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Z okazji zbliżających się świąt
Narodzenia Pańskiego
życzymy Wam, Mieszkańcy Leżajska,
aby były one wesołe, rodzinne i ciepłe,
zdrowe i spokojne
i aby Nowy Rok 2014
okazał się dla Was wszystkich
pomyślny pod każdym względem
Burmistrz i Rada Miejska Leżajska
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rocznice

W święto niepodległości
z ulicą Tomasza Michałka i Placem Mariackim.
Tu żyjący kłaniają się, salutują, składają wieńce,
oddają cześć poległym za Ojczyznę.
W tym roku nie było inaczej. Organizatorami
obchodów Święta Niepodległości są od lat Starostwo Powiatowe i Klasztor OO. Bernardynów.
Uroczystości rozpoczęła w Bazylice koncelebrowana msza św. w intencji Ojczyzny. Oprawę muzyczną stworzyła Orkiestra Dęta z Brzózy Królewskiej.

Na uroczystość przybyły licznie poczty sztandarowe samorządów z terenu powiatu leżajskiego,
kombatantów, instytucji, szkół, harcerzy, młodzieży skupionej w Jednostce Strzeleckiej 2035.
Po zakończeniu mszy św. uczniowie z Zespołu
Szkół Technicznych w Leżajsku wystąpili w Bazylice z programem okolicznościowym słowno-muzycznym „To jest Polska”. Następnie wszyscy udali się przed pomnik bohaterów walk wyzwoleńczych, u stóp którego złożyli wieńce i zapalili znicze. W imieniu mieszkańców Leżajska hołd złożyli przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Stefański, burmistrz Leżajska Piotr Urban i zastępca
burmistrza Marek Karakuła.
Barbara Woś-Lisiecka
Fot. Wacław Padowski

CECYLII TUROSZ

ZDZISŁAWIE WAŃCZYK
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Od momentu, kiedy po I wojnie światowej Polska po ponad 130 latach znów pojawiła się na
mapie świata, minęło 95 lat. 11 listopada 1918 roku marszałek Józef Piłsudski stanął na czele odrodzonego kraju. Ten dzień jest wielkim dniem Polaków, świętem niepodległości.
Tradycyjnie, w dniu święta narodowego Rzeczypospolitej Polski Polacy czczą pamięć bohaterów, którzy w powstaniach i wojnach walczyli
o wolność naszej Ojczyzny.
W Leżajsku jest pomnik powstańców z lat
1830, 1863 i późniejszych walk o niepodległość,
który co roku 11 listopada tonie w kwiatach rozjaśniony światłem mnóstwa zapalonych zniczy. Stoi
na skraju ulicy Mickiewicza, przy skrzyżowaniu

Długoletniej Skarbnik Miasta

JADWIDZE SERAFIN

wyrazy szczerego i głębokiego
współczucia z powodu śmierci

MĘŻA
składają
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Urzędu Miejskiego w Leżajsku
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szczere kondolencje
z powodu śmierci
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kącik rzecznika

Skorzystaj z rehabilitacji ZUS
Każda osoba ubezpieczona, zagrożona
długotrwałą chorobą, może bezpłatnie
skorzystać z programu rehabilitacji leczniczej, prowadzonej przez ZUS w ramach
prewencji rentowej.
 Kto kieruje na rehabilitację, lekarz
orzecznik ZUS czy lekarz prowadzący?
 Lekarz prowadzący leczenie może wystawić
osobie, która ma medyczne wskazania do przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach
prewencji rentowej, wniosek o przeprowadzenie
rehabilitacji. Taki wniosek stanowi podstawę do
wydania przez lekarza orzecznika ZUS orzeczenia o potrzebie rehabilitacji. Także lekarz orzecznik ZUS może orzec o potrzebie rehabilitacji leczniczej, orzekając w sprawie niezdolności do pracy
do celów rentowych, a także wykonując kontrolę
prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania
zaświadczeń lekarskich, czy też orzekając o przedłużeniu okresu pobierania zasiłku chorobowego
albo o okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.
 Czy wymagany jest jakiś specjalny
wniosek?
 Wniosek może być sporządzony na dowolnym formularzu i powinien zawierać: imię i nazwisko chorego, PESEL, adres zamieszkania i numer telefonu, rozpoznanie medyczne w języku
polskim oraz opinię, czy istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji. Przykładowy wzór wniosku można uzyskać na stronie internetowej ZUS
pod adresem: www.zus.pl/prewencja.
 Dla kogo przeznaczony jest program rehabilitacji leczniczej?
 Program skierowany jest do wszystkich, którzy z powodu choroby są zagrożeni długotrwałą
niezdolnością do pracy, ale równocześnie rokują
odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. Obejmuje on ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do
pracy, a także osoby uprawnione do zasiłku cho-
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robowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po
ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub
wypadkowego oraz osoby pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.
 Czy wszystkie typy schorzeń kwalifikują
się do takiej rehabilitacji?
 Rehabilitacja w ramach prewencji rentowej
ZUS dotyczy schorzeń, które stanowią najczęstszą
przyczynę powstawania niezdolności do pracy, takich jak schorzenia narządu ruchu oraz układu
krążenia. Rehabilitacja w tych przypadkach odbywa się w trybie stacjonarnym lub ambulatoryjnym. Osoby cierpiące na schorzenia psychosomatyczne i układu oddechowego również podlegają programowi rehabilitacji leczniczej (w trybie stacjonarnym). Od 2010 r. ZUS realizuje program dla kobiet po mastektomii, którego celem
jest wspomaganie procesu dochodzenia do pełnej sprawności, a w efekcie umożliwienie kobietom powrotu do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
 Co obejmuje program rehabilitacji leczniczej?
 Kompleksowa rehabilitacja lecznicza obejmuje ustalony, indywidualnie program ukierunkowany na leczenie schorzenia będącego przyczyną skierowania na rehabilitację oraz na schorzenia współistniejące. Uwzględnia w szczególności: naukę zasad prawidłowego żywienia, znajomości czynników ryzyka w chorobach cywilizacyjnych, podstawową wiedzę o procesie chorobowym uwzględniającą profil schorzenia, znajomości czynników zagrożenia dla zdrowia w miejscu
pracy, podstawowe informacje o prawach i obowiązkach pracodawcy oraz pracownika, udzielanie instruktażu odnośnie kontynuacji rehabilitacji w warunkach domowych po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego.
 Ile trwa turnus?
 Rehabilitacja lecznicza powinna trwać 24
dni. Czas trwania rehabilitacji może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zakładu. Może to nastąpić w przypadku: pozy-

tywnego rokowania co do odzyskania zdolności
do pracy w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji, wcześniejszego przywrócenia zdolności do
pracy oraz zaistnienia innych przyczyn leżących
po stronie osoby skierowanej przez ZUS.
 Czy osoba, skierowana na rehabilitację,
ponosi koszty świadczonych usług?
 Osoba, skierowana przez ZUS, nie ponosi
żadnych kosztów rehabilitacji. To Zakład ponosi
całkowity koszt rehabilitacji leczniczej, w szczególności koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz
przejazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem.
 A co z dojazdem do ośrodka?
 ZUS zwraca poniesione koszty przejazdu
najtańszym środkiem komunikacji publicznej
z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem. Przy zwrocie kosztów podróży uwzględnia się ulgi na przejazd danym środkiem transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.
Małgorzata Bukała
Rzecznik prasowy
Oddziału ZUS w Rzeszowie

Konferencja
psychiatrów
W dniach 19 – 21 września br. z inicjatywy prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Oddziału Podkarpackiego lek.
med. Anny Czarneckiej XVIII Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa „Bieszczadzkie Dni
Psychiatryczne” odbyła się w Leżajsku .
W konferencji wzięli udział lekarze psychiatrzy i psycholodzy z naszego województwa oraz
terenu Polski. Wykładowcami byli profesorowie
i doktorzy z ośrodków akademickich Warszawy,
Lublina i Krakowa. Tematem przewodnim konferencji były problemy diagnostyczne i terapeutyczne ostrych zaburzeń psychotycznych u dzieci, kobiet w okresie rozrodczym oraz w wieku podeszłym. Poruszono też temat choroby afektywnej
dwubiegunowej (mania, depresja) oraz schizofrenii i uzależnień.
Instytut Psychiatrii z Warszawy reprezentowali:
prof. Przemysław Bieńkowski, prof. Tadeusz Parnowski, dr n. med. Barbara Remberk i dr n. med.
Bogusław Habrat, Akademię Medytczną Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. Jerzy Vetulani i prof.
Dominika Dudek, natomiast Akademię Medyczną w Lublinie – prof. Andrzej Czernikiewicz oraz
dr. hab. Hanna Karakuła.
W drugim dniu uczestniczy konferencji zwiedzili miasto, grób cadyka Elimelecha, Muzeum
Ziemi Leżajskiej oraz Wystawę Browarnictwa,
Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów i Bazylikę, wysłuchali też koncertu muzyki organowej.
Trzeci dzień przedstawiciele naukowego świata medycznego spędzili w Bieszczadach. Wielu
śmiałków weszło na Tarnicę, a wszyscy zapoznali
się z pracę pt. „Pacjent NN w stanie ostrej psychozy znaleziony w górach” przygotowaną przez lek.
med. Wojciecha Kwiecińskiego, lek. med. Annę
Czarnecką i mgr. Grzegorza Chudzika z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
(bwl)

jubileusze

Więcej niż wiek

5 listopada br. rodowita mieszkanka Leżajska MARIA DEC obchodziła jubileusz godny wybrańców – 102. rocznicę urodzin!
Tego dnia Jubilatce złożył wizytę Burmistrz
Leżajska Piotr Urban w towarzystwie kierowniczki USC Elżbiety Piątkowskiej. Życzył Jej
zdrowia, miłości, pogody ducha i kolejnych
lat w otoczeniu życzliwych ludzi. – Jest Pani
dumą naszego miasta – powiedział, podkreślając głęboki szacunek dla wieku dostojnej
Jubilatki.

Pani Maria Dec – jak na to, że ma za sobą 102
wiosny – cieszy się niezłym zdrowiem i takąż kondycją o czym może świadczyć fakt, że z pamięci recytuje wiersze, których nauczyła się w wieku przedszkolnym, gdy uczęszczała do Ochronki
prowadzonej przez Siostry Służebniczki w Leżajsku. Tych strof nie ma w podręcznikach, ale można je usłyszeć z ust Jubilatki.       (ep)

Pełnych ciepła, serdeczności,
dobroci i radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz
zdrowia, pomyślności i sukcesów
zarówno w życiu prywatnym
jak i zawodowym
w Nowym Roku 2014
życzy
Mieszkańcom Leżajska
i Ziemi Leżajskiej

Wielkie jubileusze
3 grudnia br. w Sali Posiedzeń Urzędu
Miejskiego medalami „Za długoletnie Pożycie Małżeńskie” udekorowane zostały cztery pary mieszkańców Leżajska. Trzy z nich
obchodziły 50. rocznicę ślubu i były z sobą
spokrewnione i spowinowacone. Natomiast
jedna para świętowała jubileusz 65-lecia (!)
wstąpienia na ślubny kobierzec.
Z tej okazji wszyscy uhonorowani zostali medalami i listami gratulacyjnymi od Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego. Wręczył je wraz
z życzeniami, bukietami kwiatów i upominka-

mi od samorządu miejskiego Burmistrz Leżajska Piotr Urban.
Żelazne gody świętowali Państwo Zofia i Stanisław Ćwikłowie.
Złote gody obchodzili Państwo: Urszula i Jan
Brzuzanowie, Agnieszka i Zbigniew Garbaccy
oraz Maria i Edward Kaniowie.
Po oficjalnej części Jubilaci zaproszeni zostali na wspólny poczęstunek. Spotkanie przy sokach, kawie, herbacie, ciastach i owocach upłynęło w miłej i sympatycznej atmosferze pełnej
wzruszających wspomnień.
(bwl)

Zbigniew Rynasiewicz
poseł na Sejm RP

Mieszkańcom Leżajska
i Ziemi Leżajskiej
najserdeczniejsze życzenia
z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
i nadchodzącego Nowego Roku
zdrowia, szczęścia,
wszelkiej pomyślności
i spełnienia marzeń
życzy
Jan Burek
wicemarszałek Sejmiku
Województwa Podkarpackiego

Mieszkańcom Leżajska
i Ziemi Leżajskiej
najlepsze życzenia
z okazji nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia,
zdrowia, szczęścia, pomyślności,
spełnienia marzeń
w nowym roku 2014
życzą
zarząd i członkowie TMZL
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po śladach historii

Dalekie, a jednak bliskie
Co łączy włoskie miasto PIURO położone w Lombardii i miasto LEŻAJSK na Podkarpaciu?
Na tak postawione pytanie jest jedna poprawna odpowiedź: obydwa miasta łączy osoba włoskiego architekta Antonio Pelaciniego, który
w latach 1618–1628 wzniósł wspaniałą bazylikę
pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny na
miejscu objawień Matki Bożej w Leżajsku, a następnie w latach 1618–1647 klasztor ojców Bernardynów. Ponadto przypuszcza się, że jest on
również budowniczym najstarszej części fortyfikacji klasztornych z trzema basztami oraz auto-

chu Leżajskim za rok 2012 z odwołaniem się do
źródeł i bibliografią.
Tu przedstawiam krótką informację o rodzinnej
miejscowości włoskiego mistrza o polsko brzmiącej nazwie Piuro.
Włoskie miasto Piuro swoją historią sięga czasów cesarstwa rzymskiego, na co wskazują wykopaliska. Pierwsza wzmianka o Piuro jako miejscowości usytuowanej w najszerszym punkcie doliny
Bregaglia pojawiła się w 973 roku. W końcu XII

Leżajsk. Bazylika Zwiastowania NMP. i klasztor ojców Bernardynów.

rem pierwotnego wystroju sztukatorskiego bazyliki i konwentu leżajskiego.
Piękno bazyliki leżajskiej zachwyca nadal
wszystkich pielgrzymów i turystów oraz badaczy historii architektury na przestrzeni ostatnich
czterech stuleci. Ten niezwykły obiekt, a jednocześnie sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
miasto Leżajsk zawdzięcza geniuszowi z Lombardii, który dla większości Leżajszczan pozostaje nieznany. Także „mała ojczyzna” Pelaciniego miasto PIURO, w którym się urodził i wychował pozostaje nieznane. Jaki byłby Leżajsk gdyby na początku XVII wieku nie przybył tu Antonio Pelacini? Zapewne inny. Dlatego warto przypomnieć postać wielkiego włoskiego architekta
i jego rodzinną miejscowość.
Dokładne informacje na temat życia i działalności artystycznej Antonio Pelaciniego zostały
ostatnio opublikowane przez autora w Almana-

Piuro u podnóża wysokich szczytów Alp.
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wieku była już niezależną gminą, a w 1226 roku
Piuro otrzymało pierwsze prawo miejskie.
W XVI wieku miasto było bogatym ośrodkiem
handlu jedwabiem i produkcji naczyń, fontann,
portali i innych przedmiotów ze steatytu (wł. ollare), którego kopalnie znajdowały się na miejscu.
Ponadto położenie na ważnym szlaku handlowym
prowadzącym z południa półwyspu apenińskiego na północ Europy sprzyjało rozwojowi gospodarczemu Piuro. Dobrobyt ekonomiczny mieszkańców Piuro sprzyjał czasowej i stałej emigracji,
dzięki której Piurejczycy budowali domy i pałace
w kraju oraz ozdabiali swoje kościoły drogocennymi dziełami sztuki.
Taki właśnie obraz bogatego Piuro przedstawił
nieznany artysta na początku XVII wieku. Obecnie znajduje się on w pałacu Vertemate w Prosto.
Bogactwo jego wnętrza najlepiej świadczy o dawnej świetności właścicieli Piuro.

Z Piuro pochodzi wielu artystów, kompozytorów (Nikolaus de Ventretis, Giovanni Bernardo Lucchinetti), budowniczych kościołów i pałaców oraz mostów i fortyfikacji (Joannes di Piuro,
Giuliermo Volpi Ponzoni, Francesco Vertemate,
Francesco Ventretta, Giovanni Battista Vertemate,
Piotr Bonai). W Piuro urodzili się także znani artyści włoskiego malarstwa renesansowego i barokowego (Antonio di Piuro, Nicolo Crollalanza, Sebastiano di Piuro i Domenico Brusasorci).
Z Piuro wyszedł Giovanni Rogantino, wykonujący zawód budowniczego organów, autor wielu
instrumentów, a następnie ich konserwator w Valtellina i Valchiavenna. W poczet piurejskich artystów – architektów należy w końcu zaliczyć Antonio Pelaciniego, który największe dzieło swojego
życia pozostawił w Leżajsku. Przekazanie tej informacji dwa lata temu w Piuro (która wcześniej była
nieznana) stało się powodem do dumy dla mieszkańców i władz miasta.
Dalszą historię miasta bogatego i wspaniale
rozwijającego się przerwała katastrofa, której nikt
z mieszkańców nie przewidział. Miasto położone
w dolinie rzeki Mery leży u stóp wysokich szczytów Alp. Ta bliskość gór o złożonej i nierównej budowie geologicznej była powodem wielkiego dramatu miasta. 4 września 1618 roku, po intensywnych opadach deszczu, zbocze góry Conti osunęło
się grzebiąc historyczne centrum miasta z tysiącem
ich mieszkańców. Przeżyło katastrofę zaledwie kilka osób. Dlatego też Piuro w literaturze naukowej
często nazywane jest „Pompejami północy”. Wykopaliska prowadzone każdego roku są eksponowane
w muzeum położonym w Piuro oraz w Chiavennie. Wśród odnalezionych przedmiotów, które robią niesamowite wrażenie, eksponowane są także
złote polskie monety z XVII wieku z wizerunkiem
Zygmunta III Wazy. Jest to jednocześnie materialny
dowód, że Piurejczycy, przebywając w Polsce, przekazywali zarobione pieniądze swoim rodzinom.
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na niezwykłą zbieżność wydarzeń, która wystąpiła w roku
1618. W Piuro jest to dramat i koniec pewnej epoki, w Leżajsku natomiast Piurejczyk Antonio Pelacini kreśli zarys fundamentów i rozpoczyna budowę bazyliki leżajskiej, która wkrótce stanie się
tronem Matki Bożej Pocieszenia, otwierając nowy
rozdział w historii Leżajska i ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Obecnie włoskie miasto Piuro liczy około 2 tysięcy mieszkańców. Położone jest malowniczo w dolinie Val Bregaglia, w regionie Lombardii, w pro-

Bilans roku 2013

Pytania do...
Burmistrza Leżajska Piotra Urbana

Prosto, pałac Vertemate, obraz nieznanego malarza
z widokiem Piuro przed r. 1618.

wincji Sondrio, przy granicy ze Szwajcarią. Burmistrzem miasta jest Paolo Lisignoli, dobry gospodarz, który widzi duże możliwości we współpracy
kulturalnej turystycznej i gospodarczej włoskiego
Piuro i Leżajska. Działa tu bardzo aktywnie Stowarzyszenie włosko-szwajcarskie wykopalisk w Piuro
(Associazione italo-svizzera per gli scavi di Piuro),
którego przewodniczącym jest p. Gianni Lisignoli. Jest to człowiek niezwykły, zakochany w tradycji
i historii swojego miasta i regionu. Stowarzyszenie
wydaje rocznik „Plurium” z bardzo interesującymi
artykułami oraz organizuje wiele spotkań poświęconych historii, kulturze i kuchni regionu.
Zwiedzając zabytki Piuro, które są niemal na
każdym kroku, można zauważyć, że wszystko tu
jest zadbane i większość prac restauratorskich wykonana. Nad pracami konserwatorskimi czuwa
i osobiście bardzo profesjonalnie je wykonuje, konserwatorka dzieł sztuki Mariachiara Fois.
Niewątpliwie największym bogactwem Piuro
są obecnie zabytki, muzea i kościoły z XII, XV
i XVIII wieku, ale przede wszystkim malownicze
położenie u podnóża wysokich szczytów Alp.
Ciekawą atrakcją turystyczną są ścieżki rowerowe oraz piesze do wędrówki górskiej. Prawdziwy
raj dla miłośników górskich krajobrazów i wodospadów. Wieczorem natomiast na turystów czeka
dobra kuchnia w Crotto Belvedere. Famiglia Pasini gdzie serwuje się dania regionalne. Na smakoszy wina czekają miejscowe produkty wyrabiane
z winnej latorośli, która dojrzewa na południowych słonecznych stokach górskich. Jest tu również hotel, w którym można się zatrzymać i odpocząć Albergo Piuro. Famigla Pasini. Prowadzi go
Mina Pasini z bardzo dobrą kuchnią.
Zimą natomiast z Piuro można dojechać (23,4
km – ok. 26 minut jazdy samochodem) do Modesimo, nowoczesnego ośrodka sportów zimowych
w Lombardii, gdzie czeka 60 km tras narciarskich
o różnym stopniu trudności. Z Piuro blisko również do Sankt Moritz i innych kurortów sportów
zimowych położonych w Alpach szwajcarskich.
Przedstawiony artykuł stanowi zapowiedź kolejnych, w których przedstawione zostaną bardziej
szczegółowo walory miasta Piuro, z którego w XVII
wieku przybył do Leżajska Antonio Pelacini.
Tekst i zdjęcia
Stanisław Kłosowski

 Niektórzy powiedzieliby, że rok naznaczony trzynastką nie może być dobry. A jednak w tym roku w Leżajsku oddano trzy ważne inwestycje – mam na myśli pierwszy odcinek obwodnicy miasta, rewitalizację Biblioteki
Publicznej, rozbudowę Domu Kultury. Ma Pan
powody do satysfakcji?
 Tak i to ogromne. Mimo przyjętej powszechnie feralności liczby „13” – rok ten był wyjątkowy dla miasta Leżajska. Inwestycja, na którą czekaliśmy lata, obwodnica, zaczęła funkcjonować
we wrześniu, kultura otrzymała dwa wyremontowane i rozbudowane obiekty – Dom Kultury
MCK i Bibliotekę Publiczną, od września handel na placu targowym przy ul. Sikorskiego zaczął się odbywać w cywilizowanych warunkach,
a samo dojście do niego przez tzw. „wąwóz” stało
się przyjemnością. Miasto pozbawione ciężkiego
ruchu tranzytowego jakby odetchnęło, spokojnie można przejść się po chodnikach, przejechać
też normalnie, ogromną, pozytywną zmianę dostrzegają szczególnie mieszkańcy ulicy Jarosławskiej i Mickiewicza.
 Jak oceniłby Pan ten rok w całej swej długiej pracy samorządowej ?
 Kończący się rok to rok szczególny. Ogromna
wartość inwestycji i remontów (ponad 8 mln złotych) to wielki wysiłek organizacyjny i logistyczny. Takiego roku pod tym względem nie było
i długo nie będzie. A wszystko dzieje się w atmosferze wszechobecnego kryzysu, bezrobocia, spadku dochodów własnych, wzrastających wydatków
bieżących. Rok ten wymagał ogromnej dyscypliny finansowej, oszczędzania i zabiegów, bieżącego i ciągłego monitorowania budżetu. Pomimo
tych trudności to się opłaciło, bo oddane inwestycje służyć będą dobrze naszym mieszkańcom.

Na koniec, podsumowując rok – chciałbym
podziękować ludziom nam życzliwym. Dziękuję bardzo Panu Zbigniewowi Rynasiewiczowi, naszemu posłowi, dziś wiceministrowi, za
to, że o Leżajsku nigdy nie zapomina, a nas we
wszystkich staraniach wspiera ze stuprocentową
skutecznością. Podziękowania składam na ręce
Pana Profesora Jana Burka, wicemarszałka Województwa Podkarpackiego za pomoc i traktowanie spraw Leżajska jak własnych. Dziękuję wszystkim przychylnym nam ludziom, to oni są zapleczem samorządu leżajskiego.
Państwu – mieszkańcom Leżajska – życzę, abyście z radością i satysfakcją patrzyli na swoje miasto, bezpiecznie i dobrze się w nim czuli.
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia niech
będą dla nas wszystkich okresem radości, spotkań, niech zagości pokój i pogoda w sercach naszych, a w miłej i rodzinnej atmosferze z optymizmem wkroczmy w Nowy 2014 rok.

Jak z rogu 
obfitości

 Co w dokonaniach samorządu w tym roku
należy zapisać na plus?
 Sądzę, że działania prowadzone przez cały
rok mieszkańcy Leżajska, moi wyborcy, oceniają
na plus, ale jest zadanie, które cenię sobie szczególnie wysoko. To wykonanie remontu ulicy Mickiewicza. Remont ten zakończony będzie na wiosnę, a wykonana nawierzchnia będzie zapewne
służyć bez poprawek kolejne 10 lat.

MZK w Leżajsku pod koniec tego roku
otrzymał trzy prestiżowe nagrody w środowisku firm związanych z gospodarką komunalną, pozyskiwaniem surowców wtórnych
i recyklingiem.

 Jakie plany towarzyszą Pana myślom o zbliżającym się nowym roku 2014?
 Oczywiście, każdy wybiega myślami do przodu, ja też. Z satysfakcją patrzę na tempo wykonywania prac na II etapie obwodnicy Leżajska, liczę,
że to zadanie zostanie oddane do użytku przed
terminem. Cieszę się, że przez ubiegłe lata przygotowaliśmy miasto, jego układ komunikacyjny
do funkcjonowania pierwszego etapu obwodnicy.
Należy pochylić się w przyszłości nad planem zagospodarowania przestrzennego miasta, kierunkami jego rozwoju. Życzyłbym sobie, aby zapowiadane ożywienie gospodarcze stało się faktem,
by radykalnie spadło bezrobocie, a zakłady przemysłowe ruszyły do przodu. Da to poczucie komfortu i bezpieczeństwa naszym mieszkańcom.

Kolejny raz znalazł się na pierwszym miejscu
w Polsce i po raz drugi otrzymał statuetkę „Tygrys
Recyklingu” (więcej o tym na następnej stronie).
Takiego sukcesu nie ma na swym koncie żaden
zakład gospodarki komunalnej w kraju. To wspaniały prezent na dwudziestolecie – Miejski Zakład
Komunalny Spółka z o. o. w Leżajsku rozpoczął bowiem swą działalność 1 grudnia 2002 roku. Pracownicy tej firmy mają powód do dumy.
Podwójną satysfakcję ma prawo mieć prezes
MZK Stanisław Żołyniak, któremu w tym roku Kapituła Krajowej Izby Gospodarki Odpadami nadała
Złotą Odznakę za wybitne osiągnięcia i wkład pracy w rozwój gospodarki odpadami w Polsce.
Nic tylko gratulować!
(bwl)
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krok do przodu
Leżajski MZK wciąż najlepszy w kraju

Wspólnie dla środowiska
Leżajska Spółka Komunalna mijający rok może
zaliczyć do jak najbardziej udanych. Podobnie jak
w latach ubiegłych tak i tym roku Miejski Zakład
Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku odniósł kolejne sukcesy w branży komunalnej, ale nie tylko.
Przemijający rok to również nagrody gospodarcze oraz za wkład w edukację społeczeństwa. Swój
profesjonalizm, odpowiedzialność oraz najwyższą
jakość usług leżajska Spółka przekuła w kolejne
nagrody. W roku 2013 długa lista zdobytych do
tej pory przez MZK nagród została uzupełniona
o następne. Spółka zdobyła dwie najbardziej prestiżowe w branży nagrody w konkursach ogólnopolskich oraz znalazła się w gronie najlepszych
w konkursie wojewódzkim.

„TYGRYS” po raz drugi!
Podczas październikowych Międzynarodowych
Targów Poznańskich POLEKO Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku został ponownie nagrodzony. 7 października br. podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska zakończył się jeden z nielicznych w Polsce konkursów oceniający firmy, zajmujące się selektywną
zbiórką odpadów, które nierzadko swe działania
wspomagają edukacją ekologiczną mieszkańców.
Konkurs o „Puchar Recyklingu”, bo o nim mowa,
wyłania i nagradza te firmy, które w najefektywniejszy sposób organizują selektywną zbiórkę odpadów metodą „u źródła” oraz te, które wdrażają
ciekawe pomysły w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej osiągając przy tym satysfakcjonujące efekty. Uczestnicy konkursu rywalizują w wielu kategoriach, w których oceniana jest selektywna
zbiórka m.in. szkła, makulatury, baterii, tworzyw
sztucznych. Jednak tą najbardziej prestiżową nagrodą, jaką można zdobyć, jest Tytuł „TYGRYSA
RECYKLINGU”. W tym roku MZK Leżajsk po
raz drugi sięgnął po to najcenniejsze trofeum,
stając się tym samym jedyną firmą w kraju posiadającą w swoim dorobku dwa tytuły „TYGRYSA RECYKLINGU”. Trzeba zaznaczyć, że zdobycie „Tygrysa” nie jest zadaniem łatwym. Aby go
otrzymać, po pierwsze niezbędne jest uzyskanie
nominacji w ciągu trzech kolejnych lat, a po drugie w konkursie trzeba było być najlepszym z grona 70 firm komunalnych z całej Polski, które wzięły w nim udział, co nawet dla krajowego lidera selektywnej zbiórki i segregacji odpadów było sporym wyzwaniem. Profesjonalizm oraz skuteczność
prowadzonych działań sprawiły, że MZK Leżajsk
po raz kolejny udowodnił przynależność do najlepszych firm komunalnych w kraju, z czego Mieszkańcy Leżajska powinni być dumni.
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* * *
Pod znakiem porównywalnego sukcesu upłyną
również listopad, w którym to rozstrzygnięty został „Ogólnopolski Konkurs Odzysku Odpadów
Opakowaniowych”, Organizatorem tego konkursu
był REKOPOL Organizacja Odzysku S.A. w Warszawie, natomiast finansowego wsparcia przy organizacji udzielił Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 7 listopada br.
podczas XII Seminarium Operatorów Komunalnych w Warszawie wręczono nagrody i wyróżnienia najlepszym firmom, które na co dzień specjalizują się w zbiórce odpadów komunalnych bezpośrednio z gospodarstw domowych lub prowadzą odzysk odpadów.
Konkurs był przede wszystkim oceną wdrożonych przez firmy rozwiązań oraz prowadzonych działań, które bezpośrednio przekładały się
na osiągane wyniki w formie jak największego
udziału odpadów przekazywanych do recyklingu w ogólnej masie zebranych odpadów komunalnych. Inaczej mówiąc – im lepsza segregacja,
tym ilości odzyskanych odpadów większe, dlatego prezes firmy Stanisław Żołyniak za każdym
razem podkreśla, że każdy klient firmy, segregujący odpady, ma także swój udział w osiąganych
przez MZK sukcesach. Jednak, jak sama nazwa
konkursu wskazuje, szczególnie bacznie przyglądano się odpadom opakowaniowym, a więc opakowaniom ze szkła, tektury, tworzyw sztucznych.
Kapituła Konkursu, w której skład weszli między
innymi przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz oczywiście REKOPOLU zwycięzcę wyłoniła na podstawie osiągniętego przez firmy poziomu odzysku. Jak zapewne wszyscy mieszkańcy naszego miasta wiedzą,
MZK Leżajsk to jedna z najlepiej funkcjonujących
i zorganizowanych spółek komunalnych w Polsce. Dlatego cieszy fakt, że w kolejnym ogólnopolskim konkursie, udowodniła swoją przynależność do najlepszych pokonując konkurencję
i zdobywając I miejsce.
Ponadto Kapituła konkursu przyznała wyróżnienia za przeprowadzone przez uczestników akcje edukacyjne, których celem było podniesienie
świadomości ekologicznej społeczeństwa, głównie w zakresie prowadzenia segregacji odpadów.
Z dumą informujemy, że również tutaj MZK
Leżajsk nie miał sobie równych i zajął I miejsce.
Pierwsza pozycja w tej kategorii jest równocześnie
potwierdzeniem, że organizowany przez Spółkę od
kilkunastu lat konkurs „Z ekologią na ty”, którego
adresatem są szkoły, zdobył uznanie w oczach oceniających go ekspertów.
* * *
Jednak MZK Leżajsk to nie tylko sprawnie funkcjonująca gospodarka odpadami.
26 listopada br. w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie odbyła się Gala
zamykająca XII edycję konkursu „Podkarpacka
Nagroda Gospodarcza”. Organizatorami konkursu było Centrum Promocji Biznesu współpracujące z Wojewodą Podkarpackim oraz Marszałkiem
Województwa Podkarpackiego.

Organizatorom udało się zaprosić do wzięcia udziału w konkursie 107 podmiotów z terenu
Podkarpacia. Do konkursu przystąpić mogły tylko firmy, które rzecz jasna, prowadzą działalność
na terenie Podkarpacia oraz te, które funkcjonują
przynajmniej dwa lata. Nadrzędnym celem konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” jest
wyłonienie spośród uczestników grupy najlepszych, najaktywniejszych i najefektywniejszych
pod względem gospodarczym firm z naszego regionu. Nagradzane w konkursie firmy to podmioty, których osiągnięte wyniki w prowadzonej przez
nie działalności, są lub mogą się stać odpowiednim
wzorem do naśladowania przez innych.
Znalezienie się w gronie najdynamiczniejszych i najlepiej rozwijających się przedsiębiorstw Podkarpacia to niebywały zaszczyt, dlatego ogromnie cieszy fakt, że za swoje działania
w kwestii gospodarczej Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku również zyskał uznanie w oczach ekspertów. Eksperci tworzący Kapitułę Konkursu to grono ponad czterdziestu osób
reprezentujących m.in. władze regionalne, ośrodki naukowe i badawcze oraz sektor bankowości.
Zdobycie „Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej”
przez MZK Leżajsk oraz posługiwanie się tytułem
laureata konkursu promuje pozytywny wizerunek
i ugruntowuje pozycję na rynku nie tylko samej firmy ale i Miasta Leżajska jako miejsca, gdzie istnieją
warunki do rozwoju i inwestycji. Spółka otrzymała
nagrodę za usługę „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów”, natomiast wyróżnienie w kategorii „przedsiębiorstwo usług komunalnych”. Podczas uroczystej gali, będącej podsumowaniem i zarazem zamknięciem XII edycji konkursu, wręczone zostały nagrody i wyróżnienia dla najlepszych.
W imieniu MZK Leżajsk nagrodę odebrał prezes
Stanisław Żołyniak.
Piotr Pluszkiewicz
Sukcesy MZK to nie tylko zasługa samej
Spółki i jej pracowników. Swój udział w nich
mają również Mieszkańcy Leżajska, dlatego
słowa podziękowania w imieniu Spółki kieruje do wszystkich Klientów prezes Stanisław
Żołyniak:
Serdecznie dziękujemy
współpracującym Samorządom,
Firmom, Mieszkańcom
oraz wszystkim Sympatykom,
którzy odpowiedzialnym postępowaniem
z odpadami
również przyczynili się do naszego sukcesu.
Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej.
Zróbmy to dla siebie i środowiska.

w szkołach

Zespół Szkół
Licealnych trzeci
na Podkarpaciu
Młodzież z Zespołu Szkół Licealnych
w Leżajsku w minionym roku szkolnym
2012/2013 zdobyła dla swojej szkoły w rywalizacji sportowej w ramach programu Wojewódzkiej Licealna Młodzieży Szkolnej zaszczytne trzecie miejsce na blisko 180 szkół
średnich biorących udział w rywalizacji.
Jeszcze nigdy w 100
letniej historii szkoły
młodzież w rywalizacji
sportowej nie zajęła tak
wysokiej lokaty. Trzecie miejsce to wspaniałe osiągnięcie przede
wszystkim młodzieży,
która tak licznie i z dużym zaangażowaniem
brała udział w zawodach sportowych i zdobywała tym samym punkty do rankingu. Największy
wkład w tym sukcesie mieli oczywiście medaliści
a więc brązowe medalistki w koszykówce dziewcząt, brązowi medaliści w siatkówce chłopców czy
też medaliści i medalistki w pływaniu i tenisie stołowym. Jednakże bardzo duży wkład w końcowy
sukces wnieśli pozostali sportowcy, którzy poprzez
swój masowy udział w zawodach objętych kalendarzem Licealna zdobywali cenne punkciki.
Ten sukces to zasługa młodzieży, która chętnie uczestniczy w tych rozgrywkach, ale tez i nauczycieli wychowania fizycznego, którzy w ramach
swoich zajęć przygotowują uczniów do zawodów
sportowych. W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować nauczycielom z terenu powiatu, gminy i naszego miasta, którzy swoją pracą
w szkołach podstawowych i gimnazjach przyczyniają się w dużej mierze do tych sukcesów.
Młodzież, która przychodzi do Zespołu Szkół
Licealnych jest bardzo dobrze przygotowana
i uzdolniona sportowo. Za ten wkład pracy raz
jeszcze, jako przedstawiciel komisji wychowania fizycznego bardzo dziękuję. Dziękuję również Powiatowemu Organizatorowi Sportu Szkolnego panu Eugeniuszowi Josse za jego wkład pracy w ten sukces. To dzięki niemu nasza młodzież
uczestniczy w większości zawodów sportowych,
które są organizowane, to wreszcie jego działania mobilizują nas nauczycieli by przygotowywać
uczniów i uczestniczyć w tych rozgrywkach. Słowa podziękowania należą się również Dyrekcji
Szkoły za ogromną pomoc w organizacji i finansowaniu licznych wyjazdów młodzieży na zawody
sportowe. Jestem przekonany ze bez tych działań
Dyrektora szkoły taki sukces nie był by możliwy.
Wsparciem dla Dyrekcji jest również organ prowadzący szkołę, czyli Starostwo Powiatowe, które
zawsze przychylnie odpowiada na potrzeby finansowe i organizacyjne szkoły.
W uroczystym podsumowaniu Współzawodnictwa Sportowego Szkół, Gmin, Powiatów i Klubów,
które odbyło się 24 października w Sali Kongresowej hotelu Nowy Dwór wzięła udział trzy osobowa delegacja uczniów i wicedyrektor szkoły Waldemar Tłuczek.
Piotr Lasota

„MAM TALENT” w leżajskim ogólniaku
Z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego dr. Mariana Rzepki leżajski ogólniak gościł
zespół TRIO ETC – finalistki telewizyjnego programu „Mam Talent”.
Zespół składający się z trzech akrobatek: sióstr
Reginy i Celiny Małek oraz Klaudii Ciupak zaprezentował wspaniały pokaz swoich umiejętności akrobatycznych.
Dziewczyny mają od 16 do 20 lat i są z Rzeszowa. Klaudia jest uczennicą IV LO w Rzeszowie, Regina i Celina studiują na Uniwersytecie
Rzeszowskim. Trio zostało utworzone w marcu
2011 roku. Dziewczęta po zaledwie roku ćwiczeń
zdobyły srebrny medal na Mistrzostwach Polski
Seniorów w Akrobatyce Sportowej. Ten sukces
dał im motywację do dalszej pracy. Postanowiły
sprawdzić swoich sił w telewizyjnym show MAM
TALENT. Osiągnęły wielki sukces wchodząc do
ścisłego finału – zachwyciły jurorów i telewidzów.
Dziewczęta specjalizują się w ćwiczeniach zespołowych oraz akrobatyce powietrznej – ćwiczą
na trapezie kołowym i tissue zwanym szarfą.
Uczniowie naszej szkoły oprócz wspaniałego
pokazu, który zobaczyli, mieli również możliwość
porozmawiać z dziewczynami, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia i zdobyć autografy przemiłych
akrobatek. Gimnastyczki z ogólniaka miały również możliwości poćwiczyć z akrobatkami z Rzeszowa i zaprezentować swoje umiejętności przed
tak świetnym audytorium.
Spotkanie z akrobatkami to już kolejne, jakie
odbyło się w Zespole Szkól Licealnych w Leżajsku. W minionym roku szkoła gościła podwójnego mistrza olimpijskiego z Londynu Rafała Wilka, który zdobył złote medale w kolarstwie szo-

Znów na podium!
29 października br. w Bydgoszczy odbył
się XXXIII Ogólnopolski Konkurs Chórów
a’ Cappella Dzieci i Młodzieży. Chór Cantiamo pod kierownictwem Barbary Kuczek
z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku jako jedyny reprezentował województwo podkarpackie. Z powodzeniem!
Dla dziewcząt z gimnazjum występ na scenie Filharmonii Pomorskiej jest ogromnym zaszczytem.
Ilu uczniów z województwa podkarpackiego może
wystąpić na tak prestiżowej scenie?
Tradycyjnie w maju odbywają się eliminacje
do tego konkursu. Z całego województwa podkarpackiego do finału ogólnopolskiego Rada Artystyczna zakwalifikowała tylko chór „Cantiamo” z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku. Początek roku szkolnego przyniósł wiele rozczarowań, ponieważ 24 chórzystki zrezygnowały z wyjazdu. Zostało minimum - 25 osób. Regulamin

sowym w kategorii H3 (tzw. hhandbike) w jeździe
na czas na dystansie 16 kilometrów (raz w wyścigu ze startu wspólnego na dystansie 64 kilometrów) i Krystiana Herbę – sportowca, który na
swoim magicznym rowerku pokazywał, iż skoki
na rowerze są możliwe i bezpieczne.
Spotkania z tak znakomitymi gośćmi, którzy
swoją pracą, talentem i determinacją udowadniają, że wszystko jest w życiu możliwe, to wspaniały przykład dla młodzieży i znakomita lekcja wychowawcza.
Piotr Lasota
nie pozwala na mniejszą liczbę chórzystek, grozi
to dyskwalifikacją. Rezygnacja aż tylu chórzystek
sprawiła, że powstały dysproporcje w poszczególnych głosach. To stało się bardzo poważnym problemem. Jednak determinacja najbardziej odpowiedzialnych chórzystek i dyrygentki sprawiły, że
chór otrzymał SREBRNY KAMERTON. Na koncercie galowym w Filharmonii Pomorskiej dumnie powiewała flaga Leżajska.
Tydzień później, 26 października br. odbył się
Międzynarodowy Festiwal Chóralny „Varsovia
Cantat” Warszawie. Chór „Cantiamo” godnie reprezentował szkołę, Leżajsk i województwo. Został
finalistą tego konkursu! W konkursie wzięły udział
chóry z różnych krajów m.in. z Rosji, Litwy, Łotwy,
Czech i Bułgarii.
Chór mógł wyjechać na te konkursy dzięki głównym sponsorom: Elektrociepłowni w Nowej Sarzynie (prezes Iwona Sierżęga), BMF Polska Sp. z. o.
o Zakład Konstrukcji Stalowych w Leżajsku (prezes
Heinrich Steinbrecher). Bardzo dziękujemy!
Cantiamo i dyrygentka Barbara Kuczek
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wywiad miesiąca
Rozmowa

z WIESŁAWEM CISKIEM

z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego
w Leżajsku

oznacza, że przedsiębiorca, podatnik dokonuje obliczeń podstawy opodatkowania, wysokości
podatku należnego oraz wpłaca na konto określony podatek do właściwego urzędu skarbowego.
 Kiedy powstał Urząd Skarbowy w Leżajsku
i kto kolejno nim kierował?
 Urząd Skarbowy w Leżajsku został utworzony 1 września 1989 roku na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1989 r. Do
31 sierpnia 1989 r. w Leżajsku funkcjonował II
Dział Podatków i Opłat, który wchodził w skład
struktury organizacyjnej Urzędu Skarbowego
w Łańcucie. Pierwsza siedziba urzędu mieściła się
w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 12. Od 1 sierpnia 1994 r. siedziba urzędu znajduje się przy Placu
Targowym 3. Terytorialny zasięg działania urzę-

stanów prawnych przy sprzedaży nieruchomości,
prawidłowość zakwalifikowania zakupionych materiałów budowlanych do wniosku VZM, warunki ubiegania się o ulgi uznaniowe oraz zwolnienie
z podatku od spadków i darowizn, sposób opodatkowania umów pożyczek, darowizn.
Są również pytania od przedsiębiorców, które
dotyczą prowadzonej działalności gospodarczej
tj. możliwości i prawidłowości zaliczenia poniesionych wydatków w ciężar kosztów uzyskania
przychodu wykonywanej działalności, zastosowania właściwej stawki VAT w zakresie dokonanych usług lub dostaw, prawidłowego zakwalifikowania danej transakcji do transakcji wewnątrz
wspólnotowej lub eksportu poza granice UE.
Większość przedsiębiorców prowadzenie do-

30 LAT POLSKIEJ ADMINISTRACJI PODATKOWEJ
 W tym roku mija 30 rocznica reaktywowania urzędów i izb skarbowych. Jak funkcjonowała administracja podatkowa wcześniej i jak
działa obecnie?
 Ważnym wydarzeniem w polskiej administracji podatkowej było przyjęcie ustawy grudniowej z 1982 roku ,,O urzędzie Ministra Finansów
oraz urzędach i izbach skarbowych”. Był to powrót do modelu dwudziestolecia międzywojennego, który zapoczątkował duże zmiany. Ich głównym celem było stworzenie nowoczesnego systemu podatkowego tak ważnego dla przyszłej gospodarki wolnorynkowej. Powstało 49 izb skarbowych, które przejęły w całości zadania byłych
okręgowych zarządów dochodów państwa i kontroli finansowej oraz funkcje podatkowe terenowych organów samorządowych.
Początek lat 90. ubiegłego wieku to czas olbrzymich zmian w systemie podatkowym – sposobu zarządzania, organizacji wewnętrznej, zakresu działania. Urzędy Skarbowe stały się organami
I instancji obejmujące swoim działaniem: postępowanie podatkowe, kontrolne, egzekucyjne oraz
karno skarbowe.
W styczniu 1992 roku weszła w życie ustawa
o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych (PIT, CIT).
W lipcu 1993 roku został wprowadzony podatek
od towarów i usług (VAT). Bardzo ważnym wydarzeniem dla polskiej administracji podatkowej było
uchwalenie Ordynacji podatkowej – ustawy z sierpnia 1997 r., która uważana jest za ,,konstytucję podatkową” regulującą ogólne prawo podatkowe oraz
związane z nim obowiązki i procedury.
W maju 2004 roku Polska przystąpiła do Unii
Europejskiej, co spowodowało duże zmiany w podatku VAT. Istniejący do końca kwietnia 2004 r.
eksport i import pomiędzy Polską a krajami UE
przekształcił się w wewnątrz wspólnotową wymianę towarów i usług. Obecnie podstawę funkcjonowania i organizacji administracji podatkowej stanowi ustawa z czerwca 1996 r. o urzędach
i izbach skarbowych. - jej struktury organizacyjne
to 16 izb skarbowych, 380 urzędów skarbowych,
20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych do
obsługi największych firm, 5 biur krajowej informacji podatkowej, wydających interpretacje indywidualne oraz udzielających informacji z zakresu
prawa podatkowego i 1 biuro wymiany informacji
podatkowej, które zajmuje się wymianą informacji podatkowej z krajami Unii Europejskiej oraz
innymi krajami na mocy odrębnych porozumień.
Nasz system podatkowy, w przeważającej części
opiera się na zasadzie samo opodatkowania, co
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du obejmuje następujące gminy: miasto Leżajsk,
Grodzisko Dolne, miasto i gminę Nowa Sarzyna,
Kuryłówka, gminę Leżajsk. Funkcję Naczelników
Urzędu Skarbowego w Leżajsku pełnili: Jan Całka,
Stefan Brola, Joanna Chwostek, Mariusz Woźniak.
22 lipca 2008 roku na stanowisko pełniącego obowiązki Naczelnika Urzędu Skarbowego w Leżajsku Minister Finansów powołał moją osobę, po
przejściu procedury konkursowej w styczniu oraz
marcu 2009 roku - 9 lipca 2009r. zostałem powołany na stanowisko Naczelnika Urzędu.
 Urząd Skarbowy w Leżajsku w ostatnich latach otrzymał różne nagrody i wyróżnienia proszę coś więcej o nich powiedzieć.
 Business Centre Club i Ministerstwo Finansów od 2003 roku organizują konkurs ,,Urząd
Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”. Konkurs jest
ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego zadaniem jest tworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości i akceptacji, poznanie praw i obowiązków z jednej strony podatników, przedsiębiorców,
a z drugiej - pracowników urzędów skarbowych.
Urząd Skarbowy w Leżajsku w latach 2005 oraz
2012 otrzymał certyfikaty przyznające wyżej wymieniony tytuł. W ramach konkursu, organizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie oraz Wojewodę Podkarpackiego w roku
2009 urząd otrzymał tytuł ,,Życzliwy Urząd Skarbowy Województwa Podkarpackiego 2009”. Ponadto Dziennik Gazeta Prawna od kilku lat organizuje ogólnopolski ranking urzędów skarbowych,
biorąc pod uwagę różne obszary działania. W roku
2009 nasz urząd zajął I miejsce w Polsce w kategorii ,,Najbardziej skuteczny mały urząd skarbowy”, natomiast w roku 2010 wyróżnienie w kategorii ,,Najbardziej efektywny mały urząd skarbowy”.
Te nagrody i wyróżnienia to efekt pracy moich koleżanek i kolegów pracujących w urzędzie skarbowym w Leżajsku, ich dużego zaangażowanie i profesjonalizmu w wykonywaniu swoich obowiązków.
To również efekt dobrej współpracy i zrozumienia
z przedsiębiorcami, podatnikami z naszego terenu.
Współpraca z poszanowaniem każdej ze stron zawsze przynosi sukces.
 Z jakimi problemami najczęściej przychodzą ludzie do Urzędu Skarbowego?
 Większość pytań pochodzi od osób, które nie
prowadzą działalności gospodarczej. Dotyczą one
wielu zagadnień z różnych dziedzin prawa podatkowego - wymienię najważniejsze: sposób rozliczania dochodów uzyskanych poza granicami naszego kraju, prawidłowość zastosowania ulg podatkowych w składanych zeznaniach podatkowych, wyjaśnienie kwestii obowiązywania trzech

kumentacji podatkowej powierza biurom rachunkowym, doradcom podatkowym lub zatrudnia
wykwalifikowanych księgowych, stąd też mniejsza liczba pytań od tej grupy osób. Niemniej pracownicy urzędu skarbowego cały czas służą pomocą i udzielają niezbędnych wyjaśnień.
 Co się zmieniło w ciągu tych 30 lat w polskiej administracji podatkowej?
 Zmiany są bardzo duże, na ten temat można napisać książkę. Samo przejście z gospodarki
planowanej do gospodarki wolnorynkowej, okres
transformacji systemowej na początku lat 90 ubiegłego wieku, stworzenie zupełnie nowego systemu
podatkowego, który pozwalał funkcjonować w nowej rzeczywistości było olbrzymim wyzwaniem dla
kierujących naszym państwem oraz ministrów finansów. Warto tutaj wymienić takie postacie jak:
Stanisław Nieckarz, Leszek Balcerowicz, Grzegorz
Kołodko, Marek Belka. W tamtym okresie dokonano wielu zmian organizacyjnych, metod pracy oraz
zakresu działania poszczególnych jednostek administracji podatkowej. W konsekwencji tych działań
urzędy skarbowe stały się w pełni samodzielnymi
organami I instancji. W 1992 r. podjęta została reforma kontroli wykonywanej dotychczas przez izby
skarbowe. W lutym 1992 r. przywrócono do życia
instytucję kontroli skarbowej jako organu wykonawczego Ministra Finansów, która swoim zakresem objęła kontrolę podatkową, finansową, dewizową, szczególny nadzór podatkowy oraz ściganie
przestępstw i wykroczeń skarbowych.
Obecna struktura organizacyjna organów podatkowych jest zgodna z konstytucyjną zasadą dwuinstancyjności. Organami podatkowymi I instancji są
naczelnicy urzędów skarbowych, celnych, wójtowie,
burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie. Natomiast organami podatkowymi drugiej instancji
są dyrektorzy izb skarbowych, celnych oraz samorządowe kolegia odwoławcze. W obowiązującym
systemie podatkowym mamy daniny państwowe
i samorządowe. W grupie podatków państwowych
występuje: podatek dochodowy od osób fizycznych
i prawnych, podatek od towarów i usług, podatek
od gier. Do poboru podatków samorządowych tj.
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej są właściwi rzeczowo naczelnicy urzędów skarbowych. Pobrane podatki samorządowe stanowią dochód tych
jednostek. Ponadto samorządy otrzymują określony udział w podatkach państwowych tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
Okres tych 30 lat to czas ciągłego rozwoju izb
i urzędów skarbowych, które stały się nowoczesną,
profesjonalną i przyjazną administracją podatkową

informator urzędowy
w naszym kraju. Świadczą o tym różnego rodzaju
konkursy, ankiety, badania prowadzone przez organizacje skupiające przedsiębiorców. Izby i urzędy skarbowe zajmują w nich wysokie pozycje. Misją administracji podatkowej jest pozyskiwanie dochodów budżetowych przy maksymalizacji poziomu dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych i zapewnieniu podatnikom wysokiej
jakości obsługi w warunkach jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego. Nasze główne
działania muszą zmierzać do wspierania podatników w celu prawidłowego i właściwego wypełniania obowiązku podatkowego w sposób budzący
zaufanie do administracji podatkowej. Tak funkcjonują wszystkie nowoczesne systemy podatkowe na świecie.
 Jakie zmiany czekają podatników rozliczających się w urzędach skarbowych w najbliższych
latach? Wieść głosi, że przełomowe.
 Obecnie trwają prace nad projektem zmiany
organizacji pracy administracji podatkowej. Działania te są uzupełnieniem realizowanego w Ministerstwie Finansów programu e–podatki, który będzie kompleksową reformą polskiej administracji podatkowej.Jej głównym celem jest wdrożenie systemu elektronicznej obsługi podatników.
W ramach nowego systemu utworzone zostaną
konta podatników, na których będą się znajdować
dane dotyczące złożonych zeznań podatkowych,
wydanych zaświadczeń, decyzji, postanowień, tytułów wykonawczych oraz stan rozliczeń w poszczególnych podatkach. Podatnik będzie miał
wgląd w swoje konto po odpowiednim zalogowaniu się w systemie informatycznym.
Powstanie możliwość elektronicznej wymiany korespondencji z danym urzędem skarbowym. Cała procedura wydania indywidualnej
interpretacji prawa podatkowego będzie się odbywać jedynie drogą elektroniczną. Pracownicy urzędów skarbowych na podstawie posiadanych danych będą wstępnie wypełniać zeznania
podatkowe PIT, które zostaną udostępnione podatnikom na portalu podatkowym w celu akceptacji lub odrzucenia.
Należy stwierdzić, że powszechny dostęp do
internetu pozwoli naszej administracji podatkowej na rozwój nowych, bardziej nowoczesnych kanałów kontaktowania się z podatnikami i w znacznym stopniu przyśpieszy szybkość
załatwiania bardzo wielu spraw w różnych obszarach naszego działania. W roku 2010 do urzędów skarbowych w całej Polsce zostało złożonych 3.403.095 deklaracji w formie elektronicznej, natomiast w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. deklaracji złożonych w taki właśnie
sposób wpłynęło 12.302.264. Z tego zestawienia wynika, że zdecydowana większość podatników chce korzystać z takiej formy kontaktu.
W związku z takimi oczekiwaniami klientów administracja podatkowa musi się zmieniać.
Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że każdy, kto
będzie chciał złożyć swoje zeznanie podatkowe
w wersji papierowej, osobiście w urzędzie czy też
za pośrednictwem poczty, nadal będzie miał taką
możliwość. Wszystkie te działania, realizacja nowych projektów, o których rozmawiamy spowodują, że administracja podatkowa w naszym kraju stanie się jeszcze bardziej nowoczesnym i profesjonalnym systemem pomagającym podatnikom w wypełnianiu obowiązków podatkowych
oraz akceptacji i zrozumienia istniejącego prawa
podatkowego w Polsce.
 Dziękujemy za rozmowę.

Sprawozdanie z XXXI sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku
27 listopada 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbyła się XXXI sesja
Rady Miejskiej. W obradach uczestniczyli wszyscy radni, w liczbie 15.
Po wysłuchaniu sprawozdania Burmistrza
z pracy w okresie międzysesyjnym, Rada podjęła
uchwały w następujących sprawach:
 w sprawie zatwierdzenia taryf dla Miejskiego
Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto
Leżajsk – na wniosek MZK Sp. z o.o. w Leżajsku Rada uchwaliła nowe stawki opłat za wodę
ścieki, które będą obwiązywać od 1 stycznia do
31 grudnia 2014 roku.
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok – Rada podjęła decyzję o obniżeniu ceny skupu żyta, która będzie podstawą do ustalenia podatku rolnego na
rok podatkowy 2014. Ogłoszona przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego cena 69,28 zł
za 1 dt została obniżona do kwoty 47,00 zł.
 w sprawie przyjęcia wieloletniego Programu
współpracy Gminy Miasto Leżajsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
lata 2014-2016 – po przeprowadzonych wcześniej konsultacjach społecznych, Rada przyjęła dokument w którym Gmina Miasto Leżajsk
deklaruje wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz
mieszkańców miasta Leżajska. Program określa m.in. obszar i podstawowe formy współpracy oraz sposób realizacji.
 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Leżajsku na rok 2014 – Rada uchwaliła coroczny Program określający działania w zakresie profilaktyki i minimalizacji szkód wynikających z używania alkoholu i substancji psychoaktywnych. Na realizację zadań przewidzianych w Programie przeznaczono środki finansowe w wysokości 360.000 zł, które w całości
pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 64/09 dla tere-

nu cmentarza komunalnego wraz z jego rozbudową przy ul. Cmentarnej w Leżajsku – po zakończeniu procedury Rada przyjęła miejscowy plan ustalający teren pod przyszłą rozbudowę cmentarza od strony północnej i zachodniej
oraz pod usługi.
 w sprawie uchwalenia zmiany Nr 56B/II/12 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 56B/03 terenu położonego w rejonie ul.
Ogrodowej w Leżajsku – przyjęta zmiana umożliwi prawne uregulowanie przejścia pieszego do
cmentarza oraz dojazdu od strony ul. Ogrodowej.
 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia na czas nieoznaczony dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą - Rada pozytywnie zaopiniowała przedłużenie dzierżawy
działki dotychczasowemu dzierżawcy na czas
nieoznaczony, co jest niezbędne do zawarcia
umowy na okres powyżej 10 lat.
 w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie innej
stopy procentowej dla rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego - Rada wyraziła zgodę na zastosowanie stopy procentowej w wysokości odsetek ustawowych (obowiązujących na dzień wydania decyzji), przy ustalaniu oprocentowania rozłożonej na raty należności z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stanowiących własność
Gminy Miasto Leżajsk,
 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do
usunięcia naruszenia prawa - Rada odmówiła
uwzględnienia wezwania mieszkańca m. Leżajska do korekty uchwały Nr XXIX/198/13
z dnia 27.08.2013 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia skargi, podejmując stosowną uchwałę
w tym zakresie.
Rada nie podjęła uchwały dotyczącej zwiększenia opłaty za wywóz odpadów.
W wolnych wnioskach Rada została zapoznana z otrzymaną korespondencją, po czym radni
i przybyli na sesję mieszkańcy zadawali pytania,
a Burmistrz i pracownicy Urzędu udzielali wyjaśnień w przedstawianych sprawach.
C. Turosz

Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Leżajsku

informuje:
Uchwałą nr XXXI/201/13 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 listopada 2013 r.
zostały zatwierdzone taryfy za „Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie miasta Leżajska ”.
Taryfy obowiązywać będą od dnia 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Dla gospodarstw domowych :
cena wody wzrosła
z 2,82 zł/m3 do 2,98 zł/m3 (netto)
cena ścieków pomniejszona została
z 3,61 zł/m3 do 3,40 zł/m3 (netto)
razem cena zmalała
z 6,43 zł/m3 do 6,38 zł/ m3 (netto)
opłata stała abonamentowa ustalona w wysokości dotychczas 3,40 zł/m-c (netto)
wynosi obecnie dla dostawy wody
2,09 zł/m-c (netto)
dla odbioru ścieków
2,09 zł/m-c (netto)
Dla pozostałych odbiorców :
cena dostawy wody wzrosła
z 3,21 zł/m3 do 3,33 zł/m3
cena odbioru ścieków wzrosła
z 4,66 zł/m3 do 4,76 zł/m3
Opłata stała przy dwumiesięcznych odczytach jak dla gospodarstw domowych.
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pasjonaci
 Z fotela kierowcy znów przesiadł się pan na
fotel pilota?
 I tak, i nie. Bo raz jeździłem w rajdach z różnymi kierowcami jako pilot, a jako kierowca
w wyścigach górskich (bez pilota), ale też i w rajdach o Puchar Polski i równolegle w Mistrzostwach Polski jako pilot z dwoma kierowcami:
Arturem Kurnickim i Mateuszem Najdą.

XXII Rajd Rzeszowski – 2013 rok

O magii rajdów samochodowych
mówi mistrz kierownicy
leżajszczanin

DAMIAN ZYGMUNT

 Kto był pana partnerem?
 Mój brat Krystian. On był kierowcą, a ja pilotem.

 Co skłoniło pana do tego, by zająć się sportem samochodowym? Dlaczego zechciał pan
zostać rajdowcem?
 Na pewno niesamowity talent Krzysztofa
Hołowczyca, który w latach dziewięćdziesiątych,
kiedy ja jeszcze byłem takim młodym chłopakiem, zdobył mistrzostwo Europy i był polskim
ambasadorem rajdów samochodowych za granicą. Też z miłości do motoryzacji, bo od dziecka miałem chęć poznawania różnych marek sa-

 Jak długo jeździł pan z bratem i jakie zdobyliście trofea? Te najważniejsze.
 Trzy lata. W 2006 roku zadebiutowaliśmy na
arenie zawodów rangi mistrzowskiej – Górskich
Samochodowych Mistrzostw Polski i Rajdowego
Pucharu PZM (dzisiejszy Rajdowy Puchar Polski). Zdobyliśmy wówczas mistrzostwo Pucharu Polskiego Związku Motorowego. Rok później
- drugie miejsce w Rajdzie Tyskim w 2007 roku,
a w 2008 roku byliśmy drugimi wicemistrzami

 Co było potem?
 Znowu zmiana samochodu - tym razem na
jeszcze szybszą Opla Astrę. Był to rok 2010. Od
tego roku jeździłem jako kierowca w Pucharze
Polski z pilotem Tomaszem Czubą. Zdobywając
m.in. drugie miejsce na Rajdzie Warszawskim
w klasie markowej Opla Astry.
 Teraz jeździ pan w innym składzie.
 Tak. Od 2011 roku jeżdżę w zespole „PSB
Mrówka EREM Rally Team”. Samochód to Honda
Civic, kierowca – Grzegorz Musz, a ja jestem pilotem. W tym składzie braliśmy udział w rajdach Pucharu Polski. Ukończyliśmy dziesięć rajdów i często
byliśmy na podium w klasyfikacji generalnej, a na
koniec rajdu zdobyliśmy tytuł drugich wicemistrzów
Pucharu Polski w najwyższej klasie A7, to znaczy
w klasie samochodów o pojemności 2000 cm 3.
 Sport, któremu oddaje się pan od kilkunastu lat jest uważany za dość drogi. Dlaczego?
 Bardzo drogi. Począwszy od samochodu po
opony, skończywszy na całym zapleczu. Trzeba

Zaczęło się od trzech „maluchów” w jednym
mochodów, ich budowy, poza tym zawsze byłem
czynny w sporcie różnego rodzaju. Szczególnie
w piłce nożnej, kiedy grałem w leżajskiej „Pogoni”.
 Jakie przygotowania poprzedziły pana
pierwszy udział w rajdzie samochodowym?
 Na początku z bratem Krystianem, bo jego
też interesowały rajdy samochodowe, musieliśmy się skupić na kupnie samochodu, żeby móc
wystartować w pierwszych zawodach. Najpierw
trzeba było zdobyć licencję uprawniającą do startu w rajdach czy to mistrzostwach Polski, czy innych, np. o Puchar Polski. Wspólnie złożyliśmy
w garażu z trzech „maluchów” (Fiat 126p) jednego. To był rok 2000. I tym maluchem zaczęliśmy
startować. Jeździliśmy nim trzy lata, potem przesiedliśmy się do Cinquecento. Najpierw musieliśmy brać udział w Konkursowej Jeździe Samochodowej (KJS) – to rajd dla amatorów, w którym może brać udział każdy. Dopiero po pomyślnie zakończonej serii rajdów, w których zdobyliśmy kilka tytułów, m.in. Mistrzostwo Podkarpacia
i Okręgu Stalowowolskiego, otrzymaliśmy licencje
kierowców rajdowych.

Pucharu PZMot. Zdobyliśmy też wtedy I miejsce
w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski w klasie HS-1300 (klasa historyczna czyli auta
wyprodukowane przed 1992 rokiem).
 W jakimś momencie zmienił pan i partnera, i samochód?
 Samochód został ten sam czyli Suzuki, a brat
zrobił sobie przerwę w uczestnictwie w rajdach.
Wtedy ja zasiadłem za kółkiem i jeździłem z różnymi pilotami. To był rok 2008. Wtedy też zacząłem brać udział w wyścigach górskich.

 Kiedy nastąpił ten pierwszy wielki start
pana jako licencjonowanego rajdowca?
 W 2006 roku. To był Zimowy Rajd Magurski.
 Jak się zakończył?
 Pierwszym miejscem w klasie N1, to znaczy
w klasie samochodów o pojemności do 1400 cm
3. Wtedy nie był to już „maluch” lecz Suzuki Swift.
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Od lewej: Damian Zygmunt i Grzegorz Musz.

mieć samochód treningowy, bus serwisowy z częściami, samochód do zapoznania się z trasą, zaplecze mechaników, po każdym rajdzie auto rajdowe trzeba przeglądać, odbudowywać. Do tego
dochodzi cała logistyka czyli wyjazd na rajd –
trzeba poznać trasę, potem zakwaterowanie...
 Na czym polega przygotowanie się do rajdu?
 Przed rajdem trenujemy na wypożyczonych
odcinkach dróg, ustawiamy zawieszenie i inne
parametry samochodu rajdowego pod dane zawody.

Sanepid informuje

Szczepionki
HPV chronią

Od lewej: Krystian Zygmunt i Damian Zygmunt – I miejsce w XVI Rajdzie Rzeszowskim – rok 2007.

 Samochód rajdowy musi być specjalnie wyposażony?
 Tak, oczywiście. Nasz samochód kupiony był
w profesjonalnej firmie, zajmującej się przygotowywaniem aut do wyczynowego sportu. Głównym
wyposażeniem są elementy bezpieczeństwa czyli
tzw. klatka bezpieczeństwa (chromo-moblidenowe
ramy wewnątrz, które w razie dachowania zapobiegają drastycznym zgnieceniom karoserii), specjalne fotele kubełkowe, specjalne pasy sześciopunktowe (podobne do tych montowanych w samolotach
odrzutowych), zawieszenie, hamulce, skrzynia biegów, odpowiednio przygotowany silnik.
 Teraz rozumiem, dlaczego zawodnicy
potrzebują sponsorów. Kto sponsoruje pana
udziały w rajdach?
 Głównym sponsorem naszego zespołu są
Polskie Składy Budowlane i EREM Przemyśl
– to oddział „Mrówki” w Przemyślu i kilka innych tj. Urząd Miasta Przemyśla, TYTAN, BOLIX, Satyn, PSB Bank, patron medialny – Gazeta Przemyska.
 Kierowcą w zespole jest mieszkaniec Przemyśla, ale pilotem jest mieszkaniec Leżajska.
Czy oddział „Mrówki” w Leżajsku też jest waszym sponsorem?
 Nie. Głównym osobą decyzyjną i szefem zespołu jest kierowca i on decyduje o sprawach finansowych.
 Uczestniczy pan też wyścigach górskich.
I wtedy jeździ pan bez pilota. I innym autem.
Jest pan sterem i okrętem. Kto w tych wyścigach
pana sponsoruje?
 Jeżdżę Oplem Astrą. Te sportowe zmagania
sponsorowane są przez firmę ZYGBUD Leżajsk,
Bendiks Rzeszów i EREM Sport.
 Czy przeżył pan chwile, kiedy stoi na najwyższym podium i szasta wokół szampanem?
 O, wiele razy! Takim wielkim sukcesem było
w 2011 roku zdobycie drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej Rajdu Rzeszowskiego w Pucharze
Polski, trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej na

Rajdzie Karkonoskim, drugie miejsce w Niemieckim Rajdzie Lausitz albo I miejsce w klasie aut
przednionapędowych w Rajdzie Lubenik na Słowacji - Mistrzostwa Słowacji i Europy Strefy Centralnej. Występ w Warszawskim Kryterium Asów
na słynnej ulicy „Karowej” w ubiegłym roku.
 Jakie sukcesy odniósł pan w tym roku?
 W tym roku było ciężko, gdyż mieliśmy dużo
awarii i kilka wypadków i praktycznie ukończyliśmy dwa rajdy z niezbyt dobrymi wynikami, jakichś znaczących sukcesów nie było. Bo czwarte miejsce w Rajdzie Rzeszowskim raczej trudno
uznać za sukces.
 Cóż, w sporcie jak w życiu – raz na wozie,
raz pod wozem. Pana plany na kolejny rok?
 Nadal będziemy startować w Mistrzostwach
Polski - to najwyższy poziom. Zaczęliśmy w 2012
roku. 2013 nie był pomyślny, ale mamy nadzieję,
że zła passa w 2014 roku minie.
 Jazda rajdowców kojarzy się z piskiem
opon i szybkością na pograniczu ryzyka bezpieczeństwa. Do jakiego stopnia jesteście ryzykantami? Czy dlatego mieliście te wypadki?
 Nie, to nie do końca tak. Nie jeździ się na
100 procent ryzyka. Kierowca jedzie na 99 procent ryzyka. Zawsze zostawia sobie pewien margines bezpieczeństwa. W czasie rajdu warunki są
zmienne – na jednym odcinku specjalnym pada
deszcz, na innym nawierzchnia jest sucha, na jakimś zakręcie może być naniesiony piach, kamienie, tego nie wiemy. Znamy przebieg trasy, bo zapoznajemy się z nią podczas tzw. rekonesansu na
dwa dni przed rajdem. Sporządzamy wtedy szczegółowy opis trasy, ale warunki na rajdzie często są
niewiadomą. Oczywiście, jeżeli istnieje potrzeba
zaryzykowania, bo jest szansa na skok w klasyfikacji czy zwycięstwo, wtedy przekracza się ten
ostatni jeden procent i... kończy się różnie.
 Oby w nowym roku każda wasza jazda
kończyła się na najwyższym podium. Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka

Od października 2013 roku trzynastoletnie
dziewczęta, zameldowane w Gminie Leżajsk,
mają możliwość bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), który jest przyczyną zachorowań na
raka szyjki macicy.
Fundatorem szczepień jest Gmina Leżajsk.
Pojawiły się niewłaściwe informacje, jakoby
szczepionka miała negatywny wpływ na zdrowie
i płodność dziewcząt.
Światowe Stowarzyszenie Lekarzy, które
w dniach 15–19 października 2013 r. obradowało w Brazylii, popiera rozwój i wsparcie finansowe
programów pro zdrowotnych, mających na celu
upowszechnienie szczepień przeciwko HPV. Podobnie Amerykański Komitet Doradczy ds. Profilaktyki Immunizacyjnej (ACIP) zaleca szczepienia przeciwko HPV osobom młodym zarówno kobietom jak i mężczyznom w wieku od 11 do
26 lat. W 18 krajach Unii Europejskiej wprowadzono je do kalendarza szczepień, a w 15 z nich
koszty pokrywane są z budżetu państwa.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Leżajsku informuje, że szczepienia są dobrodziejstwem i nie jest znane negatywne działanie
szczepionki. Zalecamy szczepienia dziewcząt,
nie tylko tych, które mają możliwość bezpłatnego uodpornienia, ale wszystkich które mają możliwości finansowe, by zakupić szczepionkę i którym własne zdrowie leży na sercu.
(mb)

Przeciw AIDS
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Leżajsku informuje, że tematem tegorocznych
obchodów „Światowego Dnia Walki z AIDS”
jest hasło:
Dążmy do zera Zero nowych zakażeń HIV.
Zero dyskryminacji.
Zero zgonów AIDS
W Polsce od początku epidemii do czerwca
2013 r. rozpoznano:
 16 916 zakażeń HIV,
 2 937 osób zachorowało na AIDS,
 1 217 osób zmarło.
Na dzień 25 września 2013 r. leczeniem antyretrowirusowym objętych było 6995 pacjentów,
w tym 119 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje
około 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca
z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych.
W województwie podkarpackim od wdrożenia badań w roku 1985 r. do 30 czerwca 2013 r.
odnotowano:
 279 zakażeń HIV,
 72 osoby chore na AIDS,
 30 zgonów.
W związku z ciągle rosnącą liczbą osób zakażonych wirusem HIV, zachęcam wszystkich
do podejmowania działań profilaktycznych
i popularyzacji najistotniejszych informacji
na temat HIV/AIDS.
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w Domu Kultury

Radośni
wolnością
W ostatnich latach święto niepodległości ma
w naszym kraju, najdelikatniej rzecz ujmując, nieco wywrotowe tradycje. Prawie bowiem w ciemno można rokrocznie obstawiać, że zamiast o niepodległości i jej pozytywnych dla Polski skutkach,
w dniu rocznicowym we wszystkich środkach
masowego przekazu roztrząsać się będzie o dotkliwych stratach materialnych i niemal epickim
rozmachu agresji i głupoty, towarzyszących warszawskim pochodom niepodległościowym. Na całe
szczęście są jeszcze w Polsce takie dziwne miejsca,
w których nie dość, że nie wychodzi się w kurzawie petard w kominiarkach na ulicę, to jeszcze najzwyczajniej w świecie spokojnie kultywuje się to
cenne święto.
Niewątpliwie jednym z takich sympatycznych
miejsc jest również Leżajsk – w szczególności zaś
sala widowiskowa Miejskiego Centrum Kultury. Dzień jedenastego listopada 2013 r. stał się tutaj pretekstem do zaprezentowania nowoczesnej,

„Dziady” według
„Baratario”
Amatorska grupa teatralna, która od sześciu lat działa przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku, podjęła się sporego wyzwania, jakim było wystawienie „Dziadów”
Adama Mickiewicza. Zmierzyć się z tak
wielkim dziełem to nie lada śmiałość.
Trzeba jednak przyznać, że przedsięwzięcie udało się, bo „Dziady” według „Baratario” okazały się
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pozbawionej jakichkolwiek kompleksów i przede
wszystkim radosnej formuły patriotyzmu. Głównym jej wyrazicielem był koncert, któremu nie bez
powodu przyświecało hasło „Radośni wolnością –
wolni z radością.” Już sama prosta scenograficzna
oprawa, kulminująca się w dwóch wielkich biało-czerwonych różach z powłóczystymi welonami na czarnym tle sceny, wprowadzała w jego elegancki, bezpretensjonalny klimat. Na nic zdałyby się jednak wyszukane ornamenty czy jakiekolwiek inne walory przestrzenne świeżo odnowionej
sali widowiskowej, gdyby nie główni bohaterowie
tego przedsięwzięcia – pełni rewolucyjnej werwy
recytatorzy, natchnione dziewczęta z Grupy Wokalnej Meritum, wielobarwni tancerze i tancerki
z Zespołu Pieśni i Tańca „San” czy też ujmujące
swoim spontanicznym temperamentem Hajduczki
z Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego. Unikalną atmosferę tworzyli także sami widzowie, wśród
których byli rodzice, dziadkowie i liczni znajomi
występujących na scenie artystów. Wyczuwało się
więc wielkie emocje zarówno po jednej, jak i po
drugiej stronie scenicznej barykady. Wszystko to
potęgowała – tak, że aż ciarki przechodziły po plecach – dynamiczna, łapiąca za gardło muzyka, ro-

dem z najlepszych ułańskich szlagierów. Kiedy na
scenie aż furkotało od tempa wibracji rozpostartych spódnic i aż mieniło się w oczach od jaskrawych żółto-niebieskich mundurów nadwiślańskich lansjerów, nad widownią, w naelektryzowanym rodzicielskim wzruszeniem powietrzu było
więcej pozytywnego patriotyzmu – także tego lokalnego – niż na niejednej państwowej defiladzie
w Warszawie, przy mauzoleum nieznanego żołnierza. A już zupełnie rozbrajający był moment,
kiedy zdyscyplinowany, poddany rygorom tańca
korowód miniaturowych Hajduczków nagle pękł,
rozsypał się w mak i już w postaci chaotycznych,
osobnych paciorków poturlał się ze sceny wprost
w ramiona uszczęśliwionych rodziców.
Odśpiewana pod koniec widowiska przez Grupę Wokalną Meritum piosenka „Tutaj jestem” zabrzmiała więc, w kontekście bardzo rodzinnej atmosfery koncertu, szczególnie aktualnie ale i refleksyjnie. Chciałoby się bowiem, żeby te dzieci
– te bardzo utalentowane hajduczki – mogły się
kiedyś podpisać pod słowami: „Tutaj jestem, gdzie
byłem, gdzie się urodziłem. Tu się wychowałem
i tutaj zostałem.”
(mk)
Fot. Wacław Padowski

sukcesem. Zawdzięczać go trzeba przede wszystkim aktorom, których sugestywność i zaangażowanie przerasta niejednego aktora zawodowego.
Ich wysoki poziom artystyczny potwierdzają kolejne sukcesy w konkursach recytatorskich, z których
nasi aktorzy przywożą zawsze najwyższe nagrody.
Rolę Guślarza w „Dziadach” zagrała Magdalena
Maruszak – finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W przyzywaniu duchów towarzyszyła jej Karolina Pawul jako Starzec. Role
widm udźwignąć musieli – Filip Sołek, Justyna
Sołek, Marta Cielęcy, Weronika Czyrny a także
„wypożyczeni” z działającej przy MCK od września tego roku Dziecięcej Grupy Teatralnej – Karolinka Margas i Kubuś Sołek. W chórze zaś wystąpili: Bernadeta Szałajko, Ksenia Dziob, Aleksandra Kolanko oraz Agnieszka Rydz.
Bardzo liryczny moment – śpiew Dziewczyny
Zosi przy akompaniamencie gitary Grzegorza Studenta jest prawdziwą iskra w całym widowisku.
Pewnym novum spektaklu był tutaj dość nietypowy zabieg wykorzystania przestrzeni. Osoby
chóru stały wśród publiczności, która - jak w teatrze antycznym – zorganizowana była w formie

półkola. Dzięki takiemu rozwiązaniu widz czuł się
uczestnikiem wydarzeń i po prostu nie mógł pozostać obojętny.
Spektakl wystawiony został czterokrotnie i za
każdym razem przyjęty był z ogromnymi emocjami.
A. Rydz

Mieszkańcom Leżajska
najlepsze życzenia
miłej i ciepłej rodzinnej atmosfery
w Święta Bożego Narodzenia
a w nadchodzącym Nowym Roku 2014
mnóstwo ciekawych inspiracji
dobrego zdrowia, pomyślności
oraz sukcesów w życiu prywatnym
i zawodowym
składa
Miejskie Centrum Kultury

Literatura
i dzieci

Uczestnicy konkursu

Dla większości z nas obcowanie z literaturą nie
jest w życiu dorosłego człowieka niczym niezwykłym – albo się czyta, albo nie. Ale jeśli dzieci wychodzą na spotkanie słowu pisanemu i czerpią
z tego radość, to ci z nas, którzy nie czytają, zaczynają dzieciom zazdrościć. Taką refleksję przyniosła
zapewne niektórym kolejna edycja Podkarpackiego Konkursu „Literatura i Dzieci”, organizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

za ósmą górą
Jaka tajemnica ukryta jest za ósmą górą?
Przez cały 2013 zastanawiali się nad tym
członkowie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Leliwa”, realizujący wraz z Miejskim Centrum Kultury projekt o tym samym tytule. I teraz nareszcie już wiemy – za
ósmą górą kryje się wielki uśmiech dziecka.

Jesiennie
„Przy herbacie”
Jesień, szum wiatru, aromat gorącej zielonej herbaty, czyjś ciepły głos oddający rytm
nowego, nikomu jeszcze nie znanego wiersza,
który do tej pory oglądał tylko dno szuflady,
a do tego jeszcze leniwie sącząca się muzyka… Szkoda, że jesień tak szybko się kończy,
a wraz z nią kończą się Jesienne Spotkania Literacko-Muzyczne „Przy herbacie”, których
organizatorem jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Leliwa”, Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku oraz Kawiarnia „Eliza”.
W piątkowe, jesienne wieczory spotykaliśmy się
w położonej w sercu miasta Kawiarni „Eliza”. Zawsze przy filiżance aromatycznej herbaty i dźwiękach delikatnej muzyki pochylaliśmy się nad pięknem słowa poetyckiego. W tym roku mogliśmy za-

Uczestnicy finału Konkursu zostali wyłonieni
w trakcie eliminacji: środowiskowych, gminnych
i powiatowych, które trwały do końca listopada. 22
listopada br. w sali kameralnej Domu Kultury w Leżajsku pojawiła się niemal setka dzieci z powiatu
leżajskiego i łańcuckiego, by spróbować swoich sił
w trzech kategoriach: recytacji, piosence i inscenizacji. Tegoroczna edycja Konkursu odbyła się pod
hasłem „Najbliżsi” i miała na celu wskazać na to, jak
ważne są relacje dzieci z bliskimi im osobami. Drogą do celu były wiersze i piosenki: między innymi
„O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”, wiersz Ludwika Jerzego Kerna „Śmierć w kręgu rodziny”, piosenka „Dla mamy” Kai Paschalskiej i wiele innych.
Na scenie nie było dzieci płaczących z powodu
tego, że zapomniały tekstu albo uznały, iż występ
im się nie udał. Były dzieci, które przyszły po to,
by pochwalić się tym, co potrafią, by pokazać, że
lubią nie tylko czytać literaturę, ale bawić się nią
i wyciągać z niej to, co najlepsze dla siebie.
Decyzją jury w składzie: Małgorzata Hołowińska (przewodnicząca), Małgorzata Bucior, Bożena Zygmunt, Bartłomiej Urbański, Tomasz Pytko
do etapu wojewódzkiego przeszli: a) w kategorii
wiekowej I–III:  recytacja: Małgorzata Sierżęga
(Gminny Ośrodek Kultury i czytelnictwa w Rak-

szawie), Magdalena Baj (SP w Przychojcu), Magdalena Kozioł (SP 1 w Leżajsku),  piosenka: Patryk Dzierga (SP w Chodaczowie), Alicja Kostek
(SP 2 w Leżajsku), Joanna Kozyra (SP 1 w Leżajsku),  inscenizacja: „Najpiękniejsza na świecie”
teatr „Promyczek” SP w Brzyskiej Woli, b) w kategorii wiekowej IV–VI:  recytacja: Wiktoria Bilska (SP 1 w Leżajsku), – piosenka: Ewa Wołoch
i Ewa Tubrym (SP w Przychojcu), Patrycja Tabin
(SP w Wierzawicach),  inscenizacja: „Dziwny
potwór” reżyseria Elżbieta Fus, Dorota Lewkowicz (SP w Brzyskiej Woli).
Ponadto wyróżnienia przyznano: Mieszkowi
Kozaczukowi (SP nr 3 w Leżajsku), Mateuszowi
Pyżowi (Zespół Szkół w Starym Mieście), Julii Burek (SP nr 3 w Leżajsk), Łukaszowi Brzezickiemu
(SP nr 2 w Żołyni), Weronice Joniec (SP w Chodaczowie), Kacprowi Sobusiowi (Gminny Ośrodek
Kultury i czytelnictwa w Rakszawie), Adrianowi
Noworolowi (SP w Brzózie Stadnickiej), Wiktorii
Tysz (Społeczna SP w Wólce Grodziskiej), Arturowi Pudło (Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Rakszawie), Ilonie Foryt (Zespół Szkół w Grodzisku Górnym), Zuzannie Turosz (SP w Woli Małej) i Gabrieli Lęcznar (SP w Woli Małej).
Natalia Nowicka

Przedsięwzięcie „Za ósmą górą” z założenia angażowało różne grupy wiekowe. Grupa Teatralna
Baratario, którą stanowi młodzież i osoby dorosłe,
przygotowała spektakl teatralny dla dzieci. Jednocześnie nad twórczością dla dzieci pracowali poeci zrzeszeni w Klubie Poetyckim „Na marginesie”. Natomiast najmłodsi – leżajskie przedszkolaki w ramach konkursu plastycznego przygotowały ilustracje do tych wierszy. W konkursie wzięło
udział 84 małych plastyków. Wybrane prace zostały opublikowane wraz z wierszami w tomiku
bajek „Cała góra marzeń”.
Do spotkania tych wszystkich grup doszło 8
października br. podczas Dnia Przedszkolaka
organizowanego w Miejskim Centrum Kultury
w Leżajsku. Dzieciaki zobaczyły wtedy fenomenalny spektakl leżajskiego teatru Baratario oparty
na dramacie „Za ósmą górą” Liliany Bardijewskiej,
a także otrzymały nagrody za udział w konkursie
plastycznym. Dyplomy i nagrody wręczali im sami
twórcy bajek – poeci z Klubu „Na marginesie”.

Drugie, finałowe już spotkanie odbyło się 6
grudnia br. w Miejskim Centrum Kultury. Mikołajkowe spotkanie poetów z dziećmi połączone było
z promocją bajeczki „Cała góra marzeń”. W tomiku ukazały się wiersze: Zdzisławy Giży, Aliny Hasiak, Aleksandry Janickiej, Stanisława Kornasiewicza, Marii Kozłowskiej, Jolanty Mach, Mariana
Miłoboga, Małgorzaty Sochy, Jerzego Welca, Haliny Zygmunt. Z rąk „prawdziwego” Mikołaja kolorowe tomiki odbierały zarówno dzieci jak i poeci.
W wieczorze udział wzięli także aktorzy „Baratario” - tym razem w roli recytatorów, prezentujących wiersze dla dzieci. A przepiękną oprawę
muzyczną zapewniły dziewczęta z Grupy Wokalnej Meritum.
Projekt „Za ósmą górą” dofinansowany został ze środków Gminy Miasto Leżajsk, wydanie tomiku dofinansowali także: Elektrociepłownia Nowa Sarzyna oraz Kancelaria Notarialna
Anny Heleniak.
A. Rydz

słuchać się w wierszach rzeszowskiego poety Mieczysława Łypa, a także Aliny Hasiak i Haliny Zygmunt z leżajskiego klubu „Na marginesie”. Był też
wieczór poświęcony poezji mistrza – 8 listopada br.
„Dziady” Adama Mickiewicza w formie widowiska
zaprezentował teatr „Baratario”.
Tegorocznym finałem Jesiennych Spotkań
była promocja tomiku z bajkami „Cała góra ma-

rzeń”. W tej pięknie wydanej, kolorowej książeczce oprócz wierszy członków Klubu Leżajskich
Poetów „Na marginesie”, znalazły się także przepiękne ilustracje, wykonane ręką leżajskich przedszkolaków. Dzięki takiemu zestawieniu możemy
na chwilę stać się podglądaczami dziecięcej wyobraźni, która wpada w rozbieg po wysłuchaniu
wiersza.
Każdy wieczór z cyklu Jesiennych Spotkań wypełniała także muzyka. W gronie młodych muzyków zaprezentowały się duety: Katarzyna Buszta
i Grzegorz Student, Dominika Janusz i Damian
Dec oraz Karolina Pawul i Grzegorz Student, a na
finał Grupa Wokalna Meritum.
Po raz czwarty już z powodzeniem zakończyliśmy Jesienne Spotkania Literacko-Muzyczne
„Przy herbacie” i po raz czwarty kolorowa jesień w Leżajsku zyskała dzięki nim dodatkową barwę.
A. Rydz
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Projekt

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE MIEJSKIEJ LEŻAJSK”
w roku 2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku w roku 2013 szósty rok z rzędu kontynuował
realizację projektu systemowego pt: „Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk” współ finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie, 7.1.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej.
Projekt w roku 2013, podobnie jak w latach
poprzednich, skierowany był do osób zamieszkujących na terenie miasta Leżajska. Mogły to być
osoby bezrobotne, nie pracujące, a także zatrudnione (w tym rolnicy), pozostające w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem
społecznym, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
Od tego roku w wytycznych WUP w Rzeszowie, zawartych w Planie Działania na rok 2013,
pojawił się wymóg szczególnego wsparcia osób
w wieku 15-30 lat. Wysokość ich procentowego
udziału w projekcie powinna odpowiadać udziałowi tej grupy wiekowej wśród wszystkich klientów korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Nowością w realizowanym projekcie jest
Program Aktywności Lokalnej (PAL) kierowany
do osób i ich otoczenia, które cechuje bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.
Rekrutacja do projektu (uwzględniając zasadę
równych szans) odbywała się od stycznia do kwietnia br. Na podstawie regulaminu rekrutacji, wywiadu środowiskowego, ankiety rekrutacyjnej oraz diagnozy potrzeb zawartej w wywiadach, wyłoniono
grupę 17 osób, z którymi spisano kontrakty socjalne
oraz 6 osób, z którymi podpisano umowy w ramach
PAL. Część z osób, realizujących kontrakty socjalne,
oraz całość grupy z PAL objęto wsparciem asystenta
rodziny finansowanego z projektu. Jego zadaniem
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było tworzenie przy współpracy z objętymi pomocą
rodzinami indywidualnych planów pomocy w celu
poprawienia funkcjonowania rodziny, motywowanie do większej aktywności społecznej, uzupełniania kwalifikacji, podejmowania pracy zarobkowej,
w końcu radzenia sobie z codziennymi problemami
w tym zwłaszcza związanymi w wychowywaniem
dzieci i prowadzenia gospodarstwa domowego.
Celem głównym projektu było zmniejszenie
zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego uczestników: kobiet i mężczyzn z terenu miasta Leżajska, poprzez wspieranie zdolności do zatrudnienia i spełniania ról społecznych.
Cały budżet projektu na rok 2013 zamknął się
sumą 414 692 zł; z czego kwota dofinansowania
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 371 149,4 zł. Różnicę, tj. 43 542,66
zł, stanowił wkład własny w formie świadczeń
z pomocy społecznej (zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe z Wieloletniego Programu Pomoc
Państwa w zakresie dożywiania) dla uczestników projektu.
W ramach kontraktów socjalnych mogli oni
skorzystać ze wsparcia w formie aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej a także pomocy materialnej i pracy socjalnej.
Aktywizacja zawodowa dotyczyła zorganizowania stażów zawodowych w okresie od października do grudnia dla 6 uczestników projektu oraz
pracy z doradcą zawodowym który zdiagnozował
predyspozycje zawodowe beneficjentów. Odbyły
się również indywidualne zajęcia z psychologiem.
Aktywizacja edukacyjna kursy zawodowe dla
uczestników projektu, które sami mogli wybrać,
wcześniej tworząc razem z doradcą zawodowym
Indywidualny plan działania.
Kursy i szkolenia zawodowe, które ukończyli
uczestnicy projektu w roku 2013:
• opiekun osób starszych
• pracownik ochrony I stopnia
• kurs masażu klasycznego I stopień
• sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej
• spawacz metodą TIG
• kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla prawo
jazdy kat. C
• przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B,
• kurs wizażu,
Aktywizacja społeczna polegała na organizacji
i sfinansowaniu treningu kompetencji i umiejętności społecznych, w trakcie którego uczestnicy projektu mogli nauczyć się między innymi: jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak napisać CV, list motywacyjny, jak udanie dokonać autoprezentacji, jak aktywnie poszukiwać pracy.
Zorganizowano również trening adaptacyjny,
dzięki któremu beneficjenci dowiedzieli się m.in.
jak efektywnie gospodarować własnym budżetem, jak dbać o własny wygląd, jak nie dać się
oszukać na pozornych promocjach. Przeprowadzono również wyjazdowe zajęcia w ramach terapii rodzinnej dla rodzin uczestników projektu. Na zakończenie odbyły się przydatne warsz-

taty „10 zasad prawidłowego żywienia z elementami HACCP”.
Dodatkowym wsparciem była praca socjalna, prowadzona przez pracowników socjalnych
MOPS, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom
we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych.
W ramach programu Aktywności Lokalnej
zorganizowano zajęcia w grupie samopomocowej, szkołę dla rodziców, zajęcia z prawnikiem
a jako działanie środowiskowe wyjście do kina
z rodzinami.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku, dzięki realizacji projektu, w ramach zadania „praca socjalna” zatrudniał w dalszym ciągu 4 pracowników socjalnych (3,5 etatu), tym samym osiągając standardy zatrudnienia, o których
mowa w ustawie o pomocy społecznej tj. 1 pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców.
Realizacja projektu będzie kontynuowana w roku
2014. Zainteresowane osoby, klientów Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku, zapraszamy do nas po informacje szczegółowe oraz na stronę internetową mopslezajsk.pl.
W przyszłym roku oprócz kursów zawodowych
planujemy również atrakcyjną formę wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej – staże, finansowane
ze środków projektu pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja do udziału w projekcie odbędzie się
w pierwszych miesiącach roku 2014.
Kierownik MOPS w Leżajsku
Krzysztof Rutowicz

w Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów

Vera Effigies
Wśród pozostałości po ołtarzu głównym z pobernardyńskiego kościoła w Krystynopolu, zdeponowanych we wnętrzu dolnej kondygnacji Baszty-Dzwonnicy, pełniącej funkcję głównego wejścia do Muzeum, znajduje się obraz z XVIII wieku namalowany techniką olejną
na płótnie, przedstawiający Wizję św. Jana z Dukli.
W dolnej strefie pierwszego planu kompozycji widzimy klęczącego Patrona z szeroko rozpostartymi rękami, uniesionymi ku górze. Święty ubrany
jest w ciemnobrązowy habit przewiązany białym sznurem z trzema węzłami
i czarnobrunatny płaszcz spięty pod szyją, przewieszony przez ramiona, opadający wzdłuż pleców pionowymi duktami grubych fałdów. U kolan Świętego można dostrzec ledwie widoczne w mroku gałązki i kwiaty lilii. Zza jego
pleców wyłania się z ciemności kamienny,
dekorowany gzymsami piedestał, podpierający trzon gładkiej kolumny.
Głowa Duklana spowita, promienistą aureolą, zwrócona jest ku górze. Jego oczy wpatrzone są w jaśniejącą poświatę niebiańską,
pośrodku której widnieje tronująca Madonna
z Dzieciątkiem. Matka Boża ukazana jest jako
młoda Niewiasta zwrócona lekko w trzech
czwartych do widza. Jej ciało nieznacznie pochylone w stronę centrum kompozycji spowija suknia z wydatnym dekoltem i płaszcz
przewieszony przez prawe ramię. Obfite fałdy wierzchniej szaty majestatycznie ciążą ku
dołowi i znikają w kłębiastych obłokach. Głowę Madonny okrywa chusta zasłaniająca długie włosy spływające na plecy i ramiona. Najświętsza Dziewica lewą ręką przyciska do siebie maleńkiego Jezusa, siedzącego na Jej prawym kolanie. Dzieciątko okryte białą pieluszką oddane jest w pozie tronującej. Ma główkę nieznacznie pochyloną, pokrytą krótkimi
włosami. Jego nóżki są lekko zgięte w kolanach. Spojrzenie kieruje w stronę klęczącego
Wizjonera. W tym samym kierunku zwrócone są delikatne ramiona i dłonie.
Tronem są skłębione obłoki. Wypełniają
one niemal całe tło obrazu ingerując w przestrzeń poświaty niebiańskiej i w empiryczną
rzeczywistość ziemską. W strefie górnej pada
na nie intensywny strumień światła. Jasność,
wdzierająca się z ogromną intensywnością,
oświetla głowę i ramiona Madonny a także
Dzieciątko Jezus i głowę Wizjonera oraz twarze i rączki aniołków, widniejących pośrodku kompozycji. Jeden ze wspomnianych wysłanników niebios pokazuje palcem Duklana
dając do zrozumienia, że uczestniczy w rozmowie na temat zilustrowanej sceny. Nieco wyżej widnieją dwa skrzydlate putta, zaś
w dolnej strefie, przy lewej krawędzi obrazu,
kolejne trzy. Górna część płótna o półkolistej krawędzi, wypełniona obłokami i główkami aniołków, została wtórnie doklejona do
starszego wizerunku, który dla dopasowania
do smukłego formatu wysokiej ramy ołtarza
został prawdopodobnie obcięty z obu stron.
Wizja Świętego Jana z Dukli to jeden
z ważniejszych tematów w polskiej ikonografii hagiograficznej. Za jej pierwowzór uważana jest rycina Jan Sinteza, zwaną
Vera effigies (prawdziwy wizerunek), opublikowana w Sacra Rituum Congregatione (...) Leopolien. Canonizationis b. Joannis de Dukla (...) Positio [Romae
1732]. Koncepcję tę charakteryzują takie główne elementy jak: mensa ołtarzowa, kolumna na piedestale spowita ciemnym obłokiem oraz wertykalny podział na dwie rzeczywistości – niebiańską sytuowaną wyżej i ziemską.

Źródeł uzasadniających treść tego typu przedstawień należy szukać w tekstach hagiograficznych oraz w tradycji znanej w środowisku zakonnym od
końca XV wieku. Doniosłe znaczenie dla powstawania najstarszych przedstawień tego typu odegrało szczególne nabożeństwo Duklana do Matki Bożej. Na tej podstawie niektórzy pisarze żywotów Świętego zaczęli twierdzić,
że św. Jan doznawał niebiańskiej wizji jeszcze za życia.
Najstarszy tekst napisanym przez o. Jana z Komorowa (zm. 1536) informuje, że Duklan był zakonnikiem wyjątkowo gorliwym w modlitwie.
Charakteryzowała go „wytrwałość w uczęszczaniu do chóru”. Kilkakrotnie
w ciągu dnia odmawiał Oficjum o Błogosławionej Dziewicy Maryi. U schyłku życia, cierpiąc z powodu ślepoty i innych dolegliwości, wykazywał się
wielką cierpliwością, żarliwą pobożnością i posłuszeństwem.
W podobnym tonie utrzymane są nieco późniejsze teksty hagiograficzne. Piotr Jacek Pruszcz (Szczepanowski) (zm. ok. 1668) wspomina o wielkiej czci Duklana do Bogurodzicy przez to, że kilkakrotnie w ciągu dnia
odmawiał Godzinki do Matki Bożej, za co
mu też Maryja sama „dziękowała”. O. Cyprian Damirski (zm. 1676) w swoim tekście
z 1672 roku, pisząc o praktykach modlitewnych Jana i o łaskach przezeń otrzymywanych, wyraźnie stwierdza, że pobożność ta
była miła Maryi i Dzieciątku Jezus. Hagiograf informuje ponadto o kilkakrotnym
uczestniczeniu Duklana w wizji, podczas
której - ciemniały i bardzo chory - w nagrodę za pełną miłości ascezę, miał rozmawiać
z Jezusem. W tekście ks. Jana Tomasza Józefowicza (zm. 1728) wydanym w 1702 roku
można ponadto odnaleźć wzmiankę o Matce Bożej odzianej w szatę jaśniejącą na podobieństwo słońca, piastującej małego Jezusa. O. Florian Jaroszewicz (zm. 1771) reformata w tekście opublikowanym w 1767
roku wzmiankuje, że gdy Jan „w celce ubogiej klęczał, i Mękę Jezusową rozmyślał,
a ostrymi dyscyplinami plecy swoje krajał, pokazała mu się z Synem Swoim Matka Najśw;”. Hagiograf nie stroni od podawania szczegółów charakteryzujących akcję
Wizji. Według jego relacji cud miał dokonać
się „w wielkiej jasności”. Przy tym „otworzyły się oczy ciemne na nowe, na oglądanie
Najśw; tego widoku”. Wizjoner mimo utraty wzroku mógł oglądać Maryję z Jezusem
i prowadzić z Nimi dialog.
Treści te niewątpliwie były istotnym czynnikiem inspirującym koncepcję graficzną Jana Sinteza, choć tego typu idea ikonograficzna, uwzględniająca pierwszoplanowe ujęcie postaci Świętego w pozie adoranta modlącego się przed Madonną z Dzieciątkiem, była dobrze znana w ikonografii
hagiograficznej XVII i XVIII wieku. Należy sądzić, że koncepcja ta odegrała najważniejszą rolę w powstaniu wizerunków Duklana dla potrzeb kultu, szczególnie żywego
w okresie po beatyfikacji w 1733 roku. Stała
się ona także wzorem dla nieznanego autora
naszego obrazu, powstałego prawdopodobnie dla jednego z retabulów w pobernardyńskim kościele w Sokalu. Dorobek twórców
działających na terenie Polski w tym okresie reprezentują obrazy ołtarzowe, malowidła ścienne, a także powstałe głównie w XIX
wieku. pojedyncze wizerunki, zdobiące klasztory bernardyńskie, kapliczki
przydrożne, chorągwie i feretrony procesyjne oraz ryciny i ilustracje modlitewników.
Tekst i zdjęcie
o. dr Efrem Obruśnik
dyrektor Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku
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w Bibliotece Publicznej

Spotkanie Muz
Ten tekst mógłby zaczynać się tak: dnia 15 listopada br. o godz. 19. w Bibliotece Publicznej im.
Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku odbyło się
spotkanie poetycko-muzyczne. Było wspaniale i frekwencja dopisała. Czym innym byłby taki
tekst, jeśli nie profanacją przeżyć każdego, kto na
to spotkanie przybył?
Ale ten tekst zaczyna się inaczej.
Otóż... Jest późny wieczór, 15 listopada 2013
roku. Wróciłam do domu ze spotkania poetycko-muzycznego w leżajskiej Bibliotece Publicznej.
Włączyłam komputer. Co napisać? Jak się publicznie przyznać, że mimo całej swojej miłości do tego
miasta, szłam na ów wieczór z poezją i muzyką, nie
mając właściwie zbyt wielkich oczekiwań, bo czego
można się spodziewać po takim Leżajsku? Przecież
to nie Kraków - miasto z artystycznym monopolem na „zadumania” przy poezji i muzyce.

Od lewej: M. Bucior, A. Paluch, M. Paluch, G. Rogowski, P. Paluch, B. Łyko.

A jednak... Oto do kalendarza kulturalnego wpisuje się nowe wydarzenie (kolejne obok skierowanej
do najmłodszych odbiorców „Nocy w Bibliotece”),
organizowane przez Bibliotekę Publiczną w Leżajsku. I to takie, po którym wraca się do domu z wypiekami na twarzy. Sądzę, że każdy kto wybrał się
na „Miłosną zadumę”, bo pod taką nazwą odbyło
się to spotkanie, miał podobne odczucia.
Jako wielka fanka poezji oniemiałam, kiedy
Małgorzata Bucior zaczęła recytować swoje wiersze, które pełne były błyskotliwej ironii. A już zupełnie zachwyciła mnie interpretacją tekstu piosenki Nicka Cave’a pt. „Przekleństwo Millhaven”.
W genialny sposób oddała atmosferę panującą
w dziwnym miasteczku Millhaven, którym wstrząsa seria morderstw. Narratorką a zarazem autorką
zabójstw jest piętnastoletnia Loretta, w którą wcieliła się pani Małgorzata tak sugestywnie, że przez
moment poczułam się jak w jednym z demonicznych filmów Tima Burtona i ukradkiem zerkałam
na ręce, czy przypadkiem nie dzierżę w nich noża.
Nastrój niesamowitości potęgowała wyświetlana
w tle animacja autorstwa Bartka Kulasa stworzona
dla Katarzyny Groniec, która obok Kingi Preis jest
bodajże drugą w Polsce odtwórczynią wspomnianej piosenki Cave’a. Moim zdaniem pani Małgosia ze swoją interpretacją bije obie panie na głowę.
Na miano artystycznego odkrycia zasługuje
również Anna Paluch o niezwykłym głosie, która tak zaśpiewała „Bolero”, że nie obyło się bez bisów. Nie dość, że pani Anna wykazała się świetną
dykcją (piosenka przez swoje szybkie tempo jest
pułapką dla języka), to jeszcze raczyła nas przepięknym sopranem. Właściwie nie wiem, który
z utworów podobał mi się bardziej: „Nie opuszczaj mnie”, „Ta ostatnia niedziela”, czy też „Przypowieść błękitna”. Interesująca aranżacja „Bole-
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ra” i pozostałych utworów to zasługa akompaniujących Annie Paluch muzyków: Pawła Palucha
(pianino), Grzegorza Rogowskiego (gitara basowa) i Bogumiła Łyko (gitara akustyczna).
Niezwykłym solowym popisem na pianinie
uraczyła nas Monika Paluch, wykonując Etiudę
Ges-dur op.10 i Fantazję Impromptu cis-moll op.66
Fryderyka Chopina. Monika jest obecnie uczennicą Łańcuckiego Towarzystwa Muzycznego II
stopnia i wspaniale zapowiadającą się pianistką.
Po tym wyjątkowym wieczorze pozostał głód
częstego kontaktu z prawdziwą sztuką.
Natalia Nowicka

Magiczny
wieczór
„Magia i tajemnice - noc w bibliotece” pod takim hasłem odbyło się 8 listopada br.
niezwykłe przedsięwzięcie, którego autorami
są pracownicy MCK - Biblioteki Publicznej
im. Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku.

Bawi
i edukuje
Nowo wyremontowana Biblioteka Pu-

bliczna im. Stanisława Wyspiańskiego od
momentu ponownego otwarcia tętni życiem.
Wśród wielu podejmowanych przez nią przedsięwzięć na szczególną uwagę zasługują te promujące czytelnictwo: ogólnopolska akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, pasowanie na czytelnika, wycieczki i lekcje biblioteczne oraz gry i zabawy literackie. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i z okazji „Światowego Dnia Pluszowego misia” w bibliotece czytali dzieciom: kustosz Klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku o. Joachim Ciupa, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku Maria Horoszko, pracownicy Biblioteki Publicznej i Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta.
Bibliotekę często także odwiedzają zorganizowane grupy dzieci ze szkół i przedszkoli powiatu leżajskiego. Ostatnio były to dzieci z przedszkola „Bajka” z Leżajska, przedszkolaki z Laszczyn, uczniowie
„zerówki” z Piskorowic oraz uczniowie klasy trzeciej Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku.

Pasowanie na czytelników uczniów SP 2.

Tradycyjnie wprowadzeniem w świat książki
i czytelnictwa w leżajskiej Bibliotece Publicznej jest
uroczyste pasowanie na czytelnika. W dniu 13 listopada br. w magiczny świat książek wprowadzeni zostali uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku. Poprzez akt pasowania
stali się nowymi czytelnikami leżajskiej książnicy.
Leżajska Biblioteka uczestniczy od września br.
w projekcie Fundacji Orange Spotkania z Pasjami.
Jest to przedsięwzięcie skierowane do leżajskich seniorów. W ramach spotkań on-line starsze pokolenie ma możliwość poznania wielu pasjonatów działających na najróżniejszych polach, zadać im pytania i być może zainspirować się ich działalnością.
Biblioteka Publiczna w Leżajsku organizuje także spotkania autorskie i promocje książek. W ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki 27 listopada br. swój wieczór autorski miał w bibliotece Krzysztof Koziołek autor kryminałów, powieści sensacyjnych, przygodowych oraz thrillerów.
(jk)

Nie lada wyzwaniem jest połączyć to, co najlepsze w listopadowych tradycjach, praktykowanych
nie tylko u nas (Zaduszki, andrzejkowe wróżby),
ale również za granicą (Halloween) i uczynić
z tego tak atrakcyjne pod względem kulturalnym
wydarzenie, skierowane przede wszystkim do najmłodszych odbiorców.
Witając dzieci, Jolanta Korasadowicz, kierownik
Biblioteki, sprawdzała wiedzę maluchów dotyczącą listopadowych tradycji i jedno z dzieci, na pytanie o to, czy wiedzą po co w święto Wszystkich
Świętych zapala się znicze, odpowiedziało: „Po to,
żeby było wszystkim ciepło”. Dzieci są fantastyczne
z tą swoją wyobraźnią i widzeniem świata.
Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, bo frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania, gdyż na
spotkaniu zjawiło się około 140 dzieci wraz z rodzicami. Tyle radości, śmiechu i zabawy w naszej
Bibliotece nie było chyba od dawna. Powodów do
tego było wiele, bo każde z dzieci mogło wybrać,
jak chce spędzać w danej chwili czas: tańczyć, malować, brać udział w zabawach ruchowych, obejrzeć popisy zespołu tanecznego „Fajne Gienki”, poznać swoją przyszłość z wróżb albo posłuchać bajek, które głośno czytali pracownicy Biblioteki oraz
Stanisław Kornasiewicz, leżajski poeta i autor bajek
dla dzieci. Jednak największą frajdę sprawiło maluchom malowanie twarzy i to, że mogły się przebrać za ulubione postaci z bajek. Mieliśmy, więc
całą plejadę, stworków, super bohaterów, księżniczek, wróżek, pszczółek i czarownic. Furorę wśród
dzieci, a także rodziców zrobiły również dekoracje, które ozdabiały wnętrza Biblioteki, bo kto by
nie chciał mieć w domu takiej cudownej pajęczyny i wspaniałych pająków? Podczas, gdy dzieci oddały się żywiołowi zabawy, rodzice mogli poczytać gazety, zagubić się w bibliotecznych regałach
w poszukiwaniu interesujących książek lub obejrzeć przedstawienie teatralne pt. „Dziady” przygotowane przez Grupę Teatralną Baratario.
Natalia Nowicka

dzień za dniem

W Portugalii
o zdrowiu 
W dniach 21-25 października br. troje
nauczycieli SP 2 w Leżajsku uczestniczyło
w Lousadzie (Portugalia) w czwartej sesji
pedagogicznej międzynarodowego projektu
edukacyjnego „Zdrowe dzieci – zdrowa szkoła” („Healthy kids – healthy school”), realizowanego w ramach akcji Comeniusa „Wielostronne Projekty Szkół”.

Podczas warsztatowych spotkań reprezentanci
placówek oświatowych z Hiszpanii, Francji, Grecji,
Niemiec, Portugalii, Turcji, Włoch i Polski dokonali ewaluacji kilku działań projektowych prowadzonych w ciągu dwóch pierwszych miesięcy nowego roku szkolnego. Do najważniejszych czynności przeprowadzonych w tym czasie przez wszystkie biorące udział w przedsięwzięciu szkoły, należy
zaliczyć wprowadzenie w życie wieloczęściowego
programu o charakterze sportowo-rekreacyjnym
oraz jednej z koncepcji prewencyjnych zaproponowanych przez pozostałe instytucje partnerskie
podczas wcześniejszej sesji (społeczność leżajskiej
„dwójki” wdrożyła pomysł placówki z Berlina –
zredagowanie w dwu językach i rozpowszechnienie
fundamentalnych reguł obowiązujących w środowisku szkolnym). Uczestnicy nauczycielskiej konferencji ponadto zatwierdzili wspólny plan działań
na trzy kolejne miesiące (realizacja programu kulinarnego dotyczącego smacznych i zdrowych potraw; opracowanie szkicowej wersji wielopłaszczyznowej broszury o tematyce profilaktycznej –
głównego produktu końcowego projektu).
Gospodarze kilkudniowej sesji – przedstawiciele zespołu szkół Agrupamento Vertical de
Escolas Lousada Centro – zadbali o to, aby nauczyciele z zagranicy mieli sposobność zapoznania się z cechami portugalskiego systemu edukacyjnego (wizyty w różnych typach placówek
oświatowych i udział w lekcjach otwartych; spotkanie z przedstawicielami organu municypalnego zarządzającego lokalną oświatą) i pogłębienia
swej wiedzy odnośnie historii, geografii i dziedzictwa kulturowego północnej części Portugalii
(wycieczki krajoznawcze do Porto i Guimarãesu).
(el)

Inny dzień
W Przedszkolu Miejskim nr 4 w Leżajsku
jednym z priorytetów jest kreowanie u dzieci postaw twórczych, wspieranie ich działań
w różnych dziedzinach, rozbudzanie zainteresowań i pasji. W związku z tym w każdym
miesiącu organizowany jest „Dzień inny niż
wszystkie”.

Październik przywitał nas hasłem „Jesień
w poezji dziecięcej”. Dzieci przebrane w chmurki, grzybki, Panią Jesień, recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły w ogrodzie przedszkolnym. Występy były tak ładne, że każdy mały artysta otrzymał nagrodę.
Kolejny miesiąc przyniósł naszym milusińskim
Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. 25
listopada br. wszystkie dzieci przyniosły swojego
ulubionego miśka i posadziły na wielkiej wystawie. Radosnym zabawom nie było końca. Dzieci w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta
dzieciom” - słuchały czytanych przez nauczycieli
bajek o misiach, brały udział w „misiowych” zawodach, konkursach, tańczyły, malowały misie.
Nauczyciele w naszym przedszkolu pracują
z dziećmi nowymi metodami, wspomagają i ukierunkowują rozwój dzieci zgodnie z ich potencjałem
i możliwościami rozwojowymi w relacjach społeczno- kulturowo- przyrodniczych. Nagrodą za organizację ciekawych, twórczych zajęć są uśmiechnięte
buźki naszych przedszkolnych dzieciaków.
(kk)

BAL PLUSZAKÓW

W listopadzie Przedszkole Miejskie nr 3
„Bajka” w Leżajsku dołączyło się do ogólnopolskiej akcji – „Światowy Dzień Pluszowego Misia”.
Z tej okazji w naszej placówce odbył się Bal Pluszaków. Nasi podopieczni przynieśli do przedszkola swojego ukochanego towarzysza beztroskiej zabawy oraz powiernika największych sekretów - MISIA. Dzieci w tym dniu pląsały w rytm
ulubionych melodii ze swoją maskotką. Było również mnóstwo wierszyków, piosenek oraz rysunków
związanych z pluszakami. Wszystkie dzieci z niecierpliwością czekają na następny „misiowy” dzień!
Nasze maluchy nie musiały jednak długo czekać na kolejną porcję dobrej zabawy, gdyż jeszcze
w tym samym tygodniu obchodziliśmy Andrzejki. Tą uroczystość uczciliśmy wróżbami, tańcem
i wspólnymi zabawami, bo: „W naszym przedszkolu wesoło jest, więc odwiedź nas, jeśli tylko chcesz!”
Karolina Murdzia
Maria Wróbel

X Festiwal HiT 2013
W dniach 15-17listopada br. odbył się X
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej
,,HiT’’. W tych dniach do Leżajska zjechało
blisko 200 harcerzy z różnych miast, takich
jak: Rzeszów, Jarosław, Przemyśl czy Sanok.
Impreza rozpoczęła się uroczystym apelem, następnie odbyło się powitalne świeczkowisko. W dalszej części wieczoru rozlosowano kolejność występów uczestników podczas sobotnich przesłuchań.
W sobotnie przedpołudnie odbyły się występy
zespołów i solistów przed jury. Wieczorem natomiast, w galerii MCK nastąpiło otwarcie wystawy

pt. ,,1913-2013’’. Do ekspozycji zostały włączone
rzeczy, które udało się zgromadzić na przestrzeni
100-letniej historii. Są to m.in.: kopia pierwszego
rozkazu, stare mundury, książeczki harcerskie, kroniki drużyn, kroniki pracy obozu, plakietki, a także
zdjęcia - pierwsze pochodzące z lat 30.
Kulminacyjnym punktem festiwalu był Koncert Galowy, podczas którego nastąpiło ogłoszenie werdyktu. Najwyższe noty, zgarniając nagrodę Grand Prix, otrzymał zespół „Soczek Band”
z Hufca Leżajsk. Pierwsze miejsce w kategorii
solowej zajęła Julia Roman z Tarnobrzega, natomiast w kategorii zespołowej pierwsze miejsce
otrzymał zespół „Fantasmagorie” z Hufca Stalowa Wola. Nie mogło zabraknąć również występu gościa wieczoru, którym był zespół „Zgórmysyny”. Tego dnia również uczestnicy udali się
na skwer przy Placu Targowym, aby wziąć udział
w poświęceniu kamienia upamiętniającego 100-lecie istnienia harcerstwa w Leżajsku.
Późnym wieczorem tradycyjnie zgromadzili
się w SP2, aby wziąć udział we mszy świętej, której przewodniczył ks. Jacek Łuc. Było to oficjalne
zakończenie imprezy. W ostatnim dniu nastąpiły pożegnania i powroty do domów.
Jubileuszowy Festiwal Piosenki Harcerskiej
i Turystycznej „HiT 2013” był bardzo wyjątkowym wydarzeniem, zwłaszcza że łączył się
z podsumowaniem obchodów 100-lecia istnienia harcerstwa na naszej ziemi. Gospodarzami
imprezy była Komenda Hufca ZHP Leżajsk wraz
z Miejskim Centrum Kultury.
Monika Matuszko

Nie zadymiaj!
21 listopada 2013 r. z okazji „Światowego Dnia Rzucania Palenia”w Zespole Szkół
Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
odbyła się prelekcja na temat toksyczności dymu
tytoniowego. Prelekcję wraz z prezentacją multimedialną przedstawiła mgr Angelina Grabarz
z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Spotkanie edukacyjne miało na celu zapoznanie młodzieży ze skutkami czynnego i biernego
palenia papierosów. Wśród 30 zainteresowanych
uczniów przeprowadzono badanie poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu aparatem „smokerlyzer”.
Podobnie w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku przeprowadzono akcję edukacyjną połączoną z pomiarem ciśnienia krwi.
(lo)

We wrześniu dzień ten zaczął się bardzo wesoło, ponieważ było to nasze święto: „Ogólnopolski
Dzień Przedszkolaka”. Dzieci udekorowane medalami, w barwnych strojach bawiły się wspaniale przy dźwiękach muzyki.
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zdrowie i uroda
sekrety garnka

Kuchnia „Biuletynu Miejskiego”
pod redakcją specjalistki
w dziedzinie żywienia
Hanny Janiszewskiej-Celej

Potrawy
z dziczyzny
Późna jesień i wczesna zima to pora, gdy mięso zwierząt łownych jest najsmaczniejsze. Większość z nas rzadko ma sposobność smakowania
potraw z dziczyzny, okazyjnie próbujemy kiełbasę, szynkę z dzika albo pasztet z zająca.
Swój specyficzny smak i aromat mięso zawdzięcza
roślinności spożywanej przez zwierzynę żyjącą na wolności. Tryb życia, ciągły ruch wpływają na małą zawartość tłuszczu w mięsie, mniejszą ilość cholesterolu, za
to większą ilość białka. Mniej kalorii w mięsie, więcej
witamin z grupy B; soli mineralnych: magnezu, sodu
potasu, wapnia a przede wszystkim żelaza sprawia, że
dziczyzna polecana jest osobom, które kontrolują kaloryczność i wartość odżywczą spożywanych produktów.
Mięso dziczyzny uznawane jest za zdrowsze, bo
nie ma w nim substancji dodatkowych, którymi zwykle wzbogaca się paszę zwierząt hodowlanych. Najsmaczniejsze i najdelikatniejsze jest mięso ze sztuk
młodych: zająca, królika, sarny, jelenia. Mięso ze
sztuk starszych należy marynować przez 3-4 dni
w marynatach z octu, wina i przypraw, aby skruszało
i po pieczeniu było miękkie, soczyste i aromatyczne.
Do potraw z dzika dobrze jest dodać kminek, a do
dzikiego ptactwa - koperek, tymianek i natkę pietruszki. Ziele angielskie przyprawi mięsa duszone, liście laurowe - bigosy i gulasze, a majeranek - pasztety.
Różne receptury na przygotowanie dziczyzny zawierają dodatek suszonych owoców np. żurawiny, głogu, tarniny, borówek, które wzbogacają smak i aromat gotowych potraw, równocześnie podnosząc ich
wartość odżywczą o witaminy, błonnik i sole mineralne. Ważne też jest skrapianie lub polewanie mięsa

TYLKO TY

pod redakcją
Małgorzaty Jakubowskiej

Jak zostać 
królową wieczoru
Długi sen, radosny uśmiech oraz życiowy
optymizm i entuzjazm mają magiczny wpływ
na nasz wygląd. Dziewięć godzin snu na dobę
to najlepsza kosmetyczka. Przed balem porządnie się więc wyśpij, bo im dłużej odpoczywasz, tym młodziej wyglądasz. Warto wiedzieć,
że najgłębiej śpimy w temperaturze 18-22 stopni Celsjusza.
Nasze prababki pielęgnowały urodę tylko za pomocą ziół, kwiatów i owoców, a potrafiły na każdym przyjęciu olśniewać wyglądem. Ich toaletki były zastawione flakonikami z miksturami, które można było nabyć
w aptekach lub przygotować w domu. Oto przepisy na
naturalne, pielęgnacyjne zabiegi kosmetyczne i lecznicze. 100 lat temu bez niektórych z nich żadna kobieta
nie wyszłaby z domu na eleganckie przyjęcie czy bal.

Wyszczuplający napój pietruszkowy

Napój usuwa obrzęki całego ciała i likwiduje
worki pod oczami. Warto go wypić w dniu balu ale
z samego rana. Weź: 2 pęczki natki pietruszki,1 pomidora, 2 korzenie pietruszki, 1,5 szklanki wody. Po-
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marynatą, winem lub bulionem w trakcie pieczenia,
aby zapobiec zbytniemu obsuszeniu go na powierzchni i utracie soczystości gotowej potrawy.
Dziczyzna jest mięsem drogim, dostępnym w niewielu sklepach, zatem warto spróbować przygotować
mięso wieprzowe lub wołowe „na dziko”. Marynując
mięso, stosując odpowiednie przyprawy i dodatki uzyskamy smak i aromat zbliżony do smaku dziczyzny.
Okazją do spróbowania wykwintnej potrawy z mięsa lub dziczyzny, które na pewno uświetnią rodzinne
biesiadowanie, są nadchodzące święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok i karnawał.

Zapiekany królik z oliwkami

Składniki: 1 cebula, 2 marchewki, 500 g pomidorów, 4 nóżki z królika, 1 grzbiet z królika, sól, biały
pieprz, 2 łyżki oliwy, 100 ml wytrawnego wermutu,
łyżka bulionu warzywnego (instant), 2 gałązki pietruszki, 2 listki laurowe, 1–2 gałązki rozmarynu, po
50 g czarnych i zielonych oliwek
Przygotowanie: Cebulę i marchewkę obrać i pokroić w kostkę, pomidory na duże kawałki. Mięso pokroić na mniejsze kawałki i natrzeć solą i pieprzem. W brytfannie rozgrzać olej, obsmażyć mięso ze wszystkich stron. Dodać cebulę i marchewkę
i smażyć razem z mięsem. Wlać wermut, 0,75 l wody,
dodać łyżkę bulionu i wymieszać. Zioła związać nitką i umieścić w brytfannie. Dodać pomidory i oliwki. Piec w piekarniku nagrzanym do 200o C przez 40–
45 minut. Wyjąć zioła i ponownie doprawić królika
solą i pieprzem. Można podawać z chlebem wiejskim.

Wieprzowina „á la dzik”

Składniki: 1,5 -2 kg wieprzowiny bez kości (łopatka, szynka, karkówka), łyżka smalcu, łyżka dowolnego tłuszczu, pół łyżeczki mielonego jałowca, 2 duże cebule, sól. Marynata: pół szklanki octu winnego, pół
szklanki białego wytrawnego wina, skórka otarta z cytryny i sok z pół cytryny, pół łyżeczki cukru, 20 ziarenek jałowca, po 10 ziarenek pieprzu i ziela angielskiego,
listek laurowy, 3–4 goździki. Sos: 2 łyżki marmolady
głogowej lub śliwkowej, łyżka mąki, szklanka bulionu.
Wykonanie: umyte i osuszone mięso mocno wygnieść ręką, włożyć do kamiennego garnka, obłożyć
plasterkami cebuli, zalać gorącą marynatą, przykryć,
obciążyć, przenieść w chłodne miejsce na 4–6 dni.
siekaj jarzyny i gotuj 15 minut w wodzie. Przecedź
przez sito, w razie potrzeby uzupełnij wodą do objętości 1jednejszklanki, pij ciepłe.

Herbatka fiołkowo-nagietkowa

Zacznij pić ten napar na tydzień przed terminem balu. Jedna szklanka herbaty dziennie reguluje
pracę hormonów i przemianę materii, dzięki czemu
wyrównuje się koloryt skóry i poprawia jej wygląd.
Weź: 30 g liści mniszka lekarskiego, 20 g fiołka trójbarwnego, 20 g kwiatów nagietka lekarskiego. Wymieszaj zioła, 2 łyżki mieszanki zalej szklanką wrzątku i parz 15 minut.

Wzmacniająca płukanka lawendowa

Doskonale odżywia suche włosy, zapobiega ich
wypadaniu, łamaniu się końcówek. Nadaje włosom połysk. Weź: 5 łyżek kwiatów lawendy, 1 łyżkę oleju sojowego, 1 żółtko, ½ szklanki wody. Zaparz w szklance kwiaty lawendy i przykryj na 20 minut, przecedź. Żółtko wymieszaj z olejem, dodaj napar. Miksturę nałóż na włosy i zmyj po 30 minutach.

Nagietkowy krem do rąk

Smaruj kremem dłonie po każdym umyciu.
Wygładza spierzchniętą, suchą skórę, goi pęknięcia. Weź: 1 łyżkę suszonych kwiatów nagietka, 1/3
szklanki oliwy z oliwek, 1 opakowanie kremu nawilżającego. Kwiaty zalej oliwą, wymieszaj, zakręć i odstaw na 48 godzin. Odciśnij olej przez gazę, i przechowuj go w lodówce przez 3 tygodnie. Krem przełóż do szklanki i mieszając łyżeczką, dodawaj do niego po kropli olej. Na małe opakowanie kremu zużyj
2 łyżki stołowe oleju.

Codziennie przekręcać, aby się równo marynowało.
Po wyjęciu z marynaty lekko opłukać, osuszyć, natrzeć solą, uformować pieczeń, obsmażyć ze wszystkich stron na silnie rozgrzanym smalcu, przełożyć do
rondla. W małym rondelku stopić łyżkę tłuszczu, wymieszać z jałowcem, polać mięso, wstawić je do nagrzanego piekarnika (200o C) i piec 90-100 minut,
skrapiając przecedzoną marynatą. W rondelku rozgrzać drugą łyżkę tłuszczu, wsypać mąkę, zrobić białą
zasmażkę, rozprowadzić zimnym bulionem i gotować
na małym ogniu, mieszając, aż do zgęstnienia sosu.
Przetrzeć przez sitko sos z pieczeni, połączyć z zasmażką i marmoladą głogową lub śliwkową, dokładnie wymieszać. Pokrojoną na plastry pieczeń ułożyć
na żaroodpornym półmisku, lekko polać sosem, wstawić na 4–5 minut do nagrzanego piekarnika. Pozostały sos podać w sosjerce. Potrawę podawać z kluskami śląskimi, kopytkami, ziemniakami lub pieczywem.

Pieczeń na dziko

Składniki: ok. 1,5 kg wołowiny bez kości (zrazowa, pierwsza krzyżowa), duża cebula, 5–7 suszonych grzybów, szklanka gęstej kwaśnej śmietany, łyżka smalcu, sól, pieprz, (może być łyżka mąki). Marynata: szklanka octu winnego, szklanka przegotowanej wody, pół łyżeczki skórki otartej z cytryny, 2
duże cebule, 2 listki laurowe, po 10 ziarenek pieprzu
i ziela angielskiego, po ćwierć łyżeczki cukru i soli.
Wykonanie: zagotować marynatę. Umyte i osuszone mięso mocno wygnieść w ręku, włożyć do kamiennego garnka, zalać przestudzoną marynatą, przykryć,
lekko obciążyć, wynieść w chłodne miejsce na 4-5 dni,
codziennie przekręcać, aby się równo marynowało.
Umyte grzyby namoczyć, ugotować. Wyjęte z marynaty mięso opłukać, osuszyć, natrzeć solą i pieprzem,
obsmażyć ze wszystkich stron na silnie rozgrzanym
smalcu, przełożyć do brytfanny, posypać pokrojoną
cebulą, skropić częścią przecedzonej marynaty, przykryć, wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec godzinę, potem dodać pokrojone w paseczki grzyby i piec
jeszcze ok. 30 minut. W czasie pieczenia mięso skrapiać pozostałą marynatą, a później wywarem z grzybów. Pod koniec polać śmietaną (można ją zagęścić
łyżką mąki). Podawać z ziemniakami, sałatką z czerwonej kapusty lub ćwikłą albo z pieczywem.

Łagodzący tonik malwowy

Łagodzi podrażnienia spowodowane przebywaniem w przesuszonym powietrzu i dymie papierosowym. Weź: 1 łyżkę suszonych kwiatów malwy, 1
szklankę wody. Zioła zalej w naczyniu i podgrzewaj, nie dopuszczając do wrzenia przez20 minut.
Zdejmij z ognia, przykryj i odstaw na noc. Przecedź
przez filtr do kawy. Zanurz w naparze waciki i układaj na twarzy, szyi i dekolcie. Zmyj po 20 minutach.

Śmietanka marchewkowa

Oczyszcza skórę więc może służyć jako mydło.
Doskonałe efekty przynosi przecieranie nią twarzy
i szyi kilkakrotnie w ciągu dnia. Odżywia, natłuszcza i przywraca skórze twarzy świeży koloryt. Weź:
1 średniej wielkości marchew , ½ szklanki słodkiej
śmietanki, 2 łyżki miodu, 1 żółtko. Marchew utrzyj
na drobnej tarce, wymieszaj w szklanym naczyniu
z żółtkiem, miodem, dodaj śmietankę. Trzymaj 2 godziny w lodówce, po czym wyciśnij przez gazę lub
odsącz na sitku. Przechowuj w lodówce przez 7 dni.

Oliwka winogronowa

Natłuszcza, zaróżowia i napina skórę. Szczególnie wskazana do skóry zwiotczałej i wyraźnie przesuszonej. Weź: 1 łyżkę zmiksowanych winogron, 3
łyżki oliwy z oliwek. Dokładnie wymieszaj na jednolitą masę. Rozsmaruj cienką warstwę na szyi, ramionach, rękach i dekolcie. Po 10 minutach delikatnie zdejmij nadmiar oliwki ręcznikiem.

Wesołych Świąt
i radosnej zabawy!

sport

Trzy pytania
do Prezesa „Pogoni”
Janusza Dąbka
 Jak Pan ocenia zakończoną rundę jesienną.
Początek rozgrywek w wykonaniu naszego zespołu był bardzo udany – cztery mecze i cztery
zwycięstwa. Później nastąpiło jakby rozprężenie
drużyny i niemoc strzelecka pomimo rozgrywania niezłych meczy. Zanotowaliśmy dużo remisów,
co – jak wiadomo – nie dostarcza wielu punktów.
Dopiero w ostatnim meczu tej rundy okazałe zwycięstwo 4:0 na wyjeździe z Rzemieślnikiem Pilzno
osłodziło ten niedosyt punktowy. W sumie ocena
zadowalająca – ale mogło być lepiej.
 Jak przebiegać będą przygotowania do rewanżów w okresie przerwy zimowej.
W składzie drużyny nie przewidujemy większych
zmian. Zawodnicy są już zgrani i tworzą dobry kolektyw. Chcemy natomiast włączyć do pierwszej
drużyny kilku utalentowanych juniorów. Początek
przygotowań nastąpi w połowie stycznia. Planujemy zajęcia na hali, basenie i nowym orliku. Tradycyjnie rozgrywane będą mecze sparingowe. W sumie będzie ich dziewięć, w tym z zespołami II i III
ligi (Stal Stalowa Wola, Stal Rzeszów, Sokół Sieniawa) oraz drużynami IV i V ligi z naszego regionu.
Chcę tu nadmienić, że nasze drużyny seniorów
i juniorów mają utalentowanych piłkarzy. Do kadry województwa powoływani są: z seniorów –
Arkadiusz Dąbek, Mateusz Staroń, Krzysztof Bigas, z juniorów – Grzegorz Czarniecki, Grzegorz
Kłak oraz Rafał Drożdżal. W sezonie zimowym
w II lidze futsalu (piłka halowa) występują – Robert Kurosz i Dominik Mazur.
 Od nowego sezonu piłkarskiego 2014/15
ma wejść w życie reorganizacja II ligi, która
może mieć wpływ na zmiany w III i IV lidze.
Planowane zmiany w II lidze obejmą zmniejszenie liczby drużyn, a tym samym spadek większej
liczby drużyn do III ligi, co pociągnie za sobą z kolei spadek zespołów z III do IV ligi. Jak to będzie
wyglądać w naszej IV Lidze Podkarpackiej, trudno obecnie powiedzieć. Teoretycznie przy spadku
drużyn z Podkarpacia IV ligę może opuścić nawet
7 drużyn. Dlatego też istotną rzeczą w rundzie wiosennej jest uplasowanie się drużyny w górnej części
końcowej tabeli rozgrywek. Myślę, że naszą drużynę stać jest na zdobycie takiego miejsca.

Półmetek IV Ligi piłkarskiej.
W połowie listopada dobiegły końca rozgrywki piłkarskie IV Ligi Podkarpackiej – rundy jesiennej. Leżajska drużyna na półmetku sezonu piłkarskiego zajęła 5 miejsce, gromadząc na swoim koncie 26 punktów. Nasi seniorzy na rozegranych 16 spotkań odnieśli 7 zwycięstw, 5 meczy zremisowali oraz doznali 4 porażek.
Życzymy naszej Pogoni, aby nowy 2014 rok był także pomyślny a rozgrywane mecze w rundzie wiosennej dostarczały wiele radości kibicom i sympatykom piłki nożnej.
(em)

Tabela po rundzie jesiennej – IV Liga Podkarpacka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

WISŁOKA
WÓLCZANKA
CRASNOWIA
COSMOS
POGOŃ
SOKÓŁ
PIAST
KOLBUSZOWIANKA
MOKRZYSZÓW
CZARNI
PISAROWCE
RZEMIEŚLNIK
STAL
STRUMYK
PRZEŁĘCZ
JEDNOŚĆ
WISŁOK

Mecze

Punkty

Bramki

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

41
35
31
26
26
24
24
22
21
20
19
19
19
19
16
11
8

45-11
38-20
33-22
25-16
17-10
23-23
22-19
28-37
23-27
20-25
20-35
23-25
25-24
27-36
19-27
15-27
16-35
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na ryby

Nie tylko ryby…
Zmieniają się czasy, dziś trudniej zdobyć
fundusze i dotacje bezpośrednio od firm.
Jednakże coraz lepiej postrzegana jest aktywność, która dają coś w zamian.
Grupa Żywiec od kilku lat prowadzi program
wolontariatu pracowniczego. Właśnie zakończyliśmy kolejny projekt, którego byłem liderem. Zdecydowałem się tylko dlatego, że wiem, iż mogę
polegać na kolegach z pracy, kolegach z koła wędkarskiego. Wiem też, że wypracowane przez lata
kontakty z samorządami, instytucjami i firmami,
opinia i zaufanie pozwalają mi na podejmowanie takich zadań. Zawsze mogę liczyć na pomoc.
Nie dysponując dużymi środkami (4000 zł)
wykonaliśmy ścieżkę rowerowo-pieszą wokół

ogrodzenia Browaru i ŻSiD. Dziś spokojnie i bezpiecznie wykorzystując ten 300 metrowy fragment ścieżki można dojechać od „Mewy” niemal
do kościoła w Starym Mieście, unikając przy tym
dużego ruchu.
Największa pomoc przyszła z niespodziewanej strony – Arkadiusz Baran, właściciel Firmy BUD-ROL COMPLEX (Stare Miasto 84,
tel. 696187591), mającej siedzibę w pobliżu, tak
się zaangażował, że końcowy efekt naszej pracy
przeszedł najśmielsze oczekiwania. Chciałbym,
by każdy, kto teraz korzysta z tej ścieżki, pamiętał
o tym! Dziękuję firmie „Hortino” za darowiznę
materiału na warstwę stabilizującą oraz sąsiadom
ścieżki za wyrozumiałość i przychylność – zrozumienie potrzeby społecznej. Dziękuję współpracownikom z Browaru i ZSiD, pracownikom firm
Sanit i ARA.

Po więcej informacji odsyłam na naszą stron ę
internetową. Są tam zdjęcia i lista osób, które pomogły. Zachęcam do jej odwiedzenia. Jeszcze 821
wejść i w tym roku odwiedzi naszą stronę 100 000
osób! Co rok, więcej osób zagląda na naszą stronę, za niecałe 6000 wejść będziemy mieli 400 000
odwiedzin!
Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzę w imieniu swoim i Zarządu koła PZW San
w Leżajsku, radości, spokoju, zdrowia (ryby bez
ości)! A w Nowym Roku: wszystkim szczęścia
i miłości a wędkarzom taaakiej ryby!
Wodom cześć!
Stanisława „Esox” Mączka
www.pzw.org.pl/1324
www.pzw.org.pl/1295

Tak było

KĄCIK SZACHOWY
Witam w świątecznym wydaniu BM.
Z tej okazji życzę Wszystkim radosnego i spokojnego Bożego Narodzenia oraz
szczęścia i pomyślności w Nowym Roku
2014.
Polecam rozwiązanie kolejnych szachowych zadań.
Powodzenia!!!

Tak jest

Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe)
Zadanie 1.

Zadanie 3.

Zadanie 2.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z ostatniego kącika szachowego w BM:
Zad. 1 - H:a8+, W:a8, W:a8 - mat,
zad. - 2 H:f7+, Kh8, H:g7 – mat, zad. 3
- H:f8+, K:f8, Wd8 – mat, zad. 4 - Hf6+,
W:f6, e:f6 - mat.
Andrzej Mazurkiewicz

Biuletyn Miejski nr 11–12 (244–245) listopad–grudzień 2013. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. Wydawca: Rada Miejska w Leżajsku.
Kolegium redakcyjne: Barbara Woś-Lisiecka (red. nacz.), Marek Karakuła, Eugeniusz Mazur, Celina Turosz, Iwona Tofilska, Janusz Berestka, Grzegorz Korasadowicz, Jolanta
Korasadowicz, Agnieszka Ruszak. Adres redakcji: 37-300 Leżajsk, Rynek 1, tel. 17 242 73 33 w. 138, http://www.lezajsk.um.gov.pl; e-mail: bm@lezajsk.um.gov.pl
Łamanie i druk: „Mitel”, 35-210 Rzeszów, ul. Baczyńskiego 9. Złożono do druku 6 grudnia 2013. Nakład 1300 egzemplarzy.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk dozwolony z podaniem źródła. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, zmiany tytułów. Za treść reklam nie bierze odpowiedzialności. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
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Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku
prezentuje

Efekty projektu skierowanego do osób niepełnosprawnych
pt. „Bądź sprawny na rynku pracy”
W grudniu 2013 r. mija rok od czasu rozpoczęcia realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku projektu „Bądź sprawny na rynku pracy”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wsparcie w ramach Priorytetu VI Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki koncentruje się
przede wszystkim na wybranych grupach docelowych, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się
na rynku pracy, zaś Poddziałanie 6.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (w ramach którego
realizowany jest projekt) zakłada wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym
rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku
skierował wsparcie w ramach niniejszego projektu do 20 osób bezrobotnych niepełnosprawnych,
z powiatu leżajskiego w wieku od 18 do 55 roku
życia, posiadających wykształcenie co najmniej
zasadnicze zawodowe.
W styczniu 2013 r. w wyniku przeprowadzonej
rekrutacji do pierwszej edycji projektu, z udziałem doradcy zawodowego i psychologa, wyłoniono 10 uczestników projektu (6 kobiet i 4 mężczyzn) z powiatu leżajskiego. Udział w projekcie
rozpoczęli spotkaniem z doradcą zawodowym
w ramach Indywidualnego Planu Działania. Planowane spotkania z doradcą zawodowym przeplatały się z pozostałymi działaniami w projekcie
przez cały okres uczestnictwa w projekcie.
W lutym wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w badaniach psychologicznych, które
miały na celu diagnozę predyspozycji osobowościowych uczestników projektu pod kątem wyboru kierunków doskonalenia zawodowego oraz
w 6-dniowym szkoleniu z zakresu rozwijania
i doskonalenia kompetencji społecznych.

Szkolenie „Kompetencje społeczne” (edycja 1)

W marcu uczestnicy projektu wzięli udział
w 3-dniowych Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy prowadzonych przez lidera klubu pracy oraz wspólnie z doradcą zawodowym
uzgadniali tematy indywidualnych szkoleń zawodowych.
W kwietniu i maju uczestnicy projektu odbywali szkolenia zawodowe z następujących za-

kresów: operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, pełna księgowość, fryzjer II stopień,
przedstawiciel handlowy, grafika komputerowa,
kucharz małej gastronomii, komputerowa obsługa hurtowni i magazynu z obsługą kasy fiskalnej,
język migowy I stopnia.
Kolejnym zadaniem jakie stało przed uczestnikami projektu było odbycie indywidualnych spotkań z pracodawcami, w efekcie których 10 pracodawców złożyło wnioski o organizację stażu.
Od czerwca uczestnicy projektu rozpoczęli staże w firmach i instytucjach powiatu leżajskiego. Obecnie uczestnicy pierwszej edycji projektu
kończą realizację 6-miesięcznych staży.
W sierpniu 2013 r. zakończyła się rekrutacja do
drugiej edycji projektu, również z udziałem doradcy zawodowego i psychologa, w ramach której wyłoniono kolejnych 10 uczestników projektu (5 kobiet i 5 mężczyzn) z powiatu leżajskiego.
Uczestnicy drugiej edycji projektu wzięli udział
w analogicznych działaniach projektu jak uczestnicy pierwszej edycji: spotkania z doradcą zawodowym w ramach Indywidualnego Planu Działania, badania psychologiczne, szkolenie „Kompetencje społeczne”, Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, indywidualne szkolenia zawodowe
(operator wózka widłowego, operator obrabiarek
CNC, grafika komputerowa z elementami DTP,
kurs rysunku technicznego w programie AUTOCAD, komputerowa obsługa hurtowni i magazynu z obsługą kasy fiskalnej, kurs gastronomiczny, pracownik biurowy + kadry) oraz indywidualne spotkania z pracodawcami. Od grudnia 2013
r. uczestnicy tej edycji projektu rozpoczynają staże w różnych firmach i instytucjach powiatu leżajskiego i jego okolicach. Staże te będą trwać maksymalnie do końca maja 2014 r. gdyż realizacja projektu jest zaplanowana do końca czerwca 2014 r.

Szkolenie „Kompetencje społeczne” (edycja 2)

Dodatkowo uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania ze zwrotu kosztów przejazdu
za udział w działaniach projektowych oraz zwrotu
kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
Działaniami wspierającymi aktywizację uczestników projektu są spotkania zespołu interdyscyplinarnego, w trakcie których specjaliści pracujący z uczestnikami omawiają na bieżąco, by udzie-

lane wsparcie było dostosowane do indywidualnych potrzeb, a tym samym jak najbardziej skuteczne. Zostały zrealizowane 2 grupowe spotkania dla pracodawców (po jednym w każdej edycji projektu) o profilach działalności zbieżnych
z kompetencjami uczestników projektu.

Spotkanie dla pracodawców (edycja 1)

Ważnym punktem spotkań był temat zatrudniania osób niepełnosprawnych i ich aktywizacji zawodowej, dlatego cieszy nas liczny i chętny
w nich udział. W trakcie spotkań prezentowano
również profile zawodowe uczestników poszczególnych edycji projektu, co mogło być pomocne
w doborze odpowiednich pracowników.

Spotkanie dla pracodawców (edycja 2)

Podsumowując dotychczasową realizację projektu na uwagę zasługuje fakt, że pomimo początkowych trudności z rekrutacją do projektu (związanych z małą liczbą osób spełniających kryteria
udziału w projekcie), w obydwu edycjach projektu żaden z uczestników projektu nie zrezygnował
z udziału w projekcie w trakcie jego trwania, co
więcej frekwencja we wszystkich działaniach projektowych była praktycznie 100%. Naszym zdaniem świadczy to o odpowiednio dobranej ofercie i atrakcyjności tego projektu. Niewątpliwie za
sukces projektu i osób będących w tak trudnej sytuacji na rynku pracy należy uznać ponadplanową
liczbę deklaracji zatrudnienia po odbytym stażu,
jakie złożyli pracodawcy współpracujący z urzędem w ramach projektu.
Mniej wymierną korzyścią, ale jakże ważną dla
osób nierzadko wycofanych z życia społecznego,
jest ich integracja, a nawet zawiązane przyjaźnie.
Wszystko to pokazuje rzeczywistą potrzebę jego
realizacji, a zadowolenie jego uczestników, to dla
nas największa nagroda i zachęta do dalszej pracy.
Małgorzata Bęben
(kierownik projektu)

Projekt „Bądź sprawny na rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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