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 dzień za dniem
50 lat wspólnej drogi

26 lipca br. w Urzędzie Stanu Cywilne-
go w Leżajsku dwie pary małżeńskie: Zyta 
i Władysław Gwoździowie oraz Maria i Mi-
chał Serafinowie świętowały złote gody.

Z rąk Burmistrza Leżajska Piotra Urbana 
odebrały medale „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie” przyznane przez Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego.

Jubilaci otrzymali kwiaty, podarunki, pod-
jęci zostali poczęstunkiem – kawa, herbata, 
ciasta, owoce i – oczywiście – lampka szam-
pana. Dostojni goście mieli co wspominać. 
Przeżyli razem 50 lat wspólnej małżeńskiej 
drogi, wychowali dzieci, doczekali się wnu-
ków; mogli podzielić się swymi radościami. 
Wcześniej dorastali w Leżajsku, uczyli się w 
miejscowych szkołach, mieli kolegów i kole-
żanki ze szkolnej i nie tylko szkolnej ławki... 
naprawdę było co wspominać.

I było też się czym cieszyć, bo taki jubile-
usz trafia się tylko wybrańcom.

(bwl)

20 lat Straży Miejskiej 
w Leżajsku

26 sierpnia br. Burmistrz Leżajska Piotr 
Urban zaprosił do ratuszowej sali posie-
dzeń strażników miejskich na uroczyste ju-
bileuszowe spotkanie. Uczestniczył w nim 
też Komendant Powiatowy Policji w Leżaj-
sku Marian Szkodziński.

Z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia Stra-
ży Miejskiej w naszym mieście jej członko-
wie otrzymali od burmistrza listy gratulacyj-
ne. Do życzeń dołączył się też Komendant 
Powiatowy Policji, który podkreślił znacze-
nie wspólnych patroli policjantów i strażni-
ków miejskich dla zwiększenia bezpieczeń-
stwa w mieście.

 Od lewej:  Paweł Bazylewicz,  zastępca
burmistrza Leżajska Marek Karakuła, Lesław 
Kochan, Skarbnik Miasta Mariusz Pacyniak, 
Janusz Prochera, Paweł Wołowiec, Marian 
Król, Powiatowy Komendant Policji Marian 
Szkodziński, Dariusz Tarajko, Burmistrz 
Leżajska Piotr Urban, Jerzy Białkowski – 
komendant Straży Miejskiej.

Leżajsk 
ma biskupa

16 lipca br. papież Benedykt XVI mianował o. Damiana Musku-
sa OFM biskupem pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej.

Dzień przyjęcia sakry biskupiej to 28 września br., miejsce – Kate-
dra Wawelska.

O. Damian Andrzej Muskus OFM urodził się w Nowej Sarzynie, ale 
dzieciństwo i lata młodzieńcze spędził w Leżajsku, gdzie pobierał 
nauki. W leżajskim klasztorze przy Sanktuarium Matki Bożej Pocie-
szenia odbył też roczny nowicjat. Ma 43 lata i jest najmłodszym pol-
skim biskupem.

Z okazji dostąpienia tak wielkiego zaszczytu o. Damianowi Musku-
sowi list gratulacyjny przesłał Burmistrz Leżajska Piotr Urban. Przyjął 
też zaproszenie na Ingres.

W następnym wydaniu przedstawimy szerzej sylwetkę bp. o. 
D. Muskusa oraz relację z tej uroczystości.

(am)

INFORMACJA
BURMISTRZA LEŻAJSKA

z dnia 23 września 2011 r.
Informuję zainteresowane osoby i instytucje o możliwości skła-

dania wniosków w sprawie nadania przez Radę Miejską w Leżaj-
sku tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Leżajska” i „Zasłużo-
ny dla Miasta Leżajska”.

Zgodnie z Regulaminem nadania tych tytułów zgłoszenia mogą 
składać: radny Rady Miejskiej, Burmistrz Leżajska, co najmniej 5 
osób fizycznych, osoby prawne i inne jednostki nie posiadające 
osobowości prawnej. Zgłoszenie należy sporządzić na formularzu 
dostępnym na stronie internetowej Urzędu lub bezpośrednio w 
Urzędzie Miejskim.

Termin składania zgłoszeń do Urzędu Miejskiego w Leżajsku 
upływa 31 grudnia 2011 r.

Burmistrz Leżajska
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 KĄCIK RZECZNIKA  ogłoszenia
Wypłata emerytur 
dla kontynuujących zatrudnienie

Od 1 października 2011 r. zostanie wstrzymana wypłata emerytur z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych i okresowych emerytur kapitałowych, przyznanych w roku 2010 i w latach 
wcześniejszych, osobom, które nie rozwiązały stosunku pracy zawartego przed nabyciem 
prawa do emerytury. Wstrzymana zostanie również wypłata okresowej emerytury kapitało-
wej, wypłacanej – z innym niż emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – świadcze-
niem, do którego prawo ustalił oddział ZUS albo inny organ emerytalny lub rentowy.

Praca i emerytura
Nie zostaną zawieszone emerytury pobierane przez osoby, które rozwiązały stosunek pra-

cy zawarty przed przyznaniem emerytury wcześniejszej, a następnie – po nawiązaniu no-
wego stosunku pracy – nabyły prawo do emerytury powszechnej w związku z osiągnięciem 
wieku emerytalnego, tj. 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna.

Oznacza to, że ZUS nie wstrzyma z dniem 1 października 2011 r. wypłaty emerytury przy-
znanej przed 1 stycznia 2011 r. osobie uprawnionej do emerytury powszechnej, która przed 
przyznaniem tej emerytury była uprawniona do emerytury wcześniejszej i rozwiązała sto-
sunek pracy zawarty przed nabyciem prawa do tej emerytury, a następnie zawarła kolejny 
stosunek pracy i nadal wykonuje zatrudnienie w ramach tego stosunku pracy.

Przykład: Pani Janina od 2007 r. pobiera wcześniejszą emeryturę pracowniczą. Stosunek 
pracy zawarty w 1991 r., a więc przed nabyciem prawa do tej emerytury, rozwiązała z dniem 
31 marca 2008 r., a od 1 maja 2008 r. ponownie podjęła zatrudnienie. W sierpniu 2009 r. pani Ja-
nina ukończyła 60 lat i zgłosiła wniosek o emeryturę powszechną. Nadal kontynuuje zatrudnie-
nie podjęte z dniem 1 maja 2008 r. ZUS nie zawiesi prawa do emerytury powszechnej od 1 paź-
dziernika 2011 r., ponieważ pani Janina rozwiązała stosunek pracy zawarty przed nabyciem 
prawa do emerytury wcześniejszej

Trzeba rozwiązać stosunek pracy, aby ZUS podjął wypłatę emerytury
Osoby, które już rozwiązały stosunek pracy zawarty przed nabyciem prawa do emery-

tury i nie powiadomiły o tym organu wypłacającego świadczenie oraz osoby, które stosu-
nek pracy rozwiążą przed dniem 1 października 2011 r. – dla uniknięcia wstrzymania wy-
płaty emerytury od 1 października 2011 r. – powinny niezwłocznie przedłożyć w oddzia-
le ZUS świadectwo pracy lub zaświadczenie pracodawcy, potwierdzające fakt rozwiązania 
stosunku pracy.

Z dniem 1 października 2011 r. ZUS wstrzyma wypłatę:
•	 emerytur wcześniejszych, przyznanych przed dniem 1 stycznia 2011 r., osobom, które nie 

rozwiązały stosunku pracy, zawartego przed nabyciem prawa do tych emerytur;
Przykład: Pani Maria urodzona w 1952 r., od 2010 r. pobiera wcześniejszą emeryturę z tytułu 

pracy w szczególnych warunkach i kontynuuje zatrudnienie w ramach stosunku pracy zawarte-
go w 1983 r. Z dniem 1 października 2011 r. ZUS wstrzyma jej wypłatę emerytury.
•	 emerytur powszechnych, przyznanych przed dniem 1 stycznia 2011 r., osobom, które nie 

rozwiązały stosunku pracy, zawartego przed nabyciem prawa do tych emerytur, a wcze-
śniej nie były uprawnione do emerytur przyznanych – na podstawie ustawy o emerytu-
rach i rentach z FUS – z innego tytułu;
Przykład: Pani Anna urodzona w 1950 r., od 2010 r. pobiera powszechną emeryturę i konty-

nuuje zatrudnienie w ramach stosunku pracy zawartego w 1993 r. Z dniem 1 października 2011 r. 
ZUS wstrzyma jej wypłatę emerytury.
•	 emerytur powszechnych, przyznanych przed dniem 1 stycznia 2011 r. osobom, które przed 

nabyciem prawa do tych emerytur były uprawnione do emerytur wcześniejszych, ale nie 
rozwiązały stosunku pracy zawartego przed przyznaniem emerytury wcześniejszej;
Przykład: Pani Ola, urodzona w 1950 r., od 2010 r. pobiera powszechną emeryturę. Przed 

nabyciem prawa do tej emerytury pobierała emeryturę wcześniejszą, przyznaną w 2008 r. Pani 
Olga kontynuuje zatrudnienie w ramach stosunku pracy zawartego w 1993 r. Z dniem 1 paź-
dziernika 2011 r. ZUS wstrzyma wypłatę emerytury.
•	 emerytur, przyznanych przed dniem 1 stycznia 2011 r., osobom, które nie rozwiązały sto-

sunku pracy, zawartego przed nabyciem prawa do tych emerytur, a przed uzyskaniem 
tych emerytur pobierały emerytury pomostowe lub nauczycielskie świadczenia kompen-
sacyjne.
Przykład: Pani Janina w maju 2009 r. uzyskała emeryturę pomostową. Jednym z warunków 

wymaganych do przyznania tej emerytury było rozwiązanie stosunku pracy. W czerwcu 2009 r. 
pani Janina zatrudniła się na pół etatu, a w grudniu 2010 r. ukończyła 60 lat i zgłosiła wnio-
sek o emeryturę. ZUS przyznał emeryturę od dnia ukończenia 60 lat. Z dniem 1 października 
2011 r. ZUS wstrzyma wypłatę emerytury, bowiem pani Janina kontynuuje zatrudnienie podję-
te w czerwcu 2009 r., a więc przed przejściem na emeryturę powszechną.

Małgorzata Bukała
Rzecznik prasowy

Oddziału ZUS w Rzeszowie

Weź paragon!
Ruszyła kolejna odsłona akcji Ministerstwa Finansów 

„WEŹ PARAGON”.
Akcja prowadzona we współpracy m.in. z Urzędem 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wojewódzkimi 
inspektoratami inspekcji handlowej ma przypominać, że 
wydanie paragonu w sklepie, barze czy restauracji ma duże 
znaczenie dla kupującego. Dzięki niemu nie tylko łatwiej jest 
dochodzić swoich praw np. w przypadku reklamacji wadli-
wego towaru czy usługi, ale również porównywać ceny u 
różnych sprzedawców i kontrolować własne wydatki. Cho-
dzi również o uświadomienie przedsiębiorcom potrzeby rze-
telnego wydawania paragonów.

Większość podatników sprzedających towary i świadczą-
cych usługi, w tym również w zakresie handlu i gastrono-
mii, ma obowiązek prowadzenia ewidencji obrotów i kwot 
podatku należnego, przy zastosowaniu kas rejestrujących. 
Każda sprzedaż powinna zostać udokumentowana parago-
nem, który następnie zostaje wręczony kupującemu. Nale-
ży zwrócić uwagę, że część podatników uchyla się od obo-
wiązku instalowania kas fiskalnych. Są również i tacy, którzy 
mimo tego, że posiadają kasę fiskalną, nie rejestrują swo-
ich obrotów za każdym razem, czyli ukrywają swoje obro-
ty, a co za tym idzie konsument nie otrzymuje paragonu. W 
konsekwencji zaniżane są wpływy do budżetu państwa z 
tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodo-
wego. Uczciwie prowadzącym działalność przedsiębiorcom 
trudniej tym samym konkurować na rynku, a konsumen-
tom niełatwo dochodzić swoich praw. W celu zminimalizo-
wania tego zjawiska ważne jest wskazanie konsumentom, 
że za każdym razem gdy dokonują zakupu, powinni żądać 
od sprzedawcy paragonu.

BIORĄC PARAGON
1. Ułatwiasz sobie złożenie reklamacji – możesz łatwiej 

dochodzić swoich praw w przypadku sporu z przedsiębior-
cą, np. złożenia reklamacji.

2. Masz możliwość porównywania cen – możesz ła-
twiej dokonać porównania stosowanych cen z cenami in-
nych sprzedawców.

3. Wspierasz uczciwą konkurencję – masz pewność, że 
sprzedawca stosuje zasady uczciwej konkurencji. Wpierasz 
przedsiębiorców/sprzedawców, którzy uczciwie funkcjonu-
ją na rynku oraz tworzą nowe miejsca pracy.

4. Masz pewność, że nie zostałeś oszukany – wiesz do-
kładnie, za co i ile płacisz.

5. Zmniejszasz szarą strefę – pomagasz w likwidacji sza-
rej strefy, przyczyniając się do zwiększenia wpływów do bu-
dżetu.

Dowód zakupu musimy otrzymać niezależnie od miej-
sca sprzedaży produktu lub usługi. Paragon powinien być 
wydany również wówczas, gdy kupujemy bilet autobuso-
wy, do kina, na mecz.

Kontrolerzy skarbowi będą sprawdzać prawidłowe ewi-
dencjonowanie sprzedaży na kasach fiskalnych i przypomi-
nać o obowiązku wydawania paragonów przy każdej trans-
akcji.

Natomiast w przypadku problemów z zakupami czy od-
rzuconą reklamacją możemy liczyć na bezpłatną pomoc 
miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Po-
radę prawną można również uzyskać dzwoniąc pod darmo-
wy numer infolinii konsumenckiej 800 007 707.

Wiesław Cisek
Naczelnik Urzędu Skarbowego

w Leżajsku

PODZIĘKOWANIE
Na ręce Pana Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku składamy wyrazy 

uznania za sprawne przeprowadzenie akcji gaśniczej w dniu 27 sierpnia 2011 roku.
Wszystkim strażakom, biorącym udział w gaszeniu pożaru pawilonu Supersam 

serdecznie dziękujemy.
„Pilawa”

Kuczek, Skarba, Szydełko Sp. j. w Leżajsku 

Ogłoszenie

ZAPRASZAMY!
Sklep „Agnes” w Leżajsku

ul. Mickiewicza 77
tel. 17 240 22 91

Art. BHP, odzież ochronna, odzież 
medyczna, art. Ortopedyczne, kosme-
tyki, obuwie.

Przy większych zakupach ceny hur-
towe!
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 wywiad miesiąca
Rozmowa
ze Zbigniewem Rynasiewiczem
posłem do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej trzech kadencji,
szefem Sejmowej Komisji 
Infrastruktury

• Spędził Pan w Sejmie trzy kadencje. 
Jakie sprawy utkwiły szczególnie mocno 
w Pana pamięci?
• Każdego dnia co innego zapisuje się 

człowiekowi w głowie. Z pierwszej kaden-
cji, w odniesieniu do Leżajska na przykład, 
pamiętam mediacje dotyczące Horteksu i 
utworzenia Hortino…
• … gdyby się Pan nie włączył w prace 

związane z utworzeniem spółki pracow-
niczej Hortino, pewnie ostałby się nam 
jakiś magazyn wyrobów gotowych Hor-
teksu.
• Było, o co walczyć i doprowadziliśmy 

do osiągnięcia takiego rezultatu, jaki zapla-
nowaliśmy. Wspólnie z ówczesnym burmi-
strzem i starostą oraz kierownictwem i za-
łogą leżajskiego oddziału Horteksu podjęli-
śmy się realizacji pomysłu ratowania przed 
likwidacją tego wielkiego zakładu pracy. Oni 
działali na poziomie Leżajska i okolicy, ja zor-
ganizowałem w parlamencie zespół złożo-
ny w wielu posłów, którzy wywarli znaczący 
wpływ na ówczesne władze Horteksu i osta-
tecznie zakład w Leżajsku pozostał. Myślę, 
że to był bardzo istotny moment. To, co się 
dzieje w nim teraz, nie ma nic wspólnego z 
tamtym okresem. Ale to wszystko było już 
tak dawno... 
• Wcale nie tak dawno. Dzięki temu od 

jedenastu lat kilkuset mieszkańców Le-
żajska i okolic ma pracę, może godnie 
żyć, wychowywać i kształcić dzieci.
• I bardzo dobrze.
• Nadal interesuje się Pan Hortino?
• Interesuję się wszystkim, co dotyczy ca-

łej Polski, jestem wszak szefem Sejmowej 
Komisji Infrastruktury i w spektrum moich 
zainteresowań znajduje się cały kraj. A po-
nieważ pochodzę i od urodzenia mieszkam 
w Grodzisku, nie będę hipokrytą i nie będę 
udawał, że los Podkarpacia, a Ziemi Leżaj-
skiej w szczególności, nie leży mi wyjątko-
wo na sercu. Mówimy o działaniach związa-
nych z Hortino, czyli de facto z ratowaniem 
kilkuset miejsc pracy. To rzeczywiście było 
już kilkanaście lat temu, a nie dalej jak rok, 
no… może dwa lata temu, w podobny spo-
sób ważyły się losy Zakładów Chemicznych 
Organika Sarzyna. Gdyby nie działania mini-
stra skarbu Aleksandra Grada oraz wicesze-
fa tego resortu pochodzącego z tego regio-
nu Zdzisława Gawlika i, nie będę się skrywał 
za parawan skromności – także moje, to nie 
udałoby się doprowadzić do realizacji kosz-
tującej kilkadziesiąt milionów złotych inwe-
stycji, jaką jest budowa nowej instalacji do 
produkcji środków ochrony roślin. Obec-
na musi być zamknięta w przyszłym roku, 
bo po prostu dopadnie ją śmierć technicz-
na. Gdyby nasze działania nie doprowadzi-
ły do powstania nowej instalacji, po prostu 
mogłoby dojść do zamknięcia linii produk-
cyjnej. A wiemy, że w Zakładach Chemicz-
nych pracuje ponad 700 osób. Mają rodzi-
ny, dzieci.
• Jak się załatwia takie sprawy?
• „Załatwia” to jest złe słowo. To było w 

dawno i słusznie minionych czasach, że szło 

się do sekretarza, czy znajomego ministra i 
mówiło, żeby „załatwił” to, czy tamto. Teraz 
nie da się załatwić. Są procedury, obwaro-
wane ustawami, zarządzeniami i nie da się 
ich ominąć. Wygrywają ci, którzy umieją się 
do tych procedur dostosować i je wykorzy-
stać. Na instalację w Sarzynie są wydawane 
dziesiątki milionów złotych z Unii Europej-
skiej. Gdyby zakład sporządził i przedłożył 
zły wniosek, to by tych pieniędzy nie otrzy-
mał. Miał oczywiście cały czas nasze wspar-
cie, ale inicjatywa wiodąca była w jego ge-
stii. 

• To w czym leży Pańska siła jako po-
sła?
• Odpowiem nie wprost. Gdy byłem sta-

rostą leżajskim, wszystkie, podkreślam – 
wszystkie złożone przez starostwo wnio-
ski o środki unijne, a były to jeszcze te małe, 
przedakcesyjne pieniądze, zostały zaakcep-
towane. Ja nie miałem żadnych „wejść” w 
strukturach rządowych lewicy i nawet nie 
próbowałem tego robić. Zadecydował pro-
fesjonalizm tych naszych wniosków. Pamię-
tam, że w którymś roku budżet powiatu wy-
nosił 40 milionów złotych, a wartość złożo-
nych przez nas i oczywiście zaakceptowa-
nych wniosków opiewała na 70 milionów 
złotych.
• Muszę powtórzyć to pytanie – w czym 

leży siła posła?
• W wiedzy, konsekwencji, umiejętności 

lobbowania, przekonywania, mediacji. Je-
śli się ma większą wiedzę od konkurenta, to 
ta wiedza pozwoli przeforsować swoje ra-
cje. 
• W autobusach w Rzeszowie gadają, że 

gdyby nie Rynasiewicz, to autostrada A4 
kończyłaby się w Tarnowie. Jak udało się 
Panu doprowadzić do tego, że jest budo-
wana do wschodniej granicy?
• Moją argumentację w tej kwestii ujmę 

skrótem, streszczającym się w jednym zda-
niu – czy jest sens budować drogę, która 
urywa się w szczerym polu? Pod ten skrót 
można podciągnąć różne treści – że A4 to 
jedyna trasa z zachodu i Polski, i Europy na 
Ukrainę, że A4 przyczyni się do dostępno-
ści komunikacyjnej Podkarpacia, a tym sa-
mym do rozwoju całego województwa, a je-
śli rozwój, to więcej pracy, mniejsza emigra-
cja i tak dalej, i tak dalej… Ale wróćmy do 
mojego ukochanego Leżajska.

• Jeszcze jedno pytanie z kategorii „ogól-
nopolskich” – czy ceni Pan sobie Sejm epo-
ki rządów Jerzego Buzka?
• Bardzo. Rząd pana profesora Jerzego 

Buzka, teraz szefa Parlamentu Europejskie-
go, przeprowadził kilka fundamentalnych 
reform, z których ja najwyżej cenię sobie 
reformę samorządową. Od momentu, gdy 
weszła ona w życie, to od nas wyborców za-
leży, kto, a tym samym – jak, zajmuje się na-
szymi sprawami. Ale mimo lat, które upłynę-
ły, ludzie nadal uważają, że za wszystkie ich 
niepowodzenia odpowiada rząd. Nie rozpo-

znają, co należy do ludzi, których sami sobie 
wybrali i w których ręce oddali władzę na 
szczeblu gminnym, miejskim, powiatowym 
i wojewódzkim. Lata mijają, a my nadal nie 
zdążyliśmy się jeszcze nauczyć i poznać sa-
morządności. 
• Co sprawiło, że tak mocno zaangażo-

wał się Pan w sferę infrastruktury? Jaki 
impuls wywołał to zainteresowanie?
• Życie po prostu. W roku 1990, w wie-

ku ledwie 26 lat, zostałem wójtem mojego 
Grodziska Dolnego. Pamiętamy jeszcze tam-
te lata. Te dziurawe i błotniste drogi. Śmier-
dzące szamba, gnojowniki. Kanalizacja była 
marzeniem, wodociągi były marzeniem, 
wszystko było marzeniem. W porównaniu 
z Zachodem Europy był u nas, jakby po-
wiedział Ryszard Kapuściński, „Busz po pol-
sku”. Wystarczyło pojechać do pierwszego 
lepszego kraju na Zachodzie, by uświado-
mić sobie, co znaczy infrastruktura – woda z 
wodociągu, kanalizacja, czysta toaleta, rów-
na droga, chodnik, dostęp do telefonu, do 
pomocy lekarskiej. Zrozumiałem, że pierw-
szą rzeczą, którą trzeba zacząć robić w Pol-
sce, by wyrwać nas i nasz kraj z cywilizacyj-
nego zapóźnienia, to infrastruktura. Powie-
działem sobie, że to jest najważniejsze i że 
będę w tym uczestniczył.
• I natychmiast, gdy tylko otrzymał Pan 

poselski mandat, założył Pan parlamen-
tarny Zespół na rzecz Rozwoju Infrastruk-
tury?
• Trzeba było nadać jakieś instytucjonal-

ne ramy temu, co chciało się robić. Przecież 
o utworzeniu Ministerstwa Infrastruktury ni-
komu się jeszcze wtedy nie śniło. Od budów 
był minister budownictwa, a od dróg mini-
ster transportu. Infrastruktura była wtedy 
pojęciem dość mgliście rozpoznawalnym.
• I w tym parlamentarnym zespole też 

priorytetem był najpierw wodociąg i ka-
nalizacja?
• Też. Prowadziliśmy prace od podstaw, 

no i dopiero ostatnio przyspieszyło. Mamy 
już, więc teraz kwestie autostrad, szybkich 
linii kolejowych, nowoczesnych lotnisk re-
gionalnych, dostępu do szerokopasmowe-
go internetu, cyfrowej telewizji et cetera, et 
cetera.
• Przyspieszyło, bo jak mówią sejmo-

we statystyki, komisja infrastruktury, 
którą Pan kierował, odbyła ponad 460 
posiedzeń, które trwały w sumie 900 go-
dzin. Ale nie czas i liczba posiedzeń były 

Obwodnica Leżajska
to wielki sukces nas wszystkich
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 kultura  wywiad miesiąca
15 sierpnia br. z udziałem prof. Józefa Serafina oraz Stanisława Soyki 

z zespołem zakończył się XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej 
i Kameralnej w Leżajsku.

Można powiedzieć, że podczas tegorocznej 
edycji Festiwalu skonfrontowana została trady-
cja z nowoczesnością. Niewątpliwie imponują-
co wypadł koncert inauguracyjny, który u wie-
lu jego uczestników pozostawił niezapomnia-
ne wrażenia. Na początek zabrzmiały orga-
ny, na których zagrał prof. Joachim Grubich. W 
drugiej części koncertu usłyszeliśmy premiero-
we wykonanie monumentalnego dzieła „Missa 

sztuki wypełniające wnętrza zainspirowały au-
torów wystawy do ukazania ich piękna na foto-
grafiach. Wystawę można było oglądać w ponie-
działkowe wieczory lub przy okazji zwiedzania 
Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Basz-
cie Św. Jana z Dukli.

O randze Festiwalu może świadczyć fakt, iż 
od siedmiu lat odbywał się on pod honorowym 
patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego oraz Marszałka Województwa Pod-
karpackiego. Patronat nad XX edycją Festiwa-
lu objął również Poseł na Sejm RP – Zbigniew 
Rynasiewicz. Festiwal realizowany był przy po-
mocy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Programu „Wydarzenie 
artystyczne” Priorytet „Muzyka” oraz Wojewódz-
twa Podkarpackiego.

Organizatorami Festiwalu są: Miasto Leżajsk, 
Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku, Staro-
stwo Powiatowe, Gmina Leżajsk, Miasto i Gmi-
na Nowa Sarzyna oraz Miejskie Centrum Kul-
tury w Leżajsku. Współorganizatorem koncer-
tu finałowego było również Towarzystwo spo-
łeczno – Kulturalne „Leliwa”.

Przygotowanie tak wielkiej, prestiżowej im-
prezy kulturalnej obejmującej poniedziałkowe 
wieczory lata i angażującej światowe sławy, nie 
byłoby możliwe bez pomocy sponsorów i dar-
czyńców. Serdeczne podziękowania kierujemy 
m.in. do: Grupy Żywiec S.A. Browar w Leżajsku, 
Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” 
S.A., Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o., 
Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku 
Sp. z o.o., ZPOW HORTINO w Leżajsku, Owens 
– Illinois w Jarosławiu, Elektrociepłowni Nowa 
Sarzyna Sp. z o.o., firmy INTEGRAL z Rzeszowa, 
Zakładu Mięsnego SMAK-GÓRNO, Państwa Marii 
i Eugeniusza Argasińskich, Hotelu i Restauracji 
„U Braci Zygmuntów”. Szczególne podziękowa-
nia kierujemy do: Kwiaciarni „Storczyk” Grażyny 
i Tadeusza Lejów – za przekazywanie wiązanek i 
koszy z kwiatami dla artystów, Firmy VAP – SYS-
TEM Andrzeja Horoszko – za nagłośnienie kon-
certu inauguracyjnego, Jednostki Strzeleckiej 
2035 w Leżajsku – za pomoc techniczną przy 
organizacji koncertów.

A. Ruszak
Zdjęcia: A. Kuźma, D. Wyszyński

Pro Peccatis Mundi” (Msza za grzechy świata) w 
wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego pod dyr. 
Kpt. Marcina Ślązaka, połączonych Chórów Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Mię-
dzyuczelnianego z Lublina i sopranistki Doro-
ty Szczepańskiej.

20 czerwca br. mogliśmy podziwiać dźwię-
ki wspaniałych zabytkowych organów oraz so-
pranistkę światowego formatu Małgorzatę Kel-
lis z towarzyszeniem Michała Białko (organy) 
oraz Krystiana Krauza (fortepian). Artystka od 
wielu lat mieszka w Nowym Jorku, a występuje 
na scenach całego świata m.in. w Rzymie, Zuri-
chu, Nowym Jorku i Jacksonville. Podczas reci-
talu oprócz organisty Michała Białko towarzy-
szył jej 23-letni pianista Krystian Krauz pocho-
dzący z Leżajska.

Nie mniej interesujące były kolejne koncer-
ty. Podczas festiwalu usłyszeliśmy jeszcze m.in. 
Krakowskie Trio Stroikowe (4 lipca), sopranistkę 
Katalin Bodonyi z Węgier (11 lipca), Ewę i Marci-
na Wolaków (1 sierpnia), a także recitale orga-
nowe znamienitych muzyków – Elżbiety Karo-
lak (4 lipca), Istvana Ella z Węgier (11 lipca), An-
drzeja Chorosińskiego (18 lipca), Hansa Jurgena 
Kaisera z Niemiec (25 lipca), Lorenzo Ghielmi z 
Włoch (8 sierpnia).

Szczególnymi wydarzeniem był koncert „Via-
tor” w wykonaniu Józefa Skrzeka, podczas któ-
rego artysta połączył brzmienie zabytkowych 
organów z mini moogiem (instrumentem elek-
tronicznym).

Tegoroczne festiwalowe koncerty promowa-
ły również młode talenty – zaprezentowało się 
trzech organistów debiutantów oraz – pocho-
dzący z Leżajska – Krystian Krauz, który akom-
paniował na fortepianie sopranistce Małgorza-
cie Kellis.

Ze względu na jubileusz 20-lecia Festiwalu 21 
sierpnia br. we współpracy z Filharmonią Pod-
karpacką im. A. Malawskiego zorganizowany zo-
stał Koncert Specjalny pt. „Najpiękniejsze utwo-
ry sakralne” z udziałem Orkiestry Symfonicznej 
tejże Filharmonii pod dyr. Sławka A. Wróbleskie-
go oraz Niny Nowak – alt.

Jak co roku Festiwalowi towarzyszyła wysta-
wa fotograficzna Leżajskiego Klubu OPTIKOS. 

Festiwal Organowy za nami

Aby wykonać fotografie do tegorocznej wysta-
wy ph. „Klasztorne impresje”, autorzy odwiedzi-
li najcenniejszy zabytek architektury sakralnej z 
przełomu renesansu i baroku na Podkarpaciu – 
Bazylikę Zwiastowania NMP i Klasztor OO. Ber-
nardynów w Leżajsku. Zabytkowe organy wraz 
z chórem, stalle, ołtarze i polichromie są świa-
dectwem wielowiekowego dziedzictwa i dzia-
łalności zakonu bernardynów. Bezcenne zabytki 

najważniejsze tylko ich efektywność. 
W czym się przejawiła przede wszyst-
kim? 
• Wraz z resortem infrastruktury skupili-

śmy się na pracach legislacyjnych, opraco-
waliśmy tak zwaną „spec ustawę”, dzięki któ-
rej nie będzie już takich sytuacji, że opór jed-
nego człowieka, właściciela jakiejś działki, 
blokował na lata budowę newralgicznej dla 
państwa inwestycji. W sprawie tego typu in-
westycji państwo ma pierwszeństwo przed 
obywatelem, oczywiście w zamian za uczci-
wą rekompensatę. Mogę powiedzieć, że w 
jakiś sposób jestem dumny z tego, co wspól-
nie z kolegami z Komisji Infrastruktury zro-
biliśmy. I to ponad podziałami polityczny-
mi. Nasza komisja okazała się najmniej po-
lityczna spośród wszystkich innych komisji 
sejmowych. To też jest osiągnięcie. Część 
projektów bardzo ważnych ustaw wprowa-
dzili posłowie z opozycji, bo wyrażaliśmy na 
to zgodę. I posłowie z opozycji dziękują mi 
za to, że tworzyłem atmosferę pracy, z któ-
rej oni też mają satysfakcję. Bo ja potrafię 
współpracować ze wszystkimi, także z opo-
zycją. To jest ważne. 
• Za Pańskiego posłowania przeprowa-

dzono gruntowną rewaloryzację dworu 
starościńskiego, w którym jest obecnie 
Muzeum Ziemi Leżajskiej, także remont 
murów i baszt zespołu klasztornego oj-
ców bernardynów za ponad 7 milionów 
złotych?
• Tak. 
• Za Pańskiego posłowania odnowio-

no ponad 50 kilometrów dróg powiato-
wych, co kosztowało ponad 30 milionów 
złotych, wybudowano nowe mosty w 
Hucisku, Jelnej, Grodzisku, Giedlarowej 
i wyremontowano dwa – w Chodaczowie 
i Tarnawcu?
• Tak. Za unijne wsparcie w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego. 
• Za Pańskiego posłowania oddłużono 

i przeprowadzono kapitalny remont oraz 
rozbudowę szpitala powiatowego i doko-
nano inwestycji na kwotę ponad 20 milio-
nów złotych? 
• To było konieczne. 
• Za Pańskiego posłowania przepro-

wadzono kompletną modernizację dróg 
wojewódzkich Leżajsk – Łańcut i Le-
żajsk – Sokołów Małopolski, wybudowa-
no hale sportowe w Zespole Szkół Lice-
alnych i Szkole Podstawowej nr 2, przy-
znano wielkie fundusze na rewaloryza-
cję zabytkowych obiektów sakralnych, 
między innymi na klasztor ojców bernar-
dynów w Leżajsku, a także na rozbudo-
wę Miejskiego Centrum Kultury, remont 
dworca PKP?
• To wszystko prawda, ale w pozyskiwanie 

pieniędzy na te cele zaangażowanych było 
mnóstwo ludzi. 
• Za Pańskiego posłowania rozpoczę-

to najważniejszą dla Leżajska inwestycję 
komunikacyjną...
• … czyli obwodnicę miasta, której bu-

dowa jest różnie komentowana. Ale każ-
de działanie jest w jakiś sposób oceniane. 
Dla mnie budowa obwodnicy jest ogrom-
nym osiągnięciem. Zwłaszcza, że przyznane 
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 spotkania

Bezpieczny powrót do szkoły
W sobotę, 27 sierpnia br. na placu przy stacji paliw Maante ponad 20 tysięcy miesz-

kańców Leżajska i okolic wzięło udział w imprezie plenerowej „Bezpieczne Wakacje 
– Bezpieczny powrót do szkoły”. Akcję – przy udziale sponsorów – zorganizowało Euro-
regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych.

Piknik rozpoczął Mini Maratonu o „Pu-
char Posła Zbigniewa Rynasiewicza”. Za-
wodnicy rywalizowali na dystansie 4 km. 
Najlepszy okazał się Łukasz Skiba z czasem 
nieco poniżej 7 min. Chętnych nie brako-
wało, a dodatkowo organizatorzy nagro-
dzili najmłodszego i najstarszego uczestni-
ka biegu.

Od godziny 16 na scenie zaczęły się po-
jawiać pierwsze zespoły, a równolegle od-
bywały się konkursy z nagrodami oraz licz-
ne pokazy przygotowane przez Policję, Straż 
Pożarną oraz Instytut Transportu Samocho-
dowego. Ogromnym zainteresowaniem cie-
szyły się symulatory zderzenia oraz dacho-
wania. W tym czasie najmłodsi próbowa-
li swoich sił w mobilnym miasteczku ruchu 
drogowego przygotowanym przez Woje-
wódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

Prawdziwa gratka czekała na fanów pił-
ki nożnej. Mogli oni wziąć udział w Turnieju 
„Żywych Piłkarzyków”. Zmagania uczestni-
ków komentował wielokrotny reprezentant 
Polski i trener polskiej reprezentacji w piłce 
nożnej Andrzej Strejlau.

Przez cały czas o bezpieczeństwo uczest-
ników dbało Centrum Medyczne „MEDYK”, a 
dodatkowo prezentowano zasady pierwszej 
pomocy. Chętnych było wielu, wśród nich 
również poseł Rynasiewicz”.

Na kilka minut przed godziną 20 na sce-
nie pojawił się zespół „The Shout” grający co-
very „The Beatles” oraz „Czerwonych Gitar”. 
Jako drudzy zaprezentowali się finaliści Car-
pathia Festival 2010, zespół „AMITI”.

Na początku wakacji Euroregionalne Sto-
warzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodar-
czych ogłosiło konkurs fotograficzny „Bez-

pieczne Wakacje na wesoło”, którego roz-
strzygnięcie nastąpiło w trakcie koncertu. 
Zwycięskie prace można obejrzeć na stro-
nach internetowych: www.esisg.pl oraz 
www.rynasiewicz.pl.

Po godzinie 21 na scenie pojawiła się 
gwiazda wieczoru grupa „Feel” z frontma-
nem Piotrem Kupichą na czele. W czasie 
półtoragodzinnego show zabrzmiały zna-
ne przeboje jak „A gdy jest już ciemno”, „Jak 
Anioła głos” oraz najnowszy singiel zespołu 
„Cały ten świat”. Po zejściu ze sceny popu-
larny zespół zastąpił DJ Ramzes znany z rze-
szowskich klubów, który poprowadził dys-
kotekę pod gołym niebem pod patronatem 
Radia Eska.

Akcję patronatem honorowym objęli: mi-
nister infrastruktury Cezary Grabarczyk, eu-
roposeł Elżbieta Łukacijewska oraz poseł 
Zbigniew Rynasiewicz.

(rg)

Euroregionalne Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społeczno-Gospodarczych (ESISG) jest orga-
nizacją pozarządową. Inspiracją dla założe-
nia Stowarzyszenia było powstanie Euroregio-
nu Karpackiego, którego celem jest promocja 
współpracy gospodarczej, naukowej, kultural-
nej, oświatowej, turystycznej i ekologicznej. 
ESISG swoją działalnością obejmuje Euroregion 
Karpacki, czyli przygraniczne tereny Polski, Ru-
munii, Słowacji, Ukrainy oraz Węgier. Stowarzy-
szenie jest częścią Euroregionalnego Systemu 
Współpracy Euroregionu Karpackiego.

zostały pieniądze nie tylko na pierwszy, ale 
także i na drugi etap tej inwestycji! Znajdu-
jemy się w bardzo trudnym okresie, związa-
nym z sytuacją finansową Europy i w konse-
kwencji także Polski, a mimo to budowa ob-
wodnicy doszła do skutku. To jest naprawdę 
wielki sukces. Rozpoczęcie budowy obwod-
nicy uważam za wielki sukces i będę to mó-
wił każdemu, zawsze i wszędzie. Jeśli ktoś 
ma na ten temat inne zdanie, to po prostu 
nie ma pojęcia, ile zabiegów kosztowało, by 
tę sprawę doprowadzić do rozpoczęcia bu-
dowy. Jest to wielki sukces i zawsze będę to 
podkreślał!
• Sądzi Pan, że Pańskie przewodnicze-

nie Sejmowej Komisji Infrastruktury zo-
stanie dobrze zapamiętane na Podkar-
paciu? 
• Łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Z 

ust ludzi rozsądnych i rozważnych, którzy 
umieją ocenić rzeczywistość i zmiany, jakie 
się w niej dokonują, mając w pamięci ob-
raz rzeczywistości nawet tylko sprzed 5 lat, 
słyszę, że dokonują się u nas zmiany kolo-
salne, że za żadnych innych rządów Podkar-
pacie i także Polska, nie przeżywały takie-
go boomu inwestycyjnego. I to jest prawda. 
Z ust malkontentów, w tym przede wszyst-
kim opozycyjnych, słyszę, że nic się nie robi. 
Wtedy podaję suche liczby, że w roku 2003 
mieliśmy na Podkarpaciu na drogi krajowe 
60 milionów złotych, teraz mamy 10 miliar-
dów i 5 miliardów na modernizację linii ko-
lejowej Kraków–Rzeszów–Przemyśl. Podaję, 
że dworce kolejowe, które od dziesięcioleci 
popadały w ruinę, są teraz remontowane. W 
najbliższym czasie będą budowane kolejne 
obwodnice – Krosna, Łańcuta, Przeworska, 
Stalowej Woli.
• Czy jako szef Sejmowej Komisji Infra-

struktury brał Pan udział w pracach doty-
czących nowej perspektywy finansowej 
przypadającej na latach 2014–2020?
• Kilkakrotnie reprezentowałem Polskę w 

Brukseli na posiedzeniach Komisji Unii Eu-
ropejskiej poświęconych ocenie obecne-
go okresu budżetowania do roku 2015 oraz 
przygotowywania rozstrzygnięć co do fi-
nansowania inwestycji drogowych na lata 
2014–2020.
• Na co w nowej perspektywie samo-

rządy będą musiały zwracać szczególną 
uwagę?
• Będą musiały poznać cele budżetu, jego 

priorytety, określić swoje cele i perfekcyjnie 
przygotowywać wnioski. Dopiszę się w tym 
miejscu do apelu kierowanego do samorzą-
dów przez panią minister Elżbietę Bieńkow-
ską, szefową Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego, która z przyjemnością odwiedza 
Ziemię Leżajską. Na każdym spotkaniu z sa-
morządami apeluje ona, by planując jakąś 
inwestycję przeanalizowały, czy po jej zre-
alizowaniu będą miały z czego wziąć pie-
niądze na jej utrzymanie. Bo nie jest wiel-
ką sztuką pozyskać z Unii dofinansowanie, 
jako że nauczyliśmy się już pisać wnioski. 
Ale coraz częściej słyszy się głosy, że samo-
rząd nie ma pieniędzy na utrzymanie jakie-
goś imponującego obiektu, który przy fi-
nansowym wsparciu z Unii Europejskiej so-
bie zafundował.
• Co w nowej perspektywie finansowej 

będzie priorytetem z Pańskiej branży na 
naszym Podkarpaciu?
• Trasa szybkiego ruchu S19.
• Dziękuję za rozmowę.
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 inwestycje w mieście

Obwodnica Leżajska w budowie
Łącznik do obwodnicy oddany

12 września 2011 roku na placu budo-
wy obwodnicy Leżajska w końcowym od-
cinku łącznika do obwodnicy miasta od-
była się uroczystość oddania nowo wybu-
dowanej drogi oraz symbolicznego wbi-
cia łopaty na budowie tej długo oczeki-
wanej inwestycji.

Na uroczystość przybyli: Zbigniew Rynasie-
wicz – poseł na Sejm RP, przewodniczący sejmo-
wej Komisji Infrastruktury, Cezary Grabarczyk – 
minister infrastruktury, Radosław Stępień – wi-
ceminister infrastruktury, Monika Pałasz – dy-
rektor Departamentu w Ministerstwie Rozwo-
ju Regionalnego, Lech Witecki – dyrektor Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, To-
masz Rudnicki – dyrektor ds. realizacji GDDKiA, 
Małgorzata Chomycz – Wojewoda Podkarpac-
ki, Zygmunt Cholewiński – Marszałek Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. Licznie przyby-
li też przedstawiciele samorządów powiatu le-
żajskiego, obecni byli m. in. Jan Kida – Starosta 
Leżajski oraz Tadeusz Trębacz – były Burmistrz 
Leżajska, obecnie Przewodniczący Rady Powia-
tu Leżajskiego.

W tym niecodziennym spotkaniu uczestni-
czyli również przedstawiciele firm budowla-
nych: Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów 
z Leżajska – wykonawcy łącznika oraz polsko-
hiszpańskiego konsorcjum SANDO – wykonaw-
cy obwodnicy.

Spotkanie prowadzili: Wiesław Kaczor – dy-
rektor GDDKiA Oddział Rzeszów oraz Piotr 
Urban – Burmistrz Leżajska.

Na wstępie przedstawiona została charak-
terystyka nowo wybudowanego łącznika oraz 
krótka historia starań o budowę obwodnicy i 
stan zaawansowania jej realizacji.

Zbigniew Rynasiewicz w swym wystąpieniu 
podziękował wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego, że budowa tej obwodnicy stała się fak-
tem. Siedemnaście lat starań zostało uwieńczo-
ne sukcesem. Przyczyniła się do niego determi-
nacja samorządu Leżajska, pozytywna reakcja 
ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad, a przede wszystkim fakt, że dzięki 
przychylności minister rozwoju regionalnego 
Elżbiety Bieńkowskiej i ministra infrastruktury 
Cezarego Grabarczyka udało się zbudować taki 
montaż finansowy, by wykonanie tego zada-
nia było realne. Dodał, że obwodnica Leżajska 
została wpisana do Programu „Infrastruktura 
i Środowisko” i finansowana będzie w całości 
(czyli I i II etap) z funduszy unijnych.

Cezary Grabarczyk natomiast podkreślił zna-
czenie zarówno tej obwodnicy dla Leżajska, jak 
i dla wielu innych miast tego typu dróg. Zwró-
cił uwagę na wielki boom w dziedzinie inwe-
stycji komunikacyjnych na Podkarpaciu, mię-
dzy innymi na budowę autostrady A-4 i wie-
lu innych dróg szybkiego ruchu oraz lotniska 
w Jasionce.

Następnie ks. dziekan Marek Cisek dokonał 
poświęcenia nowego łącznika do obwodnicy 
oraz placu budowy rozpoczynającej się inwe-
stycji.

Kolejnym momentem było przecięcie wstę-
gi na nowo wybudowanym łączniku. Dokonali 
tego jednocześnie: Zbigniew Rynasiewicz, Zyg-
munt Cholewiński, Lech Witecki Piotr Urban i 
Ryszard Hadała – prezes PBDiM czyli wyko-
nawcy.

Kulminacyjnym punktem spotkania było wbi-
cie łopat na placu budowy obwodnicy Leżajska 
– symboliczne rozpoczęcie tej ważnej dla miasta 
inwestycji. Uczynili to: Zbigniew Rynasiewicz, 
Cezary Grabarczyk, Radosław Stępień, Monika 
Pałasz, Małgorzata Chomycz, Zygmunt Chole-

wiński, Lech Witecki, Andrzej Rudnicki, Wiesław 
Kaczor, Piotr Urban, kierownik budowy obwod-
nicy Ewa Próchniak-Szczepek.

Druga część spotkania odbyła się w ratuszu, 
gdzie burmistrz P. Urban dokonał prezentacji 
procesu budowy łącznika obwodnicy, dyrektor 
W. Kaczor przedstawił stan zaawansowania prac 
przy budowie obwodnicy.

Zostały one rozpoczęte w połowie lipca tego 
roku. Przygotowano teren, usunięto krzaki, wy-
tyczono przebieg trasy od łącznika do Wierzawic. 
W następnej kolejności zajęto się przekładaniem 
instalacji gazowych i energetycznych oraz zakła-
daniem osłon w okolicy przyszłego wiaduktu ob-
wodnicy. Chodziło o to, by zakończyć je przed na-
staniem sezonu grzewczego. Spychacze wyrów-
nały teren pod przyszłą obwodnicę.

* * *
Po siedemnastu latach starań samorzą-

du miasta Leżajska (cztery kadencje, w któ-
rych urząd burmistrza piastowali kolejno: 
Tadeusz Trębacz, Janusz Wylaź, dwie następ-
ne kadencje z rzędu Tadeusz Trębacz i obec-
ny Piotr Urban) oraz posłów do Sejmu RP z 
Ziemi Leżajskiej (najpierw Józefa Zycha, po-
tem przez kolejne trzy kadencje Zbigniewa 
Rynasiewicza, który jest jednocześnie prze-
wodniczącym sejmowej Komisji Infrastruk-
tury) budowa obwodnicy Leżajska dostała 
zielone światło!

13 stycznia 2011

15 marca 2011

6 kwietnia 2011

30 sierpnia 2011

7 września 2010 7 września 2011



�



W dniu 22 czerwca 2011 roku podpisana zo-
stała umowa na wykonanie I etapu tej drogi 
pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad – Oddział w Rzeszowie a konsor-
cjum firm na czele z Sando Budownictwo Pol-
ska i Construcciones Sanchez Dominguez San-
do z Hiszpanii jako partnerem. Polsko-hiszpań-
skie konsorcjum zobowiązało się wykonać za-
danie za 36 531 tysięcy złotych. Na sfinalizowa-
nie tej inwestycji wykonawca ma 18 miesięcy 
od dnia podpisania umowy, co oznacza, że bu-
dowa pierwszego odcinka obwodnicy miasta 
Leżajska w ciągu drogi krajowej nr 77 o długo-
ści 4,1 km powinna być zakończona 22 grud-
nia 2012 roku.

W tym czasie będzie również w budowie II 
etap obwodnicy miasta Leżajska. Wszystko za-
leży od tego, kiedy projekt budowlany tego od-
cinka zostanie zakończony wydaniem pozwo-
lenia na budowę. Bo pieniądze są! W planie fi-
nansowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad zapisana jest bowiem kwota na całą 
obwodnicę (około 170 milionów złotych) czyli 
na pierwszy i drugi etap budowy.

Droga dojścia do tej długo oczekiwanej 
chwili podpisania umowy i rozpoczęcia budo-
wy obwodnicy Leżajska była niezwykle trud-
na. Aż tak trudna, że wiele osób nie dawało tej 
idei szans powodzenia. Na szczęście bardzo się 
pomylili.

Idea wyprowadzenia ciężkiego, tranzytowe-
go ruchu transportowego z Leżajska zrodziła się 
w 1994 roku, kiedy burmistrzem został Tadeusz 
Trębacz a jego zastępcą Piotr Urban. Jej urze-
czywistnienie wymagało wielkiej determinacji, 
konsekwencji, poczynań podobnych do drążą-
cej w skale kropli wody. Tych kropli spadło wie-

le. I ostatecznie wydrążyły ścieżki do najważniej-
szych źródeł decyzyjnych i finansowych.

Przełom w staraniach o budowę obwodni-
cy Leżajska nastąpił w połowie 2010 roku, kie-
dy zapadła decyzja o sfinansowaniu tej inwe-
stycji. Pozwolenie na jej budowę wydane zosta-
ło 28 grudnia 2009, ale potrzebne było jeszcze 
źródło finansowania. Biło ono w zasobach Mini-
sterstwa Rozwoju Regionalnego, którymi dys-
ponuje minister Elżbieta Bieńkowska. Wiedzie-
li o tym także szef sejmowej Komisji Infrastruk-
tury, poseł Zbigniew Rynasiewicz oraz minister 
infrastruktury Cezary Grabarczyk.

Największym sukcesem, jak stwierdził Z. Ry-
nasiewicz, było stworzenie takiego scenariu-
sza, kiedy obwodnica Leżajska – po wystąpie-
niu z wnioskiem ministra infrastruktury C. Gra-
barczyka – decyzją minister E. Bieńkowskiej do-
stała odpowiednie dofinansowanie i znalazła się 
na liście inwestycji wyznaczonych w trybie pil-
nym do realizacji. W Polsce obowiązuje określo-
ny system finansowania budowy dróg ekspre-
sowych, autostrad, obwodnic – środki przeka-
zywane są z Krajowego Funduszu Drogowego 
pod warunkiem, że ta inwestycja jest wpisana 
na listę jednego z programów unijnych, np. „In-
frastruktura i Środowisko”, czy dotyczącej roz-
woju Polski Wschodniej. A obwodnica Leżajska 
na tej liście znalazła swe miejsce.

Kolejnym więc krokiem było ogłoszenie prze-
targu na wyłonienie wykonawcy przez General-
ną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, pod-
pisanie z nim umowy i przekazanie mu placu 
budowy.

I tak oto doszło do rozpoczęcia budowy ob-
wodnicy miasta Leżajska.

(bwl)
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 inwestycje w mieście

Nowe zaplecze sportowe 
w Szkole Podstawowej nr 2

Budowa pełno wymiarowej sali gimna-
stycznej z prawdziwego zdarzenia wraz z 
zapleczem dydaktycznym trwała dwa lata. 
9 września br. odbyła się uroczystość przekaza-
nia nowego obiektu społeczności szkolnej, która 
z wielką radością czekała na ten dzień i solidnie 
przygotowała się do zaprezentowania swych 
umiejętności w części sportowo-artystycznej 
tej uroczystości.

Burmistrz Leżajska Piotr Urban na wstępie 
przedstawił historię powstania tej sali gimna-
stycznej i towarzyszących pomieszczeń. Decy-
zja o rozpoczęciu przygotowań do budowy tej 
sali została podjęta w roku 2007, kiedy pojawiła 
się możliwość uzyskania dofinansowania z RPO 
województwa podkarpackiego. Projekt otrzy-
mał nazwę „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 
2 w Leżajsku z budową sali sportowej 32 x 20 m 
i wyposażeniem dla potrzeb kształcenia usta-
wicznego”. Wykonawcą projektu zostało Biu-
ro Studiów i Projektów Łączności „Teleprojekt” 
z Krakowa, a zespołem projektowym kierował 
dr inż. arch. Marek Kamiński. Po uzyskaniu po-
zwolenia na budowę na początku 2009 roku zło-
żyliśmy wnioski i uzyskaliśmy dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego w kwocie 3,2 mln 
zł oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 
900 tys. zł. Kolejnym krokiem było wyłonienie 
wykonawcy, którym w wyniku przetargu zostało 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Inte-
gral” Sp. z o. o. z Rzeszowa. Budowę rozpoczęto 
w IV kwartale 2009 roku, a zakończono 30 lipca 
br. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4,8 mln zł. 
W kwocie tej środki własne miasta to 700 tysię-
cy złotych, pozostała kwota pochodziła ze źró-
deł zewnętrznych.

– Jako gospodarz miasta dziękuję wszyst-
kim, którzy przyczynili się do powstania tego 
pięknego obiektu – powiedział burmistrz P. 
Urban. – W szczególności chciałbym złożyć 
słowa podziękowania Panu posłowi na Sejm 

RP Zbigniewowi Rynasiewiczowi oraz radne-
mu Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
prof. Janowi Burkowi. Bez ich pomocy i zaan-
gażowania w pozyskanie źródeł finansowania 
inwestycja nie byłaby możliwa do zrealizowa-
nia. Podziękowania złożył też Witoldowi Wań-
czykowi, prezesowi firmy „Integral” za sprawne 
i terminowe wykonanie obiektu. Otrzymali oni 
specjalnie z tej okazji wydane dyplomy.

* * *
Najważniejsza inwestycja – sala gimnastycz-

na wyposażona jest w profesjonalne nagłośnie-
nie, tablicę wyników, pokryta jest nawierzch-
nią, jaką stosuje się w nowoczesnych obiektach 
sportowych i ma widownię dla 100 osób. Ma 
wyznaczone boiska do koszykówki, siatkówki, 
piłki ręcznej, przybory do gimnastyki, liny wspi-
naczkowe, różnego rodzaju sprzęt sportowy. 
W oddzielnym pomieszczeniu jest siłownia, w 
której znajduje się „Atlas”. Przy sali gimnastycz-
nej są szatnie sportowe z zapleczem sanitar-
nym: prysznice, toalety, także dla uczniów nie-
pełnosprawnych. Z myślą o nich zakupiony zo-
stał „schodołaz”, który umożliwia poruszanie się 
wózka inwalidzkiego po schodach.

Powstały też dwie sale dydaktyczne na w su-
mie 30 stanowisk komputerowych z rzutnika-
mi i interaktywnymi tablicami multimedialny-
mi. Przy szkole wybudowano też boisko wielo-
funkcyjne o powierzchni poliuretanowej przy-
stosowane do gry w piłkę nożną, koszykówkę, 
siatkówkę. Wokół boiska postawiono wysokie 
ogrodzenie. Zamontowano też specjalne siatki, 
piłkochwyty, które zabezpieczają elewację bu-
dynku przed uszkodzeniem.

Wejście do szkoły jest teraz z innej strony, 
drzwi otwierają się automatycznie. Wewnątrz są 
szatnie za prawdziwego zdarzenia i szafki oso-
biste dla każdego ucznia na podręczniki, zeszy-
ty, przybory szkolne. Cały obiekt na zewnątrz i 
wewnątrz jest objęty monitoringiem.

(bwl)

20 września 2009

30 listopada 2009

31 stycznia 2011

18 sierpnia 2011

18 sierpnia 2011
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Żywią i bronią
Dwunasty raz 8 września br. , w świę-

to narodzenia Najświętszej Matki Maryi 
Panny, Matki Bożej Siewnej do leżajskiej 
bazyliki przybyły kompanie honorowe 
służb mundurowych i rolnicy z wieńcami 
dożynkowymi.

Przybyli oddać hołd Matce Bożej Pocie-
szenia, zawierzyć się jej opiece, podzięko-
wać za plony i prosić o urodzaj w następ-
nym roku.

Do sanktuarium przybyli: Wojskowa Or-
kiestra Garnizonowa z Rzeszowa, kompa-
nia honorowa Wojska Polskiego, 21 bryga-
dy Strzelców Podhalańskich, Straży Mar-
szałkowskiej Sejmu, Policji, Bieszczadzkiego 
Oddziału Straży Granicznej, Służby Więzien-
nej, Państwowej Straży Pożarnej, Jednostki 
Strzeleckiej 2035, Straży Ochrony Kolei.

Przynieśli też swe wieńce dożynkowe przed-
stawiciele sołectw powiatu leżajskiego.

Na uroczystość przybyli parlamentarzyści, 
przedstawiciele władz województwa pod-
karpackiego oraz samorządowych miasta i 
powiatu, liczni pielgrzymi.

Przed ołtarzem polowym Bazyliki w zwar-
tym szyku stanęły kompanie honorowe róż-
nych formacji: Na plac Mariacki przyszły w po-
chodzie główną ulicą miasta Mickiewicza.

Głównym koncelebransem mszy św. był 
ks. arcybiskup Diecezji Szczecińsko-Kamień-
skiej Andrzej Dzięga.

Przedstawiciele służb mundurowych od-
nowili akt zawierzenia swych formacji Matce 
Bożej Pocieszenia. Odczytał go Wojewódzki 
Komendant Policji Józef Gdański.

Starostowie dożynek oraz przedstawicie-
le samorządów lokalnych powiatu leżajskie-
go złożyli swe dary. Ks. arcybiskup Andrzej 
Dzięga poświęcił przyniesione przez rolni-
ków ziarna zbóż przygotowane do jesien-
nych siewów.

(bwl)

Minister w klasztorze
2 września br. w refektarzu klasztoru 

ojców bernardynów za sprawą posła na 
Sejm RP Zbigniewa Rynasiewicza odbyło 
się spotkanie z ministrem kultury i dzie-
dzictwa narodowego Bogdanem Zdro-
jewskim.

Głównym tematem była rewaloryzacja ba-
zyliki i zespołu klasztornego. Obiekty te wpi-
sane są do rejestru zabytków, a w 2005 roku 
zostały podniesione do rangi pomnika hi-
storii. Wymagają remontu, w pewnych czę-
ściach remontu kapitalnego. Sporządzona 
kompletna dokumentacja techniczna pro-
jektu remontu i rewaloryzacji zabytkowych 
zabudowań (wraz z decyzją środowiskową i 
pozwoleniem na budowę) została złożona 
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego a w formie multimedialnej zapre-
zentowana podczas spotkania z ministrem. 
Projekt ten został zgłoszony do Programu 
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 
na lata 2007–2013.

Minister w swym wystąpieniu zapewnił, 
że tak cenne obiekty zabytkowe, jakimi są 

bazylika i zespół klasztorny w Leżajsku, znaj-
dują się w centrum uwagi resortu kultury i 
dziedzictwa narodowego i mogą liczyć na 
wsparcie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 
samorządów gminnych powiatu leżajskiego 
oraz ludzie związani na co dzień z placów-
kami kultury. Burmistrz Leżajska Piotr Urban 
złożył ministrowi Zdrojewskiemu podzięko-
wanie za patronat i wspieranie od kilku lat 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Orga-
nowej i Kameralnej.

(bwl)

 spotkania
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 informator urzędowy
POSTANOWIENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 sierpnia 2011 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 194 § 1 w związku 
z art. 257 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1) ) stanowi się, co na-
stępuje:

§ 1
Zarządzam wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2
Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę 9 października 2011 r.

§ 3
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do 

postanowienia.
§ 4

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(-) Bronisław Komorowski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 26 poz. 134*), Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 147 poz. 
881 i Nr 149 poz. 889.

*) Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy ogłoszona w Dz.U. Nr 26 poz. 134 utraciła moc obowiązującą 
z dniem 21 lipca 2011 r. na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 149 poz. 889).

Załącznik do postanowienia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 4 sierpnia 2011

Kalendarz wyborczy dla wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 9 października 2011 r.
Data wykonania czynności

wyborczych *) Treść czynności wyborczych

do dnia 20 sierpnia 2011 r.  zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
 – przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,

 – przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego ko-
mitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wy-
borców

do dnia 22 sierpnia 2011 r.  powołanie okręgowych komisji wyborczych

do dnia 30 sierpnia 2011 r. do godz. 24.00  zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senato-
rów w celu zarejestrowania

do dnia 4 września 2011 r.  utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy 
społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach stu-
denckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib 
i numerów

do dnia 9 września 2011 r.  podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach 
obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
właściwych dla głosowania korespondencyjnego, i o lokalach 
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

 zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów gło-
sowania na polskich statkach morskich

do dnia 16 września 2011 r.  zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez 
pełnomocników komitetów wyborczych
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Data wykonania czynności

wyborczych *) Treść czynności wyborczych

do dnia 18 września 2011 r.  powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwo-
dowych komisji wyborczych;

 podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach 
obwodów głosowania utworzonych zagranicą oraz siedzibach obwo-
dowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komi-
sji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego;

 zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wy-
borców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyj-
nego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania 
sporządzonych w alfabecie Braille’a;

 sporządzenie spisów wyborców przez gminy
od dnia 18 września 2011 r.
do dnia 25 września 2011 r.

 składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę 
wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żoł-
nierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie woj-
skowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojsko-
wą w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz po-
licjantów z jednostek skoszarowanych , funkcjonariuszy Biura Ochro-
ny Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby 
Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków 
o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzone-
go dla miejscowości, w której odbywają służbę

od dnia 24 września 2011 r.
do dnia 7 października 2011 r. do godz. 24.00

 nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach 
publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych 
przez komitety wyborcze

do dnia 24 września 2011 r.  zgłaszanie konsulowi przez wyborców zamiaru głosowania kore-
spondencyjnego za granicą

do dnia 25 września 2011 r.  składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisa-
nie ich do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na 
obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamiesz-
kania;

 zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wy-
borców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wybor-
czym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych 
w alfabecie Braille’a

do dnia 29 września 2011 r.  podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszcze-
nia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów 
oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów;

 składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do gło-
sowania

do dnia 4 października 2011 r.  składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na 
obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisa-
nie do spisu wyborców;

 składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zareje-
strowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do 
Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na 
posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodek-
su wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego

do dnia 6 października 2011 r.  zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków 
o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzo-
nych za granicą;

 zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach 
morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach 
głosowania utworzonych na tych statkach

w dniu 7 października 2011 r. o godz. 24.00  zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 9 października 2011 r. godz. 7.00–21.00  głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie przypada na sobotę 
albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej, czynno-
ści wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.
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 informator urzędowy 
O BW I E S ZC Z E N I E 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
WYBORCZEJ

z dnia 8 sierpnia 2011 r.
Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 
wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 
1) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do 
wiadomości wyborców informację o okręgu 
wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospo-
litej Polskiej zarządzonych na dzień 9 paź-
dziernika 2011 r.:

Okręgowa Komisja 
Wyborcza w Rzeszowie

Wybory do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 23 – część woje-
wództwa podkarpackiego, obejmująca ob-
szary powiatów: dębicki, kolbuszowski, le-
żajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczyc-
ko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, 
strzyżowski, tarnobrzeski
oraz miasta na prawach powiatu:
Rzeszów, Tarnobrzeg.

Liczba posłów wybieranych w okręgu wy-
borczym wynosi 15.

Wybory do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 54 – część woje-
wództwa podkarpackiego, obejmująca ob-
szary powiatów: leżajski, niżański, , stalowo-
wolski, tarnobrzeski
oraz miasta na prawach powiatu:
Tarnobrzeg.

Liczba posłów wybieranych w okręgu wy-
borczym wynosi 1.

Okręg wyborczy nr 55 – część woje-
wództwa podkarpackiego, obejmująca ob-
szary powiatów: dębicki, kolbuszowski, mie-
lecki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski.

Liczba posłów wybieranych w okręgu wy-
borczym wynosi 1.

Okręg wyborczy nr 56 – część woje-
wództwa podkarpackiego, obejmująca ob-
szary powiatów: łańcucki, rzeszowski,
oraz miasta na prawach powiatu:
Rzeszów.

Liczba posłów wybieranych w okręgu wy-
borczym wynosi 1.

Siedziba Okręgowej Komisji Wybor-
czej mieści się w Rzeszowie przy ul. Grun-
waldzkiej 15.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Stefan J. Jaworski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz.U. Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 
134 poz. 777, Nr 147 poz. 881 i Nr 149 poz. 889.

O B W I E S Z C Z E N I E
INFORMACJA

BURMISTRZA LEŻAJSKA
z dnia 8 września 2011 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy 
(Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm)

podaje się do wiadomości wyborców informację
o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

Nr ob-
wodu Granice obwodu głosowania Siedziba 

Obwodowej Komisji

1

Ulice: 28 Maja; Blacharska; Bławatkowa; Boczna Mo-
niuszki; Cmentarna; Dolna; Fiołkowa; Furgalskiego; 
Garncarska; Górna; Grunwaldzka; Irysowa; Jarosław-
ska; Konwaliowa; Krokusowa; Krótka; Kwiatowa; Mic-
kiewicza 1–34; Moniuszki; Ogrodowa; Piekarska; Pl. 
Jaszowskiego; Pl. argowy; Rynek; Rzeszowska; San-
domierska; Spokojna; Studzienna; Szkolna; Szyma-
nowskiego; Targowa; Tulipanowa; Wałowa; Żwirki i 
Wigury

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Grunwaldzka 1

tel. 242-00-33

2
Ulice: Kołłątaja; Kopernika 1 i 2; Mickiewicza 35–52; 
Mickiewicza 54–62; Mickiewicza 64–67; Sanowa 1–
24; Spółdzielcza; Słowackiego; Staszica

Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Mickiewicza 51

tel. 242-17-54

3 Ulice: Kopernika 3–11; Mickiewicza 53; Mickiewicza 
63 i 63A

Miejskie Centrum Kultury
ul. Mickiewicza 61

tel. 242-11-34

4 Ulice: Br. Śniadeckich; Skłodowskiej
Gimnazjum Miejskie

ul. M. Curie-Skłodowskiej 8
tel. 240-22-51

5
Ulice: Chrobrego; Iwaszkiewicza; Jagiełły; Kochanow-
skiego; Konopnickiej; Kossaka; Kraszewskiego; Matej-
ki; Mickiewicza 69–119; Opalińskiego; Paderewskie-
go; Plac Dworcowy; Prusa, Reja; Sienkiewicza; Szope-
na; Św. Jana z Dukli; Tuwima; Wyspiańskiego

Zespół Szkół Technicznych
ul. Mickiewicza 67

tel. 240-61-04
Lokal przystosowany do potrzeb wy-
borców niepełnosprawnych oraz gło-

sowania korespondencyjnego

6
Ulice: Broniewskiego; Brzozy; Leśna; Leśników; Kąty; 
Kilińskiego; Kościuszki; Ks. Brody; Michałka; Mickie-
wicza od 120 do końca; Nowińskiego; Orzeszkowej; 
Pl. Mariacki; Podleśna; Ks. Popiełuszki; Pułaskiego; So-
snowa; Warszawska

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. 11 Listopada 8

tel. 240-24-90
Lokal przystosowany do potrzeb wy-

borców niepełnosprawnych

7
Ulice: Akacjowa; Baczyńskiego; Błonie; Burm. Zawil-
skich; Św. Jadwigi Królowej; Klonowa; Kpt. Kuczka; 
Lipy; Nizinna; Podolszyny; Podzwierzyniec; Reymon-
ta; Sikorskiego; Sportowa; Wierzbowa; Ppłk. Więcła-
wa „Śląskiego”; Witosa; Zmuliska

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Grunwaldzka 1

tel. 242-00-33

8
Ulice: 11 Listopada; Armii Krajowej; Bernardyńska; 
Borki; Boronia; Fabryczna; Franciszkańska; Hutnicza; 
Klasztorna; Łąkowa; Nad Stojadłem; Narodowej Or-
ganizacji Wojskowej; Odległa; Polna; Przemysłowa; 
Sanowa od 25 do końca; Siedlanka; Siedlanka Bocz-
na; Słoneczna; Zielona; Żeromskiego.

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. 11 Listopada 8

tel. 240-24-91
Lokal przystosowany do potrzeb wy-

borców niepełnosprawnych

9 Szpital Powiatowy (obwód odrębny)
Szpital Powiatowy

ul. Leśna 22
tel. 242-71-13

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych otwarte będą w dniu 9 października 2011r. 
w godzinach 7.00–21.00.

Burmistrz Leżajska
Piotr Urban
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Sprawozdanie
z VIII sesji Rady Miejskiej

w Leżajsku
W dniu 29 czerwca 2011 r. odbyła się 

VIII sesja Rady Miejskiej, uczestniczyło w 
niej 13 radnych.

Po wysłuchaniu sprawozdania Burmistrza 
z prac w okresie międzysesyjnym, Rada roz-
patrzyła wniosek Zofii i Jana Martynów, Ire-
ny Martuli, Józefy i Marty Maruszak w spra-
wie przystąpienia do opracowania miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla ich działek położonych pomiędzy 
zespołem garaży a ogrodzeniem Gimna-
zjum Miejskiego przy ul. Wł. Jagiełły – po 
zapoznaniu się ze sprawą Rada uznała za 
niezasadne przystąpienie do opracowania 
takiego planu.

W części uchwałodawczej głównym tema-
tem było rozpatrzenie sprawozdania Burmi-
strza z wykonania budżetu miasta za 2010 
rok i udzielenie absolutorium. W tej sprawie 
Rada podjęła dwie uchwały:
•	w sprawie zatwierdzenia sprawozda-

nia finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 
2010 rok – Rada zapoznała się ze sprawoz-
daniem finansowym, sprawozdaniem z re-
alizacji dochodów i wydatków budżeto-
wych za 2010 r., realizacją zadań inwesty-
cyjnych i remontowych oraz informacją o 
stanie mienia sporządzoną na koniec roku 
2010. Dochody budżetowe zostały wykona-
ne w wysokości 33 895 859 zł, co stanowiło 
97,13% w stosunku do planu. Dochody bie-
żące wykonano w wysokości 29 376 002 zł, 
tj. 97,31%, a dochody majątkowe w wyso-
kości 4 519 856 zł, tj. 95,99% rocznej kwo-
ty planu. W strukturze realizowanych do-
chodów, najważniejsze były dochody wła-
sne, które zostały wykonane w wysokości 
17 552 046 zł, co stanowiło 51,79% docho-
dów ogółem, następnie część oświatowa 
subwencji ogólnej 20,46%, dotacje celowe 
15,52% i dochody majątkowe, w tym szcze-
gólnie te z tytułu refundacji wcześniej po-
niesionych nakładów inwestycyjnych, wy-
konane w wysokości 12,23% w stosunku 
do założonego planu ogółem wszystkich 
dochodów budżetowych. Przyjęte do re-
alizacji wydatki budżetowe zostały wyko-
nane w kwocie 36 933 181 zł, co stanowi-
ło 96,87% planu rocznego. Wydatki bieżą-
ce ostatecznie wykonane zostały w wyso-
kości 29 699 664 zł, tj. 97,16%, natomiast 
wydatki majątkowe w kwocie 7 233 517 zł, 
tj. 95,67% rocznej kwoty planu. Przedłożo-
ne sprawozdania były przedmiotem rozpa-
trywania i opiniowania przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową w Rzeszowie oraz Ko-
misję Rewizyjną Rady Miejskiej i uzyskały 
opinię pozytywną. Komisja Rewizyjna opi-
niując pozytywnie sprawozdanie wystąpi-
ła z wnioskiem do Rady o udzielenie Bur-
mistrzowi absolutorium.
•	w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leżaj-

ska absolutorium z tytułu wykonania budże-
tu za rok 2010 – po zapoznaniu się, jak wyżej, 
ze sprawozdaniem finansowym, sprawozda-
niem z wykonania budżetu miasta, informa-
cją o stanie mienia, opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, Rada zapoznała się z wnio-
skiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzie-
lenia absolutorium i jednogłośnie udzieliła 
Burmistrzowi Leżajska absolutorium z tytu-
łu wykonania budżetu za rok 2010.

W dalszej części obrad podjęto uchwały:
•	w sprawie zatwierdzenia rocznego skon-

solidowanego bilansu Miasta Leżajska za 

2010 r. spełniając wymóg formalny, wyni-
kający z ustawy o rachunkowości, Rada za-
twierdziła roczny skonsolidowany bilans 
Miasta Leżajska za 2010 r. obejmujący wy-
konanie budżetu miasta oraz planów finan-
sowych jednostek podległych. W ramach 
rocznego skonsolidowanego bilansu zo-
stały zestawione wyniki i dane z bilansów 
jednostkowych Miejskiego Zakładu Komu-
nalnego, Miejskiego Centrum Kultury, łącz-
ny bilans jednostek budżetowych i zakładu 
budżetowego.
•	w sprawie wprowadzenia zmian w bu-

dżecie miasta na 2011 r. – Rada wprowadzi-
ła zmianę w planie wydatków bieżących w 
dziale oświata i wychowanie związaną z na-
byciem i sfinansowaniem repliki sztandaru 
dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Leżajsku. W 
dziale pomoc społeczna został utworzony 
nowy rozdział – domy pomocy społecznej. 
Natomiast w ramach działu kultura i ochro-
na dziedzictwa narodowego dokonana zo-
stała zmiana dotycząca udzielenia dotacji in-
westycyjnej dla Miejskiego Centrum Kultury 
na dofinansowanie zakupu samochodu na 
potrzeby MCK w kwocie 25 tys. zł.
•	w sprawie zmian w Wieloletniej Progno-

zie Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 
2011–2016 – Rada dokonała zmian w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej odzwierciedla-
jących zmianę budżetu dokonaną na ostat-
niej sesji, gdzie w ramach zadań inwestycyj-
nych została zwiększona kwota na Podkar-
packi System e-Adminstracji Publicznej w 
wysokości 49 777 zł (zadanie to było ujęte 
w ramach przedsięwzięć w wieloletniej pro-
gnozie finansowej). Wieloletnia prognoza fi-
nansowa została dostosowana do budżetu 
roku 2011, założono nowe limity na tym za-
daniu na lata 2012–2013 według wskazań 
Urzędu Marszałkowskiego.
•	zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i 

formy informacji o przebiegu wykonania bu-
dżetu Miasta Leżajska oraz informacji o prze-
biegu wykonania planu finansowego samo-
rządowej instytucji kultury za pierwsze półro-
cze – w związku ze zmianą ustawy o finan-
sach publicznych Rada wprowadziła zmiany 
w dotychczasowej uchwale dostosowując 
ją do bieżących przepisów prawa. Zamiast 
wieloletnich programów inwestycyjnych 
pojawia się wieloletnia prognoza finanso-
wa, w ramach której istnieją przedsięwzię-
cia, czyli zadania inwestycyjne realizowane 
w okresie dłuższym niż 1 rok. Zakres i for-
ma informacji zostaje poszerzona o informa-
cję o kształtowaniu się wieloletniej progno-
zy finansowej wraz z przebiegiem realizacji 
przedsięwzięć.
•	zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za 

świadczenia udzielane przez przedszkola pu-
bliczne prowadzone przez Gminę Miasto Le-
żajsk – Rada zmieniła stawkę opłaty za go-
dzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad 
5-godziną podstawę programową, uchwa-
loną w grudniu ubiegłego roku w wysoko-
ści 90 gr, podwyższając ją do kwoty 1 zł. Z 
chwilą wejścia w życie nowej uchwały od 
marca br. opłaty za pobyt dzieci w przed-
szkolu obniżyły się i chcąc uzyskać opłatę za 
świadczenia udzielane przez przedszkola w 
dotychczasowej wysokości oraz zrealizować 
plan dochodów w tym roku, konieczne było 
poniesienie stawki opłaty.
•	w sprawie przystąpienia Gminy-Miasto 

Leżajsk do realizacji projektu systemowego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007–2013 – Priorytet IX „Rozwój wy-
kształcenia i kompetencji w regionach”, finan-
sowanego ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego – Rada wyraziła zgodę na 
przystąpienie do projektu realizowanego 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki i poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrud-
nionym dostępie do edukacji”. Projekt ten 
przewiduje realizację programów indywi-
dualizacji procesów nauczania i wychowa-
nia uczniów klas I–III szkoły podstawowej, w 
kontekście wdrażania od 2012 r. nowej pod-
stawy kształcenia ogólnego. Przygotowany 
projekt obejmuje 393 dzieci z klas I–III ze 
wszystkich szkół podstawowych, a jego war-
tość to około 170 000 zł i w całości jest on 
finansowany ze środków Unii Europejskiej. 
W ramach projektu finansowanych jest sto 
procent zajęć takich jak: zajęcia dla dzieci 
ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i 
pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem 
dysleksji; zajęcia dla dzieci z trudnościami w 
zdobywaniu umiejętności matematycznych; 
zajęcia logopedyczne; socjoterapeutyczne; 
gimnastyka korekcyjna; specjalistyczne za-
jęcia terapeutyczne (np.: hipoterapia) oraz 
zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 
szczególnie uzdolnionych.
•	w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości, stanowiącej własność Gmi-
ny Miasto Leżajsk przeznaczonej w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzenne-
go na cele publiczne, w zamian za nierucho-
mość stanowiącą własność osoby fizycznej – 
Rada wyraziła zgodę na dokonanie zamia-
ny działki przeznaczonej na cel publiczny o 
powierzchni 16 m2, stanowiącej własność 
Miasta, w zamian za działkę o powierzch-
ni 05 m2 stanowiącą własność osoby fizycz-
nej, która jest niezbędna na poszerzenie uli-
cy Studziennej.
•	w sprawie powołania zespołu opiniu-

jącego kandydatów na ławników – ponie-
waż zgodnie z ustawą Prawo o ustroju są-
dów powszechnych, obowiązkiem rad gmin 
jest dokonanie wyboru ławników do są-
dów okręgowych oraz sądów rejonowych 
– Rada spełniając wymóg cytowanej usta-
wy powołała Zespół opiniujący kandydatów 
na ławników w składzie: Stanisław Sroka – 
przewodniczący, Marek Kwieciński i Zbi-
gniew Pudełkiewicz – członkowie. Zespół 
ten przedstawi Radzie swoją opinię o zgło-
szonych kandydatach na ławników do Sądu 
Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Rejono-
wego w Leżajsku w szczególności w zakre-
sie spełniania przez nich wymogów okre-
ślonych w ustawie Prawo o ustroju sądów 
powszechnych.

Na sesji tej Rada rozpatrzyła też inny pro-
jekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na 
zamianę nieruchomości, stanowiącej wła-
sność Gminy Miasto Leżajsk a przeznaczo-
nej na cele publiczne, w zamian za nierucho-
mość stanowiącą własność osób fizycznych. 
O zamianę zwrócił się właściciel nierucho-
mości sąsiadującej ze Szkołą Podstawową 
nr 2, proponując dokonanie zamiany dział-
ki niezabudowanej o powierzchni 210 m2, 
stanowiącej własność Miasta, za jego działkę 
o powierzchni 154 m2 z przeznaczeniem na 
polepszenie zagospodarowania nierucho-
mości zabudowanej obiektami szkoły. Rada 
po zapoznaniu się ze sprawą, opierając się 
na opiniach Komisji stałych Rady nie pod-
jęła uchwały w tej sprawie, tym samym nie 
wyraziła zgody na zamianę.

C. Turosz
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 informator urzędowy
Sprawozdanie

z IX sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku

25 sierpnia 2011 r. odbyła się IX sesja Rady Miejskiej. Uczestniczyło w niej 14 rad-
nych, w tym po raz pierwszy, radny wybrany w wyborach uzupełniających przepro-
wadzonych 26 czerwca 2011 r. w okręgu wyborczym Nr 1 w Leżajsku Edmund Mrocz-
kowski. Radny przed przystąpieniem do wykonywania mandatu złożył uroczyste ślu-
bowanie w brzmieniu określonym ustawą.

Po wysłuchaniu sprawozdania Burmistrza 
z prac w okresie międzysesyjnym Rada roz-
patrywała sprawy będące w porządku ob-
rad, podejmując następujące uchwały:
•	w sprawie wyboru członka Komisji Gospo-

darki i Budżetu Rady Miejskiej w Leżajsku – w 
związku z istniejącym wakatem w Komisji 
Gospodarki i Budżetu, Rada uzupełniła jej 
skład, wybierając radnego Edmunda Mrocz-
kowskiego, jako członka Komisji.
•	w sprawie wprowadzenia zmian w budże-

cie Miasta Leżajska na 2011 rok – Rada wpro-
wadziła zmiany polegające na zmniejszeniu 
dochodów i wydatków o kwotę 312 385 zł 
przy jednoczesnym zwiększeniu budżetu 
jednostek oświatowych w łącznej wysokości 
322 913 zł. Na podstawie tych zmian zwięk-
szony został zaplanowany deficyt budżetu 
o kwotę 279 333 zł, do wysokości 1 795 533 
zł. Źródłem sfinansowania zwiększenia defi-
cytu są przychody budżetowe z tytułu wol-
nych środków, jako nadwyżka z rozliczenia 
bilansowego za 2010 rok.
•	w sprawie przyjęcia na własność Gminy 

Miasto Leżajsk nieruchomości położonej na 
terenie miasta Leżajska – Rada postanowiła 
wystąpić z wnioskiem do Wojewody Pod-
karpackiego o przekazanie na rzecz Miasta 
prawa własności nieruchomości, stanowią-
cej własność Skarbu Państwa, która jest nie-
zbędna do budowy studni zastępczej „S-III 
Bis” zaopatrującej mieszkańców Leżajska w 
wodę.
•	w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

przedłużenia na czas nieoznaczony najmu 
gruntu z dotychczasowym najemcą – Rada 
pozytywnie zaopiniowała przedłużenie na 
czas nieoznaczony najmu gruntu, z dotych-
czasowym najemcą. Opinia Rady jest nie-
zbędna, aby zgodnie z uchwałą dotyczą-
cą zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 
wynajmowania, Burmistrz miał możliwość 
zawarcia umowy na okres powyżej 10 lat.
•	w sprawie udzielenia radcy prawnemu 

pełnomocnictwa procesowego do reprezen-
towania Rady Miejskiej w Leżajsku w postępo-
waniu przed Naczelnym Sądem Administra-
cyjnym w Warszawie – Rada udzieliła pełno-
mocnictwa radcy prawnemu Urzędu Miej-
skiego w Leżajsku, w sprawie ze skargi ka-
sacyjnej Rady Miejskiej w Leżajsku od wyro-
ku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Rzeszowie na uchwałę Nr XXXVI/224/10 
Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 kwiet-
nia 2010 r. w przedmiocie scalenia i podzia-
łu nieruchomości, ze skargi uczestnika sca-
lenia.
•	w sprawie ustalenia trybu i szczegóło-

wych kryteriów oceny wniosków o realizację 
zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej – na podstawie tej uchwały miesz-
kańcy miasta Leżajska bezpośrednio, bądź 
za pośrednictwem organizacji pozarządo-
wych lub określonych ustawowo podmio-
tów będą mogli złożyć do Burmistrza wnio-
sek w ramach inicjatywy lokalnej, o reali-
zację zadania publicznego na terenie mia-

sta Leżajska na rzecz lokalnej społeczności. 
Wzór formularza wniosku określa załącznik 
nr 1 do uchwały. (uchwała na str. ….)
•	w sprawie utworzenia odrębnego obwodu 

głosowania w Szpitalu Powiatowym w Leżaj-
sku – do przeprowadzenia głosowania w wy-
borach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej mających 
się odbyć w dniu 9 października 2011 r. – 
Rada na podstawie ustawy Kodeks Wybor-
czy, utworzyła na terenie miasta Leżajska 
odrębny obwód głosowania Nr 9 obejmu-
jący Szpital Powiatowy w Leżajsku.
•	w sprawie wyboru ławników do Sądu 

Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Rejonowe-
go w Leżajsku na kadencję lat 2012–2015 – 
spełniając wymóg ustawy Prawo o ustroju 
sądów powszechnych, Rada dokonała wy-
boru ławników na kadencję lat 2012–2015. 
Zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym 
przez Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszo-
wie, Rada, w głosowaniu tajnym wybrała 
jednego ławnika do Sądu Okręgowego w 
Rzeszowie – do orzekania w sprawach cywil-
nych lub karnych – Urszulę Śliż, gdzie zgło-
szona była jedna kandydatura. Natomiast 
do Sądu Rejonowego w Leżajsku – do orze-
kania w sprawach rodzinnych i nieletnich 
wybranych zostało 5 ławników – Kazimiera 
Majewicz, Urszula Pietrzyk, Zofia Policzkie-
wicz, Katarzyna Prokop-Rogoń, Józef Wlaź. 
Tutaj zapotrzebowanie było na 6 ławników 
i tyle wpłynęło zgłoszeń, lecz jedna kandy-
datura nie spełniała wymogów określonych 
w ustawie.

Przedmiotem tej sesji był też projekt 
uchwały w sprawie opracowania i przedło-
żenia programu działań dostosowujących 
wydatki bieżące w roku 2012 do wysokości 
ustalonej w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej, jednak z uwagi na nierozstrzygnięte gło-
sowanie Rada nie podjęła uchwały.

Ponadto w trakcie obrad IX sesji Rada za-
poznała się z
•	Informacją o przebiegu wykonania bu-

dżetu Miasta Leżajska oraz wykonania planu 
finansowego samorządowej instytucji kultu-
ry za pierwsze półrocze 2011 roku.
•	Informacją dotyczącą stanu realizacji za-

dań oświatowych Gminy Miasto Leżajsk za 
rok szkolny 2010/2011 w tym o wynikach 
sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szko-
le podstawowej oraz egzaminu w ostatnim 
roku nauki w gimnazjum,
•	Informacją na temat organizacji w roku 

szkolnym 2011/2012 placówek oświatowo-
wychowawczych podległych Gminie Miastu 
Leżajsk.

W wolnych wnioskach Rada została zapo-
znana, m. in. z pismem pracowników Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Le-
żajsku na temat trudnej sytuacji finansowej 
Ośrodka. Szczegółowych wyjaśnień w tej 
sprawie udzielili Burmistrz Leżajska, Skarb-
nik Miasta i Kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Leżajsku.

C. Turosz

UCHWAŁA Nr IX/53/11
Rady Miejskiej w Leżajsku

z dnia 25 sierpnia 2011
w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych 
kryteriów oceny wniosków o realizację za-
dania publicznego w ramach inicjatywy lo-
kalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 
1591 z późn. zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co 
następuje:

§ 1
1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryte-

ria oceny wniosków o realizację zadania publicz-
nego w ramach inicjatywy lokalnej.

2. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej 
uchwały to forma współpracy Miasta Leżajska z 
jego mieszkańcami, w celu wspólnego realizo-
wania zadań publicznych na rzecz lokalnej spo-
łeczności.

3. Zadania publiczne podlegające realizacji 
w ramach inicjatywy lokalnej w trybie określo-
nym niniejszą uchwałą, obejmują zadania opi-
sane w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003r. o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie.

§ 2
1. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy 

miasta Leżajska bezpośrednio, bądź za pośred-
nictwem organizacji pozarządowych lub pod-
miotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, 
o której mowa w § 1 ust. 3, mogą złożyć wnio-
sek o realizację zadania publicznego realizo-
wanego na terenie miasta Leżajska na formu-
larzu, którego wzór stanowi zał. nr 1 do niniej-
szej uchwały.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składny 
jest do Burmistrza Leżajska.

§ 3
1. Wniosek o realizację zadania publicznego 

w ramach inicjatywy lokalnej opiniuje Komisja 
ds. wspierania inicjatyw lokalnych powołana 
przez Burmistrza Leżajska.

2. Komisja ds. wspierania inicjatyw lokalnych, 
w ciągu 14 dni od daty otrzymania niezbędnych 
dokumentów:

1) dokonuje analizy wniosku,
2) dokonuje oceny wniosku zgodnie z kry-

teriami zawartymi w Karcie oceny merytorycz-
nej wniosku stanowiący zał. nr 2 do niniejszej 
uchwały,

3) Komisja może zwrócić się do Wnioskodaw-
cy o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień lub 
dokumentów określając mu odpowiedni termin. 
W takim przypadku bieg terminu do zakończe-
nia prac Komisji ulega przedłużeniu o czas ko-
nieczny do uzupełnienia wniosku.

3. Do wniosku należy dołączyć:
1) w przypadku wniosku złożonego za po-

średnictwem organizacji pozarządowych lub 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 usta-
wy o działalności pożytku publicznego i wolon-
tariacie:

a) aktualny odpis z KRS bądź potwierdzenie 
wpisu do innego rejestru (ewidencji),

b) pełnomocnictwo do składania oświadczeń 
woli (w przypadku złożenia wniosku przez peł-
nomocnika),

2) w przypadku osób fizycznych, w tym komi-
tetów społecznych i nieformalnych grup miesz-
kańców – pisemne oświadczenie wszystkich 
uczestników potwierdzające ich zaangażowa-
nie w realizację zadania publicznego oraz wska-
zujące osobę lub osoby, przez które będą repre-
zentowane.
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§ 4
1. Ostatecznej oceny wniosków dokonuje 

Burmistrz Leżajska.
2. Ocenie podlegają tylko wnioski, które uzy-

skały powyżej 50% możliwych do uzyskania 
punktów w karcie oceny.

3. O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz 
Leżajska informuje Wnioskodawcę na piśmie w 
terminie 7 dni od dnia jego rozpatrzenia.

§ 5
Środki finansowe przeznaczone przez Wnio-

skodawcę na realizację zadania nie mogą po-
chodzić z budżetu Miasta.

§ 6
Wnioski, o których mowa w § 2, powinny być 

złożone w terminie do 30 września roku poprze-
dzającego rok budżetowy, jeżeli zadanie ma być 
rozpoczęte i zakończone w roku następnym.

§ 7
1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia 

wniosku i zabezpieczenia środków finansowych 
w budżecie Miasta, zawiera się umowę z Wnio-
skodawcą o realizację inicjatywy lokalnej. Umo-
wa winna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy opis współfinansowanego za-
dania publicznego oraz termin wykonania ini-
cjatywy,

2) wysokość kwoty współfinansowania Mia-
sta i tryb płatności,

3) udział Wnioskodawcy,
4) obowiązek realizacji zdania w danym roku 

budżetowym,
5) tryb kontroli wykonania zadania,
6) termin i sposób rozliczenia realizacji za-

dania,
7) regulacje ustalające fakt przejścia na Mia-

sto prawa własności do urządzeń i budowli po-
wstałych w wyniku realizacji inicjatywy,

8) zobowiązanie Wnioskodawcy do przedsta-
wienia dokumentów potwierdzających wywią-
zanie się z ciążących na nim zobowiązań wzglę-
dem wykonawcy i podwykonawcy.

2. Miasto może odstąpić od wykonania umo-
wy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione 
nowe okoliczności uniemożliwiające realizację 
inicjatywy lokalnej bądź Wnioskodawca nie wy-
wiąże się z zadeklarowanego wkładu finanso-
wego, rzeczowego lub wkładu pracy społecz-
nej.

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-

wi Leżajska.
§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.

SZANOWNI 
PRZEDSIĘBIORCY!

W związku z nowelizacją od 1 lipca 
2011 r. Ustawy o Swobodzie Działalno-
ści Gospodarczej zwracam się z prośbą 
do przedsiębiorców, którzy nie uaktu-
alnili danych w ewidencji dotyczących: 
numeru PESEL, numeru NIP, numeru 
REGON, symbolu rodzaju działalności 
gospodarczej wg Polskiej Klasyfikacji 
Działalności 2007, adresu zamieszka-
nia i adresu siedziby firmy, o dokona-
nie zmiany tych danych.

Wszelkich zmian proszę dokonywać 
oraz informacji zasięgać w pokoju Nr 
23 II p. Urzędu Miejskiego w Leżajsku, 
ul. Rynek 1, lub telefonicznie pod nr 
telefonu (17) 242-73-33 wewn. 140 w 
godz. od 7.30 do 15.30.

Burmistrz Leżajska
Piotr Urban

Recital 
Małgorzaty Kellis

„To był jeden z piękniejszych wieczorów 
jakie spędziłem przez ostatnie lata” – takie 
słowa padały z ust słuchaczy, którzy 2 lipca 
br. uczestniczyli w koncercie „Najpiękniejsze 
arie świata”. Tego dnia w muzealnej sali kon-
ferencyjnej wystąpiła Małgorzata Kellis, zna-
na na całym świecie sopranistka z Nowego 
Jorku. U jej boku zaśpiewał Piotr Szpara, a 
przy fortepianie zasiadł Krystian Krauz. Or-
ganizatorami tego wyszukanego przedsię-
wzięcia byli: Miejskie Centrum Kultury w Le-
żajsku, Powiat Leżajski, Miasto Leżajsk i Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej, natomiast honorowy 
patronat nad koncertem objęli Piotr Urban 
– burmistrz Leżajska oraz Jan Kida – staro-
sta leżajski.

Koncert okazał się prawdziwą gratką dla 
miłośników śpiewu operowego. W progra-
mie znalazły się najpiękniejsze arie świata w 

tym niemieckie kompozycje Straussa, pol-
skie K. Szymanowskiego i S. Moniuszki, a 
także rosyjskie. Wielki entuzjazm wzbudził 
utwór „Libiamo” z opery Traviata G. Verdie-
go, wykonany w duecie: Małgorzata Kellis 
i Piotr Szpara.

Duże uznanie wśród publiczności, a tak-
że wśród kolegów – artystów, zdobył sobie 
swoim występem Krystian Krauz. Ten mło-
dy Leżajszczanin jest obecnie uczniem ma-
gisterskich studiów uzupełniających Akade-
mii Muzycznej im. Kiejstuta i Grażyny Bace-
wiczów w Łodzi, a jednocześnie dobrze ro-
kującym muzykiem – kolejnym z tych, który-
mi Ziemia Leżajska może się pochwalić.

Zorganizowanie tego koncertu możliwe 
było dzięki wsparciu sponsorów, jakimi są: 
Browar w Leżajsku, Miejski Zakład Komunal-
ny, Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, Miasto 
Leżajsk, Powiat Leżajski, Maria i Eugeniusz 
Argasińscy oraz Usługi Kulinarne Andrzej 
Więcław.

Tekst i zdjęcia: A. Margas

Jazz Festiwal
W miasteczku nad Sanem już po raz 

VII zagrał Leżajsk Jazz Festiwal, czyli kil-
kugodzinny koncert zawodowych i ama-
torskich grup jazzowych z całej Polski. Te-
goroczny festiwal odbył się w niedzielny 
wieczór 31 lipca.

W tym roku program festiwalu był wyjąt-
kowo urozmaicony. Na początek ze swoimi 
fusion-jazzowymi aranżacjami wystąpili do-
brze rokujący młodzi artyści z leżajskiej for-
macji SWS Message. Wysoką klasę pokaza-
li panowie z „Maciej Fortuna Trio”. Światowy 
skład: kontrabasista Piotr Lemańczyk, per-
kusista Frank Parker oraz trębacz Maciej For-
tuna pociągnęli publiczność w niesamowi-
tą podróż po świecie dźwięku. Gościnnie za-
grał z nimi sam dyrektor artystyczny festiwa-
lu – saksofonista Jerzy Główczewski.

Bardzo duże zainteresowanie publiczno-
ści wzbudził występ Kasi Rodowicz z zespo-
łem. Artystka obdarzona niezwykłą, zmysło-
wą i ciepłą barwą głosu zaprezentowała nam 
piosenki Seweryna Krajewskiego w aranżacji 
smooth-jazzowej. Takie opracowanie tych do-
brze znanych i lubianych melodii dodatkowo 
wydobywa i uwydatnia ich piękno.

Na koniec wystąpiła jeszcze jedna grupa – 
prosto z Krakowa – Kino Zremiksowane. Pod 
tą tajemniczą nazwą kryje się dwóch panów: 

Piotr Krakowski – trębacz, kompozytor i pro-
ducent muzyczny, oraz Jacek Kabziński – DJ, 
fotograf, którzy na leżajskim festiwalu zapre-
zentowali improwizowany kolaż muzyki i fil-
mu. Do granej na żywo muzyki podkłada-
ne są obrazy, które niejako przenikają się z 
dźwiękiem jazzującej trąbki. Miksowane na 
żywo klipy zaczerpnięte zostały ze świato-
wej kinematografii, począwszy od filmu nie-
mego i kina lat 20, poprzez animacje i wszel-
kie formy przekazu wizualnego.

Festiwalowy koncert trwał do późnych 
godzin wieczornych.

Organizatorzy: Miejskie Centrum Kultury 
w Leżajsku, Towarzystwo Społeczno – Kultu-
ralne Leliwa, Powiat Leżajsk i Miasto Leżajsk 
składają serdeczne podziękowania sponso-
rom: Browar w Leżajsku – sponsor główny, 
Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku, BMF 
Polska, Zakłady Mięsne Smak Górno, ZPOW 
Hortino w Leżajsku, Kantor wymiany walut 
Jan Paszek i wszystkim tym, którzy zapew-
nili pomoc organizacyjną, a w szczególności 
Zespołowi Szkół Technicznych w Leżajsku, 
Komendzie Powiatowej Policji w Leżajsku, 
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Leżajsku. Tegoroczna edycja Fe-
stiwalu odbyła się przy pomocy finansowej 
Województwa Podkarpackiego i Starostwa 
Powiatowego w Leżajsku.

A. Margas

 kultura
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 profilaktyka
Wiele osób z powodu wstydu lub strachu nie mówi na zewnątrz o uzależnieniu w swojej rodzinie. Milczenie lata-

mi zaczyna zaciemniać prawdę nawet we wnętrzu ich umysłu. W końcu dochodzi do „głuchoty” – sytuacji, w której 
każdy członek rodziny broni się przed bólem związanym z próbami komunikowania się. W rodzinach obciążonych 
uzależnieniem, ludzie przyznają się do problemów z alkoholikiem lub narkomanem, ale nie mówią o tym, co sami 
czują, czego im brakuje. Nie mówią o bólu, pustce, samotności i złości.

Dorosłe Dzieci Alkoholików
Osoby uzależnione, same będąc ofiarami substancji psychoaktywnej, wywierają niekorzystny wpływ na 

tych, z którymi są związani. Skutki uzależnienia dotykają ich rodziny, przyjaciół. Nabliżsi są wmanipulowani 
w usprawiedliwianie oraz krycie uzależnionego. Wierzą w obietnice choćby krótkotrwałej poprawy, ponieważ 
ci, którym zależy na uzależnionym, chcą w nie wierzyć i bezwiednie stają się częścią chorego systemu. Najbar-
dziej cierpią dzieci. Nie mają one żadnego wyboru. Są skazane na życie w takich warunkach, jakie stwarzają 
dla nich dorośli. Ich dziedzictwem jest DDA.

DDA to skrót oznaczający Dorosłe Dzieci Alkoholików. 
Syndromem DDA są obarczone osoby, które dorastały w ro-
dzinach z problemem alkoholowym. Z zewnątrz DDA niczym 
nie różnią się od innych ludzi, jednak ich wnętrze kryje wie-
le przykrych wspomnień. Chociaż są dorosłymi ludźmi, w 
wielu przypadkach zachowują się jak dzieci, które nie mia-
ły możliwości dorosnąć.

DDA w swoim życiu doświadczają różnorodnych i złożo-
nych problemów związanych z funkcjonowaniem emocjo-
nalnym, kontaktami z innymi, radzeniem sobie w trudnych 
sytuacjach. Większość z nich doświadcza pewnego poczucia 
niedostosowania, odmienności, nieatrakcyjności, bezwar-
tościowości oraz towarzyszącej temu obawy przed zdema-
skowaniem i odrzuceniem. Spora część z nich sama zaczy-
na sięgać po substancje odurzające albo wiąże się z osobą 
uzależnioną. Wielu spośród DDA to osoby samotne lub ma-
jące za sobą nieudane małżeństwa. Trudno im zbudować 
swoją rodzinę, ponieważ mają mnóstwo obaw związanych 
ze swoim przyszłym życiem rodzinnym. Boją się powtórzyć 
model rodziny, w którym sami wyrastali.

Mówi się, że główny pokój w domu rodziny dotkniętej 
alkoholizmem zajmowany jest przez „hipopotama”, które-
go istnieniu wszyscy stanowczo zaprzeczają. Nie da się go 
jednak nie zauważyć, skoro bez reszty wypełnia przestrzeń 
stołowego pokoju swym potężnym cielskiem oraz atmosferą 
strachu, który wytwarza wokół siebie. W rodzinie ustalone 
zostają trzy podstawowe zasady: Nic nie mówić! Niczego nie 
odczuwać! Nikomu nie ufać!

Milcząc zostawia się „hipopotama” w spokoju. Milczenie 
rodziny jest oszustwem, gdyż zaprzecza istnieniu najważ-
niejszych emocji. Najlepszym sposobem ukrywania uczuć 
przed innymi jest zaprzeczanie im – również przed samym 
sobą. Uczucia wtedy stają się jakby mniej ważne.

Stosując się do drugiej zasady – niczego nie odczuwać – 
dziecko przygotowuje miejsce dla „hipopotama” w samym 
sobie, w swojej osobowości. Kiedy „hipopotam” zaczyna bu-
szować po pokoju, budzą się różnego rodzaju uczucia: strach, 
nienawiść, smutek, samotność, porzucenie. Żeby przetrwać, 
dzieci stosują mechanizmy obronne nie dopuszczając tych 
emocji do swojej świadomości. Kiedy dorastają, owe zba-
wienne mechanizmy często przestają pełnić funkcję jedynie 
obronną i zamieniają się w barykady nie do zdobycia, które 
utrudniają funkcjonowanie. Osoby żyjące z uzależnionymi 
tracą kontakt ze swoimi uczuciami. To substancja odurzają-
ca oraz alkoholik lub narkoman stają się głównym źródłem 

stanów emocjonalnych, nie zaś otaczająca rzeczywistość. 
Członkowie rodziny mają dobre samopoczucie, kiedy uza-
leżniony jest trzeźwy, a złe – kiedy jest odurzony.

Również przestrzeganie nakazu – nikomu nie ufać, po-
ciąga za sobą szereg zgubnych konsekwencji. Uniemożliwia 
bowiem nawiązanie bliższych relacji z innymi ludźmi. Nie-
możność ufania własnym rodzicom powoduje brak zaufa-
nia do całego świata.

Niektóre DDA pochodzą z rodzin, gdzie uzależnienie było 
skrzętnie ukrywane, inni wyrośli w atmosferze jawnego pi-
jaństwa. Jedni wychowali się w ubóstwie, inni w dostatku, 
niektórzy dorastali w rodzinach rozbitych, pozostali w peł-
nych. Niektórzy byli bici czy wykorzystywani seksualnie, in-
nych otaczano nadmierną opieką. Niektórzy uzależnili się od 
alkoholu lub innych środków, inni wystrzegają się tego jak 
ognia. Natomiast wszystkie DDA w wyniku choroby alkoho-
lowej utraciły swojego rodzica fizycznie bądź emocjonalnie. 
Tym co łączy jest rozczarowanie i tęsknota, by rodzice byli 
rodzicami w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Wszyscy 
zapewne musieli lub nadal muszą radzić sobie z jednocze-
śnie przeżywaną miłością i nienawiścią, pragnieniem blisko-
ści i lękiem przed niedostępnym rodzicem.

Przeszłość oddziałuje na każdego nas z tej oczywistej 
przyczyny, że ludzie uczą się poprzez swoje doświadczenia. 
To właśnie, w połączeniu z naszą ciekawością sprawiło, że 
ludzkość tak wiele dokonała. Na tej samej zasadzie jednak 
nasze doświadczenia mogą stanowić dla nas przeszkodę. Je-
żeli to, czego nauczyliśmy się w naszych rodzinach nie do-
starcza nam właściwych informacji o świecie jako całości, 
możemy wkroczyć w dorosłe życie z wprowadzającą zamęt 
mieszaniną zalet i wad. Chociaż każdy rozpoczyna dorosłe 
życie posiadając zarówno mocne strony, jak i słabości, to jed-
nak szczególne dziedzictwo przekazane DDA może znacznie 
utrudniać odnalezienie swojego miejsca w świecie.

* * *
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Szansa we współ-

pracy z NZOZ Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień „SO-
CRATES” w Leżajsku, realizuje projekt „Nie jesteś sam – 
grupa terapeutyczna dla DDA i DDD”, w ramach którego 
udzielana jest pomoc terapeutyczna osobom, które dorasta-
ły w rodzinach dotkniętych dysfunkcją związaną z uzależ-
nieniem lub przemocą.

Barbara Sołtys
specjalista terapii uzależnień

Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii
Od lipca 2011 r. swoją działalność wznawia Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii. Swoją nieodpłatną ofer-

tę kieruje on do osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, a w szczególności 
do młodzieży i ich rodzin. Mieszkańcy z terenu całego powiatu leżajskiego mają możliwość skorzystania z konsultacji ze 
specjalistą terapii uzależnień, a w razie potrzeby również lekarzem psychiatrą. Osoby uzależnione od narkotyków oraz 
takie, które nie wiedzą jak zachować się względem uzależnionego członka rodziny, mogą zasięgnąć porady lub skorzy-
stać z indywidualnej psychoterapii. Dyżury pełni Barbara Sołtys, certyfikowany specjalista terapii uzależnień.

W Punkcie Konsultacyjnym można również nieodpłatnie wykonać test na obecność narkotyków.
Godziny pracy Punktu Konsultacyjnego: Leżajsk Plac Mariacki 9 (I piętro, Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień 

„Socrates”) – poniedziałek: godz 7.00–13.30, piątek: godz. 7.00–13.00, Nowa Sarzyna (budynek dawnej przychodni 
przy ul. 1 Maja 4) – czwartek: godz. 14.15–16.15.

Przedsięwzięcie to jest realizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Szansa” w ramach projektu 
„Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii 2011” współfinansowanego ze środków Zarządu Województwa Podkarpackiego 
– Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Nar-
komanii na lata 2008–2011 oraz ze środków Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

SISS

Domowi detektywi 
w akcji

Niepokojącym zjawiskiem jest coraz 
częstsze picie alkoholu przez uczniów. 
Badania pokazują, że wiek inicjacji alko-
holowej obniża się coraz bardziej. Dlate-
go konieczne wydaje się, aby działania-
mi profilaktycznymi w tym zakresie obej-
mować coraz młodszych uczniów. W od-
powiedzi na ten problem leżajskie szko-
ły podstawowe przystąpiły do programu 
profilaktycznego „Jaś i Małgosia na tro-
pie”. Jego realizacja jego była możliwa 
dzięki sfinansowaniu przez Urząd Mia-
sta w Leżajsku.

W okresie od lutego do maja bieżącego roku 
trzy klasy IV i V ze Szkoły Podstawowej nr 3 re-
alizowały ten program wspólnie ze swoimi ro-
dzicami i wychowawcami. Celem programu była 
promocja zdrowego stylu życia i zapobieganie 
zagrożeniom, jakie niesie ze sobą picie alkoho-
lu przez nastolatków. Obejmował on następu-
jące tematy: prawdy i mity na temat picia alko-
holu, wpływ reklamy i mediów na kształtowanie 
przekonań na temat picia alkoholu, rodzaje pre-
sji rówieśniczej, powody, dla których młodzi lu-
dzie sięgają po alkohol, konsekwencje picia al-
koholu przez dzieci i młodzież.

Program składał się z dwóch części: szkolnej 
i domowej. Część domowa polegała na tym, że 
uczniowie wspólnie z rodzicami utworzyli Dru-
żyny Domowych Detektywów, wspólnie czytali 
komiksy, rozwiązywali zadania i wypełniali kar-
ty wyników. Część szkolna była realizowana na 
godzinach wychowawczych. Uczniowie wraz z 
wychowawcą omawiali na nich tematy zawar-
te w kolejnych zeszytach, dzielili się wrażeniami 
na temat pracy w domu oraz wykonywali w gru-
pach specjalne zadania o nazwie: „Tu i teraz”.

W realizacji programu brali również udział li-
derzy, wybrani przez rówieśników w klasach. Li-
derzy zostali przeszkoleni przez pedagoga do 
prowadzenia zajęć „Tu i teraz” w trakcie godzin 
wychowawczych. Każdy lider pracował z kilku-
osobową grupą uczniów.

Po zakończeniu pracy z czterema zeszytami 
Jasia i Małgosi poszczególne klasy rozpoczę-
ły przygotowania do spotkania podsumowu-
jącego program, czyli Wieczoru Jasia i Małgosi. 
Uczniowie podzielili się na zespoły i przygoto-
wywali prezentacje dotyczące zagrożeń wyni-
kających z picia alkoholu.

Wieczór Jasia i Małgosi był spotkaniem 
wszystkich rodziców, uczniów, nauczycieli i za-
proszonych gości. W spotkaniu uczestniczyli: 
Burmistrz Leżajska Piotr Urban, Monika Chrzą-
stek – psycholog z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, członek Miejskiej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, Woj-
ciech Surma – przewodniczący Rady Rodziców. 
Uczniowie przedstawili przygotowane prezen-
tacje, m.in.: wpływ alkoholu na zdrowie, na 
mózg, radzenie sobie ze stresem, z problema-
mi, wyniki ankiety na temat karania nietrzeź-
wych kierowców. W drugiej części Wieczoru od-
były się spotkania uczniów z rodzicami i wycho-
wawcą w klasach. Młodzież pokazała, jak moż-
na dobrze bawić się bez alkoholu. Przygotowała 
dla rodziców zadania i zabawy, np. poszukiwa-
nie skarbu, wymyślanie reklamy napoju orzeź-
wiającego, przeprowadzenie sądu nad alkoho-
lem. Dorośli chętnie włączyli się do wspólnej za-
bawy. Dzieci przygotowały również słodki po-
częstunek dla wszystkich. Na zakończenie im-
prezy wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy za 
uczestnictwo w programie.

Ewa Rejman
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Terminarz rozgrywek

MZKS „POGOŃ” LEŻAJSK
o mistrzostwo IV Ligi Podkarpackiej

w sezonie 2011/2012 rundy jesiennej

Lp. Mecz Data Dzień Godz. Wynik

1. Pogoń – Kantor Turbia 13.08.2011 sobota 17.00 2:1

2. Resovia II Rzeszów – Pogoń 21.08.2011 niedziela 17.00 1:1

3. Pogoń – Igloopol Dębica 24.08.2011 środa 17.00 1:0

4. Pogoń – Sokół Nisko 27.08.2011 sobota 17.00 4:0

5. Pogoń – Stal Nowa Dęba 3.09.2011 sobota 17.00 3:1

6. Wisłoka Dębica – Pogoń 11.09.2011 niedziela 17.00 1:0

7. Pogoń – Cosmos Nowotaniec 17.09.2011 sobota 17.00 2:1

8. Crasnovia Krasne – Pogoń 24.09.2011 sobota 15.00 3:0

9. Pogoń – Czarni Jasło 1.10.2011 sobota 16.00

10. Pogoń – Czuwaj Przemyśl 8.10.2011 sobota 15.00

11. Pogoń – Rzemieślnik Pilzno 15.10.2011 sobota 15.00

12. JKS Jarosław – Pogoń 22.10.2011 sobota 14.00

13. Pogoń – Żurawianka Żurawica 29.10.2011 sobota 14.00

14. Pogoń – Orzeł Przeworsk 5.11.2011 sobota 14.00

15. Piast Tuczempy – Pogoń 11.11.2011 piątek 13.00

Terminarz Rozgrywek

MZKS „POGOŃ” Leżajsk
o mistrzostwo II Ligi Podkarpackiej

Juniorów Starszych i Młodszych
w sezonie 2011/2012 rundy jesiennej

Lp. Data Dzień Godzina GOSPODARZ – GOŚCIE Wynik

1 20.08.2011 sobota 11.00/13.00 Tłoki Gorzyce – Pogoń 3:2/1:8

2 27.08.2011 sobota 11.00/13.00 Błękitni Ropczyce – Pogoń 1:0/1:1

3 30.08.2011 wtorek 11.00/13.00 Pogoń – Orzeł Przeworsk 0:1/3:4

4 3.09.2011 sobota 11.00/13.00 Nafta Jedlicze – Pogoń 2:1/1:0

5 7.09.2011 środa 14.00/16.00 Pogoń – MKS Dębica 0:1/0:1

6 10.09.2011 sobota 11.00/13.00 Lechia Sędziszów Młp. – Pogoń 3:0/1:6

7 17.09.2011 sobota 11.00/13.00 Pogoń – Stal II Mielec 1:0/2:2

8 24.09.2011 sobota 11.00/13.00 Żurawianka Żurawica – Pogoń 1:0/3:2

9 1.10.2011 sobota 11.00/13.00 Pogoń – Wisłok Strzyżów

10 8.10.2011 sobota 11.00/13.00 Unia Nowa Sarzyna – Pogoń

11 15.10.2011 sobota 11.00/13.00 Pogoń – Start Pruchnik

12 22.10.2011 sobota 11.00/13.00 JKS Jarosław – Pogoń

13 29.10.2011 sobota 11.00/13.00 Pogoń – Sokół Nisko

Nowy sezon piłkarski 
2011–2012 rozpoczęty

Leżajska POGOŃ w nowym sezonie pił-
karskim występować będzie w IV Lidze 
Podkarpackiej.

Skład pierwszego zespołu uległ znacznej 
zmianie. Ubyło ośmiu zawodników (Pietry-
cha, Rogala, S. Padiasek, Skubis, Herdyna, 
D. Kowalczyk, Dorosz i Błotni). Przybyło na-
tomiast pięciu nowych – obrońcy: Bubiłek i 
Sawczuk, napastnik Kossak, pomocnik Sier-
żęga oraz bramkarz Mazur.

Jak na połowę rundy jesiennej leżajska 
drużyna spisuje się dobrze. Na rozegranych 
8 spotkań Pogoń wygrała 5, doznała 2 pora-
żek i jeden mecz zremisowała. W tabeli roz-
grywek zajmuje 4. miejsce, mając 3 punkty 
straty do lidera.

Kadra I drużyny
Trenerzy: Jarosław Zając i Robert Kurosz
Kierownik drużyny: Zbigniew Szmuc
Masażysta: Paweł Kostek
Bramkarze: Robert Kurosz (27), Dominik 

Mazur (16)
Obrońcy: Piotr Bubiłek (30), Paweł Kli-

mek (32), Rafał Murawski (30), Krzysztof 
Myćka (22), Serhij Sawczuk (31), Mateusz 
Sroka (21)

Pomocnicy: Dominik Bucior (20), Arka-
diusz Dąbek (19), Dominik Drożdżal (18), Ja-
nusz Iwanicki (29), Dominik Klimek (19), Bo-
gusław Sierżęga (38), Michał Pietrycha (18), 
Mateusz Piędel (20), Franciszek Sarzyński (19), 
Marian Woś (23)

Napastnicy: Viktor Kossak (25), Mateusz 
Staroń (18), Marcin Szmuc (29).

(em)

Szkółka piłkarska 
zaprasza

Zakończenie sezonu szkółki piłkarskiej 
MOSiR nie obyło się bez rywalizacji spor-
towej.

Dzięki rodzicom dzieci uczestniczących 
w zajęciach szkółki piłkarskiej zakończenie 
sezonu odbyło się w gorącej sportowej at-
mosferze pomimo niesprzyjającej pogody. 
Były dyplomy, medale, mecz, grill. Były też 
łzy, że podczas letnich wakacji nie będzie 
zajęć, że szkółka też ma wakacje. Ale prze-
rwa jak na prawdziwych sportowców trwała 
krótko. Już od sierpnia treningi prowadzone 
były regularnie.

Szkółka piłkarska, działająca przy MOSiR, 
prowadzi cały czas zapisy chętnych, kandy-
datów na młodych piłkarzy. Zapraszamy na 
treningi rodziców z dziećmi.

Wojciech Surma
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 zdrowie i  uroda

Pożegnanie lata
Kiedy rozkoszować się smakiem doj-

rzałych owoców, jak nie teraz, pod ko-
niec lata?

Stragany kuszą rozmaitością barw i 
aromatów, jabłek, brzoskwiń, pomido-
rów, papryki i bakłażanów. Jeść je na su-
rowo to przyjemność i samo zdrowie, a 
potrawy z nich przygotowane smakują 
wyjątkowo.

Brzoskwinie, morele i śliwki są bardzo do-
brym źródłem beta karotenu, witamin z gru-
py B, wit. C, błonnika, magnezu, wapnia, że-
laza i fosforu. Morele obniżają poziom cho-
lesterolu, śliwki działają przeciwbakteryjnie 
i przeciwwirusowo. Bakłażany, cukinie mają 
sporo błonnika, beta karotenu, wit. C, i soli 
mineralnych. Częste spożywanie bakłaża-
nów chroni przed szkodliwym działaniem 
cholesterolu i zmniejsza pobudliwość ner-
wową, a cukinii – poprawia trawienie. Sele-
ry korzeniowe i naciowe oprócz wit. C i beta 
karotenu zawierają różne sole mineralne, np. 
sód, potas, magnez, mangan, chlor, siarkę. 
Amerykanie uważają, że sok z selera nacio-
wego działa uspokajająco, a Francuzi traktu-
ją go wręcz jak afrodyzjak.

Wszystkie owoce i warzywa w swojej peł-
nej dojrzałości zawierają największe ilo-

ści składników odżywczych, a dodatkową 
ich zaletą jest to, że są świeże, pachnące i 
barwne. Nie tylko dzieci lubią jeść na świe-
żym powietrzu. Wszystkim nam smakują na-
wet proste potrawy, np. grzanki, które bar-
dzo łatwo przygotować.

Kromki czerstwej bułki lub pieczywa to-
stowego smaruje się z obu stron, odpowied-
nio przygotowanym masłem lub oliwą. Ma-
sło wyciągnięte wcześniej z lodówki, by tro-
chę zmiękło, należy rozetrzeć z 1–2 ząbkami 
czosnku, przetartego przez praskę, odrobiną 
soli i pieprzu, koperku, pietruszki, tymianku 
lub oregano. Oliwę połączyć z posiekanymi 
świeżymi ziołami i odstawić na 15–20 min. 
w ciemnym miejscu. Jeżeli grzanki, mają być 
dodatkiem do zup, kremów, sałatek, należy 
pokroić bułkę w kostkę i zrumienić na su-
chej patelni, lub w mocno nagrzanym pie-
karniku. Do mięs, szaszłyków, lepiej zrumie-
nić całe kromki pieczywa w piekarniku lub 
na grillu.

Proste do przygotowania, choć praco-
chłonne są szaszłyki z samych warzyw albo 
też urozmaicone kawałkami wędlin i mięsa. 
W oczekiwaniu na grillowane przysmaki, 
można biesiadników uraczyć zieloną zupą 
z grzankami. Więcej przygotowań i czasu 
wymagają mięsa grillowane, ale dla końco-
wego efektu warto się potrudzić i trochę po-
czekać. Na deser, nie tylko dla dzieci należa-
łoby podać coś orzeźwiającego i słodkiego, 
np. mus owocowy i ciasto z owocami.

Lato się kończy, tak jak i czas ogrodowych 
przyjęć. Na pożegnanie tych wakacyjnych 
chwil, warto przygotować jeszcze jedno 
spotkanie w ogrodzie.

Zielona zupa z grzankami
Składniki: 1 łodyga selera naciowego, 

2 kalarepki, 1/2 kalafiora, kawałek selera, 1 
pietruszka, 1 marchewka, 1 łyżka mąki, 2 łyż-
ki masła, natka pietruszki, 6 kromek pieczy-
wa tostowego.

Przyprawy: sól, pieprz, ziele angielskie.

Sposób przyrządzenia: Kalarepki opłu-
kać, oczyścić, obrać selera, marchewkę i pie-
truszkę, opłukać, kalafiora oczyścić, podzie-
lić na małe różyczki i opłukać, selera nacio-
wego oczyúcić, opłukać pokroić na kawałki. 
Wszystkie warzywa i ziele angielskie włożyć 
do garnka, zalać 1 1/2 l zimnej wody, zago-
tować, zmniejszyć ogień, gotować do cza-
su, aż warzywa będą miękkie (ok. 30 min.) 
wyjąć ziele angielskie oraz selera i pietrusz-
kę. Pozostałe warzywa zmiksować razem z 
wywarem, na patelni rozgrzać masło, dodać 
mąkę, przysmażyć ją na „złoto”. Do zasmaż-
ki dodawać stopniowo kilka łyżek zupy i roz-
prowadzić ją, aż znikną grudki mąki. Wlać do 
zupy, wymieszać, całość zagotować, dopra-
wić do smaku solą i pieprzem. Kromki pie-
czywa pokroić w niewielką kostkę, podpiec 
na patelni (bez dodatku oleju) lub w do-
brze rozgrzanym piekarniku na złoty kolor. 
Natkę opłukać, osuszyć drobno posiekać. 
Zupę rozlać do talerzy, dodać grzanki, po-
sypać siekaną natką.

Szaszłyki z warzyw
Składniki: po jednym bakłażanie, cukinii 

(młode i o cienkiej skórce), 2–3 średnie czer-
wone cebule, 10–15 sztuk małych pieczarek, 
1 paprykę żółtą i czerwoną, oliwa, sól, zioła.

Wykonanie: Warzywa i grzyby dokład-
nie myjemy. Bakłażana i cukinię kroimy w 
półplastry. Z papryki usuwamy gniazda na-
sienne i kroimy na kawałki. Cebulę kroimy 
na ćwiartki lub grube plastry. Bardzo małe 
pieczarki zostawiamy w całości, nieco więk-
sze kroimy na połówki. Warzywa skrapiamy 
oliwą, solimy, posypujemy ziołami, nabija-
my na patyczki do szaszłyków, zostawiamy 
w chłodnym miejscu na ok. pół godziny. Po-
tem grillujemy. Do szaszłyków można dodać 
boczek pokrojony w grube słupki, kawałki 
kiełbasy, lub w wersji bardziej wykwintnej, 
mięso z piersi kurczaka lub schabu, pokro-
jone w grubą kostkę i posypane solą, zioła-
mi, lub przyprawą do szaszłyków.

Pozbądź się łatek
Jesienią, gdy przestajemy wystawiać 

się na słońce i opalenizna zaczyna bled-
nąć, często okazuje się, że na skórze po-
zostały nieładne przebarwienia – ciem-
niejsze plamy i plamki. Można je przy-
kryć makijażem i ubraniem, ale czyż nie 
lepiej się ich pozbyć na zawsze? Są na to 
sposoby.

Na początek zrób sobie peeling. Skóra 
oczyszczona z martwych komórek lepiej 
wchłania i reaguje na wszystkie kosmety-
ki. A przy okazji ją wygładzisz, poprawisz jej 
ukrwienie.

Peeling do ciała
Weź 1/4 szklanki cukru, 2 łyżki stołowe 

oliwy z oliwek, 2 łyżki pełnotłustego mleka. 
Wymieszaj składniki na krem o gładkiej kon-
systencji i wmasuj go w skórę. Spłucz ciepłą 
wodą i nałóż balsam.

Peeling do twarzy
Weź 1 łyżkę bardzo drobno zmielonych 

orzechów laskowych, 1 łyżkę oliwy z oli-
wek, 1 łyżeczkę miodu. Wymieszaj składni-
ki, wetrzyj w skórę i spłucz letnią wodą. Ten 
zabieg nadaje cerze miękkość i blask. Do-
piero po peelingu zacznij stosować jeden z 
proponowanych – do wyboru – specyfików 
wybielających skórę.

Kosmetyki rozjaśniające
•	Wyszoruj dokładnie skórki ze sporej cy-

tryny, zalej je szklanką wrzątku i pozostaw 
na 24 godziny. Potem przecedź i wacikiem 
nasączonym w cytrynowym płynie przecie-
raj skórę kilka razy dziennie.
• Weź po łyżce suszonego ziela mniszka, 

kwiatów nagietka i świeżej natki pietruszki. 
Wymieszaj, zalej wrzątkiem, przykryj. Po 15 
minutach przecedź. Przecieraj płynem skó-
rę kilka razy dziennie.
• Utłucz lub zmiksuj 3–4 goździki, dodaj 2 

łyżki glinki kosmetycznej (dostaniesz w ap-
tece),1 łyżkę soku z cytryny i 1 łyżeczkę płyn-
nego miodu. Wymieszaj na pastę wszystkie 
składniki, nałóż na plamy i pozostaw na 20–
30 minut. Zmywaj letnią wodą.
•	 Kilka wysuszonych owoców róży zmik-

suj, wymieszaj z sokiem ze sporego ogórka 

i tę mieszaninę wklep w przebarwioną skó-
rę. Po 10 minutach spłucz wodą.
•	2 łyżki świeżego soku z ogórka wymieszaj 

z taką ilością drożdży, by uzyskać gęstą papkę. 
Nakładaj ją na plamy na 15 minut, potem zmy-
waj letnią wodą. Uwaga! Ten zabieg zalecany 
jest raczej dla osób mających tłustą cerę.
• Do słoja włóż po łyżce drobno utarte-

go korzenia chrzanu i suszonego ziela po-
krzywy. Wymieszaj, zalej 2 szklankami bia-
łego wina, szczelnie zamknij słój i odstaw na 
10 dni. Przecedź i przecieraj tym tonikiem 
przebarwienia kilka razy dziennie, omijając 
jednak twarz.
• Świeży sok z cytryny wcieraj w skórę 

każdego dnia przez około 15 minut. Zabieg 
wykonaj najlepiej tuż przed kąpielą. Kąp się 
w ciepłej wodzie, aby cytryna mogła wpły-
nąć na twoją skórę w maksymalny sposób. 
Dzięki temu zabiegowi w naturalny sposób 
wybielisz swoją skórę.
• Kolejnym doskonałym domowym środ-

kiem na wyrównanie kolorytu skóry jest 
ziemniak. Znany jest on ze swoich właści-
wości wybielających skórę i dodatkowo 
jest bardzo skuteczny. Sok z tego warzywa 
wcieraj codziennie w zmienione chorobowo 
miejsca. Po kilku dniach z pewnością zauwa-
żysz widoczną zmianę w kolorze skóry.
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  szachy

Już czas…
Powoli wypada zapomnieć o słonecz-

nym leżakowaniu nad wodą i kąpielach. 
Lato dobiega kresu i tylko patrzeć, jak 
w mgnieniu oka minie jesień. Spadnie 
pierwszy śnieg i wnet stoki narciarskie 
okryją się białą pierzynką. Dla tych, któ-
rzy czekają na sezon zimowego szaleń-
stwa, zaczyna się czas przygotowań.

Nie warto lekceważyć zaprawy, bo moż-
na na stoku przeżyć gorzkie rozczarowanie 
i nabawić się kontuzji.

Ćwiczenia dla amatorów nart są bardzo 
różnorodne i mogą być wykonywane przez 
cały rok, bo poprawiają kondycję i ogólną 
sprawność. Natomiast instruktorzy ze szkó-
łek narciarskich serwują narciarzom trening 
ogólnorozwojowy z naciskiem na elementy 
przydatne podczas jazdy na nartach. A więc 
skupiają się na ćwiczeniach wzmacniających 
siłę mięśni nóg oraz zmysł równowagi.

Najważniejszym elementem przygotowań 
jest pływanie i rower. Poprawia koordynację 
ruchów, wyrabia odpowiednią postawę ciała 
i wzmacnia wszystkie grupy mięśni. Dodat-
kowo pływanie nie powoduje obciążeń sta-
wów, a równocześnie wzmacnia mięśnie.

Drugim elementem przygotowań jest „su-
cha zaprawa”, która pozwala przećwiczyć 
wiele sytuacji grożących kontuzją. Na ogół 
przeprowadzamy ją na sali gimnastycznej w 
grupie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by 
ćwiczenia wykonywać w domu, parku, na 
siłowni. Przypominam jednak, że powinny 
być zawsze poprzedzone rozgrzewką i stop-
niowane. Do sezonu najlepiej przygotowy-
wać się długo, dobra kondycja zmniejsza 
bowiem ryzyko kontuzji, ale również szyb-
szego zmęczenia naszych mięśni.

Doskonale wiemy, że najważniejsze na 
nartach czy desce są mocne nogi, które 
muszą utrzymać nasze ciało i dodatkowo 
są obciążane podczas zjazdu. Okres jesieni 
pozwala nam na krótkie intensywne wypra-
wy rowerowe lub bieganie z obciążeniem, 
dzięki czemu spalamy tłuszcz i wzmacnia-
my nogi. Chodzenie po schodach to rów-
nież świetne ćwiczenie, które można wyko-
nywać z dziećmi w formie zabawy i rywali-
zacji. Jest to też świetny sposób na spraw-
dzenie swojej kondycji. Większość osób ma 
aparat do mierzenia ciśnienia – warto zmie-
rzyć sobie tętno na parterze i w drogę, a na 
czwartym piętrze znów zbadać tętno. Moż-
na określić swój stan biorąc też pod uwagę 
ogólne zmęczenie i ból nóg. Ustalamy skalę 
od 1 do 10. Jeśli poświęcimy codziennie na 
te ćwiczenia 12 minut, gwarantuję, że już po 
tygodniu widoczne będą efekty w postaci 
lepszej punktacji w tej skali. Pamiętajmy, że 
ma to być intensywny ruch ciągły, bez przy-
stanków, w jednym tempie. Warto mierzyć 
również czas.

Inną propozycją jest pływanie – połącze-
nie przyjemnego z pożytecznym, do czego 
bardzo zachęcam. Wzmacnia ono nie tylko 
nogi, ale również pozostałe partie mięśni. 

Jeśli do tego dołożymy kilka długości base-
nu z płetwami, to również sprawdzimy na-
szą kondycję pod lekkim obciążeniem. Je-
śli ktoś nie lubi lub nie może pływać, zapra-
szam do siłowni, w której dostępny sprzęt 
także pozwala na wzmocnienie mięśni nóg 
i pleców.

A na koniec pełny relaks w saunie czy w 
wannie z hydromasażem lub masaż wodny, 
który dostępny jest w naszej pływalni „Oce-
anik”.

Do korzystania z tych atrakcji nie trzeba 
umieć pływać. Wystarczy, że chcesz by two-
je mięśnie zostały rozluźnione i wymasowa-
ne przez wodę.

Na taką zaprawę można wybrać się w kil-
ka osób – w grupie raźniej i można się na-
wzajem dopingować.

Otóż drodzy czytelnicy, uprawiający rekre-
ację ruchową jako relaks! Wizyta w saunie to 
bardzo dobre rozwiązanie na zminimalizo-
wania zmęczenia mięśni po wysiłku. Ale nie 
przesadzajmy z czasem wygrzewania. Jeśli 
następnego dnia również idziemy na siłow-
nię czy podejmujemy inny wysiłek, posiedź-
my wieczorem maksymalnie dwie sesje po 
10–12 minut i nie dajmy naszym mięśniom 
powodu do całkowitego rozgrzania, bo osła-
bimy je mięśnie na kolejny dzień.

Doskonale wiemy, że okres urlopowy w 
zimie nie jest długi i każda spędzona chwi-
la na stoku to coś wspaniałego. Ale na sto-
ku a nie pod stokiem! Dlatego ważna jest 
zaprawa przed zimą, aby sezon rozpocząć 
w pełni przygotowanym i w dobrej formie. 
Szukanie jej w ostatniej chwili to zły pomysł, 
bo zanim ją zdobędziemy na stoku to skoń-
czy się urlop.

Kilka ćwiczeń proponowanych przed 
wyjazdem na narty:

1. Wchodzimy i wychodzimy na stopień – 
można wykorzystać schody, krawężnik itd. 
– zadanie wykonujemy przodem i bokiem. 
Ćwiczenie wykonane bokiem przypomina 
podchodzenie na nartach.

2. Robimy przysiady na pełnych stopach 
oraz na jednej nodze.

3. Trzymając się za kostki spacerujemy w 
przysiadzie lub podskakujemy (tzw. żabki).

4. Siadamy przy ścianie i wytrzymujemy 
z nogami ugiętymi w kącie prostym (jak na 
krześle – tyle że tego krzesła nie ma) jak naj-
dłużej.

5. Przyjmujemy pozycję zjazdową (tzw. 
jajo) i staramy się również wytrzymać jak 
najdłużej. Stopniowo wydłużamy czas ćwi-
czenia.

6. Wykonujemy ćwiczenia przypominają-
ce jazdę na nartach (przejazd trudnych form 
terenowych): skręty – stawiamy stopę na 
krawędzi i wychylamy kolana na bok, ćwi-
czenie slalomów – biegiem (może być mię-
dzy drzewami).

7. Wykonujemy wyskoki z przysiadu, prze-
skoki przez ławkę itp.

Są to przykładowe ćwiczenia, które moż-
na wykonywać na sucho w domu. Można 
wybrać inny zestaw ćwiczeń. Jeśli ktoś sam 
nie potrafi ich wybrać, zapraszam do kon-
sultacji z naszymi instruktorami sportu w 
Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, którzy 
chętnie udzielą rad.

Białe szaleństwo już coraz bliżej.
Oprócz sprawności fizycznej i dobrej kon-

dycji ważny jest też odpowiednio przygoto-
wany sprzęt. Ale o tym potem. 

Witam w kolejnym wydaniu BM. Rozpo-
czął się nowy rok szkolny 2011/2012, dla-
tego też wszystkim najmłodszym szachi-
stom, życzę jak największej ilości wygra-
nych partii szachowych. Proponuję udział 
w turniejach szachowych, które są najlep-
szym sprawdzianem naszych umiejętności 
szachowych, a także rozwiązanie kolejnych 
zadań. Informuję także, iż sekcja szachowa 
działająca przy Szkole Podstawowej nr 1 w 
Leżajsku organizuje zapisy dzieci z kl. I–VI. 
Szczegóły znajdują się na stronie interneto-
wej – www.uks.vel.pl

Powodzenia!!!
Mat w dwóch posunięciach. (zaczynają 

białe)

Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z ostatniego kącika 
szachowego w BM

Zad. 1 W:f8+, K:f8, Hd8 – mat, zad. 2 W:f8+, 
K:f8, Hd8 – mat, zad. 3 W:h6+, g:h6, H:h6 – 
mat zad. 4 W:b8+, H:b8, Hd7 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz
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 na ryby
Wyniki zawodów dla dzieci i młodzieży 
z 10 lipca 2011 r.

Kategoria wiekowa 10 lat:
1. Mateusz Pajączek 670 pkt.; 2. Magdalena Burek 570 pkt.; 3. Fi-

lip Czerwonka 470 pkt.; 4. Bartłomiej Warzecha 435 pkt.; 5. Katarzy-
na Paul 385 pkt.; 6. Magdalena Mączka 245 pkt.; 7. Sabina Dziob 135 
pkt.; 8. Piotr Bereziewicz 50 pkt.; 9. Przemysław Mierzwa 45 pkt.; Da-
wid Dziob; Aleksandra Rup

Kategoria wiekowa 11–16 lat:
1. Łukasz Mączka 545 pkt.; 2. Wiwianna Gdula 520 pkt.; 3. Julia 

Pajączek 480 pkt.; 4. Konrad Daź 410 pkt.; 5. Aleksander Czerwonka 
225 pkt.; 6. Mateusz Dołęga 160 pkt.; 7. Michał Rup 150 pkt.; 8. Mar-
cin Kołcz 65 pkt.; 9. Rafał Treczyński 30 pkt.

W niedzielę, 28 sierpnia br. na zbiorniku Floryda w Leżajsku od-
były się ostatnie w tym roku młodzieżowe zawody wędkarskie. Tym 
razem głównym sponsorem i patronem zawodów był Wójt Gminy 
Leżajsk. Po zakończeniu zmagań, zważeniu złowionych ryb i ogło-
szeniu wyników przez sędziów, przyszedł czas na uhonorowanie 
zwycięzców.

Osiągniętych wyników gratulowali: Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof 
Sobejko i Prezes Koła PZW Leżajsk Grzegorz Gorzkiewicz, wręczając 
puchary i dyplomy.

Nie można pominąć faktu, że w imprezie również brali udział star-
si przedstawiciele sekcji wędkarskiej z Zespołu Szkół w Giedlarowej: 
Konrad Daź, Paweł Żak, Bartłomiej Żak i Dawid Plaskota, z których 
Konrad Daź zajął II miejsce przegrywając rywalizację ze Sławomi-
rem Goździewskim zaledwie o 106 gramów czyli o jedną lub dwie 
małe płotki.

Po wręczeniu najwyższych nominacji w formie pucharów, dyplo-
mów i nagród rzeczowych, pozostali uczestnicy zawodów w kolej-
ności zajętych miejsc otrzymali również nagrody rzeczowe.

Kategoria 6–10 lat:
1 Warzecha Bartłomiej 1375 pkt.; 2 Paul Katarzyna 710 pkt.; 3 Goź-

dziewska Katarzyna 560. pkt.
Kategoria 11–16 lat:
1 Goździewski Sławomir 510 pkt.; 2 Daź Konrad 405 pkt.; 3 Goź-

dziewski Marcin 355 pkt.
Komplet zdjęć można oglądnąć w galerii zdjęć Gogle pod adre-

sem: http://picasaweb.google.com/wifer6, gdzie umieszczane są fo-
toalbumy ze wszystkich imprez organizowanych przez Koło PZW w 
Leżajsku. Dla łatwiejszego kopiowania całych albumów, komplety 
zdjęć umieszczane są w plikach, które można sobie ściągać ze stro-
ny: http://chomikuj.pl/wif

Wiesław Furmański

Wyniki Maratonu Karpiowego
W zawodach rywalizowało 21 drużyn, złowiono 19 karpi. Oto wy-

niki:

1. Marcin Grzesik, Michał Cymerman – 6.560 pkt.; 2. Mariusz 
Szwedo, Adam Kaszycki – 4.400 pkt.; 3. Łukasz Bereziewicz, Witold 
Mączka – 4.240 pkt.; 4. Robert Wawrzaszek, Janusz Cisek – 4.110 pkt.; 
5. Zygmunt Kryla, Edward Hajder – 3.8045 pkt.; 6. Wojciech Kulpa, 
Zbigniew Szczęch – 3.350 pkt.

SPONSORZY ZAWODÓW: Grupa Żywiec S.A. Browar w Leżajsku; 
Zakład Optyczny p. Maciej Kucharski; PPHU Boland p. Bogusław 
Brud; Sklep Wędkarski p. Zdzisław Gdula; p. Krzysztof Bucior.

Wodom Cześć!
Stanisław „Esox” Mączka

www.pzw.org.pl/1324; www.pzw.org.pl/1295
stanisław.maczka@interia.pl

Zdjęcia: Paweł Gdula, Wiesław Furmański
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O. Jan Józef 
Rusiecki
O. Jan Józef 
Rusiecki

Jedną z pamiątek po znamienitych Bernardynach, zdo-
biących ściany Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów 
w Leżajsku, jest portret przedstawiający o. Jana Józefa 
Rusieckiego.

Zakonnik ma na sobie brązowy habit Franciszkanów Obserwan-
tów. Postać ujęta do pasa jest w trzech czwartych prawym ramie-
niem zwrócona w stronę widza, oddana w pozycji siedzącej. Sportre-
towany lewą dłoń wspiera o grzbiet za-
mkniętej księgi, leżącej na blacie stolika 
nakrytego niebieskim skromnym obru-
sem, w prawej ręce zgiętej w łokciu trzy-
ma złożoną podwójnie kartkę papieru. 
Starannie ostrzyżoną głowę ujmuje wy-
soki kaptur złączony z kapuzą opadają-
cą na ramiona. Blada, lekko zwrócona ku 
lewemu ramieniu twarz, oddana cielisty-
mi kolorami, oświetlona światłem pada-
jącym z jednej strony, przemawia gład-
kością wysokiego czoła naznaczonego 
cienką tonsurą, strukturą starannie wy-
golonych skroni i brody, harmonijnie wy-
kreślonymi łukami brwiowymi i prostym 
przydługim nosem. Usta, o lekko zaciśnię-
tych wargach, ujęte delikatnie podkreślo-
nymi kącikami, sugerują ledwie możliwy 
do zauważenia uśmiech. Najbardziej ewi-
dentnym czynnikiem ekspresji są oczy 
z grubymi powiekami, wpatrzone w wi-
dza, podkrążone i spowite cieniem, któ-
ry okrywa także lewą stronę twarzy. Jest 
to oblicze mężczyzny sędziwego i scho-
rowanego, budzące szacunek i respekt.

O treści portretu świadczy inskrypcja 
w jćzyku ůacińskim, wypisana w obrćbie 
wydzielonego skrawka dolnej strefy obrazu: „A. R. P. Ioannes Rusiec-
ki L. I. bis Ex – M[i]n[iste]r Prov[incia]lis, Prov[i]n[ci]arum Rusiż, Li-
thvaniż semel Minoris Poloniż trinavice Ex – Com[m]issari Visit[a]tor 
G[enera]lis Totius Ordi[ni]s Deffi[ni]tor. Ad ter qua Vocalis Capitulo 
C[enera]li Prćse[n]s. Vir insignis pietate, exemplari charitate. Regula-
ri disciplina ac aliis virtutibus clarus, ultra 7(septu)agenarius plenum 
m[u]ltis placidissime in X[]to obdormivit A.[nno] D.[omini] 1779 die 
10 8(octo)bris Calvarić”.

O. Jan Józef Rusiecki urodził się w Oławie na Śląsku w 1712 r. jako 
syn Wojciecha i Marii. Do Bernardynów wstąpił 29 sierpnia 1734 r. 
w klasztorze krakowskim, rok później – 4 września złożył profesję za-
konną, a święcenia kapłańskie otrzymał w 1738 r. W 1739 roku za-
mieszkał w Przyrowie, gdzie w latach 1756–1758 wykładał teologię. 
Te same zadania przez kolejnych sześć lat wykonywał w klasztorze 
podwawelskim. Od 1763 do 1766, a także w latach 1772–1775 był 
prowincjałem oraz definitorem generalnym i prokuratorem kano-
nizacji bł. Szymona z Lipnicy. Powierzono mu również funkcję ko-
misarza i wizytatora w Małopolskiej Prowincji. W 1763 r. wizytował 
Prowincję Litewską, zaś w 1775 r. – Ruską. Zmarł w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej 10 października 1779 r.

Znamienity historyk polskich franciszkanów, ks. Kamil Kantak 
wzmiankuje, że Rusiecki należał do „wybitnych zakonników swojej 
doby”. Pozostawił po sobie dzieło teologiczne, znane po tytułem 
Tractatus theologicus in secundum Sententiarum Librum de Angelis et 
aliis concernentibus conformis menti Ven. Servi Dei Joannis Duns Sco-
ti... z 1748 r., zachowane w rękopisie, znajdujące się z zbiorach Bi-
blioteki Prowincji Ojców Bernardynów w Krakowie.

Działalność o. Jana Józefa Rusieckiego przypadła na trudne czasy 
rozbiorów Polski, które dla Bernardynów i innych zakonów były tra-
giczne. Z nakazu zaborców zmieniano kilkakrotnie granice prowincji. 
Likwidowano klasztory, a w zaborze austriackim mocno ograniczano 
ich wpływy. Na terenie Galicji, z którą związany był Rusiecki, cesarzo-
wa Maria Teresa dążyła do utworzenia z konwentów bernardyńskich 
własnej jednostki administracyjnej. Początkowo jednak poddała je 
nadzorowi biskupów. Polityka ta nie przeszkadzała zakonnikom na 
utrzymywanie łączności ze wspólnotami pozostającymi na terenie 
wolnej Polski. Kapituły Prowincji Ruskiej odbywały się z udziałem 
deputowanych i komisarzy z innych prowincji. Do istotnych zamian 
doszło dopiero w 1782 r., za panowania Józefa II, a zatem trzy lata 
po śmierci Rusieckiego. Utworzono wówczas nową prowincję zwaną 
galicyjską, obejmującą trzy konwenty Prowincji Małopolskiej i część 
klasztorów Prowincji Ruskiej, a zakonników poddano panującemu 
w Austrii systemowi zwanemu „józefińskim”, który zabraniał im kon-
taktów z generałem w Rzymie i podporządkowywał ich jurysdykcji 

biskupów. Skasowano wówczas klaszto-
ry w Bochni i Husiatynie, a Bernardynów 
w Samborze i Tarnowie przeniesiono do 
klasztorów odebranych innym zakonom. 
Z powodu niedoboru kadry wśród ducho-
wieństwa diecezjalnego wysyłano ich na 
wikariaty i probostwa. Wszystko to rozluź-
niało dyscyplinę zakonną i mocno nadwe-
rężało życie wspólnotowe. Podobna sytu-
acja panowała w zaborze rosyjskim, tam 
jednak przyjmowanie nowicjuszy uzależ-
niono od pozwolenia rządowego.

Z problemami tymi, jako prowincjał 
i wizytator, a także komisarz stykał się o. 
Jan Józef Rusiecki. W zaborze austriackim, 
pod pretekstem troski o zdrowie zakon-
ników i ich zdolność do służenia ojczyź-
nie, zniesiono śpiew chóralny, a studia 
zakonne poddano nadzorowi państwa. 
Niezależnie od takiej sytuacji szczególną 
opieką otaczano nielicznych konfratrów 
niemieckiego pochodzenia. Jeden z nich 
oskarżył o. Rusieckiego jako prowincjała 
o wrogie nastawienie do Niemców, „cho-
ciaż oni to doprowadzili prowincję polską 
do rozkwitu”. Wizytując Prowincję Ruską 
w 1775 r. o. Rusiecki widział konsekwen-

cje polityki carycy Katarzyny, która już 17 stycznia 1773 r., wyznając 
zasadę, że żaden klasztor nie może podlegać władzy zagraniczne-
go zwierzchnika, wydała ukaz zaaprobowany przez Stolicę Apostol-
ską, podporządkowujący wszystkie domy zakonne władzy krajowe-
go, powolnego jej, arcybiskupa mohylowskiego Stanisława Bohusza 
Siestrzeńcewicza (zm. 1826).

Interesujący nas portret powstał prawdopodobnie zaraz po śmier-
ci Rusieckiego względnie na początku XIX wieku. Jako integralny 
element wystawy o charakterze historycznym mobilizuje zwiedza-
jących do rozważania przeszłości polskich Bernardynów związanej 
z bolesnymi etapami dziejów Polski. Stylem i poziomem artystycz-
nym zdecydowanie odbiega od wielu konterfektów imaginacyjnych 
powstałych w XVII i XVIII wieku, eksponowanych w tej części Mu-
zeum, w których nietrudno dostrzec wizerunki przeznaczone bar-
dziej do kultu, niż odpowiadające rzeczywistym cechom fizjono-
micznym osób portretowanych. Autorem obrazu był z pewnością 
nieznany malarz bernardyński, powodowany troską o pamięć do-
tyczącą najznamienitszych współbraci.

Tekst i zdjęcie:
o. Efrem Obruśnik OFM


