GRUDZIEŃ 2009 – Nr 12 (197); Rok XVIII

Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku

ISSN 1232–4930

Cena: 1,50 zł



dzień za dniem

A teraz
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(o wyprawie T. Janasa czytaj
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Wspaniałe, głęboko poruszające, zmuszające do refleksji, pełne filozoficznych i literackich odniesień kazanie o istocie patriotyzmu wygłosił o. Efrem Obruśnik.
Wzruszający, wyciskający łzy, wyjątkowy
w treści i formie patriotyczny program artystyczny przedstawiła młodzież z Zespołu
Szkół w Nowej Sarzynie.
Ostatnim akcentem Wielkiego Dnia było
złożenie wieńców przed pomnikiem poległych w walkach o wyzwolenie Polski. Z bazyliki prowadziła wszystkich Miejska Orkiestra Dęta pod dyrekcją E. Sarzyńskiego, która wcześniej zapewniła oprawę mszy św.
W imieniu miasta Leżajska wieniec złożyli i hołd poległym oddali: przewodniczący
Rady Miejskiej Wojciech Tokarz, wiceprzewodniczący Marek Karakuła oraz zastępca
Burmistrza Leżajska Piotr Urban.
Przed pomnikiem, przy którym wartę pełnili
harcerze z Hufca Leżajsk, zapłonęły znicze.
Czy one wciąż płoną w nas?

(bwl)

Wielki Dzień

11 listopada br. przypadła 91 rocznica odzyskania niepodległości przez nasz
kraj. Tego dnia w samo południe do leżajskiego sanktuarium przywiodła setki
mieszkańców Leżajska i okolic nas miłość
do Ojczyzny.
O godzinie 12 rozpoczęła się szczególnie
uroczysta, koncelebrowana msza św. w intencji ojczyzny, także tej małej – Ziemi Leżajskiej, a także zakonników, którzy 25 lat
temu złożyli śluby i złożyli franciszkański habit. Koncelebrze przewodniczył o. Czesław
Gniecki – prowincjał Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP.
W tym Wielkim Dniu do bazyliki przybyli kombatanci, żołnierze Armii Krajowej, byli
więźniowie polityczni, przedstawiciele władz
samorządów lokalnych, poczty sztandarowe
szkół, instytucji i organizacji, harcerze, którzy pełnili wartę przy pomniku – symbolicznym grobie patriotów, którzy zginęli w licznych zrywach wyzwoleńczych od Powstania
Listopadowego począwszy, członkowie Jednostki Strzeleckiej 2035, którzy pełnili funkcję liturgicznej służby ołtarza.
Intencji tej mszy św. było wiele – główne to:
dziękczynienie za dar wolności i prośba o to,
abyśmy wszyscy umieli właściwie z tej wolności korzystać dla dobra całego narodu.
Tego dnia w leżajskiej bazylice wielokrotnie padały słowa: „ojczyzna”, „patriotyzm”.
Słyszeliśmy też pytania o ich rozumienie,
znaczenie, odczuwanie, determinację. Czy
rozumiemy słowo: ojczyzna? Czy wiemy, co
to: patriotyzm?

Koleżance Małgorzacie Cagara-Macek
szczere wyrazy żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

SYNA
składają
Burmistrz oraz koleżanki i koledzy
z Urzędu Miejskiego w Leżajsku

Wyróżnienie
Aleksandra Wyszyńska uczennica Gimnazjum Miejskiego im. Władysława Jagiełły w Leżajsku otrzymała wyróżnienie
w IX Edycji Konkursu Historycznego „Drogi do Wolności” w kategorii fotografia.
Organizatorem konkursu była Fundacja
Centrum Solidarności w Gdańsku. Konkurs
skierowany był do młodzieży gimnazjalnej
i licealnej. Jego celem było upowszechnienie wydarzeń, które miały wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1989
roku.
W kategorii fotografia „Relikt PRL’u”,
uczestnik miał wykonać zdjęcia, które dokumentują zachowane do tej pory relikty
z czasów PRL. Każdy zestaw zawierał 3 fotografie: przedmiot, miejsce, człowiek. Komisja
oceniała pomysł, prezentację, walory artystyczne oraz umiejętność wykonania słuszności swego punktu widzenia.
Konkurs był jednoetapowy. Wyniki były
opublikowane 21 września br. na stronie internetowej Fundacji.
W dniach 26 i 27 października 2009 r. laureaci konkursu „Drogi do Wolności” zostali zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, połączoną ze zorganizowanym przez
Fundację zwiedzaniem Gdańska.

(uw)

Na okładce:
Odwiedziny św. Mikołaja w Przedszkolu
prowadzonym przez zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Leżajsku.

Ogłoszenie

Uprawnienia
Ministra Infrastruktury
wykonuję

Ś W I A D E C T WA
CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ
BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
I LOKALI MIESZKALNYCH
tel. 0 509 494 877
Zapraszam



dzień za dniem

HiT 2009
W dniach 13–15 listopada br. Leżajsk
został owładnięty przez harcerzy i harcerki z całego regionu. Około 150 osób
przyciągnął do naszego miasta 6 Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej
HiT 2009. Impreza organizowana przez
Hufiec ZHP Leżajsk zyskała sobie przez
te kilka lat sporą popularność. Pomysłodawcą festiwalu i do dziś głównym organizatorem tego przedsięwzięcia jest Komendant Hufca ZHP Leżajsk – Damian
Wyszyński.
Przez cały sobotni dzień trwały na scenie MCK przesłuchania, którym sumiennie
przyglądali się jurorzy: Urszula Wyszyńska,
Radosław Bieńkowski, Andrzej Wyszyński,
Ewa Wielińska, Bożena Zygmunt i Elżbieta
Furmańska.
Wieczorem, podczas koncertu galowego
poznaliśmy zwycięzców. Tym razem Grand
Prix Festiwalu zdobył zespół z Leżajska –
Zamszowa Pufa. W kategorii zespołowej:
I miejsce zdobyła 17 Stalowowolska Drużyna Harcerzy Starszych im. mjr. Dobrzańskiego ps. HUBAL za piosenkę „Moi przyjaciele”,
II miejsce poszło do 34 RwDH im. F. Marciniaka – za piosenkę „Kora”, a trzecie równorzędnie otrzymały 1 drużyna Harcerska „Nieprzetartego Szlaku” z OSW oraz 21 Przemyska Drużyna Harcerska im. Szarych Szeregów. W kategorii solowej: I miejsce zdobyła Gabriela Szczur za piosenkę „Tak jak góry
razem stoją” (Hufiec Jasło), drugie – Izabela Hejnosz z Hufca Łańcut, trzecie – Patrycja
Porębna z Hufca Łańcut.
Po występie nagrodzonych, mikrofon
w swoje ręce przejął zespół MANITOU, który
po długiej przerwie znów występuje w starym składzie.
Mimo zimowej scenografii na scenie tego
dnia było naprawdę gorąco. Emocje związane z przeglądem, spotkania z długo niewidzianymi przyjaciółmi, a potem wspólna zabawa podczas świetnego koncertu
Manitou obudziły wiele pozytywnej energii zarówno wśród harcerzy jak i gości.
Wśród gości znaleźli się także przedstawiciele Chorągwi z Komendantką Władysławą Domagałą na czele. W Koncercie Galo-

Światowy dzień pluszowego misia

Czytanki w Bibliotece

wym uczestniczyli także Starosta Leżajski
Józef Majkut, oraz zastępca Burmistrza Leżajska Piotr Urban.
Wszyscy, którzy przybywają na ten festiwal podkreślają, że jest to dla nich przede
wszystkim świetna zabawa. HiT to nie tylko
wydarzenia sceniczne. Harcerze przez te trzy
dni wspólnie śpiewają, bawią się i modlą.
Tradycyjnie już w piątkowy wieczór odbywa się „świeczkowisko”, podczas którego następuje integracja środowiska harcerskiego.
Wspólna zabawa, śpiew i rozważania przy
świecach sprzyja rozładowaniu stresu przed
przesłuchaniami. W tym roku na „świeczkowisku” odwiedził harcerzy Starosta Leżajski
– Robert Żołynia.
W sobotę o północy w szkole, w której
swój nocleg mają przybyli harcerze, odbywa się harcerska Msza Święta. Najsmutniejszy jest trzeci dzień, kiedy to, po pożegnalnym apelu, trzeba się rozstać i czekać do następnego roku na kolejny festiwal. Dla wielu
harcerzy jest to bowiem najważniejsze wydarzenie, na które oczekują z niecierpliwością przez cały rok.

A. Margas

Sponsorzy HiT 2009: Miejskie Centrum
Kultury w Leżajsku, Urząd Miasta w Leżajsku, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Urząd
Gminy w Leżajsku, Browar Leżajsk, Miejski
Zakład Komunalny w Leżajsku, Nadleśnictwo Leżajsk, Termoinstal Łańcut, Firma Altech z Nowej Sarzyny, BMF Polska w Leżajsku, Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Leżajsku,
Pizzeria Delfinek w Leżajsku, Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku, Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku, Studio
Reklamy Decoro, Firma „Rolnik” Helena i Zenon Grabarz, P.P.H.U. Dominik Duduś, Usługi
Remontowo-Budowlane Jacek Dolecki.

W dniu 25 listopada Puchatek, Uszatek, Paddington i Colargol z błyszczącymi oczami albo oklapniętym uchem –
wszystkie pluszowe misie na całym świecie mają swoje święto.
Pierwsze urodziny pluszowy miś miał
w 1902 roku. Wówczas prezydent USA Theodore Roosevelt – zapalony myśliwy – nie
dopuścił do zastrzelenia małego niedźwiadka. Wykorzystano zdrobniałe imię prezydenta i zaczęto sprzedawać zabawki pod nazwą
Teddy Bear. W ciągu 100 lat zabawka stała
się jednym z najważniejszych symboli światowej pop-kultury. Jest bohaterem niezliczonej ilości bajek i książek dla najmłodszych.
Urodziny misia Teddy Bear i wszystkich
innych pluszowych misiów świętowano
również w Bibliotece Publicznej w Leżajsku. Tego dnia odwiedziły bibliotekę dzieci
z Przedszkola „Promyczek”. Tematem spotkania były oczywiście misie, ulubione pluszaki
naszego dzieciństwa. Przedszkolakom bajki o „Misiu Łakomczuchu” oraz „Złotowłosej
i trzech misiach” przeczytały: kierownik biblioteki Jolanta Korasadowicz i Iwona Tofilska z Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta. Ogłoszono również konkurs plastyczny
„Mój ulubiony miś”.
Trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat
bez pluszowego misia. Mimo upływu lat miś
wciąż jest najlepszym przyjacielem każdego
dziecka, najmilszą jego przytulanką.

(kas)

W Leżajsku można już pobrać
próbki szpiku kostnego
Od 18 listopada br. pobierane są
w Leżajsku próbki szpiku kostnego.
Każdy, kto chce zostać dawcą szpiku kostnego, może się zgłosić do Oddziału Terenowego Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które mieści się w leżajskim
Szpitalu Powiatowym.

Z okazji zbliżających się świąt
Bożego Narodzenia zdrowia, spokoju
i radości oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku 2010
składają Mieszkańcom Leżajska
Zarząd i członkowie Stowarzyszenia
Bezpieczne Miasto Leżajsk



Teraz Tybet

Szachy z Mikołajem
6 grudnia br. w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki odbył się VI Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych o Puchar Burmistrza Miasta Leżajska pod honorowym Patronatem Starosty Leżajskiego.
Uroczystego powitania zawodników jak
i zaproszonych gości: Burmistrza Leżajska
Tadeusza Trębacza, przewodniczącego
Rady Miasta Wojciecha Tokarza oraz Powiatowego Organizatora Sportu Eugeniusza Josse dokonała pani dyrektor Zespołu
Szkół Technicznych Halina Samko. Następnie oficjalnego otwarcia turnieju dokonał
Burmistrz Miasta Leżajska, życząc szachistom osiągnięcia jak najlepszych wyników.
Organizatorem przedsięwzięcia był Prezes UKS przy Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku – Andrzej Mazurkiewicz, natomiast
turniej sędziowali: Marian Bysiewicz i Dariusz Malita – nauczyciel ZST w Leżajsku.
W VI Mikołajkowym turnieju wzięła udział
rekordowa ilości 276 uczestników, którzy do naszego miasta przyjechali z ponad
trzydziestu miejscowości południowej Polski. Wśród uczestników zawodów byli także
zawodnicy z Ukrainy (Lwów, Stryj oraz Nowojaworowsk).
Dużą atrakcją i ogromnym przeżyciem dla
najmłodszych była wizyta św. Mikołaja, który wręczył wszystkim uczestnikom turnieju
paczki.

Mieszkańcom Leżajska
i Ziemi Leżajskiej
ciepłych i pogodnych, pełnych wiary,
nadziei i miłości
świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i spełnienia
marzeń
w Nowym Roku 2010

życzy
Jan Burek
członek Zarządu Województwa
Podkarpackiego

Finał zmagań szachistów nastąpił po rozegraniu 9 partii. Uroczystego zakończenia
dokonali Starosta Leżajski Robert Żołynia
oraz Zastępca Burmistrza Leżajska Piotr
Urban. Następnie H. Samko i W. Tokarz
przystąpili do dekoracji wszystkich szachistów pamiątkowymi pucharami, medalami, cennymi nagrodami oraz upominkami.
Przeprowadzenie tak wielkiej imprezy
możliwe było dzięki wsparciu dyrekcji i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku, władz miasta, powiatu oraz sponsorów,
którym organizatorzy serdecznie dziękują.

(ut)

Z tej szczególnej okazji, jaką są Święta Bożego
Narodzenia, pragnę złożyć
wszystkim mieszkańcom Ziemi Leżajskiej najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha i radości płynącej z faktu narodzenia Zbawiciela oraz
wszelkiej pomyślności. Niech świąteczne
dni upłyną w miłej i rodzinnej atmosferze
a Nowy Rok spełni marzenia.
Zbigniew Rynasiewicz
poseł na Sejm RP

Tadeusz Janas niemal od zawsze uprawia turystykę wysokogórską. Można
powiedzieć, że z pięciotysięcznikami
jest już za pan brat. Pasja wspinania się,
zdobywania szczytów zaczęła się w czasie
studiów i tak trwa. Celem ostatniej wyprawy był... Tybet.
W 2007 roku T. Janas wraz z przyjaciółmi
wspiął się na „dach Europy” czyli najwyższy
szczyt kontynentu Mont Blanc. Rok później
najpierw zdobył dwa różne szczyty w wysokich Taurach (najwyższych partiach Alp austriackich) potem wszedł na Elbrus w Kaukazie (5600 metrów). W tym roku pojechał
do Maroka, by wejść na Tupkal, najwyższy
szczyt gór Atlas w Afryce (4150 metrów),
a potem przez calutki wrzesień błądzić
po górach Tybetu i Chinach.
– Zawsze staram się zrobić w roku dwie wyprawy: jedną krótszą, trwającą pięć, sześć dni,
i drugą znacznie dłuższą - mówi Tadeusz Janas. – W tym roku celem tej dłuższej był Tybet.
Przyjechaliśmy ze świata, pędzącego w szalonym tempie, do świata, zastygłego w czasie,
który gdzie indziej zamieniony jest w martwe muzea, skanseny. Tu jeszcze tętni życiem
i funkcjonuje prawie bez współczesnej cywilizacji. W tym raju surowego piękna, ciszy
wśród czortenów, mnichów, klasztorów zaliczanych do ginących cudów ziemi na wysokości 4,5 tys. – 5,5 tys. metrów spędziliśmy 14
niepowtarzalnych dni.

Ta wyprawa technicznie miała inny charakter niż dotychczasowe – nie była czekaniem
na odpowiednią pogodę, nie potrzebne były
czekany i raki, nie było śniegu ani kostniejącego mrozu. Ale było też niebezpiecznie;
w Tybecie nie wchodzi się na szczyty, lecz
chodzi udeptanymi przez kozice ścieżkami
w nadziei, że tym sposobem uniknie się lawiny kamieni. I w Tybet idzie się zawsze z tybetańskim przewodnikiem.
O tej niezwykłej wyprawie, o jakby zastygłym w czasie życiu Tybetańczyków, ich tradycji, wierze i obyczajach Tadeusz Janas
opowie podczas otwarcia wystawy fotogramów z tej wystawy w połowie lutego 2010
z Muzeum Ziemi Leżajskiej.

(bwl)



wywiad miesiąca
Rozmowa
z Wiesławem Ciskiem
Naczelnikiem
Urzędu Skarbowego w Leżajsku
• Od pewnego czasu zarządza Pan Urzędem Skarbowym w Leżajsku? Procedura
wyłonienia Naczelnika placówki administracji podatkowej jest chyba nieco skomplikowana.
• Istotnie, nie dzieje się to z dnia na dzień.
22 lipca ubiegłego roku Minister Finansów
powołał mnie na stanowisko pełniącego
obowiązki Naczelnika Urzędu Skarbowego w Leżajsku. W październiku 2008 roku
zostały ogłoszone konkursy na stanowiska
Naczelników Urzędów Skarbowych na terenie naszego kraju. Przystąpiłem do konkursu i w dalszej kolejności w lutym 2009 roku
zdałem część pisemną egzaminu, natomiast
w kwietniu 2009 roku – część ustną. Ostatecznie 10 lipca tego roku Minister Finansów powołał mnie na stanowisko Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Leżajsku i do chwili
obecnej kieruję naszym urzędem.
• Podobno leżajska placówka skarbowa
jest Pana pierwszym i jak dotąd jedynym
miejscem pracy.
• To prawda. Pracę w Urzędzie Skarbowym
w Leżajsku rozpocząłem pod koniec czwartego roku studiów to jest 1 maja 1994 roku.
Przez dwa lata pracowałem w referacie podatku dochodowego od osób fizycznych,
następnie od lipca 1996 roku – do chwili
powołania na stanowisko pełniącego obowiązki Naczelnika Urzędu – w referacie kontroli podatkowej.
• Jakie wrażenia pozostawił w Pana pamięci tamten czas?
• Bardzo miło wspominam tamten okres.
Przez ostatnie 12 lat była to praca głównie
w terenie, ciągle nowe ciekawe sprawy, były
to czasy, gdy na naszym terenie powstawały
nowe podmioty gospodarcze, które świetnie
sobie radzą nie tylko na naszym lokalnym
rynku ale i na zewnątrz. Sukces tych osób
powoduje zwiększenie zatrudnienia, wyższe
obroty, dochód stwarza większe wpływy do
budżetu nie tylko państwa, ale i lokalnych
samorządów.
Należy takim ludziom pomagać, stwarzać
przyjazne warunki do dalszego ich rozwoju,
odpowiedniego działania, ponieważ – a to
już wiem z doświadczenia – te osoby niejednokrotnie zainwestowały cały swój majątek. Ja bardzo się cieszę, że mamy na naszym terenie ludzi, którzy potrafili się znaleźć w nowej rzeczywistości i znakomicie sobie z tym radzą.
• Na jakich sprawach zamierza Pan skupić swą uwagę kierując urzędem?
• Bardzo mi zależy na stworzeniu coraz
sprawniejszej i jak najbardziej profesjonalnej obsługi klientów naszego urzędu, zwiększeniu liczby prowadzonych szkoleń dla podatników oraz młodzieży w szkołach.
W Urzędzie Skarbowym w Leżajsku pracuję już 16 lat, praca z doświadczonymi ludźmi sprawia mi wiele satysfakcji, wiem w jakiej
dziedzinie dany pracownik jest dobry i staram się to maksymalnie wykorzystać. W dzisiejszych czasach liczy się szybkość reakcji na
nowe możliwości, wyzwalanie nagromadzonego potencjału wśród współpracowników
oraz generowanie kreatywnych rozwiązań.
Wykonywanie tych zadań uwarunkowane
jest efektem wykorzystania nie tylko zaplanowanego czasu pracy, ale głównie potencjału
wszystkich pracowników. Rotacja zatrudnienia w naszym urzędzie jest bardzo mała, pracują tutaj naprawdę świetnie przygotowani



fachowcy, którzy zawsze służą swoją pomocą oraz dużym doświadczeniem.
• Podatnicy zwykle potrzebują pomocy, dobrej informacji, bo przepisy podatkowe dość często się zmieniają.
• Wszystkie zmiany podatkowe idą w dobrym kierunku, redukują zakres obowiązków formalnych, dają lepsze gwarancje
proceduralne i znacznie ograniczają pewną ogólną represyjność systemu podatkowego. Oczywiście nie sprawią one, że płacenie podatków stanie się ulubionym hobby
każdego Polaka. Jednak stworzenie jasnych
przejrzystych zasad będzie pozytywnie odbierane przez wszystkich zainteresowanych.
Bez względu na to, czy w nowym roku PKB
wzrośnie, czy też spadnie, podatki będą na
pewno lepsze.
• Co się zmieniło w administracji podatkowej od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej?

klaracji VAT po przeprowadzonej kontroli podatkowej. Podatnik w wielu przypadkach widzi swój błąd, zgadza się z ustaleniami kontroli i sam z własnej woli składa
stosowne dokumenty podatkowe.
Od momentu wejścia Polski w struktury
unijne obowiązuje bardzo popularna wśród
podatników, którzy budują domy, remontują mieszkania ulga dotycząca zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od
dnia 1 maja 2004 roku.
Od 1 stycznia 2009 roku obowiązuje dwustopniowa skala podatkowa w wysokości
18% i 32%, niezależnie od tego funkcjonuje podatek liniowy w wysokości 19%, istnieje obowiązek zawiadamiania przez urząd
skarbowy podatnika o zamiarze wszczęcia
kontroli podatkowej, od tej zasady są pewne wyjątki generalnie odnoszące się do eliminowania tzw.,szarej strefy” oraz likwida-

Urząd przyjazny podatnikowi

Wiesław Cisek
• Z chwilą wejścia naszego kraju do europejskiej wspólnoty nasz system podatkowy
cały czas ulega różnym przemianom, otworzyły się olbrzymie rynki zbytu, potężny rynek
pracy. Nie będę zanudzał czytelników szczegółami, gdyż jest ich bardzo dużo. Najistotniejsze zmiany nastąpiły w podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowym od
osób fizycznych i prawnych, ordynacji podatkowej oraz ustawie o rachunkowości.
• Dla podatników to zmiany na lepsze,
czy na gorsze?
• Warto odnotować, że nowelizacje podatkowe z przełomu lat 2007 do 2009 uchylają pewne przepisy, które przyczyniły się do
ogólnego wrażenia, że polski system podatkowy ma charakter represyjny. Symbolem tego niekorzystnego wrażenia była
tzw. sankcja watowska wymierzana w wysokości 30% kwoty zaniżonego zobowiązania. Przepisy dotyczące tej sankcji zostały uchylone. Od 2007 r. podatnicy nie mają
już obowiązku składania w urzędach skarbowych miesięcznych deklaracji PIT-4 i PIT5, istnieje możliwość składania deklaracji
VAT-7, VAT-7K, zeznań podatkowych drogą
elektroniczną.
Bardzo pozytywną zmianą jest możliwość
składania korekt zeznań podatkowych, de-

cji możliwości popełnienia wykroczeń lub
przestępstw karno-skarbowych.
Istotną zmianę wprowadziła nowelizacja
ustawy o PIT z 6 listopada 2008 r., która zakłada możliwość odliczenia zapłaconych za
granicą składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne dot. państw należących do Unii
Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
Od kilku lat funkcjonuje Krajowa Informacja Podatkowa, gdzie telefonicznie lub za
pomocą internetu można uzyskać wyczerpującą odpowiedz na temat podatków.
Cały czas działa system VIES, dzięki któremu monitorujemy nabycia oraz dostawy
wewnątrzwspólnotowe w poszczególnych
okresach z określonymi kontrahentami.
Polska administracja podatkowa bierze
udział w powołanym decyzją Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy na okres 2008–
2013 programie działania Wspólnoty zmierzającym do usprawnienia systemu podatków pośrednich na rynku wewnętrznym,Fiscalis”. Bardzo ważną funkcją tego programu
jest wymiana doświadczeń i poglądów oraz
rozwiązywanie wspólnych problemów administracji podatkowych krajów unijnych.
Ponadto polska administracja podatkowa należy do członków założycielskich IOTA,

sukcesy
organizacji zrzeszającej 41 administracji podatkowych.
Głównym celem tej organizacji jest stworzenie warunków dla wymiany doświadczeń
między administracjami podatkowymi poszczególnych krajów oraz fachowa pomoc
techniczna w zakresie modernizacji, usprawnienia systemów podatkowych.
• Jak się pracuje w urzędzie, który nie
cieszy się powszechną sympatią?
• Nie mogę zgodzić się z tą opinią, w wielu
rankingach prowadzonych przez różne organizacje biznesowe, stowarzyszenia przedsiębiorców, a nawet organy unijne administracja skarbowa jest jedną z najlepiej zorganizowanych i zarządzanych administracji
w naszym kraju.
Ciągle rośnie liczba wyróżnianych urzędów skarbowych, coraz więcej pracowników uzyskuje status urzędnika służby cywilnej. Zmiany w podatkach, uproszczenie
całego systemu podatkowego, ułatwienia
organizacyjne, aktywność urzędów w prowadzeniu współpracy ze szkołami, wszystkie te działania zwiększają zaufanie podatników do służb skarbowych.
Wprowadzenie tzw. „dni otwartych”, wydłużenie godzin pracy w okresie wzmożonej
akcji składania zeznań podatkowych to także ma wpływ na pozytywny odbiór ze strony podatników.
W 2008 roku Zakład Public Relations Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przeprowadził edycję badań,Wizerunek rzeszowskich urzędów”. Celem badań
była analiza wizerunku rzeszowskich urzędów i urzędników wśród klientów.
Najwyższy poziom wskaźnika jakości obsługi klientów uzyskał Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie.
W tym roku mija 90 lat polskiej administracji skarbowej, to także historia wielu ludzi, którzy oddali swoje umiejętności i wiedzę w służbie naszemu krajowi, bez aparatu skarbowego żadne państwo nie może
funkcjonować. Coraz więcej osób to rozumie, dlatego tak wysoko ocenia pracę moich koleżanek i kolegów.
• Przyznaję, że to pytanie było trochę
przekorne. Wiem przecież, że leżajski
Urząd Skarbowy otrzymał w tym roku
szczególne wyróżnienie.
• W wyniku przeprowadzonego konkursu
zorganizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie oraz Izbę Skarbową w Rzeszowie nasz urząd w czerwcu
2009 roku nasz urząd otrzymał wyróżnienie i tytuł,Życzliwy Urząd Skarbowy Województwa Podkarpackiego”. Znaleźliśmy
się w gronie czterech wyróżnionych urzędów, jest to nasz duży sukces. Nagrodzone urzędy wybrane zostały na podstawie
ankiet wypełnianych przez podatników,
w których pod uwagę brane były między
innymi kompetencje urzędników, jakość
udzielanych informacji oraz organizacja
pracy w urzędzie.
Chciałbym jeszcze dodać, że w 2005 roku
Buisnes Center Club przyznał naszemu
Urzędowi Skarbowemu w Leżajsku certyfikat: „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”.
• Gratuluję i dziękuję za rozmowę.
• Ja również dziękuję. A korzystając z okazji chciałbym wszystkim życzyć zdrowych,
spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
szczęśliwego Nowego 2010 Roku.
• Dziękuję w imieniu wszystkich Czytelników.

World Masters Games

DRYPS kolejny raz na szczycie
W dniach 10–18 października br. w stolicy Australii odbyły się Igrzyska Olimpijskie Masters. Na trybunach
stadionu w Sydney codziennie zasiadało kilkadziesiąt tysięcy widzów. Na murawie stadionu kilka tysięcy zawodników przygotowywało się do startu w 30 konkurencjach sportowych.

Zasłużone II miejsce i srebrny medal dla Ryszarda Drypsa.

Niesamowita atmosfera i klimat stadionu udzielały się
niecodziennym sportowcom. Była to bowiem olimpiada nietypowa, bo organizowana dla zawodników w różnym wieku,
nie zrzeszonych w żadnych klubach, ale kochających sport
i wciąż z zapałem trenujących swe ulubione dyscypliny.
Na tegoroczną Olimpiadę do Sydney wybierała się z Leżajska dwójka zapalonych biegaczy – Zofia Turosz i Ryszard
Dryps.
Niestety, pani Zofia Turosz musiała zrezygnować z wyjazdu z powodu kontuzji kolana. Miała startować w biegach długodystansowych w kategorii kobiet, które ukończyły 70 lat.
Ryszard Dryps startował w kategorii mężczyzn w przedziale wiekowym 50–54 lat. Brał udział w biegach na dystansie 800 m i 1500 m.
W eliminacjach biegu na 800 m uczestniczyło 60 osób,
a do finału zakwalifikowanych zostało jedynie 12. Po ciężkiej walce, na metę jako drugi dobiegł reprezentant Polski,
Ryszard Dryps. Miejsce na podium obok mieszkańca Ziemi Leżajskiej zajęli reprezentanci Nowej Zelandii i Hiszpa-

nii. W kolejnym biegu na 1500 m niemalże ułamki sekund
zdecydowały o tym, Dryps uzyskał wynik plasujący go na IV
miejscu. A więc na pierwszym miejscu poza podium. To najgorsze miejsce dla zawodnika – pierwsze już niemedalowe.
Czasem ułamki sekund decydują o tym, że medal, który był
już na wyciągnięcie ręki, trafił do kogoś innego.
Ale mimo wszystko Ryszard Dryps ma powody do zadowolenia. W końcu przywiózł z Olimpiady w Sydney srebrny
medal! Srebro za 800 metrów, czwarte miejsce za bieg na
dystansie 1500 metrów – to wielki sukces.
Jak nam powiedział po powrocie wicemistrz olimpijski
z Sydney, wyjątkowy pracownik HORTINO ZPOW Leżajsk Sp.
z o.o., jest on wdzięczny macierzystemu zakładowi pracy za
kilkuletni sponsoring umożliwiający mu rozwój i odnoszenie
tak spektakularnych sukcesów sportowych.
Ryszard Dryps za naszym pośrednictwem pragnie złożyć
też gorące podziękowania burmistrzowi Leżajska za okazaną pomoc w realizacji marzeń o wyjeździe na Olimpiadę do
Sydney. Zrewanżował się zdobyciem srebrnego medalu.

(bwl)

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka



gospodarka
Piotr Urban – zastępca Burmistrza Leżajska, który nadzoruje i prowadzi
wszystkie zadania związane z budową, rozbudową, modernizacją, dokumentacją projektową infrastruktury w naszym mieście, informuje o aktualnej sytuacji, o postępie prac w dziedzinie inwestycji miejskich.
Dobiega końca rok nie tylko kalendarzowy, ale też budżetowy i inwestycyjny. Nie
ukrywam, że jestem usatysfakcjonowany
postępem prac w zakresie realizacji zadań
inwestycyjnych i remontowych zaplanowanych na ten rok. Wszystkie inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, a inne – również zgodnie z harmonogramem – są finalizowane.
Jedną z ważniejszych inwestycji drogowych miasta na ten rok jest budowa drogi
łączącej ulicę Podolszyny z Siedlanką i przebudowa ulicy Polnej oraz Borki, na które to
zadania otrzymaliśmy dotację unijną.
Ulica Borki ma już nową nawierzchnię.
Zakończona została też wzdłuż niej budowa chodnika.
Budowa drogi łączącej ulicę Podolszyny
z Siedlanką jest w toku. Dotacja unijna to
z jednej strony dla nas spora finansowa ulga,
ale z drugiej – narzucenie wielkiej dyscypliny, konieczność skrupulatnego przestrzegania harmonogramu prac. Jak dotąd wszelkie działania przewidziane na ten rok zostały bądź zrealizowane, bądź dobiegają końca.
Obecna kumulacja wysiłków wiąże się z wykonaniem podbudowy i na tym etapie przewidziane jest zakończenie prac w tym roku
– wszystko zgodnie z harmonogramem. Ta
inwestycja ma być sfinalizowana w połowie
2010 roku.
Ulica Polna. Zakończyliśmy pewien ważny etap prac. Mamy już wyprofilowaną drogę, ułożone krawężniki, położyliśmy na całej ulicy masę profilującą. Taki stan zostanie do wiosny. Zrobiliśmy to po to, żeby
po pierwsze można było w miarę wygodnie przejechać tą ulicą (bez konieczności omijania dziur), po wtóre – żeby można było w sezonie zimowym zadbać o jej
utrzymanie.
Ulica Górna. Przebudowa tej ulicy jest
mocno rozciągnięta w czasie, a to z tego
względu, że Zakład Energetyczny miał zbudować nową stację trafo w nieco innym
miejscu, zaś procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę mają określony tryb postępowania – nie są to sprawy,
które można załatwić od ręki, o czym doskonale wiemy. Przebudowywaliśmy więc
tę ulicę etapami. Teraz nastąpiło wzmożenie prac, ponieważ Zakład Energetyczny wybudował już stację trafo i rozpoczął
układanie pod chodnikami kabli energetycznych. Wkroczyliśmy więc w decydującą

Ulica Tomasza Michałka.



fazę prac. Można powiedzieć, że podążamy
w ślad za Zakładem Energetycznym – tam,
gdzie zostały już położone kable, budujemy chodniki z kostki. Do końca tego roku
przebudowa tej ulicy zostanie ostatecznie
zakończona.
Ulica Studzienna. Przystąpiliśmy do wykonywania chodnika w ciągu tej ulicy. Niestety, nie udało nam się sfinalizować spraw
prawnych związanych z budową tej ulicy na
całej długości. Ale wykonaliśmy wszystko, co
leży w granicach naszych możliwości.
Ulica Moniuszki. Mogę powiedzieć z satysfakcją, że budowa ulicy Moniuszki Boczna wraz z chodnikiem, jak również chodnika przy ulicy Moniuszki została zakończo-

Na budowie sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 – od lewej: kierownik robót inż. Waldemar Śmiałek zastępca Burmistrza Leżajska
Piotr Urban.

cę Zmuliska zakończyliśmy chodnik do ulicy Kpt. Kuczka.
Ulice Sikorskiego – Podolszyny. Zakończyliśmy budowę chodnika przy ulicy Sikorskiego i Podolszyny. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten odcinek od

Inwestycje w mieście
na. Ta inwestycja została już nie tylko zakończona, ale i rozliczona. Na jej realizację
otrzymaliśmy dotację od Marszałka Województwa Podkarpackiego w kwocie 400
tys. zł.
Ulica Podzwierzyniec. Dywanik asfaltowy został położony w tym roku. Teraz wykonujemy jednostronny chodnik – na ile nas
stać. Docelowo będzie on wiódł od torów
kolejowych do końca ulicy pod warunkiem
pozyskania gruntów na jego realizację.
Ulica Zmuliska. Przebudowa ulicy Zmuliska trwa. Opóźniało się nieco układanie
chodnika, a to z tego powodu, że trzeba
było czekać na naturalne zagęszczenie się
gruntu po wcześniej wykonanej budowie
kanalizacji deszczowej. Teraz wykonywany
jest chodnik. Nie ma żadnych zagrożeń, pieniądze na ten cel są. Do końca roku znaczna
część tej ulicy będzie miała chodnik.
Dokumentacje. Trwa opracowywanie
projektów budowy ulic: Franciszkańskiej
i Spokojnej. Prace projektowe parkingu przy
ulicy Warszawskiej są w toku.
Ulice kpt. Kuczka i Lipy. Obie ulice to drogi powiatowe, ale pomiędzy miastem a powiatem zostało zawarte porozumienie dotyczące wspólnej realizacji remontu tych ulic.
Jako miasto sfinansowaliśmy część kosztów
dokumentacji i jest to nasz udział w tym zakresie robót. Kolejnym etapem będzie budowa chodnika, w czym również będziemy
finansowo partycypować. Modernizując uli-

stadionu w kierunku miasta był bezpieczny
dla przechodniów. Niestety, pozostał jeszcze kawałek drogi prowadzącej przez przejazd kolejowy, na którym nie ma chodnika. Ten fragment drogi należy do kolei i nie
możemy się na nim rządzić. Dlatego przechodnie w miejscu przejścia przez tory muszą schodzić z miejskiego chodnika na ulicę,
co nie sprzyja ich bezpieczeństwu. Jestem
już umówiony z przedstawicielami kolei, by
przedstawić im, co jako miasto zrobiliśmy
i – mam nadzieję – otrzymać obietnicę oraz
ustalić terminy, że kolej w tym miejscu (na
swym terenie) też zadba o bezpieczeństwo
pieszych.
Nadbudowa ratusza. Finiszujemy z nadbudową oficyny ratusza. Praktycznie wykonywane są już tylko prace wykończeniowe,
kosmetyka wnętrza. Jeszcze w tym roku to
piętro zostanie zaużytkowane. Dzięki temu
wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego
będą już skupieni w jednym obiekcie, co
znacznie ułatwi nam wewnętrzne kontakty,
a mieszkańcy nie będą już musieli, chcąc załatwić różne sprawy, błąkać się po rozrzuconych po mieście budynkach.
Przystąpiliśmy również do remontu pomieszczeń na pierwszym piętrze ratusza, bo
były w fatalnym stanie. W przyszłości musimy też dokonać remontu w części parterowej budynku. Najgorsze jest to, że cały ten
remont na I piętrze odbywa się na tak zwanym żywym organizmie, co stanowiło do-

Zatoka autobusowa przy ulicy Tomasza Michałka.

syć duże utrudnienia w funkcjonowaniu
Urzędu (zwłaszcza na przełomie listopada
i grudnia). Jest to bardzo uciążliwe dla pracowników, ale staramy się, by było to jak
najmniej przykre dla mieszkańców.
Ulica Kąty. Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do ulicy Kąty
powinno być zakończone na początku przyszłego roku.
Ulica Jana Brzozy. Mamy gotowe projekty na budowę ulicy Jana Brzozy, wystąpiliśmy o pozwolenie na budowę.
Ulica Tomasza Michałka. Dzięki naszym
staraniom i przychylności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przystąpił do wykonania lewostronnego chodnika przy ulicy Tomasza Michałka od stacji benzynowej do ulicy Kąty i prawostronnego do skrętu do stacji paliw w lesie. Na całym odcinku została ułożona nowa
kanalizacja deszczowa (fi 400, fi 500), są studzienki rewizyjne, wpusty uliczne, żeby odwodnić ten fragment jezdni, są układane
krawężniki i chodniki z kostki brukowej. Myślę, że kwestia bezpieczeństwa ruchu pieszego w kierunku zalewu Floryda poprawi
się w znakomity sposób. Jezdnię od chodnika oddzielał będzie pas zieleni. Wartość
tych robót to około pół miliona złotych. Dodam, że nie z naszej, miejskiej kasy. I tu należą się ukłony Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich z panem dyrektorem Tarnawskim na czele, dyrektorem Maternią, a także lub może przede wszystkim
Zarządowi Województwa Podkarpackiego
w osobie jego członka prof. Jana Burka, który zawsze myśli o Leżajsku i pomaga swemu
miastu, jak może.

Sala sportowa SP 2. W dobrym tempie
postępują prace przy budowie hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 (na zdjęciu
powyżej). Trwają prace betoniarskie w części podziemnej, które przed zimą mają być
zakończone. W realizacji tej inwestycji nie
ma zakłóceń, prace toczą się zgodnie z harmonogramem. Inwestycja jest dotowana ze
środków unijnych.
Remont i modernizacja MCK. Realizacja
tej inwestycji, do której przymierzamy się od
kilku lat, uzależniona jest od tego, czy otrzymamy dotację z funduszy unijnych. Jako
miasto, z naszego raczej skromnego budżetu nie jesteśmy w stanie samodzielnie udźwignąć tej inwestycji. Nie ukrywam, że z dużym
napięciem czekamy na potwierdzenie przyznania nam dotacji z funduszy unijnych na
remont i modernizację MCK, czyli zatwierdzenie jej uchwałą Zarządu Województwa
Podkarpackiego. Po otrzymaniu pozytywnej informacji, niezwłocznie rozpoczniemy
działania związane z uruchomieniem procesu budowlanego, czyli na początek ogłoszenie przetargu, wyłonienie wykonawców,
itd. Spodziewam się, że wiosną wystartujemy z realizacją robót.
Obwodnica miasta Leżajska. To sprawa najważniejsza. Śledzimy wszystkie za-

gadnienia związane z tym tematem. Każdy
krok. Wspieramy, sekundujemy, pomagamy
ze wszystkich sił. Ale na tym kończą się nasze możliwości. Nie jest to bowiem inwestycja miejska lecz Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. Miasto Leżajsk – jako
swój udział w tym zadaniu – ma już pozwolenie na budowę łącznika do obwodnicy.
Teraz czekamy na to, by Wojewoda Podkarpacki wydał pozwolenie na budowę I etapu obwodnicy. Tym aktem prawnym otworzą się drzwi do ogłoszenia przetargu przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na wyłonienie wykonawcy, a tym samym na podpisanie umów i wejście na teren budowy. Tego spodziewamy się wiosną
2010 roku.
Drugi etap obwodnicy. W Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się ostatnio posiedzenie Komisji ZOPI
czyli opiniowania projektów inwestycyjnych. Gremium obradowało nad czterema
koncepcjami rozwiązania węzła drogowego pod nazwą Las klasztorny. Rozważano
koncepcję wiaduktu nad torami, wiaduktu
dwuprzęsłowego, czy też trzyprzęsłowego,
zapadały konkretne decyzje dotyczące konstrukcji, doboru materiałów itp. Podstawowe założenia zostały przyjęte. Przed zakończeniem tego roku KOPI czyli Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych (najwyższe
gremium) ma zatwierdzić wszystkie wcześniej wypracowane i ustalone rozwiązania
konstrukcyjne.
Co zaś dotyczy prac projektowych, działania przebiegają zgodnie z harmonogramem. Terminem ich zakończenia jest koniec sierpnia przyszłego roku.
Natomiast jeśli chodzi o wszelkie inne
sprawy, typu oczyszczanie miasta, czy utrzymanie zieleni miejskiej, sprawy toczą się na
bieżąco. Ale koszty rosną. Nowe ulice trzeba oświetlać, zapewnić im zimowe utrzymanie, a może też zadbać o zieleń. Rosną
ceny energii, paliw, powierzchnie do sprzątania, po jakimś czasie także też powierzchnie do remontów cząstkowych. To pociąga
za sobą określone koszty, ale myślę, że naszym mieszkańcom należą się równe i gładkie chodniki, jasno oświetlone, czyste i spokojne ulice. Zasługują na choćby taki komfort życia – przejść suchą stopą po równym
chodniku.
Święta. Wszystko ma swoją cenę, wygląd miasta na święta też. Pomyśleliśmy
o wystroju miasta na okres świąteczny, ale
bez szaleństw i bez fajerwerków. Wyznajemy zasadę: gustownie, chociaż skromnie,
ale na miarę możliwości. Oczywiście każdy by chciał móc wydać pół miliona złotych na samo wypożyczenie świątecznego
wystroju miasta! Cóż, nie jesteśmy stolicą
województwa. Ale mimo wszystko sądzę,
że nasze miasto też będzie ładnie i gustownie udekorowane na święta. I chyba będzie
nam w nim w miarę ciepło, rodzinnie i przytulnie. Tego życzę nie tylko sobie. Tego życzę wszystkim Mieszkańcom Leżajska.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej

Komunikaty

W grudniu 2009 roku ukazał się
czwarty numer „Almanachu Leżajskiego”. Periodyk jest bezpłatny, gdyż został wydany przez TMZL w ramach mecenatu Samorządu Województwa Podkarpackiego, który udziela dotacji celowych w zakresie kultury i sztuki na
między innymi działalność wydawniczą: wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji, periodyków
i opracowań naukowo-badawczych, dotyczących historii i dziedzictwa kulturowego regionu.
Nasz projekt na wydanie dwóch kolejnych (nr
3 i 4) periodyku znalazł uznanie komisji konkursowej i otrzymaliśmy dotację w wysokości 70
procent wartości projektu – pozostała część zostanie pokryta ze środków własnych Towarzystwa. Zarząd TMZL oraz Zespół Redakcyjny Almanachu Leżajskiego składają podziękowanie
Zarządowi Województwa Podkarpackiego za
współpracę i patronat nad naszymi działania.
Zeszyt nr 4 Almanachu Leżajskiego będzie
można otrzymać bezpłatnie (pod warunkiem,
że posiada się lub zakupi zeszyty poprzednie)
w Centrum Informacji Turystycznej, ul. Rynek 1a
(wieża), tel. 017 787 70 67. Nakład będzie dostępny do wyczerpania zapasów.
* * *
Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej
posiada status organizacyjny pożytku publicznego i figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem: 0000275455.
Prosimy, wesprzyj swoje działania swoim 1 procentem!
Wystarczy w swojej deklaracji podatkowej
wpisać nazwę naszej organizacji, numer KRS
oraz kwotę darowizny w wysokości 1% należnego podatku, a Urząd Skarbowy przekaże pieniądze na konto Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej.
O naszej działalności statutowej można dowiedzieć się więcej na stronie: www.tmzl.lezajsk.pl oraz z prasy lokalnej: Kuriera Powiatowego oraz Biuletynu Miejskiego.
Jeżeli popieracie Państwo nasze działania,
prosimy o wsparcie finansowe.
Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Zarząd i członkowie TMZL
Mieszkańcom Ziemi Leżajskiej i nie tylko
życzę pogodnych i szczęśliwych
Świąt Bożego Narodzenia
pełnych ciepła rodzinnego, wiary i miłości
oraz spełnienia najskrytszych marzeń
w Nowym Roku 2010

Alicja Pokora

Ulica Podzwierzyniec.

Właściciel Firmy
Biuro Obrotu Nieruchomościami
„Alicja”



krok do przodu
Rozmowa
z Andreasem Wielosinskim
Prezesem Zarządu
BMF Polska w Leżajsku
• Ostatnio rozmawialiśmy prawie rok
temu. Wtedy ważnym osiągnięciem dla
BMF było przyznanie firmie w listopadzie ubiegłego roku certyfikatu ISO
9001:2008.
• Przeszliśmy pomyślnie wszystkie audyty
i mamy certyfikat, który przyjęliśmy z wielką satysfakcją.
• Był to czas, kiedy coraz mocniej dawał
o sobie znać nadchodzący ogólnoświatowy kryzys gospodarczy. Wiele zakładów
nie tylko w naszym regionie zaczynało
masowe zwolnienia pracowników, ograniczało produkcję, niektóre wręcz traciły rację bytu. W firmie, którą Pan zarządza, nie widać śladów kryzysu. Czyżby
was ominął?
• Nie, no skąd! Dotarł i do nas.
• Jak sobie radziliście?
• W sumie dzięki zaangażowaniu i zrozumieniu załogi wszyscy jakoś z tego pozytywnie wyszliśmy.
• Na czym polegało to zaangażowanie
załogi?
• Wszyscy zrozumieli, że aby uniknąć jakichkolwiek zwolnień, musimy brać urlopy
bezpłatne. I to wszyscy bez wyjątku po członków zarządu włącznie. W efekcie tych działań nie było żadnych zwolnień związanych
z konsekwencjami ogólnoświatowego kryzysu. Owszem były zwolnienia sporadyczne z różnych przyczyn, niektórzy sami odeszli. Ale masowych, przymusowych zwolnień
nie było. I przetrwaliśmy. Jestem bardzo zadowolony, że udało nam się utrzymać dotychczasowy stan naszych pracowników.
Taki był nasz cel, żeby nie robić jakichś masowych zwolnień, tylko próbować wyjść z kryzysu obronną ręką i to się udało. Oczywiście przygotowywaliśmy się do tego, na posiedzeniach Zarządu omawialiśmy taktykę,
opracowywaliśmy strategię antykryzysową.
• Jak długo to trwało?
• Około siedmiu miesięcy. Pracowaliśmy
przez trzy, cztery dni w tygodniu. Płace
były ze zrozumiałych względów mniejsze,
ale nasz udziałowiec zrozumiał to i potem
w formie rekompensaty wyrównaliśmy naszym pracownikom straty spowodowane
tymi urlopami bezpłatnymi.
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• Czy to znaczy, że BMF Polska kryzys
ma już za sobą?
• Mam nadzieję, ale to jeszcze nie to, czego byśmy sobie życzyli.
• Wchodząc na teren zakładu nie widać, żeby fabryka przeżywała ostatnio
jakieś problemy, wręcz przeciwnie, zdaje się, że kwitnie, zwłaszcza w ostatnich
miesiącach.

• W centralnym punkcie zakładowego
placu, tuż za bramą wjazdową jest wielki trawnik...
• To miejsce, w którym zaplanowaliśmy
postawienie nowego budynku administracyjnego. Projekt jest gotowy. Ma to być budynek jednopoziomowy z możliwością rozbudowy w górę. Nie wiem, kiedy wystartujemy z budową. Może na wiosnę. Wiele za-

Nie daliśmy się kryzysowi
• Finansowych problemów nie mieliśmy,
udało się ich uniknąć, dlatego tyle zmieniło się w zakładzie. O to nam chodziło, żeby
z kryzysu wyjść wzmocnionym a nie osłabionym. To się udało i teraz jesteśmy gotowi na poważniejsze zadania.
• Jeśli się nie mylę, przybyła nowa hala
produkcyjna.
• Tak, postawiliśmy nową halę w sektorze
plastików, łączącą dwie istniejące, ponieważ
chcieliśmy stworzyć jedną ciągłą linię technologiczną. Kupiliśmy też do działu plastików nową maszynę.
• Pierwsze, co rzuca się w oczy, to wielkie uporządkowanie terenu, nowe nawierzchnie, po środku placu ogromny
trawnik.
• Bardzo nam zależało na tym, żeby zakład zmienił pozytywnie swój wygląd.
Po długich staraniach udało nam się wykupić od miasta teren przed główną bramą wjazdową do zakładu. Wcześniej rosły
na nim tylko chaszcze. Oczyściliśmy z nich
teren, nawieźliśmy ziemi, planujemy urządzić tam parking dla 200 samochodów dla
pracowników BMF Polska. Budowę parkingu rozpoczniemy wiosną przyszłego roku.
Nawierzchnię wyłożymy kostką. No i cały
zakład został otoczony nowym ogrodzeniem. Jest czysto i schludnie.

leżeć będzie od możliwości finansowych firmy. Ale przede wszystkim, jeśli chodzi o inwestycje, stawiamy na produkcję. Najprawdopodobniej, zanim stanie biurowiec postawimy jeszcze jedną dużą halę produkcyjną
dla wytwarzania elementów z plastiku. Profil produkcji się nie zmienia. A kryzys? Mam
nadzieję, że koniunktura się rozkręci na dobre w przyszłym roku. Na to liczymy.
• Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka

Z okazji nadchodzących
świąt Bożego Narodzenia najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej
pomyślności w nadchodzącym
Nowym Roku 2010 składa
Mieszkańcom Leżajska
Andreas Wielosinski
Prezes Zarządu BMF Polska

rocznice
Jubileuszow y rok Miejskiego Domu Kultur y w Leżajsku

35 lat!

Dom Kultury w Leżajsku w roku 2009
obchodził swój jubileusz. Trzydziestopięcioletnie mury spełniały funkcję kulturalną i edukacyjną, przyjmując do swojego
wntrza dzieci, młodzież i dorosłych z całej okolicy.
Pierwszym dyrektorem Domu Kultury została Helena Grzywna, kolejnymi byli: Adam
Jemiołło, Ludwik Kornafel, Andrzej Janas,
Ireneusz Wołek, Czesława Zawadzka, Marek Krauz, Stanisław Majcher. Obecnie dyrektorem Domu Kultury i jednostek do niego przynależących (Centrum Informacji Turystycznej, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta, Biblioteka Publiczna) jest Maria
Horoszko.
Od samego początku Dom Kultury pełnił rolę „dobra wspólnego”, budowany był
w czynie społecznym (budowa trwała 10
lat) z funduszy pochodzących w dużej mierze ze środków społecznych.
Miejsce stworzone przez mieszkańców
i dla mieszkańców było przestrzenią, w której rodziło się wiele ciekawych talentów:
muzycznych, teatralnych, tanecznych, fotograficznych i plastycznych.
Kolejno powstawały nowe grupy i koła
zainteresowań. W 1975 roku powstał młodzieżowy klub AGRAFKA, założony przez
Kazimierza Lewickiego, wraz z sekcją fotograficzną, którą do dziś znamy pod nazwą
Klubu Fotograficznego „Optikos”. W 1981
roku Zenon Serafin założył pierwszy w Leżajsku kabaret TUMBA, po nim działania teatralne w DK przejął „Teatr Żywego Planu”.
Od 1980 roku do dziś istnieje Teatrzyk Lalkowy „Bajduś”.
Wśród zespołów muzycznych – jednym
z pierwszych był Dziecięcy Zespół Tańca,
Inscenizacji i Piosenki, kolejnym zespół ES.
Wśród zespołów wokalnych pierwszym był
KIX. Od 1986 roku MDK stał się miejscem
działalności zespołu pieśni i tańca „Ziemia
Leżajska” – od 1990 roku zespół działa pod
nazwą „Zespół Pieśni i Tańca LELIWA”. Pierwszymi jego twórcami byli: Jan Brzuzan, Bogdan Pęcak, Mieczysław Szarek. Wśród pierwszych zespołów tanecznych znalazł się zespół tańca towarzyskiego prowadzony przez
Elżbietę Kuźmę, w 1996 zawiązała się grupa
tańca towarzyskiego kierowana przez Marka Latawca, którego zastąpił Andrzej Wylaź,
od 11 lat istnieje także Zespół Taneczno-Estradowy „Fajne Gienki”.
Wieloletnia działalność Domu Kultury to
także wielkie festiwale. Trzy z nich mają zasięg międzynarodowy: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, Międzynarodowy Festiwal Łowiecki, Spotkanie
Trzech Kultur. A także wiele innych – mniejszych w swym zasięgu, ale jakże ważnych
dla zabudowywania kulturalnej przestrzeni w mieście i regionie (Festiwal Piosenki
Przedszkolnej Iskierka, Festiwal Jazzowy,
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej
HIT).

Dom Kultury od 35 lat szkoli, wychowuje i tworzy. Jest miejscem, które skupia dziś
około 18 grup artystycznych różnego rodzaju. Niemal każdy znajdzie tu coś dla siebie,
bez względu na wiek i zainteresowania.
* * *
Inauguracja jubileuszu 35-lecia nastąpiła
19 lutego br., kiedy to podczas uroczystego wieczoru z inicjatywy dyrektor MCK wręczone zostały statuetki Mecenasa Kultury
2008. Przyznano cztery statuetki w kategoriach: Patron Kultury – za znaczące wsparcie medialne i honorowe wydarzeń kulturalnych – nagrodę otrzymał Jan Burek, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego; Sponsor Kultury – za finansowanie wydarzeń kulturalnych – otrzymała firma BMF
Polska Sp. z o.o.; Promotor Kultury – za
współtworzenie kultury leżajskiej i promocję własną poprzez sztukę – otrzymał Mattheus Dietvorst, ówczesny dyrektor Browaru w Leżajsku; Sponsor Imprezy – za szczególne finansowanie wybranego wydarzenia
kulturalnego w Leżajsku – otrzymała firma
Philip Morris Polska SA.
Podsumowanie roku jubileuszowego odbyło się 21 listopada br. w leżajskim MDK.
Na spotkaniu zaprezentowana została działalność Domu Kultury, a obecni i dawni pracownicy mieli okazję do rozmów na temat
między innymi rozwoju kultury leżajskiej.
Pracownicy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy jubileuszowe, a szczególną
nagrodę z rąk Burmistrza Leżajska Tadeusza
Trębacza odebrał Wacław Padowski – przyjaciel tej instytucji, a niegdyś także instruktor, zdobywca pierwszego miejsca na Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym
FOTO ODLOT. Wyjątkowo nietypowy prezent od swych pracowników otrzymała Dyrektor MCK – Maria Horoszko. Pracownicy

wierni słowom, że już niedługo Dom Kultury ma być remontowany, wręczyli jej… łopatę. Więc zapowiada się na kolejny „czyn społeczny”. (Aż chciałoby się wykrzyczeć hasło
z „tamtej epoki”: Wspólnie zbudujemy naszą kulturę!)

Agnieszka Margas
Fot. Ryszard Węglarz

Z okazji
zbliżających
się Świąt
Bożego Narodzenia
życzymy dużo radości i spokoju,
a także spełnienia marzeń
i wielu ciekawych wyzwań
w Nowym 2010 Roku.
Dyrektor i Pracownicy
Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku
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informator urzędowy
Sprawozdanie
z XXXII sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku
30 października 2009 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku, obecni byli wszyscy radni. W trakcie obrad Rada podjęła uchwały w następujących sprawach:
• o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 65/09 dla terenu usług przy ul. Studziennej i Plac Targowy w Leżajsku – po dyskusji, Rada postanowiła przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Nr 65/09 dla terenu usług przy
ul. Studziennej i Plac Targowy w Leżajsku. Plan
na nowo ustali szczegółowe przeznaczenie oraz
zasady zagospodarowania i zabudowy tego terenu. Chodzi głównie o możliwość dopuszczenia tam wyższej zabudowy, co będzie uzgadniane m.in. z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz zostanie później poddane publicznej
dyskusji podczas wyłożenia projektu planu do
publicznego wglądu.
• w sprawie uchwalenia zmian Nr 2/07 i Nr
3/07 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska” – zmiany Studium dotyczą czterech
obszarów położonych w północno-zachodniej
części miasta. Dwa z nich, to tereny włączone w granice miasta z dniem 1 stycznia 2005 r.
tzw. „Osiedle Służby Zdrowia” oraz „Osiedle Leśników” wraz z przyległymi terenami leśnymi
i istniejącą zabudową przy ul. T. Michałka. Kolejne dwa obszary, to zmiana przeznaczenia terenów Klasztoru Ojców Bernardynów, pod potrzeby związane z obsługą tego obiektu. W celu
zwiększenia liczby miejsc parkingowych przewidziano rozbudowę istniejącego parkingu przy
ul. Leśnej na fragmencie lasu wzdłuż ul. Warszawskiej, natomiast teren lasu przyklasztornego przekształcono w tzw. „kalwarię” (przystosowanie do funkcji sakralnej).
• w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Nr 62/07
dla terenu położonego przy ul. Warszawskiej
w Leżajsku – po uchwaleniu zmian Studium
Rada uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Warszawskiej, przeznaczając go pod parking (rozbudowa parkingu przy ul. Leśnej), zaś pozostały las
został przeznaczony pod zieleń urządzoną.
• w sprawie przyjęcia zmian „Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla Miasta Leżajska
na lata 2007–2013” – zmiana dotyczy weryfikacji listy zadań zgłoszonych do Programu
w 2006 r., Rada przyjęła zaktualizowany wykaz
zadań z wyszczególnieniem przedsięwzięć zrealizowanych, kontynuowanych i nowych planowanych do wykonania.
• w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych – Rada
określiła stawki podatku od środków transportowych na 2010 r. utrzymując je na poziomie II
raty 2009 r. (po obniżeniu). Zmiany dotyczą tylko jednej grupy pojazdów tj. ciągników samochodowych dwuosiowych i trzyosiowych o największej dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu, gdyż nie mieściły się w tzw. „widełkach”
określanych przez Ministra Finansów. Stawki
w tych trzech grupach zostały podniesione do
obowiązujących stawek minimalnych. (uchwałę publikujemy na stronie 14).
• w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej
w Leżajsku dotyczącej określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru – zmiana
polega na usunięciu z dotychczasowej uchwały zapisu określającego stawki opłat za handel
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zwierzętami. Zmiana ta pociągnie za sobą zakaz sprzedaży koni, bydła, cieląt, trzody chlewnej itd. na targowiskach miejskich. Jest to związane z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które nakłada na
podmioty prowadzące handel zwierzętami, rygorystyczne obowiązki w zakresie dostosowania placu do potrzeb handlu zwierzętami (specjalnie wydzielony plac, utwardzony, ogrodzony i oznaczony, wiaty dla poszczególnych zwierząt, pomieszczenie dla lekarza weterynarii z doprowadzoną energią elektryczną, wodą i odprowadzeniem ścieków, rampy lub inne urządzenia
służące do załadunku i wyładunku zwierząt, odpowiednio przeszkolone osoby zatrudnione do
obsługi zwierząt).
• w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości – na podstawie
obwieszczenia Ministra Finansów Rada uchwaliła nowe stawki podatku od nieruchomości,
podwyższając stawki obowiązujące w 2009 r.
o 3,5%. Obowiązywać one będą od 1 stycznia
2010 r. (uchwałę publikujemy na stronie 13).
• w sprawie opłaty za posiadanie psów – po
dwóch latach obowiązywania, wszystkie kategorie opłat za posiadanie psów zostały podniesione o 5 zł, w stosunku do obecnie obowiązujących (uchwałę publikujemy na stronie 13).
• w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych – uchwała określa nowe informacje w sprawie podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzory deklaracji na te podatki. Nowe wzory zostały
sporządzone na podstawie wzorcowych dokumentów określonych przez Ministra Finansów
i będą umieszczone na stronie internetowej, do
pobrania przez podatników.
• w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego na realizację zadania inwestycyjnego w 2009 r. (internet szerokopasmowy) – Rada podjęła uchwałę o udzieleniu dotacji celowej dla Powiatu Leżajskiego w kwocie
1621,56 zł, na zadanie pn. „Radiowa sieć szerokopasmowa województwa podkarpackiego”.
Jest to opłata za częstotliwość. Szczegółowe
warunki udzielenia i rozliczenia dotacji zostaną
określone umowie pomiędzy Burmistrzem Leżajska a władzami Powiatu.
• w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Leżajskiemu na realizację zadania
inwestycyjnego w 2009 r. (przebudowa ul. Kpt
Kuczka i ul. Lipy) – uchwała dotyczy przekazania Powiatowi kwoty 25 083,96 zł na zadanie

związane z przebudową drogi powiatowej nr
1256R Sieniawa – od granic Powiatu do Leżajska. Na podstawie porozumienia z Powiatem Leżajskim podpisanego 2007 r. w sprawie wspólnego finansowania przebudowy ul. Kpt. Kuczka
i ul. Lipy, Miasto zobowiązało się do sfinansowania kosztów przygotowania projektu chodnika tych ulic. Prace projektowe zostały wykonane i zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
aby przekazać tę należność niezbędne jest podjęcie takiej uchwały.
• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 r. – zmiany obejmowały m.in. zwiększenie nadwyżki budżetowej
o kwotę 91 tys. zł, wprowadzenie przychodów
budżetowych z tytułu wolnych środków, w łącznej kwocie 200 tys. zł, jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Środki te zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dochody budżetowe zostały
zwiększone o 417 277,20 zł, a wydatki o kwotę
326 277,20 zł. Roczną wysokość przychodów budżetowych ustalono w kwocie 2600 tys. zł a rozchodów budżetowych 3600 tys. zł. W uchwale
tej określone zostały też limity wiążące budżety lat 2010 i 2011, pod kątem realizacji zadań
inwestycyjnych.
Po uchwaleniu przedstawionych pod obrady projektów uchwał, Rada spełniając wymóg
ustawowy zapoznała się ze sprawozdaniem
z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami
Miasta Leżajska na lata 2007–2010”, który został przyjęty przez Radę Miejską 30 października 2007 r. W ramach zadań Programu, w ostatnich dwóch latach ze środków budżetu miasta wykonano m.in. remont kapliczki przy ul.
Podolszyny i przy ul. Mickiewicza 74. Ze środków Nadleśnictwa Leżajsk została wyremontowana kapliczka w lesie przy drodze do Jelnej. Ponadto zlecona została dokumentacja na
wykonanie rozbudowy, nadbudowy i modernizacji budynku Biblioteki Publicznej przy ul. Jarosławskiej, w celu pozyskania środków unijnych na jej remont. W sprawozdaniu wykazano
także, jakie zamierzenia zostały zrealizowane,
spośród zadań zgłoszonych przez Klasztor OO.
Bernardynów i Parafię Farną.
Również wypełniając wymóg ustawy o samorządzie gminnym, Rada zapoznała się z informacją w sprawie oświadczeń majątkowych za
2008 r. złożonych przez radnych oraz pracowników Urzędu upoważnionych do wydawania
decyzji administracyjnych, kierowników jednostek organizacyjnych miasta i członków Zarządu MZK. Poza niewielkimi uchybieniami formalnymi oświadczenia zostały złożone prawidłowo,
w ustawowym terminie.

C. Turosz

K omunikat

W związku z napływającymi skargami dotyczącymi palenia przez mieszkańców
miasta Leżajska w ogniskach różnego rodzaju odpadów przypominam:
Palenie tradycyjnych ognisk nie podlega przepisom o spalaniu odpadów dopóty, dopóki
oprócz gałęzi i chrustu nie spala się w nim odpadów. Osoby, spalające w ogniskach rożnego
rodzaju odpady oprócz tego, że narażają zdrowie swoje, bliskich i sąsiadów, łamią prawo.
Przypominam, że w Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do
tego nie przystosowanych. Jasno precyzuje ten przepis ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001
roku „kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami lub
urządzeniami do tego przeznaczonymi, podlega karze aresztu albo grzywny”.
W związku z powyższym zwracam się z apelem do każdego mieszkańca naszego miasta
– nie pal śmieci w ogniskach, gdyż:
• szkodzi to Twojemu zdrowiu i zdrowiu Twoich najbliższych,
• może spowodować pożar Twojego domu,
• niszczy najbliższe Ci środowisko naturalne,
• zatruwa uprawiane przez Ciebie warzywa i owoce,
• łamiesz obowiązujące w tym zakresie prawo, za co grozi kara do 5000 zł.

Burmistrz Leżajska
Tadeusz Trębacz

UCHWAŁA Nr XXXII/206/2009
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.
1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
Rada Miejska w Leżajsku u c h w a l a,
co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku
od nieruchomości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,73 zł od 1 m² powierzchni
b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł
od 1 ha powierzchni
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,17 zł od 1 m² powierzchni,
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,52 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,48 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,56 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,14 zł do 1 m² powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,18 zł od 1 m² powierzchni,
3. Od budowli – 2% ich wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§2
Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi
Leżajska.
§3
Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza
się Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej
w Leżajsku.
§4
Traci moc Uchwała Nr XXI/128/08 Rady
Miejskiej w Leżajsku z dnia 6 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatków należnych od dnia 1 stycznia
2010 roku.

1
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368
z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

UCHWAŁA Nr XXXII/207/09
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
z późn. zm.)
Rada Miejska w Leżajsku u c h w a l a,
co następuje:
§1
Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Leżajsku:
1) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;
2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów.
§2
Ustala się roczne stawki opłaty od posiadania psów według niżej określonych zasad:
1) od posiadania trzeciego psa utrzymywanego w celu pilnowania gospodarstwa
rolnego – 35,00 zł;
2) od posiadania każdego następnego
psa utrzymywanego w celu pilnowania gospodarstwa rolnego – 40,00 zł;
3) od posiadania każdego psa w gospodarstwie domowym w budynkach wielorodzinnych – 55,00 zł;

4) od posiadania pierwszego psa w pozostałych gospodarstwach domowych –
35,00 zł;
5) od posiadania każdego następnego
psa w pozostałych gospodarstwach domowych – 40,00 zł.
§3
1. Opłata od posiadania psów płatna jest
bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia
obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku
podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Rada Miejska
w Leżajsku
Przewodniczący:

Wojciech Tokarz
Wiceprzewodniczący:

Marek Karakuła,
Ireneusz Stefański

Składy osobowe
Stałych Komisji

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Władysław Bryniarski, członkowie: Zbigniew Policzkiewicz, Jerzy Świta.

Komisja Gospodarki i Budżetu
Przewodniczący – Tadeusz Sroczyk,
członkowie: Władysław Bryniarski,
Zbigniew Policzkiewicz, Bogusław
Kulpa, Marek Karakuła.

Komisja Porządku Publicznego
i Ochrony Środowiska
Przewodniczący – Jan Dec, członkowie: Ryszard Dziura, Krzysztof Kwieciński, Leszek Sołek, Tadeusz Sroczyk, Krzysztof Urbański.

Komisja Oświaty, Kultury
i Spraw Społecznych
Przewodniczący – Krzysztof Urbański, członkowie: Lidia Dziurzyńska,
Eleonora Sas-Gontarz, Jerzy Świta,
Wojciech Tokarz.

§4
Pobór opłaty od posiadania psów następuje w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku
lub na rachunek bankowy Gminy Miasto Leżajsk.
§5
Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Leżajska.
§6
Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Budżetu Rady
Miejskiej w Leżajsku.
§7
Traci moc Uchwała Nr XI/69/07 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie opłaty od posiadania psa.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma
zastosowanie do opłat należnych od dnia 1
stycznia 2010 r.

1
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368
z 17.12.1992).
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

13

informator urzędowy
UCHWAŁA Nr XXXII/204/09
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121
poz. 844 z późn. zm.)
Rada Miejska w Leżajsku u c h w a l a, co następuje:
§1
Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na
terenie Miasta Leżajska w następujących wysokościach:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton bez względu na rok
produkcji
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
622,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie 	
1066,00 zł
c) powyżej 9,0 ton a poniżej 12,0 ton
1294,00 zł
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
stawki podatkowe określa poniższa tabela
Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita w tonach
nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w złotych
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

inne systemy
zawieszania osi
jezdnych

dwie osie
12

13

1118,00 zł

1346,00 zł

13

14

1346,00 zł

1792,00 zł

14

15

1792,00 zł

2012,00 zł

2018,00 zł

2234,00 zł

15 i powyżej

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy +
przyczepa (w tonach)

17

1118,00 zł

1346,00 zł

17

19

1346,00 zł

1562,00 zł

19

21

1578,00 zł

1792,00 zł

21

23

1792,00 zł

2018,00 zł

23

25

2234,00 zł

2462,00 zł

2234,00 zł

2462,00 zł

25 i powyżej

mniej niż

12

18

1330,00 zł

1328,00 zł

18

25

1386,00 zł

1430,00 zł

25

31

1490,00 zł

1534,00 zł

1428,00 zł

1960,00 zł

dwie osie

31 i powyżej

trzy osie
12

40
40 i powyżej

25

1792,00 zł

2018,00 zł

25

27

2018,00 zł

2234,00 zł

27

29

2234,00 zł

2342,00 zł

29

31

2342,00 zł

2556,00 zł

2400,00 zł

2556,00 zł

31 i powyżej

3. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej
12 ton bez względu na rok produkcji
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
1064,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie
1196,00 zł
c) powyżej 9,0 ton a poniżej 12,0 ton
1332,00 zł
4. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej
niż 12 ton – stawki podatkowe określa poniższa tabela

14

1776,00 zł

1782,00 zł

2136,00 zł

2578,00 zł

5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego bez względu na rok produkcji
a) od 7 ton do 10 ton włącznie	 998,00 zł
b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton
1116,00 zł
6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą
niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe określa poniższa tabela
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

nie mniej niż

mniej niż

12
18

18
25
25 i powyżej

12
28
33

28
33
38
38 i powyżej

cztery osie i więcej
12

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeinne systemy zawieszania
niem pneumatycznym lub zawieosi jezdnych
szeniem uznanym za równoważne

nie mniej niż

trzy osie
12

Stawki podatku w złotych

12

38
38 i powyżej

Stawka podatku powyżej złotych
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
jedna oś
998,00 zł
1102,00 zł
1224,00 zł
dwie osie
1102,00 zł
1224,00 zł
1330,00 zł
1490,00 zł
trzy osie
1390,00 zł
1070,00 zł

inne systemy zawieszania osi
jezdnych

1102,00 zł
1224,00 zł
1447,00 zł
1224,00 zł
1330,00 zł
1446,00 zł
1752,00 zł
1446,00 zł
1460,00 zł

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia
bez względu na rok produkcji:
a) mniej niż 30 miejsc
1060 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1490 zł
§2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Leżajska.
§3
Tracą moc: uchwała Nr XXI/127/08 Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od
środków transportowych oraz uchwała Nr XXII/172/09 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXI/127/08 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 6 listopada 2008 r.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2010 r.

dzień za dniem
Europejski Dzień
Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku
Języków Obcych
i Comenius
„Język jest w pewnych momentach czymś niezależnym, czymś istniejącym fizycznie, murem,
który wyrasta na drodze i nie pozwala dalej iść,
zamyka przed nami świat (…)”
Ryszard Kapuściński

W czwartek, 29 października br. w Zespole Szkół Technicznych odbył się po raz
pierwszy Europejski Dzień Języków Obcych.
Impreza została zorganizowana w ramach
obchodów Europejskiego Dnia Języków,
ustanowionego przez Radę Europy w 2001
roku. Patronat honorowy nad przebiegiem
uroczystości objęła dyrektor Halina Samko.
Nad przebiegiem uroczystości od strony
merytorycznej i artystycznej czuwała przewodnicząca Zespołu Języków Obcych Małgorzata Jakubowska.
Celem obchodów tego dnia jest propagowanie i ukazanie korzyści płynących z uczenia się i znajomości języków, która umożliwia podjęcie pracy za granicą, podróże oraz
edukację. Przygotowania do obchodu tej
uroczystości zaczęły się już na początku października. Zostały ogłoszone quizy na temat
wiedzy krajoznawczej, politycznej i kulturowej z poszczególnych krajów oraz konkursy
plastyczne. Uczniowie chętnie brali w nich
przygotowywali plakaty, rekwizyty oraz hasła propagujące naukę języka angielskiego,
niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego.
W dniu uroczystości zaprezentowane zostały regionalne stroje i potrawy na specjalnie przygotowanych stanowiskach językowych. Uczniowie mieli okazję degustacji
i zapoznania się z tradycjami i obyczajami
kulinarnymi danego kraju. Na stanowisku
języka angielskiego można było zobaczyć
i spróbować typowych dań dla kuchni angielskiej i amerykańskiej tj. fisk and chips lub
apple pie. Uczniowie z klasy 3 TE zaprezentowali się jako Lacky Luck i Indiana Jones.
Projektując stanowisko reprezentowane
przez kulturę rosyjską, uczniowie sięgnęli
do wybitnej literatury rosyjskiej, prezentując
postacie jej twórców tj. Anny Achmatowej
i Bułata Okudżawy. Uczniowie przygotowali narodowe dania kuchni rosyjskiej: kulebiaki, bliny, kulicze i pierogi. Na stanowisku języka niemieckiego zostały zaprezentowane
przykładowe dania regionalne, np. cebulak
(Zwiebelkuchen), szarlotka badeńska. Można było zapoznać się z tradycjami i obyczajami kulinarnymi obszaru niemieckojęzycznego. Uczniowie mogli również posłuchać
piosenek współczesnych zespołów niemieckich. Nauczyciele języka francuskiego wraz
z uczniami przygotowali typowe potrawy
dla kuchni francuskiej oraz przedstawione
zostały symbole kraju tj. wieża Eiffla oraz Łuk
Triumfalny.
Tegoroczne obchody Dnia Języków Europejskich uświadomiły uczniom, że języki obce to nie tylko przedmiot w szkole,
ale przede wszystkim narzędzie do odkrywania wielu ciekawych miejsc i kultur.

Anna Kochmańska
Aleksandra Kołodziej

COMENIUS to jeden z programów sektorowych Programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme).
Przyczynia się on do poprawy jakości
kształcenia i wzmocnienia europejskiego
wymiaru edukacji szkolnej, motywuje do nauki języków obcych, zachęca nauczycieli do
opracowywania innowacyjnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych, rozwija
wśród uczniów i kadry nauczycielskiej wiedzę o różnorodności kultur, pomaga w rozumieniu jej wartości. Dzięki temu programowi uczniowie mają okazję nabyć podstawowe umiejętności niezbędne dla rozwoju

osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
społeczności szkolnej i władz oświatowych,
dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 oraz nauczyciele podjęli decyzję o przystąpieniu do
Programu Comenius. Szkolny koordynator,
Joanna Mazurek, nawiązała współpracę
ze szkołami podstawowymi w Unii Europejskiej. W ramach tej współpracy powstał projekt „Komiksy i kreskówki w Europie”. Chęć
udziału w tym projekcie, którego głównym
inicjatorem była Grecja, wyraziły – oprócz
naszej szkoły – Hiszpania, Bułgaria i Turcja
(kraj kandydujący do członkostwa w Unii Europejskiej). Dzięki realizacji wspólnego projektu edukacyjnego, szkoły biorące w nim
udział, mogą liczyć na wsparcie finansowe
i merytoryczne.
Ich uczniowie także odnoszą korzyści:
• poznają historię komiksów i kreskówek

w Europie, • wykorzystując postacie komiksowe i kreskówkowe, mogą rozwijać wiedzę
nt. dziedzictwa kulturowego, zwyczajów kulinarnych, flory i fauny, codziennego życiu
w szkole, zwyczajów szkolnych, • mogą rozwijać umiejętności współpracy poprzez nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami z innych krajów poprzez Internet, doskonalić
umiejętności obsługi komputera.
Projekt będzie realizowany przez dwa lata
szkolne: 2009/10 i 2010/11.W tym czasie
uczniowie i nauczyciele będą mieli do wykonania zadania, które przydzieli im koordynator szkolny zgodnie z harmonogramem
działań, a rezultaty ich pracy zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz
e-Twinning. Ponadto podczas spotkań nauczycieli ze szkół partnerskich będą organizowane wystawy materiałów, ulotek informacyjnych, broszur, zostaną zaprezentowane prace uczniów, gazetki szkolne, a każdy
uczeń, zaangażowany w projekt, otrzyma
w nagrodę kubek z nadrukiem postaci z kreskówki lub komiksu.
Począwszy od września br. uczniowie klas
IV-VI wykonali prace plastyczne, na których
zaprezentowali najsławniejsze polskie postacie komiksowe tj. Tytus, Romek i A’Tomek, Kleks, Koziołek Matołek, jak również
stworzyli swoje własne. Każda postać została opisana w języku polskim i angielskim. Efektem końcowym było stworzenie
pięknego albumu, który został zaprezentowany przed społecznością szkolną w Hiszpanii. Obecnie uczniowie pracują nad projektem przewodnika po naszym mieście. Ich
zadaniem jest zaprezentowanie trzech najciekawszych miejsc w Leżajsku, następnie
opracowanie quizu, który zostanie przesłany do wszystkich szkół partnerskich.
W ubiegłym miesiącu delegacja naszej
szkoły, tj. dyrektor Elżbieta Dmitrowska-Kaduk oraz nauczyciele Joanna Mazurek, Jolanta Senacka i Alicja Chmura spotkały się
z innymi nauczycielami realizującymi projekt w Hiszpanii. Podczas tygodnia Comeniusa szkoła goszcząca, oprócz zaprezentowania szkół tworzących ZER Monista (Freginals, La Galera, Masdenverge, Godall, Mas
de Barberans) i organizacji spotkań z władzami miasta, zapewniła wiele atrakcji, dzięki którym można było zobaczyć przepiękne
zakątki Katalonii, skosztować pysznych potraw oraz poznać kulturę tego regionu Hiszpanii.

Joanna Mazurek

* Projekt „Komiksy i kreskówki w Europie” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 jest
finansowany ze środków uzyskanych z Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie
się przez całe życie”. Wyłączną odpowiedzialność za treść artykułu ponosi wydawca oraz ani
Komisja Europejska, ani Narodowa Agencja nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.
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dzień za dniem
O kształceniu kompetencji kluczowych w Zespole Szkół Technicznych
im. T. Kościuszki w Leżajsku

Szkoła nowych wyzwań

Spotkanie członków i sympatyków
TMZL z leżajskim podróżnikiem Januszem Fedirko

Współczesny globalizujący się rynek pracy staje się coraz bardziej wymagający dla
osób poszukujących zatrudnienia. Od potencjalnego pracownika wymaga się wielu
umiejętności oraz wiedzy, często wykraczających poza szkolne programy nauczania.
Szkoła, aby zapewnić swoim absolwentom sprawne funkcjonowanie w życiu zawodowym, stoi w obliczu zupełnie nowych wyzwań. Z jednej strony powinna bowiem
sprostać oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, z drugiej zaś wymaganiom stawianym przez rynek pracy.
W Zespole Szkół technicznych im. T. Kościuszki postawiliśmy na wysoką jakość edukacji oraz na kształcenie wśród uczniów tych
kompetencji, które uznawane są przez pracodawców za kluczowe. Za priorytetowe
uznaliśmy m.in. umiejętność komunikowania się w językach obcych, kształcenie
kreatywności i postaw przedsiębiorczych,
sprawne posługiwanie się technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi ICT.
Te ostatnie zwłaszcza uważane są za klucz
do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie
informacyjnym, w którym zdecydowana
większość informacji jest dostępna w trybie on-line.
W zadaniach edukacyjnych naszej szkoły oprócz wiedzy czerpanej z dyscyplin naukowych uwzględniono perspektywy życiowe naszych uczniów. Kształcenie ma charakter prozawodowy z uwzględnieniem kontekstu integracji europejskiej, co wiąże się
z koniecznością aktualizowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Kształceniu kompetencji kluczowych służyły też zrealizowane w ubiegłym roku szkolnym cztery projekty edukacyjne współfinansowane
ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczniowie uczestniczyli w cyklu
szkoleń w wymiarze 70–250 godz. organizowanych w formie zajęć pozalekcyjnych. Młodzież otrzymała także bezpłatnie zestaw materiałów edukacyjnych oraz wyżywienie.
Projekt „Rynek pracy – orientacja zawodowa w kraju i za granicą” miał na celu wyposażyć uczniów w niezbędne kompendium
wiedzy i umiejętności umożliwiające pełną
mobilność na krajowym i zagranicznym rynku pracy. Młodzież odbyła szkolenia w ramach trzech modułów tj. orientacji zawodowej w kraju i za granicą, kontaktów interpersonalnych i technik negocjacyjnych oraz komunikacji zawodowej w języku angielskim
i języku niemieckim.
W ramach projektu „Wyższe kompetencje
szansą na rynku pracy” uczniowie zdobyli
wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie
obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.
Uczestniczyli też w zajęciach z przedsiębiorczości oraz poznali specjalistyczny techniczny język angielski.
Funkcjonująca od 2001 roku w szkole Lokalna Akademia Cisco zainspirowała realiza-

cję kolejnego projektu – „Nowoczesne technologie komputerowe drogą do zatrudnienia”. Aby móc realizować ten projekt szkoła
musiała spełnić wysokie wymagania dotyczące wyspecjalizowanej kadry posiadającej
uprawnienia instruktorskie Akademii Cisco
oraz specjalistycznego sprzętu sieciowego.
W ramach szkolenia uczestnicy zdobyli szeroką wiedzę w obszarze projektowania, budowy i administrowania światowymi systemami komputerowymi. Po zakończeniu szkoleń uczniowie przystępowali do
egzaminu na serwerze firmy Cisco. Pozytywny wynik egzaminu uprawnia uczestników
do otrzymania certyfikatu wystawionego
przez firmę Cisco Systems.
Projekt „Certyfikat Europejski Spawacza
możliwością szybkiego zatrudnienia” adresowany był wyłącznie dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Uczniowie poznali nowoczesne metody spawania MAG – 135
oraz TIG – 141. Wszyscy zdali egzamin końcowy i otrzymali Europejski Certyfikat Spawacza wraz z książeczką spawacza.
Aktywność szkoły w zakresie szeroko rozumianej przedsiębiorczości została nagrodzona Certyfikatem Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”. Wyróżnienie to plasuje nas
w gronie ścisłej czołówki najlepszych szkół
w naszym województwie. Osiągnięcia w obszarze kształcenia kompetencji kluczowych
zostały dostrzeżone także przez Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie.
23 października br. gościliśmy przedstawicieli oświaty z pięciu krajów – Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Węgier. Wizyta studyjna gości zagranicznych była częścią międzynarodowej konferencji poświęconej działalności innowacyjnej w szkołach i placówkach
oświatowych, przebiegającej pod hasłem
„Edukacja z wyobraźnią”. Goście obejrzeli prezentację multimedialną, dzięki której
poznali specyfikę szkoły, jej ofertę edukacyjną, bazę dydaktyczną oraz formy wdrażania
kompetencji kluczowych. Następnym punktem programu wizyty był panel dyskusyjny.
Na koniec zorganizowano krótki spacer po
szkole. Nasi goście nie szczędzili słów uznania akcentując wysoki poziom i profesjonalizm z jakim szkoła włączyła do procesu dydaktycznego umiejętności kluczowe.
Jesteśmy przekonani, że musimy być
nadal aktywni, aby w pełni wykorzystać
potencjał naszych możliwości i równocześnie dotrzymać kroku rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy. Tylko nowoczesne
kształcenie zwiększa szanse naszych absolwentów na znalezienie atrakcyjnej pracy i daje im paszport do dorosłego życia zawodowego.

Dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
Halina Samko
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Janusz Fedirko – podróżnik z Leżajska.

Zapiski z Chin

9 listopada br. w sali konferencyjnej
Muzeum Ziemi Leżajskiej z inicjatywy
Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej oraz Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, działającej w strukturach
MCK w Leżajsku, odbyło się spotkanie
z Januszem Fedirko – podróżnikiem, który zwiedził ponad 50 krajów na różnych
kontynentach.
Janusz Fedirko pochodzi z Myślenic a w Leżajsku mieszka od 1983 roku. Z wykształcenia geograf i religioznawca, absolwent dziennych studiów doktoranckich z zakresu kulturoznawstwa,
współpracuje z samodzielną Katedrą Bliskiego
i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz z Instytutem
Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest autorem
wielu artykułów popularno-naukowych publikowanych w Miesięczniku Uniwersytetu Jagiellońskiego „Alma Mater”.
Pan Janusz podzielił się z uczestnikami spotkania wrażeniami ze swoich podróży do Chin.
Opowiedział o cywilizacji, która kształtowała się
przez ponad 4000 lat, a teraz intryguje tajemniczą kulturą, egzotyką, pięknem krajobrazów
i zabytkami, będącymi świadectwem wspaniałej historii. Prezentacja multimedialna ukazała
życie codzienne mieszkańców, ważniejsze budowle z najbardziej nowoczesnych miast świata
Szanghaju i Pekin, mur chiński, który kiedyś pełnił funkcję obronną a dzisiaj jest ogromną atrakcją turystyczną.
Na spotkanie przybyła liczna grupa młodzieży z Zespołu Szkół Licealnych oraz członkowie
TMZL, którzy mieli wiele pytań do bohatera wieczoru. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze,
a wielu uczestników odkryło w sobie pasję poznawania nowych miejsc nie tylko w Europie.
Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej składa serdeczne podziękowania dyrektorowi Muzeum Ziemi Leżajskiej za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Tekst i zdjęcie:
Iwona Tofilska

Mieszkańcom Leżajska
i Ziemi Leżajskiej
najlepsze życzenia
z okazji nadchodzących
świąt Bożego Narodzenia
zdrowia, szczęścia, pomyślności
i spełnienia marzeń
w Nowym Roku 2010
życzy
Zarząd i członkowie
TMZL

mała ojczyzna
Czwarty numer
„Almanachu Leżajskiego”
9 grudnia br. w Muzeum Ziemi Leżajskiej
odbyło się spotkanie promujące czwarty numer „Almanachu Leżajskiego”.
W imprezie uczestniczyli autorzy zamieszczonych w wydawnictwie artykułów, przedstawiciele władz samorządowych, zaproszeni goście,
oraz członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej. Otwarcia spotkania dokonał Kazimierz Kuźniar i Leszek Sarzyński – Prezes Zarządu TMZL. Almanach Leżajski został wydany
w ramach mecenatu Samorządu Województwa
Podkarpackiego. Towarzystwo uzyskało w ramach projektu dotację w wysokości 70 proc.
wartości na wydanie dwóch kolejnych numerów periodyku.
Czterdzieści lat działalności było okazją do
podsumowań i refleksji, dlatego też Kazimierz
Kuźniar przypomniał historię naszej organizacji, ludzi którzy ją tworzyli i działali, osiągnięcia i inicjatywy podejmowane przez leżajskich
społeczników.
O. Efrem Obruśnik kontynuując cykl artykułów o malowidłach ściennych w Klasztorze
Ojców Bernardynów w Leżajsku odsłonił kolejne tajemnice malowideł z cel klasztornych.
Prof. Zbigniew Andres, pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, przedstawił analizę twórczości poetki związanej z Leżajskiem – Jadwigi Zengtteler.
Antoni Bereziewicz przybliżył nam mało
znany okres z życia mieszkańców miasta Leżajska w czasach I wojny światowej w latach 1914–
–1918.
Iwona Tofilska i Zofia Buczkowska przedstawiły wywiad z panią Aliną Kądziołą na temat życia i działalności jej ojca Ludwika Sawickiego. Był to ostatni wywiad pani Aliny – zmarła 16 października 2009 r.
Stanisław Chmura przybliżył nam „klimaty”
dawnych lat i ciekawostki. Lech Steliga opowiedział o sylwetkach „ludzi lasu” – wspaniałych
leśniczych, miłośnikach i obrońcach przyrody.
Po wystąpieniach autorów artykułów opublikowanych w „Almanachu Leżajskim” odbyła się
krótka dyskusja, w której trakcie obecni na spotkaniu wyrażali swoje odczucia i dzielili się refleksjami na tematy dotyczące promowanego
wydawnictwa oraz działalności Towarzystwa
Miłośników Ziemi Leżajskiej.

(iz)

Wspomnienie o ppłk. Ludwiku Sawickim

Ppłk Ludwik Sawicki

(20.08.1893 r. – 30.10.1983 r.)

Fot. archiwum

Ludwik Sawicki urodził się 20 sierpnia 1893
roku w Leżajsku. Tu ukończył szkołę podstawową (dawniej zwaną Szkołą Ludową), a następnie w latach 1904–1912 uczył się w Gimnazjum Wyższym w Jarosławiu. Po ukończeniu gimnazjum podjął studia prawnicze na
Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie,
ale zaledwie rok uczęszczał na tę uczelnię.
Wybuchła I wojna światowa i w 1914 roku
powołany został do cesarsko-królewskiej armii, a następnie skierowany do Szkoły Oficerskiej. W 1915 roku awansowany został do
stopnia podporucznika. Brał udział w walkach na froncie rosyjskim, a następnie włoskim i tam dostał się do niewoli. Po zakończeniu wojny i zwolnieniu z niewoli wyjechał do Francji. Tam jako ochotnik wstąpił
do tworzonej przez gen. Józefa Hallera armii
polskiej, z którą w 1919 roku wrócił do kraju.
W latach 1919–1927 służył w 12 Pułku Artylerii Lekkiej w Złoczowie (obecnie na Ukrainie). Walcząc w szeregach tego pułku wziął
czynny udział w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919–1920.
W latach 1927–1933 służył w 21 Pułku Artylerii Górskiej w Oświęcimiu i Bielsku Białej,
a następnie w latach 1933–1935 w 9 Pułku
Artylerii Lekkiej w Białej Podlaskiej. W 1935
roku został powołany na zastępcę dowódcy
20 Pułku Artylerii Lekkiej w Prużanie. W 1938
roku – awansowany na stanowisko dowódcy 7 Dywizjonu Artylerii Konnej (DAK) w Poznaniu. Tu zastał go wybuch II wojny światowej.
Jako dowódca artylerii dywizyjnej przeszedł wraz z Armią Poznań szlak wojenny
od zachodniej granicy, poprzez słynne walki
nad Bzurą, aż do Warszawy. Na skutek uszkodzenia przez Niemców łączności między jednostkami polskimi 7 DAK postanowił, że będzie przebijał się do Warszawy sam. Było to
zadanie wymagające odwagi i determinacji, a przede wszystkim wysokich kwalifikacji dowódczych. Dowódca 7 DAK postawione przed sobą zadanie wykonał: przyprowadził do stolicy wszystkich swoich żołnierzy
zdolnych do walki, a także wszystkie działa
i wozy z rannymi.

Walki trwały od 1 do 21 września 1939
roku. W uznaniu zasług i bohaterskiej walki całego Dywizjonu Artylerii Konnej, dowódca grupy operacyjnej gen. bryg. Roman
Abraham przedłożył Naczelnemu Wodzowi
wnioski o odznaczenie Krzyżami Virtuti Militari V klasy: sztandaru 7 Dywizjonu Artylerii
Konnej, dowódcy dywizjonu ppłk. Ludwika
Sawickiego oraz 32 oficerów, podoficerów
i szeregowych tego dywizjonu.
Po kapitulacji Warszawy a przed opuszczeniem stolicy – dowódca dywizjonu polecił zdeponować sztandar w kościele św.
Aleksandra na Placu Trzech Krzyży. Zmienne
były losy tego sztandaru. Przetrwał on wojnę w dobrym stanie i był przechowywany
w Ursusie pod Warszawą, a po kilkunastu
latach został przekazany do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Na sztandarze
tym obok daty utworzenia 7 Dywizjonu Artylerii Konnej zamieszczone są nazwy miejscowości i daty stoczonych walk z wojskami
bolszewickimi m.in. Radziwiłłów, Mińsk, Bobrujsk, Malin, Kijów.
Po kapitulacji Warszawy ppłk Ludwik
Sawicki dostał się do niewoli niemieckiej
i przebywał w Oflagu Murnau aż do kwietnia 1945 roku. Po zakończeniu wojny wstąpił we Włoszech do Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie, a następnie został przeniesiony
wraz z całą jednostką do Anglii. Nie widząc
dalszej perspektywy służby w wojsku na obczyźnie, wrócił do kraju, do rodzinnego Leżajska. 20 czerwca 1947 roku został zwolniony z czynnej służby wojskowej. Wojenna tułaczka trwała 8 lat.
Nikt nie doceniał jego zasług wojennych
ppłk. Ludwika Sawickiego, podobnie jak
i innych przedwojennych oficerów, toteż
nie miał on zbyt lekkiego życia. Miał spore trudności ze znalezieniem odpowiedniej pracy i dopiero po roku został zatrudniony w miejscowym Tartaku Państwowym.
Pracował w nim do przejścia na emeryturę
w 1958 roku.
Pracując w Tartaku aktywnie uczestniczył
w życiu miasta: jako radny, członek Prezydium Miejskiej Rady Narodowej oraz przewodniczący Komisji Kontroli Społecznej.
Działał również aktywnie jako sympatyk
sportu. Z jego inicjatywy powstał w Leżajsku klub sportowy Unia – Piła (obecnie Pogoń), a jako jego prezes doprowadził do budowy stadionu sportowego i świetlicy klubowej.
Ppłk Ludwik Sawicki odznaczony został
wieloma medalami, m.in.: Krzyżem Walecznych (przyznany czterokrotnie), Krzyżem Virtuti Militari V Klasy, Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalem Niepodległości, Srebrnym Medalem za długoletnią służbę wojskową, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem za udział w Wojnie
Obronnej 1939 r. Na wieczną służbę odszedł
30 października 1983 roku. Jego grób znajduje się na leżajskim cmentarzu.

Iwona Tofilska
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zabytki
Czterechsetlecie posługi Ojców Bernardynów w Leżajsku
Podczas ubiegłorocznego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku dla uczczenia jubileuszu 400-lecia obecności w naszym mieście
braci św. Franciszka z Asyżu każdy koncert poprzedzony był felietonem o. dra Efrema
Obruśnika, dyrektora Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku. Oto kolejny felieton z tego cyklu.

Świątynia na miejscu łaskami słynącym
Bazylika i klasztor Ojców Bernardynów stanowią zabytek klasy światowej. Kościół jest budowlą trójnawową i bazylikową. Posiada wydłużone, zamknięte półkoliście prezbiterium oraz
otwarte do wnętrza naw bocznych dwie kaplice:
północną – św. Franciszka z Asyżu i południową
– Matki Boskiej. Ściany zewnętrzne naw bocznych i kaplic podzielone są pilastrami i opasane fryzem ornamentu okuciowego. Nawa główna i prezbiterium posiadają szkarpy wspierające
belkowanie z ozdobnym fryzem konsolowym.
Fasada zachodnia jest dwukondygnacjowa, ujęta wieżyczkami. Tworzy ją szczyt dekorowany
pilastrami, niszami, wazonami i spływami wolutowymi oraz malowidło ukazujące Wizję Tomasza Michałka. Wystrój zewnętrzny świątyni
i jej kształt to charakterystyczne, rodzime cechy
polskiego budownictwa późnorenesansowego
Polski południowo-wschodniej.
Głównym fundatorem powstających obiektów był wielokrotnie już wspomniany Łukasz
Opaliński i jego żona Anna z Pileckich Opalińska. Budową kierował, związany ze środowiskiem muratorów lubelskich, architekt włoskiego pochodzenia Antonio Pellaccini przy współpracy Szymona Sarockiego.
Budowniczowie mieli podobno problemy
z wybraniem miejsca dla świątyni. Teksty źródłowe wspominają pewną wieśniaczkę, Barbarę
Grybinę, która wyznała publicznie, że gdy wraz
z innymi kobietami zbierała w borze leżajskim
ziele, rósł tam bujny i pachnący rumianek (Catalogvs, s. 361). Kronikarz żyjący w XIX wieku –
opierając się na starszych przekazach – podaje,
że „poczęły się iście obietnice Najśw. Boga Matki Michałkowi przepowiedziane; Bo najprzód na
onym miejscu pustym, na którym żadne ziele
ani trawa nie rosły tak długo i szeroko, jak teraz
jest kościół murowany, nocy jednej wyrósł Rumianek Ogrodowy pachnący”. Według legendy,
muratorzy widząc w tym zjawisku cud, postanowili oznaczony kwiatami teren uznać za obrys fundamentów kościoła. Kronikarz wyjaśnia,
że było to „znakiem wonnych Modlitw, ludów
i Łask Najwyższego, które na tem miejscu, potem się działy. Znaczyło i to; że choćby ludzie
grzeszni tak oschli byli w Cnotach i miłości Boga,
jak piaszczysta sucha i niepłodna ziemia, gdy się
jednak na to tu święte miejsce udadzą szczerze; skropieni rosą Niebieską łask Boskich, wnet
ożywieni zostaną i godne Nieba Owoce pokuty
świętej wydadzą” (Trutina, s. 50–52).

Krąg Artystyczny br. Szymona Hermanowicza,
Uzdrowienie Dominika z Leżajska – obraz olejny na płótnie z poł. XVII w. – Klasztor Ojców Bernardynów w Leżajsku.

Bazylika leżajska podziwiana jest dziś przez
znawców sztuki i turystów przybywających
z najdalszych części świata, a jej wnętrze gromadzi nie tylko pątników, lecz także wirtuozów
i melomanów. Dla nas jest ona przede wszystkim pomnikiem historii wpisującym się w dzieje świętego miejsca. Uzasadnieniem jej formy
i wielkości wśród dzikich niegdyś lasów była
ranga świętego miejsca, wsławionego licznymi
cudami. Z pewnością zdawał sobie z tego sprawę Łukasz z Bnina Opaliński, marszałek wielki koronny, wojewoda rawski, od 1590 r. starosta leżajski, człowiek majętny i światły, a przede
wszystkim gorliwy katolik. Nie dziwi, że gdy
zmarł 11 września 1654 r. w Wisznicach na Podlasiu, jego doczesne szczątki znalazły miejsce
wiecznego spoczynku w podziemiach tejże
świątyni, której w 1928 r. papież Benedykt XV
nadał zaszczytny tytuł Bazylik Mniejszej.

o. dr Efrem Obruśnik

Jeśli chcesz podnieść poziom bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta,
przekaż 1% swojego podatku na Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto Leżajsk”

Szanowni Mieszkańcy Leżajska
Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto Leżajsk” uzyskało w roku ubiegłym status organizacji pożytku publicznego i figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem 0000177565.
Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z gorącą prośbą o wsparcie jego działalności poprzez dokonanie w rocznych zeznaniach podatkowych odpisu 1% podatku na rzecz
Stowarzyszenia. Uzyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na statutową działalność Stowarzyszenia zapewniającą podnoszenie stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie Leżajska poprzez m.in. montaż nowych kamer monitorujących
miejsca niebezpieczne i progów zwalniających oraz szkolenie dzieci i młodzieży.
Wszystkim Darczyńcom z góry dziękujemy.

Zarząd Stowarzyszenia
Bezpieczne Miasto Leżajsk
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Piękno
poezji Słowackiego
Przypadająca w tym roku 200. rocznica urodzin Juliusza Słowackiego stała się
okazją do spotkania miłośników poezji
i sztuki recytacji z trzech leżajskich szkół
podstawowych. Już po raz piąty Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku gościła
młodych recytatorów, którzy 5 listopada
br. wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim pod hasłem „Piękno poezji Słowackiego”. Konkursowi patronował „Biuletyn Miejski”.
W etapie miejskim wzięło udział 23
uczniów z klas IV–VI wybranych w drodze
wewnątrzszkolnych eliminacji. Celem konkursu – zorganizowanego przez nauczycieli
SP 3 – Jolantę Sanecką i Annę Trębacz, było
uczczenie pamięci wielkiego poety oraz zachęcenie uczniów do pochylenia się nad
jego twórczością. Zmagania recytatorskie
rozbudzają również wśród najmłodszych
zainteresowania literackie, przygotowują do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym, pomagają pokonać nieśmiałość
i uwierzyć we własne siły.
W nastrój epoki wprowadziły zebranych
uczennice z kl. V (SP 3), które przy dźwiękach muzyki Chopina przedstawiły program poświęcony Juliuszowi Słowackiemu.
Dziewczęta wystąpiły w sukniach i fryzurach
typowych dla epoki romantyzmu.
Jak co roku konkurs cieszył się dużym
zainteresowaniem. Dzieci chętnie zgłębiały tajniki niezwykłej poezji autora „Balladyny” oraz przygotowywały prezentacje najpiękniejszych utworów. Jury (Barbara WośLisiecka, Małgorzata Kowalska, Elżbieta Piechota) najwyżej oceniło wystąpienie Filipa
Sołka ze Szkoły Podstawowej nr 3, który za
recytację „Hymnu” otrzymał I nagrodę. Dwie
kolejne nagrody przyznano: Julii Świąder
(SP 3) i Katarzynie Burdzie (SP 1). Wyróżnienia dostali: Mikołaj Lasota (SP 3), Klaudia Gardziel (SP 2) oraz Magdalena Śliwińska (SP 1).
Wszyscy recytatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a najlepsi z nich zostali obdarowani nagrodami ufundowanymi przez dyrektora SP 3, księgarnię „Eurydyka” oraz myjnię samochodową „Merlin”. Dzięki temu praca i zaangażowanie dzieci mogły być należycie docenione, za co organizatorzy konkursu składają sponsorom serdeczne podziękowania.
Poziom recytatorskich wystąpień, poszukiwanie ciekawych, nierzadko trudnych utworów, świadczą o dużych ambicjach i umiejętnościach uczniów, a dla polonistów są źródłem satysfakcji z wykonywanej pracy.

Jolanta Sanecka

sport
Przygotowania do „OLIMPIADY”

Koniec rundy jesiennej rozgrywek piłkarskich

Pozostał mały niedosyt

Dobiegły końca rozgrywki piłkarskie rundy jesiennej IV ligi
Podkarpackiej.
Leżajska Pogoń na rozegranych 15 spotkań odniosła 6 zwycięstw,
6 meczów zremisowała oraz doznała 3 porażek. Zdobyte 24 punkty
dało jej 6 miejsce w końcowej tabeli rozgrywek z nieznaczną stratą
do lidera wynoszącą tylko 6 punktów.
Po tej rundzie ukształtowała się czołówka tabeli, do której należy
też nasza drużyna z dużymi szansami na awans do III ligi.
Bardzo dobrze poczynała sobie natomiast drużyna juniorów starszych, występująca w II Lidze Podkarpackiej. Nasi juniorzy rozegrali 13 spotkań; z tego odnieśli 8 zwycięstw, 3 mecze zremisowali i 2
przegrali. Drużyna zdobyła łącznie 27 punktów, zajmując ostateczne drugie miejsce na koniec tej rundy ze stratą 4 punktów do lidera. Nasi chłopcy mają ogromną szansę awansu do I Ligi Podkarpackiej (wchodzą dwie drużyny).
Obserwując w minionej rundzie poczynania naszych piłkarzy,
szczególnie seniorów, pozostał mały niedosyt. Początek rundy był
wspaniały – wygrane 4 mecze. Później nastąpiło zachwianie skuteczności strzeleckiej i niewykorzystywanie tzw. 100 procentowych sytuacji bramkowych, co mściło się słabym dorobkiem punktowym
i zajęciem ostatecznie 6 miejsca na koniec rozrywek.
Drużyna lepiej radziła sobie na wyjazdach – 4 zwycięstwa, 3 remisy, 0 porażek. Gorzej wypada na własnym stadionie – grając u siebie
odniosła 2 zwycięstwa, 3 remisy i doznała 3 porażek.
Mamy nadzieję, że runda wiosenna będzie bardziej szczęśliwa dla
naszych piłkarzy – że seniorzy awansują do III Ligi Lubelsko-Podkarpackiej a juniorzy do I Ligi Podkarpackiej, czego im gorąco życzymy.

(em)

Końcowa tabela rozgrywek IV Ligi Podkarpackiej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Żurawianka
Polonia
Orzeł
Partyzant
Kańczuga
Pogoń
Przemieślnik
Kolbuszowa
Sokół
Zaczernie
Strumyk
Błękitni
Wisłok
Igloopol
Turbia
JKS Jarosław

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

30
30
30
29
27
24
21
21
19
18
18
16
15
14
11
11

24–11
26–13
19–7
35–18
20–13
23–14
26–28
20–15
21–22
24–25
27–27
22–28
17–27
13–31
15–36
17–34

Końcowa tabela rozgrywek II Ligi Podkarpackiej
Juniorów Starszych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dębica
Pogoń
JKS
Tłoki
Kańczuga
Lubaczów
Rzemieślnik
Sokół
Orzeł
Czuwaj
Resovia
Unia
Kolbuszowa
Nafta

13
13
12
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13
13

31
27
23
21
20
20
18
18
17
16
14
11
9
8

27–10
35–14
26–20
26–22
25–16
26–24
25–20
22–23
20–19
28–29
20–19
15–30
17–37
9–37

Przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Leżajsku od dwóch
lat istnieje sekcja Olimpiad Specjalnych.
Uczniowie Ośrodka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym mają możliwość nieodpłatnie
uczestniczyć w zajęciach na basenie pod okiem instruktora pływania mgr. Adama Dudzińskiego.
Treningi na pływalni finansowane są przez Oddział Regionalny
Olimpiad Specjalnych w Stalowej Woli. Do udziału w zajęciach wymagana jest aktualna książeczka sportowo-lekarska oraz pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna. Zawodnicy pod koniec
roku przechodzą sprawdzian umiejętności w formie zawodów sportowych szczebla wojewódzkiego. W tym roku zawody odbędą się
8 grudnia w Strzyżowie. W chwili obecnej trwają przygotowania do
udziału w mitingu pływackim z udziałem 8 zawodników. Zawodnicy wykazują duże zaangażowanie podczas treningów. Dyrekcja
i uczniowie Ośrodka serdecznie dziękują Oddziałowi Regionalnemu
„Podkarpackie” w Stalowej Woli oraz Miejskiemu Ośrodkowi Sportu
i Rekreacji w Leżajsku za współpracę.

(ad)

V Ogólnopolski Turniej Piłki
Siatkowej „Od młodzika do juniora”
W dniach 6–8 listopada br. 14 drużyn siatkarzy chłopców rywalizowało w Leżajsku o puchary i medale ufundowane przez
starostę powiatu leżajskiego Roberta Żołynię i burmistrza Leżajska Tadeusza Trębacza.
Turniej cieszył się ogromnym zainteresowaniem publiczności,
a mecz otwarcia pomiędzy zespołem z Leżajska i kadrą Polski wypełnił halę ZST w Leżajsku po brzegi.
Spotkania były bardzo wyrównane i stały na bardzo wysokim poziomie.
Świetnie w Turnieju radzili sobie nasi kadeci, którzy do finału
przeszli bez porażki. W finale polegli po świetnym i dramatycznym
meczu z zespołem Resovii 1:2 (25:19, 22:25, 16:18) i zajęli ostatecznie II miejsce w Turnieju.
Juniorzy „Feniksa Leżajsk” przegrali mecz o trzecie miejsce po
walce z reprezentacją Polski i zdobyli IV miejsce w Turnieju.
Indywidualne nagrody otrzymali kadeci. Wojtek Bałut dostał nagrodę dla najlepszego siatkarza turnieju, a Jakub Wójcik był najlepszym libero turnieju.
Nasze zespołu grały w następujących składach: kadeci – Patryk
Sadlej, Paweł Szlajda, Damian Zygmunt, Jacek Zygmunt, Wojciech
Bałut, Piotr Trojan, Jakub Wójcik, Kamil Siedecki, Łukasz Hanus, Marcin Kania, Mateusz Dąbek, trener Janusz Zygmunt; juniorzy – Marcin Baran, Jakub Zygmunt, Paweł Zygmunt, Aleksander Franus, Arkadiusz Bosak, Szymon Tuptoński, Dawid Sierżęga, Rafał Pajączek, Radosław Łoś, Maciej Sobejko, Adrian Zych, trener Adam Kowalski.
Organizatorzy Turnieju dziękują wszystkim sponsorom za pomoc
w przygotowaniu tej wspaniałej sportowej imprezy, a szczególnie:
staroście leżajskiemu Robertowi Żołyni, burmistrzowi Leżajska Tadeuszowi Trębaczowi, dyrektorowi Browaru w Leżajsku Krzysztofowi Żyrkowi, prezesowi BMF–Polska Andreasowi Wielosińskiemu oraz
prezesowi MZK Stanisławowi Żołyniakowi.
Do zobaczenia za rok!

(zz)
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zdrowie i uroda

Święta Bożego Narodzenia – Wigilia
To piękne, że mimo upływu lat, zmieniających się
zwyczajów, tak wiernie kultywujemy tradycje związane z Wigilią i świętami Bożego Narodzenia. Choć
już dzisiaj inne są choinki, rzadko własnoręcznie robi
się ozdoby choinkowe, a świeczki zastępuję się elektrycznymi światełkami, to dalej wieszamy jemiołę,
pieczemy pierniki, a na stole kładziemy sianko i biały opłatek.
Każde święta niosą z sobą obyczaje, symbole pochodzące z dawnych, starosłowiańskich czasów, przeplatane tradycją chrześcijańską.
Mądrość ludowa, oparta na obserwacji przyrody,
wykorzystywała swą wiedzę na co dzień i od święta.
Każdy z surowców i potraw z nich przygotowanych, symbolizuje jakiś dar czy moc. Nie można ich pominąć na wigilijnym i świątecznym stole, aby nie zabrakło nam niczego
w nadchodzącym nowym roku. Dlatego powinny być owoce, bakalie, kapusta, ryby, miód i jemioła zawieszona nad
miejscem, gdzie gromadzą się goście i domownicy. Jemioła to symbol życia, odrodzenia i odnowienia życia rodzinnego, wybaczania i pojednania. Zielone drzewko – sosna,
jodła i świerk według najstarszych wierzeń ludowych ma
moc chroniącą przed złymi urokami i mającą w sobie życiodajne siły. Jabłka, orzechy wieszane na choince miały zapewnić długowieczność i sprowadzać miłość. Podobnie

Gdy mróz ściśnie, wicher świśnie..
Zimowa aura funduje nam zwykle suchy mróz na zmianę z zimną wilgocią. A w domu gorąco i sucho. Żadna
cera nie wytrzyma bez uszczerbku podobnej atmosfery.
Dbać o nią trzeba przez cały rok, ale teraz trochę inaczej
i z większą troskliwością niż wiosną i latem.
Wychodząc na zewnątrz, nakładaj na twarz kremy odżywcze tłuste. Przy dużym mrozie starannie osłaniaj skórę:
po natłuszczeniu twarzy rozsmaruj podkład, a następnie nałóż warstwę sypkiego pudru. Po powrocie do domu: • natychmiast usuń tę grubą warstwę makijażu bezalkoholowym
tonikiem. Jeśli masz wrażliwą cerę, przez co najmniej pół godziny nie przebywaj w pobliżu kaloryferów, by jej nie dokuczać zbyt dużą różnicą temperatur. W nagrzanych pomieszczeniach nakładaj na twarz kremy nawilżające – zarówno
w dzień jak i na noc. • nawet jeśli masz tłustą cerę, nie myj
jej teraz chlorowaną wodą! Używaj oligoceńskiej albo przynajmniej przegotuj „kranówę”. Przy cerze suchej i wrażliwej
zrezygnuj również z mydła. Zastąp je garścią otrąb wymieszanych z 30 kroplami azulanu lub mocnego naparu rumiankowego i odrobiną ciepłej wody oligoceńskiej. • nie zapominaj
o ochronie warg. Skóra na nich nie zawiera gruczołów łojowych, a ich mocne ukrwienie sprawia, że są szczególnie wrażliwe na gwałtowne zmiany temperatur. Dlatego przed wyjściem na mróz i po wejściu do „ciepła” natłuszczaj je maścią
tranową lub alantanową. Jeśli mimo to popękają, wieczorem nakładaj na nie na 10–15 minut plasterki banana nasączone oliwą z oliwek albo smaruj miodem. • w żadnym razie
nie wychodź na chłód i wiatr bezpośrednio po kąpieli. Odczekaj co najmniej 40–50 minut, gdyż wystawiając wilgotną, rozgrzaną skórę na mróz „zapracujesz” na powstanie pa-
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śliwki i gruszki, które jeszcze miały przyciągnąć pieniądze. Figi są symbolem płodności i obfitości, miód ma zapewnić bogactwo, pomyślność i długie życie. Zwyczajna
kapusta też ma swój dar – ma chronić od złego, a potrawy z niej są środkiem przyciągającym dostatek. Ryby to
symbol wyzwolenia i harmonii, a potrawy z nich to źródło siły zdrowia i dostatku. Pierniczki – małe pieczone
ciasteczka, dekorowane migdałami, orzechami, lukrem lub
czekoladą o kształtach dzwonków – odpędzają złe duchy,
te jak gwiazdki – chronią przed złem, a okrągłe jak słońce
mają zapewnić radość, a figurka choinki symbolizuje ciągle odradzające się życie.
A gdy już wszystko gotowe, zasiadamy do stołu. Zgodnie z tradycją potraw powinno być kilka, najlepiej nieparzysta liczba – to dla zapewnienia urodzaju. Potrawy są postne,
sporządzane z surowców roślinnych, na tłuszczach roślinnych i w większości są gotowane. Polska kuchnia obfituje w
potrawy z ryb. Kiedyś na Wigilię w zamożnych domach przygotowywano nawet dwanaście potraw z ryb słodkowodnych i morskich, gotowano je, smażono, podawano w galarecie. A gdzie jeszcze inne potrawy jak: barszcze, zupy, kluski, kapusta, kutia i kompot z suszonych owoców?! I tu magia Świąt może nie wystarczyć dla zapewnienia zdrowia. Co
prawda te wszystkie dania dostarczą nam błonnika, pektyn,
soli mineralnych, witamin, nienasyconych kwasów tłuszczowych, a ryby pełnowartościowego białka, z kolei przyprawy, jak: kminek, majeranek, imbir, kardamon czy goździki
wspomogą trawienie, ale to umiar w jedzeniu sprawi, że w
dobrym zdrowiu doczekamy „Sylwestra” i Nowego Roku –
bo to następna okazja do świętowania. I jak tu nie wypatrywać pierwszej gwiazdki?
Staropolska polewka piwna
Składniki: 4 szklanki mocnego piwa, 3 żółtka, 4 łyżki cukru, 4 łyżki cukru, 0,5 szklanki śmietany, 25 dag sera twarogowego, 4–5 goździków, szczypta cynamonu. Wykonanie: żółtka utrzeć z cukrem do białości i ciągle ucierając wlewać stopniowo śmietanę. Podgrzewać garnek z masą żółtkową na małym ogniu i wlewać powoli piwo ciągle mieszając. Wrzucić cynamon i goździki, podgrzewać do zgęstnienia.
Pokrojony ser w kostkę ułożony w kamionkowych miseczkach zalać tak przygotowaną polewką.

Świąteczny koktajl gruszkowy
Składniki: 6 słodkich gruszek, 5 dag migdałów, 3 szklanki mleka, 1 szklanka likieru kokosowego, 2 żółtka, 2 łyżki
śmietany, 2 łyżki cukru, 1 łyżka cukru waniliowego, cynamon. Wykonanie: Obrane gruszki przekroić wzdłuż na pół
i usunąć gniazda nasienne. Do zagotowanego z cukrem oraz
cukrem waniliowym mleka, wsypać namoczone, obrane ze
skórki i drobno posiekane migdały. Gdy tylko mleka przestanie wrzeć naczynie usunąć z kuchenki i dodać rozprowadzone ze śmietaną żółtka. Napój przetrzeć przez gęste sitko, po
czym wymieszać z likierem. Gruszki rozłożyć w pucharkach,
zalać przygotowanym koktajlem, a następnie oprószyć cynamonem. Podawać lekko schłodzone. Do ozdoby można
użyć rurek waflowych lub owocowych żelków.
Pstrągi duszone z jabłkami
Składniki: 4 niewielkie pstrągi, sól, 1–1,5 kg winnych
jabłek, łyżka soku z cytryny, duża cebula, 2 łyżki masła, 3
łyżki gęstej śmietany, surowe żółtko, szczypta cukru, szklanka wywaru z warzyw, po 2–3 ziarnka pieprzu i angielskiego
ziela, mała nie obrana cebula z wbitym goździkiem, kawałek
skórki z cytryny, liść laurowy, 2–3 gałązki koperku. Wykonanie: Ryby sprawiamy, myjemy, osuszamy, nacieramy solą
i zostawiamy na 30–40 minut. Głowy, ogony ryb wkładamy
do rondla, dodajemy cebulę, skórkę z cytryny, pieprz, ziele
angielskie, liść laurowy, koper i zalewamy gorącym wywarem z warzyw. Gotujemy pod przykryciem około 30 minut
na niewielkim ogniu. Przecedzamy przez gęste sito, odparowujemy tak, aby pozostało 1,5 szklanki. Obrane, pozbawione gniazd nasiennych jabłka, skrapiamy sokiem z cytryny,
aby nie ściemniały. Obraną cebulę kroimy w cienkie półplasterki. Brytfannę smarujemy masłem, wykładamy połowę
jabłek i cebuli, posypujemy lekko solą. Układamy ryby, przykrywamy pozostałymi jabłkami i cebulą, solimy, zalewamy
gorącym wywarem. Przykrywamy i dusimy na niewielkim
ogniu 30–35 minut. Miękkie ryby, delikatnie wyjmujemy,
układamy w nagrzanym żaroodpornym półmisku i trzymamy w cieple. Sos miksujemy, przecieramy przez sito, doprawiamy do smaku solą i ewentualnie szczyptą cukru. Mocno
podgrzewamy, wlewamy rozkłóconą z żółtkiem śmietanę,
podgrzewamy (nie gotujemy). Częścią gorącego sosu polewamy ryby, a pozostały sos podajemy w sosjerce.

jączków, trwałych zaczerwień nosa, policzków i rąk, a także odmrożenia.
Czerwone jest czasem paskudne
Zwłaszcza na twarzy. Tymczasem u wielu osób pod wpływem niskiej temperatury, gdy naczyńka krwionośne stają się kruche, osłabiona skóra łatwo się czerwieni i pokrywa purpurowymi żyłkami. Jeśli chcesz tego uniknąć: • nie noś
ciasnych kołnierzyków czy golfów, gdyż utrudniają prawidłowy
obieg krwi w szyi i głowie. • rano i wieczorem delikatnie nacieraj twarz ciepłym naparem z babki szerokolistnej i rozmarynu
(zmieszaj po jednej łyżce stołowej ziół, zalej je dwoma litrami
wrzątku, odstaw na 30 minut i przecedź. Przed nacieraniem pół
szklanki naparu zmieszaj z taką samą ilością gorącej wody). Jeżeli czerwone „błyski” pojawiają się głównie na Twoim nosie,
poświęć mu trochę czasu * kilka razy w ciągu dnia przecieraj
go gazą zwilżoną sokiem z cytryn, * rób naprzemienne zimne i ciepłe okłady z naparu kwiatów rumianku. Zabieg zakończ
zimnym okładem – obkurczy naczyńka krwionośne. * raz w tygodniu okładaj go świeżo ugotowanym ziemniakiem rozgniecionym na purée. Ciepłą papkę przykryj gazą. Po 10 minutach
spłucz letnią wodą i wklep tłusty krem.
Pomóż stopom przeżyć zimę
Na kilka najbliższych miesięcy uwięzimy nogi w ciężkich, szczelnie zamkniętych butach. Jeśli w dodatku
są zbyt obcisłe, męczą i deformują stopy i co gorsza źle
wpływają na cały organizm, m.in. krążenie, stan serca,
kręgosłup. Hamując swobodny przebieg krwi, sprzyjają
przemarznięciu i powstawaniu odmrozin oraz odmrożeń.
A brak dostępu powietrza przyczynia się do powstawania grzybic. Żeby temu zaradzić: • noś krótkie botki na grubej, elastycznej podeszwie, najlepiej o pół numeru za duże.
• nie siedź w nich w pomieszczeniach o temperaturze pokojowej – w pracy zmieniaj je na lżejsze buty! • co wieczór
leż przez kilka minut z uniesionymi w górę nogami, robiąc
przy tym okrężne ruchy stopami. • pielęgnuj ich skórę, aby
nie zgrubiała, nie popękała ani nie poczerwieniała Jak najczęściej mocz nogi w wywarach z ziół – np. z mięty i szałwi (po
trzy łyżki ziół zmieszaj, zalej 2 litrami wody, gotuj na małym
ogniu przez 20 minut, potem przecedź i do lekko ostudzonego

wywaru włóż na 10 minut stopy). Systematycznie też je hartuj przez naprzemienne zanurzanie w gorącej i zimnej wodzie. Po dokładnym osuszeniu posmaruj maścią kamforową.
Jeśli po powrocie do domu Twoje stopy są bardzo przemarznięte spraw im rozgrzewającą kąpiel w ciepłej (37 C) wodzie
z dodatkiem olejku aromatycznego z jałowca, który pobudza
krążenie, a także ekstraktów z goździków i liści laurowych.
Dobrze zrobi im również moczenie w gorącej wodzie z dodatkiem utartego chrzanu (2–3 łyżki chrzanu na 5 litrów wody).
Przy nadpotliwości mocz stopy w odwarze ze skrzypu i kory
wierzby, a także suszonych liści orzecha włoskiego (4 łyżki ziół
zalewa się 3 litrami wody i podgrzewa do zawrzenia, potem
odstawia się na co najmniej 30 minut i przecedza).

Skóra podrażniona mrozem
Często brzydka sinawa czerwień nosa, uszu czy policzków jest rezultatem przemarznięcia. A jeżeli po dłuższym
pobycie na mrozie zauważysz w którymś z tych miejsc
także obrzęk połączony z uczuciem pieczenia lub mrowienia, oznacza to już tzw. odmrozinę. Działaj wtedy natychmiast, bo może ona zostawić trwałe, trudne do usunięcia oszpecenia. np. pajączki. Dobrze zrobią ziołowe naprzemienne kąpiele letnie i gorące. Letnia: przygotuj napar z mięty i rumianku (zmieszaj po 2 łyżki ziół, zalej je litrem wrzątku,
odstaw do naciągnięcia, po 20 min. przecedź). Gorąca: napar
z rozmarynu, tataraku i pokrzywy (jak poprzednio – po 2 łyżki ziół na litr wrzątku, po 20 minutach odcedź). Wlej napary
do osobnych misek: do pierwszego dodaj jeszcze sok z 1 cytryny i zalej go 5 litrami letniej, przegotowanej wody, a drugi
– 5 litrami wody o temperaturze 40–45 C. Kolejno, kilkanaście razy zanurzaj twarz raz w jednym, raz w drugim naparze na 20 sekund, zaczynając do gorącego, kończąc na chłodniejszym. Potem delikatnie wklep w skórę maść z witaminą
A – na przykład Dermosan. Nie tylko zapobiegnie to przykrym skutkom przemrożenia, ale i odświeży Twoją cerę, poprawi ukrwienie i napięcie skóry. Na podrażnioną zimnem
i wiatrem skórę pomogą także okłady z soku ze zmiksowanej
cebuli wymieszanej z łyżeczką oliwy z oliwek. Rozłóż papkę
na twarzy, przykryj gazą, zmyj po 10 minutach ciepłą, przegotowaną wodą i delikatnie wklep krem odżywczy.

sport

Mądry Polak
po szkodzie

Korzyści z uprawiania sportu przez
dzieci są olbrzymie, należy jednak pamiętać o możliwości kontuzji. Dotyczy to zarówno zorganizowanych zajęć, jak i zwykłej zabawy na szkolnym boisku, przed
domem lub w parku.
Urazy, na które narażone są dzieci podczas uprawiania sportu dotyczą najczęściej
układu kostno-stawowego, głowy i kręgosłupa. Na szczęście, około 75 proc. uszkodzeń kończyn u dzieci to stosunkowo niegroźne zwichnięcia, skręcenia, stłuczenia,
otarcia i skaleczenia, a jedynie 10 proc. obrażeń to złamania. Liczba poważniejszych
kontuzji rośnie wraz z wiekiem, jest to
związane z większą siłą i ciężarem sportowców oraz z rosnącym współzawodnictwem.
Przy zachowaniu pewnych zasad sport jest
względnie bezpieczny, a potencjalnych zagrożeń można uniknąć. Należy wiedzieć,
na co trzeba zwrócić uwagę w trakcie zajęć
sportowych i jak postępować w przypadku
wystąpienia kontuzji.
Dlaczego dochodzi do urazów? Do najczęstszych przyczyn urazów podczas uprawiania sportów należą: lekceważenie zasad
bezpieczeństwa, nieprawidłowe korzystanie ze sprzętu sportowego lub przeciążenie
mięśni i stawów zbyt intensywnym treningiem. Pewna część kontuzji jest wynikiem
nieszczęśliwych wypadków.
Jak zapobiegać urazom? Najważniejszym sposobem zapobiegania kontuzjom
jest odpowiednia opieka nad młodymi sportowcami. Liczbę kontuzji można zdecydowanie zmniejszyć dzięki właściwej kwalifikacji dziecka do uprawiania danego sportu.
Ważny jest również dobór sprzętu sportowego i jego odpowiednie użytkowanie oraz
odpowiednie przygotowanie fizyczne, czyli rozgrzewka. Rozgrzewka ma za zadanie
przygotowanie mięśni, stawów i więzadeł
do zwiększonego wysiłku i zapobiec kontuzjom podczas uprawiania sportu. We właściwie przeprowadzonej rozgrzewce powinny
znaleźć się ćwiczenia ogólnorozwojowe,
które zwiększają wytrzymałość, siłę i szybkość, zmniejszają naturalny opór mięśni,
więzadeł i innych tkanek miękkich. Przed
rozpoczęciem ćwiczeń fizycznych konieczne jest odpowiednio wczesne (na 2–3 godziny przed treningiem) spożycie posiłku bogatego w węglowodany, aby zapobiec zasłabnięciu z powodu spadku poziomu glukozy
we krwi, co może spowodować zaburzenia
koordynacji i zwiększa ryzyko wypadku.
Rodzaje kontuzji sportowych. Rozwijający się układ kostno-stawowy dziecka
jest szczególnie wrażliwy na różne obciążenia związane z uprawianiem sportu. Kontuzje sportowe można podzielić na dwie grupy: kontuzje mechaniczne i spowodowane

szachy
przeciążeniem organizmu. Urazy mechaniczne powstają podczas kontaktu z innym
zawodnikiem, sprzętem sportowym i różnymi przeszkodami. Natomiast kontuzje spowodowane przetrenowaniem są wynikiem
działania dużych sił w trakcie uprawiania
sportu na kości, stawy i mięśnie. Występują one u dzieci, które trenują zbyt intensywnie jak na swoje możliwości. Przez nieodpowiedni trening można przeciążyć nie tylko
mięsień lub staw, ale też uszkodzić elementy kostne. Naciągnięcie ścięgna, czy więzadła może prowadzić do jego zerwania, a nawet spowodować oderwanie części kości
(tzw. złamanie awulsyjne). Konsekwencją
urazu kości u dziecka może być uszkodzenie jej strefy wzrostu, co grozi zahamowaniem wzrostu lub trwałym zniekształceniem
stawu. Jednak w przypadku poważniejszych
kontuzji lub gdy jesteś niepewny, co powinieneś zrobić, należy skonsultować to z lekarzem. Złe leczenie może tylko pogorszyć
sytuację.
Podstawowe zasady bezpiecznego uprawiania sportu przez dzieci
• nie należy zmuszać dzieci do uprawiania sportu
• nigdy nie należy zapominać o rozgrzewce
• wszystkie dzieci uprawiające sport powinny posiadać odpowiedni sprzęt, dopasowany do wymiarów sportowca. Jednym
z najważniejszych elementów wyposażenia
jest odpowiednie obuwie
• miejsce, w którym uprawia się sport,
musi być bezpieczne
• podczas uprawiania sportu niezbędna
jest koncentracja, dziecko nie powinno ćwiczyć jeżeli jest zmęczone lub chore
• w przypadku kontuzji należy niezwłocznie udzielić pierwszej pomocy
• jeżeli uraz jest poważny należy zasięgnąć porady lekarskiej i zastosować się do
zaleceń specjalisty
• nie należy zbyt wcześnie podejmować
wysiłków fizycznych po przebytej kontuzji

Witam w kolejnym numerze BM. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia
życzę całej szachowej rodzinie radosnych,
spokojnych i zdrowych chwil oraz szczęśliwego Nowego Roku 2010. Tradycyjnie polecam rozwiązanie kolejnych szachowych zadań. Powodzenia!!!
Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe):
Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego wydania BM:
Zad. 1 W:b7, K:b7, Hb6 – mat; zad. 2
Wc6, H:c6, Hd4 – mat; zad. 3 Wh3, K:h3,
Hh2 – mat; zad. 4 Wf4, K:f4, Hf3 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz
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na ryby
Taaaakiej ryby
w 2010 roku

wania swoich prac – niekoniecznie zdjęć.
http://www.pzw.org.pl/1295
Obiecuję, że będę się starał, by było jeszcze lepiej!

(rysunek sinusoid)
Jest to tym bardziej prawdopodobne, ponieważ łowca tej olbrzymiej tołpygi Marek
Pracoń wypuścił ją do łowiska, w którym ją
złowił. Tołpyga mierzyła 125 cm.
Markowi gratulujemy połowu!
Jest to niewątpliwie największa ryba złowiona przez członka naszego Koła w 2009
roku. Może zarząd Koła pomyśli o jakiejś „pamiątce” wręczonej na corocznym zebraniu?
Ps. Tołpyga zgłoszona w listopadzie do
„Wiadomości Wędkarskich” przez Witolda Kalinowskiego z Koła Łańcut mierzyła 122 cm i ważyła 26 kg (złowiona w stawie Browarnym w Łańcucie!!!). Rekord Polski tego gatunku to 54 kg.

Tołpyga Marka Praconia

„Jeśli nie zrobisz nic, żeby było
lepiej, to na pewno będzie gorzej.”
– hasło z Internetu.
Wydawałoby się, że zimą i jesienią zainteresowanie Internetem powinno być większe. Jak się okazuje, niekoniecznie. Ja jestem
i tak zadowolony, nasze Koło liczy nieco ponad 400 członków, średnia oglądalność nieco ponad 4 000 wejść miesięcznie to bardzo dobry wynik. Zachęcam bardzo do aktywnego uczestnictwa w Internetowym życiu Koła, to szybka wymiana informacji, to
miejsce „spotkań”, to możliwość prezento-

SSRyb.
w III kwartale 2009
W trzecim kwartale SSRyb. Powiatu dokonała 13 kontroli, skontrolowano z dokumentów 53 osoby. Ujawniono 9 naruszeń przepisów, w tym 6 sprawy skierowano do Sądów
Koleżeńskich. Przejechano 270 kilometrów,
aktywnych było 14 strażników z 35 posiadających uprawnienia. Odbyła się 1 wspólna kontrola z PSR.
Zdaję sobie sprawę jak ważna jest moja
rola jako Komendanta w sprawnym organizowaniu pracy strażników i robię wszystko, co mogę od strony technicznej. Muszę
jednak liczyć na bezinteresowną współpracę przy zadaniach, które same w sobie niosą element kosztów (przede wszystkim dojazd). Decydując się na pracę w straży, trzeba się z tym liczyć. Koszty minimalizujemy –
są stworzone grupy kontrolne, mają w swoim bliskim zasięgu zbiorniki wodne, które
powinny być pod stałym nadzorem. I pewnie są – „leży” tylko raportowanie o tym do
mnie. Wiele razy o tym wspominałem – raport nie musi być na takim druku jaki jest
dostępny na stronie straży (czy w kołach).
Może to być przecież e-mail, odręczna notatka zawierająca podstawowe dane:
• skład patrolu; – określenie pojazdu którym się poruszano (np. model, poj. silnika),
jeśli użyto pojazdu; – skontrolowane wody;
– czas rozpoczęcie i zakończenia kontroli;
– ilość skontrolowanych osób; – ilość osób
wędkujących (nie zawsze wszystkich kontrolujemy); – w przypadku wykroczeń dokładne dane dot. osoby popełniającej wykroczenie, zebranie danych dot. tej osoby: numery
karty wędkarskiej, legitymacji rejestru, miejsce zamieszkania; opis wykroczenia; – ew.
informacja o zagrożeniach kłusownictwem
Może Wam się wydawać, że to dużo pisania. Pamiętajcie jednak, że w takim umocowaniu prawnym w jakim jesteśmy jako
SSRyb. nasza rola to przede wszystkim
zbieranie informacji. I ich oczekuję przede
wszystkim od Was strażników, ale też od
wędkarzy. O tym, że gdzieś wędkarze wyławiają bez umiaru ryby chcę wiedzieć od
razu a nie na zebraniu rocznym. Pojawienie się straży w takim miejscu studzi zapały
i przypomina o RAPR.

Proszę o stosowanie zasady, że od osób,
które znacie i już kontrolowaliście żądacie
do kontroli tylko rejestr (wiadomo, że osoba posiadająca rejestr ma aktualne opłaty i uprawnienia). Sprawdzacie też oczywiście złowione ryby. I to kolejna zasada. Siatkę z wody wyciąga wędkarz. W przypadku, gdy macie wątpliwość, co do wymiaru
mierzcie ryby w miejscu, w którym jest pewność, że ryba ta mu nie ucieknie (lub on jej
nie wyrzuci do wody) dokonujecie swojego
pomiaru.
Nie muszę przypominać, że zawsze trzeba się przedstawić: „Społeczna Straż Rybacka Powiatu Leżajsk. Proszę okazać do kontroli dokumenty uprawniające do połowu
ryb oraz rejestr połowu ryb.” Powodzenia
na kontrolach!
Składam serdeczne podziękowania dla
Grupy Żywiec SA Browar w Leżajsku za dofinansowanie zakupu GPS-ów Garmin Etrex
H przeznaczonych dla naszej SSRyb. Pomysł
jest taki by wyposażyć w nie na razie grupy kontrolne Leżajsk, Nowa Sarzyna, Dębno. Na naszej stronie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Leżajsk będą się pojawiać
informację (i instrukcje) dotyczące zastosowania tych urządzeń w naszej codziennych
działaniach. Są tą urządzenia bez map, co
wcale ich nie dyskredytuje – są to naprawdę
bardzo dobre urządzenia, rekomendowane
np. dla turystów przez GOPR.
Mały przykład: jeżeli do Google Map wpiszecie dokładnie taki namiar (w okienku
przeszukaj mapy): 50 21 49.7, 22 22 25.5
otrzymacie obraz miejsca gdzie w Nowej Sarzynie następuje nielegalny pobór kruszywa z Sanu. Podobnie będzie z nielegalnymi
wysypiskami śmieci nad naszymi wodami,
nielegalną wycinką starych drzew, itp. Zakładam, że z czasem zinwentaryzujemy wszystkie nasze wody pod tym kątem, przygotuję zestawienie, które będzie aktualizowane
i przekazywane do Starostwa, samorządów
lokalnych.
Podpisuję się pod życzeniami ZK, a sobie i SSRyb. życzę by nasz pomysł na walkę
z kłusownictwem się sprawdził i upowszechnił. Chciałbym byśmy w przyszłym roku znaleźli dużo czasu na wędkowanie i dużo czasu na kontrole. A poza tym zdrowia i wszystkiego dobrego!

Wodom Cześć!
Stanisław „Esox” Mączka
stanislaw.maczka@interia.pl
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ogłoszenia

W YP O Ż YC Z A L N I A D L A
N I E P E Ł N O S P R AW NYC H
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych „Sprawnym być” prowadzona jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku. Finansowana jest ze środków PFRON oraz Powiatu Leżajskiego w ramach
„Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności”.
Wypożyczalnia przeznaczona jest dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub inne równoważne.
Dysponuje ponad 100 rodzajami różnorodnego sprzętu, który może być wypożyczony na okres do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia terminu. Wypożyczający może na miejscu uzyskać informacje na temat sposobu użytkowania danego sprzętu, a także skorzystać z bezpłatnej porady rehabilitanta.

WARUNKI UDOSTĘPNIANIA SPRZĘTU WYPOŻYCZALNI
„SPRAWNYM BYĆ”
1. Wypożyczanie sprzętu jest bezpłatne. W przypadku sprzętu o wartości przekraczającej wysokość przeciętnego
wynagrodzenia, wymagane jest poręczenie przez inną osobę.
2. Warunkiem wypożyczenia jest przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskiego,
stwierdzającego potrzebę korzystania ze sprzętu.
3. Wypożyczenie odbywa się na podstawie umowy użyczenia.
4. Przed zawarciem umowy wymagane jest zapoznanie się osoby z regulaminem wypożyczalni oraz zasadami użytkowania wypożyczanego sprzętu, poświadczone pisemnym oświadczeniem.
Siedziba Wypożyczalni: Leżajsk, ul. Leśna 22 (budynek przy bramie wjazdowej Szpitala Powiatowego)
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek – 7.30–15.30
Telefon: (17) 240 48 11

KUPUJĄCY NIE PŁACI WYNAGRODZENIA!!
OFERTY SPRAWDZONE = KLAUZULA WYŁĄCZNOŚCI!
DZIAŁKI SPRZEDAŻ – *ceny ofertowe
Leżajsk, ul. Podzwierzyniec – 30 arów (*8000 zł/1ar)
Brzóza Królewska – 21 arów – *45 000 zł
Leżajsk, ul. Ogrodowa –13 arów – *137 000 zł
Wólka Grodziska – ok. 73ary (15 arów bud.) – *52 000 zł
Wierzawice – ok. 2 ha (1,22 ha. bud) – *265 800 zł
Wierzawice – 13 arów + bud. gosp. – *75 000 zł

DOMY SPRZEDAŻ – *ceny ofertowe
Ruda Łańcucka – 180 m2, 30 arów – *198 100 zł
Leżajsk, ul. Reymonta – 140 m2, 30 arów – *260 000 zł
Brzóza Królewska – 310 m2, 8 arów – *210 000 zł

MIESZKANIA SPRZEDAŻ – *ceny ofertowe
Leżajsk – 45 m2 parter, 48 m2 III p,74 m2 III p.
(*średnia cena za 1 m2 = 3450 zł)
Kontakt: 0 693 969 917, (17) 242–12–72, 787- 70–36
Więcej ofert: www.alicja-dom.pl
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Św. Michał Archanioł
Obraz przedstawia św. Michała Archanioła odzianego
w prosty strój rzymskiego legionisty, uzbrojonego
w tarczę i miecz.
Jego głowę, lekko przechyloną w stronę lewego ramienia, okrywają długie ciemne włosy uczesane z przedziałką, opadające na plecy. Dziecięcą twarz o wysokim czole i delikatnym podbródku, oddaną delikatnymi odcieniami kolorów symbolizujących cielistość,
znamionują regularnie i półkoliście wykreślone łuki brwiowe, długi i prosty nos oraz wąskie, subtelnie ocienione usta. Pod ciężkimi, lekko uchylonymi powiekami widać źrenice zamyślonych oczu.
Strukturę białych, wysoko uniesionych skrzydeł, różnicują szarości uwydatniające kontury pojedynczych piór. Spod lekkiej brązowej zbroi podkreślającej kształty młodzieńczych ramion, piersi i brzucha, wystaje zielona tunika z krótkimi rękawami, sięgająca
kolan, od dołu zróżnicowana prostymi fałdami. Przez prawe ramię przewieszona jest różowa wstążka, związana na wysokości lewego biodra. Wzdłuż pleców ku dołowi grubymi spiralnie ułożonymi fałdami opada purpurowy ciężki płaszcz. W prawej uniesionej
dłoni Święty trzyma miecz klingą zwróconą ku dołowi. Jego lewe ramię osłania okrągła brązowa tarcza z wyeksponowanym pośrodku napisem: „KTO JAKO BÓG”. Charakterystyczną częścią stroju Archanioła są wysoko sznurowane sandały. Lewa stopa spoczywa na kamiennym ciemnym głazie, prawa
na głowie szatana namalowanego czernią,
miejscami przełamaną pasemkami bieli. Demon ma postać smoka z tułowiem mężczyzny. Słania się w konwulsjach nad czeluściami zionącymi ogniem. Z krawędzi gładkich
skrzydeł wystają kolce, ramiona pokrywa zwierzęca sierść, a głowę
i twarz bujny, kędzierzawy zarost. Na lewej dłoni szatana widać kajdany, na powierzchni prawego ramienia – otwartą świeżą ranę zadaną mieczem. Oczy spoglądające w stronę widza i lekko uchylone
usta wyrażają cierpienie i wołanie o litość.
O św. Michale Archaniele wspomina Księga Daniela nazywając
go obrońcą „ludu Izraela” i jednym z pierwszych „książąt nieba” (Dn
12,1. 13, 21), a także apokryficzne teksty Księgi Henocha, Księgi Barucha, Apokalipsy Barucha i Apokalipsy Mojżesza. Napisał o nim św.
Jan Ewangelista w Apokalipsie (Ap 12,7), św. Paweł Apostoł w Pierwszym Liście do Tesaloniczan (4, 16) i św. Juda Tadeusz (Jud 9), nazywając go Aniołem najwyższym, najbliższym i najwierniejszym Stwórcy, strażnikiem zwiastującym Bożą wolę, patronem Kościoła Chrystusowego i pogromcą szatana w walce o ludzkie dusze podczas
Sądu Ostatecznego.
Kult św. Michała Archanioła żywy był szczególnie w Cheretopie
na terenie Azji Mniejszej, Chone koło Kolosów, w Konstantynopolu, we włoskim Sorento, na Sycylii, w okolicach Bobbio, w Piemoncie, w bułgarskim monastyrze Lesnowo z XIV w. oraz w wielu miejscach Egiptu, Etiopii i nad Bosforem. Istotną rolę odgrywały sanktuaria związane z miejscami objawień tego Świętego, takie choćby jak
Monte Gargano w Apulii i Mont Saint-Michel ulokowane u wybrzeży Francji. Spośród kilku tysięcy kościołów i kaplic w Europie, obu
Amerykach, w Afryce i Australii, na szczególną uwagę zasługuje katedra w Brukseli oraz krakowski kościół Ojców Paulinów na Skałce
i we Wrocławiu. Niezliczone wizerunki i ołtarze św. Michała Archanioła znajdują się w niemal każdej świątyni katolickiej, a czytelnymi
śladami oddawanej mu czci są przysłowia, wróżby ludowe i nazwy
kilkuset miejscowości.
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Św. Michała Archanioł ukazywany był jako rycerz ze skrzydłami,
ubrany w długą tunikę, pancerz i hełm, trzymający w prawej dłoni lancę lub miecz płomienisty, w lewej zaś wagę, tarczę opatrzoną napisem Quis ut Deus (Któż jak Bóg), muszlę stanowiącą symbol pielgrzymki morskiej do Mont-Saint-Michel, lub smoczą głowę. Do najpopularniejszych należą wizerunki Świętego w pozycji stojącej, idącego lub unoszącego się w powietrzu, rzadziej jadącego na koniu. W średniowieczu był postacią pierwszoplanową
w scenie ważenia dusz i walki z szatanem, prezentowanym pod
postacią smoka.
Do najwcześniejszych przedstawień św. Michała Archanioła należą kompozycje na dyptyku z kości słoniowej z V w., znajdujące
się w British Museum, na mozaikach z VI w. w kościele San Apolinare in Classe w Rawennie, a także w berlińskim Staatliche Museen,
pochodzące z San Michele in Affricisco. Wzorem dla średniowiecznych artystów było malowidło ścienne z VII w., wyobrażające św. Michała Archanioła walczącego ze smokiem, zdobiące grotę w Monte Gargano. Obrazy z wizerunkiem Świętego mieli w swym dorobku Piero delia Francesca (zm. 1492), Hans Memling (zm. 1494), Gerard David (zm. 1523), Michał Pacher (zm. 1498), Martin Schongauer
(zm. 1491) i Albrecht Dürer (zm. 1528), Rafael (zm. 1520), Guido Reni (zm. 1642), Bartolomé Estéban Murillo (zm. 1682) i Luca Giordano (zm. 1705). Jego postać była inspiracją
dla znanych rzeźbiarzy Giovanni’ego Pisano
(zm. po 1314) oraz w XVI w. Benedykta Dreyera i Huberta Gerharda.
W sztuce polskiej św. Michała Archanioła przedstawiano głównie w scenach ważenia dusz i walki ze smokiem, niekiedy wśród
świętych towarzyszących Matce Bożej, zwanych Sacra Conversazione („Święta Rozmowa”). Wyobrażenia średniowieczne prezentują go zazwyczaj w powłóczystej szacie, nowożytne, powstałe po reformach Soboru Trydenckiego, jako rycerza walczącego z szatanem. Do interesujących przykładów należy obraz anonimowego malarza czynnego
w XVII w., w warszawskim kościele pokarmelitańskim oraz powstały w drugiej połowie tego stulecia obraz w krakowskim kościele świętych Piotra i Pawła. Dzieła te są przykładami dokonań artystycznych inspirowanych wybitniejszymi koncepcjami nowożytnej
sztuki zachodniej, rozpowszechnianymi dzięki grafice. Szczególnie
często sięgano do dorobku Rafaela i Guido Reni’ego. Przykładem jest
malowidło z 2 poł. XVIII w. w kościele Bożego Ciała w Krakowie i wizerunek w kościele św. Michała w Starej Wsi koło Węgrowa.
Nieznany twórca obrazu w Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów, powstałego prawdopodobnie pod koniec XVIII względnie na
początku XIX w., w redagowaniu swej koncepcji wykazał się dużą
niezależnością. Zrezygnował z treści przywołujących problematykę Sądu Ostatecznego. Jego Patron, oddany w pozycji stojącej i wyposażony w tradycyjne atrybuty, prowadzi walkę z mocami ciemności, których symbolem jest mężczyzna o szpetnej twarzy, słaniający
się u stóp niebiańskiego Pogromcy. Tym nawiązał do ducha epoki,
w której żył, związanej z kontrreformacją głoszącą tryumf Kościoła
katolickiego. Analogicznym motywem posłużył się w swym obrazie
ołtarzowym bernardyński malarz czynny w XVII w., br. Szymonowi
Hermanowiczowi, rozbudowując symbolikę pierwszego planu swego dzieła sceną niebiańską z udziałem chórów anielskich. Autor naszego wizerunku redagując treść sceny tytułowej poszedł jednak
nieco dalej. Tradycyjną wizję ubogacił sylwetką węża z paszczą ziejącą ogniem. Nawiązał tym do biblijnego opisu tragedii Pierwszych
Rodziców. Aluzja do dramatu opisanego w Księdze Rodzaju, mówiącego o ludzkim grzechu i jego skutkach, a także o Niewieście, która
w odległej przyszłości zetrze głowę węża (Rdz 3, 15), ułatwia zrozumienie symboliki zwycięstwa zilustrowanego na obrazie.

Tekst i zdjęcie
o. dr Efrem Obruśnik

