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Gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej:

 YGops Gmina Leżajsk – tel. 17 240 61 43, email: glezajsk@gops.lezajsk.pl 

 YGops Grodzisko dolne – tel. 17 242 91 34, email: gops@grodziskodolne.pl 

 YGops Gmina kuryłówka – 17 243 81 12, email: gopskurylowka@gmail.com 

 Ymops Leżajsk – tel. 17 242 04 97, e-mail: mops@mops.lezajsk.pl

 YmGops nowa sarzyna – tel. 17 717 81 69, email: mgops@nowasarzyna.eu 

ośrodki wsparcia i interwencji:

 Y specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie –  

tel. 17 241 38 13, email: sownowasarzyna@vp.pl 

 Yośrodek interwencji kryzysowej – tel. 17 2428258 wewn. 19, telefon zaufa-

nia: 17 240 13 00, email: pcprlezajsk@gmail.com 

nieodpłatne poradnictwo prawne:

 Y stowarzyszenie sursum corda, tel. 882 015 438, npp@starostwo.lezajsk.pl 

podmioty reaLizując dLa osób doświadczających 

przemocy w rodzinie i jej sprawców

 Y powiatowe centrum pomocy rodzinie – tel. 17 2428258 wewn. 19, telefon 

zaufania: 17 240 13 00, email: pcprlezajsk@gmail.com

inne:

 Yniebieska Linia – tel. 801 120 002, email: niebieskalinia@niebieskalinia.info

 Y Fundacja Feminoteka – tel. 888 88 33 88, email: pomoc@feminoteka.pl

 Ycentrum praw kobiet oddział w krakowie – tel. 780-079-988, email:  

cpk_krakow@cpk.org.pl 

apLikacje:

 Y „twój parasol” – aplikacja mobilna dla osób doświadczających przemocy 

w rodzinie – twój parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone 

na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i infor-

macje. umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. aplika-

cja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych 

do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześ-

niej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania tele-

fonu alarmowego. w celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji – ofi-

cjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich 

do lokalizacji.

doświadczasz przemocy domowej  
Lub jesteś jej sprawcą?  

sprawdŹ, Gdzie na terenie powiatu 
LeŻajskieGo moŻesz uzyskaĆ pomoc
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Z PRAC RADY I ZARZĄDU POWIATU LEŻAJSKIEGO

Z początkiem 2021 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Leżaj-
sku zakupił nowy samochód dostawczy marki RENAULT MA-
STER, który zastąpił stary, wysłużony i wyeksploatowany samo-
chód IVECO.

Zakup dokonany ze środków własnych Powiatu Leżajskiego 
pozwoli na usprawnienie działań ZDP Leżajsk w zakresie bieżą-
cego utrzymania dróg. Samochód został odpowiednio wyposażo-
ny i oznakowany, co będzie miało wpływ na bezpieczeństwo pra-
cowników i użytkowników dróg.

ZDP

Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji radni zapoznali się ze 
sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych za rok 
2020: Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Leżajsku oraz Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Następnie radni przystąpili do głosowania nad uchwałami w spra-
wie:
– przekazania środków finansowych dla Policji;
– zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego;
– wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 r.

W dalszej części spotkania sprawozdanie z działalności za rok 
2020 przedstawiła Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Leżajskiego.

Ponadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Po-
wiatu w okresie międzysesyjnym.

NN

XXXVI sesja 
Rady Powiatu Leżajskiego
26 marca, przy pomocy środków porozumiewania się 
na odległość z uwagi na trwającą pandemię, odbyła się 
XXXVI sesja Rady Powiatu Leżajskiego.

Zarząd Dróg Powiatowych 
w Leżajsku

zakupił 
nowy samochód

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie jest udzielane za darmo, nic nie musisz za nią pła-
cić.

Jaką pomoc możesz otrzymać?
– informację, jaka jest twoja sytuacja prawna oraz jakie są two-

je prawa i obowiązki;
– informację, jak można rozwiązać twój problem;
– pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnie-

nie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełno-
mocnika z urzędu,

– pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobo-
wiązań) oraz w jego realizacji,

– darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).

Jak możesz skorzystać z pomocy?
Skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem starostwa powia-

towego (urzędu miasta) i poproś o umówienie na wizytę. Wszel-
kie informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej świad-
czonej na terenie powiatu leżajskiego znajdują się w zakładce 
Nieodpłatna pomoc prawna, na stronie www Starostwa Powia-
towego w Leżajsku.

Lub umów się samodzielnie przez formularz na stronie 
np.ms.gov.pl.

Jak wygląda wizyta?
– Umów się na wizytę;
– Przyjdź na wizytę w umówionym terminie;
– Przedstaw swój problem;
– Otrzymaj poradę.

Więcej o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej można prze-
czytać na naszej stronie internetowej: www.starostwo.lezajsk.
pl/dla-mieszkanca/nieodplatna-pomoc-prawna/

Skorzystaj 
z nieodpłatnej 

pomocy prawnej

Potrzebujesz 
pomocy 
prawnika?  

Nie radzisz sobie 
z zadłużeniem?  

Nie możesz 
porozumieć się 
z sąsiadem? 

http://www.starostwo.lezajsk.pl/dla-mieszkanca/nieodplatna-pomoc-prawna/
http://www.starostwo.lezajsk.pl/dla-mieszkanca/nieodplatna-pomoc-prawna/
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W wielu przeróżnych opracowaniach, 
najczęściej tych związanych z historią zie-
mi leżajskiej, zarówno jego mieszkańcy, jak 
i samo Dębno, przewijali się wiele razy, ale 
trudno szukać takiej pozycji, w której opisa-
no ich lokację, tradycje, zwyczaje, działające 
tu stowarzyszenia oraz organizacje. Podczas 
realizacji tego trudnego i odpowiedzialnego 
zadania Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Dęb-
no, które jest inicjatorem powstania publi-
kacji, przyświecały słowa motta przytoczone-

go na wstępie. Mieszkańcy wsi wielokrotnie 
dali dowód tego, jak ważna jest dla nich ich 
mała ojczyzna, a owe dzieje i nadzieje to dwa 
naczynia połączone ze sobą nierozerwalnie, 
wypełnione po brzegi miłością do niej. Za-
równo sam proces twórczy, jak i efekt końco-
wy zaskoczył nas niezwykle pozytywnie – mówi 
Kazimierz Krawiec, jeden z pomysłodawców 
wydania książki. Niewątpliwie jest to rów-
nież zasługą mieszkańców, o których kie-
dyś wypowiedział się nawet Bohdan Zadu-

ra, polski poeta i pisarz goszczący w Dębnie 
w 2011 r.: Finał jest taki, że już samo istnie-
nie czegoś takiego, jak Stowarzyszenie Rozwo-
ju Wsi jest czymś zaskakującym, a jego działal-
ność przekonuje, że jak ludzie się skrzykną, to 
potrafią zrobić wiele wspaniałych rzeczy.

Jednak wydanie publikacji nie było ła-
twym zadaniem z kilku powodów. Po pierw-
sze: w przeciągu kilkunastu miesięcy trzeba 

DĘBNO
na kartach książki

Historia rozkłada się na dzieje i nadzieje
Cyprian Czernik

Mieszkańcy Dębna od dłuższego czasu głośno 
i z przejęciem mówią o publikacji pierwszej w hi-
storii miejscowości książki. „Drogi do Dębna – hi-
storia, wspomnienia, teraźniejszość”, bo taki nosi 
tytuł publikacja, to zapis tego, co udało się zebrać 
jej autorom z pomocą mieszkańców wsi. Co dom, 
co rodzina, co organizacja, słowem: prawie każdy, 
wspominając minione lata, dołożył do niej swoją 
cegiełkę, stając się jej współautorem.

Strona tytułowa publikacji

Lata 50-te XX w. Pamiątkowe zdjęcie po zakończeniu procesji Bożego Ciała
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było zgłębić ponad 600 lat, w których mie-
ści się wszystko to, czym żyli i żyją dębnianie. 

Po drugie: wydanie publikacji połączone 
było z zobowiązaniem do organizacji czte-
rech wydarzeń, ściśle związanych z promo-
cją dziedzictwa kulturowego, historyczne-
go oraz integracją pokoleń Dębna. Finalnie 
okazało się, że im bliżej było końca, tym 
trudniej było wybrać, a dokładniej wskazać 
to, czego spodziewa się przyszły czytelnik. 

Historia datowana od 1397 r., drogi z kre-
sów, życie społeczne, parafia, strażacy, koło 
gospodyń, turki, szkoła, zwyczaje, obrzę-
dy to niby odrębne hasła-rozdziały, ale aku-
rat tu łączą się pod tytułowymi „Drogami do 
Dębna” obrazując dzieje dębnian i ukazując 
ludzkie pragnienia, plany oraz nadzieje.

W przededniu publikacji książki nie chcemy 
zdradzać jej szczegółów, ale gdzieś tam w du-
chu czujemy, że największą jej wartością są 
przede wszystkim relacje, wspomnienia oraz 
dokumenty, które udostępnili nam najstarsi 
mieszkańcy. Czasami z łezką w oku opowia-
dali, jak to kiedyś było – dodaje Kazimierz 
Krawiec.

Inicjatorzy podkreślają, że jest to praca 
zbiorowa, a jej współautorami są m.in.: Pa-
weł Podolski, Marta Baran, ks. Tadeusz Bar-

cikowski, Antoni Charko, 
Czesława Tupaj, Anna Lu-
cewicz, Tadeusz Krawiec 
i Kazimierz Krawiec, któ-
rzy są autorami poszcze-
gólnych rozdziałów. Ale 
nie byłoby w tej książce tak 
ciekawych zapisów, gdyby 
nie pomoc innych dębnian 
(obecnie niekoniecznie 
mieszkających w Dębnie)
m.in.: Marii Łazarowicz, 
Eugenii Czereb, Stefanii Maj, Moniki Koj-
der, Ireny Czapli, Tadeusza i Mariusza Troj-
narów, Tadeusza Tupaja, Mariana Ciska, 
Zbigniewa Majkuta, Mariusza Moszkowi-
cza, Stanisława Świądra, Mariana Pawnika, 
a także ks. Jana Mromlińskiego. 

Czy można w nieskończoność zwiększać 
ilość stron? Pewnie można. Ile ludzi, tyle hi-
storii, ale dziś najważniejsze jest to, że człon-
kowie stowarzyszenia i mieszkańcy Dębna 
podjęli próbę zgromadzenia cennego mate-
riału, dokumentacji i trwałego zapisu. Nie-
którzy twierdzą, że jedna książka na po-
nad 600 lat istnienia wsi to zdecydowanie za 
mało, ale to jednocześnie bardzo dużo, bo 
jest również trwałym świadectwem tego, że 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno, współfi nansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego PROW na lata 2014–2020, tytuł operacji „Promocja obszaru LGD poprzez wydanie publikacji i organizację 4 imprez 
promujących bogactwo rekreacyjne, historyczne i turystyczne regionu”.

wspólne działanie na rzecz dobra tej małej 
ojczyzny zawsze daje piękne owoce. Każdy 
z nas, codziennie tworzy nową historię i to 
od nas zależy, czy będzie kiedyś warta opisa-
nia w dziejach Dębna. Wszak „najważniejsze 
karty historii odwracają się bez szelestu”…

Inicjatorzy oraz autorzy publikacji zapra-
szają do lektury i dziękują wszystkim za po-
moc, odrębne słowa wdzięczności kierując 
do Magdaleny Niemczyk, osoby, która wnio-
sła nieocenioną cegiełkę do tego dzieła od 
pierwszego zamysłu, do jego końcowej rea-
lizacji.

KK

Turki – tradycja o 75 letnim rodowodzie ( Dębno, koniec lat 50-tych)

Świąteczny orszak Trzech Króli – tradycja kultywowana przez
mieszkańców Dębna
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OFERTA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 
DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU LEŻAJSKIEGO
Na terenie powiatu leżajskiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej prowadzone przez samorząd powiato-
wy: w Piskorowicach-Mołyniach dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych oraz w Brzózie Królewskiej dla 
osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Prowadzą one swoją działalność zgodnie z wymaga-
nymi wysokimi standardami oraz prowadzą szeroką działalność rehabilitacyjno-terapeutyczną. Warto zapoznać 
się bliżej z ofertą każdego z nich.

Dom Pomocy Społecznej w Pi-
skorowicach-Mołyniach mieści 
się na malowniczej 3,5 hektaro-
wej działce położonej na skra-
ju lasu. Znajdują się na niej dwa 
budynki: zabytkowy, zmoderni-
zowany pałacyk oraz nowo wybu-
dowany pawilon. Dom przezna-
czony jest dla kobiet i mężczyzn 
dorosłych, przewlekle psychicz-
nie chorych. Posiada 86 miejsc. 
Zapewnia mieszkańcom cało-
dobową opiekę oraz pielęgna-
cję. W obrębie obiektów znajdują 
się podjazdy dla wózków inwa-
lidzkich, natomiast w nowym bu-
dynku dodatkowo działa winda 
osobowa. Mieszkańcy DPS za-
mieszkują w pokojach jedno-, 
dwu- i trzyosobowych wyposażo-
nych standardowo. Przy każdym 
z pokoi znajdują się węzły sanitar-
ne (kabiny natryskowe, umywal-
ki i wc) dostosowane do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościa-
mi. Na każdym piętrze znajdu-
je się łazienka ogólnodostępna. 
W pokojach istnieje system przy-
zywowy, który zapewnia szybką 
pomoc. Sprzyjające warunki po-
godowe umożliwiają prowadze-
nie zajęć na terenie parku, spa-
cery do lasu, grzybobranie, kuligi, 
ogniska z pieczeniem kiełbasy. 
Ponadto organizowane są impre-
zy okolicznościowe,wycieczki au-
tokarowe i zabawy. Mieszkańcy 
mogą korzystać ze zbiorów bi-
blioteki znajdującej się na miej-

Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach

scu. W okresie świąt i w każdą 
niedzielę odbywa się msza św. 
w kaplicy znajdującej się na tere-
nie obiektu.

Mieszkańcy mogą swobod-
nie korzystać z odwiedzin ro-
dzin i znajomych, lecz obecnie 
ze względu na pandemię są one 
ograniczone. Dom posiada jeden 
pokój gościnny oraz świetlicę na 
każdym piętrze. Zgodnie z za-
leceniami lekarza dietę ustala 
mieszkańcom dietetyk. Codzien-
ne posiłki spożywane są w sto-
łówce. Dom posiada nowoczesną 
kotłownię gazową, oczyszczal-
nię ścieków, agregat prądotwór-
czy, dzięki czemu jest nieza-
leżny od dostawców. Ponadto 
posiada własne środki transpor-
tu, w tym 2 mikrobusy przezna-
czone do transportu osób z nie-
pełnosprawnościami. Położenie 
DPS w klimacie sanatoryjnym 
sprzyja dobremu samopoczuciu 
oraz aktywności psychofizycz-
nej. Mieszkańcy mają zapew-
nioną opiekę medyczną prowa-

dzoną przez lekarzy: rodzinnego 
i psychiatrę, a w razie zleconych 
badań i konsultacji specjalistycz-
nych DPS ustala terminy, za-
pewnia transport i opiekę. Do 
realizacji swoich zadań DPS za-
trudnia wykwalifikowaną i do-
świadczoną kadrę: pielęgniar-
ki, opiekunów, instruktorów 
terapii zajęciowych, instrukto-
ra do spraw kulturalno-oświa-
towych, rehabilitanta, dwóch 
pracowników socjalnych, diete-
tyka oraz kapelana i psycholo-
ga na umowę zlecenie. Na rzecz 
mieszkańców DPS-u świadczona 
jest całodobowa pomoc w czyn-
nościach codziennych, dosto-
sowana do potrzeb mieszkańca 
i jego możliwości psychofizycz-
nych. Prowadzona jest integra-
cja ze środowiskiem lokalnym, 
z innymi domami i instytucja-
mi. Terapia zajęciowa prowa-
dzona jest w czterech pracow-
niach: plastycznej, krawieckiej, 
wikliniarsko-ogrodniczej i ku-
linarnej. Mieszkaniec ma moż-

liwość wyboru zajęć zgodnie ze 
swoimi zainteresowaniami. Za-
jęcia prowadzone są równole-
gle z uwzględnieniem aktywno-
ści ruchowej.

Dom posiada nowocześnie wy-
posażony w sprzęt specjalistycz-
ny gabinet rehabilitacji umożli-
wiający utrzymanie mieszkańców 
w doskonałej kondycji i zdrowiu. 
Na pracownię składa się zespół 
pomieszczeń (w tym sala gimna-
styczna) i obejmuje: fizjoterapię 
(elektrolecznictwo, magnetote-
rapię, laseroterapię, światłolecz-
nictwo, hydroterapię), kinezyte-
rapię (ćwiczenia usprawniające, 
UGUL, ćwiczenia siłowe, gim-
nastyka) oraz masaż leczniczy.

Ponadto DPS udostępnia 
mieszkańcom różnorodny sprzęt 
audio, tv, video, dvd, który do-
datkowo zwiększa jakość i zakres 
prowadzonych zajęć oraz pozwa-
la w dogodnym czasie oglądać 
ciekawe programy, filmy czy też 
koncerty.

.
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Dom Pomocy Społecznej im. 
Józefa Żurawia położony jest 
w urokliwej miejscowości nie-
daleko Leżajska. Duży trzykon-
dygnacyjny budynek pozbawiony 
barier architektonicznych wypo-
sażony jest w windę, która umoż-
liwia swobodne przemieszczanie 
się osobom na wózkach. Prze-
znaczony jest dla 72 osób star-
szych oraz przewlekle somatycz-
nie chorych.

Głównym celem funkcjonowa-
nia domu jest jak najlepsza opie-
ka nad jego mieszkańcami, za-
pewniająca im właściwy zakres 
usług bytowych, opiekuńczych 
i wspomagających. Jednost-
ka spełnia standardy dla tego 
typu domów poprzez całodobo-
wą opiekę pielęgniarską, udział 
w terapii zajęciowej i rehabilita-
cji, zaspokajanie potrzeb religij-
nych oraz kulturalnych.

Dom dysponuje pokojami jed-
no-, dwu- i trzyosobowymi z syste-
mem przyzywowym. Każdy aneks 
posiada własną łazienkę z toale-
tą, umywalką i prysznicem. Poko-
je wyposażone są standardowo. 
Na każdym piętrze do dyspozycji 
mieszkańców jest pokój dzienne-
go pobytu z dużym telewizorem 
i wygodnymi kanapami, a także 
duża łazienka z wanną dla tych, 
którzy preferują kąpiel w wannie. 
Dwie kuchenki dla mieszkańców 
z podstawowymi sprzętami oraz 
produktami spożywczymi pozwa-
lają w każdej chwili na zrobienie 
sobie herbaty lub, w razie głodu, 
jakiejś przekąski. Posiłki: śnia-
danie, obiad i kolacja (uwzględ-
niające diety zlecone przez le-
karza) podawane są do stolików 
w głównej jadalni. Popołudniami 
serwowane są także podwieczor-
ki. Osoby obłożnie chore, oprócz 
karmienia właściwie dobrany-
mi i zbilansowanymi potrawa-
mi mogą liczyć na wszechstron-
ną pielęgnację, którą zapewnia 
wykwalifikowany zespół pracow-
niczy przy wykorzystaniu nowo-
czesnych urządzeń.

Sala rehabilitacyjna, wyposażo-
na w nowoczesne sprzęty, to miej-
sce, gdzie pod czujnym okiem 
fizjoterapeuty dba się o polep-
szenie i utrzymanie dobrej kon-
dycji oraz sprawności fizycznej. 
Rehabilitantki wykonują zabiegi 
z zakresu ciepłolecznictwa, elek-
trolecznictwa, magnetoterapii, 
wykorzystują też laser oraz wy-
konują różnego rodzaju masaże 
lecznicze i relaksacyjne.

Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej

Podczas terapii zajęciowej in-
struktorzy stosują ergo-, socjo- 
i arteterapię, które pozwalają 
podopiecznym spędzić miło czas, 
mimowolnie ćwicząc i uspraw-
niając ręce czy pamięć.

Bogato wyposażona biblioteka 
umożliwia rozwój czytelnictwa. 
W domu organizowane są tak-
że różnego rodzaju imprezy in-
tegracyjne, ogniska, potańcówki, 
przedstawienia teatralne, wizy-
ty dzieci ze szkół czy przedszko-
li, a nawet występy Mobilnej Fil-
harmonii. Dużym powodzeniem 
cieszą się spacery po przydomo-
wym parku, wyjazdy nad pobliski 
zalew, a także wycieczki zarówno 
te dalsze, jak i bliższe.

W domu działa samorząd 
mieszkańców, który poprzez 
swoją działalność ma wpływ na 
to, co dzieje się w placówce.

Dom posiada również piękną 
kaplicę, gdzie można wstąpić na 
chwilkę indywidualnej modlitwy, 
a w każdą niedzielę i święta od-
prawiana jest tu msza święta.

Obecna sytuacja pandemicz-
na utrudniła wszystkim kontak-
ty społeczne, ale rozumiejąc chęć 
spotkania z bliskimi możliwe są 
odwiedziny z zachowaniem reżi-
mu sanitarnego, czy też wyjazdy 
w celu załatwienia niezbędnych 
spraw. Do dyspozycji mieszkań-
ców pozostają przystosowane do 
przewozu osób niepełnospraw-
nych mikrobusy wraz z kierow-
cami. 

Dom Pomocy Społecznej 
w Brzózie Królewskiej to miej-
sce, gdzie ponad wszystkim stoi 
troska o podopiecznych oraz 
oferowanie im pomocnej dłoni, 
fachowej opieki, a także uśmie-
chu i ciepłego słowa.

Dyrekcja oraz pracownicy domu  

zapraszają do Brzózy Królewskiej. 
Tel. (17) 240 31 11WAŻNE: 

Aby zostać mieszkańcem domu, trzeba udać się do 

właściwego ośrodka pomocy społecznej, który wydaje 

osobom potrzebującym stosowną decyzję kierującą.

.
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Natalia Nowicka: Pomimo wielu 
działań edukacyjnych, w naszym 
społeczeństwie nadal funkcjonuje 
mit, że przemoc to wyłącznie te 
sytuacje, w których dochodzi do 
użycia siły fizycznej, a przecież 
przyjmuje ona różne formy, nieko-
niecznie związane z naruszeniem 
nietykalności cielesnej. Jakie to 
formy?

Dariusz Pietrzyk: Na samym 
początku wyjaśnijmy może co 
to jest przemoc. Otóż przemoc 
w rodzinie to jednorazowe lub 
powtarzające się umyślne działa-
nie lub zaniechanie naruszające 
prawa lub dobra osobiste człon-
ków rodziny, w szczególności na-
rażające te osoby na niebezpie-
czeństwo utraty życia, zdrowia, 
naruszające ich godność, niety-
kalność cielesną, wolność, w tym 
seksualną, powodujące szko-
dy na ich zdrowiu fizycznym lub 
psychicznym, a także wywołują-
ce cierpienia i krzywdy moralne 
u osób dotkniętych przemocą.

Pod pojęciem przemocy naj-
częściej rozumie się relację mię-
dzy ludźmi, która opiera się na 

użyciu przeważającej siły. Utrud-
nia obronę z uwagi na wyraźną 
asymetrię sił – bowiem jedna ze 
stron ma przewagę nad drugą – 
ofiara jest słabsza, a sprawca sil-
niejszy. Przemocy jednak nie na-
leży utożsamiać z agresją. To, co 
odróżnia przemoc od agresji to 
owa przewaga sił jednej ze stron. 
W przemocy zawsze przewaga 
sił występuje po stronie sprawcy, 
natomiast w przypadku agresji 
jest ona zrównoważona. Faktem 
jest, że większości społeczeństwa 
przemoc domowa kojarzy się 
z użyciem siły fizycznej ze stro-
ny sprawcy przemocy. Dodatko-
wo panuje przekonanie, że w da-
nej rodzinie przemoc występuje 
dopiero wtedy, gdy kobieta – bo 
faktycznie to kobiety są osobami, 
które najczęściej są dotknięte 
przemocą – zostanie uderzona, 
czy pobita przez mężczyznę. Ale 
tak nie jest. Gdy mówimy o prze-
mocy w rodzinie możemy wyróż-
nić pięć głównych jej rodzajów: 
fizyczna, psychiczna, seksual-
na, ekonomiczna oraz polegają-
ca na zaniedbaniu. Co do pierw-
szych trzech rodzajów przemocy 

PRZEMOC 
DOMOWA

Może spotkać każdego, ale najczęściej spotyka tych 
najsłabszych, zazwyczaj pozostających w związku za-
leżności. Nie ma dla niej znaczenia status materialny 
czy wykształcenie. Powiedziano o niej i mówi się wiele, 
ale nadal wydaje się być tematem wstydliwym. 

O przemocy domowej rozmawiamy z kierownikiem 
Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji 
w Leżajsku, aspirantem sztabowym Dariuszem Pie-
trzykiem.

to myślę, że sprawa jest wiadoma 
dla każdego, natomiast skupmy 
się może na wyjaśnieniu pozo-
stałych dwóch. O przemocy eko-
nomicznej mówimy wtedy, gdy 
sprawca przemocy używa pienię-
dzy lub innych wartości material-
nych do zaspokojenia własnych 
potrzeb władzy i kontroli drugiej 
osoby. Podporządkowanie ma-
terialne drugiej osoby lub osób 
w rodzinie sprawia, że czują się 
one uzależnione od dochodów, 
bądź majątku sprawcy albo sta-
ją się odpowiedzialne za utrzy-
manie rodziny. Pieniądze czy 
wartości materialne są używane 
jako instrument, narzędzie do 
budowania dominującej pozy-
cji w rodzinie i stają się swojego 
rodzaju kartą przetargową. Zja-
wisko to najczęściej dotyczy ko-
biet, które nie pracują i nie za-
rabiają pieniędzy, a manipulacje 
sprawcy doprowadzają je do ta-
kiego stanu, że czują się całko-
wicie od nich zależne finansowo. 
Ostatni z wymienionych przeze 
mnie wcześniej rodzajów prze-
mocy to zaniedbanie, które czę-
sto nazywane jest ukrytą formą 
przemocy. Ogólnie można przy-
jąć, że zaniedbanie to ciągłe nie-
zaspokajanie podstawowych po- 
trzeb fizycznych oraz emocjo-
nalnych, na przykład brak opieki 
i uniemożliwianie zaspokajania 
podstawowych potrzeb fizjolo-
gicznych związanych ze snem, je-
dzeniem czy higieną. Wlicza się 
w to również narażanie na utratę 
życia, czy zdrowia, pozostawianie 
bez opieki osoby, która z powo-
du choroby, niepełnosprawności 

bądź wieku nie może samodziel-
nie zaspokoić swoich potrzeb.

NN: Jaki odsetek osób, które 
doświadczają przemocy zgłasza to 
na policję i próbuje zmienić swoją 
sytuację?

DP: Nie jestem w stanie odpo-
wiedzieć dokładnie ile procent 
osób zgłasza fakt, że doświadcza 
przemocy. Nikt nie prowadzi ta-
kich statystyk ponieważ wiele ta-
kich przypadków nie jest nigdy 
zgłaszane. Akty przemocy naj-
częściej dokonują się za drzwiami 
mieszkania, w ukryciu, a bardzo 
często towarzyszy im psychicz-
na izolacja członków rodziny. 
Osoba pokrzywdzona przez lata 
może mieć trudności w skorzysta-
niu z oferowanej pomocy, a także 
zwrócenia się o nią. Często powo-
dem braku reakcji pokrzywdzo-
nego jest tło emocjonalne aktów 
przemocy występujących między 
bliskimi, wieloletnie znoszenie 
ich z nadzieją na poprawę sytu-
acji, wiara w zmianę zachowania 
sprawców, skrywany wstyd. Dla 
zewnętrznego obserwatora okre-
ślona sytuacja może nie przypo-
minać stereotypowych wyobra-
żeń o przemocy. Problem może 
narastać latami, a kryje się za 
nim krzywda osób dotkniętych 
przemocą, ich bezsilność i bez-
radność, a także postępująca de-
moralizacja sprawcy i trauma 
wszystkich domowników. 

NN: Po roku od wybuchu pande-
mii negatywne skutki izolacji są 
już odmieniane przez wszystkie 
przypadki, także w kontekście 

TABU 
CZTERECH 
ŚCIAN
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przemocy domowej. Zostaliśmy 
zamknięci w domach. Nauka i pra-
ca odbywają się głównie zdalnie, 
do tego wiele osób straciło tę 
pracę. Domyślam się, że poziom 
frustracji przekroczył wszelkie 
normy, co przełożyło się zapewne 
na statystyki, bo przemoc zajrzała 
do domów, w których się wcześ-
niej nie zdarzała. Jak te statystyki 
wyglądają w powiecie leżajskim?

DP: W związku z zaistniałą sy-
tuacją epidemiologiczną i jej 
skutkami w postaci różnych ogra-
niczeń i obostrzeń, utratą pra-
cy przez wiele osób, czy koniecz-
nością przebywania w miejscu 
zamieszkania z uwagi na kwa-
rantannę wydawałoby się oczy-
wistym, że ilość przypadków 
przemocy domowej radykalnie 
nam wzrośnie. Jednak tutaj mu-
szę wszystkich pozytywnie za-
skoczyć, gdyż na szczęście tak 
nie jest. Ale statystyki nie odda-
ją rzeczywistej skali problemu, 
ponieważ, tak jak wcześniej po-
wiedziałem, na pewno wszystkie 
przypadki nie są zgłaszane, bo lu-
dzie żyją we „własnym świecie” 
nie apelując o pomoc. W trakcie 
trwania pandemii w powiecie le-
żajskim nie odnotowaliśmy żad-
nego wzrostu liczby stwierdzo-
nej przemocy w rodzinie, a wręcz 
jest odwrotnie – ilość ta spad-
ła. Weźmy pod uwagę I kwartał 
2021 roku, który właśnie się skoń-
czył i analogiczny czas 2020 roku. 
Otóż w I kwartale br. odnotowa-
liśmy 27 przypadków przemocy 
w rodzinie, gdzie funkcjonariu-
sze Komendy Powiatowej Poli-
cji w Leżajsku wszczęli procedu-
ry Niebieskiej Karty, natomiast 
w I kwartale 2020 takich przy-
padków było 51 i niech taki trend 
utrzyma się jak najdłużej. Ogól-
nie mówiąc w ostatnich latach na-
sza jednostka odnotowuje spa-
dek ilości przypadków przemocy 
w rodzinie. Gwałtowny wzrost 
liczby ujawnionych przypadków 
przemocy miał miejsce w 2017 
roku, natomiast od tego czasu sy-
stematycznie spada. Może dla po-
twierdzenia moich słów przytoczę 
kilka danych liczbowych dotyczą-
cych stwierdzonych przypadków 
przemocy w rodzinie i wszczę-
tych procedur Niebieskiej Karty 
na terenie powiatu leżajskiego od 
2015 roku. Otóż w 2015 roku po-
licjanci Komendy Powiatowej Po-
licji w Leżajsku podjęli działania 
wobec 142 przypadków przemo-
cy w rodzinie, w 2016 roku było 
176 przypadków, w 2017 roku – 
244, w 2018 roku – 235, w 2019 

roku – 195 i w 2020 roku było 
178 przypadków. Jako ciekawost-
kę dodam, że nie tylko mężczyźni 
zgodnie ze stereotypem są osoba-
mi stosującymi przemoc w rodzi-
nie, zdarzają się sytuacje że to 
kobiety są tą „złą” stroną. Jako 
przykład przytoczę szczegółowe 
dane z działań naszych policjan-
tów wobec przemocy w rodzinie 
i wszczętych procedur Niebie-
skich Kart na terenie powiatu le-
żajskiego z ostatniego 2020 roku. 
Tak więc liczba wypełnionych 
formularzy NK to 178, z czego 
w mieście – 40 na wsi – 138. Licz-
ba osób dotkniętych przemocą 
wynosi 211, w tym 162 kobiety, 33 
mężczyzn, 16 małoletnich. Licz-
ba osób stosujących przemoc to 
180, w tym 169 mężczyzn i 11 ko-
biet. Zatrzymano procesowo 32 
osoby podejrzewane o stosowa-
nie przemocy w rodzinie. Wszy-
scy to mężczyźni. Liczba osób 
stosujących przemoc w rodzinie 
będących pod wpływem alkoho-
lu to 136, w tym doprowadzono 
do izby wytrzeźwień w Rzeszo-
wie 27 osób: 26 mężczyzn i 1 ko-
bietę, natomiast doprowadzono 
do wytrzeźwienia w policyjnych 
pomieszczeniach dla osób za-
trzymanych KPP w Leżajsku 24 
osoby. Jeśli chodzi o ilości po-
szczególnych rodzajów przemocy, 
to przedstawia się to następująco: 
przemoc fizyczna – 135 przypad-
ki, psychiczna – 189, seksualna – 
nie odnotowano, ekonomiczna 
– 2 przypadki i inny rodzaj prze-
mocy – 73 przypadki.

NN: Jakie szkolenia dotyczące 
postępowania zarówno z ofiara-
mi przemocy domowej, jak i jej 
sprawcami przechodzą policjanci?

DP: Każdy policjant swój etap 
szkoleń zaczyna od zaliczenia 
kursu podstawowego, na któ-
rym zdobywa ogólną wiedzę po-
licyjną, w tym również dotyczącą 
podejmowania interwencji do-
mowych. Kolejne szkolenia po-
licjantów odbywają się systema-
tycznie w jednostkach w których 
pracują, a także np. dzielnicowi 
szkolą się na kursach specjali-
stycznych w szkołach policyjnych 
podczas szkoleń stacjonarnych. 
Często również wyznaczeni poli-
cjanci uczestniczą w szkoleniach 
w Komendach Wojewódzkich 
Policji, czy też uczestniczą w se-
minariach dotyczących proble-
matyki przemocy w rodzinie or-
ganizowanych przez organizacje 
pomocowe. Zdobytą w ten spo-
sób wiedzę przekazują innym 

policjantom w szkoleniach lokal-
nych w swoich jednostkach po-
licji. Obecnie jednak wszelkie 
szkolenia za względu na pande-
mię są ograniczone.

NN: Mimo wielu tragedii, u nas 
wciąż pokutuje przekonanie, żeby 
nie wtrącać się w awanturę są-
siadów i udajemy, że nie słyszymy 
krzyków za ścianą, a przecież to 
nasze „niewtrącanie” może kogoś 
kosztować życie. Jak się zachować 
w takiej sytuacji?

DP: Niestety, muszę zgodzić się 
z tym stwierdzeniem. Wielu ludzi 
jest obojętnych na ludzką krzyw-
dę i wychodzi z założenia, że je-
żeli ten problem ich nie dotyczy, 
to ich on nie obchodzi. A przecież 
wystarczy tylko zadzwonić i zgło-
sić na Policję, nawet anonimowo, 
problemy w rodzinie sąsiadów. 
Każdy taki otrzymany sygnał zo-
stanie przez Policję dokładnie 
sprawdzony. Przecież taki tele-
fon nie jest „kapowaniem”, tylko 
może komuś uratować życie, czy 
zdrowie. Można skontaktować się 
z dzielnicowym lub ze mną i prze-
kazać swoje podejrzenia o stoso-
waniu przemocy domowej w ro-
dzinie „Iksińskiego”. Na pewno 
nazwisko zgłaszającego, jeże-
li sobie tego nie życzy nie będzie 
nigdzie użyte i wykorzystane, 
a dzięki temu może akurat wspól-
nie zapobiegniemy czyjejś trage-
dii. Do kontaktów z dzielnicowy-
mi Komendy Powiatowej Policji 
w Leżajsku namawiam również 
osoby dotknięte przemocą w ro-
dzinie, które z różnych względów 
nie zgłaszają potrzeby interwen-
cji Policji i kryją się ze swoim nie-
szczęściem w czterech ścianach. 
W każdej chwili można zadzwo-
nić do dzielnicowego, czy też ja 
służę swoją pomocą, powiedzieć 
o swoich problemach, przyjść 
na rozmowę do naszej komendy 
i wtedy będziemy mogli pomóc 
tej osobie.

NN: Załóżmy, że osoba doświad-
czająca przemocy zgłasza to na 
policję, ale pozostaje pod jednym 
dachem z oprawcą. Czy takie 
sytuacje są jakoś monitorowane 
i czy taka osoba zostaje otoczona 
wsparciem?

DP: Oczywiście. Zostaje spo-
rządzona Niebieska Karta, której 
oryginał jest niezwłocznie przesy-
łany do Przewodniczącego Miej-
skiego lub Wiejskiego Zespołu 
Interdyscyplinarnego, który to 
organizuje posiedzenia grup ro-
boczych z udziałem m.in. osób 

dotkniętych przemocą w rodzi-
nie, dzielnicowym obsługującym 
rejon zamieszkania tej osoby. Na 
posiedzeniach tych ustalany jest 
sposób dalszego działania i ofe-
rowana jest pomoc instytucji po-
mocowych dla osoby doświad-
czającej przemocy. Dzielnicowy 
regularnie odwiedza tę rodzi-
nę sprawdzając stan bezpieczeń-
stwa osoby dotkniętej przemocą. 
Osoba taka może złożyć w naszej 
jednostce zawiadomienie o po-
pełnieniu przestępstwa znęcania 
się nad rodziną. Wtedy w wyniku 
przeprowadzonego postępowa-
nia mogą być zastosowane przez 
prokuratora lub sąd środki za-
pobiegawcze wobec sprawcy 
przemocy. Dodatkowo od 30 li-
stopada 2020 r. weszły w życie 
przepisy ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania cywilne-
go oraz innych ustaw przyznają-
cych Policji nowe uprawnienia, 
na podstawie których policjant 
– w trybie art. 15aa ust. 1 usta-
wy o Policji ma prawo wydać wo-
bec osoby, która swoim zachowa-
niem polegającym na stosowaniu 
przemocy w rodzinie, w rozumie-
niu przepisów o przeciwdziała-
niu przemocy w rodzinie, stwarza 
zagrożenie dla życia lub zdrowia 
osoby dotkniętej tą przemocą, 
nakaz natychmiastowego opusz-
czenia wspólnie zajmowanego 
mieszkania i jego bezpośrednie-
go otoczenia lub zakaz zbliża-
nia się do mieszkania i jego bez-
pośredniego otoczenia. Obydwa 
te środki można zastosować jed-
nocześnie. Taki nakaz lub zakaz 
obowiązuje przez okres 14 dni, 
z możliwością przedłużenia przez 
sąd czasu jego obowiązywania. 
Oczywiście nakaz i zakaz nie 
może być wydany w każdym przy-
padku, czy też na żądanie osoby 
dotkniętej przemocą. W tym za-
kresie obowiązują nas przepisy 
prawa i muszą zostać spełnione 
odpowiednie przesłanki, aby po-
licjant bezpośrednio po podję-
ciu interwencji związanej z prze-
mocą w rodzinie mógł taki nakaz 
i zakaz wydać wobec sprawcy 
przemocy. Podsumowując może 
zdarzyć się taka sytuacja, że 
sprawca przemocy w rodzinie, 
czy mu się będzie to podobało, 
czy też nie, będzie musiał wyjść 
ze swojego domu razem z poli-
cjantami po zakończeniu przez 
nich interwencji i na co najmniej 
14 dniu znaleźć sobie inne miej-
sce zamieszkania. 

Bardzo dziękuję za rozmowę.
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Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

W grudniu ubiegłego roku dwoje uczniów 
szkoły: Kinga Zygmunt (2DP) oraz Mak-
symilian Majkut (3A) awansowali do ogól-
nopolskiego etapu wspomnianej olimpia-
dy. Pierwszy, szkolny konkurs polegał na 
napisaniu eseju, który został zaakceptowa-

ny przez nauczyciela prowadzącego Moni-
kę Łobodzińską-Zygmunt. Następnie prace 
wysłano do komisji wydziału dziennikarstwa 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do drugie-
go etapu tej olimpiady awansowała oprócz 
Kingi i Maksymiliana również Aleksan-

„Piękne doświadczenie, fascy-
nujące wyjaśnienie” to ogólno-
polski konkurs fizyczny organizo-
wany przez Łódzkiego Kuratora 
Oświaty, Stowarzyszenie Nauczy-
cieli Fizyki Ziemi Łódzkiej, Wy-
dział Elektrotechniki, Elektro-
niki, Informatyki i Automatyki 
Politechniki Łódzkiej oraz I LO 
w Łodzi. 

Polega on na zaprojektowa-
niu eksperymentu, przeprowa-
dzeniu doświadczenia, wyznacze-
niu określonej wielkości fizycznej 
i przedstawieniu błędu pomiaro-
wego. 

W finale IX edycji konkursu, 
drużyna z klasy 1 c ZSL w skła-
dzie: Joanna Kozyra, Michał Świ-
drak i Daniel Upchurch zajęła V 
miejsce. Uczniowie zaprezento-
wali prawa fizyki w mechanicz-
nych systemach przenoszenia 
napędu. W pierwszym etapie 
konkursu wyznaczyli współczyn-
niki przełożenia oraz niepew-
ności pomiarowe. Kolejny etap 
polegał na analizie pięciu eks-
perymentów z fizyki. Drużyna 
w swoim opracowaniu przed-
stawiała zasadę działania i za-
stosowanie żyroskopu, wahadła 

W ramach przedsięwzięcia, 
uczniowie odbywają płatne staże 
zawodowe u Partnera projektu – 
w firmie Styropianex Transport 
sp. z o.o., uczestniczą w specjali-
stycznych warsztatach organizo-
wanych na wyższych uczelniach 
oraz uczą się według zmodyfiko-
wanego programu w dobrze wy-

posażonych, nowoczesnych pra-
cowniach komputerowych. 

W pierwszym etapie projek-
tu powstała pracownia spedycji, 
w której uczniowie uczący się na 
kierunku technik spedytor mogli 
łączyć wiedzę z praktyką pracując 
na aktualnych programach wy-
korzystywanych w firmach spe-

dycyjnych. Drugi etap projektu 
zakładał min. doposażenie kolej-
nej pracowni w sprzęt niezbędny 
przy nauce zawodu: specjalistycz-
ne programy pozwalające zarzą-
dzać taborem, magazynem, pro-
wadzić kartotekę pojazdów, 
kierowców, tworzyć i drukować 
niezbędne dokumenty. 

Nowa pracownia 
kształcenia zawodowego  

w „Chrobrym”
Od stycznia 2020 r. w Zespole 
Szkół Licealnych im. B. Chrobrego 
w Leżajsku prowadzony jest pro-
jekt „Spedytor na maksa!” współ-
finansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Powiatu Leżajskiego. Głów-
nym celem tego działania jest 
podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego dostosowanego do 
potrzeb rynku pracy.

W marcu 2021 r. powstała pra-
cownia środków transportu. Wy-
posażona jest w 17 stanowisk 
komputerowych wraz z oprogra-
mowaniem, 4 drukarki lasero-
we, modele wózków widłowych 
i inne pomoce dydaktyczne. 
Łączny koszt doposażenia pra-
cowni środków transportu to  
78 230,14 zł. 

Mamy nadzieję, że już niedłu-
go uczniowie będą mogli zasiąść 
w ławkach i w pełni korzystać 
z nowego sprzętu i przygotowa-
nego oprogramowania. 

A Kolano, U. Grzywna

Uczennica ZSL wygrała 
indeks z dziennikarstwa
Kinga Zygmunt, obecnie uczennica drugiej klasy w ZSL, 
wygrała indeks na jedną z 16 uczelni w całej Polsce 
o kierunku dziennikarstwo. Kinga uzyskała tytuł laure-
ata Olimpiady Wiedzy o Mediach i tym samym po ukoń-
czeniu szkoły ma już zapewnione miejsce oraz indeks na 
uczelni, którą sobie sama wybierze.

dra Rogala (2BP). Ten etap konkursu po-
legał na napisaniu testu w formie zdalnej 
na platformie Testportal i odpowiedzeniu 
w ciągu godziny na 63 pytania dotyczące 
wiedzy specjalistycznej z dziennikarstwa, 
polityki, prawa i lingwistyki. Etap central-
ny odbył się 12 marca 2021r. i został zorga-
nizowany przez władze Uniwersytetu War-
szawskiego.

Finaliści i laureaci (a wśród nich Kin-
ga) zainteresowani wiedzą o mediach, mie-
li okazję uczestniczyć w wywiadach ze zna-
nymi dziennikarzami: Robertem Sochą 
i Piotrem Jaźwińskim (TVN24), Marcinem 
Łukawskim (Polskie Radio) oraz innymi 
znanymi ludźmi z massmediów. Były to war-
tościowe lekcje o roli „czwartej władzy”, ety-
ce dziennikarskiej i prawie prasowym. 

Monika Łobodzińska-Zygmunt

FINAŁ KONKURSU „PIĘKNE DOŚWIADCZENIE, FASCYNUJĄCE WYJAŚNIENIE”

Foucaulta, potwierdziła falową 
teorię światła oraz przedstawiła 
projekt kamery otworkowej. Ze 
względu na obostrzenia nie od-
była się prezentacja prac w mu-

rach uczelni, ale mamy nadzie-
ję, że w przyszłym roku szkolnym 
będzie ku temu okazja.

Agnieszka Burda
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Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

Centrum Robotyki 

w Zespole Szkół Technicznych

już otwarte

Planujemy 
Aby wykorzystać potencjał Cen-

trum, w roku szkolnym 2021/2022 

planujemy otworzyć nowy kierunek: 

technik robotyk. Ta specjalność po-

zwoli wyposażyć ucznia w szeroką 

wiedzę i umiejętności z zakresu me-

chaniki, elektrotechniki, elektroniki, 

automatyki oraz informatyki. Specja-

liści tego kierunku poszukiwani są do 

obsługi, instalowania i programowa-

nia procesów produkcji z wykorzysta-

niem robotów i układów automatyki 

przemysłowej.

ZST
W LEŻAJSKU

Dysponujemy
Centrum dysponuje nowoczesnym wyposaże-

niem w dwa roboty przemysłowe Kawasaki serii 

R, dwa roboty sześcioosiowe Epson, robot Ep-

son o kinematyce Scara ora cobot współpracują-

cy z ludźmi firmy Universal Robots i robot firmy 

ABB. Sprzęt wyposażony jest w dedykowane sy-

stemy wizyjne renomowanych marek Epson i On-

Robots. 
W przyszłości Centrum ma zostać doposażone 

w symulator do spawania.

Popularyzujemy Gdy tylko pozwolą na to warunki epi-
demiologiczne, w Centrum Robotyki od-
bywać się będą zajęcia z programowania 
robotów dla dzieci.

Tworzymy 
W ramach zajęć Szkolnego Koła Automatyka, Robotyka i Mechatronika w Centrum Robotyki powstały m.in. projek-ty uczniów zgłoszone do konkursu „Od pomysłu do przemy-słu”. Młodzież zaprojektowała i wykonała m.in.: samolot do badania stanu powietrza, inteligentne okulary, robota stero-wanego bezprzewodowo, robota P&P, Micro Serwo Robo-ta, samolot zwiadowczy, przenośnik taśmowy współpracują-cy z systemem wizyjnym OnRobotEasy, dronafpv, robotyczną rękę InMoov sterowaną podczerwienią. Opiekę nad uczniami sprawował Robert Maruszak.

Projekt: „Robotyczna ręka InMoov sterowana podczerwie-nią” autorstwa Łukasza Tudryna zajął III miejsce w kategorii „Projekt inspirowany”.
ZST
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Nazwa zawodu Przewidywany 
próg punktowy

Punktowane 
przedmioty

l technik automatyk l technik programista  
l technik informatyk l technik mechatronik  
l technik robotyk l technik elektronik l technik urządzeń 
i systemów energetyki odnawialnej l technik spawalnictwa 
l technik mechanik (spec. obrabiarki sterowane numerycznie) 
l technik pojazdów samochodowych

100

j. polski 
matematyka 

fizyka  
j. obcy

l technik żywienia i usług gastronomicznych 
l technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 80

j. polski 
matematyka 

biologia  
j. obcy

l technik hotelarstwa
l technik handlowiec 80

j. polski 
matematyka 

geografia  
j. obcy

Nazwa zawodu Punktowane przedmioty
l mechanik pojazdów samochodowych l operator obrabiarek 
skrawających l stolarz l elektryk l murarz-tynkarz l ślusarz 
l mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych  
l monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

j. polski 
matematyka

fizyka
j. obcy

l sprzedawca l fryzjer

j. polski
matematyka

geografia
j. obcy

l cukiernik l piekarz l kucharz 

j. polski
matematyka

biologia
j. obcy

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku 
pracy, w branżowej szkole I stopnia zosta-
nie uruchomiony nowy kierunek: monter za-
budowy i robót wykończeniowych w budow-
nictwie. Absolwenci zostaną przygotowani 
do wykonywania: montażu zabudowy, robót 
malarsko-tapicerskich oraz robót posadz-
karskich i okładzinowych. 

Zadania zawodowe montera będą pole-
gać m.in. na: wykonywaniu ścianek działo-
wych, okładzin ściennych, sufitów podwiesza-
nych, nanoszeniu powłok malarskich różnymi 
technikami z uwzględnieniem różnego rodza-
ju podłoża, wykonywaniu posadzek z drew-
na, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, 
płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulo-
nowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek 
bezspoinowych, wykonywaniu okładzin ścien-
nych z materiałów drewnianych, ceramicz-
nych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych. 

ZST

W ramach realizowanego przy wsparciu 
Fundacji VELUX projektu, w ZST zosta-
ło zorganizowane szkolenie z mechatroniki 
samochodowej oraz diagnostyki cyfrowych 
magistrali danych CAN, dzięki któremu 
uczniowie kształcący się w zawodzie tech-
nik pojazdów samochodowych oraz mecha-
nik pojazdów samochodowych mieli możli-
wość pogłębienia swojej wiedzy teoretycznej 
i praktycznej. Postęp technologiczny ma 
swoje odzwierciedlenie w budowie samocho-
dów, w których montowane jest coraz więcej 
złożonych podzespołów opartych na elektro-
nice. Dlatego dzisiejsza definicja warsztatu 
samochodowego daleka jest od pojęcia „me-
chanika pojazdowa”, a pracujące w nich oso-

by muszą codziennie wykazywać się wszech-
stronną wiedzą i umiejętnościami.

Szkolenie obejmowało następujące zagad-
nienia: analiza magistrali danych na sche-
matach elektrycznych, poznanie sposobów 
diagnostyki magistrali CAN, prawidłowe 
ustawianie oscyloskopu i analiza obrazów 
oscyloskopowych magistrali danych. Ucz-
niowie poznali typowe i nietypowe proble-
my związane z magistralami danych, sposoby 
ich naprawy oraz identyfikację sterowników 
w sieci samochodu. Mogli też poznać spo-
soby diagnostyki podstawowych czujników 
z wykorzystaniem testerów diagnostycznych 
i oscyloskopów.

ZST

Dajemy więcej 
– akademia techniczna dla uczniów 
z kierunków samochodowych

Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie 
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KULTURA

Wiadomo o nim niewiele  – na-
zywał się Alfred Pirich, był synem 
kupca i ziemianina Andreasa Pi-
richa z Triestu nad Adriatykiem. 
Dziś Triest jest miastem wło-
skim, ale pod koniec XIX wie-
ku, kiedy urodził się Alfred, mia-
sto należało do Austrii. Ponad 
połowię ludności stanowili Wło-
si, a jedną czwartą Słoweńcy. Pi-
rich był zapewne Niemcem au-
striackim – przedstawicieli tego 
narodu było w Trieście zaledwie 
około 5 procent.

W wojsku austro-węgier-
skim Alfred Pirich służył w stop-
niu chorążego rezerwy (niem. 
Fähnrich in der Reserve) – co cie-
kawe, stopień ten w c.k. armii za-
liczany był do oficerskich, a nie 
podoficerskich. W tej formie na-
dawany był osobom niebędą-
cym żołnierzami zawodowymi. 
Pirich otrzymał przydział do 4. 
Bośniacko-Hercegowińskiego 
Pułku Piechoty, który uzupeł-
niał się z Mostaru. W maju tego 
roku jego pułk wraz z 2. Dywizją 
Piechoty, do której należał, wal-
czył w Beskidach na południe od 
Gorlic, a następnie brał udział 
w odbijaniu twierdzy Przemyśl 

z rąk rosyjskich. W czerwcu dy-
wizję przerzucono pod Leżajsk, 
gdzie, w czasie kolejnej ofensy-
wy, ponownie weszła do walki. 
Przeprawiwszy się przez San pod 
Rzuchowem 14 czerwca, powoli 
spychała wojska rosyjskie na pół-
noc i północny wschód. Tego sa-
mego dnia nasz bohater trafił do 
niewoli.

Trzy tygodnie po tym, jak 
front przesunął się daleko na 
północ, siódmego lipca 1915 r., 
wachmistrz Kureliak z poste-
runku austriackiej żandarme-
rii nr 24 w Brzyskiej Woli wysłał 
list do komendy etapowej w Le-
żajsku. Informował w nim, że 
dzień wcześniej, około 200 me-
trów za granicą rosyjską odnale-
ziono zwłoki chorążego Alfreda 
Piricha. Nie był w stanie określić 
przynależności pułkowej zmarłe-
go, ale wskazywał, że jego bluza 

mundurowa miała czerwone wy-
łogi.

Kureliak stwierdzał, że według 
zeznań miejscowej ludności Pi-
rich został wieczorem 14 czerwca 
zastrzelony przez eskortujących 
go kozaków. Zwłoki żandarmi 
przewieźli na cmentarz w Brzy-
skiej Woli i pochowali w grobie 
pojedynczym.

Dlaczego zginął, a nie trafił do 
obozu jenieckiego w głębi Rosji, 
jak setki tysięcy innych żołnierzy? 
Powodów mogło być wiele, lecz 
dwa wydają się najbardziej praw-
dopodobne: albo Pirich próbował 
zbiec i został zastrzelony, albo 
też kozacy postanowili pozbyć się 
jeńca na wieść o kolejnych nie-
powodzeniach. W czerwcu klę-
ska armii rosyjskiej w Galicji była 
wszak ogromna.

W kolejnych dniach i tygo-
dniach wspomniane pismo żan-

darma z Brzyskiej Woli trafiło 
do wyższych instancji etapowych 
(tzn. tyłowych), lecz 3 sierpnia 
1915 roku nazwisko Piricha poja-
wiało się na „Liście Strat” armii 
austro-węgierskiej z informacją, 
że trafił on do niewoli. Dziewięć 
miesięcy później, 7 maja 1916 
roku, w „Grazer Tagblatt” uka-
zało się ogłoszenie następującej 
treści: Proszę o wiadomość o za-
ginionym. Chorąży rezerwy Al-
fred Pirich z 4. Bośniacko-Her-
cegowińskiego Pułku Piechoty, 6. 
kompania, dawna poczta polo-
wa nr 36, według urzędowej listy 
strat z 18 czerwca ubiegłego roku 
popadł w rosyjską niewolę. Ponie-
waż jednak od chwili obecnej brak 
wiadomości od niego, zatroskany 
ojciec Andreas Pirich, kupiec i po-
siadacz ziemski z Triestu, ul. Sco-
glietto 40, prosi tą drogą przyjaciół 
i znajomych swojego syna o jakie-
kolwiek wiadomości, które mogły-
by posłużyć do ustalenia miejsca 
jego pobytu.

W sierpniu tego samego roku 
Andreas Pirich zamieścił też 
krótkie ogłoszenie podobnej tre-
ści w wiedeńskim tygodniku ilu-
strowanym „Wiener Bilder”, tym 
razem ze zdjęciem syna (repr. 
przy tytule).

Informacja w „Liście strat” po-
chodziła zapewne ze sprawozda-
nia jednostki, która – nie mogąc 
znać jego dalszych losów – zgło-
siła Piricha jako zaginionego. 
Choć żandarmi z Brzyskiej Woli 
zgłosili fakt odnalezienia zwłok 
chorążego władzom wojskowym, 
rodzina ponad rok czekała na in-
formację o jego losach. Co wię-
cej – nazwisko Piricha pojawia 
się w rocznikach oficerskich do 
samego końca wojny. Czy An-
dreas Pirich kiedykolwiek do-
wiedział się o śmierci syna? 
Tego nie wiemy. Nie wiemy rów-
nież, jakie były losy grobu Piri-
cha w Brzyskiej Woli – zapewne 
został już dawno zlikwidowany. 
Niewykluczone jednak, że boga-
ty ojciec, dowiedziawszy się o lo-
sach syna, jeszcze przed końcem 
wojny sprowadził jego szcząt-
ki do rodzinnego miasta. Miej-
my nadzieję, że przyszłe poszu-
kiwania przyniosą odpowiedź na 
to pytanie.

Sławomir Kułacz 

Tragedia oficera 
bośniackiego pułku

W nawiązaniu do opublikowanego przed miesiącem 
(„Kurier Powiatowy” 3/2021) artykułu o walkach boś-
niackich jednostek na Leżajszczyźnie przedstawiamy 
krótką historię pewnego młodego oficera.

Źródła
Państwowe Archiwum Obwodu  
Lwowskiego, Urząd Wojewódzki  
Lwowski 
„Grazer Tagblatt” r. 1916
„Verlustliste” r. 1915
„Wiener Bilder” r. 1916Rejon Brzyskiej Woli na austriackiej wojskowej mapie z 1914 r. (zbiory autora)

Fragment austro-węgierskiej Listy Strat z 3.08.1915 r.

Alfred Pirich
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Muzeum Ziemi Leżajskiej 
włączyło się w 2009 r. w ogól-
nopolską akcję posadzenia oko-
licznościowych 21 473 dębów 
dla upamiętnienia każdej ofia-
ry na 70-lecie Zbrodni Katyń-
skiej. Był to program edukacyjny 
„KATYŃ… ocalić od zapomnie-
nia” organizowany przez Stowa-
rzyszenie PARAFIADA im. św. 
Józefa Kalasancjusza w Warsza-
wie pod honorowym patrona-
tem Prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego. Jednym z warunków 
uczestnictwa w programie było 
posadzenie drzewa poświęcone-
go ofierze tej zbrodni. Po kon-
sultacji z leżajskim regionalistą 
p. Juliuszem Ulasem Urbań-
skim wybór padł na mieszkań-
ca Leżajska, kapitana Korpusu 
Ochrony Pogranicza Jana Fili-
pa. 16 czerwca 2009 r. na dzie-
dzińcu muzeum został posa-
dzony dąb kanadyjski ku jego 
pamięci. Poświęcenia dokonał 
ks. Radosław Maziarz z parafii 
farnej pw. Świętej Trójcy. W uro-
czystości uczestniczyli przedsta-
wiciele władz samorządowych, 
Instytutu Pamięci Narodowej 
w Rzeszowie, strzelcy z Jednost-
ki Strzeleckiej 2035 oraz miesz-
kańcy miasta. Jan Filip urodził 
się 26 grudnia 1912 r. jako syn 
Michała Filipa i Marii z Żugaje-
wiczów. Po ukończeniu Państwo-
wego Gimnazjum im. Bolesława 
Chrobrego w Leżajsku w 1931 r. 
zgłosił się do Szkoły Podchorą-
żych Rezerwy Piechoty w Nisku, 
po której przeniesieniu do Ko-
morowa k/ Ostrowi Mazowie-
ckiej ukończył w 1936 r. i został 
skierowany do 52 Pułku Piecho-
ty Strzelców Kresowych w Zło-
czowie. W 1937 r. służył w Bata-
lionie Stołecznym w Warszawie. 
Na wiosnę 1937 r. na własną 
prośbę został przeniesiony do 
wojsk Korpusu Ochrony Pogra-

nicza. Stacjonował jako dowód-
ca placówki w stopniu poruczni-
ka w 2 kompanii granicznej KOP 
„Hłuboczek” k/ Ostroga na Wo-
łyniu, gdzie zastała go wojna. 
Wzięty do niewoli przez Sowie-
tów, trafił do obozu w Koziel-
sku, a następnie został zamor-
dowany w Katyniu. Pośmiertnie 
awansowany do stopnia kapita-
na w 2007 r. Na tabliczce stojącej 
obok dębu widnieje inskrypcja: 
Leżajsk 16.06.2009 r. DĄB PA-
MIĘCI posadzony dla uhonoro-
wania kapitana JANA FILIPA ur. 
26.06.1912 r. w Leżajsku zamor-
dowanego strzałem w tył głowy 
przez NKWD w Katyniu w roku 
1940. Program „KATYŃ… oca-
lić od zapomnienia. Nie był to 
pierwszy dąb w Leżajsku. Wcześ-
niej 23 kwietnia 2009 r. w Szkole 
Podstawowej nr 3 posadzony zo-
stał dąb pamięci ppłk. Tadeusza 
Gadomskiego s. Klemensa, ur. 
24 kwietnia 1895 roku w War-
szawie, zamordowanego w Ka-
tyniu. W trakcie jubileuszowych 
obchodów 100-lecia istnienia 
Gimnazjum i Liceum w Leżaj-
sku 15 czerwca 2012 r. dębem na 
terenie szkoły uhonorowany zo-
stał funkcjonariusz Policji Pań-
stwowej Michał Józef Wańczyk 
ur. w 1904 r. jako syn Bazylego 

i Emilii, absolwent gimnazjalny 
z 1924 r. zamordowany w Char-
kowie. Również w sąsiednich 
miejscowości podjęta została ak-
cja sadzenia Dębów Pamięci. We 
wrześniu 2009 r. na terenie Szko-
ły Podstawowej w Brzyskiej Woli 
posadzony został dąb dedyko-
wany starszemu posterunkowe-
mu Józefowi Czerwonce ur. 23 li-
stopada 1904 r. w Brzyskiej Woli. 
W 1940 r. był dowódcą posterun-
ku policji w Kostopolu k/ Rów-
nego na Wołyniu. Po aresztowa-
niu został przewieziony do obozu 
w Ostaszkowie i następnie za-
mordowany w Twerze. W Kury-
łówce w tym samym czasie obok 
kościoła parafialnego uczczono 
ppłk. Józefa Czajkę ur. 11 marca 
1885 r. w Tarnawcu, zamordowa-
nego w Katyniu. Kolejny dąb po-
sadzono 7 października 2009 r. 
przy ośrodku zdrowia w Pisko-
rowicach. Jest poświęcony ma-
jorowi Maciejowi Rudnickiemu,  
ur. 7 października 1900 r. w Ol-
chowcu w Guberni Kijowskiej. 
W 1928 r. służąc w jednost-
ce wojskowej w Jarosławiu oże-
nił się z mieszkanką Piskorowic 
Klementyną z d. Szczekot. Po 
17 września 1939 r. trafił do obo-
zu w Starobielsku, zamordowany 
został w Charkowie. W 2010 r. 
obok Krzyża Grunwaldu w Gro-
dzisku Dolnym posadzono pięć 
dębów. Uhonorowani zostali: 
kapitan piechoty pospolitego ru-
szenia Jan Gdański ur. 8 stycz-
nia 1896 r. w Grodzisku Dolnym, 
zamordowany w Charkowie, ma-
jor Józef Moskal ur. 13 czerwca 
1895 r. w Grodzisku Dolnym, za-
mordowany w Katyniu,major Jó-
zef Powroźnik ur. 4 lipca 1906 r. 
w Grodzisku Dolnym, zamor-
dowany w Katyniu, major Jan 
Pysz ur. 26 października 1894 r. 
w Grodzisku Górnym, zamordo-
wany w Katyniu, aspirant Poli-

cji Państwowej Wincenty Rydzik 
ur. 21 stycznia 1907 r. w Gro-
dzisku Dolnym, zamordowa-
ny w Miednoje. W Tarnogórze 
na Placu Pamięci 10 listopada 
2016 r. posadzono Dąb Pamię-
ci poświęcony posterunkowe-
mu Policji Państwowej w Bory-
sławiu Michałowi Krawcowi ur. 
4 sierpnia 1898 r. w Tarnogórze, 
zamordowanemu w Bykowni na 
Ukrainie. W 2020 r. w Kuryłów-
ce na placu szkolnym posadzono 
dąb poświęcony aspirantowi Po-
licji Państwowej Ferdynandowi 
Bielakowi ur. 15 stycznia 1909 r. 
w Kuryłówce, zamordowanemu 
w Twerze. 

Jest początek kwietnia 2010 r. 
Muzeum Ziemi Leżajskiej otrzy-
muje zaproszenie od Prezyden-
ta RP Lecha Kaczyńskiego na 
uroczystość posadzenia Dębu 
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyń-
skiej w poniedziałek 12 kwiet-
nia 2010 roku o godzinie 13.00 
w Ogrodach Pałacu Prezyden-
ckiego. Niestety, nadchodzi so-
bota 10 kwietnia i największa 
tragedia narodu po II wojnie 
światowej. W katastrofie lotni-
czej pod Smoleńskiem ginie pań-
stwowa delegacja z Prezydentem 
Lechem Kaczyńskim, zdążająca 
do Katynia na obchody 70. rocz-
nicy zbrodni, aby oddać hołd na-
szym rodakom zamordowanym 
w 1940 r. przez Związek Sowie-
cki…

Wiosną 2011 roku w muzeum 
zrodził się pomysł kontynuacji 
upamiętnienia wszystkich ofiar 
katyńskich z terenu ziemi leżaj-
skiej z jednoczesnym uhonoro-
waniem członków delegacji naj-
wyższych władz RP, którzy zginęli 
w katastrofie lotniczej pod Smo-
leńskiem. Projekt obelisku uzy-
skał pozytywną opinię Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa. Lista ofiar leżajskich 

Pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej 
z ziemi leżajskiej
Zbrodnia Katyńska popełniona na narodzie polskim 
przez Związek Sowiecki w 1940 r. nie ominęła również 
mieszkańców Leżajszczyzny, zarówno tych urodzonych 
tutaj, jak i przybyłych z innych stron kraju, aby tu miesz-
kać i pracować. Podobnie jak w całym kraju, ofiarami byli 
wojskowi, policjanci i inteligencja. W niepodległej Polsce 
kwiecień jest miesiącem poświęconym ich pamięci.
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powstała na podstawie publika-
cji Stanisława Bartnika „Leżaj-
ska lista katyńska” (Almanach 
Leżajski, 3/2009), dyrektora Ze-
społu Szkół Licealnych w Leżaj-
sku, konsultacji z płk. Zdzisła-
wem Sawickim, leżajszczaninem, 
pierwszym kustoszem Muzeum 
Katyńskiego, odzewu ze stro-
ny wnuczki mjr. Macieja Rudni-
ckiego Anny Rudnickiej z Pisko-
rowic k/Leżajska oraz kwerendy 
koordynatora działu historycz-
no-etnograficznego Muzeum 
Romana Federkiewicza.

Głazy zakupiono dzięki szczod-
rej donacji Krystyny Gardziń-
skiej-Fraś, leżajszczanki mieszka- 
jącej obecnie w Kanadzie, odwie-
dzającej w lecie rodzinne strony 
i rozpoczęto sprzedaż okolicz-
nościowych „cegiełek” o nomi-
nałach 20, 50, 100, 200 i 500 zł 
z przeznaczeniem na pokrycie 
dalszych kosztów projektu. Po-
mnik Pamięci w formie obelisku 
składa się z dwóch granitowych 
tablic umocowanych na dwóch 
oddzielnych głazach. Na głazie 
o wymiarach: wysokość 154 cm, 
szerokość: od góry 80 cm, 120 
cm (w środku) i 100 cm na dole, 
znajduje się granitowa tablica 
o wymiarach 60 x 80 cm, poświę-
cona znanym nam mieszkańcom 
obecnego powiatu leżajskiego, 
zamordowanych wiosną 1940 r. 
na terenie Związku Sowieckie-
go. Opis tablicy: daty: 1940-2012 
– rozdzielone krzyżem, pamiąt-
kowe epitafium oraz alfabe-
tycznie ułożona lista ofiar. Opis 
szczegółowy każdej z ofiar przed-
stawia się następująco: stopień 
wojskowy lub policyjny (po po-
śmiertnym awansie), imię (imio-
na) i nazwisko data i miejsce 
urodzenia oraz oznaczone krzy-
żem miejsce śmierci. Trzech ofi-
cerów – odznaczonych Krzyżem 
Orderu Virtuti Militari jest ozna-
czonych logotypem orderu. Epi-
tafium: W hołdzie synom Ziemi 
Leżajskiej i pamięci wszystkich 
ofiar sowieckich zbrodni ludobój-
stwa na Narodzie Polskim w Katy-
niu, Charkowie, Miednoje i innych 
miejscach kaźni. Leżajsk 22 kwiet-
nia, Społeczeństwo Ziemi Leżaj-
skiej. Lista poległych w porządku 
alfabetycznym: Kpt. Stanisław 
Chłodnicki ur. 16 IV 1890 r. 
w Leżajsku,† Charków, mgr inż. 
Ignacy Dziwota ur. 2 I 1899 r. 
w Leżajsku, † Ukraińska Lista 
Katyńska, mjr Józef Ejczun ur. 
24 V 1894 r. w Januszewicach, † 
Charków kawaler Krzyża Orde-
ru Virtuti Militari, Tadeusz Ma-

rian Florczyk ur. 20 VIII 1916 r. 
w Leżajsku, † Ukraińska Li-
sta Katyńska, Henryk Izrael ur. 
1914 r.,†Irkucka Lista Katyńska, 
por. Jan Zdzisław Kamiński ur. 
4 X 1911 r. w Leżajsku,† Katyń, 
ppłk Piech. Stanisław Kukla ur. 
9 XI 1892 r. w Sarzynie, † Katyń, 
kawaler Krzyża Orderu Virtuti 
Militari, por. rez. Zygmunt Karol 
Kuźniar ur. 14 VI 1909 r. w Le-
żajsku † Katyń, mjr Jan Moszko-
wicz ur. 12 I 1894 r. w Gwizdo-
wie,† Katyń, ppłk art. Franciszek 
Mrowiec ur. 26 VII 1900 r. w Le-
żajsku, † Charków, kawaler Or-
deru Virtuti Militari, por. piech. 
rez. Władysław Muskus ur. 25 VI 
1898 r. w Przychojcu,† Ukraińska 
Lista Katyńska, mjr int. Michał 
Pękala ur. 15 VIII 1893 r. w Wie-
rzawicach, † Charków, asp. PP 
Kazimierz Safianowski ur. 2 VII 
1901 r. w Leżajsku, † Ukraiń-
ska Lista Katyńska, asp. PP Jó-
zef Stochmal ur. 13 IX 1894 r. 
w Brzózie Królewskiej, † Mied-
noje, asp. PP Stanisław Szklan-
ny ur. w 1891 r. w Grodzisku,† 
Miednoje, mjr obs. Edward Wa-
lania ur. 11 X 1899 r. w Leżaj-
sku,† Charków.

Na tablicy widnieją również 
nazwiska osób, pamięci któ-
rych zostały do tej pory posa-
dzone dęby katyńskie (oprócz 
Tadeusza Gadomskiego i Mi-
chała Krawca) Lista ofiar na tab-
licy zakończona jest inskrypcją 
NN…† – nieznany z nazwiska – 
jako wyraz pamięci i świadomo-
ści, że nigdy do końca możemy 
nie poznać nazwisk wszystkich 
mieszkańców naszego powiatu, 
jak również i wszystkich naszych 
rodaków zamordowanych wios-
ną 1940 r. na terenie Związku 
Sowieckiego.

Dla upamiętnienia katastrofy 
smoleńskiej do Pomnika Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej z terenu Le-
żajszczyzny dołączona została 
tablica z następującą inskrypcją: 
Pamięci 96 ofiar katastrofy lotni-
czej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 
2010 roku na czele z Prezydentem 
RP Lechem Kaczyńskim i ostat-
nim Prezydentem RP na Uchodź-
stwie Ryszardem Kaczorowskim 
będących w drodze na uroczy-
stości upamiętnienia 70 roczni-
cy Zbrodni Katyńskiej. Leżajsk 
22 kwietnia 2012 roku, Społeczeń-
stwo Ziemi Leżajskiej. 

Uroczystość odsłonięcia Po-
mnika Ofiar Zbrodni Katyńskiej 
1940 r. i Katastrofy Smoleńskiej 
2010 r. miała miejsce w niedzie-
lę 22 kwietnia 2012 r. Prowadził 

ją dyrektor muzeum Andrzej 
Chmura, a genezę powstania 
pomnika przedstawił koordyna-
tor projektu Roman Federkie-
wicz. Wzięli w niej udział m.in. 
senator RP Janina Sagatowska, 
przedstawicielka Rodzin Katyń-
skich Anna Rudnicka, Zdzisław 
Sawicki, Stanisław Bartnik, sta-
rosta leżajski Jan Kida oraz licz-
ni mieszkańcy powiatu leżajskie-
go. Tablicę katyńską odsłonili 
Anna Rudnicka i Jan Kida, smo-
leńską Janina Sagatowska. Po-
święcenia obelisku dokonał ks. 
Marek Cisek, proboszcz Para-
fii Farnej pw. Świętej Trójcy. 
Po okolicznościowych przemó-
wieniach, odczytane zostały na-
desłane listy od prezesa Prawa 
i Sprawiedliwości Jarosława Ka-
czyńskiego oraz posłów na Sejm 
RP Stanisława Ożoga i Zbignie-
wa Rynasiewicza. Prezes Jaro-
sław Kaczyński napisał m.in.
(…) Obowiązki uniemożliwiają 
mi osobisty udział w tym wydarze-
niu, dlatego pozwalam sobie skre-
ślić kilka słów skierowanych do 
wszystkich Państwa. Uroczystości 
te to ważny dowód pamięci o ofia-
rach sowieckiej zbrodni na pol-
skich oficerach i policjantach, jak 
i o Prezydencie Rzeczypospolitej, 
o Jego Małżonce i wszystkich, któ-
rych 10 kwietnia 2010 r. straciła 
Polska (…) Niech nasza postawa 
będzie lekcją, którą otrzymaliśmy 
od Nich, lekcją zaangażowane-
go dojrzałego patriotyzmu (…) 
Niech pamięć o tych, którzy zginę-
li, zawsze wskazuje nam wielkość 
patriotycznego przesłania, niech 
przypomina o obowiązku nałożo-

nym na nas przez tych, wobec któ-
rych zaciągnęliśmy dług wdzięcz-
ności (…).

W 2013 r. p. Stanisław Bart-
nik dołączył do listy kolejne oso-
by z lasu Bykownia koło Kijo-
wa. Znaleźli się na niej: st. post. 
Tomasz Lisik ur. 1897 r. w Pi-
skorowicach, komisariat PP 
w Przemyślu, st. strz. Jan Kali-
ta ur. 4.04.1896 r. w Chodaczo-
wie, komisariat Straży Granicz-
nej w Horodence (placówka 
Stecowa), Wilhelm Kalisz ur. 
13. 11 1874 r. w Brzózie Królew-
skiej emerytowany sędzia nota-
riusz w Rudkach, ppłk w stanie 
spoczynku. st. post. Paweł Kida 
ur. 5.01. 1900 r. w Łowisku, ko-
menda powiatowa PP w Dobro-
milu, przod. Józef Palcewicz ur. 
25.12.1985 r. w Żydatyczach (ob-
wód lwowski).

Cześć ich pamięci!
Roman Federkiewicz 

Muzeum Ziemi Leżajskiej
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Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom czytelników biblio-
teka zakupiła kolejne nowoś-
ci z serii Duże i Wielkie Litery. 
Jest to idealna propozycja dla 
seniorów, osób słabowidzących 
i niepełnosprawnych, którzy 
mają problem z czytaniem tra-
dycyjnych wydawnictw. Wielkie 
Litery to nowe wydania książek 
ze specjalnym składem, który 
chroni wzrok i ułatwia czytanie. 
Dzięki dużej, wyraźnej czcion-
ce lektura jest wygodniejsza, 
a przejrzysty format nie nadwy-
ręża wzroku czytelnika. Wiel-
kie Litery gwarantują kom-
fort czytania i niwelują bariery 
w dostępie do książki. Publika-
cje tego rodzaju adresowane są 
do osób, którym czytanie stan-
dardowego druku sprawia kło-

poty oraz wszystkich tych, któ-
rzy z powodu wady wzroku 
muszą ograniczyć kontakt z li-
teraturą.

Czytelnicy leżajskiej książ-
nicy mają do dyspozycji ponad 
650 tytułów książek znanych 
i lubianych autorów. Dzięki 
Fundacji LOTTO biblioteka 
wzbogaciła księgozbiór o kolej-
ne nowości wydawnicze – 130 
pozycje. Pośród zakupionych 
książek znalazła się polska 
i światowa literatura uznanych 
pisarzy w formie różnych ga-
tunków literackich, jak powie-
ści, opowiadania, biografie, pa-
miętniki, wywiady, publicystyka 
oraz reportaże.

Biblioteka zaprasza wszyst-
kich pasjonatów literatury.

BP w Leżajsku

NIEPEŁNOSPRAWNI
TEŻ  KOCHAJĄ  . . .
CZYTAĆ  !

 BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LEŻAJSKU
ZAPRASZA DO WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

 Z SERII  DUŻA LITERA

DARCZYŃCĄ  PROJEKTU JEST

Wystawa przygotowana przez 
Instytut Pamięci Narodowej Od-
dział w Rzeszowie przedstawia 
wciąż mało znany aspekt walk 
o niepodległość i granice Rze-
czypospolitej przez pryzmat ży-
cia dwóch mężów stanu: Józefa 
Piłsudskiego i Symona Petlury.

Zawarty przez tych dwóch po-
lityków i wojskowych sojusz pol-
sko-ukraiński z 1920 r. pozwolił 
zakończyć krwawy konflikt pol-
sko-ukraiński, toczony od 1918 r. 
i umożliwił wspólną walkę z Ro-
sją bolszewicką. Autorem wysta-
wy jest dr hab. Stanisław Stępień, 
znawca stosunków polsko-ukra-
ińskich i biograf Petlury, redak-
torem dr Jacek Magdoń, pra-

cownik Oddziałowego Biura 
Edukacji Narodowej, za opraco-
wanie graficzne odpowiadał Ka-
rol Czechowicz z OBEN w Rze-
szowie.

Prace nad wystawą, opartą na 
materiałach źródłowych znaj-
dujących się m.in. w Polsce, na 
Ukrainie i we Francji, trwały po-
nad rok. Celem ekspozycji, która 
będzie dostępna zarówno w Pol-
sce, jak i na Ukrainie, jest konty-
nuacja procesu przywracania pa-
mięci historycznej, zniszczonej 
przez system komunistyczny.

Wystawę można zwiedzić do 
końca maja 2021.

MZL

Józef Piłsudski  
i Symon Petlura  

– twórcy sojuszu  
polsko-ukraińskiego  

1920 roku
– nowa wystawa plenerowa 
w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Niepełnosprawni  
też kochają… czytać! 

– nowy projekt  
Biblioteki Publicznej w Leżajsku

Od 30 marca na dziedzińcu Muzeum można bezpłat-
nie zwiedzić nową plenerową ekspozycję zatytułowa-
ną „Józef Piłsudski i Symon Petlura – twórcy sojuszu 
polsko-ukraińskiego 1920 roku”.
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Słownik psychologii wyjaś-
nia, że poczucie własnej warto-
ści (inaczej samoocena) jest to 
postawa wobec siebie lub własna 
opinia na swój temat czy też oce-
na samego siebie. To rodzaj we-
wnętrznego przekonania, wiara 
w siebie, samoświadomość. De-
finicję tę uprościł pewien polski 
psycholog osobowości, stwier-
dzając, że samoocena to odpo-
wiedź na pytanie – „Jak się czuję 
z tym, kim jestem?”

Człowiek pewny siebie z od-
wagą idzie przez życie. Nie wsty-
dzi się siebie i akceptuje się wraz 
ze swoimi słabościami. Nie boi 
się szczerości i krytyki, łatwo wy-
raża swoje myśli i potrzeby. Sil-
ne poczucie własnej wartości 
wpływa na pozytywne postrzega-
nie siebie i innych, na patrzenie 
z optymizmem na świat i ludzi. 
Wysoka samoocena oddziałuje 
na zdrowie psychiczne i fizyczne, 
a co za tym idzie, przynosi więcej 
satysfakcji z życia. 

Jednak niskie poczucie włas-
nej wartości często przynosi wie-
le strapień. Ludziom z zaniżo-

W otwarciu mistrzostw uczestniczył zastępca burmistrza miasta 
Bukowno oraz viceprezes Polskiego Związku Karate shihan An-
drzej Drewniak (9dan), który był zarazem sędzią głównym zawodów. 
Organizatorem mistrzostw był Klub Karate Kyokushin w Bukownie 
kierowany przez sensei Sławomira Rudawskiego.

Leżajski Klub Karate Kyokushin wywalczył 10 medali na Mi-
strzostwach Makroregionu Południowego i w MMM dla Leżajskie-
go klubu Kyokushin Karate. Po przeliczeniu wyników drużynowych 
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików zajęliśmy drugie 
miejsce drużynowo, a w Mistrzostwach Makroregionu Południowe-
go z dorobkiem 17 pkt. rywalizację drużynową kończymy na 4 miej-
scu. 

Więcej informacji i zdjęcia na www.karatelezajsk.pl

Jak myśleć o sobie dobrze?
O sztuce akceptacji i życiu bez lęku

Stefanie Stahl

ną samooceną żyje się trudniej 
i smutniej niż tym, którzy siebie 
lubią. Brak wiary w siebie może 
negatywnie wpływać na poziom 
odczuwanego szczęścia i jakość 
życia. Stefanie Stahl, najsłynniej-
sza psychoterapeutka w Niem-
czech powiedziała kiedyś, że 
„Niskie poczucie własnej warto-

SPORT

dla LKKK
13 marca 2021 odbyły się Mistrzostwa Makroregionu 
Południowego i MMM w hali sportowo-widowiskowej 
MOSIR w Bukownie z udziałem około 300 zawodników 
z ponad 40 klubów Małopolski, województwa święto-
krzyskiego oraz Podkarpacia.

Miejsca medalowe naszych zawodników:
Oliwia Wojtas  ..............................................................1 miejsce kumite i 2 w kata
Stanisław Stachula  ...................................................2 miejsce kumite i 2 w kata
Mikołaj Złotek  .............................................................3 miejsce kumite i 3 w kata
Aleksandra Koszałka  ....................................................................3 miejsce kumite
Ania Szczuka  ...................................................................................3 miejsce kumite
Filip Baran  ........................................................................................3 miejsce kumite
Krzysztof Moskot  ..........................................................................3 miejsce kumite

Wyniki drużynowe Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików:
1. SKSW Skarżysko Kamienna  ......................................................................22 pkt.
2. Leżajski Klub Kyokushin Karate  ...............................................................12 pkt.
3. Krośnieński Klub Kyokushin Karate  ........................................................11 pkt.

Wyniki drużynowe Mistrzostw Makroregionu Południowego:
1. Krośnieński Klub Kyokushin Karate  ........................................................52 pkt.
2. Wielicki Klub Kyokushin Karate  ...............................................................25 pkt.
3. Przeworski Klub Karate Kyokushinkai  ...................................................19 pkt.
4. Tarnobrzeski Klub Kyokushin Karate  .....................................................19 pkt.
5. Leżajski Klub Kyokushin Karate  ...............................................................17 pkt.

10 medali

go, które pokazują istotę pracy 
nad pewnością siebie, a przede 
wszystkim pomagają czytelniko-
wi zrozumieć, dlaczego zacho-
wuje się w określony sposób, 
gdy zostaje poddany bodźcom 
zewnętrznym. Autorka pisze 
w sposób lekki, ale profesjonal-
ny, nie używa zbędnego żargo-
nu, o teoriach i badaniach pisze 
zwięźle, w treść wplata prawdzi-
we historie swoich pacjentów.

„Jak myśleć o sobie dobrze? 
O sztuce akceptacji i życiu bez 
lęku” to poradnik o tym, jak od-
naleźć swoją wartość, zdjąć ma-
skę, którą nadkładamy, bo tak 
dyktuje nam otoczenie i nauczyć 
się żyć w zgodzie z sobą. Dzi-
siejszy świat nie jest usłany ró-
żami. Często musimy rozpychać 
się w tym świecie rękami i noga-
mi i walczyć o swoje. Dla ludzi 
wrażliwych nie jest to proste za-
danie. Książka skierowana jest 
do wszystkich, którzy mają prob-
lem z akceptacją siebie, którzy 
bardzo poważnie traktują swo-
je słabości i dostrzegają nawet 
te, których nikt inny nie zauwa-
ża. Książka oczywiście nie zastą-
pi wizyty u specjalisty, jeśli jest to 
potrzebne, ale może być pierw-
szym krokiem do zmiany na lep-
sze. A to naprawdę wiele.

GN

ści możemy sobie wyobrazić jako 
otwartą ranę. Kiedy na ranę na-
sypiemy soli, czujemy dotkliwy 
ból”.

Najnowsza książka niemie-
ckiej terapeutki „Jak myśleć 
o sobie dobrze? O sztuce akcep-
tacji i życiu bez lęku” dokład-
nie przybliża czytelnikom tajniki 
prawdziwej pewności siebie i wy-
jaśnia, jak zbawiennie zmiana 
myślenia i postrzegania samego 
siebie może wpłynąć na codzien-
ne funkcjonowanie, ale przede 
wszystkim osiąganie zamierzo-
nych celów. Stefanie Stahl udo-
wadnia, że brak wiary w siebie, 
niska samoocena i krytyczne po-
strzeganie swojego wyglądu i za-
chowania nie jest wyrokiem na 
całe życie. Dzięki określonym 
technikom, działaniom i syste-
matycznym ćwiczeniom te ważne 
dla każdego aspekty da się od-
budować i to na trwałym funda-
mencie.

Książka zawiera mnóstwo 
przykładów z życia codzienne-
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Przestępstwa
Ogółem na terenie powiatu leżajskiego 

w 2020 roku stwierdzono łącznie 581 prze-
stępstw i jest to spadek o 82 przestępstwa 
w stosunku do roku ubiegłego. Wykrywal-
ność tych przestępstw kształtuje się na po-
ziomie 80,1%. Liczba stwierdzonych czynów 
o charakterze kryminalnym zmalała o 101 
w porównaniu do roku ubiegłego. Natomiast 
w kategorii „7 przestępstw o charakterze 
kryminalnym” (kradzież mienia, kradzież 
z włamaniem, uszkodzenie mienia, kradzież 
samochodu, rozbój i wymuszenia rozbójni-
cze, uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie) 
spadła o 32 takie czyny.

Wykroczenia
W 2020 roku policjanci łącznie ujawni-

li 7379 wykroczeń, z czego 2987 zakończy-
ło się w drodze postępowania mandatowego, 
wobec 3214 sprawców wykroczeń zastoso-
wano pouczenia a w pozostałych 1178 przy-
padkach przeprowadzono czynności wyjaś-
niające. Policjanci skierowali 774 wnioski 
o ukaranie do sądu. 

Zdarzenia drogowe 
Na drogach powiatu leżajskiego w 2020 

roku odnotowano łącznie 309 zdarzeń dro-
gowych, w tym 13 wypadków drogowych, 
w których zginęło 6 osób, a rannych zosta-
ło 9 osób. Odnotowano 296 kolizji drogo-
wych. Są to spadki w przypadku wypadków 
o 3, a kolizji o 62 takie zdarzenia w porów-
naniu do roku 2019.

Interwencje 
W 2020 roku na terenie powiatu leżajskie-

go policjanci:
– interweniowali 16152 razy, z czego 15315 

interwencji przeprowadzono w miejscach 
publicznych wobec zdarzeń niezgodnych 
z zasadami współżycia społecznego, czy 
w inny sposób godzących w poczucie bez-
pieczeństwa publicznego,

– zatrzymali 69 osób poszukiwanych,
– zatrzymali i doprowadzili do wytrzeźwie-

nia w PDOZ KPP Leżajsk 52 osoby, do 
miejsc zamieszkania 119 osób, do izby wy-
trzeźwień 128 osób,

– doprowadzili do prokuratury 19 osób,
– doprowadzili do sądu 21 osób, 
– doprowadzili do zakładu karnego, 26 

osób,
– doprowadzili do innych organów 194 oso-

by,

działań w zakresie bezpieczeństwa 
podejmowanych przez Komendę Powiatową Policji w Leżajsku na terenie powiatu leżajskiego w 2020 roku

Podsumowanie

– dokonali 34549 wywiadów i ustaleń doko-
nali dla sądu i prokuratury i innych upraw-
nionych organów.

Alkoholizm
W 2020 roku policjanci ujawnili 260 wy-

kroczeń z ustawy o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 56 
przypadkach skierowali wniosek o ukaranie 
do sądu, w 112 nałożyli mandat karny, a 92 
sprawców pouczyli. W ruchu drogowym po-
licjanci zatrzymali 79 osób, które kierowa-
ły pojazdem w stanie nietrzeźwym. Leżajscy 
policjanci czynnie uczestniczyli w działa-
niach profilaktycznych pn. „Alkohol – ogra-
niczona dostępność”. Wspólnie z członkami 
komisji ds. problemów alkoholowych działa-
jących przy poszczególnych jednostkach sa-
morządowych skontrolowano placówki han-
dlowe i gastronomiczne na terenie całego 
powiatu.

Narkomania
W 2020 roku policjanci ujawnili 37 prze-

stępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narko-
manii. Policjanci wspólnie z innymi pod-
miotami realizowali liczne przedsięwzięci 
profilaktyczne, które miały na celu ogra-
niczenie przestępczości i przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom dla zdrowia i życia 
związanych z zażywaniem narkotyków i do-
palaczy. Kontynuowali działania w ramach 
ogólnopolskiej kampanii o charakterze in-
formacyjno-edukacyjnym pn. „Narkotyki 

i dopalacze zabijają – Szkoda Ciebie na pa-
toklimaty”. 

Przemoc domowa
W roku 2020 policjanci przeprowadzili 

837 interwencji domowych. W 126 przypad-
kach wdrożyli procedurę „Niebieskie Kar-
ty” w związku ze stwierdzeniem przemocy. 
Łącznie liczba sprawców przemocy w rodzi-
nie to 180 osób (11 kobiet, 169 mężczyzn). 
Ustalono, że 136 sprawców stosuje przemoc 
będąc pod wpływem alkoholu. W 2020 roku 
wszczęto 92 postępowania przygotowawcze 
dotyczących znęcania się psychicznego i fi-
zycznego, z czego 49 zakończyło się skiero-
waniem aktu oskarżenia do sądu. Wobec 
8 podejrzanych Sąd Rejonowy w Leżajsku 
zastosował tymczasowy areszt.

Przestępczość
i demoralizacja nieletnich 

 W 2020 roku ujawniono 9 czynów karal-
nych stanowiących przestępstwo, których 
dokonało 12 nieletnich. Skierowano 27 wy-
stąpień do sądu rodzinnego, w 9 przypad-
kach nieletni byli sprawcami czynów ka-
ralnych stanowiących przestępstwo, a w 18 
wykroczenie. Policjanci ujawnili 2 nielet-
nich, którzy samowolnie oddalili się z pla-
cówek opiekuńczo wychowawczych oraz 
7 nieletnich pod wpływem alkoholu. W celu 
ograniczenia przestępczości wśród nielet-
nich, rozpoznawania i zapobiegania demo-
ralizacji nieletnich policjanci podejmowa-
li liczne działania profilaktyczne. Odbyli 97 
spotkań z młodzieżą i 40 z pedagogami, skie-
rowali 91 wniosków, zawiadomień, interwen-
cji do sądu rodzinnego związanych z zagro-
żeniem demoralizacją. 

Działania prewencyjne 
i profilaktyczne

W związku z wystąpieniem stanu epidemii, 
policjanci w 2020 roku prowadzili w ograni-
czonym zakresie działania prewencyjne i pro-
filaktyczne, które miały na celu ograniczenie 
i przeciwdziałanie przestępczości, szczególnie 
tej dotyczącej nieletnich, walkę z patologiami 
społecznymi oraz poprawę bezpieczeństwa 
publicznego przede wszystkim w obszarze ru-
chu drogowego. Działania policjantów prze-
de wszystkim koncentrowały się na dużej ak-
tywności edukacyjnej wśród różnych grup 
społecznych. Kontynuowali akcje i działania 
profilaktyczne „Kręci mnie bezpieczeństwo”, 

Wspólny patrol
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„Narkotyki i dopalacze zabijają”, „Ograni-
czyć wandalizm”, „Alkohol ograniczona do-
stępność”. Realizowali działania w ramach 
programów profilaktycznych, w tym: „Ostroż-
nie Pies”, „Cyberbezpieczni”, „Bezpieczny 
Senior”, „Bezpieczny ogród”, „Stop przemo-
cy w rodzinie”. Odbyli łącznie 92 spotkania. 
W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym na terenie powiatu leżajskiego poli-
cjanci przeprowadzili działania prewencyjne 
o charakterze ogólnopolskim miedzy inny-
mi: „Bezpieczne ferie 2020”, „Bezpieczne 
wakacje 2020”, „Bezpieczna droga do szkoły 
2020”, „Trzeźwy Poranek”, „Trzeźwe popo-
łudnie”, „Alkohol i Narkotyki”, „Prędkość”, 
„Kaskadowy pomiar prędkości” „Truck & 
Bus”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogo-
wego”, „Pasy”, „Bezpieczny Weekend”.

Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa (KMZB)

W 2020 roku mieszkańcy naszego powia-
tu na KMBZ nanieśli łącznie – 258 zagro-
żeń, z czego: 172 potwierdzonych (z cze-
go już 148 wyeliminowano, a 12 przekazano 
do realizacji innym podmiotom), 83 niepo-
twierdzonych, 3 zakwalifikowanych, jako 
żart, pomyłka. Największą uciążliwością dla 
mieszkańców z terenu powiatu było: prze-
kraczanie przez kierowców dozwolonej 
prędkości i inne drogowe – 140 zgłoszenia, 
spożywanie alkoholu w miejscu publicznym 
– 24 zgłoszenia, dzikie wysypiska – 20 zgło-
szeń, nieprawidłowe parkowanie – 18 zgło-
szeń i gromadzenie się małoletnich – 17 
zgłoszeń.

Współpraca 
z samorządami

W 2020 roku samorządy lokalne aktywnie 
uczestniczyły w pokrywaniu wydatków zwią-
zanych z bieżącym funkcjonowaniem jed-
nostki. Komenda Powiatowa Policji w Le-
żajsku otrzymała następujące wsparcie 
finansowe:

l Powiat Leżajski – 9 000 zł, na za-
kup pojazdu służbowego, ponadto wsparł 
w postaci przekazania nagród rzeczowych 
dla laureatów konkursu plastycznego i fo-
tograficznego „Bezpieczne wakacje 2020”,

l Miasto Leżajsk – przekazało 4 500 zł 
na zakup pojazdu służbowego oraz wspar-
ło w postaci przekazania kamizelek odbla-
skowych dla dzieci szkolnych do działań 
„Bezpieczeństwo pierwsza klasa”,

l Gmina Leżajsk – przekazała 7 000 zł 
na zakup pojazdu służbowego, oraz wspar-
ła w postaci przekazania nagród rzeczo-
wych dla laureatów konkursu plastyczne-
go i fotograficznego „Bezpieczne wakacje 
2020”,

l Miasto i Gmina Nowa Sarzyna – 
przekazała 6 000 zł na zakup pojazdu oraz 
wsparła w postaci przekazania nagród rze-
czowych dla laureatów konkursu plastycz-
nego i fotograficznego „Bezpieczne waka-
cje 2020”,

l Gmina Grodzisko Dolne – prze-
kazała 2 500 zł na zakup pojazdu służbo-
wego i 10 000 zł na służby ponadnorma-
tywne oraz wsparła w postaci przekazania 
nagród rzeczowych dla laureatów konkur-
su plastycznego i fotograficznego „Bez-
pieczne wakacje 2020”,

l Gmina Kuryłówka – przekaza-
ła 2 000 zł na zakup pojazdu służbowego 
oraz wsparła rzeczowo w postaci przeka-
zania nagród dla laureatów konkursu pla-
stycznego i fotograficznego „Bezpieczne 
wakacje 2020”.

.

Nowy radiowóz Nowy radiowóz VW

Kontrola osób na kwarantannie



KURIER POWIATOWY n nr 4/2021 (195)22

PODRÓŻE

Wybierając się w podróż po Polsce, zazwyczaj poszuku-
jemy atrakcyjnych miejsc, które ugruntowały już swoją 
markę, jak: Mazury, wybrzeże Bałtyku, góry czy miasta 
pełne cennych zabytków. Podróżujemy, by oglądać rze-
czy piękne i kolekcjonować niezapomniane przeżycia. 
Jednak w naszym kraju znajdziemy coś więcej poza pa-
łacami, piaszczystymi plażami, górskimi pejzażami i ro-
mantycznymi miastami. Czasami wystarczy dobrze się 
rozejrzeć, spojrzeć z innej perspektywy, a dostrzeżemy 
miejsca, które pobudzą naszą wyobraźnię i zadziwią 
swoimi historiami. Znajdziemy miejsca pełne sekretów, 
zjawisk paranormalnych, przerażające i wywołujące 

gęsią skórkę. Znajdziemy 
miejsca, które od lat kryją 
niewyjaśnione tajemnice rozbudzając naszą wyobraź-
nię. Miłośnicy mocnych wrażeń i poszukiwacze cieka-
wych doświadczeń nie powinni się wahać nawet przez 
chwilę, by ruszyć w podróż.

Oto kilkanaście miejsc, których próżno szukać w najpo-
pularniejszych przewodnikach, a które mogą was za-
chwycić, zaskoczyć, a czasem nawet… przerazić. Waż-
niejsze jest jednak to, że nie spotkacie tam tłumów i na 
pewno nie wrócicie zawiedzeni.

podróż 92

Niezwykłe i tajemnicze
miejsca w Polsce
cz. 1

PIRAMIDA ARIAŃSKA
Krynica koło 

Krasnegostawu
Chcąc dotrzeć do pirami-

dy w Krynicy, jadąc od Krasne-
gostawu, mijamy ruiny zamku 
w Krupem, który w XVI wie-
ku przeszedł na własność kasz-
telana chełmskiego Pawła Orze-
chowskiego. Nowy właściciel 
przebudował warownię w typie 
włoskim, z regularnym pałacem 
na rzucie czworoboku, ufortyfi-
kowaną bastionami i otoczoną 
wodami rzeki, stawu i fosy. Nie-
stety, piękna budowla, wzniesio-
na z miejscowego wapienia, nie 
oparła się, tak jak Zamość, sztur-
mom Kozaków w 1648 i Szwe-
dów w 1655. Od tamtej pory po-
zostaje malowniczą ruiną nad 
stawami.

Właściciel zamku był intelek-
tualistą, przyjacielem hetma-

na i kanclerza Jana Zamoyskie-
go, posiadał olbrzymią fortunę 
z dziesiątkami wsi i kilkoma mia-
stami, a przede wszystkim był za-
gorzałym arianinem. 

Arianie, inaczej Bracia Polscy, 
wyodrębnili się z obozu reforma-
cji szlacheckiej w latach 60. XVI 
wieku. Przedstawiciele tego kie-
runku głosili radykalne poglą-
dy religijne. Zlikwidowali wie-
le obrzędów, nie uznawali m.in. 
dogmatu Trójcy Świętej i postu-
lowali rozumowe podejście do 
spraw wiary. Poglądy arian z bie-
giem lat ewoluowały. Jednak po-
rzucenie radykalnych haseł nie 
wpłynęło na poprawę wizerunku 
ruchu. Książki Arian palono, na-
padano na zbory i wyznawców. 
W 1658 roku, w czasie wojny ze 
Szwecją, Sejm zdecydował o wy-
gnaniu Braci Polskich z kraju. 

Paweł Orzechowski świadom, 
że jako Arianin nie będzie miał 

Piramida Ariańska Zapomniana i tajemnicza
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miejsca na cmentarzu katoli-
ckim, wzniósł niezwykły grobo-
wiec do dnia dzisiejszego otoczo-
ny aurą tajemniczości.

Wzgórze na którym stoi pira-
mida ariańska znajduje się na 
kompletnym odludziu, w total-
nej głuszy, w pobliżu nie ma żad-
nych zabudowań. Wygląda na to, 
że miejsce to nie było wybrane 
przypadkowo na zbudowanie tak 
niezwykłego grobowca.

A może, jak miejscowe poda-
nia głoszą, w miejscu tym zako-
pano wyrodnego syna, który wy-

gnał swą matkę na żebry. Kiedy 
i on dokonał żywota, lud wyko-
pał zmarłego z chrześcijańskiego 
cmentarza i zagrzebał w lesie na 
grobisku. Ale że i tam złe nie da-
wało ludziom spokoju i do nie-
jednego przyczyniło się śmierci, 
aby temu zapobiec, wystawiona 
została kaplica na grobisku.

To najwyższa tego typu bu-
dowla na terenie współczes-
nej Polski. Jej podstawa została 
zbudowana w formie kwadra-
tu o długości boku około 6 me-
trów i wysokości około 20 m. 

ANOMALIA GRAWITACJI
Karpacz

Droga, jak to zwykle w górach 
bywa, w jedną stronę opada, 
w drugą się wznosi. Nic w tym 
nadzwyczajnego. Czy jednak za-
wsze tak jest? To pytanie zada-
ją sobie niemal wszyscy turyści, 
którzy znaleźli sie na ulicy Stra-
żackiej w Karpaczu tuż przy Dzi-
kim Wodospadzie.

Wokół nas piękna sceneria, 
pachnące lasy, szum wodospa-
du i strumienia Łomnica. Wy-
dawać by się mogło miejsce ide-
alne, a jednak coś tu nie gra. 
Samochody się zatrzymują, co-
fają, podjeżdżają, a pasażerowie 
głośno komentują. 

Coś jest na rzeczy. Skoro sa-
mochody z wyłączonym silni-

Wnętrze zamyka ozdobna kra-
ta. Na trzech ścianach znajdu-
ją się okrągłe otwory pełniące 
funkcję okien. Piramida posiada 
także drugie wejście znajdujące 
się poniżej poziomu gruntu. Być 
może wiedzie ono do pomiesz-
czeń piwnicznych, a może to po-
czątek tunelu, który miał łączyć 
zamek z piramidą? Oskar Kol-
berg wspominał o skarbach rze-
komo ukrytych w grobisku, któ-
rych z obawy licha, czyli złego, 
lud wcale nie szuka.

Miejscowi mówią, że pirami-
da skupia potężną energię, któ-
ra wykorzystywana była do złych 
celów i została wzniesiona jako 
miejsce magicznych obrzędów. 

Legenda ta jest tak bardzo żywa, 
że okoliczna ludność stroni od 
tego miejsca. 

Nawet obecnie turystów prze-
strzega się przed żmijami, któ-
re występują tutaj i w pobliskim 
zamku w Krupem w ogromnych 
ilościach.

Obiekt uszkodzony podczas II 
wojny światowej, został zabez-
pieczony w latach 50. XX wieku. 
W latach 80. wraz z Górą Ariań-
ską został uznany za pomnik 
przyrody nieożywionej. 

Niestety, do dnia dzisiejszego 
nie znaleziono środków na re-
nowację tej niezwykłej budowli. 
A może nadal nad piramidą czu-
wają złe moce?

starczy, by jednotonowy samo-
chód pchnąć pod górkę? A skoro 
wszystkim nam się tak wydaje, to 
znaczy, że tak musi być.

Niestety, prawda nie leży po 
stronie naszego mózgu, który ge-
nialnie nas oszukuje. To klasycz-

ny przykład iluzji optycznej. Oka-
zuje się, że „magnetyczne górki”, 
na których występują ponoć „za-
burzenia grawitacji”, łączy kilka 
wspólnych cech: przebiega przez 
nie droga, a złudzeniowa gór-
ka występuje tuż przed linią ho-
ryzontu lub na łuku drogi. Nasz 
mózg nie widząc punktu odnie-
sienia w linii horyzontu unosi 
obraz ginący w nicości. 

A kto nie wierzy, niech włączy 
GPS i sprawdzi, w którą stronę 
opada droga, a w którą się wzno-
si. Isaacu – miałeś rację. 

c.d.n

tekst, zdjęcia – Ireneusz Wołek
YouTube – Niezwykly Świat

kiem jadą pod górkę, a woda pły-
nie w przeciwnym kierunku od 
spodziewanego. Czyżby 300 lat 
temu, kiedy Isaac Newton odpo-
czywał w sadzie i słynne jabłko 
spadło mu na głowę, nie przy-
puszczał, że od odkrytego wte-
dy przez niego prawa grawitacji 
będzie można znaleźć pewne wy-
jątki. Podobno jest kilka takich 
miejsc na świecie: w Kanadzie, 
Albanii we Francji i w Korei Po-
łudniowej, co tym bardziej czy-
ni nasze – polskie – wyjątkowym. 
No może jeszcze jedno w Polsce, 
o czym nieco później. 

Według przeprowadzonych 
w tym miejscu badań, właśnie tu-
taj istnieje strefa anomalii, w któ-
rej grawitacja jest mniejsza o 4% 
– jak dumnie oznajmia przydroż-
na tablica. Czy to jednak wy-

Zamek w Krupem

Instrukcja jak zmylić nasz mózg Czy naprawdę ta droga się wznosi? Wygląda że tak

Pięknych miejsc w okolicy również nie brakuje

Miejsce to, nadal wzbudza wiele emocji
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Inwestycja realizowana jest w ramach 
projektu „Modernizacja istniejącej insta-
lacji sortowania odpadów w miejscowości 
Giedlarowa, gmina Leżajsk, prowadzonej 
przez Stare Miasto-Park Sp. z o.o.” dofinan-
sowanego z Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-2020, działa-
nie 2.2. Gospodarka Odpadami. Głównym 
celem projektu jest osiągnięcie celów śro-
dowiskowych dotyczących poziomów recy-
klingu określonych w dyrektywach unijnych 
oraz usprawnienie procesów przetwarzania 
odpadów poprzez wprowadzenie częścio-
wej automatyzacji procesów odzysku frak-
cji materiałowych przeznaczonych do recy-
klingu.

W ramach projektu zrealizowano rów-
nież przebudowę przyłącza energetyczne-
go wraz z budową stacji trafo na potrzeby 
zmodernizowanej sortowni oraz zakupiono 
samochód specjalistyczny do zbiórki surow-
ców wtórnych i wózek widłowy przystoso-
wany do transportu i załadunku surowców 
wtórnych. Projekt zostanie zrealizowany do 
końca 2021 roku.

Modernizacja sortowni odpadów 
w Giedlarowej

Finalizowane są prace budowla-
ne i rozpoczął się montaż nowych 
urządzeń technologicznych w ra-
mach realizowanej przez Spółkę 
Stare Miasto-Park inwestycji mo-
dernizacji sortowni odpadów.
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Szczepienie odbywa się w budynku zlokalizowanym 
przy Placu Mariackim nr 9 (naprzeciw klasztoru).

Obecnie trwa rejestracja:
n osób 60+ i 50+
n osób z grupy 1b
n prowadzone są szczepienia uzupełniające grupy „0”

Jeśli jesteś pacjentem:
n dializowanym z powodu przewlekłej niewydolności 

nerek,
n z chorobą nowotworową, u którego po 31.12.2019 r. 

prowadzono leczenie chemioterapią lub radiotera-
pią,

n z chorobą nowotworową, ale przed rozpoczęciem 
leczenia,

n po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, 
u którego prowadzi się leczenie immunosupresyjne,

n oczekującym na przeszczep,
n poddawanym przewlekłej wentylacji mechanicznej

możesz zostać zaszczepiony w ramach grupy 1b.

W kwietniu uruchomiono zapisy dla kolejnych rocz-
ników. Rejestracja jest prowadzona zgodnie z harmo-
nogramem:

12 kwietnia – rocznik 1962,
13 kwietnia – rocznik 1963,
14 kwietnia – rocznik 1964,
15 kwietnia – rocznik 1965,
16 kwietnia – rocznik 1966,
17 kwietnia – rocznik 1967,
19 kwietnia – rocznik 1968,
20 kwietnia – rocznik 1969,
21 kwietnia – rocznik 1970,
22 kwietnia – rocznik 1971,
23 kwietnia – rocznik 1972,
24 kwietnia – rocznik 1973.

 Zarejestrować się możesz na cztery sposoby

ZAREJESTRUJ SIĘ PRZEZ INFOLINIĘ 989 
– do zapisu potrzebny jest numer PESEL. Możesz tak-
że podać numer telefonu komórkowego. Podczas reje-
stracji wybierzesz dla siebie dogodny termin i miejsce 
szczepienia. Jeśli podasz numer telefonu komórkowe-
go, po umówieniu wizyty, otrzymasz SMS-a z potwier-
dzeniem.

ZAREJESTRUJ SIĘ ONLINE NA  
PACJENT.GOV.PL 

– po otwarciu tej strony zobaczysz komunikat o możli-
wości skorzystania z e-Rejestracji na szczepienie. Pole-
camy ten sposób! System zaproponuje ci pięć dostęp-
nych terminów w punktach szczepień, które znajdują 
się blisko twojego adresu. Jeżeli propozycje nie będą 
ci odpowiadały, możesz wybrać datę i konkretny punkt 
szczepień za pomocą dostępnej wyszukiwarki. Zaraz po 
dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS.

WYŚLIJ SMS 
– do wyboru masz dwa numery: 880 333 333. Przygo-
tuj swój PESEL oraz właściwy dla twojego adresu kod 
pocztowy. Na wybrany numer wyślij wiadomość o treści 
„SzczepimySie”. Połączysz się z systemem, a po poda-
niu kodu pocztowego i numeru PESEL, otrzymasz pro-
pozycję terminu w konkretnym punkcie szczepień. Je-
śli ten termin nie będzie dla ciebie dogodny, będziesz 
mógł wybrać inne daty. Po zarejestrowaniu, na dobę 
przed szczepieniem otrzymasz SMS przypominającego 
o terminie i miejscu wizyty. Jeżeli w systemie rejestra-
cji nie będzie wolnego terminu, system zachowa twój 
numer. Gdy tylko pojawi się możliwość zaszczepienia, 
otrzymasz informację.

ZAREJESTRUJ SIĘ TELEFONICZNIE 
W PUNKCIE SZCZEPIEŃ 

– numer telefonu, pod którym prowadzona jest reje-
stracja na szczepienia w naszym zakładzie: 17 2404 764

Szczepienia prowadzone są następującymi szczepion-
kami: AstraZeneca i Pfizer.

Informacja 
dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

dotyczącą terminów szczepień 
przeciwko koronawirusowi

SP ZOZ w Leżajsku informuje o wolnych terminach szczepień przeciwko 
SARS-CoV-2. Na szczepienie mogą się rejestrować osoby zgodnie 

z harmonogramem szczepień, określonym przez Ministra Zdrowia.

REJESTRACJA POD NR TEL: 17 2404 764 W GODZ. OD 8:00 DO 14:00
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BLOK REKLAMOWY

SKLEP ROWEROWY
ŻOŁYNIA 
ul. Białobrzeska 1

NAJWIĘKSZY SKLEP
SPORTOWO-ROWEROWY
Leżajsk ul. Mickiewicza 74, I piętro
(obok dworca nad Rossmannem)
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DOM UBEZPIECZEŃ
Leżajsk, ul. M.C Skłodowskiej 1
tel. 17 242 05 70 
lezajsk@dom-ubezpieczen.com

Materiał marketingowy. Zwycięstwo w rankingu ubezpieczeń nieruchomości 2021 sporządzonym przez Rzeczpospolitą: https://pieniadze.rp.pl/
ubezpieczenia/34428-ubezpieczenie-domu-i-mieszkania-ranking-rz-2021. (22.03.2021)

Najlepsza oferta 

wg rankingu Rzeczpospolita.

UBEZPIECZENIE DOMÓW 

I MIESZKAŃ W GENERALI 

NUMEREM 1!
TEREN 

ROZPOWSZECHNIANIA:  
powiat leżajski
miasto Leżajsk,  

miasto i gmina Nowa Sarzyna, 
gmina Grodzisko Dolne,  

gmina Kuryłówka,  
gmina Leżajsk

NAKŁAD: 3000 egz.

Zareklamuj się
w Kurierze 

Powiatowym

KONTAKT:
17 240 45 72

OGŁOSZENIE PŁATNE
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czynne pon.-pt. 8.30-16.30
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