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50 lat razem!
25 stycznia br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Leżajsku odby-

ła się uroczystość związana z jubileuszem 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego, którą świętowały pary małżeńskie z Leżajska: Józe-
fa i Bogusław Galuchowscy, Józefa i Stanisław Hospodowie oraz 
Maria i Michał Kaszyccy.

Pary zostały odznaczone medalami za „Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie”, które przyznał im Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bro-
nisław Komorowski. Jubilatom w jego imieniu wręczył je Burmistrz 
Leżajska Piotr Urban.

Spotkanie odbyło się w miłej i sympatycznej atmosferze. Były gra-
tulacje, życzenia, kwiaty, upominki od samorządu gminnego.

Dla uświetnienia uroczystości został odczytany wiersz pt. „Jubile-
usz”, napisany przez lokalnego poetę Stanisława Kornasiewicza. Od-
czytała go pięknie Halina Ścisłowicz, pracownik USC.

Po części oficjalnej Jubilaci zostali zaproszeni na wspólny poczę-
stunek oraz miłe chwile wspomnień.

(el)

Gala u Prezydenta RP
Prezydent Bronisław Komorowski nagrodził laureatów siódmej 

edycji „Dnia Przedsiębiorczości” - programu jednodniowych praktyk 
zawodowych dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych. Nad przed-
sięwzięciem tym prezydent objął honorowy patronat.

Wśród nagrodzonych najaktywniejszych uczestników siódmej 
edycji projektu znalazło się 25 szkół oraz 27 firm i instytucji z ca-
łej Polski. 

2 lutego 2011 r. podczas uroczystej Galii w Pałacu Prezydenckim 
w Warszawie laureaci otrzymali statuetki i dyplomy w tym Zespół 
Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku, BMF 
Polska oraz MOSiR Leżajsk.

Zdaniem Prezydenta, Dzień Przedsiębiorczości to dobry, trafiony 
pomysł, który trwa od lat, co jest dowodem na to, że jest potrzebny. 
- Jestem przekonany, że konkurs daje możliwość kształtowania u mło-
dych ludzi cech przydatnych w całym życiu, bo być przedsiębiorczym 
trzeba w każdej sytuacji, nie tylko, gdy myśli się o własnym przedsiębior-
stwie. Konkurs może być pomocą do tego, jak zaplanować swoje życie 
już na starcie. A skoro pomaga młodym ludziom, pomaga też Polsce.”

Ogólnokrajowy konkurs zorganizowała Fundacja Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości, która działa na rzecz przygotowania dzieci i mło-
dzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej. Fundacja tworzy 
programy, które przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, 
pozwalają lepiej zrozumieć zasady ekonomii i funkcjonowania biz-
nesu. Efektywne kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów 
Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku jest wynikiem aktywnej 
współpracy szkoły z Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją Mło-
dzieżowej Przedsiębiorczości, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządza-
nia w Rzeszowie oraz lokalnymi instytucjami i zakładami pracy.

(es)

Betlejemskie 
Światełko Pokoju

Po raz dwudziesty Betlejemskie Światełko Pokoju przekroczyło 
granicę i dotarło do Polski. 12 grudnia ub. r. harcerze z Związku 
Harcerstwa Polskiego odebrali Płomień od skautów słowackich w 
Nowym Smokowcu, by mógł On zapłonąć od Tatr po Bałtyk.

Główne uroczystości przekazania Betlejemskiego Światełka 
Pokoju odbyły się tego dnia w Krakowie. Tam też byli obecni le-
żajscy harcerze, którzy już w niedzielę w godzinach wieczornych Be-
tlejemskim Światłem rozświetlili nasze miasto. Wkrótce za sprawą 
harcerzy Ogień zaczął płonąć w niemal wszystkich szkołach, insty-
tucjach oraz urzędach w Leżajsku. Podniosła uroczystość przekaza-
nia Światełka odbyła się także w leżajskiej farze, w Bazylice OO. Ber-
nardynów oraz w kościele parafialnym w Giedlarowej.

W tym roku Komenda Hufca ZHP Leżajsk zorganizowała po raz 
pierwszy uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju 
mieszkańcom Leżajska. 22 grudnia ub. r. na placu przed Miejskim 
Centrum Kultury harcerze rozpalili ognisko, a zebrani mieszkańcy 
w cieple tego ognia mogli ubrać wspólnie choinkę, napisać życze-
nia, a także pokolędować wraz z Harcerskim Zespołem Artystycz-
nym „Zamszowa Pufa”. W tej iście świątecznej, ciepłej atmosferze: 
Burmistrz Miasta Piotr Urban, Wicestarosta Leżajski Robert Żołynia 
oraz Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko przekazali zebranym oraz 
wszystkim mieszkańcom Ziemi Leżajskiej życzenia bożonarodze-
niowe. Wiele ciepłych słów z tej okazji padło również z ust dyrek-
tor Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku Marii Horoszko oraz Ko-
mendanta Hufca ZHP Leżajsk pwd. Damiana Wyszyńskiego. Na za-
kończenie wszyscy zebrani z rąk harcerzy otrzymali lampiony z Be-
tlejemskim Światełkiem Pokoju. 

(e.d.)

Od lewej: Wojciech Surma – dyr. MOSiR Leżajsk, Tomasz Pokora – nauczyciel 
ZST, Halina Samko – dyr. ZST w Lezajsku, Ewelina Surma i Monika Karakuła 
– nauczycielki ZST.
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Laureatka w recytacji
Leżajska „Trójka” nie po raz pierwszy 

może poszczycić się sukcesami w dzie-
dzinie recytacji. W Podkarpackim Konkur-
sie „Literatura i Dzieci”, organizowanym 
przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszo-
wie, uczniowie tej szkoły co roku przecho-
dzą pomyślnie kolejne etapy konkursu i 
docierają do eliminacji finałowych.

Tak też było w tym roku. W eliminacjach 
rejonowych czwórka recytatorów z SP 3 zo-
stała doceniona przez jury i nagrodzona: 
Anna Rejman (I miejsce), Jowita Zygmunt 
(II miejsce), Filip Sołek (III miejsce) i Wiktoria 
Drożdżak (wyróżnienie).

Ania Rejman została zaproszona do fi-
nału, który odbył się w WDK w Rzeszo-
wie. Hasło przewodnie tej edycji brzmiało: 
„Uśmiechnij się!”. Ania recytowała wiersz 
Marii Terlikowskiej „Żiółko”. Jej interpretacja 
spodobała się jury i przyznano jej I nagrodę. 
Jako laureatka I miejsca wystąpiła podczas 
uroczystego Koncertu Laureatów w dniu 9 
grudnia. Życzymy Ani dalszych sukcesów na 
scenie!

(am)

Warto być aktywnym
Stowarzyszenie „Tęcza”, działające przy 

Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku od 
kilku lat tworzy i realizuje projekty eduka-
cyjne, których celem jest zachęcanie mło-
dzieży do działań na rzecz rówieśników.

W roku 2009 był to projekt „Nasze zdro-
wie – nasza sprawa”, który przygotował li-
derów młodzieżowych – uczniów z gimna-
zjów Gminy i Miasta Leżajsk do podejmo-
wania działań profilaktycznych dla rówieśni-
ków oraz uczniów szkół podstawowych.

W roku 2010 został stworzony i zrealizo-
wany projekt „Warto być aktywnym”, które-
go celem było pobudzenie uczniów ze szkół 
gimnazjalnych do aktywności społecznej 
oraz wyposażenie ich w ważne umiejętności 
społeczne. Uczniowie uczestniczyli w dwóch 
20-godzinnym szkoleniach, w czasie których 
m. inn. zostali zapoznani z metodą projek-
tu, jako narzędziem skutecznego działania 

na rzecz innych. W swoich środowiskach 
szkolnych i lokalnych przeprowadzili dzia-
łania społeczne dla rówieśników lub młod-
szych dzieci. Były to przedstawienia, impre-
zy profilaktyczne lub integracyjne, otrzęsi-
ny, zawody sportowe i wiele innych. Przygo-
towując te działania wykorzystywali własne 
pomysły. Do pomocy włączali także innych 
uczniów, zachęcając ich tym samym do by-
cia człowiekiem aktywnym. Ponadto zapo-
znawali gimnazjalistów z metodą projektu, 
prowadząc w klasach lekcje na ten temat. 
Młodzież uczestnicząca w projekcie udo-
wodniła, że potrafi i chce robić coś dla in-
nych, potrafi też zaangażować w działania 
swoich rówieśników, co przyczyniło się do 
przełamania bierność części uczniów. Pro-
jekt pokazał, że w młodych ludziach tkwi 
wielki potencjał, trzeba tylko umiejętnie go 
wykorzystać.

Realizacja jego była możliwa dzięki dofi-
nansowaniu przez Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Społecznej w ramach Programu Ope-
racyjnego Funduszu Inicjatyw Społecz-
nych.

(ej)

Wizyta w Roquesteron
W dniach 24–26 listopada ubiegłego 

roku nauczycielka języka angielskiego 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku 
Małgorzata Murdzia uczestniczyła w wi-
zycie przygotowawczej w ramach progra-
mu Lifelong Learning – COMENIUS w Ro-
questeron, w pobliżu Nicei we Francji. In-
stytucją goszczącą była miejscowa szko-
ła podstawowa, która jest zarazem koor-
dynatorem projektu o tematyce związa-
nej z ochroną środowiska i żeglarstwem 
„Around the World a race for the environ-
ment” (AWARE).

W projekcie ma uczestniczyć 5 państw, 
tj. Francja, Anglia, Turcja, Hiszpania i Polska. 
W trakcie wizyty przygotowawczej wszy-
scy uczestnicy spotkali się z nauczycielami 
i poznali szkołę w Roquesteron, mieli oka-
zję zapoznać się z systemem nauczania w 
szkole francuskiej oraz z systemami edu-
kacyjnymi państw, których przedstawicie-
le brali udział w spotkaniu. Ustalono zasa-
dy współpracy oraz określono rolę i zada-
nia szkół partnerskich, dopracowano szcze-
góły, cele, założenia i metodologię projektu. 
Ustalono również wstępny harmonogram 
działań z uwzględnieniem wizyt (mobilno-
ści) do szkół biorących udział w projekcie, 
uzupełniono formularz danymi poszczegól-
nych członków projektu, tzn. szkół partner-
skich. W trakcie pobytu odbyło się też spo-
tkanie z władzami lokalnymi, oświatowymi 
oraz z prasą, podczas którego nastąpiła pre-
zentacja systemów oświatowych szkół po-
szczególnych państw, w tym również Szko-

Księdzu dziekanowi
i proboszczowi Parafii Farnej w Leżajsku

RyszaRdoWi  KRóLicKiemu
wyrazy szczerego współczucia

i głębokiego żalu
z powodu śmierci

m a T K i
składają

Burmistrz i Rada miejska
w Leżajsku

Pani kierownik urzędu stanu cywilnego
w Leżajsku

e l ż b i e c i e  Pi ąt kows k i e j
wyrazy szczerego żalu i współczucia

z powodu śmierci

s i o s T R y
składają

Burmistrz Leżajska
oraz koleżanki i koledzy

z urzędu miejskiego

ły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Koperni-
ka w Leżajsku i naszego miasta. Po tym spo-
tkaniu ukazał się artykuł w prasie nicejskiej 
„Nice-matin”.

Projekt zakłada ścisłą współpracę między 
pięcioma państwami oraz wyjazdy nauczy-
cieli i uczniów poszczególnych szkół. Koor-
dynatorem projektu jest szkoła francuska. 
Dokumenty o sfinansowanie zostaną zło-
żone do Narodowej Agencji w lutym 2011 
roku, a ostateczna decyzja zostanie podję-
ta do końca sierpnia 2011 roku. Jeśli pro-
jekt otrzyma akceptację, działania rozpocz-
ną się we wrześniu 2011 roku i jego realiza-
cja trwać będzie do roku 2013. 

Już obecnie uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 1 wymieniają się na bieżąco kore-
spondencją z uczniami szkół partnerskich 
oraz rozmawiają ze sobą za pomocą Skype. 
Jeśli projekt uzyska akceptację, uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 będą mieli okazję 
wyjechać do Francji oraz gościć swoich ró-
wieśników w Leżajsku.

małgorzata murdzia

Logopeda
Gabinet Terapii Logopedycznej 

mgr Katarzyna Kurowska-Czubat
ul. św. Jana z Dukli 16

37-300 Leżajsk

Rejestracja pod nr tel.
509 419 117

• bogata oferta najnowszych progra-
mów multimedialnych wykorzysty-
wanych w terapii zaburzeń mowy,
• atrakcyjna forma prowadzonych 
zajęć indywidualnych.
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 KĄciK RzeczNiKa

zawieszenie prawa do emerytury 
dla kontynuujących zatrudnienie

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie regulacja, prze-
widująca zawieszenie prawa do emerytury, przysługującej 
osobom, które nie rozwiązały stosunku pracy z pracodaw-
cą, na rzecz którego wykonywały zatrudnienie bezpośred-
nio przed nabyciem prawa do emerytury. Prawo to ulega za-
wieszeniu niezależnie od wysokości osiąganego przychodu 
oraz od wieku osoby uprawnionej do emerytury, co oznacza, 
że dotyczy także kobiet, które ukończyły 60 lat i mężczyzn, 
którzy skończyli 65 lat. 

Regulacja dotyczy wszystkich emerytów, którzy nie roz-
wiązali stosunku pracy zawartego przed uzyskaniem eme-
rytury, a więc zarówno tych, którzy już przeszli na emerytu-
rę, jak i tych, którzy prawo do emerytury uzyskają począw-
szy od 1 stycznia 2011 r. Jednak – w zależności od tego, czy 
emerytura została uzyskana przed dniem 1 stycznia 2011 r., 
czy już w 2011 r. – różna jest data, od której – wobec kon-
tynuowania stosunku pracy zawartego przed uzyskaniem 
emerytury – ZUS wstrzyma jej wypłatę. 

Zawieszeniu podlega także okresowa emerytura kapi-
tałowa.

Regulacja ma także zastosowanie do emerytur przysłu-
gujących osobom, pozostającym w stosunku pracy w pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechten-
steinie, Norwegii, Szwajcarii lub w państwach, z którymi 
Polskę łączą dwustronne umowy międzynarodowe w dzie-
dzinie zabezpieczenia społecznego np. USA, Kanada; z wyłą-
czeniem osób wykonujących zatrudnienie w Australii, z któ-
rą umowa po stronie australijskiej obejmuje wyłącznie eme-
rytury z tytułu zamieszkiwania w tym państwie.

emerytury przyznawane od 1 stycz-
nia 2011 r.

Tym osobom, które nabędą prawo do emerytury po dniu 
31 grudnia 2010 r. i kontynuują zatrudnienie w ramach tego 
samego stosunku pracy – ZUS nie podejmie wypłaty emery-
tury. Chodzi tu o osoby, które: wniosek o emeryturę złożyły 
po dniu 31 grudnia 2010 r., lub wniosek o emeryturę złoży-
ły jeszcze w 2010 r., ale warunki wymagane do przyznania 
emerytury (np. osiągnięcie wymaganego wieku) spełnią po 
31 grudnia 2010 r. 

Pan Marek złożył wniosek o emeryturę w grudniu 2010 
r. Jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, zawartej 
w 1997 r. i nadal kontynuuje zatrudnienie. Wiek emerytalny 
(65 lat) ukończy 19 stycznia 2011 r. i od tej daty ZUS przyzna 
mu emeryturę, ale nie będzie jej wypłacał, bowiem pan Ma-
rek nie rozwiązał stosunku pracy.

emerytura nie będzie wypłacana do 
czasu rozwiązania stosunku pracy i zgło-
szenia wniosku o podjęcie jej wypłaty.

Osoby, które rozwiążą stosunek pracy nawiązany przed 
przejściem na emeryturę, muszą niezwłocznie zgłosić wnio-
sek o podjęcie wypłaty emerytury. Przepisy nakazują podję-
cie wypłaty od miesiąca, w którym – przynajmniej przez 1 
dzień – emeryt już nie pracuje w ramach tego samego za-
trudnienia, co przed nabyciem emerytury, jednak nie wcze-
śniej niż od miesiąca, w którym zostanie zgłoszony wnio-
sek. Do wniosku o podjęcie wypłaty emerytury, w związku 
z ustaniem zatrudnienia, należy koniecznie dołączyć świa-
dectwo pracy albo zaświadczenie pracodawcy, potwierdza-
jące fakt i datę rozwiązania stosunku pracy. 

Osobom, które rozwiążą stosunek pracy z ostatnim dniem 
miesiąca (np. 30 kwietnia, czy 31 sierpnia), wypłata emery-
tury przysługuje od następnego miesiąca, nie wcześniej jed-
nak niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono 
wniosek w tej sprawie.

Tym osobom, które rozwiążą stosunek pracy w innym 
dniu niż ostatni dzień miesiąca (np. 15 maja) – wypłata 
emerytury zostanie podjęta od miesiąca, w którym emeryt 
nie kontynuował już zatrudnienia, jednak nie wcześniej niż 
od miesiąca, w którym zgłosi wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami. Osobom, które wniosek o podjęcie wypłaty 

emerytury zgłoszą w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji 
o przyznaniu emerytury – wypłata emerytury przysługuje 
od miesiąca, w którym już nie pozostawały w tym samym 
zatrudnieniu, co przed nabyciem emerytury. 

Osobom, które wykonują pracę na rzecz kilku pracodaw-
ców – ZUS podejmie wypłatę emerytury wyłącznie wów-
czas, gdy zostaną rozwiązane wszystkie stosunki pracy za-
warte przed przejściem na emeryturę. 

emerytury przyznawane przed 1 stycz-
nia 2011 r. 

Osobom, które przeszły na emeryturę przed dniem 
1 stycznia 2011 r. i nadal będą kontynuowały zatrudnienie 
u tego samego pracodawcy bez rozwiązywania umowy o 
pracę, ZUS wstrzyma wypłatę emerytury za 9 miesięcy, czyli 
od dnia 1 października 2011 r. 

Osoby, które rozwiązały stosunek pracy, a nie powiado-
miły o tym Zakładu - powinny niezwłocznie przedłożyć w 
ZUS świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające 
rozwiązanie stosunku pracy. Brak tych dokumentów bę-
dzie skutkować wstrzymaniem wypłaty emerytury od dnia 
1 października 2011 r.

zus wyśle listy do pracujących eme-
rytów

Zakład wyśle do pracujących emerytów list z informacją 
o obowiązującej od 1 stycznia tego roku zmianie prawa. Od 
tej daty wrócił obowiązujący do 7 stycznia 2009 roku prze-
pis, który nakazuje osobie, która chce otrzymać z ZUS eme-
ryturę, rozwiązanie stosunku pracy.

małgorzata Bukała
Rzecznik prasowy

oddziału zus w Rzeszowie

Towarzystwo miłośników 
ziemi Leżajskiej

Komunikaty
1. W grudniu 2010 roku ukazał się szósty 

numer „Almanachu Leżajskiego”. Kolportaż 
wydawnictwa prowadzony jest przez Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej – Le-
żajsk, ul. Jarosławska 1, tel. 17 242 12 68. 

2. TMZL zaprasza 19 lutego br. na Zimo-
wy Rajd Pieszy ph. „Szlakiem leżajskich mu-
zeów; „Muzeum Prowincji Ojców Bernardy-
nów” oraz „Muzeum Ziemi Leżajskiej”. Bliższe 
informacje na ten temat ukażą się na stronie 
internetowej TMZL.

3. Towarzystwo Miłośników Ziemi Le-
żajskiej posiada status organizacyjny po-
żytku publicznego i figuruje w Krajowym 
Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem: 
0000275455.

Prosimy wesprzyj nasze działania swoim 
jednym procentem.

Wystarczy w swojej deklaracji podatkowej 
wpisać nazwę naszej organizacji, numer KRS 
oraz kwotę darowizny w wysokości 1% na-
leżnego podatku, a Urząd Skarbowy prze-
każe pieniądze na konto Towarzystwa.

O naszej działalności statutowej moż-
na dowiedzieć się więcej na stronie: www.
tmzl.lezajsk.pl oraz z prasy lokalnej: Kuriera 
Powiatowego i Biuletynu Miejskiego. Jeżeli 
popieracie Państwo nasze działania, prosi-
my o wsparcie finansowe.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dzię-
kujemy.

zarząd i członkowie TmzL

 ogłoszenia
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 informator urzędowy
drogi publiczne gminne

• Budowa chodnika przy ul. Kołłątaja – 
kwota planu 20 000 zł. Zadanie dotyczy budowy 
odcinka chodnika o długości ok. 73 m od ul. San-
domierskiej. Zakres rzeczowy obejmuje wymia-
nę krawężnika drogowego – 75 m, ustawienie 
obrzeży betonowych – 21 m, wykonanie chod-
nika z kostki betonowej gr. 6 cm – 146 m2.

• Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej 
– kwota planu 150 000 zł. Zakończenie spraw for-
malno-prawnych niezbędnych do uzyskania po-
zwolenia na budowę. Rozpoczęcie robót. Cały 
zakres zadanie obejmuje budowę parkingu dla 
220 samochodów osobowych o powierzchni 
ok. 4400 m2. W zakres zadania wchodzi budowa 
chodników z kostki o powierzchni ok. 300 m2, 
kanalizacji deszczowej fi 300 mm i 250 mm – 
186,5 m, oświetlenie – 3 słupy oświetleniowe.

• Budowa ul. Jana Brzozy – kanalizacja 
deszczowa (część) – kwota planu 30 000 zł. 
Zadanie obejmuje budowę odcinka kanaliza-
cji deszczowej o długości 120 m (fi 315 mm) od 
potoku Jagoda do studni usytuowanej przy po-
sesji nr 13. Kanalizacja ta jest niezbędna do po-
prawy odwodnienia końcowej części ulicy Jana 
Brzozy o nawierzchni z kostki betonowej, wyko-
nanej w 2008 roku.

• Budowa ul. Studziennej – kwota planu 
100 000 zł. Zadanie obejmuje budowę kanali-
zacji deszczowej o długości 282 m (fi 315 mm) 
oraz przebudowę istniejącego wodociągu na 
wodociąg fi 110 mm – 337 m.

• Budowa ul. Żeromskiego (boczna) – 
kwota planu 40 000 zł. Zadanie obejmuje budo-
wę ok. 54 m drogi wspólnie z zainteresowanymi 
mieszkańcami, którzy deklarują pokrycie części 
kosztów budowy drogi – 13 500 zł). Zakres rze-
czowy obejmuje ustawienie krawężnika drogo-
wego – 108 m, wykonanie  nawierzchni z kostki 
betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kamienia 
– 268 m2 (bez kanalizacji deszczowej). 

• Przebudowa ul. Franciszkańskiej – kwo-
ta planu 210 000 zł. Zakres rzeczowy obejmuje 
wykonanie odbudowy nawierzchni asfaltowej 
na podbudowie z kamienia – 1420 m2 (bez ka-
nalizacji deszczowej – wykonana w 2010 r.), wy-
konanie odbudowy chodnika  - nawierzchnia z 
kostki betonowej gr. 6 cm - 1050 m2.

• Remont ul. Żeromskiego, Przemysłowej 
i Klasztornej wraz z budową odwodnienia 
– kwota planu 920 000 zł. Zadanie będzie reali-
zowane z Partnerami – Philip Morris Polska To-
bacco Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 3, który zobo-
wiązał się wnieść wkład finansowy w wysoko-
ści 40 000 zł, BRZOST Spółka z o.o., ul. Żerom-
skiego 4, który zobowiązał się wnieść wkład fi-
nansowy w wysokości 20 000 zł. Zadanie obej-
muje remont ulic: Żeromskiego, Przemysłowej 
i Klasztornej o łącznej długości 1334 m. Łącz-
na powierzchnia remontowanych nawierzchni 
asfaltowych tych ulic wynosi 10 330 m2, łączna 
powierzchnia remontowanych i budowanych 
chodników wynosi 1960 m2. Zadanie przewi-
dziane jest do dofinansowania w ramach Na-
rodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych. Poziom dofinansowania – 50% kosztów 
kwalifikowanych projektów. Kwota dofinanso-
wania – 460 000 zł.

• Budowa drogi łączącej ul. Jagiełły z ob-
wodnicą Leżajska – kwota planu – 2 340 000 
zł. Kontynuacja robót rozpoczętych w 2010 
roku. Zadanie obejmuje budowę drogi o dłu-
gości 678 m, łączącą skrzyżowanie ul. Jagiełły 
i M. Curie-Skłodowskiej z obwodnicą Leżajska 
planowaną do realizacji przez GDDKiA Oddział 
w Rzeszowie. Zakres zadania obejmuje wyko-
nanie drogi klasy technicznej – zbiorczej o na-
wierzchni asfaltowej – 7565 m2, jednostron-
nym chodnikiem o nawierzchni z kostki beto-
nowej – 693 m2, wraz z przebudową ul. Jagieł-
ły na długości 47 m i skrzyżowania z ul. M. Cu-
rie-Skłodowskiej. Odwodnienie drogi realizowa-

ne poprzez sieć kanalizacji deszczowej o śred-
nicach fi 500 mm – 56 m, fi 400 mm – 315 m 
włączonej do istniejącej kanalizacji w ul. Jagieł-
ły (wykonane w 2010 roku), a także przez sys-
tem rowów otwartych. W zakres zadania wcho-
dzi również przebudowa infrastruktury kolidu-
jącej z projektowaną drogą, budowa oświetle-
nia ulicznego – 20 słupów, budowa ekranu aku-
stycznego – 128 m. Realizacja zadania plano-
wana jest na lata 2010–2011. Zadanie uzyska-
ło dofinansowywanie ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007–2013. Planowana kwota dofinansowania 
– 1 729 424 zł.

• Przebudowa ul. Kpt. Kuczka i ul. Lipy w 
ciągu drogi powiatowej nr 1256 R – kwo-
ta planu 20 000 zł. Zadanie realizowane przez 
Starostwo Powiatowe w Leżajsku. Udział Mia-
sta w realizacji zadania  na mocy porozumienia 
podpisanego w 2007 roku. Starostwo uzyskało 
na to zadanie dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007–2013.

administracja publiczna
• Remont dachu i elewacji zabytkowe-

go ratusza – kwota planu 270 600 zł. Konty-
nuacja robót realizowanych w 2009 roku. Zada-
nie stanowi część projektu pod nazwą „Rewi-
talizacja i zagospodarowanie przestrzeni pu-
blicznej wokół zabytkowego rynku miejskie-
go w Leżajsku”. Wniosek o dofinansowanie tego 
projektu został złożony w terminie do 18 listo-
pada ub. roku w ramach ogłoszonego naboru 
wniosków w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007–2013 w działaniu nr 7.1 – Rewi-
talizacja miast. Poziom dofinansowania – 85 % 
wydatków kwalifikowanych projektu.

oświata i wychowanie
• Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 

– zadanie realizowane w ramach projektu pn.: 
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżaj-
sku z budową sali sportowej 32 x 20 m i z wypo-
sażeniem dla potrzeb kształcenia ustawicznego 
– kwota planu 1 500 000 zł. Kontynuacja robót 
z 2010 roku. Zadanie obejmuje budowę nowej 
sali sportowej o długości 32,80 m i szerokości 
22,84 m, z areną sportową o wymiarach 32 x 
20 m), parterowego łącznika oraz podpiwniczo-
nego 3-kondygnacyjnego segmentu o długości 
18,80 m i szerokości 13,05 m z zapleczem maga-
zynowym, sanitarnym i szatniami, z częścią dy-
daktyczną na I piętrze (2 sale lekcyjne z wypo-
sażeniem dla potrzeb kształcenia ustawiczne-
go). Kształcenie ustawiczne realizowane będzie 
przez Partnera w projekcie – tj. przez Leżajskie 
Stowarzyszenie Rozwoju. Powierzchnia użytko-
wa części dobudowanej – 1399,35 m2. Kubatura 
części dobudowanej 10 634 m3.

Zadanie wybrane do dofinansowania ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Rozwoju Województwa Podkarpac-
kiego na lata 2007–2013. Poziom dofinansowa-
nia – 70% wydatków kwalifikowanych projek-
tu. W zakresie uzupełnienia wkładu własnego 
w części dotyczącej sali sportowej  jako zada-
nie p.n.: „ Budowa sali sportowej 32 x 20 m przy 

Szkole Podstawowej Nr 2 w Leżajsku” będzie 
również dofinansowane ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. Kwota planowanego dofinansowania 
w 2011 roku – 450 000 zł. Planowane zakończe-
nie realizacji zadania – 2011 rok.

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska

• Budowa sieci wodociągowej i kanali-
zacji sanitarnej przy ul. Jana Brzozy część 
– kwota planu 20 000 zł. Zadanie obejmuje bu-
dowę ok. 110 m sieci wodociągowej fi 100 mm 
i ok. 90 m sieci kanalizacji sanitarnej o średni-
cy fi 200 mm. 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego

• Rozbudowa Miejskiego Centrum  Kul-
tury – zadanie realizowane w ramach projek-
tu „Rozbudowa i modernizacja infrastruk-
tury Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku 
niezbędnym czynnikiem rozwoju kulturowe-
go i turystycznego w regionie” – kwota planu 

364 582 zł. Zadanie obejmuje rozbudowę ist-
niejącego budynku MCK o dwa segmenty: SEG-
MENT A: powierzchnia użytkowa – 307,43 m2, 
kubatura – 695,14 m3, SEGMENT B: powierzch-
nia użytkowa – 92,40 m2, kubatura – 227,27 m3. 
W budynku istniejącym zostanie zmodernizo-
wana sala kinowo-widowiskowa i istniejące po-
mieszczenia o łącznej powierzchni 2421,21 m2. 
Sala widowiskowo-kinowa dostosowana zosta-
nie do obowiązujących przepisów przeciwpo-
żarowych. Zostanie wyposażona w nowe fote-
le, urządzenia niezbędne do funkcjonowania 
sceny: kurtyny, fartuchy, zasłony, rampy do re-
flektorów, reflektory. W 2009 roku został złożo-
ny wniosek o dofinansowanie zadania ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Rozwoju Województwa Podkarpac-
kiego na lata 2007–2013. Poziom dofinanso-
wania – 85% wydatków kwalifikowanych pro-
jektu. Zadanie zostało umieszczone na liście re-
zerwowej (Zarząd Województwa Podkarpackie-
go nie podjął jeszcze decyzji o objęcie go do-
finansowaniem). Zadanie będzie realizowane 
tylko w przypadku uzyskania dofinansowania 
ze środków UE.

Kultura fizyczna
• Wykonanie dokumentacji projektowej 

dotyczącej zamontowania układu solar-
nego do wody użytkowej na budynku Pły-
walni Miejskiej w Leżajsku – kwota planu 20 
tys. zł. Wykonanie projektu i modernizacja da-
chu niskiego na Pływalni Miejskiej w Leżajsku 
– kwota planu 40 tys. zł. 

Ponadto:
W dziedzinie gospodarki gruntami i nie-

ruchomościami na wykup terenów pod przy-
szłe inwestycje drogowe przeznaczono 300 tys. 
złotych, a na wydatki jednostki budżetowej, 
jaką jest Urząd Miejski w Leżajsku, przewidzia-
no kwotę 356 430 złotych na Podkarpacki Sys-
tem e-administracji publicznej. 

zadania inwestycyjne i remontowe 
ujęte w budżecie miasta Leżajska
na rok 2011
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 wywiad miesiąca
Rozmowa
ze zbigniewem Rynasiewiczem
posłem na sejm RP

• Zacznę od pytania, które o tej po-
rze roku samo się nasuwa: jak minął po-
przedni, 2010 rok. Czy ten jedenasty rok 
Pana obecności w Sejmie był bardziej 
pracowity niż inne? 

• Na pewno był dużo trudniejszy od mi-
nionych. Tak, patrząc z punktu widzenia 
pracy, którą wykonuję w Sejmie, był bardzo 
trudny, ale też dał mi wiele radości i satys-
fakcji.

• Dlaczego był trudny?
• Musieliśmy podjąć kilka bardzo poważ-

nych decyzji związanych z koniecznością 
znalezienia takich rozwiązań finansowych, 
które prowadziłyby do zmniejszenia długu 
publicznego, do zbilansowania finansów 
publicznych, budżetu Państwa. Potrzebna 
była korekta wydatków dotycząca całego 
programu drogowego a jednocześnie zna-
lezienie innych źródeł finansowania budowy 
dróg krajowych i autostrad. Dyskusje toczy-
ły się w Sejmie. Uszczuplenie możliwości fi-
nansowania inwestycji w Polsce, także kole-
jowych, wiązało się oczywiście z konieczno-
ścią wykreślenia kilku z nich z planu realiza-
cji. Musieliśmy podejmować decyzje trudne 
i nie do końca popularne. I mieliśmy też fi-
nał roku trochę nieszczęśliwy, związany z za-
mieszaniem na kolei. Jednocześnie należa-
ło też przygotowywać projekty ustaw i prze-
prowadzić je przez Sejm.

• Doszły też Panu dodatkowe obowiąz-
ki – został Pan wybrany przewodniczą-
cym Zarządu Platformy Obywatelskiej 
województwa podkarpackiego. Jest Pan 
posłem, przewodniczącym Komisji Infra-
struktury, członkiem Komisji Rolnictwa. 
Jak godzi Pan te obowiązki?

• Jestem też członkiem wielu innych orga-
nizacji, jestem na przykład prezesem Aka-
demickiego Klubu Sportowego środowiska 
podkarpackiego. Są one związane z funkcją 
albo zainteresowaniami. Czy jest to łatwo 
godzić? To jest po prostu maksymalnie za-
pełniony czas. My wszyscy, to znaczy moja 
rodzina, nauczyła się z tym żyć. I tak jest w 
zasadzie od początku mojej pracy zawodo-
wej, od 1990 roku. Jeśli ktoś się pyta mojej 
żony, co ona o tym sądzi, to ona mówi, że 
dla niej to normalne. I całe szczęście!

• Komisja Infrastruktury ma szerokie 
spektrum działania, to transport drogo-
wy i kolejowy, lotnictwo, żegluga morska 
i śródlądowa, poczta, telekomunikacja... 
Na czym najbardziej skupia się teraz Ko-
misja, której Pan przewodniczy?

• Zawsze zajmowaliśmy się równolegle 
wszystkimi dziedzinami. Teraz dochodzą 
problemy związane z polskim przygotowa-
niem do następnego budżetowania w Unii 
Europejskiej. Polsce szczególnie zależy na 
tym, by jak najwięcej środków przeznaczo-
no na szeroko pojętą infrastrukturę. To jest 
ogrom spraw.

• Brał Pan udział w takich spotka-
niach?

• Poczytuję sobie to za obowiązek i za-
szczyt, że kilka razy reprezentowałem Pol-
skę jako szef komisji na spotkaniach Komi-
sji Unii Europejskiej w rozmowach dotyczą-
cych oceny obecnego okresu budżetowania 
do roku 2015, jak również przygotowywa-
nia rozstrzygnięć co do inwestowania inwe-
stycji drogowych na lata 2014–2020. To są 
trudne rozmowy, bo zwykle jest tak, że inny 
interes mają Niemcy, inny Francuzi, jeszcze 
inny Włosi... W tym wszystkim trzeba się zna-

leźć i szukać możliwości wygrania naszych 
interesów.

• Tamte kraje tzw. „piętnastki” są już na 
innym etapie.

• Tak, oni realizowali inwestycje infrastruk-
turalne w okresie, kiedy jeszcze nie obowią-
zywało tak restrykcyjne prawo związane z 
ochroną środowiska. My realizujemy te in-
westycje w czasie, kiedy ono już obowiązu-
je, dlatego jest nam zdecydowanie trudniej 
i z tego powodu te inwestycje są dużo droż-
sze. Więc jesteśmy w gorszym położeniu.

I jeżeli mamy dochodzić do takiego po-
ziomu rozwoju infrastruktury, jaka jest już 
w krajach dawnej „piętnastki”, to musimy się 
mocno upominać, żeby finansowanie inwe-
stycji infrastrukturalnych pozostało również 
w budżecie na następne lata. 

• W minionym roku Leżajsk kilkakrot-
nie odwiedzali wraz z Panem ministrowie 
z resortu rozwoju regionalnego oraz re-
sortu infrastruktury. Nigdy wcześniej to 

Cały czas problem polegał na tym, jaki 
montaż finansowy zbudować, żeby wyko-
nanie tego zadania mogło być realne. Ten 
montaż finansowy udało się zbudować i to 
jest największy sukces – nie ukrywam – mój. 
Ale zawdzięczam go przychylności pani mi-
nister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
kowskiej oraz pana ministra infrastruktury 
Cezarego Grabarczyka. Generalny dyrektor 
GDDKiA Lech Witecki również pozytywnie 
zareagował. I za to naprawdę warto im wy-
razić wdzięczność i podziękować.

• W maju ubiegłego roku, podczas wi-
zyty minister Bieńkowskiej i jej zastępcy 
Adama Zdziebło, wydawało mi się, że do-
piero wtedy nad realizacją tej inwestycji 
zapadły czarne chmury.

• Nigdy obwodnica Leżajska nie była wpi-
sana w żaden program. To trzeba sobie po-
wiedzieć. I od tego trzeba zacząć. Problem 
polegał na tym, że owszem, udało się wpro-
wadzić ją do planu finansowego GDDKiA 

Trudna droga do radości

się nie zdarzyło. Jak udało się Panu zain-
teresować ich problemami naszego nie-
wielkiego w końcu miasteczka na Pod-
karpaciu?

• Mieliśmy wspólny interes, oni również 
zdawali sobie sprawę z konieczności wybu-
dowania obwodnicy Leżajska. Weźmy choć-
by pod uwagę dzisiejszy dzień: jest 8 lutego 
– zdarzył się wypadek w centrum Leżajska 
na ulicy Mickiewicza, obok mojego biura i 
w jednej chwili Leżajsk jest zakorkowany. To 
pokazuje, jak ważna jest ta inwestycja. I jest 
to sukces, że ona wreszcie będzie.

Początkowo kwota środków zaplanowa-
nych do wydania na budowę dróg w Polsce 
na lata 2010–2015, to było 96 miliardów zło-
tych. Ta korekta, o której wcześniej mówi-
łem, związana ze zbilansowaniem finansów 
publicznych dotyczyła 16 miliardów złotych, 
czyli na drogi pozostało około 80 miliardów 
złotych. Leżajsk był inwestycją, która nie 
mieściła się w 96 miliardach, a jest inwesty-
cją, która będzie budowana z tych 80 miliar-
dów! I to się stało w trakcie korekty, gdy wy-
cinano inwestycje! Ja nie chcę tego komen-
tować. Ale to wystarczy, by zrozumieć, jak 
trudne było to przedsięwzięcie, żeby budo-
wa obwodnicy Leżajska wreszcie się znala-
zła na liście do realizacji.

w postaci środków na wykonanie projek-
tu. Projekt ten po wielu latach został wyko-
nany, potem wojewoda podkarpacki wydał 
decyzję pozwolenia na budowę. I tyle. Do-
piero w drugiej połowie roku, dzięki życzli-
wości ministrów, których wymieniłem, uda-
ło się stworzyć montaż finansowy. Najpierw 
zapadła decyzja pani minister Bieńkowskiej 
o tym, że część środków europejskich, któ-
re ma z rezerwy, przeznaczy na obwodnicę 
Leżajska, a jak już znalazły się środki euro-
pejskie, to łatwiej było szukać innych źródeł 
finansowania. I to się udało. GDDKiA ogło-
siła przetarg na wykonawcę, 15 lutego ma 
być rozstrzygnięty. Jeżeli znowu jacyś ofe-
renci nie wymyślą pytań i jeżeli nie będzie 
odwołań, to myślę, że dosyć szybko nastąpi 
podpisanie umowy i rozpoczęcie tej inwe-
stycji. I wreszcie mieszkańcy Leżajska uwie-
rzą w obwodnicę, jak zobaczą wbijane w zie-
mię łopaty.

• A kiedy swój wizerunek poprawi dwo-
rzec leżajski dworzec kolejowy?

• Już jest po przetargu. To taka kwestia, że 
wreszcie w Polsce po raz pierwszy od bodaj-
że 1985 roku zostały uruchomione środki na 
modernizację dworców. Na ten cel zapisa-
no ponad 300 milionów złotych. W związku 
z EURO 2012, w tym planie inwestycyjnym 

Zbigniew Rynasiewicz
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w pierwszej kolejności są modernizowane 
dworce, które leżą albo na trasach EURO 
2012, albo są z nimi związane. I tu znowu 
Leżajsk jest jedynym miastem spoza tej gru-
py. Tylko dworzec w Leżajsku został wpisany 
na listę do realizacji. Stało się to po wizytach 
pana ministra Grabarczyka i prezesa PKP SA 
Andrzeja Wacha w Leżajsku. To jest jego naj-
większa zasługa, bo najwięcej rozmów z nim 
prowadziłem, on widział ten dworzec i on 
wpisał go na listę, za co też muszę mu po-
dziękować. Gdyby nie on, to remontu tego 
dworca teraz by nie było. My generalnie na-
rzekamy na kolej, ale ona jednak się zmienia. 
Ja na bieżąco w tym uczestniczę, więc do-
strzegam to nie tylko z punktu widzenia pa-
sażera. Najlepiej by było, żeby wreszcie za-
uważył pasażer. Są pozytywne zmiany „tam 
od środka” i on to wreszcie odczuje.

• Jak układa się współpraca z samorzą-
dami?

• Generalnie uważam, że samorządy są 
mało odważne. Jestem krytycznie nasta-
wiony do bezpośrednich wyborów wójta, 
burmistrza, prezydenta, dlatego, że w mo-
jej ocenie powoduje to specyficzny sposób 
zarządzania nakierowany na sukces jednej 
osoby i często hamuje podejmowanie trud-
nych decyzji. Żeby daleko nie sięgać, weź-
my na przykład nasz powiat. Tu jest mnó-
stwo spraw gospodarczych, które nie zosta-
ły rozwiązane – choćby słynna sprawa zmia-
ny granic Leżajska, czy słynna sprawa Parku 
Technologicznego. Powinno to być przed-
sięwzięciem kilku samorządów, bo nie ma 
sensu, żeby Park powstał w Grodzisku i w Le-
żajsku. Mamy wspólny interes, żeby tworzyć 
jeden wspólny Park. Dobrze rozwijający się 
Leżajsk, jest sprzymierzeńcem i Grodziska, i 
Kuryłówki... Podobnie jak dobrze rozwijają-
ca się Nowa Sarzyna. I tu jest wielka koniecz-
ność współpracy. Nie mam pretensji do mo-
ich kolegów, ale wydaje mi się, że ten bez-
pośredni wybór burmistrza, wójta i prezy-
denta powoduje, iż oni zamykają się w obrę-
bie swoich gmin – bo sukces ma być tylko i 
wyłącznie tej osoby, która sprawuje władzę, 
ponieważ ona chce reelekcji. I to – według 
mnie – spowodowało zatrzymanie działań, 
które wykraczają poza granice gminy, cho-
ciaż są pośrednio związane z jej interesem. I 
Leżajsk musi współpracować z Nową Sarzy-
ną na przykład w zakresie ochrony środowi-
ska – jedna gospodarka komunalna. Nie ma 
sensu, żeby dwie gminy ładowały pieniądze 
w coś, na co nie ma potrzeby. Tu są potężne 
możliwości, dzięki którym można zaoszczę-
dzić, gdy się robi coś wspólnie.

Uważam, że samorządom są potrzebne 
zmiany, może nie legislacyjne, ale takie, któ-
re zmuszą je do współpracy, ale generalnie 
trzeba im pomagać, bo zapisy ustawy mó-
wią: one „realizują podstawowe potrzeby 
mieszkańców”. 

• Ma Pan za sobą wiele lat w Sejmie. Ja-
kie są Pana refleksje?

• Każdy ma swoją rolę do spełnienia. W 
momencie, kiedy udało się „dopiąć” obwod-
nicę miasta Leżajska, a także modernizację 
dworca, czyli to, co było ode mnie pośred-
nio zależne, bo jestem szefem Komisji Infra-
struktury, to uważam, że mój czas w Sejmie 
nawet choćby z tego powodu nie jest zmar-
nowany. Jest wykorzystany w sposób właści-
wy, bo oprócz tworzenia dobrego prawa, je-
steśmy od tego, żeby też troszczyć się i dbać 
o swój region.

• Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała

Barbara Woś-Lisiecka

o stanie aktualnie realizowanych 
inwestycji w Leżajsku
informuje LeszeK GduLa
kierownik Referatu Rozwoju 
Gospodarczego miasta

Zadania inwestycyjne, zaplanowane na 
rok 2010, zostały zgodnie z planami i har-
monogramami zakończone. Na ten rok w fa-
zie kontynuacji pozostały dwie, realizowane 
przez miasto: budowa sali gimnastycznej z 
zapleczem lekcyjnym w Szkole Podstawo-
wej nr 2 oraz budowa łącznika do obwodni-
cy miasta Leżajska. (Budowa obwodnicy, o 
którą władze Leżajska zabiegały od kilkuna-
stu lat, ma się rozpocząć w tym roku, ale nie 
jest to inwestycja miejska lecz Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dlate-
go ani w tym roku, ani w poprzednich latach 
nie była brana pod uwagę w konstruowaniu 
budżetów. Ta droga o wartości ponad 170 
mln zł (I i II etap) będzie realizowana ze środ-
ków unijnych i Skarbu Państwa.)

Łącznik do obwodnicy
Umowa na budowę drogi łączącej ulice 

Marii Curie-Skłodowskiej i Władysława Ja-
giełły z obwodnicą miasta Leżajska została 
podpisana 31 sierpnia 2010 roku. We wrze-
śniu ubiegłego roku plac budowy przejął 
wykonawca czyli Przedsiębiorstwo Budo-
wy Dróg i Mostów w Leżajsku. Rozpoczęły 
się pierwsze prace. Najpierw trzeba było wy-
ciąć zarośla, krzewy, dopiero potem można 
było przystąpić do realizacji kolejnych eta-
pów prac. Zgodnie z umową budowa łączni-
ka ma się zakończyć w sierpniu 2011.

Ten termin wynika z warunków konkur-
su, jakie ogłosił Zarząd Województwa Pod-
karpackiego. A konkurs dotyczył przyznania 
dofinansowania z funduszu europejskiego. 
Jeśli Miasto chciało uzyskać dofinansowa-
nie, to trzeba było stworzyć harmonogram 
prac na miarę zaleceń Zarządu Wojewódz-
twa Podkarpackiego – w grę wchodziła 
kwota 2 mln złotych. W tej sytuacji z kasy 
miejskiej naprawdę niezbyt wiele trzeba bę-
dzie dołożyć. 

W trakcie budowy
szkoła Podstawowa nr 2

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem 
dydaktycznym w Szkole Podstawowej nr 2 
w Leżajsku rozpoczęła się w końcówce roku 
2009. To właśnie wtedy teren na tyłach szko-
ły, zaczął się szybko zmieniać w plac budo-
wy, który przejęła firma budowlana z Rze-
szowa „Integral”. Zgodnie z harmonogra-
mem prac, wynikającym z umowy, realizo-
wała plan budowy, której zakończenie ma 
nastąpić w końcu lipca 2011 roku.

Oznacza to, że uczniowie SP2 w nowym 
roku szkolnym będą mieli do dyspozycji 
nową salę gimnastyczną oraz kilka innych 
ważnych pomieszczeń, a o placu budowy 
pozostanie jedynie wspomnienie. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad ogłosiła już przetarg na budowę 
I etapu obwodnicy Leżajska; termin otwar-
cia ofert został wyznaczony na 15 lutego 
br. Procedury przetargowe są pełne me-
andrów – można zadawać pytania, wnosić 
odwołania.... Ale tak jest, że im większe, im 
bardziej wartościowe jest zamówienie, tym 
więcej jest walczących o nie firm. I tym wię-
cej rzucanych sobie wzajemnie kłód. A in-
westor musi się w tym odnaleźć i to jak naj-
lepiej dla siebie. W dodatku firm może być 
zatrzęsienie. Całość zamówienia, dotyczące-
go budowy obwodnicy Leżajska, przekracza 
tzw. progi unijne i informacja o tej inwesty-
cji jest publikowana Urzędowym Dzienniku 
Unii Europejskiej. To oznacza, że firmy z ca-
łej Unii Europejskiej mają prawo o tym wie-
dzieć i brać udział w przetargu.

Mimo wszystko, mimo różnych przeciw-
ności losu, nawet gdyby umowa na budo-
wę obwodnicy miasta Leżajska została pod-
pisana dopiero pod koniec czerwca br., to jej 
sfinalizowanie powinno nastąpić pod koniec 
roku 2012. Wynika to stąd, że harmonogram, 
narzucony przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad mówi, iż droga ta (ob-
wodnica Leżajska) ma być wykonana w cią-
gu 18 miesięcy od podpisania umowy!

Nie jest więc wykluczone, że finalizowa-
nie budowy łącznika do obwodnicy spotka 
się z rozpoczęciem budowy I etapu obwod-
nicy i łącznik wcale nie utknie w szczerym 
polu. Bo: po pierwsze – budowa obwodnicy 
Leżajska została zapisana w rejestrze inwe-
stycji rządowych, a po drugie – unijne pie-
niądze na ten cel zostały już „zaznaczone” i 
na nic innego nie mogą być przeznaczone. 
Więc jest to tylko kwestia czasu.

Póki co, trwają przygotowania do budowy 
łącznika do obwodnicy. Zostały już wykona-
ne roboty w zakresie: kanalizacji deszczowej 
prawie w całości, zabezpieczenia urządzeń 
energetycznych (kable, rury ochronne), 
przebudowy gazociągów niskiego ciśnie-
nia i zabezpieczenia gazociągów wysokie-
go ciśnienia, wykonany został przepust sta-
lowy. I oczywiście rozpoczęły się roboty dro-
gowe. Już niedługo będzie można je kon-
tynuować. Zacznie się też stawianie wzdłuż 
drogi ekranów akustycznych. Aura zaczyna 
być przychylniejsza drogowcom.

Sala gimnastyczna i łącznik z budynkiem 
szkoły są już wybudowane. Pozostały pra-
ce wykończeniowe wewnątrz – malowanie, 
układanie płytek i wykładzin, montowanie 
siedzeń na widowni, zakładanie drabinek do 
ćwiczeń i innych przyrządów sportowych.

Dzięki tej inwestycji szkoła zyska nie tylko 
nową, wielkowymiarową (ok. 680 m kw. po-
wierzchni) salę gimnastyczną, ale i niezbęd-
ne zaplecze: przebieralnie, prysznice, maga-
zyny na urządzenia sportowe, a także dwie 
nowocześnie wyposażone pracownie, a w 
piwnicach – szatnie dla uczniów całej SP 2. 
Na piętrze sali gimnastycznej będzie widow-
nia wyposażona w dwa rzędy siedzisk. W tej 
sali na pełno wymiarowym boisku do koszy-
kówki będą mogły być rozgrywane ligowe 
mecze. To naprawdę ważna i cenna inwesty-
cja miasta.

 inwestycje w mieście
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 informator urzędowy 

W dniu 29 grudnia 2010 r. odbyła się III 
sesja Rady Miejskiej. Obecnych było 14 
radnych. Po złożeniu przez Burmistrza in-
formacji z działalności w okresie między 
sesjami przystąpiono do realizacji kolej-
nych punktów porządku obrad, podejmu-
jąc uchwały w następujących sprawach:

• w sprawie opłat za świadczenia udziela-
ne przez przedszkola publiczne prowadzone 
przez Gminę Miasto Leżajsk – na podstawie 
znowelizowanej ustawy o systemie oświa-
ty Rada podjęła nową uchwałę dotyczącą 
opłat za pobyt dzieci w przedszkolach miej-
skich. Zmianie uległ sposób obliczania od-
płatności, ze zryczałtowanej miesięcznej na 
stawkę godzinową. Po wejściu w życie pod-
jętej uchwały, za sprawowanie opieki przez 
przedszkola w czasie przekraczającym czas 
bezpłatnego nauczania (powyżej 5 godzin) 
opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosić 
będzie 90 groszy za jedno dziecko (uchwałę 
publikujemy obok).

• w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Nr 2/II/10 
dla terenu przy ul. Mickiewicza 76 i 78 w Leżaj-
sku – Rada uchwaliła miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego Nr 2/II/10 dla 
terenu przy ul. Mickiewicza 76 i 78. Nowy 
plan umożliwi m.in. przeznaczenie budyn-
ku 78 na cele usługowo handlowe z dopusz-
czeniem funkcji mieszkalnej oraz wykona-
nie kapitalnego remontu tego zabytkowe-
go obiektu. 

• w sprawie wprowadzenia zmian w bu-
dżecie miasta na 2010 r. – Rada wprowa-
dziła zmiany polegające na zmniejszeniu 
planu dochodów budżetowych o kwotę 

1 318 210 zł, zwiększeniu wydatków bieżą-
cych o kwotę 201 949,15 zł w dziale oświa-
ta i wychowanie oraz zmniejszeniu wy-
datków majątkowych w łącznej kwocie 
1 520 159,15 zł. Zmiany te były podyktowa-
ne wstrzymaniem rozpoczęcia realizacji pla-
nowanych zadań inwestycyjnych z powodu 
braku dofinansowania ze źródeł zewnętrz-
nych oraz potrzebą zwiększenia planu wy-
datków bieżących wynikającą z podwyżek 
pensji nauczycieli od września 2010 r. 

• w sprawie powierzenia Gminie Miastu Rze-
szów realizacji zadań w zakresie obsługi osób 
nietrzeźwych dowiezionych z terenu miasta 
Leżajska będących jego mieszkańcami – Rada 
upoważniła Burmistrza Leżajska do zawar-
cia porozumienia z Gminą Miastem Rzeszo-
wem w sprawie dowozu osób nietrzeźwych 
do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu 
Miasta Leżajska, będących mieszkańcami 
Leżajska.

• w sprawie wniesienia udziałów do Miej-
skiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Le-
żajsku – Rada podjęła uchwałę o wniesieniu 
do MZK, tytułem wkładu niepieniężnego w 
ramach podwyższenia kapitału zakładowe-
go, wybudowanej sieci wodociągowej i ka-
nalizacji sanitarnej przy ul. M. Konopnickiej 
(obecnie ul. B. Prusa i ul. M. Reja) o wartości 
65 723,72 zł. 

• w sprawie powołania doraźnej Komisji In-
wentaryzacyjnej do sporządzenia inwenta-
ryzacji mienia komunalnego – w związku z 
upływem kadencji dotychczasowej Komisji, 
Rada powołała spośród radnych (tak jak do 
tej pory) trzyosobową Komisję Inwentaryza-
cyjną w składzie: Ryszard Dziura – przewod-
niczący, Bogusław Kulpa i Zbigniew Policz-
kiewicz – członkowie. Komisja dokonywać 
będzie inwentaryzacji mienia komunalnego 
i występować do wojewody z wnioskami o 
wydanie stosownych decyzji.

• w sprawie powołania doraźnej Komisji 
Mieszkaniowej – tak jak wyżej, w związku z 
upływem kadencji Rada powołała Komisję 
Mieszkaniową w nowym składzie tj.: Wła-
dysław Bryniarski – przewodniczący, Leszek 
Sołek i Stanisław Sroka – członkowie. Komi-
sja ta zajmować się będzie opiniowaniem 
wniosków o wynajem i zamianę lokali sta-
nowiących mieszkaniowy zasób Miasta. 

* * *
Tradycyjne na tej sesji kończącej rok 2010, 

po zamknięciu obrad miało miejsce uroczy-
ste spotkanie związane ze Świętami Bożego 
Narodzenia i Nowym Rokiem. W spotkaniu 
uczestniczyli: Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof 
Sobejko, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sa-
rzyna Jerzy Paul, Kustosz Leżajskiego Sank-
tuarium Ojciec Jarosław Kania, Komendant 
Powiatowy Policji Marian Szkodziński, Ko-
mendant Powiatowy Państwowej Straży Po-
żarnej Bogdan Kołcz oraz dyrektorzy i kie-
rownicy jednostek organizacyjnych Miasta 
Leżajska.

W świątecznej atmosferze radni i zapro-
szeni goście łamali się opłatkiem i składali 
sobie życzenia.

c. Turosz

uchwała Nr iii/6/10
Rady miejskiej w Leżajsku
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane 
przez przedszkola publiczne prowadzone 
przez Gminę Miasto Leżajsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co 
następuje:

§ 1
Świadczenia udzielane przez przedszko-

la publiczne prowadzone przez Gminę Mia-
sto Leżajsk w zakresie realizacji programów 
wychowania przedszkolnego, obejmują-
cych podstawę programową wychowania 
przedszkolnego, o której mowa w odręb-
nych przepisach, realizowane są bezpłatnie 
w wymiarze 5 godzin dziennie na zasadach 
określonych w statucie przedszkola.

§ 2
Za sprawowanie opieki przez przedszko-

la w czasie przekraczającym czas bezpłatne-
go nauczania, wychowania i opieki, o któ-
rym mowa w § 1, pobierana jest opłata za 
każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 90 
groszy (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) 
za jedno dziecko.

§ 3
1. Miesięczną opłatę za świadczenia, o 

których mowa w § 2, ustala się mnożąc od-
powiednią kwotę wymienioną w § 2 przez 
zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziec-
ka w przedszkolu w czasie przekraczającym 
wymiar zajęć podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego.

2. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie 
zgłoszenia dziecka do przedszkola deklarują 
dzienną liczbę godzin korzystania w danym 
roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń, 
o których mowa w § 2.

3. W przypadku, gdy dziecko zapisano 
do przedszkola w trakcie danego miesiąca, 
opłatę wnosi się w pełnej wysokości.

4. W przypadku nieobecności lub rezy-
gnacji dziecka z uczęszczania do przedszko-
la, opłata nie podlega zwrotowi.

5. W okresie wakacji w placówce, w któ-
rej zgodnie z zatwierdzonym arkuszem or-
ganizacyjnym następuje przerwa wakacyj-
na, opłaty nie pobiera się.

§ 4
1. Opłata, o której mowa w § 2, nie obej-

muje kosztów wyżywienia oraz kosztów 
zajęć dodatkowych, prowadzonych na ży-
czenie rodziców przez inne niż przedszko-
le podmioty.

2. Wysokość opłat za korzystanie z wyży-
wienia w przedszkolu ustala dyrektor przed-
szkola w porozumieniu z organem prowa-
dzącym, z zastosowaniem obowiązujących 
w tym zakresie przepisów.

§ 5
Traci moc Uchwała Nr XVIII/184/04 Rady 

Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 grudnia 
2004 r. w sprawie dodatkowej odpłatności 
za korzystanie z przedszkoli miejskich.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Leżajska.
§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady miejskiej w Leżajsku
ireneusz sTeFaŃsKi

przyjmuje obywateli
w sprawach skarg i wniosków

w każdy trzeci i czwarty
poniedziałek miesiąca

w godzinach 14–15

Wiceprzewodniczący
Rady miejskiej w Leżajsku

Bogusław KuLPa
przyjmuje obywateli

w sprawach skarg i wniosków
w każdy drugi poniedziałek miesiąca

w godzinach 14–15

Wiceprzewodniczący
Rady miejskiej w Leżajsku
marek KWieciŃsKi

przyjmuje obywateli
w sprawach skarg i wniosków

w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godzinach od 10–11

sprawozdanie
z iii sesji Rady miejskiej

w Leżajsku
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sprawozdanie

z iV sesji Rady miejskiej
w Leżajsku

27 stycznia 2011 r. odbyła się IV sesja 
Rady Miejskiej w Leżajsku. Uczestniczy-
ło w niej 14 radnych. Była to sesja budże-
towa, na której został uchwalony budżet 
Miasta Leżajska na 2011 rok.

Na początku sesji Rada zapoznała się z infor-
macją dotyczącą modernizacji Miejskiej Oczysz-
czalni Ścieków.

Realizując punkt dotyczący uchwalenia bu-
dżetu, Rada zapoznała się najpierw z planowa-
nymi na 2011 r. dochodami i wydatkami budże-
tu oraz planowanymi do realizacji inwestycja-
mi. Następnie Komisje stałe Rady przedstawiły 
swoje opinie do projektu budżetu, wnosząc wie-
le poprawek zmniejszających przede wszystkim 
wydatki bieżące oraz w części inwestycyjne. O 
uzyskane z tego tytułu środki w wysokości ok. 
700 tys. zł Komisje zaproponowały obniżenie 
deficytu budżetu miasta i planowanego do za-
ciągnięcia w 2011 roku kredytu.

Przedstawiona została też Radzie opinia Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do pro-
jektu budżetu, w której Kolegium RIO pozytyw-
nie zaopiniowało projekt budżetu, pod warun-
kiem wprowadzenia kilku zmian, wynikających 
przede wszystkim z obecnie obowiązujących 
przepisów prawnych.

Po zapoznaniu się z projektem budżetu oraz 
opiniami Komisji i RIO odbyła się dyskusja, a po 
niej głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi 
przez Komisje i radnych oraz autopoprawka-
mi wynikającymi ze wskazań RIO. Rada przyję-
ła większość wniosków zgłoszonych do projek-
tu budżetu i uchwaliła budżet Miasta Leżajska 
na 2011 rok.

Następnie Rada podjęła uchwałę ściśle zwią-
zaną z budżetem, uchwalając Wieloletnią Pro-
gnozę Finansową Gminy Miasto Leżajsk na lata 
2011–2016. 

W kolejnych dwóch punktach Rada przyjęła 
plan pracy Rady Miejskiej w Leżajsku na 2011 r. 
oraz plany pracy Komisji stałych Rady.

Ponadto na sesji tej Rada zapoznała się ze 
sprawozdaniem z wysokości średnich wynagro-
dzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę i Mia-
sto Leżajsk.

c. Turosz

Burmistrz Leżajska przypomina
Ze względu na to, że jesteśmy w pełni sezonu zimowego, przypominamy, iż zgod-

nie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska 
(Uchwała Nr XXXI/275/06 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 stycznia 2006 roku z późn. 
zmian.) na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek odśnieżania i likwidowa-
nia śliskości na chodnikach i placach położonych wzdłuż nieruchomości w okresie mro-
zów i opadów atmosferycznych, oraz usuwania sopli z okapów, rynien i innych części 
nieruchomości. 

Za nieodśnieżanie grozi mandat od 50 do 500 złotych. Jeśli sprawa trafi do sądu, wów-
czas kara może wynieść nawet 5 tysięcy złotych.

Odśnieżanie oraz posypywanie chodników solą lub piaskiem leży w interesie właści-
cieli posesji, bo jeżeli przechodzień przewróci się na śliskim chodniku i na przykład zła-
mie sobie nogę, może od właściciela posesji starać się o odszkodowanie i zwrot kosz-
tów leczenia.

* * *
Przypominamy również, że zgodnie z wyżej wymienionym regulaminem szczególne 

obowiązki ciążą na właścicielach psów. Polegają one między innymi na usuwaniu za-
nieczyszczeń spowodowanych przez psa w miejscach publicznych

Do przeprowadzenia kontroli w zakresie wymienionych wcześniej obowiązków upo-
ważnieni są funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy mogą upominać, nakładać manda-
ty lub w skrajnych przypadkach kierować wnioski o ukaranie do sądu.

Punkt Konsultacyjno-informacyjny ds. Profilaktyki uzależnień

K o m u N i K a T
Uprzejmie informuję, że w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Profilaktyki Uza-

leżnień mieszczącym się w budynku Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej w Leżaj-
sku przy ul. Rynek 1a (pod wieżą) prowadzone będą w roku 2011 następujące dyżury:
 w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 17.00–19.00 przez grupę spe-

cjalistów (specjalista psychoterapeuta uzależnień, psycholog),
 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 17.00–19.00 przez grupę specja-

listów (specjalista psychoterapeuta uzależnień, prawnik),
 w pozostałe poniedziałki miesiąca w godzinach 17.00–19.00 przez członków Miejskiej 

Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz innych specjalistów.
Osoby dyżurujące udzielać będą (bezpłatnie) porad psychospołecznych i prawnych 

dotyczących problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie i narkomanii.
W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym czynny jest tzw. ,,telefon interwencyjny” – 

nr 17-242-62-55, przez który będzie można uzyskać informacje i porady w dniach peł-
nienia dyżurów.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do korzystania z usług Punktu Konsultacyj-
no-Informacyjnego ds. Profilaktyki Uzależnień.

Burmistrz Leżajska
Piotr urban

Burmistrz Leżajska
Piotr uRBaN
przyjmuje obywateli

w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek miesiąca

w godzinach 13–15

zastępca Burmistrza Leżajska
marek KaRaKuŁa 

przyjmuje obywateli
w sprawach skarg i wniosków

w każdą środę miesiąca
w godzinach 13–15

sekretarz miasta Leżajska
eugeniusz mazuR

przyjmuje obywateli
w sprawach skarg i wniosków
w każdy czwartek miesiąca

w godzinach od 13–15

Komisje Rady 
miejskiej w Leżajsku
Komisja Rewizyjna – 3 osoby, Komisja 

Gospodarki i Budżetu – 5 osób, Komisja Po-
rządku Publicznego i Ochrony Środowiska 
– 5 osób, Komisja Oświaty, Kultury i Spraw 
Społecznych – 5 osób. 

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Zbigniew Policzkiewicz
Członkowie: Ryszard Dziura, Dorota Wylaź

Komisja Gospodarki i Budżetu 
Przewodniczący: Ryszard Dziura
Członkowie: Marek Karakuła, Bogusław Kul-
pa, Zbigniew Policzkiewicz, Stanisław Sroka

Komisja Porządku Publicznego 
i ochrony Środowiska

Przewodniczący: Zbigniew Pudełkiewicz
Członkowie: Władysław Bryniarski, Marek 
Kwieciński, Leszek Sołek, Lech Steliga

Komisja oświaty, 
Kultury i spraw społecznych

Przewodniczący: Jerzy Jarosz
Członkowie: Eleonora Sas-Gontarz, Ireneusz 
Stefański, Dorota Wylaź, Damian Wyszyński

Rada miejska 
w Leżajsku

Przewodniczący: Ireneusz Stefański
Wiceprzewodniczący: Bogusław Kulpa 

i Marek Kwieciński
Radni: Władysław Bryniarski, Ryszard 

Dziura, Jerzy Jarosz, Marek Karaku-
ła, Zbigniew Policzkiewicz, Zbigniew 
Pudełkiewicz, Eleonora Sas-Gon-
tarz, Leszek Sołek, Stanisław Sroka, 
Lech Steliga, Dorota Wylaź, Damian 
Wyszyński. 
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 wywiad miesiąca
z ireneuszem stefańskim
przewodniczącym
Rady miejskiej w Leżajsku
rozmawiamy o budżecie miasta
i trudnych tegorocznych 
wyzwaniach

• Na początku każdego etapu wypada 
podsumować to, co za nami i zapytać o 
to, co przed nami? Kadencja rozpoczęła 
się w niekomfortowej sytuacji dla burmi-
strza, który nie posiada większości w ra-
dzie, ale...

• Ale też po raz pierwszy od ośmiu lat 
nadarza się okazja, by właśnie z inicjatywy 
opozycji odpowiedzialnie pochylić się nad 
finansami miasta i spróbować odpowiedzieć 
na pytanie, dokąd może zaprowadzić droga, 
którą Leżajsk kroczył do tej pory?

• Odpowiedź jest znana?
• Od kilku lat analizuję budżet miasta i 

każdorazowo przedstawiam radnym oraz 
burmistrzowi swoje uwagi. Mówiłem o nie-
pokojąco trwałym deficycie budżetowym 
(w ostatnich 10 latach zaledwie trzykrotnie 
uchwalono budżet z niewielką nadwyżką), 
o narastającym z każdym rokiem zadłuże-
niu miasta i tak zwanym „rolowaniu” kredy-
tu czyli zaciąganiu nowego po to, by spła-
cić nim stary. Niekorzystny jest także niski 
udział środków własnych w wydatkach ma-
jątkowych, bo pokazuje, że miasto nie po-
siada swoich pieniędzy na rozwój. 

• Pańskie zastrzeżenia wymagają kon-
kretnych danych, a operuje pan dość 
ogólnymi tezami?

• Porównując budżet miasta na przestrze-
ni ostatnich dziewięciu lat łatwo zauważyć, 
że dochody bez dotacji na inwestycje wzro-
sły o 10,8 mln zł, natomiast wydatki, rów-
nież z pominięciem inwestycji, o 13,9 mln 
zł. Co to oznacza? Mówiąc wprost, „jedliśmy” 
ponad nasze możliwości finansowe. Proszę 
zwrócić uwagę, że w 2002 r. miasto dyspo-
nowało wolnymi środkami na cele mająt-
kowe (w tym inwestycje) kwotą 3,5 mln zł 
przy dochodach 20 mln zł, dzisiaj kwota ta 
nie przekracza 470 tys. zł przy dochodach 34 
mln zł. Realna różnica jest więc jeszcze więk-
sza. Z tego powodu nie mamy pieniędzy na 
rozwój, nawet na udział własny w realizacji 
projektów inwestycyjnych z funduszy Unii 
Europejskiej i bez kredytów miasto nie jest 
w stanie udźwignąć żadnego poważniejsze-
go zadania. 

• Z 31 procentowym zadłużeniem dale-
ko nam jednak do innych miast i gmin, a 
do poziomu 60 proc., które dopuszcza pra-
wo, droga równie daleka. Wielu ekspertów 
wyznaje zasadę, że dla pozyskania pienię-
dzy unijnych warto się zadłużać.

• Oprócz ograniczeń prawnych jest jeszcze 
zdrowy rozsądek. Pamiętajmy, że większość 

inwestycji miejskich nie przekłada się bez-
pośrednio na wzrost dochodów budżetu, 
tym bardziej finansowanie ich przy pomocy 
kredytów musi być bardzo wyważone. Trze-
ba bowiem mieć na uwadze, że spodziewa-
ny dochód z inwestycji miejskich to najczę-
ściej odległa perspektywa, natomiast spłata 
kredytu zaczyna się od zaraz. Chciałbym być 

na powiedzieć w pewnym uproszczeniu, że 
im wyższe kredyty, tym wyższe odsetki i tym 
mniej pieniędzy na szkoły, przedszkola, kul-
turę, sport, utrzymanie miejskiej infrastruk-
tury itd. Trzeba po prostu płacić bankom, 
którym miasto od 2002 r. do dzisiaj wypła-
ciło z samych tylko odsetek i innych kosztów 
z tym związanych 2,8 mln zł.

• Czyli zatrzymujemy leżajską lokomo-
tywę?

• Nie przesadzajmy, tego typu działania 
są zastrzeżone dla zarządcy komisaryczne-
go, gdyby miejska kasa wykazywała stan ka-
tastrofalny. Ja natomiast cały czas mówię o 
działaniach racjonalizujących i dostosowu-
jących wydatki do dochodów po to właśnie, 
by do katastrofy i do zatrzymania rozwoju 
miasta nie doszło. Zresztą dochodzące ze 
sfer rządowych informacje wskazują na co-
raz mocniejszy kaganiec dla finansów sa-
morządowych i nałożenie go od przyszłego 
roku  m.in. na możliwość zaciągania kredy-
tów inwestycyjnych. 

• Co więc nas czeka w roku budżeto-
wym 2011?

• Z przedłożonego przez burmistrza pro-
jektu budżetu wynikało, że na pokrycie za-
planowanych w 2011 r. wydatków zabraknie 
2,2 mln zł. Oprócz tego do zapłacenia po-
zostaje 3,2 mln zł wcześniejszych zobowią-
zań kredytowych, czyli w sumie trzeba poży-

czyć 5,4 mln zł. Tym samym zadłużenie mia-
sta miało by się zwiększyć do 10,4 mln zł.

• I na to ze strony radnych nie było zgo-
dy?

• Ze strony większości w Radzie Miej-
skiej nie ma mowy o rewolucji lecz o racjo-
nalizacji działań i poszukiwaniu rozwiązań 
kompromisowych. Wiadomo, że nie można 
przerwać rozpoczętych inwestycji lub zre-
zygnować z tych zachowujących szansę na 
dofinansowanie ze środków unijnych. Ale z 
części, które mogą poczekać do przyszłe-
go roku dzisiaj zrezygnowaliśmy. Tego typu 
rozwiązanie nie było możliwe do zastoso-
wania z wydatkami na bieżące utrzymanie 
miejskich instytucji, przypomnę jednak to, 
co już mówiłem: wydatki na ten cel w ostat-
nich latach rosły znacznie szybciej niż real-
ne możliwości budżetu miasta. Ostateczna 
skala zmian całego budżetu zaproponowa-
na przez radnych nie była aż tak ogromna, 
w sumie przyjęto kompromisowe rozwiąza-
nie zmniejszające stronę wydatkową o oko-
ło 700 tys. zł i obniżenie deficytu z 2,2 mln 
zł do 1,4 mln zł.

• Z ważniejszych inwestycji, co się osta-
ło?

• Wszystkie rozpoczęte i współfinanso-
wane z funduszy UE m.in. budowa drogi 
łączącej ul. Jagiełły z obwodnicą Leżajska, 
czy sali gimnastycznej w Szkole Podstawo-
wej nr 2 oraz te, które mają na to szansę 
np. modernizacja budynku MCK oczekują-
ca na liście rezerwowej Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego.

• Rozpocznie się budowa obwodnicy 
Leżajska?

• Przez ostatnie lata była ona tematem 
dyżurnym władz miejskich w okresie kam-
panii wyborczych. Nie bez przyczyny obro-
sła więc anegdotami i uwagami prześmiew-
ców, bo też ile można bez końca o tym sa-
mym. Chciałbym być dobrze zrozumiany: 
obwodnica w postaci wykonania I i II etapu 
jest miastu niezwykle potrzebna, powinni-
śmy o nią zabiegać, wykorzystując wszyst-
kie dostępne możliwości, jednak bez popa-
dania w zadęcia propagandowe. Propagan-
da bardzo często zamiast pomagać, szkodzi 
i jeszcze na domiar śmieszy.

Proponujemy rozsądek
dobrze zrozumiany; jestem zdecydowanym 
zwolennikiem budżetu inwestycyjnego ale 
jego siła ma wynikać z uwolnienia środków 
własnych wspomaganych kredytem, a nie 
na odwrót. Nie wdając się w szczegóły moż-

Ireneusz Stefański
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W budżecie Miasta Leżajska na 2011 rok 
zaplanowano dochody budżetowe w łącz-
nej wysokości 33 892 400 zł, z których do-
chody bieżące wynoszą 29 119 735 zł, na-
tomiast dochody majątkowe z tytułu sprze-
daży składników majątkowych oraz środków 
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 
pochodzących z zewnątrz 4 772 665 zł. 

W budżecie Miasta Leżajska na 2011 rok 
zaplanowano wydatki budżetowe w wyso-
kości 35 408 600 zł, z których wydatki bie-
żące wynoszą 28 701 988 zł, natomiast wy-
datki inwestycyjne zaplanowane zostały w 
łącznej wysokości 6 706 612 zł, które stano-
wią odpowiednio ok. 19 procent zaplano-
wanych wydatków budżetowych ogółem. W 
podobnych relacjach zamknęły się wydat-
ki inwestycyjne w 2010 roku, które zostały 
na koniec roku wykonane w kwocie 7 233 
517 zł i stanowiły odpowiednio 18,97 pro-
cent ogółu wydatków budżetowych z roku 
poprzedniego.

W ramach kilkunastu zadań inwestycyj-
nych planowanych do realizacji w 2011 roku 
znajdują się między innymi zadania w zakre-
sie budowy infrastruktury drogowej, które 
to wydatki z tego zakresu stanowią głów-
ną materię zadań inwestycyjnych. W ramach 
zadań drogowych w tym budowy i unowo-
cześniania infrastruktury drogowej zapla-
nowane zostały wydatki w łącznej wysoko-
ści 3 830 000 zł. Ponadto w budżecie Mia-
sta z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych 
zaplanowano wydatki w zakresie wykupu 
terenów pod przyszłe inwestycje drogo-
we w Mieście w łącznej wysokości 300 000 
zł; w zakresie realizacji projektu „Podkar-
packi System e – Administracji Publicznej 
– 356 430 zł; remontu dachu zabytkowe-
go Ratusza – 270 600 zł; rozbudowy Szko-
ły Podstawowej Nr 2 – 1 500 000 zł; budo-
wy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitar-
nej – 20 000 zł, oraz w zakresie moderniza-
cji i rozbudowy Miejskiego Centrum Kultury 
– 364 582 zł oraz działalności MOSiR – układ 
solarny na budynku pływalni – 20 000 zł i 
modernizacji dachu niskiego na pływalni 
miejskiej – 40 000 zł.

W zakresie przyjętego w budżecie Miasta 
planu przychodów i rozchodów zaplanowa-
no zaciągnięcie kredytu bankowego długo-
terminowego w wysokości 4 316 200 zł na 
pokrycie planowanego deficytu budżetu w 
wysokości 1 516 200 zł oraz na spłatę wcze-
śniej zaciągniętych zobowiązań na podsta-
wie harmonogramu spłat w 2011 roku rat 
kredytów w kwocie 2 800 000 zł. 

Nadwyżka operacyjna budżetu związana 
z zabezpieczeniem w 2011 roku wszystkich 
wydatków bieżących dochodami własnymi 
zamknęła się kwotą 417 747 zł. Ponadto w 
ramach budżetu Miasta Leżajska na 2011 
rok zaplanowano przychody i wydatki Miej-

skiego Zakładu Remontowo–Budowlanego 
oraz przyjęto plany dochodów i wydatków 
rachunków dochodów własnych jednostek 
budżetowych prowadzących działalność 
oświatową.

W sytuacji pojawiających się symptomów 
spowolnienia gospodarczego oraz ewentu-
alnych konsekwencji dla stanu finansów 
Miasta zaplanowano w 2011 roku dochody 
budżetowe w sposób wydawałoby się moż-
liwy do zrealizowania, które w porównaniu 
do planu obowiązującego na koniec 2010 
roku maleją ogółem o kwotę ok. 1 005 000 
zł, co stanowi ich spadek do planu roku po-
przedniego o 3 procent. Na kwotę tę skła-
dają się niższe planowane wpływy ogółem 
w dochodach bieżących tj. podatki lokalne 
i opłaty lokalne oraz głównie poziom przy-
jętych dochodów z tytułu planowanych do 

otrzymania ze źródeł zewnętrznych dotacji 
celowych związanych z realizacją zadań wła-
snych bieżących. W zakresie dochodów ma-
jątkowych związanych ze sprzedażą mająt-
ku gminnego a szczególnie dotacji związa-
nych z dofinansowaniem realizowanych za-
dań inwestycyjnych lub refundacji wcześniej 
poniesionych kosztów inwestycyjnych po-
ziom planowanych dochodów majątkowych 
określony został w wysokości 4 772 665 zł 
(plan roku 2010 – 4 708 612 zł, wykonanie 
na koniec roku – 4 519 856,67 zł) i stanowi 
jednocześnie ponad 14 procent ogółem za-
planowanych do realizacji w 2011 roku do-
chodów budżetowych.

Wydatki budżetowe zaplanowane do re-
alizacji w 2011 roku przyjęto w wysokości 
35 408 600 zł i są mniejsze od kwoty pla-
nu roku 2010 o kwotę ok. 2 718 000 zł. Plan 
wydatków bieżących związanych z szeroko 
rozumowanym funkcjonowaniem jednostek 
budżetowych realizujących zadania publicz-
ne został określony w wysokości 28 701 988 
zł i jest zmniejszony w stosunku do obowią-
zującego w roku poprzednim o kwotę ok. 1 
864 000 zł. Utrzymany został jednocześnie 
w 2011 roku poziom przyjętych do realiza-
cji inwestycji w stosunku do planowanych 
wydatków ogółem i wynosi on ok. 19 pro-
cent. Poziom planowanych do realizacji za-
dań inwestycyjnych w przyjętym planie za-

myka się w wysokości 6 706 612 zł i jest 
zmniejszony w stosunku do realizowanego 
w 2010 roku o kwotę 854 495 zł.

Powyżej zaprezentowane poziomy przyję-
tych do realizacji w 2011 roku planu docho-
dów bieżących w wysokości 29 119 735 zł 
przy uwzględnieniu wypracowanej nadwyż-
ki operacyjnej w kwocie 417 747 zł związa-
nej z finansowaniem wydatków bieżących 
w kwocie 28 701 988 zł z dochodów bie-
żących i z uwzględnieniem korelacji przyję-
tego planu dochodów majątkowych w wy-
sokości 4 772 665 zł i wydatków majątko-
wych związanych z zaplanowanymi do re-
alizacji zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 
6 706 612 zł ukształtowały deficyt budżetu 
Miasta Leżajska w wysokości 1 516 200 zł, 
który zostanie sfinansowany kredytem ban-
kowym podobnie jak zaplanowana w bieżą-

cym roku do spłaty roczna kwota rat kredy-
tów długoterminowych w łącznej wysoko-
ści 2 800 000 zł. 

Miasto Leżajsk na koniec 2011 roku z ty-
tułu bankowych długoterminowych kredy-
tów posiadać będzie zobowiązania w łącz-
nej wysokości 9 755 200 zł, które stanowić 
będą jednocześnie 28,7 procent zadłużenia 
w stosunku do wykonanych dochodów bu-
dżetowych ogółem na koniec 2010 roku.

Przy takiej konstrukcji budżetu Miasta Le-
żajska uchwalonego na 2011 rok i jednocze-
śnie sprzyjających okolicznościach w toku 
jego realizacji, mając na myśli założony re-
alizm w przyjętym planie dochodów bu-
dżetowych do wykonania i zabezpieczeniu 
w planie niezbędnych wydatków budżeto-
wych adekwatnie do potrzeb (skorygowa-
nych jednocześnie w przyjętych poziomach 
na 2011 rok w stosunku do roku poprzed-
niego ze względu na trudności w realiza-
cji dochodów budżetowych), możemy po-
kusić się o wstępną tezę i miejmy nadzieję, 
że możliwą do zrealizowania. Jest to budżet 
Miasta trudny, wymagający konsekwencji w 
jego realizacji ponieważ został zaplanowa-
ny na miarę naszych możliwości i w którym 
realizowane zadania będą wykonywane pla-
nowo, a poziom zaplanowanych dochodów 
na ten rok pozwoli zrealizować je w sposób 
adekwatny do potrzeb. 

 gospodarka

Budżet
miasta Leżajska
na 2011 rok
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 19 finał Wielk iej Ork iestry Świątecznej Pomocy

Kolejny sukces
nakręconej orkiestry Leżajskiej
dziewiątego stycznia już po raz XiX w całej Polsce (i nie tylko) zagrała Wielka orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym 
razem społeczna zbiórka przeznaczona była na zakup aparatury pomagającej dzieciom z dolegliwościami urolo-
gicznymi i nefrologicznymi. 

Z wielkim impetem zagrała orkiestra tak-
że w Leżajsku. Po raz kolejny udało się pobić 
dotychczasowy rekord, ale takiej przebitki 
jeszcze nie było. Ostateczna kwota, którą 
udało się zgromadzić Leżajszczanom to 
64 801 zł i 64 gr.* 

„Warto dobrze się nakręcić” – takie było 
hasło Orkiestry w tym roku. I rzeczywiście 
leżajski finał przypominał dobrze nakręcony 
zegarek, składający się z wielu małych, ale 
niezmiernie ważnych trybików. Najważniej-
szymi elementami „orkiestrowego zegara” 
byli wolontariusze, którzy od samego rana 
zbierali pieniądze na terenie całego powia-
tu leżajskiego: w Przychojcu, Kulnie, Nowej 
Sarzynie, Wierzawicach, Giedlarowej, Brzó-
zie Królewskiej, Starym Mieście, Kuryłów-
ce, Jelnej i w samym Leżajsku, czyli wszę-
dzie tam, gdzie tylko udało się dotrzeć. W 
tym roku dla leżajskiej Orkiestry pracowało 
przeszło 150 wolontariuszy. To na tych – czę-
sto bardzo młodych ludziach, pełnych altru-
izmu i chęci działania – opiera się cała akcja 
Orkiestry. Dlatego niezmiennie – to im na-
leżą się największe podziękowania. Rekor-
dzistką w tym roku jest Sandra Olech, która 
do puszki zebrała 1490 zł. Wyjątkowo aktyw-
ni byli wszyscy tegoroczni wolontariusze, o 
czym świadczyć może ciężar puszek, które 
przynosili co chwilę do sztabu. Dowodem 
na to jest także gigantyczna liczba czerwo-
nych serduszek, będących symbolem Orkie-
stry od lat, które wolontariusze przyklejali 
mieszkańcom w zamian za dar serca. Sztab 
co chwilę odbierał telefony z prośbą o do-
wiezienie serduszek. 

Niemałe znaczenie w tym sukcesie na-
szych wolontariuszy miała pogoda – praw-
dziwy cud – w cyklu deszczowych dni, ten 
jeden tylko był pogodny. Sami wolontariu-

sze podejrzewają, że pogoda została wymo-
dlona przez panią Ewę Rejman – dobrego 
ducha leżajskiej WOŚP, który zawsze czuwa 
nad młodymi altruistami. 

Ważnymi trybikami orkiestrowego zegara, 
a może nawet jego wskazówkami są pracują-
cy w sztabie nauczyciele: Elżbieta Furmańska, 
Grażyna Olszowy, Andrzej Wyszyński i Ewa 
Rejman z SP nr 3, Anna Frań z SP nr 2, Urszu-
la Wyszyńska i Dionizy Kyc z Gimnazjum Miej-
skiego, Jerzy Rejman z Gimnazjum w Brzózie 
Królewskiej oraz pracownicy MCK: Agniesz-
ka Margas (szef sztabu), Damian Wyszyński 
(„prawa ręka” szefa) i inni nieocenieni w swej 
pracy, na czele z dyrektor Marią Horoszko.

Zapewne nie udałoby się rozkręcić tego 
zegara bez pomocy pracowników leżajskie-
go oddziału Banku PKO S.A., którzy przez 
cały wieczór pracowali w sztabie przy licze-
niu pieniędzy. A biorąc pod uwagę masę 
zgromadzonych monet i banknotów była 
to naprawdę ciężka praca.

Cały potężny zegar nakręcany od wielu 
miesięcy – ruszył na dobre rano 9 stycznia. 
Kulminacja znalazła miejsce obok Miejskie-
go Centrum Kultury w Leżajsku o godzinie 
15. Tradycyjnie w tym miejscu, gdzie mieści 
się jednocześnie sztab Wielkiej Orkiestry, od-
bywają się koncerty, licytacje, loterie i inne 
orkiestrowe atrakcje. Koncert finałowy roz-
począł się występem Grupy Wokalnej Me-
ritum. Dziewczęta porwały publiczność do 
wspólnej zabawy. Chwilę później na scenę 
weszli pozytywnie nakręceni panowie z le-
żajskiej kapeli RLE. Zapewne zaskoczyli swo-
ich fanów nie tylko mikołajową charaktery-
zacją, ale i nowym brzmieniem. 

Po nich scenę przejęły zespoły rzeszow-
skie – najpierw Animus, a następnie Brown. 
Jak stwierdził Barney – basista z Animusa 
„Leżajsk jest najlepszą publicznością, przed 
którą grali koncert”.

Jako gwiazda wieczoru podczas Leżaj-
skiego Finału miał wystąpić zespół Skangur 
z Krakowa, niestety z powodu choroby wo-
kalisty – nie mogli do nas przybyć. Ale nikt 

spośród osób, które zostały do końca kon-
certu nie żałował, że zamiast nich wystąpił 
zespół Stacja P. Skoczne, wpadające w ucho 
utwory – zarówno popularne covery, jak i 
kompozycje własne zespołu – pociągnęły 
publiczność do aktywnego słuchania. I nie 
było już chyba nikogo, kto na stojąco słuchał 
tego koncertu. 

Tegoroczną imprezę poprowadzili Rafał 
Dąbek i Piotr Drążek. I sporo w tym ich za-
sługi, że ludzie tak dobrze bawili się tego 
wieczoru i z tak wielkim entuzjazmem licy-
towali zgromadzone przedmioty. 

A naprawdę było co licytować, bo oprócz 
przygotowanych na tę okazję koszulek i 
kubków WOŚP, mieliśmy w tym roku wiele 
cennych i pięknych przedmiotów przekaza-
nych przez firmy oraz osoby prywatne. Były 
to między innymi: serduszko kute w meta-
lu wykonane przez firmę APISO, serduszko 
– witraż przygotowane przez Zakład Aktyw-
ności Zawodowej w Nowej Sarzynie, cało-
roczny karnet na Pływalnię Miejską w Le-
żajsku, smakowite torty z Cukierni Zenona 
Wasiuty, piękne czerwone kubeczki wyko-
nane w Digital Center – fabryka reklamy, 
fantastyczne zdjęcia członków Klubu Foto-
graficznego Optikos, obrazy, witraże, ręcz-
nie robione bukiety kwiatów, a nawet wielki 
pluszowy miś podarowany przez Alicję Wró-
bel z Grupy Wokalnej Meritum.

W tym samym momencie, kiedy na scenie 
śpiewano lub licytowano, wewnątrz MCK 
odbywała się loteria fantowa, która jak zwy-
kle cieszyła się wielkim zainteresowaniem. 
Dzięki uprzejmości regionalnych firm i skle-
pów wylosować można było takie cudeń-
ka jak telefony komórkowe, odzież, sprzęt 
sportowy i AGD oraz wiele innych. 

Jednocześnie odbywał się także kiermasz 
rękodzieła artystycznego, a w sali kameral-
nej zwiedzać można było wystawę fotogra-
ficzną „Morze tajemnic” autorstwa Elżbiety 
Waszczuk.

Wyjątkowo barwne w tym roku „świateł-
ko do nieba” zgromadziło sporą publicz-

* w dniu koncertu podaliśmy omyłkową 
kwotę 70 000 zł. Omyłka jest wynikiem przy-
wiezionych do Leżajska pieniędzy z Żołyni 
(7400 zł), które jak się później okazało musia-
ły być rozliczone oddzielnie.
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ność. Oprócz tradycyjnego pokazu sztucz-
nych ogni, organizatorzy zapewnili atrak-
cję dodatkową w postaci pokazu tańca z 
ogniem w wykonaniu Grupy Artystycznej 
Lumen Noctis. Zanim jednak wystrzelone 
zostało światełko do nieba na scenie poja-
wili się „ważni tego świata” - burmistrz Leżaj-
ska Piotr Urban, jego zastępca – Marek Kara-
kuła, wójt gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko 
oraz dyrektor MCK – Maria Horoszko. Usły-
szeliśmy od nich kilka ciepłych słów skiero-
wanych do wolontariuszy i wszystkich ludzi 
dobrego serca, którzy włączyli się w akcję 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Bardzo ważnym elementem orkiestrowe-
go zegara, który w tym roku osiągnął olbrzy-
mi sukces są sponsorzy – zarówno Ci, któ-
rzy przekazali fundusze na organizację kon-
certu finałowego, jak i ci, którzy ufundowali 
przedmioty na loterię fantową oraz na licyta-
cję, a także ci którzy społecznie pracowali dla 
WOŚP. Wszystkim bardzo dziękujemy, wierzy-
my że każdy datek – zarówno mały jak i duży 
jest przejawem waszego serca, tym bardziej 
cennym ze względu na cel akcji.

agnieszka margas

* * *
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-

cy nie zakończyła swojego grania w nie-
dzielny wieczór. Przez kilka kolejnych dni 
odbywały się dodatkowe zbiórki w szko-
łach, dzięki którym powiększyliśmy pulę 
zebranych pieniędzy.

Takie zbiórki odbyły się w Gimnazjum 
w Brzózie Królewskiej i w jednej klasie SP 
nr 1 (oddolna inicjatywa jednego wolon-
tariusza). W Gimnazjum Miejskim odbyła 
się orkiestrowa dyskoteka, podczas któ-
rej zebrano 456 zł. W Szkole Podstawowej 
nr 3 zorganizowaliśmy również „dobrze 
nakręconą” imprezę. Dyskotece towarzy-
szyły licytacje i loteria fantowa, które cie-
szyły się ogromnym powodzeniem. Nasi 
nauczyciele i pracownicy szkoły nie za-
wiedli nas i jak co roku, ufundowali fan-
ty na loterię i atrakcyjne gadżety na licy-
tację. Pojawiła się m.in. koszulka repre-
zentacji siatkarzy z autografem Krzyszto-
fa Ignaczaka, pióro do stawiania szóstek 
w dzienniku oraz specjalny kubek XIX Fi-
nału WOŚP z napisem: Szkoła Podstawo-
wa nr 3 w Leżajsku. W efekcie uzyskali-
śmy kwotę 1200 zł, co nas bardzo cieszy. 
XIX Finał uważamy za bardzo udany. A za 
rok już XX Finał…

ewa Rejman

sPoNsoRzy 
i WsPóŁoRGaNizaToRzy 

XiX FiNaŁu WoŚP W LeŻaJsKu:
MCK Leżajsk, Miasto Leżajsk, Powiat Leżajsk, 

Gmina Leżajsk, Browar w Leżajsku, Miejski Za-
kład Komunalny w Leżajsku, Hortino ZPOW w 
Leżajsku, BMF Polska, PBDiM Leżajsk, Elektro-
ciepłownia Nowa Sarzyna, Netkom, Bank PeKaO 
S.A. I/o.  w Leżajsku, Pizzeria Delfinek w Leżaj-
sku, Digital Center – Fabryka Reklamy, Damian 
Duda, Supersam PILAWA, PSS Społem, Cukiernia 
Zygmunt Wasity, PPHU Dominik Duduś, Sklep 
Spożywczy Kazimierz Bielecki, Zakład Mięsny 
Smak EKO Górno, Pub Legenda, Kowalstwo Ar-
tystyczne APISO Roberta Osipy, Pływalnia Miej-
ska OCEANIK, Kancelaria Notarialna Anna Hele-
niak, ATC Polska, Zakład Aktywności Zawodowej 
w Nowej Sarzynie, Telewizja Kablowa SATEL.

SPONSORZY LOTERII FANTOWEJ: PSS Społem, 
Firma Handlowo Usługowa BOGDA, Bogusława 
Malach, Firma Handlowo Usługowa STYL, Piz-
zeria DELFINEK, Pizzeria Quarto, Pizzeria GREKA, 
Handel Artykułami Przemysłowymi Helena Niem-
czyk, Sklep komputerowy Arcus Soft, Przedsię-
biorstwo PIONEER Igor Długosz, Salon Fryzjerski 
Lidia Jarzyńska-Rzepko, Zakład Handlowo Usłu-
gowy FOTO Bogusława Kulpy, Sklep z artykułami 
przemysłowymi Joanna Hałas, Firma Handlowo 
Usługowa ZAJAZD Wiesław Szczuc, Sklep CZTE-
RY ŁAPY, Sklep MEGA SILWER Ewa Buczek, Firma 
ELBA, Firma Handlowa TEXAS Janina Olekszyk, 
Firma Handlowa MODENA Danuta Szwed, Sklep 
Wielobranżowy Magdalena Nicpoń, Sklep PAULA 
Jolanta Czaja, Firma SKARBIEC II Tomasz Kurek, 
Sklep Sportowy RSPORT Damian Pliś, Firma Han-
dlowa KROKUS Tomasz Dąbek, Sklep ZELMEX, 
Kwiaciarnia FIOŁEK Anna Pelc, Sklep KORA Ma-
riusz Grela, Sklep Wielobranżowy Elżbiety Solec-
kiej, Firma Handlowa ALFA SAN, Sklep RZEMYK, 
Sklep Odzieżowy Jolanty Uchman, TO I OWO Tere-
sa Kielar, Maaw-Sport, Księgarnia Eurydyka, MIX-
Elektronics, Salon Fryzjerski Ewa Kaduk-Mul, Fir-
ma Handlowo-Usługowa E&D GSM Ewelina Mie-
leszko, Firma Usługowo Handlowa „Telkam” Kamil 
Federkiewicz, Sklep AGD RTV, Księgarnia NOVA, 
Firma Usługowo-Handlowa Justyna Szklany, Fir-
ma Handlowa „Klaudia” Mieczysław Waliłko, Sklep 
„Kamila”, Twój Świat – Twoja Kuchnia Szymon Cał-
ka, Drogeria „Lady”, Sklep „Tomasz” Grażyna Busz-
ta, Handel detaliczny Zbigniew Pawelec, Centrum 
Handlowe AS Janusz Rymarz, Oświetlenie Me-
ble Zbigniew Krzemiński, Salon Fryzjerski GOL-
DWELL, Firma Handlowa SMYK, Centrum Handlo-
we AS Pasmanteria Czesław Kiełbowicz, Zakład 
Optyki Okularowej Maciej Kucharski, Sklep FA-
SHION Anna Baj, Kwiaciarnia Storczyk Anna Kra-
ska, Handlopex Rzeszów, Firma Keru w Giedlaro-
wej Elżbieta Burek, Restauracja „Stokrotka” w Gie-
dlarowej Waldemar Burek.

SPONSORZY KIERMASZU RĘKODZIEŁA: Warsz-
tat Terapii Zajęciowej w Leżajsku, Dom Pomocy 
Społecznej w Brzózie Królewskiej, Terapia Zaję-
ciowa Oddziału Psychiatrycznego w Leżajsku, 
Maria Rąpałów, Barbara Wierzbicka.

(na okładce: Karolina Olechowska – wolon-
tariuszka WOŚP).

Zdjęcia: Ewa Rejman, Adam Kuźma, Bartłomiej 
Urbański.
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 w MCK
daliśmy radę…

Rok 2010 był bardzo udanym rokiem 
dla Miejskiego Centrum Kultury w Leżaj-
sku, gdy chodzi o pozyskiwanie środków 
pozabudżetowych na prowadzoną dzia-
łalność.

Funkcjonowanie MCK opiera się głównie 
na dotacji podstawowej Gminy Miasto Le-
żajsk, która jest organizatorem instytucji. 
Jednak tak rozbudowana działalność (ok. 
200 inicjatyw kulturalnych) wymaga zaan-
gażowania wielu środków finansowych. Ze 
względu na ograniczone możliwości finan-
sowe organizatora, jesteśmy zmuszeni do 
podejmowania wszelkich możliwych kro-
ków w kierunku pozyskania środków poza-
budżetowych. 

W tym celu opracowywane są wnioski o 
dofinansowanie działalności, składane do 
instytucji przyznających środki finansowe 
w formie grantów, dotacji celowych itp. – 
m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Podkarpackiego, Powiatu Leżaj-
skiego, oraz ze środków unijnych: Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki (EFS).

W 2010 r. w ramach projektów udało się 
pozyskać przeszło 200 000 zł.

Dzięki dotacjom Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego udało się zrealizo-
wać:

1) XIX Międzynarodowy Festiwal Mu-
zyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku 
– pozyskana kwota 50 000 zł umożliwiła za-
proszenie światowej sławy artystów pre-
zentujących najwyższy poziom artystyczny. 
Dzięki temu rośnie znaczenie naszego Festi-
walu nie tylko na arenie ogólnopolskiej, ale 
również międzynarodowej.

2) VIII Spotkanie Trzech Kultur w Le-
żajsku – pozyskana dotacja w wysokości 
70 000 zł umożliwiła realizację tegorocz-
nej edycji Festiwalu w tak rozbudowanej 
formule, na dwóch estradach plenerowych 
i z udziałem artystów najwyższego forma-
tu. Idea Leżajskiego Festiwalu niesie 
ze sobą duży potencjał na zrozumie-
nie tradycji i kultury naszych przodków 
oraz stanowi podstawę do przeciwdzia-
łania ksenofobii oraz nietolerancji.

3) Dokumentacja modernizacji budyn-
ku Biblioteki Publicznej – na ten cel po-
zyskano 40 000 zł. Kwotę 76 000 zł zabez-
pieczył Urząd Miejski w Leżajsku. W ramach 
projektu opracowana została kompleksowa 
dokumentacja wraz z projektem architekto-
niczno-budowlanym remontu budynku bi-
blioteki przy ul. Jarosławskiej. Dokumenta-
cja ta stanowi podstawę do ubiegania się 
o realizację tej inwestycji ze środków unij-
nych. 

4) „Sposób na wakacyjną nudę – VI 
warsztaty literacko-plastyczne” – pozy-
skana kwota 12 950 zł umożliwiła realizację 
spotkań warsztatowych podczas wakacji dla 
dzieci i młodzieży z Leżajska. Zajęcia warsz-
tatowe odbywały się dwa razy w tygodniu, a 
prowadzili je instruktor, plastyk, lektor języ-

ka angielskiego i instruktor teatru. Spotka-
nia rozpoczynały się głośnym czytaniem ba-
jek i opowiadań, a następnie prowadzone  
były zajęcia plastyczne i teatralne. W trakcie 
zajęć uczestnicy uczyli się ról do przedsta-
wienia „Bajkowa wędrówka”, przygotowali 
elementy scenografii i kostiumy.

5) Zakup nowości wydawniczych dla bi-
bliotek – dzięki otrzymanej dotacji 9000 zł 
udało się urozmaicić księgozbiór Biblioteki 
Publicznej działającej w strukturach MCK.

Ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego Pro-
gram Operacyjny Kapitał Ludzki realizowa-
ny był projekt „Aktywny Trzeci Wiek na Ziemi 
Leżajskiej”. Dzięki pozyskanej kwocie prze-
szło 48 000 zł możliwe było tworzenie inicja-
tyw edukacyjnych w zakresie różnych dzie-
dzin wiedzy dla osób w wieku senioralnym 
i organizowanie się ludzi „trzeciego wieku” 
wokół wspólnych zainteresowań. Efektem 
tego projektu będzie utworzenie w Leżajsku 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ponadto ze środków Marszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego pozyskano do-
tacje:

1) 5000 zł na dofinansowanie Festiwalu 
Piosenki Harcerskiej i Turystycznej HIT

2) 5000 zł na dofinansowanie zakupu stro-
jów ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca LE-
LIWA

3) 7000 zł na dofinansowanie VII Leżajsk 
Jazz Festiwal

4) 10 000 zł na dofinansowanie XIX Mię-
dzynarodowego Festiwalu Muzyki Organo-
wej i Kameralnej.

Aby móc prowadzić tak rozbudowaną 
działalność merytoryczną musimy współ-
pracować z podmiotami komercyjnymi, do 
których zwracamy się z prośbą o wsparcie 
finansowe lub rzeczowe podejmowanych 
inicjatyw.

Głównymi sponsorami i darczyńcami 
Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku w 
2010 r. byli: Grupa Żywiec S.A. Browar w 
Leżajsku, HORTINO Zakład Przetwórstwa 
Owocowo-Warzywnego w Leżajsku Sp. 
z o.o., BMF Polska Sp. z o.o., Zakłady Che-
miczne „Organika-Sarzyna” S.A., Elektro-
ciepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o., Phi-
lip Morris Polska S.A., Owens Illinois, In-
tegral Rzeszów, PGE Sprzedaż i Dystrybu-
cja S.A., Karpacka Spółka Gazownictwa, 
Powiat Leżajski.

Pomimo trudnych warunków technicz-
nych i lokalowych prowadzona jest zinten-
syfikowana działalność gospodarcza (m. in. 
wynajmy pomieszczeń i estrady plenero-
wej). Od podmiotów komercyjnych w 2010 
roku pozyskano w sumie ponad 300 000 zł. 
Wielki szacunek i podziękowania oddajemy 
tym wszystkim, którzy w czasach tzw. kryzy-
su wspomagają naszą instytucję i nie pozo-
stają obojętni na rozwój i upowszechnianie 
kultury w Leżajsku.

agnieszka Ruszak

dzień Judaizmu
Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim 

ogłoszony został 14 lat temu przez Ojca 
Świętego Jana Pawła II. W tym roku cen-
tralne obchody wyznaczone zostały na 
dzień 16 stycznia. Do obchodów przyłą-
czyła się także Parafia Farna w Leżajsku, 
przygotowując na ten dzień wraz z Miej-
skim Centrum Kultury ciekawy program 
artystyczny.

Dzień Judaizmu zgromadził w murach 
Domu Kultury sporą rzeszę odbiorców. Pro-
gram przygotowany przez organizatorów 

był bowiem bardzo bogaty. Na wstępie sło-
wo okolicznościowe wygłosił ks. dziekan Ry-
szard Królicki. Jednym z ważnych punktów 
była prelekcja Bogumiła Pempusia – emery-
towanego nauczyciela historii, znawcy i mi-
łośnika Ziemi Leżajskiej, członka rady Mu-
zeum, człowieka bardzo zaangażowanego w 
tworzenie dobrej atmosfery wokół chasydz-
kiego ruchu pielgrzymkowego w Leżajsku. 

Specjalnie na tę okazję przygotowany zo-
stał także montaż słowno-muzyczny, pod-
czas którego muzyczną kulturę Żydów za-
prezentowała Grupa Wokalna Meritum oraz 
Daniel Rogowski – klarnecista. Obyczaje Ży-
dów zaprezentowali zaś członkowie Grupy 
Teatralnej Baratario.

Wieczór zakończono otwarciem wystawy 
Klubu Fotograficznego Optikos pt. „Przy gro-
bie leżajskiego Cadyka”. Otwarcia dokonał 
Ryszard Węglarz. 

Celem obchodów Dnia Judaizmu jest 
przede wszystkim tworzenie dialogu po-
między kulturami ludzi, którzy przed laty 
mieszkali tuż obok siebie, tworząc integral-
ną społeczność. „Potrzebujemy pogłębienia 
świadomości o judaistycznych korzeniach 
chrześcijaństwa, o wadze prawdy biblijnej, 
że Abraham jest naszym wspólnym ojcem 
wiary, o tym, że spotykając Chrystusa, spo-
tykamy także Naród Wybrany, który pierw-
szy otrzymał przymierze i obietnice, i z któ-
rego narodził się Chrystus wedle ciała” – na-
pisał bp Mieczysław Cisło. 

Dialog taki jest szczególnie ważny dla Le-
żajska – miasta, które tak mocno związane 
jest z historią Żydów polskich. Tym większe 
ukłony dla organizatorów za podjęcie tego 
tematu na naszym terenie.

a. margas

Koncert dla KTs 
Forbet Tarnobrzeg

8 stycznia br. w iście karnawałowo-no-
worocznej atmosferze w hotelu „U Braci 
Zygmuntów” odbyło się uroczyste spo-
tkanie i koncert dla przedstawicieli pierw-
szoligowego klubu ligi tenisa stołowego 
w Polsce – KTS Forbet Tarnobrzeg. 

W spotkaniu uczestniczyły m.in. wielo-
krotne Mistrzynie Polski w tenisie stołowym, 
zawodniczki, które prowadzi obecnie bardzo 
znany w Polsce trener Zbigniew Nęcek. 
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Oprawę artystyczną spotkania zapewni-

ła grupa wokalna „Meritum”, działająca przy 
Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku, pre-
zentując zaproszonym gościom bardzo dy-
namiczny 40-minutowy recital, na który 
składały się kolędy i piosenki w bardzo ta-
necznych i karnawałowych rytmach. Cieka-
wostką było to, iż podczas spotkania można 
było poznać zawodniczki z Chin, które obec-
nie reprezentują klub z Tarnobrzega.

(ad)

Wielkie kolędowanie
Koncert świąteczny pt. „Zadumany cały 

świat” jest kontynuacją corocznych kon-
certów kolęd organizowanych przez Miej-
skie Centrum Kultury w Leżajsku z cyklu 
„Wielkie kolędowanie”.

W styczniu każdego roku zaproszeni soli-
ści i zespoły muzyczne śpiewają nasze pięk-
ne, polskie kolędy i pastorałki, starając się 
wzbogacić ten czas kolędowania o nowe 
przeżycia i wrażenia. 

Tegoroczny koncert „Zadumany cały 
świat” odbył się 6 stycznia w leżajskim Ko-
ściele Farnym, w oryginalnej oprawie soli-
stów i grupy artystycznej z Centrum Sztu-
ki Wokalnej w Rzeszowie oraz solistów Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie 
– z towarzyszeniem Zespołu Muzycznego 
„Manitou”. 

Koncert był przedłużeniem świąteczne-
go nastroju w sercach mieszkańców nasze-
go miasta, dostarczył wielu wzruszeń i zy-
skał uznanie słuchaczy.

Sponsorami byli: Urząd Miejski w Leżaj-
sku, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Gru-
pa Żywiec SA Browar w Leżajsku, Hortino 
ZPOW Leżajsk Sp. z o.o. i MZK Sp. z o.o. w 
Leżajsku.

(ak)

Ferie w bibliotece
Biblioteka Publiczna w Leżajsku przy-

gotowała dla swoich najmłodszych czy-
telników warsztaty zimowe. Zajęcia w Wy-
pożyczalni i Czytelni dla dzieci i młodzieży, 
odbywały się trzy razy w tygodniu i miały 
na celu zapewnienie dzieciom dobrej zaba-
wy, miłego i aktywnego wypoczynku a te-
matyka zajęć nawiązywała do zimowej pory 
roku.

Oferta biblioteki dla naszych czytelników 
zawierała również głośne czytanie bajek, za-
bawy z językiem angielskim, tworzenie form 
plastycznych z papieru, bibuły i plasteliny. 
Uczestnicy warsztatów przygotowali laurki 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Prace dzieci 
wykonane podczas ferii można obejrzeć w 
holu biblioteki. 

Z pewnością na nudę w czasie ferii zimo-
wych nie narzekały dzieci, które postanowiły 
spędzić je uczestnicząc w zajęciach organi-
zowanych przez Bibliotekę Publiczną.

(ap)

Kolęda w Bibliotece
27 stycznia br. w Bibliotece Publicznej im. 

Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku miło-
śnicy kolęd mogli wysłuchać tych najpięk-
niejszych w wykonaniu zaprzyjaźnionych z 
biblioteką artystów.  Kolędy w wykonaniu 
Anny i Pawła Paluchów wraz z córką Moni-
ką, Harcerskiego Zespołu Artystycznego Za-
mszowa Pufa i zespołu śpiewaczego Alebab-

ki  wzbudziły wielki entuzjazm wśród  zapro-
szonych gości. Wspólne kolędowanie wpro-
wadziło gości w radosny nastrój a wieczór 
zakończył się w  nadzwyczaj ciepłej atmos-
ferze.

W trakcie spotkania odbyło się również 
nagrodzenie najaktywniejszych czytelni-
ków 2010 roku. 

Nagrody otrzymali: Pani Barbara Ramoc-
ka, Pani Anna Lasek, Anita Sołek i najmłod-
szy czytelnik Ania Kiełboń.

(jk)

mikołajki w mcK
Grupa Teatralna Baratario, która dzia-

ła przy Miejskim Centrum Kultury w Le-
żajsku od przeszło trzech lat, ma na swo-
im koncie sporą liczbę spektakli. Duża 
część tego dorobku to przedstawienia 
dla dzieci.

„Królewna i Renifery” to przygoda renife-
rów, które zgubiły Świętego Mikołaja, „Baj-
kowy przekładaniec” – historia brzydkiej 
królewny, która wędrując przez różne baj-
ki próbuje znaleźć królewicza dla siebie, a 
także ostatnie przedstawienie – „Mikołajowi 
pomocnicy”. W ciągu dwóch miesięcy: grud-
nia i stycznia czyli na przełomie lat 2010 i 
2011 obejrzało ten ostatni spektakl około 
700 dzieci z Leżajska i okolic. Świetne dia-
logi – pełne humoru i treści edukacyjnych, 
kolorowe stroje, a nade wszystko wspaniała 
gra aktorska sprawiają, że spektakle Barata-
rio są coraz lepsze. 

„Mikołajowych pomocników” można było 
oglądać między innymi podczas imprez mi-
kołajkowych i choinkowych, organizowa-
nych przez Miejskie Centrum Kultury w Le-
żajsku. Tradycyjnie już bowiem MCK otwie-
ra swoje wrota dla najmłodszych w okresie 
świątecznym, zapraszając dzieci na spotka-
nie z prawdziwym Świętym Mikołajem. Mi-
kołaj ma wciąż niespożytą energię i przez 
kilka godzin szaleje na każdej takiej zaba-
wie razem z dziećmi. Pomagają mu zawsze 
przy tym aktorzy Baratario oraz piękne nim-
fy z Grupy Wokalnej Meritum. 

Teatr, śpiew, zabawa, prezenty i mnóstwo 
uśmiechniętych buziaków wypełniało Dom 
Kultury podczas zabaw mikołajkowych 6, 7 

i 8 grudnia minionego roku, a także 22 i 23 
stycznia tego roku. Aż miło było popatrzeć.

a. margas
* * *

Miejskie Centrum Kultury 7 grudnia ub. r. 
zorganizowało wieczór mikołajkowy dla 
około 300 dzieci z zespołów i kół zaintere-
sowań działających przy MCK. Ta wspaniała 
młodzież swoimi występami uświetnia im-
prezy w naszym mieście oraz reprezentuje 
Leżajsk w kraju i za granicą.

Główną atrakcją był spektakl teatralny 
pt. „Mikołajowi pomocnicy” wystawiony 
przez Grupę Teatralną „Baratario”, następnie 
wszystkie postacie, biorące udział w przed-
stawieniu, na czele ze Świętym Mikołajem 
bawiły się razem z dziećmi. Do zabaw włą-
czyły się także solistki Grupy Wokalnej „Me-
ritum” przebrane za nimfy, które zaśpiewa-
ły swoje ulubione piosenki. Kolejne atrak-
cje wieczoru to różnego rodzaju konkursy 
i gry zręcznościowe dostosowane do wie-
ku uczestników. Wszystkie dzieci, biorące 
udział w tych konkurencjach, nagrodzone 
zostały drobnymi nagrodami w postaci sło-
dyczy. Nie zabrakło oczywiście prezentów, 
każde dziecko otrzymało od Świętego Mi-
kołaja upominek.

Dziękujemy serdecznie sponsorom, leżaj-
skim firmom, które odpowiedziały na nasz 
apel o wsparcie tego magicznego wieczo-
ru, który długo pozostanie w pamięci każ-
dego dziecka. Sponsorzy to: Podkarpac-
ki Bak Spółdzielczy, Pilawa Sp.J., Apteka 
„Pod Kasztanami”.

mcK

Grudniowy 
Wieczór muzyczny

Zanim w domach na dobre zagościł na-
strój świąteczny, Miejskie Centrum Kul-
tury zaprosiło mieszkańców Leżajska na 
wyjątkowy wieczór muzyczny.

10 grudnia ub. r. w pięknie przygotowa-
nej sali wystąpił tenor – Piotr Szpara. Towa-
rzyszył mu Ryszard Marchewka – pianista. 
Duet, od lat współpracuje, występując na 
scenach całej Polski. Podczas recitalu w Le-
żajsku zaprosili publiczność na swoistą wę-
drówkę po znanych i mniej znanych rejo-
nach muzycznych. A ponieważ publiczność 
dopisała, a co więcej – pozwoliła na to, aby 
dać się ponieść dźwiękom, było to napraw-
dę niesamowite spotkanie pod względem 
nastrojowości. Atmosferę dodatkowo budo-
wał kameralny wystrój sali, utrzymany w to-
nie kawiarenki artystycznej. Goście siedzie-
li przy maleńkich stolikach, na których pło-
nęły świece, a w powietrzu unosił się aromat 
kawy i herbaty. 

Dodatkowym, niemniej ważnym punktem 
programu był występ Grupy Wokalnej Meri-
tum. Dziewczęta niejednokrotnie udowod-
niły, że potrafią zachwycić swoim śpiewem. 
I tak było tym razem. Zwłaszcza podczas wy-
konanej na koniec kolędy pt. „Uciekali”. Ten 
ostatni utwór wprowadził wszystkich w na-
strój iście świąteczny. 

Publiczność jednogłośnie stwierdziła, że 
takich spotkań jak Grudniowy Wieczór Mu-
zyczny powinno być więcej. Sponsorem 
głównym tego wieczoru był Browar w Le-
żajsku. Serdecznie dziękujemy.

a. margas 
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Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

Z A P R A S Z A M y  N A  B E Z P ł A T N E  B A D A N I A
cytologiczne i mammograficzne

w ramach programu profilaktyki i wczesnego wykrywania
raka szyjki macicy

Badania cytologiczne dla pań 25–59 lat
Bezpłatne, bez skierowania, bez kolejki

• Pracownia Cytologiczna – codziennie od 8.00–12.00, tel. 17 2404786
• Poradnia Ginekologiczna – wtorki 9.00–14.00 – pobiera położna, tel. 17 2404771

• Poradnia Ginekologiczna – codziennie w ramach wizyt lekarskich, tel. 17 2404771
(ponadto istnieje możliwość wykonania badań cytologicznych dla pań spoza programu, bez skierowania,

bez kolejki, odpłatnie wg cennika SPZOZ w Pracowni Cytologicznej codziennie od 8.00–12.00, tel.17 2404786

W ramach programu wczesnego wykrywania raka piersi
Badania mammograficzne dla pań 50–69 lat

Bezpłatne, bez skierowania

• Zakład Diagnostyki Obrazowej – rejestracja – codziennie w godz. 7.00–14.30, tel. 17 2404921
(ponadto istnieje możliwość wykonania badań mammograficznych bezpłatnie

na podstawie skierowania od lekarza)
Prosimy o zabranie dowodu osobistego lub nr PESEL

„czas Na aKTyWNoŚĆ W GmiNie mieJsKieJ LeŻaJsK”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Leżajsku od 1 stycznia 2011 roku po 
raz czwarty przystąpił do realizacji pro-
jektu systemowego pt. „Czas na aktyw-
ność w gminie miejskiej Leżajsk” współ-
finansowanego z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
VII Promocja integracji społecznej, Dzia-
łanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie ak-
tywnej integracji, Poddziałanie, 7.1.1, 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy spo-
łecznej.

Projekt adresowany jest do mieszkań-
ców miasta Leżajsk. Mogą to być oso-
by bezrobotne, niepracujące, a także za-
trudnione (w tym rolnicy), pozostające 
w wieku aktywności zawodowej oraz 
korzystające z pomocy społecznej.

Rekrutacja do udziału w projekcie i 
podpisanie kontraktów socjalnych bę-
dzie się odbywać od stycznia do kwiet-
nia br.

Celem głównym projektu jest prze-
ciwdziałanie marginalizacji i wyklu-
czeniu społecznemu beneficjentów, w 
tym zwłaszcza kobiet, poprzez wspiera-
nie zdolności do podjęcia zatrudnienia. 
Aktywizacją społeczną i zawodową ob-

jętych będzie 16 uczestników. Cel głów-
ny zostanie osiągnięty dzięki realizacji 
3 kluczowych zadań: aktywną integra-
cję, pracę socjalną oraz zasiłki i pomoc 
w naturze.

W ramach aktywnej integracji prze-
prowadzony zostanie trening kompe-
tencji i umiejętności społecznych jako 
zajęcia grupowe. Beneficjenci otrzyma-
ją również wsparcie indywidualne skie-
rowane na podniesienie kompetencji 
życiowych i zawodowych. Przewidziane 
są również indywidualne zajęcia z do-
radcą zawodowym, który zdiagnozuje 
predyspozycje zawodowe beneficjen-
tów. Ponadto wszyscy będą mogli uzy-
skać nowe umiejętności przydatne przy 
powrocie na otwarty rynek pracy, dzię-
ki kursom i szkoleniom zawodowym. 
Uczestnicy projektu podczas kolejnych 
zajęć grupowych wezmą udział w tre-
ningu adaptacyjnym. Dzięki uczestnic-
twu w nim dowiedzą się m.in. jak efek-
tywnie gospodarować własnym budże-
tem, jak dbać o własny wygląd jak nie 
dać się oszukać na pozornych promo-
cjach,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Leżajsku, dzięki realizacji projektu, w 
ramach zadania praca socjalna, zatrud-

nił na 1/2 etatu kolejnego pracownika 
socjalnego i kontynuuje zatrudnienie 
trzech pracowników socjalnych przyję-
tych do pracy w 2008, 2009 i 2010 roku. 
Tym samym MOPS w Leżajsku osią-
gnął standardy zatrudnienia o których 
mowa w ustawie o pomocy społecznej 
tj. 1 pracownik socjalny na 2 tys. miesz-
kańców. Pracownicy socjalni zajmują 
się m.in. zawieraniem kontraktów so-
cjalnych z uczestnikami projektu. Kon-
trakt socjalny jest swoistą umową za-
wieraną z osobą ubiegającą się o po-
moc a pracownikiem socjalnym, okre-
ślającą uprawnienia i obowiązki stron 
umowy w ramach wspólnie podejmo-
wanych działań zmierzających do po-
prawy trudnej sytuacji życiowej osoby 
lub rodziny. Wszyscy beneficjenci osta-
teczni objęci są wsparciem w postaci 
pracy socjalnej oraz w razie potrzeby 
zasiłków z pomocy społecznej.

Mamy nadzieję, że nowe umiejętności 
i zdobyte kwalifikacje zawodowe uczest-
ników projektu „Czas na aktywność w 
gminie miejskiej Leżajsk” podniosą ich 
zdolność do podjęcia zatrudnienia rów-
nież na otwartym rynku pracy.

Kierownik moPs w Leżajsku
Krzysztof Rutowicz

 programy unijne
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działalność oddziału PTTK w Leżajsku (1970–1990)

Podróż w dziejach
(część ii)

Po wydzieleniu w 1969 r. nowego Oddziału PTTK w No-
wej Sarzynie, wyraźnie zmniejszył się Oddział w Leżajsku. 
Pozostało przy nim zaledwie 150 członków zrzeszonych w 
trzech kołach. Wielu działaczy było niezadowolonych z tych 
decyzji i dlatego wyraźnie osłabła praca całego zarządu. 

W 1970 r. trzykrotnie wzywano członków do wznowie-
nia działalności. Do apeli tych włączył się także Powiatowy 
Komitet Kultury Fizycznej, który wraz z zarządem Okręgo-
wym PTTK w Rzeszowie wskazywał m.in. na potrzebę two-
rzenia nowych kół, szkolenia przewodników i organizatorów 
turystyki, zwiększenia bazy noclegowej oraz włączenia się 
do działań związanych z planowaną budową ośrodka wy-
poczynkowego nad Sanem lub nad rzeką Złota. Ostatecznie 
ukształtowane zostały nowe władze zarządu i rozpoczęto 
pracę od podstaw.

Dokonania z lat 1970–1979 
W ramach działalności organizacyjnej przystąpiono do 

rozbudowy sieci kół. Niestety, pierwsze efekty tych starań 
nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Nie powiodły się 
próby reaktywowania wcześniej istniejących kół PTTK przy 
Prezydium PRN, PZDL i w Komendzie Straży Pożarnej, a pro-
wadzone rozmowy na temat założenia nowych kół przy FM, 
Instalu, SP-2, w Wierzawicach i później przy ZPOW „Hortex” 
– wyraźnie przeciągały się w czasie. W tej sytuacji działal-
ność statutową realizowały koła w placówkach oświatowych 
tj. w SP-1, której opiekunem był Jerzy Kochmański, w Tech-
nikum Mechanicznym oraz w LWTP.

Nieco korzystniejsza sytuacja była w zjednywaniu no-
wych członków, gdyż na koniec 1979r. ich liczba uległa po-
dwojeniu (!), ale nadal było to tylko 349 osób. Powoli za-
częli przybywać kolejni członkowie i sympatycy turystyki. 
Bardziej widoczne były działania na rzecz upowszechnia-
nia turystyki, krajoznawstwa i rekreacji.

Już w 1970 r. Oddział zorganizował 10 pierwszych wycie-
czek dla ok. 350 osób, w roku następnym było ich już 28 dla 
1250 uczestników, a w roku 1979 – 35 dla ponad 1000 osób. 
Kontynuowano organizację kolejnych koncertów muzyki or-
ganowych w leżajskiej bazylice i przeprowadzano różne od-
czyty tematycznie związane z działalnością stowarzyszenia. 
Z myślą o lepszej obsłudze ruchu turystycznego rozpoczęto 
szkolenie przewodników, organizatorów turystyki i strażni-
ków przyrody. Do końca 1979 r. odpowiednie kwalifikacje 
zdobyło 36 osób. Utworzono również trzy komisje struktu-
ralne tj. pieszo-górską, krajoznawczą i młodzieżową.

Takie to były początki działalności Oddziału PTTK w Le-
żajsku po reorganizacji.

Od 2. połowy lat 70. przystąpiono do organizowania no-
wych, o wiele ciekawszych w swej treści i formie różnych im-
prez turystyczno-krajoznawczych jak np. zloty PTTK na Dni 
Leżajska (od 1974 r.), Dni Turystyki (od 1975 r.) oraz zloty 
pod nazwą Topienie Marzanny (od 1979 r.). Cieszyły się one 
coraz większym zainteresowaniem i na stałe zostały wpisa-
ne do kalendarza imprez Oddziału i województwa. 

Dokonując samooceny przebytej drogi, działacze Od-
działu z prezesem Stanisławem Korasadowiczem na czele 
stwierdzili w 1979 r., że doświadczenia upływającego dzie-
sięciolecia oraz wyraźny wzrost aktywności członków przy-
niosą jeszcze lepsze efekty w przyszłości. I tak też się sta-
ło, ale… 

Rezultaty działalności 
w latach 1980–1990

Program działań na nową dekadę był bardzo ambitny. 
Obok kontynuowania dotychczasowych form uprawiania tu-
rystyki przy pomocy nowoutworzonej w 1980 r. ekspozytu-
ry Biura Obsługi Ruchu Turystycznego, postanowiono zająć 
się także organizacją turystyki kwalifikowanej oraz rozpo-
cząć inwentaryzację krajoznawczą. Planowano m.in. wy-
znaczenie kilku szlaków turystycznych po ziemi leżajskiej 
uwzględniających miejsca pamięci narodowej, rezerwaty i 
pomniki przyrody oraz ciekawostki archeologiczne. W pla-
nach uwzględniono też tworzenie nowych kół, aktywizację 
komisji statutowych, organizację dalszych kursów dla prze-
wodników i organizatorów turystyki itp. Niestety, realizacja 
tych zamierzeń już na początku lat 80. zaczęła napotykać na 
różne przeszkody. Jednymi z nich były utworzenie w Leżaj-

sku konkurencyjnej organizacji turystycznej oraz wprowa-
dzenie pewnych ograniczeń w działalności w czasie trwa-
nia stanu wojennego.

Potem nastało kilka lat spokojnej i efektywnej pracy, któ-
ra została nagle przerwana w 1990 r. Leżajski Oddział PTTK 
został rozwiązany. Jak do tego doszło?

Wydarzenia tej dekady miały swoistą dramaturgię. Naj-
pierw cieszono się z utworzenia nowych kół w ZPOW „Hor-
tex”, Fabryce Maszyn, GOK Giedlarowa i SP-4 oraz z powięk-
szenia stanu członków do 522 osób. Niespodziewanie, pod 
koniec 1981 r. odeszło z PTTK 120 członków (z Hortex, FM 
i Technikum), gdyż w Leżajsku utworzono Oddział Polskie-
go Towarzystwa Tatrzańskiego. (O jego działalności napiszę 
w następnym BM).

Mimo oczywistych strat odbudowano stan członków i w 
1989 r. wynosił on 530 osób. Działali oni w 7 kołach tj. w 
FM, LWTP, GOK Giedlarowa, MDK Leżajsk, Technikum Me-
chaniczne, Liceum i SP-4. Żałowano, że nie powstały nowe 
koła w nowych i największych zakładach pracy, jakimi były 
ZPOW „Hortex” i Browar. Mimo rozlicznych niedostatków le-
żajski Oddział PTTK stawał się coraz bardziej znany w woje-
wództwie, a pod względem liczebności członków zajmował 
5 miejsce wśród istniejących 10 oddziałów. Była w tym nie-
wątpliwa zasługa władz oddziału, którym kierowali prezesi: 
Jerzy Kochmański, Roman Stasiewicz i Aleksander Stepaniak 
oraz długoletni kierownik biura – Maria Kulpa.

waniu gospodarki, a przede wszystkim postawiono na sa-
mofinansowanie działalności każdej jednostki. 

Leżajski Oddział PTTK nie miał możliwości na to, aby w 
krótkim okresie wypracować niezbędne środki na finanso-
wanie dalszej działalności. Pomocy nikt nie deklarował. W 
tak dramatycznej sytuacji w IV kwartale 1990 roku podjęto 
decyzję o rozwiązaniu Oddziału w Leżajsku. Poszczególne 
koła PTTK zostały podporządkowane Oddziałowi w Nowej 
Sarzynie. Wiele z nich z upływem czasu zaprzestało także 
swojej działalności. 

W takich to okolicznościach dobiegł kresu działający 
od 30. lat leżajski Oddział PTTK. W okresie jego działalno-
ści było wiele wzlotów i upadków, chwil radosnych i peł-
nych rozczarowania, ale w sumie ogólnej „więcej było do-
brego, niż złego”.

Do historii przeszedł niekwestionowany dorobek oraz 
ludzie – społecznicy, którzy go tworzyli. Wszyscy zasługu-
ją choćby na skromną wdzięczność i pamięć, począwszy od 
szeregowych członków, a skończywszy na władzach kół i 
Oddziału.

Przypomnijmy przynajmniej część osób, dla których jed-
ną z ich pasji życia była turystyka. Wiodącą rolę odgrywali 
prezesi zarządu Oddziału. W kolejności byli nimi: Kazimierz 
Paluch (1959–1962), Antoni Parobek (1962–?), Stanisław 
Korasadowicz (1968–1981), Jerzy Kochmański (1981–
1985), Roman Stasiewicz (1985–1989) i Aleksander Stepa-
niak (1989–1990), natomiast funkcję kierownika biura peł-
nili: Stanisław Korasadowicz (1960–1961), Irena Stasiewicz 
(1961–1969), Stanisława Wnuk (1969–1970), Stanisława 
Leszczak (1970–1972), Bogusława Gdula (1972–1974) i 
Maria Kulpa (1975–1990).

Dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego kształcono 
dalszych organizatorów turystyki i instruktorów. W latach 
80. odpowiednie kwalifikacje uzyskało dalszych 118 osób, 
co oznaczało, że co czwarty członek PTTK posiadał wybra-
ne przez siebie przeszkolenie. Znaczący postęp zanotowa-
no także w działalności programowej. Kontynuowano or-
ganizację wycieczek i rajdów, np. w 1982 r. zorganizowa-
no 33 wycieczki dla 1003 uczestników, w 1985 r. – 71 dla 
2864 osób, w 1987 r. – 115 dla 3598 osób, a w 1989 r. – 83 
dla 5323 osób.

Obok wycieczek Oddział był też organizatorem, podob-
nie jak w poprzednim okresie, wielu zlotów i rajdów, któ-
rych ilość z roku na rok wzrastała. Np. w latach 1985 - 1988 
w zlotach pt. Topienie Marzanny uczestniczyło 335 osób, a 
z okazji Dni Leżajska – 265. W rajdach brało udział: Biesz-
czadzki – 222 osoby, Jabłonki – 105, Roztocze – 26, Tatry 
– 130, Góry Świętokrzyskie – 30, w wyjazdach na narty – 
150, a w kuligach – 272 osoby. Zorganizowano też konkurs 
krasomówczy z udziałem 120 osób.

Leżajsk był także organizatorem zlotów wojewódzkich, a 
m.in. w 1982 r. – Sejmiku Osiedlowych Kół PTTK, a w 1985 r. 
– Wojewódzkiego Zlotu Przewodników Turystyki Kwalifiko-
wanej. Podczas organizowanych imprez stwarzano możli-
wości zdobywania różnych odznak turystycznych. W latach 
1982 – 1988 przyznano łącznie ponad 300 odznak, w tym 
172 górskie odznaki turystyczne, 69 turystyki pieszej, 88 
krajoznawczych i 10 turystyki żeglarskiej.

Przeprowadzanie coraz liczniej organizowanych imprez 
łączyło się z ponoszeniem niezbędnych wydatków i dlate-
go czyniono wiele starań o środki u różnych źródeł. Jednym 
z nich miało być prowadzenie własnej działalności gospo-
darczej i o takie zezwolenie starano się w Zarządzie Głów-
nym PTTK od kilku lat. Otrzymano je późno, bo 29 stycznia 
1988 r. Zanim rozwinięto tę działalność, nastał rok 1989. W 
kraju wprowadzono wiele zasadniczych zmian w funkcjono-

W okresie działalności Oddziału różne funkcje pełnili: Je-
rzy Kochmański (który był także wieloletnim członkiem Za-
rządu Okręgu), Roman Stasiewicz, Marcin Socha, Zbigniew 
Zawilski, Zenon Szurkawski, Mieczysław Sroka, Kazimierz 
Kuźniar, Andrzej Kendziorek, Jerzy Wikiera, Ryszard Bąk, 
Wiesław Ćwirlej, Władysław Bereziewicz, Zygmunt Kogut, 
Teresa Kłak, Jadwiga Stańko oraz działacze z pierwszych 
lat istnienia Oddziału wymienieni w poprzednim Biulety-
nie Miejskim.

Ponieważ w I części historii Oddziału PTTK przedstawiłem 
pierwszy skład zarządu z 1959 r., dlatego obecnie przedsta-
wiam ostatni zespół kierowniczy, który stanowili: prezes – 
Aleksander Stepaniak, wiceprezesi – Zenon Szurkawski i Je-
rzy Kochmański, skarbnik – Marcin Socha, sekretarz - Maria 
Kulpa i członkowie: Ryszard Bąk, Maria Skigas (LWTP), Jerzy 
Wikiera i Sylwester Tuleja (FM), Adam Kuźma (MDK), Urszula 
Bałut (SP-4) i Bogdan Duda (Hortex). Do komisji rewizyjnej 
byli wybrani: Irena Kisielewicz, Helena Kozieł, Andrzej Ken-
dziorek i Lucyna Zajączkowska.

Przedstawione w niniejszym materiale 30-letnie dzia-
łania członków Oddziału PTTK w Leżajsku i przypomniane 
nazwiska części działaczy – niech będą miłym wspomnie-
niem wspólnych pasji i wspólnych dokonań, a także niech 
będą podzięką dla wszystkich tych, którym bliska była idea 
upowszechniania turystyki i krajoznawstwa. 

Do zobaczenia na szlaku. Może znowu razem.
Kazimierz Kuźniar

 mała Ojczyzna
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„Program aktywizacji społecznej  

w powiecie leŜajskim” 
Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2

W ramach Projektu 
realizujemy m. in.: 

Trening kompetencji 
społecznych 

Kurs językowy  
i komputerowy 

Turnus 
rehabilitacyjny  
dla osób 
niepełnosprawnych

 Indywidualne 
doradztwo 
zawodowe 

Kursy zawodowe 

a takŜe 

Wyjazd 
integracyjno- 
-edukacyjny 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LeŜajsku rozpoczy-

na realizację projektu systemowego pt. „Program aktywizacji 

społecznej w powiecie leŜajskim” współfinansowanego ze środ-

ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Projekt skierowany jest do wychowanków rodzin zastępczych 

i ich opiekunów. 

Postawiliśmy sobie do zrealizowania dwa cele główne Projektu:

1. Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodzin zastępczych 

i przygotowywanie do procesu usamodzielniania się wychowan-

ków rodzin zastępczych poprzez zastosowanie zintegrowanego 

systemu wsparcia. 

2. Aktywizacja zawodowa wychowanków rodzin zastępczych 

oraz wspieranie i podnoszenie kompetencji opieki w rodzinach 

zastępczych. 

Realizacja Projektu rozpoczęła się 1 stycznia br. i zostanie 

zakończona 31 grudnia br. Jego całkowita wartość wynosi 

180 000 zł, z czego 161 100 zł finansuje Unia Europejska, zaś
18 900 zł stanowi wkład własny. 

Rekrutacja do Projektu trwa do końca lutego 2011 r. 

Osoby, które chcą uzyskać
więcej informacji 

zapraszamy: 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie 

ul. M. Curie-Skłodowskiej 8 

37-300 LeŜajsk 

tel.: 17 242 82 58 

www.pcprlezajsk.ovh.org

 programy unijne
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Finaliści z Leżajska
Wiesław Urbanik z synem Krzysztofem z Leżajska 

najlepsi na X Międzynarodowej Rodzinnej Olimpia-
dzie Tenisa Stołowego w Rzeszowie.

11 grudnia ub. roku w hali Politechniki Rzeszowskiej 
odbyła się X Międzynarodowa Rodzinna Olimpiada Te-
nisa Stołowego, którego organizatorem było Podkar-
packie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w 
Rzeszowie oraz Rzeszowski Komitet Olimpijski. W za-
wodach wzięły udział amatorskie drużyny dwuoso-
bowe z Polski, Ukrainy i Słowacji. Turniej rozegrano w 
dwóch kategoriach: rodzic oraz dziecko urodzone po 
1995 roku oraz rodzic i dziecko urodzone przed 1995. 

Bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy sekcji teni-
sa stołowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku – Wiesław Urba-
nik z synem Krzysztofem. Zajęli I miejsce w swej ka-
tegorii. 

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz pu-
char.

(am)

Leżajscy karatecy 
nie zwalniają tempa

II Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej 
Karate Kyokushin odbył się 12 grudnia 
ub. roku w Brzostku.

Zaledwie kilka dni po III edycji „Mikołajko-
wego Turnieju Karate w Gorzycach” człon-
kowie Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate 
zostali zaproszeni do udziału w kolejnych 
zawodach. Turniej organizował Uczniowski 
Klub Karate w Brzostku. Zawodnicy rywali-
zowali w konkurencjach kata czyli indywi-
dualnym pokazie technik oraz kumite czy-
li walkach. Jak na razie w Polsce w stylu ky-
okushin kumite w kategoriach wiekowych 
do 18 roku życia rozgrywane jest w formule 
lekkiego kontaktu, natomiast starsi startują 
według reguł full contack.

W zawodach uczestniczyło około 90 kara-
teków z 6 klubów reprezentujących IKO Pol-
ska tj.: Brzostek, Dębica, Niepołomice, Go-
rzyce, Pilzno i Leżajsk. 13 zawodników z Le-
żajska wywalczyło 21 pucharów i w osta-
tecznym rozrachunku zajęli pierwsze miej-
sce w klasyfikacji drużynowej. Kierownikiem 
i sędzią był sensei Dariusz Burda, a sekun-
dantem senpai Jan Szczuka.

LKKK składa gratulacje wszystkim zawod-
nikom. Na szczególną pochwałę zasługuje 
senpai Krzysztof Zając, który w najcięższej 
kategorii wagowej full contact w efektow-
nym stylu wywalczył pierwsze miejsce.

Wyniki indywidualne: I miejsce w kumi-
te, I miejsce w kata – Izabela Dec, I miej-
sce w kumite, I miejsce w kata – Paula Maj-
der, I miejsce w kumite – Natalia Stachula, 
II miejsce w kumite, I miejsce w kata – Kata-
rzyna Burda, III miejsce w kumite, I miejsce 
w kata – Maryla Leszczak, III miejsce w ku-
mite, II miejsce w kata – Anna Szczuka, III 
miejsce w kumite, III miejsce w kata – Pau-
lina Majder, I miejsce w kumite, III miejsce 
w kata – Kajetan Walawski, I miejsce w ku-
mite – Krzysztof Zając, I miejsce w kumi-
te – Oskar Szczuka, II miejsce w kumite, II 
miejsce w kata – Beniamin Szczuka, I miej-
sce w kumite – Maciej Szymula, III miejsce 
w kumite – Mateusz Zieliński.

(db)

Wspaniały sukces!
11 grudnia ub. r. w Zamościu od-

był się XXVII Puchar Polski Seniorów 
Karate Kyokushin. W zawodach wzię-
ło udział 79 karateków z 37 ośrodków. 
Organizatorem był Zamojski Klub 
Karate Kyokushin kierowany przez 
sensei Krzysztofa Polichę.

Wyśmienicie zaprezentował się za-
wodnik naszego klubu Marcin Olszo-
wy, który zajął III miejsce w kumite 
full kontakt do 65 kg. Bój o finał Mar-
cin przegrał z triumfatorem tej kate-
gorii. Bardzo ładną wyrównaną wal-
kę stoczyła Iwona Turosz przegrywa-
jąc przez wskazanie sędziów dopiero 
w dogrywce z zawodniczką gospo-
darza imprezy. Iwona swój udział za-
kończyła na 6 miejscu. Leżajski Klub 
Kyokushin Karate reprezentował też 
sensei Dariusz Burda, który sędzio-
wał wszystkie walki finałowe. Sekun-
dantem naszych zawodników był sen-
pai Ogar.

(db)

 sport
Karate – Józefów 2010

W sobotę, 18 grudnia ubiegłego 
roku 317 zawodników z 24 klubów 
zrzeszonych w Polskim Związku Ka-
rate stanęło do walki w XI Turnieju 
Karate Kyokushin dla Dzieci i Mło-
dzieży o Puchar Burmistrza Józe-
fowa.

Zawody były rozgrywane w konkuren-
cjach kumite semi i lekki kontakt. W tak 
bardzo dobrze obsadzonym turnieju ka-
rate, skromna 8-osobowa reprezentacja 
Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate wy-
walczyła aż 5 miejsc medalowych.

Oto wyniki naszych zawodników: I 
miejsce lekki kontakt młodzicy open – 
Maciej Jeziorowski, II miejsce semi 
kontakt młodziczki do 60 kg – Izabela 
Dec, III miejsce dzieci 1999–2000 lek-
ki kontakt – Anna Szczuka, III miejsce 
semi kontakt młodzicy do 75 kg – Ka-
rol Kurzyp, III miejsce semi kontakt ju-
nior młodszy do 60 kg – Mateusz Zie-
liński.

W zawodach uczestniczyli również Na-
talia Stachula, Oskar Szczuka i Benianim 
Szczuka.

(db)

Nowe władze Pogoni
Na odbytym w połowie lutego br. Walnym Ze-

braniu członków MZKS „Pogoń” Leżajsk dokonano 
zmian w Zarządzie Klubu.

Skład osobowy Zarządu po ukonstytuowaniu się 
jest następujący: Prezes Zarządu – Janusz Dąbek, 
Wiceprezes Zarządu – Henryk Stawarski, członko-
wie – Zbigniew Szmuc, Janusz Berestka, Tomasz Ki-
sielewicz, Jacek Czech.
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 zdrowie i  uroda

Jadło w karnawale
Karnawałowe bale mają swoich zwolenników. 

Małe przyjęcia w gronie znajomych to też okazja do 
zabawy, tańców i dobrego poczęstunku.

Potrawy mogą być przygotowane z popularnych surow-
ców, ale można wykorzystać te bardziej wyszukane i dro-
gie. Ważne, by cała praca z wykonaniem, obsługą, nie spa-
dła tylko na barki gospodarzy.

Przy tańcach, zabawie także tej na świeżym powietrzu, 
np. w trakcie kuligu, doskonale smakują gorące zawiesi-
ste zupy, bogracze, kapuśniaki i bigosy. Doprawione pie-
przem, papryką, rozgrzewają, sycą i dodają sił do dalszej 
zabawy. Sporządza się je z mięsa z dodatkiem warzyw na 
zawiesistych wywarach – dostarczą nam białka, tłuszczu, 
soli mineralnych, które pobudzą organizm do wysiłku. Ce-
bula, czosnek, papryka, pieprz, imbir dostarczą związków 
„biologicznie czynnych”, które wzmogą odporność i pomo-
gą wrócić organizmowi do równowagi po karnawałowych 
szaleństwach.

Walentynki. Niektórzy chcą uczcić ten dzień, lub cho-
ciaż wieczór, przygotowując specjalne potrawy i napoje, 
wierząc w ich moc wzbudzenia uczucia zainteresowanych 
(lub nie) sobą osób. Kiedyś w naszej kulturze z takich wła-
ściwości znany był lubczyk, w zwyczajach innych narodów 
stosowano w tym celu przyprawy, niektóre owoce, czekola-
dę, kawior, a nawet skorupiaki. Produkty te, zwane afrody-
zjakami, ze względu na skład chemiczny szczególnie wpły-
wają na nasz system nerwowy powodując, że łatwiej ule-
gamy nastrojowi, zapachom i smakom. 

Awokado to owoc, któremu przypisuje się właściwości 
afrodyzjakalne. Zawiera witaminy A, C, E, D, z grupy B, lu-
teinę, która poprawia wzrok, sole mineralne; fosfor, wapń, 

żelazo, potas, lecytynę i nienasycone kwasy tłuszczowe. To 
wszystko sprawia, że owoc ma właściwości antyoksydacyj-
ne, obniża poziomu złego cholesterolu, poprawia krążenie, 
wpływa pozytywnie na system nerwowy. Duża zawartość 
białek i tłuszczów podnosi jeszcze jego wartość odżywczą.

Przyprawy: wanilia (jest również składnikiem perfum), 
cynamon, szafran zmysłowo pachną. Rozmaryn, pieprz, im-
bir poprawiają krążenie, sezam wzmaga potencję, a miód 
dodaje energii.

Owoce: pomarańcze, kokos, ananasy, wiśnie, orzeźwia-
ją, zawierają cukry, co sprawia, że dodają energii i do tego 
smakują słodko. Podane na surowo w postaci surówek, so-
ków lub koktajli z dodatkiem alkoholu uświetnią karnawa-
łowe i walentynkowe spotkania.

Zupa cebulowa
Składniki: 4 cebule, 10 dag masła, 2 łyżki mąki, 10 dag 

żółtego sera, 6 kromek bułki paryskiej, lub pieczywa tosto-
wego, sól, pieprz, gałka muszkatołowa

Wykonanie: Cebulę opłukać, obrać, pokroić w talarki, 
zrumienić na połowie masła i poddusić. Dodać mąkę, chwi-
lę przesmażyć z cebulą, stopniowo wlewać, około 1½ l go-
rącej wody lub wywaru z warzyw i gotować ok. 20 minut 
pod przykryciem. Gotową zupę przetrzeć przez gęste sito, 
przyprawić do smaku; solą, pieprzem i gałką muszkatoło-
wą. Bułkę pokroić w kostkę, usmażyć na maśle. Grzanki, po-
sypać startym serem i zapiec w piekarniku do zrumienienia 
sera. Gorącą zupę wyporcjować do dużych filiżanek, dodać 
grzanki z serem i od razu podawać. 

Zupa cebulowa wywodzi się z kuchni francuskiej, wg 
tamtej receptury zapieka się ją w jednoporcjowych, naczy-
niach żaroodpornych, razem z grzankami, tak aby na po-
wierzchni wytworzyła się rumiana skorupka.

Sałatka z kurczaka z przyprawą gyros
Składniki: 2 filety z kurczaka, kapusta pekińska, 3–4 

ogórki korniszony, 2–3 czerwone cebule, puszka kukury-
dzy, po 3–4 łyżki majonezu i ketchupu, przyprawa gyros, 
1 opakowanie sosu koperkowo-ziołowego, olej do smaże-
nia, ¼ szklanki oleju wymieszanego z 2 łyżeczkami soku z 
cytryny. Sól do smaku. 

Wykonanie: Mięso umyć, osuszyć, pokroić w słupki, lek-
ko oprószyć przyprawą gyros, usmażyć na oleju, pod koniec  
dodać jeszcze (wg uznania) przyprawę gyros. Kapustę opłu-
kać, skroić cienko, lekko posolić. Cebulę obrać, opłukać, po-
kroić w kostkę. Ogórki pokroić w grubą kostkę. Kukurydzę 
osączyć z zalewy. Kapustę lekko odcisnąć i wymieszać z ole-
jem i sokiem z cytryny. W dużej szklanej salaterce, układać 

warstwami jak niżej: 1. połowa kapusty pekińskiej, 2. mię-
so z kurczaka, na które nakładamy cienką warstwę ketchu-
pu, 3. cebula i warstwa majonezu, 4. ogórki i warstwa ket-
chupu, 5. kukurydza, z warstwą majonezu, 6. na wierzchu 
pozostała kapusta. Sałatkę mocno schłodzić, podawać z pie-
czywem, lub grzankami.

Awokado faszerowane rybą
Składniki: 4 dojrzałe owoce awokado, do wyboru: dwie 

puszki tuńczyka lub sardynek lub łososia w oleju albo w so-
sie własnym, 1 duża cebula, 2–3 łyżki majonezu, 2 łyżki ka-
parów, sok z cytryny, pieprz, sól

Wykonanie: Rybę osączyć z zalewy, dokładnie rozdrob-
nić widelcem. Dodać pokrojoną w drobną kostkę cebulę oraz 
odsączone i posiekane kapary. Wszystkie składniki wymie-
szać z majonezem, doprawić do smaku pieprzem i solą. 
Umyte i osuszone awokado przekroić wzdłuż na połówki, 
usunąć pestki, a miąższ skropić sokiem z cytryny. Wgłębie-
nia po pestkach napełnić farszem. Ułożyć połówki awokado 
na półmisku, udekorować kaparami. Awokado można poda-
wać również obrane ze skórki.

Koktajl „słodki pocałunek”
Składniki na jedną porcję: 30 ml cherry cordial, 30 ml 

soku z czerwonych pomarańczy, 10 ml soku z cytryny, 2–3 
kostki lodu. Do dekoracji plaster pomarańczy, ewentualnie 
wisienka koktajlowa.

Wykonanie: Wszystkie składniki umieścić w shakerze 
i kilkakrotnie nim wstrząsnąć. Przelać do kieliszka do short 
drinków (w kształcie odwróconego stożka). Naciąć do po-
łowy plasterek pomarańczy. Na szpadkę nadziać wisienkę i 
plaster pomarańczy formując go w literę S i położyć na kie-
liszku.

Kolorowe bajaderki
Składniki: 2 paczki herbatników, 2 tabliczki czekolady, 

10 dag migdałów, po 3 łyżki śmietanki i rumu, po 2 łyżki 
wiórków kokosowych, trochę startej czekolady i kolorowej 
posypki, pół opakowania białej polewy.

Wykonanie: Migdały namoczyć w wodzie, osączyć na 
sicie, zdjąć skórkę, dość drobno posiekać ostrym nożem, 
herbatniki pokruszyć. Czekolady rozpuścić w kąpieli wod-
nej, dodać posiekane migdały i pokruszone herbatniki, wy-
mieszać, przestudzić. Dodać śmietankę i rum, wymieszać, 
wstawić do lodówki, ze schłodzonej masy formować kul-
ki wielkości włoskiego orzecha. Kulki obtaczać w posypce, 
startej czekoladzie, wiórkach kokosowych lub zanurzać w 
polewie, koniecznie schłodzić. 

Włosy piękne jak wiosna
Zimy nasze włosy nie cierpią. Wymęczone suchym 

powietrzem przegrzanych pomieszczeń, przyduszo-
ne czapkami – stają się łamliwe, zaczynają się roz-
dwajać, tracą połysk. Przychodzi upragniona wio-
sna, a nasze włosy są matowe i pozbawione życia. 
Aby wyglądały ładnie wraz z nastaniem wiosennych 
dni, musimy już teraz zacząć o nie szczególnie dbać. 
Pomogą nam w tym maseczki i płukanki.
Maseczka miodowo-oliwkowa do włosów. Mieszamy 2 
łyżki stołowe miodu oraz 3 łyżki oliwy z oliwek w mikserze. 
Nakładamy maseczkę na włosy, owijamy głowę folią, a 
następnie ręcznikiem. Maseczkę zmywamy po 15 minutach 
szamponem i dobrze spłukujemy włosy. 
Maseczka do włosów „jajeczna”. Białko należy ubić 
na sztywną pianę, a następnie połączyć z żółtkiem. 
Rozprowadzić masę na wilgotnych włosach i wpasowywać 
w skórę głowy. Na koniec głowę owinąć folią i ręcznikiem, 
maseczkę trzeba spłukać po 20–30 minutach.

Maseczka z oliwy i żółtka. Łyżeczkę oliwy z oliwek 
wymieszaj z trzema kroplami witaminy A oraz żółtkiem. 
Maseczkę nałóż na skórę głowy i włosy, owiń głowę 
foliowym czepkiem i ręcznikiem. Po 20–30 minutach spłucz 
włosy wodą z dodatkiem soku z cytryny. Pożądany efekt 
osiągniesz stosując maseczkę, co dwa tygodnie.
Maseczka do włosów słabych, łamliwych. Składniki: 
1/4 szklanki piwa, jajko. Przygotowane składniki należy 
połączyć. Powstałą papkę rozprowadzić po umytych 
uprzednio włosach. Maskę należy dokładnie spłukać po 15 
minutach.
Płukanka na włosy, która ma za zadanie nabłyszczyć oraz 
wzmocnić włosy. Składniki: szklanka soku z cytryn, szklanka 
wody destylowanej.

Przygotowane składniki należy wymieszać, a następnie 
wypłukać w nich włosy po umyciu.
Płukanka na włosy, która ma za zadanie nabłyszczyć wło-
sy oraz dodać miękkości.

W trakcie zabiegu nie należy przejmować się zapachem, 
minie on po wyschnięciu włosów. Składniki: 1 szklanka 
wody, 3 szklanki piwa.

Przygotowane składniki należy wymieszać, a następnie 
spłukać włosy, po umyciu.
Płukanka mleczna. Na umyte włosy nałóż kilka łyżek 
pełnotłustego mleka. Po kwadransie spłucz obficie włosy 
letnią wodą. Zabieg najlepiej powtarzać raz w tygodniu, a 
z pewnością włosy staną się mniej suche i łamliwe.

Kompres na włosy – ma za zadanie nabłyszczyć oraz 
wzmocnić włosy. Składniki: 1/3 szklanki oleju roślinnego, 
łyżeczka rumianku, liść pokrzywy, liść brzozy, żółtko, łyż-
ka miodu, łyżka soku z cytryny, 3 krople oleju rozmaryno-
wego.

Przygotowanie: Olej roślinny lekko podgrzej, następ-
nie namocz (około 30 minut) w nim łyżeczkę rumianku, liści 
pokrzywy i brzozy. Odcedź. Dodaj żółtko, po łyżeczce mio-
du i soku z cytryny, 2–3 krople oleju rozmarynowego. Mie-
szankę wetrzyj w wilgotne włosy. Możesz owinąć głowę fo-
lią, a potem ręcznikiem. Ciepło wzmocni działanie odżyw-
czego kompresu.
Kompres z oleju i cytryny. Łyżkę ciepłego oleju rycynowego 
wymieszaj z sokiem z cytryny. Taką mieszankę wmasuj w skórę 
głowy, a włosy przeczesz grzebieniem, by dobrze rozprowadzić 
na nich mieszankę. Następnie załóż na głowę czepek foliowy i 
owiń głowę ręcznikiem zamoczonym w gorącej wodzie. Gdy 
ręcznik ostygnie, zamocz go ponownie. Po 20–30 minutach 
dokładnie umyj włosy.

Aby mieć zadbane włosy, konieczne jest rozsądne używa-
nie prostownicy oraz suszarki. Specjaliści sugerują pionowe 
suszenie „z włosem” przy użyciu gęstego grzebienia. Zaleca-
na dawka prostowania niesfornych kosmyków, raz na dwa 
tygodnie, może okazać się dla większości nie do przyjęcia. 
Na szczęście w drogeriach pojawia się coraz więcej prepa-
ratów, których składniki zamykają łuski włosów, sprawiając 
że stają się one proste i lśniące.
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  szachy

sauNa to zdrowie
Z historii wiadomo, że sauna ma już 

2000 lat, wywodzi się z Finlandii. 
Czy sauna odchudza? Odpowiedź na to 

pytanie nie jest prosta, gdyż samo przeby-
wanie w saunie nie odchudza. Ale może ten 
proces przyśpieszyć.

Sauny dzielimy na: fińską suchą i mokrą 
(parową).

My dysponujemy sauną suchą, której 
działanie jest następujące:

Ściany i sufity wyłożone są przyjemną dla 
zmysłów boazerią. Drewno, w połączeniu z 
subtelnym oświetleniem, tworzy kameral-
ny nastrój, sprzyjający głębokiemu wycisze-
niu. Kominek (kilka rozgrzanych przez piec 
kamieni) skrapla się wodą, dokładnie tak, 
jak to niegdyś czynili Finowie. Unosząca się 
para wzmaga odczucie ciepła, choć w po-
mieszczeniu i tak panuje temperatura oscy-
lująca wokół 110°C. Wilgotność powietrza 
wynosi od 5 do 20 proc. 

Odwołajmy się do Finów, dla których stała 
się ona rytualnym obrządkiem, towarzyszą-
cym przez całe życie – od urodzenia aż do 
śmierci. Ich stare przysłowie mówi Dwa miej-
sca są święte: kościół i sauna. Przygotujmy się 
więc duchowo, a także fizycznie.
Pamiętajmy o najważniejszych zasadach.

Nie powinniśmy iść bezpośrednio po je-
dzeniu, lecz także nie głodni. Możemy wypić 
trochę herbaty lub soku przed wejściem, bo 
to przyspiesza pocenie. W żadnym wypad-
ku nie należy używać alkoholu. Po umy-
ciu się pod ciepłym prysznicem i dokładnym 
wypłukaniu przechodzimy do wnętrza. W 
saunie przebywamy do czasu, kiedy nastą-
pi silne pocenie się i uczucie ciepła. Oddy-
chać należy ustami, aby nadmiernie nie wy-
suszyć śluzówki nosa. Czas pobytu zależy od 
naszego samopoczucia i nie powinien być 
dłuższy niż 8–15 minut. Jest to oczywiście 
czas przybliżony, zależy także od temperatu-
ry i wilgotności powietrza, a także od kondy-
cji i wytrenowania użytkownika. Początkują-
cy wytrzymują krócej od starych bywalców. 
Normalna temperatura wynosi od 70°C do 
90°C , a praktycznie najczęściej od 90°C do 
110°C. Najgoręcej jest oczywiście pod sufi-
tem, na najwyższych ławach, dlatego nowi-
cjusze zaczynają od najniższych ław.

Kto może korzystać 
z zażywania tych szczególnych kąpieli? 

Finowie mówią, że każdy, kto dojdzie o 
własnych siłach, ale wskazane jest jednak, 
aby w wieku powyżej 60 lat uprzednio za-
sięgnąć opinii lekarza. Nie należy korzystać z 
sauny podczas jakiejkolwiek choroby, a bez-
względnie niewskazana jest dla osób cho-
rych na niewydolność krążenia, nadciśnie-
nie pochodzenia nerkowego z niewydolno-
ścią nerek, przewlekłe zapalenie nerek, ka-
micę nerkową, napady padaczkowe, nad-
czynność tarczycy oraz przy zaburzeniach 
neurowegetatywnych.

Dzieci do sauny
Dzieci mogą korzystać z sauny od naj-

młodszych lat, ale pobyt nie może być dłuż-
szy niż 5 minut. Stwierdzono, że są wtedy 
bardziej odporne na infekcje, mają lepszy 

apetyt i lepiej śpią. Dla kobiet korzystanie z 
sauny jest polecane także ze względów ko-
smetycznych. Dla Pań z problemami pęka-
nia naczyniowego zalecana jest sauna pa-
rowa.

Po wyjściu z sauny
Następnym etapem kąpieli jest chłodze-

nie ciała. Powinno się to odbyć w chłodnym 
pomieszczeniu. Chłodzimy się pod zimnym 
prysznicem, w basenie z zimną wodą a na-
wet tarzając się w śniegu. Ochładzać się na-
leży zawsze od nóg. Różnica temperatur cia-
ła i wody daje przyjemne uczucie, ochładza-
nie nie powinno trwać zbyt długo. Sygnałem 
do przerwania są pierwsze oznaki zimna. Po 
ochłodzeniu nie należy zbyt szybko powra-
cać do sauny. Aby uniknąć przeziębienia na-
leży chodzić w drewnianych sandałach lub 
klapkach (do sauny wchodzimy boso).

Do sauny można jeszcze raz wrócić, ale 
na krótszy pobyt. Cykl ten można powtó-
rzyć nawet trzykrotnie, nie należy przesa-
dzać ani w długości, ani w ilości pobytów, 
aby nie pozbawić organizmu wody i soli 
mineralnych. Jeżeli poczujemy, że oblewają 
nas zimne poty, należy natychmiast opuścić 
saunę. Ważne jest również, aby pamiętać, 
że nie wolno gwałtownie wstawać na nogi 
z pozycji leżącej, należy to robić powoli do 
pozycji siedzącej i po kilku minutach wstać. 
Kolejną, ostatnią czynnością jest ponowne 
oczyszczenie. Po ostatnim ochłodzeniu cia-
ło myjemy letnią wodą bez mydła, aby nad-
miernie nie wysuszyć skóry. Ta kąpiel wy-
równuje jego temperaturę. Teraz niezbęd-
ny jest wypoczynek. Siadamy lub kładziemy 
się owinięci w suchy ręcznik, prześcieradło 
lub koc. Ubytki płynu i soli mineralnych uzu-
pełniamy popijając soki owocowe, kompoty 
lub kefir – w żadnym wypadku alkohol. Od-
poczynek powinien trwać długo – nawet do 
3 godzin, dlatego najlepiej planować saunę 
przed snem.

Do sauny nie powinno wchodzić się w 
obcisłych strojach kąpielowych z kilku po-
wodów. Strój jest z tworzywa elastyczne-
go, który może różnie się zachowywać przy 
wyższych temperaturach, w stroju nie nastę-
puje rozluźnienie porów skóry, jest utrud-
nione wydzielanie potu. Dlatego do sauny 
zalecane jest wchodzenie bez ubrania wy-
łącznie w ręczniku, w który należy się owi-
nąć. Również ze względów higieny nie sia-
dajmy gołym ciałem na ławeczkę.

A wracając do odchudzania.
Proces wypocenia niesie wprawdzie za 

sobą spadek wagi ciała, będący efektem 
ubytku płynów z organizmu, ale jest on tyl-
ko chwilowy. Natomiast kąpiel saunowa jest 
jednym z elementów kompleksowej terapii 
odchudzającej, w której skład wchodzą tak-
że: dieta, ćwiczenia oraz zabiegi odnowy 
biologicznej (masaże, kosmetyka).

Zdając sobie sprawę z korzyści, jakie daje 
sauna, aż trudno uwierzyć, że tak rewelacyj-
ny zabieg odkryto w czasach, kiedy medy-
cyna i kosmetologia były jeszcze w powija-
kach. Do tej pory nie wynaleziono lepszego 
sposobu na oczyszczenie i odnowę organi-
zmu. Co więcej, odkrywamy coraz więcej za-
let kąpieli parowych. 

Dlatego zapraszamy do sauny, która do-
stępna jest na obiekcie pływalni krytej. Każ-
dy może z tej przyjemności skorzystać. Za-
praszamy na promocję „Gorące dni”, w któ-
rych cena wejścia do sauny jest w cenie bi-
letu wejścia na basen. Cennik dostępny na 
stronie www.mosir.lezajsk.pl lub w kasie.

Wojciech surma

Witam w kolejnym w ydaniu BM. 
Wszystkim szachowym sympatykom tra-
dycyjnie polecam rozwiązanie kolejnych 
zadań. Zachęcam także do udziału w tur-
niejach, które są okazją do podniesienia 
poziomu swojej gry.

Powodzenia!!!

Mat w dwóch posunięciach, (zaczyna-
ją białe)

Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z ostatniego kącika 
szachowego w BM:

Zad. 1 Kf7, Gd2, G:g7 – mat, zad. 2 Sh6, 
g:h6, Gb2 – mat,  zad. 3 Gd5, a5, Kb6 – mat 
zad. 4 e3, Gg7, Sd6 – mat.

andrzej mazurkiewicz
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 na ryby
ssRyb. Powiat Leżajsk

W 2010 roku na 28 osób posiadających 
uprawnienia, w kontrolach wzięło udział 19. 
Dokonano 77 kontroli, skontrolowano 261 
osób z 356 wędkujących w tym czasie. Prze-
jechano 1522 km. Kontrole wspólne: z Poli-
cją 2, z PSR i Policją 2, z PSR 2. Skierowano 2 
wnioski do Sądów Koleżeńskich. Stwierdzo-
no 10 braków wpisów do rejestrów, pouczo-
no 6 osób. Jedna osoba otrzymała mandat 
karny 300 zł po skierowaniu sprawy przez 
Komendanta Powiatowego do Policji.
ze strony PsR 
– Wrota Podkarpacia:

„PSR Rzeszów w Rzeszowie (woj. podkar-
packie) dokonało 790 kontroli, wylegitymo-
wano 10778 osób. Ujawniono 1459 przypad-
ków naruszenia przepisów, pouczono 757 
osób, 4 sprawy skierowano do sądów, 11 do 
Policji, 3 do Sądów Grodzkich. 60 osób uka-
rano mandatami karnymi na łączna kwotę 
72.500 zł. Do Sądów Koleżeńskich skierowa-
no 69 spraw. Zatrzymano 127 sztuk sprzę-
tu kłusowniczego: 4 podrywki, 2 wontony, 
5 drygawic, 3 żaki, więcierze, 3 sieci niety-
powe, 6 kijówek, 42 wnyki, 4 sznury, 33 sa-
mołówki, 24 wędki, 1 łódź z silnikiem. „Źró-
dło: PSR Rzeszów

organizacja 
pożytku publicznego

Postanowieniem Sądu Rejonowego w 
Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajo-
wego Rejestru Sądowego, w dniu 9 marca 
2006 r., Polski Związek Wędkarski Okręg w 
Rzeszowie został zarejestrowany jako Orga-
nizacja Pożytku Publicznego.

TERAZ MOŻESZ SAM ZDECYDOWAĆ, NA 
CO ZOSTANĄ WYKORZYSTANE TWOJE PIE-
NIĄDZE !

Zgodnie z ustawą o podatku dochodo-
wym, masz prawo do przekazania 1% swoje-
go podatku na rzecz Organizacji Pożytku Pu-
blicznego, jaką jest Okręg Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego w Rzeszowie. 

Powierzając pieniądze Okręgowi PZW w 
Rzeszowie, pomagasz m.in. w: • działaniach 
wspierających ochronę środowiska natural-
nego i wód Okręgu, • poprawie stanu ichtio-
fauny rzek, zbiorników zaporowych, stawów 

itp., • zwiększeniu areału wód użytkowanych 
przez Członków Polskiego Związku Wędkar-
skiego, Organizacji i wspieraniu sportu węd-
karskiego.

Od tego roku przekazanie 1% jest mniej 
skomplikowane. Jak przekazać pienią-
dze?

1.Oblicz należny podatek. 2.Wylicz 1% z 
tej kwoty. 3.Wypełnij odpowiedni dla Cie-
bie PIT, wpisując wyliczoną kwotę w ru-
brykę: „Kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty 
na rzecz organizacji pożytku publicznego”. 
4.Wypełniając PIT, wpisz w odpowiednią ru-
brykę numer KRS organizacji: 0000071222 
– bo od 2011 wystarczy sam numer KRS. 
5.Wypełnione zeznanie podatkowe prześlij 
do właściwego Urzędu Skarbowego.

Przekazując 1 % podatku na rzecz Polskie-
go Związku Wędkarskiego Okręg w Rzeszo-
wie, nic nie tracisz. Zyskujesz jednak prawo 
do samodzielnej decyzji o sposobie wyko-
rzystania Twoich pieniędzy.

W rozliczeniach podatkowych jest możli-
wość zaznaczenia zgody na przekazanie or-
ganizacji danych osoby przekazującej 1% 
(imienia, nazwiska, adresu podatnika oraz 
kwoty, jaką przekazuje i na co, np. „sport”, 
„klub”, „ochrona wód-koło Leżajsk” itd.). 
Zachęcamy do wyrażenia zgody, co umoż-
liwi nam identyfikację osoby, przekazują-
cej pieniądze, oraz wykorzystanie środków 
zgodnie z życzeniem darczyńcy. 

Dokonując wpisu „ochrona wód-koło Le-
żajsk” przeznaczysz swój 1% na bezpośred-
nią ochronę wód Powiatu Leżajsk. Jako Ko-
mendant SSRyb. powiatu leżajskiego gwa-
rantuję, że środki te nie zostaną zmarnowa-
ne.

Fotograficzne wspomnienie 
2010

Kolega Wiesław Furmański przygotował 
fotograficzne wspomnienie wędkarskich im-
prez 2010. Kto chce zobaczyć w kolorze za-
praszam do tablicy Koła, przy ul. Mickiewi-
cza naprzeciw MCK Leżajsk. 

Wodom cześć!
stanisław „esox” mączka

www.pzw.org.pl/1324
www.pzw.org.pl/1295

stanisław.maczka@interia.pl

zapraszam do współtworze-
nia fotokroniki naszego Koła

Wielu z nas ma na swoim koncie nie-
powtarzalne przygody, rekordy i porażki 
wędkarskie. Jeżeli więc zechcecie zazna-
czyć swoją obecność i pozostawić swój 
ślad przynależności do Koła Nr 18 SAN w 
Leżajsku czymś więcej, jak tylko corocz-
ną wpłatą, to zapraszam do współpracy 
przy tworzeniu wielkiej cyfrowej fotokro-
niki wędkarskiej. 

Dotychczasowe – historyczne już – chwile 
uwiecznione na zdjęciach można oglądać, wpi-
sując w przeglądarkę internetową adres: http://
picasaweb.google.com/wifer6

Znajdziecie tam kilkanaście albumów zawie-
rających po kilkadziesiąt zdjęć. Większość z nich 
to fotoreportaże z zawodów organizowanych 
przez nasze Koło w latach 2006–2010. 

Chciałbym, aby w przyszłości powstały kolej-
ne albumy np. RYBY NASZYCH WÓD czy WYPRA-
WY WĘDKARSKIE albo REKORDY FLORYDY itp.

Jeżeli więc ktoś zechce zaistnieć w tej wiel-
kiej galerii to proszę o nadsyłanie swoich zdjęć 
autorskich na adres wif@onet.eu lub przekaza-
nie ich na płycie CD albo w formie papierowej 
do sklepu wędkarskiego przy ulicy Kopernika. 
Oczywiście oczekuję tylko na prace autorskie, 
w wielkości oryginalnej najlepiej już podpisa-
ne łącznie z datownikiem i z jak najdokładniej-
szym opisem. Jeżeli ktoś nie wie jak to zrobić, 
wystarczy opis i swoje dane umieścić w wiado-
mości e-mail. Resztę wykonam sam a efekty z 
czasem pojawią się obok istniejących już albu-
mów. Zdjęcia nie muszą przedstawiać wyłącznie 
rekordowych okazów. Powinny jednak związane 
być z wędkarstwem i nieść pewne emocje. Naj-
lepiej takie aby i inni również je odczuli. Do tego 
więc niezbędne będą opisy. Im więcej znajdzie 
się w nich szczegółów tym ciekawsze będą dla 
osób trzecich. Mile widziane będą również sta-
re skanowane zdjęcia. Może ktoś ma jakieś śla-
dy łowisk obecnie już nie istniejących np. Stoja-
dła. Byłby to niezły rodzynek.

Mam nadzieję, że mój pomysł nie pozosta-
nie bez echa i obecne 15 albumów w niedłu-
gim czasie urośnie do 150 a może i znacznie po-
wyżej wartości trzy cyfrowej.

Zapraszam do współpracy!

Wiesław Furmański



podróże

��

daleki 
Wschód

28 stycznia br. w sali kameralnej Miej-
skiego Centrum Kultury w Leżajsku odby-
ło się spotkanie z Martą Kuczek – leżajsz-
czanką, dla której podróże stały się spo-
sobem na życie. Tematem tego spotkania 
był kolejny kraj Dalekiego Wschodu, któ-
rego kulturę, zabytki i kuchnię poznała 
pani Marta – Tajlandia.

Tajlandia, nazywana także Syjamem, to 
państwo o bogatej historii, kulturze i trady-
cji położone w południowo-wschodniej Azji 
na Półwyspie Indochińskim. Od początków 
swej państwowości (XV w.) utrzymywała nie-
podległość ulegając wpływom brytyjskim i 
francuskim w okresie kolonialnym (XIX w.) 
Obecnie jest to monarchia konstytucyjna 
zamieszkana przez 65 milionową zróżnico-
waną etnicznie społeczność.

Bohaterka spotkania niezwykle barwnie 
malowała słowami azjatyckie pejzaże wypeł-
nione egzotyczną, bujną roślinnością, wspo-
minała też o codziennej azjatyckiej kuch-
ni jakże odmiennej od naszej. Tradycyjna 
kuchnia tajska opiera się na tanich i łatwo 
dostępnych składnikach, co wpływa na jej 
duże zróżnicowanie regionalne. Na północy 

potrawy są łagodniejsze, często pojawia się 
w nich kapusta i wieprzowina, mniej jest na-
tomiast owoców morza. Im dalej na wschód, 
tym dania mogą być coraz bardziej zaska-
kujące. Spotkamy się tu z tak egzotycznymi 
dla Europejczyków przysmakami, jak sma-
żone owady czy żaby w pikantnym sosie. Je-
dzenie tu podawane jest ostre, obficie do-
prawione chili. Południe to przede wszyst-
kim kraina kokosa – słodkie mleczko koko-
sowe stanowi ważny składnik wielu dań. Po-
wszechne są też tutaj świeże ryby i owoce 
morza (kraby, kalmary, krewetki, homary i 
kałamarnice).

Doskonałym sposobem zdobycia produk-
tów niezbędnych do przygotowania posił-
ków jest wizyta na wodnym targu. Wąskie 
łodzie, poruszające się po kanale, wypełnio-
ne są kupującymi oraz sprzedawcami wraz 
ze swoim straganem. Turyści, których jest w 
takich miejscach zwykle wielu, mogą także 
przyglądać się lub uczestniczyć w handlu. 
Lepiej poruszać się wzdłuż nabrzeża pieszo, 
by uniknąć częstych korków w kanale.

W trakcie spotkania pani Marta gorąco za-
chęcała uczestników do podróżowania, nie 
tylko po Europie ale również do bardziej eg-
zotycznych krajów Azji. Wbrew potocznym 
opiniom nie jest to bowiem bardzo kosz-
towny wyjazd, a wrażenia z takiej wyprawy 
pozostają na zawsze. W przygotowaniach 

do takiej wyprawy należy jednak pamiętać 
o specyficznych warunkach klimatycznych 
Dalekiego Wschodu. Indochiny są obszarem 
niezwykle rozległym i panuje tu klimat tro-
pikalny. Oznacza to, że różnice pogodowe 
na północy i południu Półwyspu Indochiń-
skiego mogą być znaczne, ponadto specy-
fika tutejszego klimatu wiąże się z licznymi 
niespodziankami. Wybierając się w te rejony 
świata warto być przygotowanym zarówno 
na palący upał, jak i na ulewne deszcze.

Spotkanie zostało zorganizowane przez 
Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta 
działającą w strukturach MCK w Leżajsku w 
ramach kontynuacji spotkań realizowanych 
podczas realizacji projektu „Aktywny Trzeci 
Wiek na Ziemi Leżajskiej” w 2010 r.

iwona Tofilska
Zdjęcia: archiwum prywatne Marty Kuczek



��

Jeden z obrazów namalowanych techniką olejną na 
płótnie, należący do wystawy pamiątek historycznych 
Muzeum, prezentuje portret Innocentego III.

Papież ujęty jest z profilu do pasa. Jego głowę zdobi srebrna tiara 
z trzema złotymi diademami zwieńczona małym krzyżem, spod któ-
rej wystaje piuska i vittae. Ramiona okrywa czerwony mucet. Twarz 
uderza klarownością rysów. Charakteryzuje ją wysokie, gładkie czo-
ło, zgrabny, nieco wystający nos, usta z lekko zamkniętymi warga-
mi i wydatny gładki podbródek. Z szeroko otwartych zapatrzonych 
w dal oczu, ujętych ciężkimi powiekami, promieniuje powaga i za-
myślenie. 

Innocenty III (Lotario de’ Conti) urodził się w 1160 lub 1161 r. Na-
ukę początkową pobierał w Rzymie, następnie studiował w Paryżu 
i Bolonii. Po powrocie do Wiecznego Miasta sprawował różne urzę-
dy kościelne. Klemens III kreował go na kardyna-
ła. Gdy po śmierci Celestyna III w 1198 r. został 
papieżem, tron cesarstwa pozostawał nie obsa-
dzony. Wówczas, chcąc wzmocnić swoją pozycję 
w Państwie Kościelnym, odebrał przysięgę wier-
ności od reprezentującego władzę cesarską pre-
fekta Rzymu. W tym czasie formalnym następcą 
tronu był syn Henryka IV, czteroletni Fryderyk II, 
król Sycylii. Jego matka Konstancja, która rządzi-
ła w imieniu małoletniego władcy, poprosiła pa-
pieża o opiekę nad nim, a także o ochronę tronu 
królewskiego przed zakusami niemieckich ba-
ronów. Innocenty III przystał na tę propozycję 
pod warunkiem, że będzie suwerenem Sycylii 
i cofnięte zostaną decyzje Williama I, co do nie-
których przywilejów odebranych papiestwu za 
pontyfikatu Adriana IV. 

Były to czasy walk między gibelinami a gwel-
fami. Oba stronnictwa wybrały i koronowały na 
króla swych kandydatów. W 1201 r. papież opo-
wiedział się po stronie Ottona IV, którego w 1209 r. koronował na 
cesarza. Władca ten obiecał uznanie prawa Kościoła do posiadłości 
Spoleto i Ankony, pomoc w egzekwowaniu praw papieża jako suwe-
rena Sycylii, zapewniał również, że władza świecka nie będzie mie-
szała się do wewnętrznych spraw kościelnych. Wkrótce po koronacji 
nowy cesarz złamał swoje obietnice. Jego wojska najechały posia-
dłości Kościoła, które stały się lennem. Dokonał również najazdu na 
Sycylię. Za te czyny w 1210 r. dosięgła go ekskomunika. Ostatecz-
nie korona królewska oddana została Fryderykowi II. Na tę decyzję 
przystał papież i w 1212 r. przewodniczył koronacji. 

Innocenty III aktywnie włączał się w politykę wielu krajów. 
W 1198 r. odegrał ważną rolę mediatora w wojnie między władcą 
Francji Filipem Augustem a królem Anglii Ryszardem Lwie Serce. 
Gdy wspomniany Filip August odmówił dotrzymania przysięgi mał-
żeńskiej, papież w 1199 r. objął interdyktem całą Francję, a kiedy po 
śmierci arcybiskupa Canterbury Huberta w 1205 r. grupa młodych 
mnichów wybrała w tajemnicy jego następcę Reginalda, papież od-
rzucił tę kandydaturę. Podobnie zachował się wobec królewskiego 
nominata Johna de Grey. Wbrew woli strony angielskiej urząd arcy-
biskupa Canterbury powierzył Stephenowi Langtonowi. Na sprze-
ciw ze strony króla Jana zareagował nałożeniem na państwo inter-
dyktu, władcę zaś w 1209 r. ekskomunikował i w 1212 r. zagroził po-
zbawieniem go korony. Konsekwentna polityka Innocentego III do-
prowadziła Jana do uległości, a także do oddania papieżowi całe-
go królestwa.

Innocenty III mediował również pomiędzy królem Węgier Emery-
kiem a jego zbuntowanym bratem Andrzejem. Wysłał legata, który 
koronował króla Bułgarii. Brał udział w mediacjach dotyczących ko-

rony Szwecji, usiłował przeciągnąć Greków na stronę zachodniego 
chrześcijaństwa. Jego dziełem było przygotowanie krucjaty prze-
ciwko Maurom. Był jednym z głównych architektów decydującej dla 
losów Europy bitwy pod Las Navas de Tolosa w 1212 r., która do-
prowadziła do załamania potęgi muzułmanów na Półwyspie Ibe-
ryjskim. Zorganizował IV Krucjatę, podjął walkę z herezją albigen-
sów. Najważniejszym dziełem było zwołanie w 1215 r. IV Soboru 
Laterańskiego.

Innocenty III zmarł w Perugii 16 lipca 1216 r., w czasie podróży po 
Włoszech. Jego ciało spoczęło w tamtejszej katedrze, skąd w grudniu 
1891 r., za pontyfikatu Leona XIII, zostało przeniesione na Lateran.

Za czasów Innocentego III, jednego z najwybitniejszych papieży 
średniowiecza, św. Dominik i św. Franciszek przedłożyli reguły no-
wych zakonów. Na temat przedziwnych okoliczności, towarzyszą-
cych słynnej wyprawie pierwszych franciszkanów do papieża rezy-
dującego wówczas w Bazylice św. Jana na Lateranie, wypowiada się 
wielu hagiografowów. Tomasz z Celano w swym Życiorysie drugim 
(XII, 16) napisał: „W tym czasie, kiedy Franciszek razem ze swoimi to-
warzyszami stanął przed papieżem Innocentym, by prosić o regułę ży-
cia, papież widział, że jego projekt życia jest ponad siły ludzkie. Dlatego, 
jako człowiek obdarzony wielką rozwagą, powiedział do niego: „Synu, 
módl się do Chrystusa, ażeby poprzez ciebie okazał nam swą wolę. Gdy 
ją poznamy, wówczas w sposób, bardziej oględny przychylimy się do 
twoich zbożnych pragnień”.

Franciszek, modlący się o światło, otrzymał wizję. Ujrzał w niej ubo-
gą niewiastę, którą pokochał wielki król i miał z nią dzieci. Gdy doro-

sły, matka posłała je na dwór ojca, by prosili o za-
spokojenie swoich potrzeb. Władcą w tej opo-
wieści jest Chrystus, kobietą szlachetną i ubogą 
sam Biedaczyna, natomiast dziećmi – zakonni-
cy i zakonnice franciszkańscy. Św. Bonawentu-
ra w Żywocie większym podaje, że papież „uważ-
nie wysłuchał (…) tej przypowieści i jej wyjaśnie-
nia”. W tekście zwanym Relacją trzech towarzyszy 
(XII, 51) czytamy: „Papież zdumiał się ogromnie, 
a najbardziej dlatego, że przed przybyciem bło-
gosławionego Franciszka widział we śnie Kościół 
św. Jana na Lateranie, któremu groziła ruina i jed-
nego mizernego i wzgardzonego zakonnika, pod-
trzymującego go swymi ramionami. Po obudze-
niu zdumiony i wystraszony, całą swą mądrością, 
i przenikliwością starał się odkryć znaczenie owe-
go widzenia. Lecz po kilku dniach, gdy przyszedł do 
niego błogosławiony Franciszek i przedstawił mu 
swe plany, jak powiedziano, a także poprosił o za-
twierdzenie Reguły, (…), papież patrząc na niego, 

(…) zaczął mówić do siebie: Zaprawdę, to on jest tym świętym zakon-
nikiem, który odbuduje i podtrzyma Kościół Boży. Uścisnął go i uznał 
Regułę, którą napisał”.

Portret wyeksponowany wśród pamiątek zakonu nawiązuje do 
tych wydarzeń, jednak zastosowana przez nieznanego malarza tia-
ra z trzema diademami nie odpowiada przedstawieniu Innocentego 
III w klasztorze Sacro Speco z ok. 1219 r. Twórca tejże koncepcji uka-
zał papieża w tiarze zwanej camelaucum, pozbawionej wspomnia-
nych atrybutów. Przed pontyfikatem Bonifacego VIII, przypadają-
cym na lata 1294–1303 tiarę papieską zdobił jeden diadem. Pierw-
sze wzmianki o trzech diademach pochodzą z ok. 1316 r. Najwcze-
śniejszą koncepcją plastyczną, prezentującą tiarę znaną twórcy ber-
nardyńskiego obrazu, jest dopiero posąg z grobu Benedykta XII, pa-
nującego w latach 1334–1342.

Brak konsekwencji czytelnych w obrazie nie przeszkadza widzieć 
w nim dokumentu historii zakonu franciszkańskiego. Eksponowa-
ny obok portretów Honoriusza III, Innocentego XIII i Benedykta IV 
ułatwia mówienie o początkach zakonu i dziejach bernardyńskiej 
Prowincji.

Tekst i zdjęcie
o. efrem obruśnik oFm

sprostowanie
W poprzednim numerze Biuletynu Miejskiego w artykule pt. 

Bł. Jan Duns Szkot popełniono następujące błędy:
w kol. 1, w. 9 od góry: jest DEQUIT; ma być: DECUIT
w kol. 2, w. 11 od dołu: jest: dequit; ma być: decuit.

Innocenty IIIInnocenty III


