. Miniony rok 2020 pokazał
jak urządzenia cyfrowe wspomagają codzienność każdego z nas
i jak bardzo trzeba przyspieszyć wyposażenie szkół w nowe
narzędzia cyfrowe oraz rozszerzać umiejętności uczniów i nauczycieli korzystania w procesie
dydaktycznym np. z laptopów,
tabletów, smartfonów, a w szczególności z oprogramowania, które m.in. do niedawna służyło
przede wszystkim poza zajęciami
lekcyjnymi (komunikatory), a teraz stało się niezbędne na lekcjach.
Mając powyższe na uwadze,
również projekt „Zdalna Szkoła” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przyniósł
SOSW nowy sprzęt. W ramach
tego projektu ośrodek w kwiet-

niu 2020 roku otrzymał z Powiatu Leżajskiego 6 laptopów jako
wsparcie zdalnego nauczania.
Technologia informacyjno-komunikacyjna ma służyć w szkole do przygotowania uczniów
do życia w świecie, który na naszych oczach staje się światem
e-usług: w administracji publicznej, ochronie zdrowia, turystyce,
biznesie, handlu, relacjach interpersonalnych. Elektroniczne
usługi pojawiają się w każdej sferze działalności człowieka.Wpływają na sposób funkcjonowania w społeczeństwie. Zgodnie
z Agendą Cyfrową Strategii Europa 2020 opracowaną przez Komisję Europejską, powszechny
dostęp do dóbr cyfrowych stanowi priorytet w celu wsparcia rozwoju społecznego państwa oraz
zminimalizowania zjawiska wykluczenia cyfrowego. Na te i wiele innych możliwości (a raczej
wymagań) współczesnego świata
trzeba przygotować młode pokolenie. Możliwe jest to dzięki nowym narzędziom, w jakie wyposażane są szkoły.
TC
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POWIATOWY REGAŁ KSIĄŻKOWY poleca
Piechotą do źródeł Orinoko
Wojciech Cejrowski
Wojciech Cejrowski zapytany w jednym
z wywiadów, dlaczego pisze tak rzadko, odpowiedział, że w jego życiu najpierw musi
zdarzyć się coś ciekawego, wesołego i wartościowego jednocześnie. Sam określił to
procesem „ciułania” przygód, z których ma
powstać dobra książka, która przetrwa sto
lat, a ludzie dalej będą ją czytać z zainteresowaniem. W taki oto sposób spod pióra Cejrowskiego wyszła kolejna powieść podróżnicza o intrygującym tytule „Piechotą do
źródeł Orinoko” i tak jak przewidywano, stała się bestsellerem.
Książka opisuje dużą wyprawę w poprzek
Wenezueli. Akcja zaczyna się w Kolumbii –
autor prowadzi nas przez niebezpieczne pogranicze, opanowane przez gangi przemytników. Potem spędzamy trochę czasu na
wenezuelskiej sawannie, czyli ziemi tamtejszych kowbojów, gdzie życie toczy się jak
w westernie. Wreszcie docieramy do miasta
w dżungli. Cejrowski postanawia zorganizować tam wyprawę w górę rzeki Orinoko; na
tereny strzeżone i zamknięte. W tej niebezpiecznej eskapadzie antropologowi towarzyszą „poszukiwacze” szmaragdów, gdyż mają
swoje tajne przejścia i sposoby oraz odpowiedni sprzęt.

Razem z załogą płyniemy wielką rzeką, po
drodze mijamy wioski Indian – te pierwotne
lub trochę ucywilizowane, aż wreszcie dopływamy do mniejszej rzeki. W tym momencie
wkraczamy na terytorium Indian Yanomami – plemienia dzikiego i niebezpiecznego,
którego ulubioną rozrywką jest okładanie się
maczugami po głowach.

Kulturalny rok w FOK-u

„Piechotą do źródeł Orinoko” to całkiem
nowa książka, choć rzeczywiście opowiada
o tej samej wyprawie, którą Cejrowski odbył w 1998 roku, jednak część wątków świadomie pominął z powodów… kryminalnych.
W tamtych czasach w Wenezueli na dużą
skalę i nielegalnie wydobywano złoto i szmaragdy, dlatego przez całą powieść przewija
się temat przemytu. Cejrowski opuszcza Wenezuelę przez zieloną granicę z woreczkiem
surowych szmaragdów skrzętnie ukrytych
w pewnej części garderoby. W ten sposób zostaje przestępcą – na ponad dwadzieścia lat,
czyli do przedawnienia.
Najnowsza powieść Wojciecha Cejrowskiego, to bogata w przygody książka, pełna humoru, z dużą dawką wiedzy o dzikich
plemionach, przekazanej tak, że każdą stronę czyta się jak wciągający kryminał. Autorowi trudno odmówić talentu do gawędziarstwa
– przez kilkaset stron Cejrowski snuje dobrą
opowieść. Dzięki plastycznym opisom mimowolnie czuje się powiew gorącego wiatru, szeleszczący pod stopami piasek, słyszy się szum
rwącej wody i krople deszczu z pluskiem spadające na ziemię. Lektura zabierze nas w egzotyczną podróż do Wenezueli. Szkoda tylko,
że chwilowo jest to jedyna wyprawa, na jaką
możemy pozwolić sobie w czasie pandemii.
Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie
wyszło, bo podróż z książką może być równie
fascynująca.
GN

Miniony rok, z racji pandemii Covid-19, był nietypowy. Organizatorzy życia
kulturalnego we Franciszkańskim Ośrodku Kultury cieszą się jednak ogromnie, że wiele działań i projektów udało się zrealizować, a te które zostały
ograniczone, najprawdopodobniej placówka zrealizuje w roku 2021.
Wielki wpływ na rozwój i działalność
FOK-u, miało zaangażowanie wielu ludzi,
którzy jako wolontariusze zostawili tam swoje serce i swój czas. Najważniejsze projekty
i inicjatywy, które udało się zrealizować to:
k Festiwal Kultury Chrześcijańskiej „Rób
to, co kochasz”, który odbył się w dniach
8-17 października 2020 roku; na tegorocznym festiwalu pojawiło się wielu znamienitych gości, którzy podczas spotkań, koncertów, warsztatów, projekcji filmowych
i sztuk teatralnych dzielili się swoimi pasjami, wiarą i miłością do Boga;
k Akademia Odkrywcy, która zgromadziła
na rozmaitych zajęciach ponad 150 dzieci; w akademii dzieci mogły rozwijać swoje
talenty w następujących dziedzinach: balet, język angielski, taniec, teatr, plastyka,
break dance lub dowiadywać się o tym, jak
funkcjonują różne zawody m.in. zawód policjanta;
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k Akademia Filozofii i Teologii dla dorosłych, czyli cykl wykładów i zajęć z dziedziny filozofii oraz teologii; zajęcia odbywały
się raz w miesiącu;
k Fok Café, czyli chrześcijańska kawiarnia
dostępna dla wszystkich, w której każdy,
bez względu na wiek, mógł znaleźć coś dla
siebie; kameralne koncerty, spotkania autorskie i wystawy tworzyły niepowtarzalny
klimat tego miejsca;
k zajęcia dla dorosłych; przez cały rok prowadzone były na szeroką skale rozmaite
zajęcia i warsztaty: język angielski, język
włoski, język hebrajski, kurs biblijny, kursy
kaligrafii, kursy pisania ikon, kurs „Boży
Szef”, kursy kierownika i organizatora wypoczynku, taniec zumba, taniec contemporary;
k Grupa Teatralna FRANCISZEK; w ub.
roku grupie udało się wystawić dwie sztuki teatralne: „Opowieść Wigilijną” oraz

we współpracy z teatrem fotografii „Iwonę, księżniczkę Burgunda”;
k półkolonie i kolonie dla dzieci; w okresie
zimowym i letnim z tej oferty skorzystało
ponad 200 dzieci;
k projekcje filmowe i bajkowe;
k kursy przedmałżeńskie i dni skupienia dla
narzeczonych;
k katechezy dla dorosłych i rozmaite prelekcje oraz wykłady.
Dyrektor
Franciszkańskiego Ośrodka Kultury
o. Bartymeusz Kędzior OFM
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Z kart
naszej historii

Leżajscy patroni

Ppłk Ludwik Więcław
„Śląski”

Ur. 23 sierpnia 1908 r. w Leżajsku jako syn
Józefa i Magdaleny z d. Wilk. Zm. 5 września
1949 r. w Rzeszowie. Niestety o jego latach
młodzieńczych zachowało się bardzo niewiele udokumentowanych wiadomości. Skarbimir Socha określa go jako kolegę szkolnego Adama Koszackiego. W latach 1931-1932
służył w 51. pułku piechoty w Brzeżanach,
uzyskując stopień sierżanta. W 1938 r. był
jednym z założycieli koła Stronnictwa Narodowego w Leżajsku wspólnie m. in. z Adamem Koszackim i Stanisławem Dołęgą. Koło
liczyło ok. 10 osób. We wrześniu 1939 r. walczył pod Mławą i w obronie Warszawy. Po
kapitulacji przybył do Leżajska, (…) gdzie
w listopadzie został aresztowany na podstawie doniesienia złożonego przez miejscowych
Ukraińców o działalność wrogą przeciw państwu niemieckiemu (…). Chodziło o przynależność do struktur Stronnictwa Narodowego. Zwolniony w grudniu 1939 r. wspólnie
z Koszackim musiał codziennie meldować
się na policji. W 1940 r. ponownie włącza się
do prac w Stronnictwie Narodowym. W marcu 1941 r. zostaje aresztowany i osadzony
w więzieniu w Przemyślu, skąd udaje mu się
zbiec 25 czerwca po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. W marcu 1943 r. dołączył
do oddziału Franciszka Przysiężniaka „Ojca
Jana” jako oficer łącznikowy z Komendą
Okręgu Narodowej Organizacji Wojskowej,
20

ulic, placów i rond

działającego głównie na Zasaniu. W maju
1944 r. powrócił na teren powiatu łańcuckiego W sierpniu 1944 r. został na krótko,
decyzją burmistrza Leopolda Zawilskiego,
członkiem Miejskiej Rady Narodowej w Leżajsku. Posługiwał się również dokumentami
na nazwisko Wiktor Sawicz i pseudonimami „Zenon” oraz „Kłos”. 16 lutego 1945 r.
zostaje awansowany do stopnia porucznika.
Od 1946 r. jest komendantem Inspektoratu „ Hanka” obejmującego powiaty: Nisko,
Łańcut i Przeworsk. Pełnił zarazem funkcję szefa wywiadu i kontrwywiadu. W Leżajsku utrzymywał się z pracy w garbarni założonej m.in. ze Stanisławem Kisielewiczem
ps. „Niesiecki”. Od jesieni 1945 r. był również kierownikiem Wydziału Organizacyjnego Zarządu Okręgowego Stronnictwa
Narodowego w Rzeszowie. W 1946 r. awansowany do stopnia kapitana. Razem z Piotrem Woźniakiem ps. „Wir” ujawnił się 24
kwietnia 1947 r. w Wojewódzkim Urzędzie
Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie.
Wiedząc, że jest inwigilowany wyjechał na
Opolszczyznę do Głuchołaz, gdzie otrzymał za pośrednictwem Tadeusza Kaczurby
ps. „Tatar” skierowanie do pracy w fabryce papieru i przydziałowe mieszkanie. W życiu prywatnym był od stycznia 1948 r. żonaty z Władysławą Gwóźdź ( 2 voto Jedynacką)
ps. „Wiktoria”, z którą wziął potajemny
skromny ślub. Młodym małżonkom nie było
jednak dane zamieszkać ze sobą w Głuchołazach. 9 sierpnia 1948 r. został aresztowany
w Opolu przez służby bezpieczeństwa i następnie przewieziony do więzienia na Zamku w Rzeszowie. Jego żona została aresztowana 27 kwietnia 1949 r. i skazana na 5 lat
więzienia 29 sierpnia tego roku. Był okrutnie torturowany w czasie śledztwa. W procesie kierownictwa Rzeszowskiego Okręgu
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego został skazany na trzykrotną karę śmierci przez
Wojskowy Sąd Rejonowy 30 maja 1949 r.
W trakcie procesu zezwolono mu tylko raz
zobaczyć swojego kilkumiesięcznego syna
Jacka. Wyrok wykonano 5 września 1949 r.
Razem ze „Śląskim”zamordowano wtedy
również Edwarda Garbackiego ps. „Róża”.
Pochowano ich w nieznanym miejscu. We
wspomnieniach żony Władysławy: „Rozprawa miała charakter pokazowy i dotyczyła całej
grupy oskarżonych. Kiedy zapadł wyrok śmierci na męża i innych, podeszłam do niego, był
żółty, pewnie miał żółtaczkę, uszkodzoną wątrobę, był bardzo osłabiony. Przytulił mnie,
pocałował i powiedział: wierzę, ze dasz sobie
radę, módl się za mną i wychowaj synka na

cz. IV

dobrego człowieka, Polaka i obywatela”. Pośmiertnie awansowany w 1989 r. do stopnia
podpułkownika na mocy dekretu Prezydenta Wolnej Polski na Wychodżstwie Juliusza
Nowiny-Sokolnickiego. 13 marca 1992 r. Sąd
Wojewódzki w Rzeszowie unieważnił wyrok
WSR z 1949 r. Ulica ppłk. Więcława „Śląskiego” łączy ul. Polną z ul. Baczyńskiego”,
nieopodal domu rodzinnego Władysławy
z domu Gwóżdź.

Ks. Jan Dudziak

Ur. 6 grudnia 1892 r. – wg danych IPN
w Rzeszowie lub w 1894 r. wg inskrypcji na
nagrobku w Woli Zarczyckiej, zm. 2 czerwca 1959 r. w Łętowni. W 1913 r. ukończył II
Gimnazjum w Rzeszowie (obecnie II Liceum im. płk Leopolda Lisa-Kuli), a następnie podjął studia na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
Po ich ukończeniu w 1917 r. był kolejno wikariuszem w Sokolnikach, Rodatyczach, Zabłotowie – dekanat kołomyjski (1922-1934),
Bursztynie i od listopada 1934 r. w Kałuszu.
Na swojej ostatniej placówce był katechetą
w Prywatnym Gimnazjum Miejskim i szkole
powszechnej męskiej. Był działaczem Towarzystwa Szkoły Ludowej i wielkim społecznikiem w pracy z dziećmi i młodzieżą. W Zabłotowie wybudował ochronkę, w Kałuszu
organizował festyny, z których dochód przeKURIER POWIATOWY n nr 1/2021 (192)
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znaczano na zakup ubrań i obuwia oraz chóry
i przedstawienia. W Stasiowej Woli k/ Rohatyna wybudował kaplicę. Za pracę społeczną otrzymał podziękowanie z Inspektoratu
Szkolnego. II wojna światowa zastała go na
wakacjach u matki w Woli Zarczyckiej i nie
powrócił już do swojej parafii w Kałuszu. Już
w czerwcu 1940 r. wziął udział w naradzie
na plebani w Woli Zarczyckiej z udziałem
Rudolfa Jaszowskiego i Jana Kidy poświęconej organizacji struktur Związku Walki Zbrojnej w powiecie łańcuckim. 11 listopada 1941 r. został zaprzysiężony do ZWZ
pełniąc funkcję kapelana Placówki nr 8 Obwodu Łańcut, przyjmując pseudonim „Sardos”. Jednocześnie był członkiem Powiatowej Delegatury Rządu odpowiedzialnym za
propagandę i przewodniczącym Komisji Sądzącej Kierownictwa Walki Podziemnej, zajmującej się wykroczeniami i przestępstwami
mniejszej rangi. Po pacyfikacji Woli Zarczyckiej w lipcu 1943 r. pełnił de facto obowiązki dowódcy placówki do wiosny 1944 r. Zajmował się opieką nad sierotami i wdowami
po rozstrzelanych. Zaangażował się również
w tajne nauczanie zostając członkiem Tajnej
Komisji Egzaminacyjnej w Leżajsku w czasie egzaminów maturalnych. Nocą 30 maja
1944 r. prowadził nasłuch radiowy w trakcie zrzutu lotniczego broni i uzbrojenia dla
Placówki nr 8. Jak wspominał T. Maruszak:
(…) W okresie szarej okupacji hitlerowskiej reprezentował godność księdza kapelana Armii
Podziemnej. Człowiek zrównoważony, spokojnie wpatrzony w przyszłość i wyzwolenie kraju. Osobiście brał udział w życiu konspiracyjnym, pomagał w rozwoju życia podziemnego
i partyzanckiego przy pomocy dorad i osobistych poczynań, starym zwyczajem błogosławił oddziały odchodzące do lasu z bronią przeciw okupantowi (…).Za swoją postawę został
w 1944 r. odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. We wrześniu 1944 r. przeniósł się do Leżajska, gdzie w tamtejszym
Gimnazjum i Liceum im Bolesława Chrobrego uczył religii, łaciny, filozofii do 1953 r.
Zajmował się także szkolnym teatrzykiem
i chórem. Był również kierownikiem i skarbnikiem Zarządu Wydziału Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej im. św. Stanisława Kostki.
Współpracował z Narodowym Zjednoczeniem Wojskowym. Poprzez Ludwika Kosiarskiego ostrzegł Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka” o konfidencie – kobiecie, która miała
za zadanie przeniknąć do jego oddziału, jak
również przekazał mu przechwycony donos
do Urzędu Bezpieczeństwa zawierający listę
osób wspomagających podziemie niepodległościowe. W latach 1951 – 1953 znalazł się
w kręgu zainteresowania komunistycznych
służb bezpieczeństwa. W jednym z raportów
określono go jako osobę która: „ Na ogół żyje
skromnie, nienawidzi przepychu, jest fanatycznie wierzącym, skłonności do pieniędzy nie posiada, w ostatnich latach dało się zauważyć,
że część swych poborów oddawał młodzieży
szkolnej, jest szanowany przez społeczeństwo
i młodzież, która darzy go wielkim zaufaniem”.
Ks. Dudziak zakończył swoją posługę kaKURIER POWIATOWY n nr 1/2021 (192)

płańską w parafii Łętownia, a pochowany został na cmentarzu parafialnym w Woli
Zarczyckiej. Uchwałą Rady Miejskiej z 27
października 2014 r. jego imieniem nazwano ulicę łączącą ul. Podzwierzyniec z ul. Stanisława Gduli.

Tadeusz Hollender

Ur. 30 maja 1910 r. w Leżajsku, zm.
31 maja 1943 r. w Warszawie. Był synem Antoniego i Idy z Pisarskich. Ojciec był geometrą i razem ze swoim kolegą ze studiów
inż. Władysławem Sikorskim pracował w latach 1909-1910 przy regulacji granicy pomiędzy Austro-Węgrami a Rosją na rzece San.
Obowiązki służbowe Antoniego Hollendra
nie pozwoliły rodzinie na względną stabilizację życiową, toteż zmieniała ona często
miejsce zamieszkania. Tak więc Tadeusz do
szkoły powszechnej uczęszczał w Starym Sączu i Tyśmienicy, do gimnazjum zaś w Stanisławowie i Tłumaczu. Po złożeniu matury
w 1928 r., studiował w latach 1929-1933 na
Wydziale Prawa i Polonistyki na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W roku
1929 debiutował jako poeta. Od 1933 pracował w redakcji pisma „Wczoraj – dziś – jutro”. Współzałożyciel, później redaktor pisma „Sygnały”; pisał także do warszawskich
„Szpilek”. W 1938 r. podróżował po Palestynie, Grecji, Turcji i Rumunii, przesyłając reportaże do krajowych pism. W roku
1937 przeprowadził się do Warszawy, a następnie w 1939 r. ponownie do Lwowa, gdzie
wsławił się odmową podpisania serwilistycznej deklaracji pisarzy polskich, witających
„zjednoczenie” Ukrainy. W 1941 r., po zajęciu Lwowa przez Niemców, powrócił do
stolicy. Uczestniczył w konspiracyjnym życiu literackim, publikował swoje wiersze na
łamach tajnie drukowanej prasy i antologii poezji, kolportował tajne czasopisma, or-

ganizował imprezy artystyczne. Brał udział
w Akcji N, współpracował z referatem literackim Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK. W maju 1943 r. został
aresztowany przez gestapo. Poeta Aleksander Maliszewski: Współtowarzysze Hollendra
z celi na Pawiaku opowiadają, że po przybyciu
do więzienia Tadeusz był pogodny, chętny do
żartów, kalamburów, do recytacji wierszy i do
opowieści o świecie, zdarzeniach i ludziach.
Przez dwanaście dni swego pobytu na Pawiaku
stal się nowym ładunkiem wiary w zwycięstwo
dla całej grupy osób, które los z nim naówczas
zetknął. 31maja 1943 r. został rozstrzelany
w ruinach getta warszawskiego. W twórczości posługiwał się drwiną, żartem, satyrą, atakując m. in. endecję, narodowych radykałów,
sanację, mieszczaństwo, feudalizm, Hitlera,
czy Mussoliniego. Na domu, w którym się
urodził na ulicy Sanowej 2 umieszczona jest
pamiątkowa tablica z napisem: Wtym domu
urodził się poeta Tadeusz Hollender 19101943. Zarządzeniem zastępczym Wojewody
Podkarpackiego z 3 lipca 2020 r. dotychczasowa ulica Jana Brzozy została przemianowana na ulicę Tadeusza Hollendra. Położona jest w dzielnicy Podklasztor (boczna ul.
Tomasza Michałka). W Krakowie w dzielnicy Dębniki jest również ulica jego imienia.
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Orszak Trzech Króli w Nowej Sarzynie
tym razem symbolicznie

Święto Objawienia Pańskiego, czyli uroczystość
Epifanii (radosnego
momentu Objawienia
Pańskiego całemu światu)
jest najstarszym świętem ustanowionym przez
Kościół. We wczesnym
chrześcijaństwie obchodzono kilka wydarzeń
jednocześnie: Boże Narodzenie, Hołd Magów,
Chrzest Jezusa w Jordanie
oraz Wesele w Kanie Galilejskiej. Dopiero pod koniec
IV wieku zaczęto obchodzić święto Objawienia
Pańskiego 6 stycznia.
W średniowiecznej Europie głównym miejscem kultu Trzech Króli stała się Kolonia. W tamtejszej katedrze po
dziś dzień znajdują się ich relikwie, a od XIII wieku Trzej Królowie stali się bohaterami jasełek. Początkowo były one znane
we Włoszech, później we Francji, a w średniowieczu rozpowszechnili je franciszkanie. Le-

genda głosi nawet, że tradycję
wystawiania jasełek (tak jak i budowę szopek bożonarodzeniowych) zapoczątkował sam św.
Franciszek z Asyżu. Na przełomie XV i XVI wieku pojawił się
zwyczaj święcenia w kościołach
kadzidła i złota. Kadzidło sporządzano z żywicy jałowca i wraz
z modlitwą o błogosławieństwo
Boże, okadzano nim dom. Tra-

dycja święcenia kredy rozwinęła się w XIII wieku, na drzwiach
domów zapisywano nią symbole „K=M=B” lub „C+M+B”
oraz bieżący rok. Znaczenie napisu tłumaczono m.in. jako Christus mansionem benedicta –
Niech Chrystus nam błogosławi
lub Christus multorum benefactor – Chrystus dobroczyńca wielu lub jako pierwsze litery imion

Fot. Wiesław Podkalicki
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Kacpra, Melchiora i Baltazara.
Z racji tego święta w 1866 roku
w hiszpańskim mieście Alcony
narodziła się tradycja barwnych
orszaków, podczas których ulicami miast i wsi maszerują mieszkańcy przebrani za postacie
z Ewangelii o Narodzeniu Pańskim. Do Polski zwyczaj ten zawitał poprzez Fundację „Orszaku Trzech Króli”, która powstała
w 2010 r. i od tego czasu jest inicjatorem i organizatorem jasełek
ulicznych w kilkuset miejscowościach w Polsce.
Z Fundacją „OTK” współpracuje parafia pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Nowej Sarzynie, która już
po raz szósty zorganizowała wydarzenie, tym razem w formie
symbolicznej. Po uroczystej mszy
świętej o godzinie 11.00, przedstawiona została scena „Pokłonu
Trzech Króli”. Hasłem tegorocznego orszaku były słowa Jana
Kochanowskiego: „Panu dzięki
oddawajmy”, a postacie orszakowe mówiły słowami polskich
wieszczów: J. Kochanowskiego,
A. Mickiewicza, J. Słowackiego,
C.K. Norwida oraz J. Kasprowicza. Oprawę muzyczną zapewniła parafialna diakonia muzyczna
oraz Chór „Ave Maria”.
DK
(Źródło informacji Fundacja „OTK”)
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Seria sukcesów Arki
na zakończenie 2020 roku

Tegoroczny grudzień to pasmo
sukcesów tenisistów stołowych
Arki Łętownia:
YY5 grudnia, Dębica – III Młodzieżowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar PZTS: kadetki: 3 – Kamila Bochenek,
kadeci: 4 – Łukasz Sieńko,
żacy: 5 – Bartosz Stańko,
YY6 grudnia, Nowa Sarzyna –
I Grand Prix Podkarpacia
Skrzatów: skrzaci: 1 – Przemysław Przybysz,
YY12 grudnia, Dukla – I Grand
Prix Podkarpacia Żaków: żacy:
2 – Bartosz Stańko, 6 – Przemysław Przybysz, żaczki: 6 – Nikola Chmiel,
YY13 grudnia, Jarosław – Ogólnopolski Turniej „Od Skrzata do

Mistrza Świata”: skrzaci: 2 –
Przemysław Przybysz, kadetki:
2 – Kamila Bochenek, 3 – Magdalena Szuba, kadeci: 4 – Łukasz Sieńko,
YY19-20 grudnia, Kraśnik – „V
Ogólnopolski Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego”: żacy:
3 – Bartosz Stańko.
W tym samym czasie same zwycięstwa zanotowały obie drużyny
ligowe Arki:
YYIII liga (Kamil Klocek, Michał
Klocek, Łukasz Madej i Dominik Stańko): Arka – Karpaty II
Krosno 10:8, Krościenko Wyżne – Arka 8:10, Arka – Kępa
Dębica 10:5. Aktualnie Arka
zajmuje 3 miejsce w tabeli w III
lidze.

YYV liga (Krzysztof Klocek, Patryk Misiak, Grzegorz Rurak,
Łukasz Sieńko, Kamila Bochenek, Magdalena Szuba):
Jawornik Polski II – Arka II
4:14, Arka II – Jordan Wola
Mała 12:6, Arka II – Szarotka
Rogóżno 16:2. Aktualnie Arka
II prowadzi w tabeli V ligi.
Zajęcia szkoleniowe z młodszymi zawodnikami prowadzą
Jan Sum i Grzegorz Rurak, a ze
starszymi Krzysztof Klocek i Kamil Klocek.
Przygotowania do zawodów
i udział w nich był możliwy dzięki
wsparciu, jakie od wielu lat Arka
otrzymuje od Miasta i Gminy
Nowa Sarzyna, Powiatu Leżaj-

SPORT
skiego oraz firmy Janusza Janika.
19 i 20 grudnia w Kraśniku
150 tenisistów z 10 województw
uczestniczyło w V Ogólnopolskim Turnieju Tenisa Stołowego. Wśród nich znalazło się 6 zawodników Arki: Nikola Chmiel,
Celina Klocek, Kamila Bochenek, Przemek Przybysz, Bartek
Stańko i Łukasz Sieńko. Zawodnicy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: żacy, młodzicy i kadeci.
W tym bardzo mocno obsadzonym turnieju wszyscy zawodnicy Arki pokazali dobrą
grę i zdobywali potrzebne doświadczenie. Najwyższe – 3 miejsce wywalczył żak Bartek Stańko. Podczas uroczystej dekoracji
otrzymał dyplom, nagrody i okazały puchar. Kadetka Kamilka
Bochenek zajęła 7 miejsce, żaczka Nikola Chmiel była 9 – choć
mogło być lepiej, bo w meczu
decydującym o wejściu do przedziału 1-8 prowadziła 2:0 w setach, niestety trzy kolejne pechowo przegrała. Żak Przemek
Przybysz zajął 10 miejsce. Kadet Łukasz Sieńko miał za rywali zawodników ze ścisłej czołówki Polski i mimo kilku zwycięstw
musiał zadowolić się miejscem
na początku drugiej dziesiątki.
Młodziczka Celinka Klocek walczyła dzielnie, wygrywała niektóre mecze i została sklasyfikowana w drugiej dziesiątce.
Jan Sum

Ogólnopolskie zgrupowanie World Kyokushin Budokai Poland
Zakończyło się niezwykle udane i pełne dobrej energii
ogólnopolskie zgrupowanie organizacji World Kyokushin
Budokai Poland, w którym uczestniczyło 25 członków
Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate. Obóz odbył się
w dniach 11-13 grudnia br. w Europejskim Centrum
Budo „Dojo Stara Wieś”.
Oprócz zawodników z naszego klubu w zgrupowaniu wzięli udział również trenerzy shihan
Dariusz Burda, sensei Adam Tokarz, Artur Wziąka i Paweł Szalewicz oraz zawodnicy klubów
z Bielska Białej, Góry Kalwarii,
Józefowa, Radomia i Zielonki.
Cały obóz poświęcony był nauce
walki w pełnym kontakcie oraz
przygotowaniem zawodników do
egzaminu na stopnie dan i kyu.
Europejskie Centrum Budo
„Dojo Stara Wieś” to położony
w malowniczej scenerii Przed-

borskiego Parku Krajobrazowego ośrodek zaprojektowany
zgodnie z kanonem architektury japońskiej. Jest największym
na świecie obiektem przeznaczonym do specjalistycznego treningu dalekowschodnich sztuk
i sportów walki. Z możliwości
wszechstronnego treningu i obcowania z duchem, klimatem i filozofią japońskich sztuk walki
mogą korzystać nie tylko sportowcy, ale również amatorzy.
Udział w obozie ekipy leżajskiego klubu był możliwy m.in.
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dzięki dotacjom otrzymanym od plinę i zaangażowanie na zajęMiasta Leżajska oraz Powiatu ciach. Więcej informacji na stroLeżajskiego – za co klub dzięku- nie klubu.
je. Dziękuje również wszystkim Leżajski Klub Kyokushin Karate
uczestnikom za wzorową dyscy23

PODRÓŻE

Fiatem 126p
wzdłuż granic Polski
cz.7

podróż 89
Z trudem wstajemy z łóżek.
Kręgosłupy skrzypią, stawy bolą.
Może to wina łóżek w domkach
kempingowych, w których spaliśmy nad jeziorem Steklno niedaleko Gryfina w województwie
zachodniopomorskim, a może
naszego poczciwego malucha.
Wydawać by się mogło, że przejechanie samochodem 300 kilometrów to nic szczególnego.
Pamiętajmy jednak że, to Fiat
126p, który nie poddaje się żadnej klasyfikacji. Jedyną zaletą
tego samochodu była możliwość
poruszania się. Reszta określeń:
wygoda, pakowność, wyciszenie,
komfortowe zawieszenie, klimatyzacja – była nieistotna. Miał
jechać i jechał. I pomyśleć że
w latach 70., 80. był marzeniem
każdej rodziny w Polsce.
Śniadanie, kolejne pakowanie,
sprawdzenie oleju i krótki spacer nad jezioro. Wita nas cudowny poranek. Wędkarze zasiedli już na stołeczkach, wpatrując
się w idealnie gładką powierzchnię jeziora. Nawet ptaki po porannych trelach, zrobiły sobie
przerwę. Jest idealnie cicho. Nie
omieszkałem zadać klasycznego
pytania: „Biorą?”, nie spodziewając się innej odpowiedzi jak: „A...
tak sobie.” Klasyka. Zaglądając
jednak do siatki na ryby nie było
najgorzej!
Nagle niespodzianka. Na wodzie zarysowały się podłużne
fale. Zbliżamy obraz i... to płynący zaskroniec. Jak się okazuje
zaskroniec nie tylko dobrze pływa, ale i nurkuje. Widziano zaskrońce również w słonych wodach Bałtyku. Podróże kształcą!
Ruszamy w dalszą drogę.
Przyjechaliśmy w te strony by
zobaczyć niezwykły fenomen
przyrody. Miejsce, które trafiło
do zestawień największych dziwów i tajemnic natury na świecie. O dziwo, nie było to łatwe. Długo błądzimy po okolicy.
W końcu – natrafiając przypadkowo na zakład wulkanizacyjny
– postanawiamy naprawić prze24

Krzywy las – jedno z niezwykłych miejsc Polski

Wędkarze nad jeziorem Steklno

bitą oponę, a przy okazji spytać o drogę. Koszt naprawy dwa
złote. Czy to dzisiaj możliwe?
A jednak. Na pytanie: „Dlaczego tak mało” – pada odpowiedź:
„Bo pamiętacie o polskiej myśli
technicznej.” Z uśmiechem pozostawiamy dziesięć złotych.
W końcu polną drogą trafiamy
na miejsce. Przed nami Krzywy
Las. „Niesamowite!” – mówią ci,
którzy widzą go po raz pierwszy –
do nich i my się zaliczamy.
Na obszarze mniej więcej pół
hektara rośnie blisko sto sosen,
które są fantazyjnie, ale i dość
tajemniczo wygięte. Ich pnie tuż
nad ziemią są załamane pod kątem prostym, a potem tworzą
łuk. Dopiero dwa metry nad ziemią rosną już tak, jak przystało na sosny, czyli prosto w górę.
Każde z tych drzew przypomina
wielki znak zapytania postawiony odwrotnie. Ba, cały ten fragment lasu to wielki znak zapytania. Bo nikt nie wie, dlaczego te
sosny rosną tak dziwacznie. Wiadomo, że las liczy sobie jakieś 80
lat, sosny zasadzono w latach 30.

Kolejne pakowanie

ubiegłego wieku, gdy ten obszar
należał do Niemiec. Jest wiele
hipotez mniej lub bardziej prawdopodobnych. Najbardziej znaną teorią jest, że drzewa zostały
ukształtowane w wyniku celowej
działalności ludzi, którzy uprawiali je specjalnie na tzw. krzywulce do celów stolarskich lub
szkutniczych, takich jak budowa
mebli, łodzi lub sań. Jednak nie
odezwał się dotąd nikt, kto by
pochodził z tych stron i pamiętał czasy, gdy drzewa były sadzone. Pewnie próżno na to czekać.
Wszelkie ślady na zawsze mogła zatrzeć zawierucha II wojny
światowej. Jesteśmy więc skazani na domysły.
Pozostawiamy za sobą tajemniczy las i jedziemy na południowy zachód w stronę Odry.
A teraz trochę historii. Zatrzymujemy się przy monumentalnym pomniku upamiętniającym bitwę pod Cedynią. Na
tablicy pamiątkowej czytamy:
W 1000-lecie zwycięskiej bitwy
pod Cedynią w obronie ziem polskich nad Odrą i Bałtykiem przez

Mieszka I i jego brata Czcibora
z wojskami margrabiego Hodona. Pomnik przedstawia stylizowanego orła wzbijającego się do
lotu i został wzniesiony na górze
Czcibora, cztery kilometry od
Cedyni.
Kilka kilometrów od pomnika kolejny cel naszej wyprawy.
To najdalej na zachód wysunięty punkt Polski. Ten znajduje się
na przejściu granicznym z Niemcami nad Odrą w Osinowie Dolnym. Niemcy to piąty sąsiad na
trasie naszej podróży.
Nie pozostaje nam nic innego
jak zrobić sobie zdjęcie przy moście, gdzie znajduje się słup graniczny.
Nie szczędząc maluchów – ruszamy w drogę. Przed nami ponad
300 kilometrów drogi. Bez zatrzymywania przejeżdżamy przez zachodnią część Parku Narodowego Ujście Warty. To najmłodszy
park narodowy w Polsce i jeden
z najcenniejszych pod względem
ornitologicznym obszarów w kraju. Unikalne tereny podmokłe,
rozległe łąki i pastwiska są jedną
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Najdalej na zachód wysunięty punkt
Polski. Przejście graniczne
w Osinowie Dolnym

Pomnik upamiętniający 1000-lecie zwycięskiej bitwy pod Cedynią

Obelisk upamiętniający wielkie
powodzie, jakie nawiedziły te tereny

Most na Odrze w Krośnie Odrzańskim

z najważniejszych w Polsce ostoi
ptaków wodnych i błotnych.
Pokonując setki kilometrów
maluchem zauważyłem jedną
wielką zaletę tego samochodu.
Mikroskopijny bak – 21 litrów.
Czy to zaleta? Według mnie tak.
Po przejechaniu 300 kilometrów
musimy szybko szukać stacji benzynowej. A to obowiązkowa okazja na przerwę w podróży. Tak
więc, z hukiem w uszach, zastanymi stawami, próbujemy wydostać się z malucha. Po kilkunastu minutach jesteśmy gotowi do
dalszej podróży.
Zatrzymujemy się w Krośnie
Odrzańskim. Nazwa miasta pochodzi od krosna tkackiego –
drugi człon nazwy jest oczywisty
ze względu na swoje położenie
nad Odrą.
Jesteśmy obok pamiątkowego kamienia przedstawiającego powodzie, jakie nawiedziły
miasto. W XX wieku najwięcej
strat przyniosła fala, która przeszła przez miasto 21 lipca 1997
roku. Jednak porównując to
z XIX-wiecznymi „wyczynami”

Odry, było to tylko niewielkie
podtopienie.
Jadąc maluchem setki kilometrów, przypominam sobie powiedzenie: Droga ciągnie się jak narkotyk. Im dużej się ciągnie tym
bardziej upaja. Nie wiem, czy to
powiedzenie odnosi się do każdego, ale do mnie tak. Pomimo
niedogodności, ta podróż daje
mi dużo satysfakcji. Nigdy nie
spotykałem się w drodze z tyloma gestami sympatii. A co do
komfortu – można i w maluchu zapaść w głęboki sen (piszę

o moich współpasażerach) nie
wiem tylko czy ze zmęczenia czy
ze znużenia – a może z obu powodów jednocześnie.
Wyruszając w podróż zabrałem ze sobą dwie kamery. Jedną
zamontowałem na szybie – skierowana do środka samochodu –
by móc na bieżąco relacjonować
podróż. Niestety, już po kilku
dniach wsiadając urwaliśmy jej
mocowanie. Sklejenie taśmą niewiele pomogło, stąd podsufitka
na filmie gra główną rolę. Pozostała jeszcze druga kamera, któ-

To idealna scenografia do Malucha. Lata 80-te
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rą jadąc trzymam w ręku. Nie jest
to najlepszy sposób, ale dzięki
temu niweluję większość wibracji
i podskoków fiacika. Moje kombinacje można zobaczyć na You
Tubie bo, chyba żadne słowa nie
oddadzą tej wypracowanej przez
lata techniki filmowania.
Wracając do komfortu. Chociaż z nazwy kojarzy się zupełnie
inaczej, Maluch był i jest nadal
bardzo pakowny. Wystarczy tylko wyobraźnia. Przecież dawniej,
wyjazd pod namiot czteroosobowej rodziny z psem – to żaden
problem. Przewiezienie szafy,
czy lodówki też nie stanowiło
wielkiego wyzwania dla przebojowego właściciela tego pojazdu.
Pomimo wielu swoich wad
i niedostatków Maluch był symbolem PRL-owskiego dobrobytu. Dumnie stał pod blokiem
z wielkiej płyty, pod czujnym
okiem swojego właściciela, który
w niedziele zabierał go nad rzekę, by poddać zabiegom higienicznym. Najlepsze były kamieniste plaże. Można było wtedy
podjechać blisko wody i skąpać
go w wodzie z dodatkiem szamponu marki „Bambino”. Wszyscy kąpiący się z zazdrością spoglądali na dumnego właściciela
i nikomu nie przeszkadzała płynąca rzeką piana.
Wieczorem dojeżdżamy do
Bogatyni. Naszym celem nie jest
zwiedzanie miasta, ale najdalej
na południowy zachód wysunięty fragment Polski. A skoro już
tu jesteśmy mamy ochotę zobaczyć jedną z największych wykopanych przez człowieka dziur na
ziemi. Na razie pochłonięci jesteśmy szukaniem noclegu. Jak
się okazało nie było wcale łatwo.
W końcu znajdujemy motelik,
prawie w całości zarezerwowany
przez robotników pracujących
w tutejszej kopalni i elektrowni.
Za nami 2274 km.
cdn.
tekst, zdjęcia
– Ireneusz Wołek
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Najważniejsze
zmiany podatkowe w 2021 roku

31 grudnia Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie komunikat dotyczący najważniejszych
zmian podatkowych, które wejdą w życie w 2021 r. Będą rozwiązania zarówno korzystne, jak i te niekorzystne. Warto zapoznać się z nimi już teraz.
Estoński CIT
Założeniem ustawy o Estońskim CIT jest
przesunięcie czasu poboru podatku do momentu wypłaty zysków z przedsiębiorstwa.
Małe i średnie firmy będą mogły wybrać, czy
chcą skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy wolą rozliczać się na dotychczasowych zasadach. Zgodnie z ustawą, z opodatkowania Estońskim CIT będzie mogła
skorzystać spółka kapitałowa – z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłączenie
osoby fizyczne. Próg poniżej którego firma
będzie miała prawo do tego rozwiązania, to
100 mln zł przychodów rocznie.
Ministerstwo Finansów szacuje, że dzięki
Estońskiemu CIT na kontach firm pozostanie w przyszłym roku ok. 5,6 mld zł. Według
Polskiego Instytutu Ekonomicznego, nowe
rozwiązanie oszczędzi firmom aż 11 mln roboczogodzin poświęcanych rocznie na obsługę rozliczenia CIT. Skutkiem jego wdrożenia będzie powstanie nawet 120 tys. nowych
miejsc pracy.

Zmiany w ryczałcie
W 2021 r. zacznie obowiązywać szereg korzystnych zmian dla małych przedsiębiorców, m. in. poszerzenie zastosowania ryczałtu. Podniesienie limitu z 250 tys. euro do
2 mln euro. Z poszerzenia może skorzystać
blisko 180 tys. firm, a w kieszeni podatników
zostanie 900 mln zł.
26

Zmiana limitu
stosowania 9% CIT

SLIM VAT oraz rozwiązania
doprecyzowujące niektóre
konstrukcje

Podwajamy limit zastosowania stawki 9%
CIT z 1,2 do 2 mln euro przychodu. Z tej
Projekt ustawy składa się z dwóch części
zmiany może skorzystać blisko 14 tys. firm, – pakietu SLIM VAT oraz rozwiązań doa w kieszeni podatników zostanie blisko 400 precyzowujących niektóre konstrukcje VAT.
mln zł.
SLIM VAT jest programem pilotażowym.
Powstał w wyniku dialogu z przedsiębiorcaPrzepisy uszczelniające
mi na temat dalszego upraszczania rozliczeń
VAT. Jest odpowiedzią na postulaty rynku
W czasie gospodarczego spowolnienia i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznewywołanego epidemią kluczowym zada- su. Znosi zbędne i nadmiarowe obowiązki
niem Ministerstwa Finansów jest zapewnie- formalne utrudniające prowadzenie biznenie równych warunków konkurencji pomię- su. Wprowadza zmiany w VAT w czterech
dzy dużymi i małymi podmiotami. Dlatego obszarach takich jak proste fakturowanie,
Polska, podobnie jak wiele innych krajów ułatwienia dla eksporterów, wspólne kurUnii Europejskiej, obok obniżek podatków sy walut z podatkiem dochodowy, korzyści
dla najmniejszego biznesu, wprowadza też finansowe. Nowe rozwiązania zaczną oboprzepisy utrudniające unikanie opodatko- wiązywać od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem
wania i agresywną optymalizację podatko- niektórych przepisów, które wejdą w życie
wą. W 2021 r. wdrożonych zostanie szereg w innych terminach. To m.in. zmiany wpronarzędzi uszczelniających, których skut- wadzane w TaxFree.
kiem będzie zmniejszenie tzw. „luki CIT” r/r
o ponad 10%. Zmiany dotyczyć będą m. in.
Korzystne zmiany w zakresie
handlu spółkami ze stratą, nieopodatkowapodatku od nieruchomości
nego obrotu położonymi w Polsce nieruchomościami, spółek jawnych o nietransparenRady gmin, w drodze uchwały, dla wskatnej strukturze właścicielskiej i optymalizacji
przy wykorzystaniu spółek komandytowych. zanych grup przedsiębiorców, których
Wprowadzony zostanie również obowiązek płynność finansowa uległa pogorszeniu
udostępniania przez największe firmy infor- w związku z ponoszeniem negatywnych konmacji o realizowanej przez nie polityce po- sekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. będą mogły: wprowadzać, za wydatkowej.
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brane miesiące pierwszego półrocza 2021 r.,
Ograniczenie ulgi
zwolnienia z podatku od nieruchomości:
abolicyjnej
gruntów, budynków i budowli związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej,
W wyniku działania ulgi abolicyjnej
oraz przedłużać terminy płatności rat podatczęsto
mamy do czynienia z podwójku od nieruchomości, płatnych w wybranych
miesiącach pierwszego półrocza 2021 r., nie nym brakiem opodatkowania.
Osoby zarabiające za granicą
dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.
w ogóle nie płacą podatku –
ani w miejscu zamieszkaZwolnienie
nia ani tam, gdzie zarabiają pieniądze. Ulga służy
z opłaty targowej
często nieuczciwym firOd 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. nie bę- mom, żeby zmniejszać
dzie pobierana opłata targowa. Z tytułu nie- do minimum podapobierania opłaty jednostkom samorządu tek płacony w Polsce
terytorialnego przysługiwać będzie rekom- przez ich właściciepensata ze środków Funduszu Przeciwdzia- li. Jest to zjawisko,
któremu ostro sprzełania COVID-19.
ciwia się OECD.
W 2017 r. podpisując
Podatek handlowy
konwencję MLI, PolNie przedłużono okresu zawieszenia po- ska zobowiązała się
datku od sprzedaży detalicznej. Nie jest to do wprowadzenia odnowy podatek. Został wprowadzony ustawą powiednich przepisów,
z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży de- które ukrócą takie sytuacje.
talicznej.
Polska wprowadzi specjalną kwotę wolną dla osób
Objęcie podatkiem CIT spółek działających za granicą. Tak
komandytowych i jawnych
długo, jak dochody osiągnięte
poza granicami Polski nie przemających siedzibę w Polsce
kroczą kwoty 8 tys. zł, będą one rozObjęcie CIT-em spółek osobowych jest liczane na dotychczasowych zasadach.
szeroko stosowane w krajach UE. Jest też Z danych MF wynika, że ok. 67 tys. osób
rekomendowane przez OECD jako narzę- korzysta z ulgi abolicyjnej. Z tej grupy niedzie zwalczania optymalizacji podatkowych. mal 2/3 (41 tysięcy) osiąga dochody poniżej
Jak wynika z analiz Krajowej Administracji ustalonego przez MF progu. Ich podatkowa
Skarbowej, spółki komandytowe są często sytuacja nie ulegnie zmianie.
używane do wyprowadzania z Polski nieopodatkowanego dochodu do rajów podatkoObowiązek informowania
wych. Dzieje się to z wykorzystaniem firm
o
polityce podatkowej firmy
zakładanych np. na Cyprze i w Luksemburgu. Polska traci na tym ok. 2 mld zł rocznie.
Obowiązek ten dotyczy tylko najwiękNowa regulacja to uniemożliwi.
„Krajowa Administracja Skarbowa syste- szych podmiotów, które miały przychody
matycznie analizuje posiadane informacje, powyżej 50 mln euro i tylko określonych daszczególnie raportowane w MDR i aktyw- nych dotyczących zarządzania podatkami.
nie im przeciwdziała stosując dostępne na- Z obowiązku publikacji zostaną wyłączone
rzędzia. W szczególnych przypadkach nie- informacje dotyczące tajemnicy handlowej,
zbędne są zmiany systemowe, które KAS przemysłowej, zawodowej lub procesu proaktywnie wspiera” – podkreśla wiceminister dukcyjnego.

finansów, z-ca szefa KAS Anna Chałupa.
Nadanie spółce komandytowej statusu podatnika CIT nie będzie oznaczać zmniejszenia atrakcyjności tej formy prowadzenia
biznesu przez firmy sektora MŚP. Sytuacja komplementariusza, czyli wspólnika odpowiadającego majątkiem za efekt przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie – odliczy od
swojego PIT-u podatek dochodowy zapłacony przez spółkę. Komandytariusz do kwoty
udziału w zysku spółki komandytowej wynoszącej 120 tys. zł skorzysta w pełni z przysługującej mu kwoty wolnej i opodatkuje
w efekcie tylko połowę swojego przychodu
z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej, więc realnie i ekonomicznie pasywny
inwestor może skorzystać na reformie.
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Zmiany w ryczałcie
od przychodów
ewidencjonowanych
„Chcemy by mniejsi przedsiębiorcy jak
najmniej czasu poświęcali na rozliczenie
podatków, a jak najwięcej na dostosowanie
prowadzonego przez nich biznesu do dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Jak największa liczba firm powinna mieć możliwość
rozliczania podatku w uproszczony sposób.
Dlatego szeroko poszerzamy liczbę podatników, którzy będą mogli skorzystać z ryczałtu
od przychodów ewidencjonowanych i karty
podatkowej” – mówi Jan Sarnowski.

Propozycja Ministerstwa Finansów przewiduje:
YYpodniesienie limitu: 250 tys. euro do 2 mln
euro;
YYpodniesienie limitu (kwartalne rozliczenia) z 25 tys. euro do 200 tys. euro;
YYlikwidację wielu wyłączeń;
YYobniżenie stawek ryczałtu;
YYujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu;
YYlikwidację wyłączenia z opodatkowania
kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka;
YYdopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców
opłacających kartę podatkową.

Mały podatnik CIT
Prawie
dwukrotnemu
podwyższeniu
(z 1,2 mln euro do 2 mln euro) ulegnie limit przychodów pozwalający na skorzystanie z obniżonej stawki 9 proc. CIT. W kieszeniach przedsiębiorców zostanie ok. 400 mln
zł rocznie.
Źródło: www.gov.pl/web/finanse
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