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XLVIII sesja
Rady Powiatu
Leżajskiego

24 lutego w sali obrad Starostwa Powiatowego w Leżajsku odbyła się XLVIII sesja
nadzwyczajna Rady Powiatu Leżajskiego.
Obrady odbyły się w trybie zdalnym.
W trakcie spotkania radni podjęli uchwały w sprawie:
n określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2022 r.;
n wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim
w sprawie przyjęcia do prowadzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją
wojskową w 2022 r.;
n zasad naliczania diet przysługujących
radnym;
n wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2022 r.
.

Powiat Leżajski otrzymał środki
na organizację zajęć specjalistycznych
dla uczniów

Powiat Leżajski otrzymał z Ministerstwa Edukacji i Nauki środki finansowe w wysokości 128 814 zł
z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej tytułem wsparcia szkół w organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie od
1 marca do 20 grudnia 2022 r.
Zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych
o charakterze terapeutycznym zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów, w tym również dla uczniów rozpoczynających kształcenie w roku szkolnym 2022/2023. W terminie
do 21 lutego br. dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Leżajski, przekazali informacje na temat liczby godzin dodatkowych zajęć
specjalistycznych zaplanowanych do realizacji
w danej szkole.
Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych, została ustalona przez MEiN na podstawie liczby uczniów w szkołach według stanu
na 30 września 2021 r. Raport z liczbą uczniów
na 30 września 2021 r. służący do naliczenia
środków do tego programu został udostępniony w Systemie Informacji Oświatowej.
Aurelia Kryla

Wykaz szkół, którym zostały przyznane
środki finansowe na realizację
dodatkowych zajęć specjalistycznych:
Przyznana
kwota

Nazwa szkoły

Zespół Szkół Licealnych
im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
Liceum Ogólnokształcące
Nr 1 w Leżajsku

42 555,71 zł

Technikum Nr 2 w Leżajsku

18 351,11 zł

Razem

60 906,82 zł

Zespół Szkół Technicznych
im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku
Branżowa Szkoła I Stopnia
Nr 1 w Leżajsku

17 678,77 zł

Technikum Nr 1 w Leżajsku

50 228,41 zł

Razem

67 907,18 zł

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zawiadamiam,
że Zarząd Powiatu Leżajskiego przeznaczył do oddania w najem opisane niżej pomieszczenie:
Nr dz. i ozn. ksiąg wieczystych: 4162/22 KW RZ1E/000 31381/8
Powierzchnia: 744 m2
Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana pięciokondygnacyjnym budynkiem administracyjno-biurowym o pow. użytkowej 1458 m2 położona przy
ul. Kopernika 8 w Leżajsku.
Opis pomieszczenia przeznaczonego do oddania w najem: Pomieszczenie biurowe na parterze budynku, o pow. użytkowej 8,0 m2 przeznaczone na prowadzenie
działalności ubezpieczeniowej.
Tryb oddania w najem: Tryb bezprzetargowy
Termin wnoszenia opłat: Do 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT
Miesięczna stawka czynszu: 2 757,09 zł netto za 1 m-c
Zasady aktualizacji czynszu: Czynsz najmu będzie waloryzowany raz do roku, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni, opublikowany przez Prezesa GUS w „Monitorze Polskim”
Uwagi: Okres najmu: 3 lata

Szczegółowe informacje na temat pomieszczenia można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Leżajsku ul. Kopernika 8 w pokoju nr 202 lub
telefonicznie pod nr 17 240 45 36.
nr 3/2022 (205) n
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Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa

12 marca Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa. Nowe rozwiązania wejdą w życie, co do zasady, z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać z mocą wsteczną od
24 lutego 2022 r.
Najważniejsze założenia ustawy
Zgodnie z zapisami ustawy, obywatele
Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji
opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy.
Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do
Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju. Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy
przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szeregu
usług publicznych na rzecz tych osób.
Przewidziano pomoc obywatelom Ukrainy udzielaną przez wojewodów i samorządy. Może ona polegać m.in. na zakwaterowaniu czy zapewnieniu całodziennego
wyżywienia zbiorowego. Każdy podmiot,
w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewni

zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom
Ukrainy uciekającym przed wojną, będzie
mogła otrzymać świadczenie na podstawie
wniosku złożonego w gminie. Świadczenie to będzie mogło być wypłacane maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość zostanie określona w rozporządzeniu Rady
Ministrów.
Utworzony zostanie Fundusz Pomocy. Środki z niego będą przeznaczone
w szczególności na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy. Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną,
będą mieli również prawo do pracy na terytorium Polski. Wynika z tego dostęp do
świadczeń społecznych czy dofinansowania dotyczącego obniżenia opłaty rodzica
za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Obywatele

Ukrainy będą mogli także ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę. Chodzi w szczególności o pokrycie wydatków
na żywność, odzież, obuwie, środki higieny
osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
Każdy obywatel Ukrainy, legalnie przebywający w Polsce, będzie miał zagwarantowany dostęp do publicznego systemu
ochrony zdrowia na tych samych zasadach,
co obywatele Polscy. Wprowadzone zostaną rozwiązania, które pozwolą także na zapewnienie kształcenia i wychowania dzieciom lub uczniom będącym obywatelami
Ukrainy objętymi przepisami ustawy.
Nowe rozwiązania weszły w życie, co do
zasady, z dniem ogłoszenia w Dzienniku
Ustaw i obowiązują z mocą wsteczną od 24
lutego 2022 r.
Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, na podstawie informacji MSWiA

Sprawdź, gdzie potrzebna jest
pomoc uchodźcom z Ukrainy
Wraz z początkiem marca uruchomiono rządowy portal pomagamukrainie.gov.pl
wspierający koordynację pomocy humanitarnej oferowanej przez organizacje pozarządowe w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Na portalu swoją pomoc mogą
zgłaszać także firmy, samorządy i osoby prywatne. Wsparcie przekazywane będzie
także z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i innych instytucji państwa.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zaprasza do wsparcia Ukrainy
oraz Ukraińców uciekających przed atakiem Rosji na ich ojczyznę.
W szczególności zachęca do współpracy organizacje pozarządowe –
fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne.
Pomoc kierowana będzie do osób przebywających na terytorium
Ukrainy, a także do obywateli Ukrainy, którzy są już na terytorium Polski.
Jeśli Twoja fundacja, stowarzyszenie, gmina, powiat, województwo,
firma itp. otrzymały prośbę o wsparcie bezpośrednio od kogoś z Ukrainy
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– przekaż szczegóły korzystając z portalu pomagamukrainie.gov.pl
a ułatwi to przekazanie pomocy wszędzie tam, gdzie będzie ona
potrzebna.
Pomoc humanitarną koordynuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych
oraz właściwymi wojewodami.
Źródło: ngo.pl
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ПІСЛЯ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ

Якщо Ти не маєш де ночувати, Ти голодний, Тобі потрібна медична
допомога, то відразу після перетину кордону звертайся в
Приймальний пункт. Там отримаєш невідкладну допомогу щодо
тимчасового розміщення,
харчів,
першої медичної допомоги.
Номер телефону 47 721 75 75 (можеш розмовляти українською або
російською)

2

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕБУВАННЯ

3

ВАЖЛИВО!

Якщо Тобі не потрібна термінова допомога і в Тебе є де спати, тоді Тобі
не потрібно реєструватися в Приймальному пункті або де-небудь ще. Ти
можеш відразу їхати до свого пункту призначення по всій Польщі.
У цій винятковій ситуації немає обов’язку карантину через COVID-19.

Поки що Тобі не потрібно додатково легалізувати своє перебування
чи подавати будь-які заяви – штамп у паспорті чи довідка, видані
польською Прикордонною службою при в’їзді до Польщі з 24 лютого
2022 року, є достатніми документами, які Тобі потрібні.

6
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МЕДИЧНА ОПІКА

У Тебе є безкоштовний доступ до польської медичної служби на тих
самих умовах, що й у громадян Польщі, без будь-яких додаткових
страхувань або плати.
Якщо погано себе почуваєш, хворієш, Тобі потрібен рецепт – іди
в робочий день в публічну поліклініку. Зателефонуй на Iнформаційну
лінію для пацієнтів за номером 800 190 590 – можеш розмовляти
українською або російською.
Якщо будеш погано себе почувати ввечері і вночі (з 18:00 до 8:00)
або у вихідні, або святкові дні, тобто в неробочий час поліклініки,
отримаєш консультацію лікаря по телефону.
Зателефонуй на Телеплатформу першого контакту за номером
800 137 200 – можеш розмовляти українською або російською.
Більше знайдеш на сайті www.nfz.gov.pl.

5

ОСВІТА

Твоя дитина віком 7-18 років має право на безкоштовне навчання
в польській школі. Зателефонуй на номер 22 34 74 708 або напиши
електронного листа на адресу: ukraina-szkola@mein.gov.pl

6

РОБОТА

Можеш легально працювати в Польщі. Зайди на oferty.praca.gov.pl
– сайт доступний українською та російською мовами, або
зателефонуй за номером 19524 – тут порозмовляєш російською.
Телефони екстреної допомоги
в Польщі:
Поліція – 997
Пожежна служба – 998
Швидка допомога – 999
Європейський номер екстреної
допомоги – 112
nr 3/2022 (205) n
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Актуальну інформацію
українською мовою знайдеш
на сайті: www.ua.gov.pl

Листівка створена станом на день 3.03.2022 p.
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OŚWIATA – Z ŻYCIA SZKÓŁ
Zespół Szkół Licealnych
w Leżajsku

Nowe kierunki kształcenia w „Chrobrym”

Dla uczniów, którzy niebawem staną przed wyborem szkoły ponadpodstawowej Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
przygotował bogatą ofertę edukacyjną na roku szkolny 2022/2023. Oprócz sprawdzonych klas zaproponował dwa nowe, ciekawe kierunki kształcenia – Oddział Mistrzostwa Sportowego oraz atrakcyjny na rynku pracy zawód technik eksploatacji portów i terminali.

Oddział Mistrzostwa Sportowego Zespołu Szkół Licealnych przy współpracy z Klubem piłkarskim MZKS POGOŃ Leżajsk skierowany jest do
uczniów o bardzo dobrej sprawności fizycznej, posiadających szczególne uzdolnienia
w kierunku piłki nożnej, zrzeszonych w klubach piłkarskich.

Oddział ma na celu integrację procesu
kształcenia, wychowania i szkolenia sportowego oraz stworzenie optymalnych warunków zarówno dla nauki, jak i treningu sportowego. Program tej klasy zakłada realizację
16-godzinnego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć sportowych. Uczniowie będą brać
udział w treningach, rozgrywkach ligowych,
turniejach oraz obozach sportowych.
Doskonała baza dydaktyczna i sportowa,
którą dysponuje szkoła tj. pracownie oraz sale
wyposażone w sprzęt najnowszej generacji,
hala sportowa, sala gimnastyczna, siłowania,

siłownia plenerowa, orlik, zapewni młodzieży wszechstronny rozwój. Ponadto uczniowie
korzystać będą ze stadionu miejskiego, basenu, sauny, a także zostaną wyposażeni w kompletny sprzęt sportowy.
O prz yjęciu do oddziału decydować
będą m.in. wynik testu sprawności fizycznej oraz obserwacja zawodników podczas
gry. Niezbędne jest także przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego brak przeciwwskazań do uprawiania sportu wyczynowego, wydanego przez lekarza medycyny
sportowej.

Technik eksploatacji portów i terminali
– zawód z gwarancją ciekawej pracy

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły:
http://zslchrobry.lezajsk.pl/ w zakładce rekrutacja.
Rekrutacja do szkoły odbędzie się w systemie elektronicznym.

10

To zawód składający się z dwóch kwalifikacji: obsługa podróżnych w portach i terminalach oraz obsługa ładunków w portach
i terminalach. Wybierając naukę na tym kierunku, uczeń zdobędzie wiedzę m.in. o tym,
jak funkcjonuje lotnisko, w jaki sposób działa terminal kolejowy czy drogowy, jak dokonywać odprawy celnej ładunku. Ukończenie
tego kierunku daje kwalifikacje z zakresu obsługi podróżnych, w tym obsługi bagażowej,
organizowania pracy w terminalach przeładunkowych, obsługi środków transportu
w portach morskich, rzecznych, terminalach
samochodowych, lotniczych, drogowych oraz
prowadzenia prac związanych z magazynowaniem i przeładunkiem. Technik eksploatacji portów i terminali ma szerokie możliwości
zatrudnienia, m.in. jako stewardessa lub steward, pracownik obsługi terminala lotniczego, kolejowego i morskiego, pracownik biura podróży, pracownik informacji turystycznej,
logistyk, spedytor, magazynier, operator urządzeń transportu bliskiego, takich jak wózki jezdniowe, suwnice, żurawie (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień).
W procesie rekrutacji do wymienionej klasy
niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
ZSL
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OŚWIATA – Z ŻYCIA SZKÓŁ
Zespół Szkół Technicznych
w Leżajsku

Technik robotyk

Jesteśmy w erze cyfryzacji i rewolucji przemysłowej. To duże wyzwanie dla
przyszłych techników robotyków. Polskie firmy coraz bardziej inwestują w automatyzację i robotyzację, dlatego technik robotyk lub inżynier robotyk to
aktualnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów. Specjaliści z tego zakresu poszukiwani są do obsługi, instalowania, programowania, serwisowania
i utrzymania robotów przemysłowych i układów automatyki przemysłowej.
Ucząc się w szkole, która blisko współpracuje z przemysłem, szybciej niż inni
zdobędziesz dobrą pracę.

W

taki sposób działa Zespół Szkół
Technicznych w Leżajsku, największa w powiecie szkoła, w której
uczy się ponad 1700 uczniów i pracuje zespół 147 nauczycieli. Placówka śledzi trendy
na rynku pracy i ciągle się rozwija. Współpracuje z wieloma firmami z przemysłu, takimi
jak: Borg Warner, MTU Aero Engines, Thoni Alutec, B&P Engineering, Superior Industries, a już w roku 2013 rozpoczęła współpracę z firmą ASTOR.
Szkoła współpracuje także z wieloma uczelniami wyższymi, także z zagranicy – np. z Uniwersytetem w Aarhus (Dania), w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz koordynuje
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wymianę uczniów z niemieckimi szkołami
technicznymi.
Uczniowie pracują w pracowniach specjalistycznych w zespołach 2-3-osobowych, wspólnie realizując projekty. Szkoła dba także o rozwój
kompetencji miękkich. Uczniowie i nauczyciele
mają zajęcia i szkolenia z pracy zespołowej, asertywności, umiejętności prezentacji oraz warsztaty z działami HR partnerskich firm.
Stanowiska zrobotyzowane w ZST Leżajsk
są skonstruowane według najlepszych praktyk z przemysłu. Mają na to wpływ wizyty nauczycieli w firmach partnerskich. Stanowiska
są montowane przez uczniów pod nadzorem
i z pomocą nauczycieli.

Pod nadzorem nauczyciela, uczniowie
mogą dokładnie poznać budowę robota, zasady jego eksploatacji i programowania, np.
dla robotów Kawasaki w Block Teaching i AS
Language. W pracowni dostępne są następujące roboty: Kawasaki Robotics RS003N
z systemem wizyjnym, EPSON T3, EPSON VT6
z systemem wizyjnym. Łącznie aż 4 roboty
przemysłowe dostarczone przez firmę ASTOR
są dostępne w pracowni robotyki. W październiku 2021 roku do ZST w Leżajsku ASTOR dostarczył także robota spawalniczego Kawasaki Robotics BA006L, by znacząco wesprzeć
uczniów i nauczycieli w procesie nauki zrobotyzowanego spawania.
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- Ucząc zawodu stawiamy nacisk na praktykę oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań
uczniów. Młodzież zdobywa tu praktyczne umiejętności programowania i obsługi robotów przemysłowych. Uczniowie tworzą realne aplikacje
i integrują zrobotyzowane systemy – dokładnie takie, jak w przemyśle. Stanowiska dydaktyczne są wykorzystywane nie tylko podczas
lekcji. W ramach zajęć pozalekcyjnych funkcjonuje Szkolne Koło Automatyka i Robotyka, w ramach którego uczniowie realizują szereg swoich
pomysłów i projektów – opowiada Robert Maruszak, nauczyciel przedmiotów związanych
z robotyką w ZST w Leżajsku.
Po zakończeniu nauki, każdy absolwent
może sprawdzić stan swojej wiedzy i umiejętności, zdając egzamin organizowany przez
Akademię ASTOR, certyfikowaną jednostkę
szkoleniową firmy ASTOR.
- W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, zdający otrzymuje pełnoprawny imienny certyfikat wraz z opisem zakresu nabytych
kompetencji. W taki sposób współpracujemy –
jako autoryzowana instytucja szkoleniowa – ze
wszystkimi partnerskimi placówkami edukacji
technicznej – mówi Małgorzata Stoch, Dyrektor Akademii ASTOR.
Corocznie ZST w Leżajsku może pochwalić się kilkoma finalistami Olimpiady Innowacji
Technicznych i Wynalazczości NOT i konkursów typu „Od pomysłu do przemysłu” organizowanych na Politechnice Rzeszowskiej.
- Zawodowiec to musi być pasjonat. Zarówno
nauczyciel, jak i uczeń. Pracujemy zespołowo. Jesteśmy otwarci na rozwój – regularnie rozmawiamy z partnerami i ze sobą o nowych pomysłach,
małych i dużych optymalizacjach i udoskonaleniach. A potem wdrażamy je w życie. To dlatego
pracodawcy chętnie nawiązują z nami kontakty
i wyposażają pracownie, a uczniowie chętnie się
uczą na nowoczesnych stanowiskach. – podsumowuje Halina Samko, dyrektor ZST w Leżajsku, nauczyciel matematyki.
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Na jakim stanowisku można znaleźć pracę
po kierunku „technik robotyk”?
n operator i programista robotów przemysłowych,
n konstruktor stanowisk zrobotyzowanych,
n technolog produkcji,
n montażysta i serwisant robotów przemysłowych oraz stanowisk zrobotyzowanych,
n osoba od nadzoru technicznego systemów
zrobotyzowanych.

Jak zostać technikiem robotykiem?
5 wskazówek Akademii ASTOR na start
Zadajesz sobie pytanie, jak zostać technikiem
robotykiem i zdobyć dobrą pracę po ukończeniu szkoły? Poznaj 5 rad Akademii ASTOR, która
zna potrzeby rynku pracy w przemyśle – przeszkoliła już 15.000 uczniów i inżynierów.

Jakie projekty robotyki realizują
uczniowie ZST w Leżajsku?
n Robot mobilny wykrywający przeszkody
n Samolot analizujący jakość powietrza
n Robot humanoidalny
n Micro Servo Robot
n Inteligentne okulary
n P&P Robot – model robota delta
n Robotyczna ręka in Moov sterowana
podczerwienią
n Implementacja systemu wizyjnego On Robot w robocie współpracującym
n System do wykrywania twarzy
n Frezarka CNC
n Dron
n Łazik marsjański

Co robi technik robotyk?
Program nauczania w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku dla klasy „technik robotyk” wypracowany z partnerami z przemysłu,
uwzględnia takie obszary, jak:
n obsługa i programowanie robotów przemysłowych,
n montaż, uruchamianie i obsługa systemów
zrobotyzowanych,
n eksploatacja i programowanie systemów
zrobotyzowanych,
n odczytywanie i wykonanie rysunku technicznego,
n posługiwanie się programami CAD/CAM,
n posługiwanie się dokumentacją techniczną
oraz narzędziami pomiarowymi,
n projektowanie i uruchamianie układów sterowania elektropneumatycznego,
n programowanie sterowników PLC i paneli
HMI do obsługi stanowisk zrobotyzowanych,
n uruchamianie i obsługa układów mechanicznych i elektronicznych robotów,
n tworzenie układów współpracy między robotami, projektowanie linii produkcyjnej
obsługiwanej przez roboty przemysłowe.

Warto wybrać taką szkołę,
w której jako uczeń znajdziesz:
n program współpracy z przemysłem: stale
aktualizowany program praktyk i staży oraz
wizyt celowanych we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy – rozwijający wiedzę inżynierską w praktyce produkcyjnej,
n dostęp do nowoczesnych stanowisk
edukacyjnych: naukę w bardzo dobrze
wyposażonych pracowniach (efekt skuteczności szkoły w pozyskiwaniu dofinansowania unijnego), gdzie 1-2 uczniów pracuje na jednym stanowisku z robotem
przemysłowym,
n nauczycieli – pasjonatów ciągłego uczenia się i współpracy zespołowej: takich, którzy skutecznie przekazują wiedzę
uczniom (na lekcjach i w pozalekcyjnych kołach zainteresowań), ale przede wszystkim
sami się dokształcają – na stałe współpracują
z firmami z przemysłu, biorąc udział w szkoleniach i konferencjach oraz wymieniają się
wiedzą w ramach organizacji (swojej szkoły);
n program interdyscyplinarnego nauczania w metodyce rozwiązywania problemów i zespołowej pracy projektowej
– aby zostać inżynierem robotykiem, powinieneś zdobyć wiedzę w zakresie elektroniki, automatyki, informatyki, pneumatyki
i elektryki, działać samodzielnie, ale także
realizować projekty zespołowo i rozwijać
kompetencje miękkie (komunikacja, kreatywność, współpraca),
n program certyfikacji przez partnerskie
firmy produkcyjne i technologiczne – autoryzowany przez zewnętrzną firmę certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności uwiarygodni Cię na rynku pracy. W ZST
w Leżajsku każdy, kto pozytywnie zda egzamin z programowania robotów Kawasaki /
EPSON, otrzymuje imienny certyfikat Akademii ASTOR.
Joanna Kowalkowska, ASTOR
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku

Podziękowanie za pomoc

w zorganizowaniu zbiórki dla Żmerynki koło Winnicy
Bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie w zbiórkę darów i pieniędzy na zakup
żywności dla mieszkańców i uchodźców
przybywających ze wschodniej części Ukrainy do Żmerynki.
Zbiórka zorganizowana w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św.
Jana Pawła II w Leżajsku przebiegła niezwykle sprawnie. Jej efektem było zebranie różnego rodzaju towaru na wypełnione po brzegi dwa busy. Zebrane dary zapełniły 6 palet.
Bardzo mocno chcę podziękować wszystkim pracownikom SOSW za zebranie pieniędzy w kwocie 5 200 zł, za które została zakupiona żywność dla Żmerynki. Serdecznie
dziękuję wszystkim osobom, które poświęciły swój czas na posegregowanie, spakowanie i oznaczenie przyniesionych i zakupionych
produktów.
Dziękuję przede wszystkim harcerzom hufca ZHP Leżajsk pod kierunkiem naszego nauczyciela wychowawcy internatu, a jednocześnie harcmistrza pani Edyty Doleckiej, szefa
biura hufca ZHP w Leżajsku. Hufiec ZHP wyraził zgodę na dedykowanie swojej zbiórki dla
Żmerynki, dzięki czemu wspólnie zbieraliśmy
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dary. Dziękuję harcerzom za zbiórkę produktów oraz pomoc w pakowaniu.
Dziękuję również pani Lidii Stępniowskiej,
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Giedlarowej, która ogłosiła zbiórkę w swojej
szkole i przekazała zebrane rzeczy za naszym
pośrednictwem dla Żmerynki.
Dziękuję również Miejsko-Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie za przekazanie wielu kartonów ze śpiworami, kocami, kurtkami zimowymi, środkami higienicznymi.
Bardzo dużo produktów zostało przyniesionych do naszego ośrodka przez prywatnych,
anonimowych z reguły darczyńców – za ich
wkład również bardzo serdecznie dziękuję.
Wszystkie paczki oznaczone i owinięte folią zostały przewiezione do magazynu Caritas,
oddział w Leżajsku.
Dzięki pani Justynie Sandomierskiej, która
uzgodniła z ks. Arturem Jańcem, dyrektorem
Caritas Archidiecezji Przemyskiej, przewiezienie zebranych przez nas produktów dla Żmerynki do Lwowa transportem Caritasu, już niedługo dary trafią do miejsca docelowego.
Serdecznie dziękuję pracownikom Caritas
w Leżajsku, za zajęcie się organizacją transportu zebranych przez nas darów.

Olga Partserniak – autorka apelu o pomoc

O odebraniu towaru ze Lwowa przez panią Olgę Partserniak, która prosiła nas o pomoc w zamieszczonym na facebooku nagraniu wideo: https://www.facebook.com/
SOSW.Lezajsk, będziemy wszystkich Państwa
informować.
To jest pierwszy transport do Żmerynki, ale
nie ostatni.
Tomasz Chrząstek
Dyrektor SOSW im. św. Jana Pawła II w Leżajsku
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Powiatowa Orkiestra DIVERTIMENTO
zaprasza muzyków w swoje szeregi

29 stycznia w Powiatowej Sali Koncertowej przy ZSL w Leżajsku oraz 20 lutego we Franciszkańskim Ośrodku Kultury w Leżajsku odbyły się koncerty Powiatowej Orkiestry Divertimento, której
pojawienie się wzbogaciło ofertę kulturalną powiatu leżajskiego od strony muzycznej. Orkiestra
zaprasza w swoje szeregi wszystkich, którzy chcieliby wspierać jej rozwój swoimi talentami.
Formacja powstała w 2019 roku. Ideą jej powstania było umożliwienie lokalnym muzykom rozwoju zainteresowań, uzdolnień oraz
umiejętności muzycznych. Liderem, kierownikiem artystycznym oraz aranżerem zespołu
jest dyrygent Michał Grzywna. Orkiestra działa
przy Powiatowej Sali Koncertowej znajdującej
się w budynku Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku. W skład orkiestry wchodzi 35 muzyków
z terenu powiatu leżajskiego i okolic. Swoimi
występami promuje i popularyzuje wartościowe utwory muzyczne. W swoim repertuarze
posiada muzykę filmową i musicalową, kolędy, oraz utwory patriotyczne i okolicznościowe w autorskich aranżacjach dyrygenta. Orkiestra często koncertuje z solistami Grupy
Wokalnej „Meritum” działającej przy Miejskim
Centrum Kultury w Leżajsku pod dyrekcją Bartłomieja Urbańskiego i przy współpracy Jacka Brzuzana. Częste występy oraz sale wypełnione po brzegi świadczą o tym, że koncerty
spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem
publiczności. Do prężnego rozwoju orkiestry
przyczyniło się jej doposażenie poprzez zakup
instrumentów na kwotę prawie 200 000 zł
z funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiatu Leżajskiego.
MB
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Fot. Jacek Brzuzan
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Dzieje starostwa leżajskiego na przestrzeni wieków
torii
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Pomimo pewnego ożywienia gospodarczego następującego od połowy XVIII w. starostwo leżajskie nie osiągnęło już poziomu
z końca XVI „złotego wieku”. Czasy konfederacji barskiej (1768-1772) przyniosły kolejne zubożenie starostwa w wyniku walk i przemarszów wojskowych, egzekwowania podatków
i rekwizycji dokonywanych zarówno przez
władze Generalności Konfederacji, jak i wojska rosyjskie.
I rozbiór Polski w 1772 r. przynosi zasadniczą zmianę, jeśli chodzi o stan prawno-administracyjny na Leżajszczyźnie. Cały okoliczny teren został włączony do monarchii
austriackiej, a mocą uniwersału pełnomocnego komisarza rządowego z 28 stycznia 1773
r. starostwo leżajskie weszło do dóbr monarchicznych Habsburgów, jako tak zwane dobra kameralne (dominium),w ramach prowincji zwanej Królestwo Galicji i Lodomerii.
Pod względem administracyjnym należało
do cyrkułu w Pilźnie z dystryktem w Łańcucie.
W imieniu mieszczan leżajskich wierność cesarzowej Marii Teresie ślubował w Łańcucie
wójt Leżajska, potwierdzając ten akt miejską
pieczęcią, zaś szlachta i duchowieństwo zaprzysięgli swą wierność w siedzibie cyrkułu w Pilźnie. W wyniku zmian administracyjnych w monarchii Leżajsk w latach 1775-1782
był siedzibą dystryktu. Po kolejnej reorganizacji i likwidacji dystryktów znalazł się w cyrkule rzeszowskim. Po podziale osad miejskich
w Galicji w 1785 r. na miasta i miasteczka, Leżajsk został zaliczony do miasteczek. Władza
w nim należała do zarządu złożonego z wójta
i rady syndyków miejskich. Z ramienia starosty
cyrkułu pieczę nad zarządem sprawował prezydent syndyków.
W roku 1786 r. dominium leżajskie obejmowało miasto Leżajsk i 24 wsie, z których ściągnięto 20 530 florenów podatku. W 1795 r.
były w Leżajsku 152 domy mieszczańskie, 248
chałup należących do mieszczan, 1 zamek dominikalny (starościński), 1 dominikalny dom
zajezdny, 3 dominikalne szynki, 3 dominikalne
dworki, 6 mieszczańskich domów zajezdnych,
17 mieszczańskich karczem, 1 mieszczański
browar, 1 klasztor, 1 plebania rzymsko-katolicka, 1 plebania grecko-katolicka. Własnością
kameralną, czyli skarbu państwa austriackiego było 138 domów, od których czynsz był
płacony do dominium, własnością klasztoru
Bernardynów były 52 domy, z których czynsz
pobierali zakonnicy, 33 domy były własnością
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cz. IV.

Epoka rozbiorowa

plebana obrządku łacińskiego i on od nich
pobierał czynsz. W 1805 r. w Leżajsku żyło 536
rodzin liczących 3091 osób. Garnizon wojskowy składał się z 137 ułanów. Wśród mieszkańców 2137 było pochodzenia polskiego, 743
żydowskiego i 211 rusińskiego. Stacjonował
tutaj również garnizon wojskowy złożony ze
137 ułanów. Większość ludności utrzymywała się z pracy na roli i wykonywania pracy nakładczej w tkactwie i przędzalnictwie, z flisactwa i dziennej pracy zarobkowej. Ta grupa
ludności zamieszkiwała tzw. chałupy (budy).
Nimi zabudowano leżajskie przedmieścia:
Podklasztorze, Podolszyny, Maleniska. Domy
mieszczańskie były zbudowane w obrębie
dawnych obwarowań miejskich, wokół rozległego rynku i prowadzących z niego ulic. Na
skarpie opadającej w stronę tzw. Dołów Niemieckich mieściła się dzielnica żydowska. Rynek nie miał kształtu regularnego prostokąta,
ulice były kręte i miały nieregularną szerokość, przylegały do nich liczne place. Z materiału ogniotrwałego były zbudowane: kościół
farny, kościół i klasztor Bernardynów, cerkiew
(od 1832 r.), zamek, wieża dzwonnicza. Pozostałe domy były drewniane, kryte gontami
i słomą. Od 1781 r. na tereny starostwa leżajskiego zaczęli przybywać osadnicy niemieccy z Nadrenii, Westfalii i Saksonii. Zostali oni
ulokowani w pięciu wsiach: w Giedlarowej

(1772-1914)

(kolonia Gillershof ), Jelnej (kolonia Baranówka – Hirschbach), w Łukowej (kolonia „Niemcy”), Tarnawcu (kolonia Dornbach) i w Woli
Zarczyckiej (kolonia Königsberg). Część kolonistów osiadło również w samym Leżajsku.
W większości byli oni wyznania protestanckiego, oprócz katolików z Dornbachu.
Wskutek znacznych kosztów zarządzania majętnością leżajską, skarb państwa austriackiego wystawił ją na licytację do sprzedaży. Na podstawie kontraktów z 17 grudnia
1819 r. oraz z 17 stycznia i 20 marca 1820 r.
nabył je hr. Wojciech Mier za łączną sumę
273 052 reńskich i 35 koron. W skład tego majątku wchodziły: miasto Leżajsk i 28 wsi. Dobra obejmowały: 4 folwarki (w tym dwa nowo
zorganizowane na terenach leśnych, częściowo wykarczowanych) liczące w sumie 1231
morgów [1 morga austriacka = 0,5755 ha]
gruntów ornych, 25 morgów stanowiły ogrody, 176 łąki i pastwiska. Największe obszarowo były lasy – 14 805 morgów. Wszystko przynależało do wspomnianych wyżej folwarków.
Na terenie leżajskich dóbr kameralnych były
tez obiekty przemysłowe: 2 tartaki, 7 młynów, browar, 2 folusze i 3 gorzelnie. Wojciech
(vel Albert) Mier ur. 19 kwietnia 1759 r. w Radziechowie w województwie bełskim (obecnie obwód lwowski) jako syn Józefa i Anastazji Marianny z Boguszów. Wszechstronnie
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Alfred I Potocki (1786-1862). Malował Polkowski

wykształcony, był znanym poetą oświeceniowym, tłumaczem literatury francuskiej,
w sferze politycznej przeciwnikiem Konstytucji 3 Maja i zwolennikiem Targowicy. Spuścizną po nim w Leżajsku jest wybudowany
przez niego klasycystyczny pałac (ul. Furgalskiego), mający być w jego zamierzeniu jednym z centrów kulturalnych Galicji Wschodniej. Mier chciał dołączyć do takich ośrodków
jak Łańcut Potockich, Sieniawa Czartoryskich,
Zarzecze Dzieduszyckich czy Przeworsk Lubomirskich. Dobra leżajskie były jednak zadłużone, więc Mier podjął decyzję o przekazaniu
ich za dożywocie hr. Alfredowi I Potockiemu.
Kontrakt spisano we Lwowie 28 lipca 1831 r.
Wskutek szalejącej epidemii cholery na Leżajszczyźnie postanowił wyjechać do Wiednia,
jednak zmarł na nią 22 sierpnia 1831 r. w trakcie kwarantanny w karczmie leżącej przy gościńcu wiedeńskim w okolicach Kęt (powiat
oświęcimski). Wdowa po nim, hrabianka austriacka Karolina Ungnad von Weissenwolff
pobierała rentę od Potockich do swojej śmierci 31 sierpnia we Wiedniu. Dobra leżajskie weszły w skład Ordynacji Łańcuckiej ostatecznie
w 1840 r.
Reforma administracji i podziału terytorialnego Galicji, przeprowadzona w 1855 r., stała się podstawą do utworzenia powiatu leżajskiego z siedzibą władz powiatowych
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Alfred II Potocki (1822-1889) – obraz Jana Matejki

w Leżajsku. Zamieszkiwało go 31 890 osób.
Starostą został Gottlieb Rit, któremu podlegał
sąd powiatowy oraz urząd finansowy. Oprócz
władzy administracyjnej powołano również
samorząd w postaci rady narodowej z marszałkiem na czele. Dwunastoletni okres funkcjonowania powiatu stworzył tradycję więzi
regionu z miastem. Niżsi urzędnicy starostwa
wrośli w lokalną społeczność. Powstanie posterunku żandarmerii i sądu pozwoliło na
ukrócenie fali rozbojów i kradzieży. W Leżajsku
znajdowała się stacja pocztowa i prywatne firmy przewozowe. Cechmistrzowie w urzędach
probierczych legalizowali jednostki pomiaru
i przyrządu pomiaru długości, objętości, masy
i zawartość kruszcu. Istnienie powiatu leżajskiego było jednak krótkotrwałe. Kolejna reforma związana z powstaniem Austro-Węgier
w 1867 r. spowodowała, iż siedzibą powiatu
został Łańcut. Powszechnie wiedziano, że stało się tak zgodnie z wolą Alfreda II Potockiego,
człowieka bliskiego cesarzowi Franciszkowi
Józefowi II, późniejszego ministra i premiera
Austro-Węgier. Odczuto to jako krzywdę, bo
Łańcut był ówcześnie mniejszym miastem od
Leżajska. Połowicznym sukcesem samorządowców leżajskich było utworzenie urzędu
podatkowego w 1886 r., placówki prokuratury w 1892 r., stanowiska geodezyjnego i stanowiska kierownika melioracji w 1909 r. oraz

inspektoratu straży skarbowej w 1912 r. Ważnym impulsem w rozwoju gospodarczym regionu było wybudowanie linii kolejowej Przeworsk – Rozwadów w latach 1896-1900, która
połączyła Leżajsk z Lwowem i Krakowem.
W naszym regionie przystanki ulokowano
w Grodzisku Dolnym (a właściwie w obecnych
Chałupkach Dębniańskich), Leżajsku, Sarzynie
i Łętowni. Wielkim osiągnięciem społeczności
lokalnej w epoce rozbiorowej było utworzenie w 1912 r. Miejskiego Gimnazjum Realnego, skupiającego uczniów z Leżajska i okolicznych wiosek. Wielką rolę w jego utworzeniu
odegrali burmistrz Leżajska Bronisław Nowiński, wicemarszałek Rady powiatu łańcuckiego
Bolesław Żardecki i Towarzystwo Wspierania
Miejskiego Gimnazjum Prywatnego w Leżajsku. Zapoczątkowane dzieło okazało się trwałe i żywotne, wielorako wpływając na rozwój
Leżajszczyzny. [Cdn.]
Roman Federkiewicz
Muzeum Ziemi Leżajskiej

Bibliografia:
Alojzy Zielecki Leżajsk w okresie zaborów [w:] J. Półćwiartek [red.] Dzieje Leżajska, Leżajsk 2003.
Halina Fedirko, Janusz Fedirko Wojciech Mier, libertyn, targowiczanin, leżajszczanin. Cz II. [w:] Almanach
Leżajski nr 7/2011. Leżajsk 2011.
Irena Rychlikowa Szkice o gospodarce panów na Łańcucie. Łańcut 1971.
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Tegoroczne obchody poświęcone Narodowemu Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyły się 2 marca.
Przed rozpoczęciem wydarzenia zgromadzeni minutą ciszy wyrazili swoją solidarność
z Ukrainą.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Obecni na uroczystości mieli okazję wysłuchać występu reprezentantów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku oraz Niepublicznej Szkoły Muzycznej II st. w Leżajsku. Głównym punktem programu
było wygłoszenie prelekcji pt. „Żołnierze Wyklęci – wierni Bogu i Ojczyźnie” przez dr. Dariusza Półćwiartka, nauczyciela Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.
W wydarzeniu uczestniczyli członkowie Rady Muzeum: jej przewodniczący dr Dariusz Półćwiartek, Roman Szałajko, (sekretarz Gminy Ku-

ryłówka) oraz Stanisław Chmura. Ponadto w wydarzeniu udział wzięli:
dyrektor Szkoły Muzycznej w Leżajsku Stanisław Jaworski, prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego – koło Leżajsk Andrzej Szumilas, reprezentant Sarzyńskiego Stowarzyszenia Eksploracyjnego „Sarzyńscy Zwiadowcy Historii” Jan Paszek oraz lokalni pasjonaci historii
m.in. Jacek Więcław, Rafał Ciryt i Franciszek Kak z Tarnogóry.
MZL

Wieczór patriotyczny w Łukowej
5 marca Koło Gospodyń Wiejskich w Łukowej zorganizowało wieczór
patriotyczny pt. „Żołnierze Wyklęci – wierni Bogu i Ojczyźnie”.
Wśród zaproszonych gości byli: Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, przewodnicząca stowarzyszenia „Gospodynie
Razem” Natalia Biała-Kostyra, Danuta Kurzyp i Anna Kozyra-Siuzdak,
Dariusz Łata oraz mieszkańcy Łukowej. Nie mogło zabraknąć Kół Gospodyń Wiejskich z gminy oraz zaprzyjaźnionych KGW wraz z zespołami z Przychojca i Dębna. Wydarzenie zaszczyciły swoją obecnością
również: zespół ,,Siódemka” z Sarzyny i Klub Seniora z Nowej Sarzyny.
Uroczystość rozpoczęła się powitaniem wszystkich zaproszonych
gości. Następnie Koło Gospodyń Wiejskich z Łukowej zaprezentowało
swoją część artystyczną wykonując utwór „Rozkwitały pąki białych róż”.
Bezpośrednio po nim został wygłoszony wykład poświęcony Żołnierzom Wyklętym, który przedstawił dr Dariusz Półćwiartek, podkreślając wielki wkład w przywiązaniu żołnierzy podziemia niepodległościowego do Ojczyzny. Nowa, komunistyczna władza „ludowa” niszczyła
wszelkie związki żołnierzy Niezłomnych z przywiązaniem do tradycji
i Boga.
W dalszej części spotkania wystąpiły: Koło Gospodyń Wiejskich z zespołem „Kalina” z Przychojca, Danuta Kurzyp i Anna Kozyra-Siuzdak, zespół ,,Siódemka” z Sarzyny oraz Koło Gospodyń z zespołem z Dębna,
wykonując pieśni i wiersze patriotyczne. Po części artystycznej panie
z Koła Gospodyń z Łukowej zaprosiły uczestników na poczęstunek.
Renata Półćwiartek
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Medalowy początek roku dla zawodników LKKK

lutego w hiszpańsk im Sabadel niedaleko Barcelony odbyły
się Otwarte Mistrzostwa Hiszpanii z udziałem ponad 270 zawodników z 10
państw. Bardzo dobrze zaprezentowały się
w nich zawodniczki Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate z sekcji w Nowej Sarzynie, które
zdobyły 5 medali.
Oliwia Wojtas wywalczyła złoty medal
w konkurencji kumite i złoty w kata, Anna
Szczuka zdobyła złoto w kumite i brąz w kata,
zaś Aleksandra Koszałka wywalczyła srebrny medal w kumite. Bardzo miłym akcentem
podczas mistrzostw było wręczenie Ani certyfikatu wraz z pasem mistrzowskim.
Kierownikiem ekipy i opiekunem był shihan Dariusz Burda. Podczas pobytu zawodniczkom i ich opiekunom udało się również
zwiedzić Barcelonę.

5

marca 2022 w Hali MOSiR w Dukli odbyły
się Mistrzostwa Makroregionu Południowego i Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Młodzików Karate Kyokushin z udziałem około 240 zawodników z 35 klubów. Rywalizacja
rozgrywała się w blisko 40 kategoriach kumite i kata na 3 matach z udziałem 31 sędziów.
Otwarcia mistrzostw dokonali wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik oraz wiceburmistrz Łukasz Piróg. Organizatorem mistrzostw był sensei Marek Sawczuk z Krośnieńskiego Klubu
Kyokushin Karate.
To był bardzo dobry występ dla zawodników LKKK, którzy przywieźli ze sobą 10 me-
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dali. Taki wynik cieszy tym bardziej, że zawody
miały bardzo mocną obsadę w każdej kategorii wiekowo-wagowej, walki, które odbywały
się na wysokim poziomie oraz udział tylko 12
zawodników z LKKK.
W turnieju uczestniczyli również Gabrysia
Wanat, Krzysztof Moskot, Iga Perlak, Aleksandr
Koszałka oraz trener shihan Dariusz Burda.
Udział zarówno w Mistrzostwach Hiszpanii, jak i Mistrzostwach Makroregionu Południowego możliwy był dzięki wsparciu m.in.
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz Powiatu
Leżajskiego.
LKKK

Wyniki poszczególnych zawodników LKKK:
- Oliwia Wojtas: złoto w kata i srebro w kumite,
- Wojciech Rychel: złoto w kumite,
- Michał Kuryś: srebro w kata i brąz w kumite,
- Maja Żuraw: brąz w kumite
- Nikola Jaśkiewicz: brąz w kata,
- Stanisław Stachula: brąz w kumite,
- Filip Baran: brąz w kumite,
- Julia Wołoszyn: brąz w kumite
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Borneo
Malezja

Nie tylko orangutany

cz. 4

podróż 102
30 km od Sandakanu, na wschodnim wybrzeżu Sabah, znajduje się niewielka miejscowość Sepilok. To obowiązkowy punkt dla
miłośników przyrody Borneo. Znajduje się tutaj Sempilok Orangutan Rehabilitation Center – najsłynniejszy ośrodek tego rodzaju na
świecie.
Na skraju rozległej dżungli, młode, osierocone lub okaleczone orangutany przygotowuje się do radzenia sobie w ich naturalnym
środowisku.
Na początku wizyty w Sepilok można obejrzeć film dokumentalny o ośrodku i zobaczyć, jak wyglądają poszczególne etapy przystosowania do samodzielnego życia zwierząt
w dżungli. Dostępna jest również wystawa
obrazująca działalność ośrodka.
Punktualnie o godzinie dziewiątej zostajemy wpuszczeni na drewniany pomost, wijący się wśród bujnej, tropikalnej roślinności,
prowadzący do ośrodka. Musimy jednak pamiętać, że pomost biegnie przez fragment
dziewiczej dżungli dostępnej dla każdego
zwierzaka, co skutkuje niespodziewanymi
spotkaniami – często również z orangutanami. Tym razem rodzina makaków stała się celem naszych zdjęć.
Dochodzimy do budynku, w którym zza
wielkich szyb możemy oglądać zabawy i karmienie orangutanów. Niestety, widok przez
szyby jest mocno zniekształcony.
O dziesiątej rozpoczyna się karmienie. Ku
radości oglądających, niektóre orangutany są
przyprowadzane przez opiekunów z ośrodka,
ale są i takie, które same przychodzą z lasu. To
otwarty fragment rozległej dżungli, po którym
swobodnie mogą przemieszczać się zwierzęta. Spoglądając na radośnie bawiące się malce, nasuwa się jednak wiele pytań.
Dlaczego orangutany potrzebują tej
pomocy?
Otóż przybywając do ośrodka zazwyczaj
w młodym wieku, osierocone przez matki
albo dorosłe – okaleczone, niepełnosprawne potrzebują rozwinąć wystarczająco swoje umiejętności, aby przetrwać na wolności.
Urodzony w dziczy orangutan wychowuje
się przy matce od 6 do 10 lat. W tym czasie
matka uczy go wszystkiego, co jest mu niezbędne do przeżycia. Mały orangutan uczy się
które owoce i części roślin nadają się do jedzenia, jak zdobyć pokarm i wodę, jak zbudować sobie gniazdo (tak – orangutany budują
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na drzewach gniazda) oraz jak wspinać się po
drzewach. Przez ten cały czas mały orangutan
jest całkowicie zależny od swojej matki. Jeśli
zostanie od niej oddzielony, ma nikłe szanse
na przetrwanie.
Dlatego w takich ośrodkach jak ten, zwierzęta są uczone tych wszystkich czynności.
Dzięki temu mają możliwość powrotu do
lasu, przetrwania i życia w naturalnym środowisku. Pobyt jednego orangutana tutaj zajmuje około 10 lat. Po tym czasie orangutan staje się niezależny.
Głównym powodem masowego wymierają orangutanów jest, niestety, człowiek. Malutkie orangutany są często znajdowane w lesie
same, bez matki która została brutalnie zabita. Takie sytuacje zdarzają się np. kiedy orangutan chce zdobyć pożywienie i buszuje po
plantacji palmy olejowej. Miejsce, gdzie znajduje się plantacja założona przez człowieka
było kiedyś domem dla orangutanów. Nie
jest więc dziwne, że zwierzęta wracają na ten
teren, szczególnie, że mogą zdobyć tam coś
do jedzenia.
Niestety, nadal kłusownicy w trakcie obławy zabijają dorosłe orangutany, by bezbronne
maleństwa sprzedać na czarnym rynku.
Sporo orangutanów ginie również podczas
wypalania dżungli pod plantacje palm.
Rząd Malezji zakazał nielegalnego handlu
orangutanami i nakłada surowe kary więzienia na każdego, kto zostanie przyłapany na trzymaniu orangutana jako zwierzęcia
domowego.
Ale to nie wszystko. Czeka nas jeszcze jedno karmienie, gdzie mamy szanse zobaczyć
orangutany już nie przez szybę i być bardzo
blisko nich.
Musimy jednak pamiętać odwiedzając to
miejsce, że nie ma stuprocentowej gwarancji,

że zobaczymy orangutany. To są dzikie zwierzęta i mogą po prostu nie chcieć przyjść do
ośrodka. Szczególnie teraz w porze deszczowej, kiedy pokarmu w dżungli jest znacznie
więcej niż w porze suchej.
Strażnicy przestrzegają turystów, by pod
żadnym pozorem nie próbowali dotykać, dokarmiać czy przywoływać małp. To są dzikie
stworzenia, które mogą nie tylko pozbawić
nas cennych przedmiotów, ale również mogą
być niebezpieczne.
Z niecierpliwością czekamy na pojawienie
się tych sędziwych z wyglądu małp.
Są już wszędobylskie makaki. Sprytne,
wścibskie i zadziwiająco punktualne.
Nagle wielkie poruszenie. Z koron drzew
schodzi Orang-Hutan – „Człowiek Leśny”. Tak
w języku malajskim tłumaczy się nazwę, jednej z inteligentniejszych małp człekokształtnych. W połowie lat 90. XX wieku odkryto, że
w jednej z populacji orangutanów osobni-
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Fragment tropikalnego lasu

ki regularnie posługują się narzędziami przy
zdobywaniu pożywienia.
Podczas karmienia nie odtrąca się innych gatunków małp. Wizyta innego gatunku mieszkającego w lesie jest bardzo dobrą
szkołą dla orangutanów. Uczą się wtedy, że
nie są jedynymi zwierzętami zamieszkującymi las równikowy i muszą konkurować z innymi o pożywienie.
Przysmaki orangutanów to wszelkiego rodzaju owoce: arbuzy, pomelo, figi, papaja, bataty, durian, rambutany, mangostany, banany, ale również trzcina cukrowa, młode pędy
drzew i niektóre kwiaty.
Orangutany są gatunkami krytycznie zagrożonymi. Liczbę dziko żyjących orangutanów
szacuje się na 40-60 tysięcy na Borneo i 7000
na Sumatrze. Całe szczęście, są na świecie ludzie, którym zależy na losie tych zwierząt i robią wszystko, aby pomóc im przetrwać.
Niestety nie wszystkie zwierzęta są w stanie
przystosować się do życia w lesie. Te, które sobie nie radzą, pozostają pod opieką ośrodka.
Tylko lub aż 66% orangutanów jest zdolnych
po rehabilitacji do życia w lesie. Najtrudniej
jest tym orangutanom, które trafiły do ośrodka jako dorosłe osobniki, odbite z niewoli.
Obecnie w rezerwacie żyje od 60 do 80
orangutanów. 25 młodych osieroconych
zwierząt przebywa w żłobkach ośrodka pod
opieką personelu.
Będąc w centrum rehabilitacyjnym dla
orangutanów warto zajrzeć do kolejnego
miejsca, w którym pomaga się zwierzętom,
czyli do schroniska niedźwiedzi malajskich
(Sun bear), które znajduje się naprzeciwko
Centrum Rehabilitacji Orangutanów.
Niedźwiedzie malajskie są najmniejszymi i jednymi z najrzadziej występujących gatunków niedźwiedzi na świecie. Niezależnie
nr 3/2022 (205) n

KURIER POWIATOWY

od płci osiągają masę dużego psa, ok. 35 kg.
Samce są z reguły masywniejsze od samic. Gatunek ten jest jednym z najsłabiej poznanych
niedźwiedziowatych. Wiadomo, że występuje w lasach deszczowych niemal całej Azji. Ich
krótkie, gęste futro pozwala na życie w tym
niezbyt sprzyjającym klimacie (gorącym i wilgotnym przez prawie cały rok). Opanowane
umiejętności, takie jak wspinanie się po drzewach (bardzo długie pazury oraz nieowłosione stopy umożliwiają pewny chwyt i objęcie
całego pnia drzewa), budowanie noclegowych gniazd wśród gałęzi czy zlizywanie nektaru z kwiatów również dowodzą na idealną
aklimatyzację w tym ekosystemie. Co istotne,
niedźwiedzie malajskie nie zapadają w sen
zimowy. Samica rodzi najczęściej jedno lub
dwoje młodych. Noworodki niedźwiedzia malajskiego są ślepe, głuche i w pełni zależne od
opieki matki. Pozostają przy niej aż do osiągnięcia dojrzałości płciowej w wieku ok. 3 lat.
Niedźwiedź malajski należy do gatunków
zagrożonych wyginięciem, jednak brakuje wystarczających danych, które pozwoliłyby określić stopień tego zagrożenia. Młode
niedźwiadki są często odbierane matkom,
a następnie zabierane do domów jako ma-

skotki. Wyrastają zwykle w ciasnych klatkach
przy domach na niebezpieczne zwierzęta.
Dorosłe niedźwiedzie są w Azji zabijane dla
woreczka żółciowego, którego zawartość
uchodzi w Chinach, Korei czy Wietnamie za
lek. Także łapy niedźwiedzi uważa się, głównie
w Chinach, za przysmak. Niedźwiedzie malajskie zabija się także dla sportu.
Pazerność i pycha człowieka nie zna granic.
Pomimo zakazu handlu oraz objęcia ochroną tego gatunku, kłusownictwo nie wróży dobrze przetrwaniu niedźwiedzia malajskiego
w warunkach naturalnych.
Zwiedzając centrum z platform umieszczonych wśród drzew mamy okazję obserwować
niedźwiedzie w ich naturalnym środowisku.
Gdzieniegdzie ustawione są lunety, które
umożliwiają lepszą obserwację zwierząt, a tablice informacyjne są pełne ciekawostek na
ich temat.
Wizyta w każdym z tych miejsc łapie za serce i skłania do refleksji nad tym, ile złego potrafi wyrządzić człowiek w imię pieniądza.
Zdjęcia, tekst: Ireneusz Wołek

Zapraszam do obejrzenia filmu na YouTube
– Niezwykly Świat Borneo Malezja
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Wsparcie dla osób do 30 roku życia
w ramach projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że prowadzi bezterminowe nabory wniosków.
W ramach projektu

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)”
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

·

o przyznanie BONU NA ZASIEDLENIE dla osób do 30 roku życia,

·

o zorganizowanie STAŻU dla osób do 30 roku życia.
W ramach projektu

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (VI)”
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

·

o przyznanie JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
dla osób do 30 roku życia,

·

o przyznanie BONU NA ZASIEDLENIE dla osób do 30 roku życia,

·

o zorganizowanie STAŻU dla osób do 30 roku życia.

Co to są jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej (tzw. dotacja)?
Przyznawane jednorazowo, bezzwrotne środki na
rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, które są zainteresowane prowadzeniem
własnej firmy przez okres minimum 15 miesięcy.

Co to jest bon na zasiedlenie dla
bezrobotnego do 30 roku życia?
Bon na zasiedlenie stanowi gwarancję przyznania
środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza
miejscem dotychczasowego zamieszkania.
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Co to jest staż?
Staż stanowi formę aktywizacji zawodowej osoby
bezrobotnej, która umożliwia nabycie umiejętności
praktycznych/kompetencji do wykonywania pracy
przez realizowanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Za okres odbywania stażu wypłacane jest stypendium.

Kto może ubiegać się o wsparcie w ramach projektu
„Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie leżajskim (V)”?

Uczestnikami mogą zostać kobiety i mężczyźni
w wieku 18-29 lat (tj. osoby, które mają ukończone
18 lat, do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku
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życia), w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku jako bezrobotne, spośród których:
– co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu* i szkoleniu** (tzw. młodzież
NEET zgodnie z definicją przyjętą w Programie
Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).
– co najmniej 20% stanowią osoby znajdujące się w szczególnie trudniej sytuacji na rynku
pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne lub osoby o niskich
kwalifikacjach.
Wsparcie dla osób przystępujących do projektu będzie udzielane w ciągu 4 miesięcy od dnia
przystąpienia do projektu.

Kto może ubiegać się o wsparcie w ramach projektu
„Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie leżajskim (VI)”?

Uczestnikami mogą zostać kobiety i mężczyźni
w wieku 18-29 lat (tj. osoby, które mają ukończone
18 lat, do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku
życia), w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu* i szkoleniu** (tzw. młodzież NEET zgodnie
z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).
Wsparcie dla osób przystępujących do projektu będzie udzielane:
– osobom w wieku od 18 do 24 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji,
– osobom w wieku od 25 do 29 roku życia
w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do
projektu.
Projekty zapewniają możliwość skorzystania ze
wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu
włączenia społecznego realizowanych w ramach
celu tematycznego 9 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 spełniającym
powyższe warunki, PUP współpracuje w tym zakresie
z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.

Do kiedy można składać wnioski?
Nabór wniosków bezterminowy do wyczerpania
środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
Uwaga!
Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z warunkami i zasadami przyznawania wsparcia przez
PUP w Leżajsku. Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniach o naborze wniosków zamieszczonych na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku pod adresem: www.lezajsk.praca.
gov.pl. Wnioski i regulaminy są zamieszczone bezpośrednio pod ogłoszeniem oraz w menu „Dokumenty do pobrania”:
– Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych kobiet i mężczyzn
do 30 roku życia.
– Nabór wniosków o przyznanie BONU NA
ZASIEDLENIE dla osób do 30 roku życia w ramach
projektów PO WER
– Nabór wniosków o zorganizowanie STAŻU dla
osób do 30 roku życia w ramach projektów PO
WER
Wnioski w formie papierowej dostępne są w Punkcie
Obsługi Klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Leżajsku.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku ul. Mickiewicza 56 – przygotowane dokumenty należy złożyć w kopercie do
oznaczonej skrzynki podawczej ustawionej obok
Punku Obsługi Klienta.

Szczegółowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku
ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk
tel. 17 240 67 20; www.lezajsk.praca.gov.pl
Sporządziła: Elżbieta Buszta

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

ZAREKLAMUJ SIĘ
w Kurierze Powiatowym
TEREN ROZPOWSZECHNIANIA:
powiat leżajski:
miasto Leżajsk, gmina Leżajsk
miasto i gmina Nowa Sarzyna,
gmina Grodzisko Dolne,
gmina Kuryłówka,
NAKŁAD: 3000 egz.
format A4 – 280 zł brutto
format 1/2 A4 – 140 zł brutto
format 1/4 A4 – 70 zł brutto

SKLEP NAJWIĘKSZY
ROWEROWY SKLEP
SERWIS SPORTOWOSPRZEDAŻ ROWEROWY

Leżajsk
ul.Mickiewicza 74,

Żołynia
ul.Białobrzeska 1 I piętro (obok dworca)
tel. 660 512 185 tel. 666 349 932
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KONTAKT: 17 240 45 72

OGŁOSZENIE PŁATNE

BLOK REKLAMOWY
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czynne pon.-pt. 8.30-16.30

