


Śp. Jan Paweł II - Papież
    ( 15. 05. 1920 – 02. 04. 2005 )

W dniu wczorajszym odszedł do Wieczności Wielki Człowiek, 
Kapłan  i  Polak. Pozostawił w smutku i żałobie cały 
chrześcijański -  i nie tylko – świat, a szczególnie swoją 
Ojczyznę. Kim był, czego dokonał, do czego się przyczynił? – 

tego nie trzeba nikomu przypominać. 
   Będąc duchowym przywódcą odzianym w białą sutannę z krzyżem na piersi 
w czasie swojego pontyfikatu odnosił – nie posiadając armii – zwycięstwa 
porównywalne z Aleksandrem Wielkim, lub dokonaniami cezarów. Przyczynił 
się do odmiany oblicza tej Ziemi, niosąc z sobą krucyfiks, Słowo Boże i 
Miłość, przełamującą wszelkie uprzedzenia. To m.in. dzięki Jego
zaangażowaniu i konsekwentnemu stanowisku padły systemy, abdykowali 
dyktatorzy lub – zasiane podczas pielgrzymek słowo otuchy – z opóźnieniem 
wydawało zbawienne owoce. 
   To my Polacy zawdzięczamy Jemu najwięcej. To dzięki Jego modlitwom, 
umiejętnie prowadzonej polityce Watykanu i duchowym wspieraniu 
„Solidarności” w Polsce odzyskaliśmy niepodległość. 
   Dla nas Polaków Jan  Paweł  II jest współczesnym Mojżeszem, który 
przeprowadził swój naród przez zakręty i mielizny historii. Czuliśmy się 
bezpieczniejsi wiedząc, że On w Stolicy Piotrowej czuwa, obserwuje         i 
napomina, gdy sytuacja tego wymaga. 
   Przybywał do nas wielokrotnie ciągle budując przesłania swoich 
pielgrzymek na podstawowych prawdach naszej wiary, tj. dekalogu, 
przykazaniach kościelnych i codziennych modlitwach. Czy te wysiłki dawały 
oczekiwany efekt? Niech każdy odpowie sobie sam. Papież pomógł nam 
wybić się na niepodległość, dał nam moralne podstawy budowy 
obywatelskiego państwa i chyba nie spodziewał się - angażując się w odnowę 
moralną Polaków -, że będą dochodzić do niego smutne wiadomości o 
przekrętach, nadużyciach i lichwie wśród jego rodaków w wolnej Ojczyźnie. 
Ulegali mu wielcy tego świata, uznawali jego argumenty i racje. 
   Dla mnie Jan  Pawel  II  był  Wielkim  Kapłanem, który stał na straży 
podstawowych norm danych ludziom – biblijnemu Mojżeszowi na górze 
Synaj – aby żyjąc zgodnie z ich wskazaniami żyć w zgodzie z przyrodą,   z 
innymi ludźmi nie wadząc się i nie obrażając  Boga. 



Zmarły  Papież  jest  dla  mnie  symbolem  Humanisty, który przez całe 
swoje życie opowiadał się za człowiekiem, żył i działał dla jego dobra i 
walczył o jego godność od jego poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Był 
strażnikiem odwiecznych reguł  istnienia, które współczesny człowiek chce 
zawładnąć. Ludzkość chce zawładnąć dla siebie to, co jest zastrzeżone dla 
Stwórcy, czyli ryzykuje przeprowadzanie eksperymentów inżynerii 
genetycznej, podejmuje się klonowania, ośmiela się wyznaczać termin zgonu 
przewlekle chorym - dąży do uprawomocnienia eutanazji. 
Żałoba i stan przygnębienia w narodzie kojarzy mi się z wprowadzeniem stanu 
wojennego w Polsce, czyli jest dla całego narodu wielkim przeżyciem, ten fakt 
wstrząsa naszym istnieniem aż do wnętrzności. Przez myśl przeszło mi 
porównanie zejścia Jana Pawła II do śmierci umiłowanych przez podanych ich 
władców. Widząc taką reakcję narodu na zejście Umiłowanego Rodaka tak 
wyobrażam sobie żałobę po śmierci np. króla Kazimierza Wielkiego, czy 
Zygmunta Starego lub Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, bo - zgodzicie 
się -, że ostatnie 27 lat życia naszego papieża można nazwać okresem jego 
panowania jako niekoronowanego władcy Polski? 
Odszedł polityk, który odnosił wielkie sukcesy na arenie międzynarodowej. 

Zmarł  charyzmatyczny  przywódca  religijny, który umiał rozmawiać w 
duchu ekumenizmu z przedstawicielami wielkich religii i który miał odwagę 
podejmować rewolucyjne decyzje i podejmować kroki przełamujące 
odwieczne uprzedzenia i wrogość pomiędzy religiami i narodami. Ciągle do 
nas przemawiał, namawiał i przekonywał. W swoich pielgrzymkach do kraju 
ciągle do nas mówił. Czy jednak potrafił dotrzeć do naszych sumień, czy 
chcieliśmy Go słuchać?
Opuścił  nas Wielki  Człowiek,  Kapłan,  Humanista. Mamy jeszcze czas 

przeanalizować jego przesłania, rozmyślać - wsłuchując się                 w 
odtwarzane kazania – w to co do nas mówił i postarać się zrealizować to 
wszystko w naszym życiu. Tak postępując zrealizujemy jego Testament, 
bowiem przebywając wśród nas przemawiał do naszych sumień, nalegał do 
poprawy życia i uduchowienia naszego istnienia. Żyjąc zgodnie z sumieniem i 
wcielając codziennie w życie przykazania i dekalog będziemy przez to 
zyskiwać sami, a nam i naszym poczynaniom będzie towarzyszył i błogosławił 
zmarły papież, gdyż żyjąc w/g tego co do nas mówił uczynimy go przez to 
nieśmiertelnym, bo nie ciało, a idea czynią życie i jego owoce 
ponadczasowym. 
   Pragnąc zmusić Szanownych Czytelników do refleksji pragnę zadedykować 
Wam zdjęcie malowidła ściennego z kościoła z mojej parafii, któremu 
nadałem tytuł „owoce polskiego chrześcijaństwa”. Jeśli jeszcze zobaczycie 
fotografię – przeanalizujcie ją sami, jeśli nic nie widzicie, to proszę lektora o 
dokładne opowiedzenie zawartości obrazu. 



   I jeszcze jedno spostrzeżenie i uwaga związana ze zmarłym papieżem: Jemu 
i nam wypadło żyć w tym samym czasie. Żyjąc  obok  Karola  Wojtyły 
byliśmy  świadkami  „polskich  5  minut”  w  dziejach Europy  i  świata  - 
właśnie za Jego przyczyną. Bądźmy dumni, że wydało go „nasze plemię” i 
nadal wsłuchujmy się w to co do nas mówił                  z ojcowskim uporem. 

Odszedł  Papież  po  27  latach  rewolucyjnego  sprawowania  swojego 
urzędu. Nie zamknął się w Watykanie, ale dotarł do każdego zakątka Ziemi, 
aby nieść dobrą nowinę biednym, udręczonym i potrze-bującym duchowego 
wsparcia, ewangelizacji. Zakończył się pontyfikat, „który zmienił oblicze 
naszej ziemi i Całej Ziemi, na której żyjemy my mieszkańcy planety. Odszedł 
nasz Papież, który przez całe swoje długie        i bogate życie uczył nas 
miłości, wzajemnego szacunku i rozwiązywania wszelakich problemów na 
drodze rozmów i dialogu. 
    Będzie  nam  Ciebie  bardzo  brakowało  Umiłowany  Ojcze  Święty,  nasz 
rodaku – Janie Pawle II !!!

Zygflor                                       Oleszyce  dn. 2005-04-03

   W dniu 2005-03-04 obradowało Prezydium Okręgu Podkarpackiego PZN 
poświęcone m.in. sytuacji finansowej Okręgu.

   O stanie finansów rozmowa z Ireną Pustelniak – księgową Okręgu 
Podkarpackiego PZN.
Zygflor: Jak przedstawia się aktualnie kondycja i stan finansów Okręgu?
Irena  Pustelniak: Niebawem poproszę Redakcję o opublikowanie  w 
najbliższym numerze „Przewodnika” sprawozdania finansowego za 2004 r., 
zaś chcąc omówić aktualną kondycję finansową Okręgu należy cofnąć się do 
końca 2003 r. Należy nadmienić, że strata za w/w rok wynosiła ponad 25 
000zł (wchodziła w nią m.in. pośmiertna odprawa dla rodziny Kasi Cynkarz), 
strata została zaksięgowana w koszty roku 2004 r. decyzją Plenum ZO 
Podkarpackiego PZN. W ubiegłym roku udało się obniżyć koszty 
finansowania Okręgu do minimum, ale całkowicie nie udało się 
wyeliminować powstałej straty. Na bieżący rok z poprzedniego pozostała 
suma ponad 6 000 zł., dlatego też początek tego roku jest nieciekawy. Środki z 
programu „Partner” przyjdą za kilka miesięcy i nie wiadomo ile ich nam 
przyznają, a z czego teraz uiszczać opłaty za czynsz, media? Jak 
funkcjonować w takiej sytuacji? 
Zygflor: Nasuwa się pytanie: jak przeżyć ten trudny początek roku?



Irena  Pustelniak: Zwracam się z apelem do Zarządów Kół PZN, aby 
wpłacały 40% z zebranych składek członkowskich PZN, abyśmy mogli 
przeżyć ten trudny okres. Musimy sobie wzajemnie pomagać, po to jesteśmy 
w tej strukturze organizacyjnej, aby w symbiozie współistnieć i wzajemnie się 
wspierać i uzupełniać. Taki procentowy rozdział składek na 2005 r. został 
zatwierdzony przez obradujące ostatnie Plenum Zarządu Okręgu 
Podkarpackiego PZN.
Zygflor: Dziękuję za rozmowę. Z przyjemnością opublikujemy sprawo-zdanie 
finansowe za 2004 r. 

Redakcja prosi o rozważenie i wykonanie Apelu księgowej, bo razem 
wspólnie tworzymy Podkarpacki Okręg PZN, zaś miedzy nami istnieją 
wzajemne relacje: dziś pomocy potrzebuje Okręg, jutro któreś  z Kół PZN ... 
takie jest życie, zaś w naszej rzeczywistości funkcjonuje ewangeliczne 
niepisane prawo: - „oddaj co cesarskie cezarowi, a co boskie Bogu” – innego 
komentarza do tej sytuacji nie trzeba.

  Zygflor

„Wiosna”

Przystrojona polnymi kwiatami
Nareszcie przyszła, piękna i radosna
We włosach z żółtymi kaczeńcami,
Tak, to już wiosna.

Przebiśniegi białe główki wychyliły 
I nisko się kłaniają,
Bociany z ciepłych krajów powróciły
I swym klekotem wiosnę witają.

                                Słońce mocniej przygrzewa,
                                Zwierzęta obudziły się z zimowego snu,
                                Zielone listki wypuściły drzewa
                                I żółty motyl usiadł na gałęzi bzu.

Mały skowronek cudnie śpiewa
I wszystko do życia budzi, 
Piękny śpiew ptaków płynie do nieba



I miłość zapanowała wśród ludzi.
autor: Zuzanna Ostafin 

  Prima aprilis - to łacińska nazwa pierwszego dnia kwietnia, który jest w 
Polsce jednocześnie dniem żartobliwego – zwyczajowo - oszukiwania innych 
osób. 
      Skąd zjawił się ten zwyczaj w Polsce, skoro już w XVI wieku był uważany 
za stary? 
   Jedni uważają, że jest to pozostałość rzymskiego święta Cerialii 
obchodzonego ku czci bogini Cerery na początku kwietnia. Według mitu, 
kiedy jej córka Prezerpina zbierała narcyzy na Polach Elizejskich, to tam 
porwał ją do Hadesu Pluton. Cerera usłyszawszy krzyk córki wyruszyła na 
poszukiwanie głosu lub echa głosu, ale została wyprowadzona w pole. 
   Według innych zwyczaj wywodzi się ze starożytnego Rzymu, kiedy to 
pierwszego kwietnia wśród najweselszych zabaw obchodzono początek roku. 
Są uczeni, którzy twierdzą, że prima aprilis jest echem hinduskiego święta 
obchodzonego uroczyście wiosną na cześć Kamy – boga miłości.  W tym dniu 
nawet członkowie kasty zajmującej najwyższą pozycję               w 
społeczeństwie mieszali się   z tłumem i zabawiali obsypując wszystkich 
czerwonym proszkiem, ochlapując kolorową wodą albo podstawiając nogę 
temu, który się zagapił. 
   Niektórzy historycy i badacze obyczajów wysuwają tezę, jakoby zwyczaj 
wzajemnego zwodzenia się był dalekim echem średniowiecznych misteriów 
pasyjnych, w których przedstawiano sceny ciągłego odsyłania Chrystusa od 
Annasza do Kajfasza. Inni utrzymują, że „Żydzi nie wierząc w 
zmartwychwstanie Pańskie – Chrystus 30 marca przybity na krzyżu       w dniu 
1 kwietnia powstał z grobu – żołnierzy i wszystkich uczyli kłamać”. Są też 
tacy, którzy pochodzenia zwyczaju upatrują we wprowadzającej w błąd 
zmiennej pogodzie kwietniowej przeplatającej „trochę zimy, trochę lata”.
A kiedy zaczęto dowcipkować na prima aprilis? Podobno już w XIII wieku, 

choć zdaniem Francuzów zwyczaj jest młodszy, a wziął się z stąd, że w 1564 
roku Karol IX przełożył Nowy Rok z 1 kwietnia na 1 stycznia, co nie tylko 
zmieniło całkowicie kalendarz, ale także zakłóciło obyczaj wręczania 
prezentów noworocznych. Dziewięć lat później kościół zatwierdził tę zmianę 
wprowadzając kalendarz gregoriański.                       Z przyzwyczajenia dalej 
wręczano więc sobie 1 kwietnia drobne upominki, a z czasem – zamiast 
prawdziwych – zaczęto przesyłać bezwartościowe przedmioty o charakterze 



żartobliwym - i aby mieć jeszcze więcej okazji do śmiechu - zaczęto sobie 
robić psikusy i kawały. 
   Obojętnie jednak jakie były jego początki, to ten tradycyjny dzień 
wzajemnego oszukiwania się dla żartu, nabierania, wyprowadzania w pole jest 
jeszcze dziś rozpowszechniony w wielu krajach europejskich. I tak Anglicy 
żart primaaprilisowy nazywają send on a fool’s errand, Szkoci gowk- kukułka, 
zaś niemiecka nazwa, to in den April schicken,                   a z francuska un 
poisson d’avri – kwietniowa ryba, ponieważ jeden            z żartów robionych 
w tym dniu polegał na wysyłaniu głuptasa po świeżą rybę. Należało 
delikwentowi tylko przedtem wmówić, że zniesiono prawo zakazujące 
łowienia ryb w okresie tarła (obowiązujące od 20 marca). Szukanie więc w 
kwietniu ryb oznaczało kompletną głupotę. Do dziś         1 kwietnia francuskie 
dzieci ukradkiem przyczepiają przechodniom do ubrania papierowe ryby.  
   W XVI wieku – ten przyniesiony z Zachodu zwyczaj – upowszechnił się w 
Polsce. U nas wprawdzie nie wysyłano po ryby, ale też dowcipkowano:

Zabawa sedna – pierwszego kwietnia
Do miasta wysłać Jasia głuptasa,

by kupił:
( ... ) kwadratowe koło, mleko gołębie,

zęby indycze lub łzy krokodyla ( ... )
Ot krotochwila !

   Oszukiwano się przesyłając pisemne różne zmyślone wiadomości      i stąd 
stare przysłowie: „Prima aprilis – nie czytaj , bo się omylisz”. Już w XVIII 
wieku zaczęto wydawać primaaprilisowe jednodniówki,                   a z 
rozwojem prasy i czytelnictwa jednym żartem można było wodzić za nos 
wiele tysięcy ludzi. I tak jest do dzisiaj. Kawały te ulegają zmianom,    a 
dziennikarze i telewizyjni fachowcy prześcigają się w wymyślaniu na ten 
dzień wciąż nowych sensacyjnych wiadomości i najbardziej 
prawdopodobnych łgarstw.
   Aż trudno uwierzyć, że ten tak wesoło dzisiaj obchodzony dzień kiedyś 
należał do najbardziej ponurych w roku i uchodził za feralny, pechowy. W 
wielu krajach Europy i w Polsce przez wieki uważano, że      1 kwietnia był 
dobą szczególnej dokuczliwości sił nadprzyrodzonych. Duchy zmarłych w 
tym dniu miały opuszczać groby i dochodząc swoich krzywd mścić się na 
żywych, zsyłać na nich niespodziewane nieszczęścia lub co najmniej straszyć 
winowajców. 
   A wszystko to podobno dlatego, że w tym dniu właśnie urodził się Judasz 
Iskariota. Stąd pewnie francuskie, niemieckie, polskie                      i 
holenderskie podania ludowe przedstawiają prima aprilis jako czas 
rozrachunku oszustów, zdrajców i wszelkich niegodziwców z ich własnym 
sumieniem – co najczęściej kończyło się samobójstwem przez powieszenie. 



Zygflor

Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Niewidomych
Okręg Podkarpacki

35-201 Rzeszów Pl. Dworcowy 2
za 2004 rok

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 maja 2001r.

1.
Data wpisu do KRS: 22.08.2001r. 
Numer KRS: 0000037306
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego

Regon: 690667400

a) Członkowie Zarządu OP PZN w Rzeszowie:

Przewodniczący Zarządu Okręgu Podkarpackiego – Ryszard Cebula – 
nr Pesel: 53062801311, zam. Biała 169, Tyczyn 36-020

Wice Przewodniczący Zarządu Okręgu – Marek Krochmal – nr Pesel: 
55052118414, zam. 38-100 Strzyżów, Dobrzechów 143

Wice Przewodniczący Zarządu Okręgu – Ewa Bednarczyk – nr Pesel: 
53052314489, zam. ul. Fredry 27,  Jarosław 37-500

Wice Przewodniczący Zarządu Okręgu – Stanisław Sęk – nr Pesel: 
51042109871, zam. ul. Grunwaldzka 50a/3 Przemyśl

b) Cele statutowe:

Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące, w celu ich społecznej 
integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i 
społecznych, przeciwdziałania ich dyskryminacji. Cele te Związek realizuje 
w szczególności poprzez:
1) rejestrację i przyjmowanie niewidomych w poczet członków,
2) prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji 

podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych m.in. 
przez prowadzenie własnych ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych, 



organizowanie różnych form rehabilitacji, działania na rzecz 
zaopatrzenia niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny oraz współpracę z 
innymi wyspecjalizowanymi instytucjami w kraju i za granicą,

3) organizowanie oraz współdziałanie w organizowaniu różnych form 
działalności kulturalnej i artystycznej niewidomych, a także sportu, 
turystyki i rekreacji,

4) wydawanie i kolportaż podręczników szkolnych, produkcję i 
sprowadzanie pomocy naukowych, wydawanie czasopism, organizację 
specjalistycznych bibliotek, wydawanie książek i innych wydawnictw 
pismem punktowym, powiększonym drukiem, na kasetach 
dźwiękowych, a także z zastosowaniem innych nośników informacji,

5) prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, 
placówek opiekuńczo-rehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej, 
zakładów aktywności zawodowej, poradni i innych tego typu placówek 
oraz współdziałanie z organizacjami i jednostkami organizacyjnymi 
właściwymi w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych,

6) działanie na rzecz zatrudniania niewidomych, pomoc w organizowaniu 
się zawodowych środowisk niewidomych, organizowanie się różnych 
form kształcenia i szkolenia zawodowego,

7) prowadzenie szkolenia i dokształcanie nauczycieli, instruktorów 
rehabilitacji, innych osób pracujących z niewidomymi i na rzecz 
niewidomych, a także rodziców i opiekunów osób niewidomych,

8) inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dotyczących 
niewidomych,

9) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie badań stosowanych i prac 
rozwojowych z zakresu rehabilitacji, warunków życia i potrzeb 
niewidomych,

10) prowadzenie działalności propagandowej na rzecz niewidomych z 
wykorzystaniem środków masowego przekazu i własnych publikacji oraz 
popularyzowanie zagadnień z zakresu profilaktyki i ochrony narządu 
wzroku.

Podległe Koła terenowe:
L.p. Nazwa Koła Adres:

1. Brzozów
36-200 Brzozów 

ul. Sienkiewicza 2
2. Dębica 39-200 Dębica, ul. Parkowa 28

3. Jarosław
37-500 Jarosław

ul. Poniatowskiego 53
4. Jasło 38-200 Jasło, ul. Kołatają 1
5. Krosno 38-400 Krosno, ul. Rynek 1
6. Lesko 38-600 Lesko, ul. Parkowa 1

7. Leżajsk
37-300 Leżajsk

ul. Jarosławska 1



8. Lubaczów 37-600 Lubaczów (MDK)
ul. Konopnickiej 2

9. Łańcut 37-100 Łańcut, ul. Moniuszki 2/7
10. Mielec 39-300 Mielec, ul. Biernackiego 1
11. Przemyśl 37-700 Przemyśl, Plac Dominikański 3
12. Przeworsk 37-200 Przeworsk, ul. Rynek 1
13. Ropczyce 39-100 Ropczyce ul. Krótka 1

14. Rzeszów
35-045 Rzeszów
ul. Hetmańska 15

15. Sanok
38-500 Sanok,

ul. Franciszkańska 4

16. Stalowa Wola
37-450 Stalowa Wola

ul. Narutowicza 14 skr.156
17. Strzyżów 38-100 Strzyżów, ul. Dąbrowskiego 15

18. Tarnobrzeg
39-400 Tarnobrzeg

ul. Kochanowskiego 10/10

2.Zasady, formy i zakres działalności statutowej. 

Odpłatna i nieodpłatna działalność statutowa:

- Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdów szkoleniowych, 
kursów rehabilitacyjnych
- Działanie na rzecz zatrudniania niewidomych. Pomoc w organizowaniu się 
zawodowych środowisk niewidomych, organizowanie różnych form 
kształcenia, szkolenia na rzecz niewidomych, a także rodziców, opiekunów 
osób niewidomych
- Prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, 
leczniczej, społecznej niewidomych m.in. przez organizowanie różnych form 
rehabilitacji, działania na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt 
rehabilitacyjny
- Organizowanie oraz współdziałanie w organizowaniu sportu, turystyki, 
rekreacji, m.in. rozgrywek, zawodów sportowych, turniejów, rajdów, 
wycieczek, imprez turystycznych i innych.
- Działalność biblioteki dla osób niewidomych i słabowidzących na nośnikach 
dźwiękowych

Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych zaistniałe w 2004r.:
- 16.04.2004r. - zmiana danych w Krajowym Rejestrze Sądowym – 

uzyskanie statutu organizacji pożytku publicznego, nr sprawy – RZ.XII 
NS-REJ.KRS/5470/4/18 (nr wpisu do rejestru – 3). 

- 19.10.2004r. – zmiana danych w Krajowym Rejestrze Sądowym – 
Zmiana statutu organizacji, podział działalności statutowej na



odpłatną i nieodpłatną, nr sprawy RZ.XII NS-REJ.KRS/10995/4/822 (nr 
wpisu do rejestru 4).
Więcej zdarzeń prawnych mających skutki finansowe nie zanotowano. 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu 
do KRS: Numer KRS – 0000037306

Podmiot nie wpisany do Rejestru Przedsiębiorców.

4.Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia:

Uchwała nr: XVII/2/9/04 z dnia 22 czerwca 2004r. 

Plenum przyjmuje do wiadomości treść protokołu Nr XVII/1/4/03   z 
posiedzenia z dnia 16 grudnia 2003 roku wraz z informacją o realizacji 
podjętych uchwał.

 Realizacja: uchwała nie wymaga realizacji.

Uchwała nr: XVII/2/10/04 z dnia 22 czerwca 2004r. 

Plenum przyjmuje informację o pracy Prezydium i biura Okręgu za okres od 
16 grudnia 2003 roku do 22 czerwca 2004 roku.

Realizacja : uchwala nie wymaga realizacji.

Uchwała nr: XVII/2/11/04 z dnia 22 czerwca 2004r. 

  Plenum zatwierdza sprawozdanie finansowe Okręgu Pod-karpackiego 
Polskiego Związku Niewidomych w Rzeszowie za okres od 01.01.2003r do 
31.12.2003 roku, zamykające się po stronie aktywów           i pasywów kwotą: 
95.247.38 zł, oraz stratą w kwocie 25.199.60 zł, którą należy zaliczyć w 
koszty roku 2004 jednostki.
Realizacja: Strata została zaksięgowana w koszty Okręgu z datą podjęcia 
uchwały.



Uchwała nr: XVII/2/12/04 z dnia 22 czerwca 2004r. 

Plenum przyjmuje do wiadomości sprawozdanie statystyczne z dzia-łalności 
merytorycznej Okręgu za rok 2003.

Realizacja: Uchwała nie wymaga realizacji.

Uchwała nr: XVII/2/13/04 z dnia 22 czerwca 2004r. 

Plenum zatwierdza plan finansowy Okręgu Podkarpackiego Polskiego 
Związku Niewidomych w Rzeszowie na 2004 rok.

Realizacja : uchwała pozostaje w trakcie realizacji.

Uchwała nr: XVII/2/14/04 z dnia 22 czerwca 2004r. 

Plenum Zarządu Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku Niewidomych 
w Rzeszowie podejmuje uchwałę o przedłużeniu umowy   o pracę na 
stanowisku Dyrektora Okręgu, koordynatora działań rehabilitacyjnych dla 
Pani Małgorzaty Musiałek, upoważniając Prezydium Okręgu do ustalenia 
okresu zatrudnienia, wysokości wynagrodzenia, oraz zakresu czynności, 
zobowiązując członków Prezydium – Przewo-dniczącego – Pana Ryszarda 
Cebula, oraz Wice Przewodniczącego Stanisława Sęka do podpisania umowy 
o pracę.

Realizacja: Pani Małgorzata Musiałek została zatrudniona na czas określony 
od 07.07.2004 do 07.07.2010r.

Postanowienie nr : XVII/2/1/04



  Plenum Zarządu Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku Niewidomych 
w Rzeszowie protestuje przeciw wyrażaniu opinii przez Powiatowe Zespół do 
spraw Orzekania o stopniu Niepełnosprawności      w Rzeszowie na temat, że 
nasza organizacja jest niepotrzebna.

Realizacja: Przesłano tą informację do Powiatowego Zespołu do spraw 
Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Uchwała Nr: XVII/3/15/04 z dnia 05 października 2004r. 

Plenum Zarządu Okręgu przyjmuje do wiadomości protokół Nr XVII/2/1/04 z 
posiedzenia z dnia 22 czerwca 2004 roku wraz z informacją o realizacji 
uchwał.

Realizacja: uchwała nie wymaga realizacji.

Uchwała Nr: XVII/3/16/04 z dnia 05 października 2004r.

Plenum Zarządu Okręgu przyjmuje informację o pracy Prezydium i Biura 
Okręgu za okres od 22 czerwca do 05 października 2004 roku.

Realizacja: uchwala nie wymaga realizacji.

Uchwała Nr: XVII/3/17/04 z dnia 05 października 2004r.

Plenum Zarządu Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku 
Niewidomych  w Rzeszowie podejmuje uchwałę o podziale składek 
członkowskich na 2005 rok w następujący sposób:

1.Koła PZN – 60 %
2.Okręg – 40 %

Realizacja: Uchwała jest realizowana przez Koła PZN i Okręg.



Uchwała Nr: XVII/3/18/04 z dnia 05 października 2004r.

Plenum Zarządu Okręgu przyjmuje informację o sytuacji finansowej Okręgu i 
Kół PZN Za okres 8 miesięcy 2004 roku.

Realizacja: uchwała nie wymaga realizacji.

Uchwała Nr: XVII/3/19/04 z dnia 05 października 2004r.

Plenum Zarządu Okręgu podejmuje uchwałę, aby wystąpić do Zarządu 
Głównego z uchwałą, że wyrażamy zaniepokojenie aktualnym stanem      i 
losem obiektu Ośrodka PZN w Muszynie i zobowiązuje ZG PZN do 
utrzymania Ośrodka przez PZN, zakończenie remontów, oraz umożliwie-nie 
korzystania po konkurencyjnych i atrakcyjnych cenach przede wszystkim 
przez nasze środowisko.

Realizacja: przesłano uchwałę wraz z pismem do ZG PZN

Postanowienie Nr: XVII/3/2/04

  Plenum Zarządu Okręgu postanawia aby przesyłać do Prezydium Okręgu 
wnioski o zwolnienie lub umorzenie składek członkowskich tylko w 
uzasadnionych przypadkach, ponieważ w ostatnich latach dużo osób zalega z 
opłacaniem składek członkowskich ponad ustalony przez STATUT PZN okres 
6 miesięcy, a po pisemnym upomnieniu zwraca się do Prezydium o umorzenie 
zaległych składek informując, że zrezygnuje   z przynależności do Związku, 
dlatego też zobowiązuje się Zarząd Kół o przeprowadzanie rozmów z tymi 
osobami i przekonać ich o zaletach członkostwa w PZN.

Realizacja: Postanowienie w realizacji na bieżąco.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów

- składki członkowskie             107 876,82



- dotacje z budżetu państwa          149 522,00
- dotacje z budżetów gmin         120 385,97
- darowizny              134 972,85
- przychody z działalności statutowej odpłatnej 
 pożytku publicznego           108 024,00
- przychody z działalności nieodpłatnej 
 pożytku publicznego            44 955,65
- pozostałe przychody (nie wymienione)       34 906,49
- przychody finansowe            116,36
- zyski nadzwyczajne            1 068,80
Razem przychody:            701 828,94

6. Informacja o poniesionych kosztach

- realizację celów statutowych        346 996,52
- realizację zadań statutowych działalności
odpłatnej pożytku publicznego         121 187,85
- realizację zadań statutowych działalności
nieodpłatnej pożytku publicznego       48 646,15
- koszty administracyjne w tym:        189 401,01
a). Zużycie materiałów i energii        15 601,24

  b). Usługi obce             35 855,88
  c). Podatki i opłaty           2 892,55
  d). Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne
   i inne świadczenia           94 943,79
  e). Amortyzacja            11 733,06
  f). Pozostałe             28 374,49
- pozostałe koszty (nie wymienione)       2 304,45
- koszty finansowe             33,77
Razem koszty:             708 569,75

7.Dane o:
a) liczbie zatrudnionych 

L.p. Imię i nazwisko Dział Wymiar etatu
1. Małgorzata Musiałek Dyrektor-Koordynator 1 etat
2. Irena Pustelniak Księgowość 1 etat

3. Alina Niedużak – 
specjalista do spraw 
rehabilitacji, instruktor 
nauki orientacji 
przestrzennej , Instruktor 

Dział organizacyjno-
rehabilitacyjny

1 etat



Terapii Zajęciowej i 
Pedagogiki Zabawy

4. Halina Motyka – instruktor 
czynności samoobsługi, 
kasjer 

Dział organizacyjno-
rehabilitacyjny

¾ etatu

5. Anna Chęć – instruktor 
pracy z komputerem

Dział organizacyjno – 
rehabilitacyjny 

1 etat

6. Stanisława Mikuszewska- 
Instruktor czynności 
samoobsługi

Pracownik Koła PZN 
Rzeszów

¾ etatu

7. Janina Ścibiwołk – 
Instruktor czynności 
samoobsługi

Pracownik Koła PZN 
Przemyśl

¾ etatu

a) liczba osób zatrudnionych w PZN OP:
rehabilitanci – 5 osób tj. 4,25 etatu
dyrektor koordynator – 1 osoba tj. 1 etat
pracownik ds. finansowych – 1 osoba tj. 1 etat

b) łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń:    27 906,84
 w tym:

wynagrodzenia          110 005,38
   nagrody                   900,00
    inne świadczenia 17 001,46
c) członkowie zarządu i innych organów stowarzyszenia nie 

otrzymywali wynagrodzenia.
d) wysokość wydatków na wynagrodzenia z umów zlecenia 

-           20 892,00 
e) stowarzyszenie nie udzielało pożyczek
f) stowarzyszenie nie posiada lokat bankowych
g) stowarzyszenie nie dokonało zakupu obligacji, udziałów      i 

akcji spółek prawa handlowego
h) w 2004 roku nie dokonano zakupu nieruchomości
i)w 2004 roku nie zakupiono pozostałych środków trwałych
j)wartość aktywów i pasywów ujętych w sprawozdaniu 

finansowym za 2004 rok wynosi 124 207,07 zł.

8. W 2004 roku PZN OP realizował zadania zlecone przez:

1.Dotację z PFRON „Partner 2004”za pośrednictwem ZG PZN w 
kwocie: 
132 872,00 zł.



- Zadanie nr 5 „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 
które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie 
umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, 
w tym w szczególności obejmujących naukę orientacji w 
przestrzeni i wykonywania czynności dnia codziennego przez 
osoby ociemniałe – 102 272,00 zł.- rozliczono w całości

- Zadanie nr 6 „Organizowanie imprez wspierających aktywność 
osób niepełnosprawnych 30 600,- zł. – rozliczono w całości.

2. Dotację z MZiOS na prowadzenie poradnictwa w kwocie 16,650 zł. 
rozliczona w całości. 

3. Dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w kwocie 500 zł. 
na organizację imprezy integracyjnej (rajd) rozliczona w całości.

4. Dotację z MOPS w Rzeszowie w kwocie 7500 zł. na przeprowadzone 
szkolenie w Zwierzyniu, która została rozliczona w całości.

5. Dotację z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na organizację letniego 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży (turnus rehabilitacyjny w 
Niechorzu) w kwocie 1.001 zł. oraz na Okręgowy konkurs czytania 
Brajla 2000 zł. rozliczona w całości. 

6. dotacja z PZU kwocie 1000.00 zł. zakup sprzętu lub szkolenie. 
Wszystkie w/w dotacje wykorzystano w całości i rozliczono w 
terminie.

Umowy podpisane przez Koła terenowe:
1. Strzyżów:

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Strzyżowie 5 288,95zł.
2.  Jasło: 

Dotacja z Urzędu Miasta 4000,00 zł.
Dotacja ze Starostwa Powiatowego 6 654,88 zł.

3.Krosno:
Dotacja z MOPS-u 3500 zł.
Dotacja z Urzędu Gminy Kościenko 300 zł
Dotacja z Urzędu Gminy Krosno 1600 zł.
Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Krośnie 600 zł.
Dotacja z Urzędu Gminy Jedlicze 600 zł.

4.Lesko:
Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Lesku 1 746 zł.

5.Leżajsk
Dotacja PCPR Leżajsk 3 465 zł. 

6.Łańcut:
Dotacja z Telewizji Polskiej 7500zł.
Dotacja z Urzędu Gminy w Łańcucie 800 zł.
Dotacja z Powiatu Łańcuckiego 10.000 zł.



Dotacja z Urzędu Miasta w Łańcucie 2500 zł.
7.Rzeszów:

Dotacja MOPS-u 5.685 zł.
Dotacja z Urzędu Miasta Rzeszowa 2000 zł.
Dotacja z Gminy Tyczyn 3000 zł.
Dotacja z Urzędu Gminy Głogów Młp. 2000 zł.

8. Ropczyce:
Urząd Miasta w Ropczycach 1000 zł.
Dotacja z Urzędu Miasta Sędziszowa 500 zł.

    Dotacja z Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego 500 zł. 
9.Sanok:

Dotacja z Urzędu Miasta Sanoka 1000 zł.
Dotacja ze Starostwa Powiatowego 6000 zł.
Dotacja z TP S.A. 486,89 zł.

10. Stalowa Wola:
Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nisku 1 403,82 zł.
Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli 5 027,88 zł. 
Dotacja z MOPS-u w Stalowej Woli 7 980,24 zł.

11. Dębica:
Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Dębicy 593,96 zł.

12. Lubaczów:
Dotacja z PCPR-u w Lubaczowie 3000 zł.

13. Jarosław:
Dotacja z Urzędu Miasta w Jarosławiu 1500,00
Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Jarosławiu 15713,35 zł.

14. Przemyśl
Dotacja z Urzędu Miasta w Przemyślu 3 440,00 zł.

Wszystkie w/w dotacje otrzymane przez Koła terenowe zostały 
wykorzystane i rozliczone w terminie.

PZN OP w Rzeszowie sporządza roczną deklarację z osiągniętego przychodu 
CIT – 8 i CIT – 8/O w groszach zgodnie z art.27,ust 1 ustawy z dnia 15-02-
1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000 roku Nr 
54 poz. 654 z póź. zm./
Stowarzyszenie nie ma wymagalnych zobowiązań podatkowych

Główna Księgowa
Irena Pustelniak



- czyli  wspólne  szkolenie  słabowidzących  członków  Okręgu 
Podkarpackiego  PZN  z  niedowidzącymi  z  Unii  Niewidomych  i  Słabo-
widzących Słowacji (UNSS) w uzdrowiskowej miejscowości –Bardejovske 
Kupele.

  W dniach 11 – 15 03. br. w Bardejovskich Kupelach na Słowacji odbyło się 
wspólne sympozjum – szkolenie – delegacji Okręgów:               z Preszowa na 
Słowacji oraz Podkarpackiego PZN z Rzeszowa. Spotkanie dofinansowywane 
ze środków PHARE odbywało się w pięknej uzdrowiskowej miejscowości o 
w/w nazwie, a wzięły w nim udział 24 osoby,  w tym 11 reprezentantów 
naszego regionu.
   Pierwsze lody i bariery językowo – towarzyskie przełamał nasz kolega 
Marian, który nadzwyczaj szybko pojął język słowacki i jako pierwszy 
dogadywał się z Aniką, Mariką, Weroniką lub Marią. Podobnie kontaktowy 
był słowacki Marian, który - jak zauważyłem – adorował nasze panie. 
   Kilkudniowe spotkanie – pomimo odrębności językowej – było bardzo 
komunikatywne, ciekawe, pouczające i wzbogacające naszą wiedzę w kwestii 
dotyczącej rehabilitacji szczątkowego widzenia. Ogrom zademonstrowanych 
pomocy optycznych, konstruktywna dyskusja              i dialogi rozwiewające 
niejasności jak też dyskusje o sytuacji niewidomych w obu krajach unaoczniła 
nam w jakiej sytuacji egzystujemy – chociażby na tle takich jak my w 
sąsiednim kraju. 
   Prelegentki mówiły ciekawie, treściwie i umiały skupić na sobie uwagę 
uczestników cierpiących na oczopląs jak i fiksację wzroku utrudniającą 
koncentrację widzenia na mówczyni jak i na omawianym temacie. Z tym 
pierwszym nie było problemów, bo Słowaczki jak         i nasza Aliczka lub 
Aniczka – to dziewczyny urodziwe i umiejące skupić na sobie uwagę swoją 
wiedzą i profesjonalizmem – nie muszę wspominać o urodzie. Siedząc z boku 
niejednokrotnie słyszałem reakcję Słowaków: „dobre prawi hej!” 
   Spotkanie uzmysłowiło mi ogrom i moc rehabilitacji, a na tym tle 
możliwości doświadczonej rehabilitantki, która swoją wiedzą     i 
doświadczeniem w doborze metod i sprzętu może ułatwić egzystencję 
niewidomym, zaproponować odpowiedni dobór pomocy  i zestaw ćwiczeń 
usprawniających narząd wzroku. 
   Myślę, że godnie reprezentowaliśmy Okręg Podkarpacki PZN. Zapewne 
niejedna Słowaczka będzie pamiętała gest i postawę naszego Mariana, a 
wszyscy bardzo mile będziemy wspominać wspólnie spędzony czas i wymianę 
doświadczeń. 
   Dni spędzone w Bardejovskich Kupelach uważam za czas przeżyty 
pracowicie  w integracji z takimi jak my ludźmi z niepełnosprawnością 
wzroku z sąsiedniego kraju. Ciężko nam się było rozstawać, a opóźnionym 



odjazd uczynił Marcin, który to i owo w roztargnieniu pozostawił             w 
pensjonacie „Frantisek”. 

Jeśli więc – Szanowny Czytelniku – otrzymasz propozycję z Koła PZN 
do wyjazdu na takie szkolenie, to nie ociągaj się. Jedź, skorzystaj       z 
wyjazdu i kontaktu z innymi ludźmi, dzięki temu poznasz ich problemy, 
wzbogacisz wiedzę, czegoś się nauczysz, „zobaczysz obce kraje”. 

   Moje spostrzeżenie i refleksje byłyby całkowicie „OK.”, gdyby nie pewne 
uwagi, które nasunęły mi się, gdy zobaczyłem co może, jakie ma 
doświadczenie Alicja N.- nasza rehabilitanta, której wiedzę  i możliwości 
poznałem dopiero w Bardejowie. Nasunęło mi się pytanie: dlaczego nie 
umiemy tak ułożyć pracy w Okręgu, aby – zaiste – to co Ona umie i wie 
nagminnie wykorzystywać dla niewidomych Podkarpacia? Dla mnie to 
spostrzeżenie jest łyżką dziegciu w miodzie wrażeń związanych                 z 
pobytem - szkoleniem i wspominaniem  pięknych Bardejovskich Kupeli.  

 Zygflor
Poniżej przedstawiamy zdjęcia z tego pamiętnego szkolenia.

Pensjonat 
„Frantisek” – 

nasza baza 
noclegowa

Stoisko 
Słowackie 

– lupy firmy 
Coil’a



Prezentacja zasady 
działania 

powiększalnika 
telewizyjnego przez 

instruktorkę ze 
Słowacji.

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Rzeszowie
Informuje, że w 2005 roku zorganizowane zostaną przez Związek 

następujące Turnusy Rehabilitacyjne:

1. Turnus Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy dla dorosłych w Ośrodku 
Rehabilitacji  i  Wypoczynku  Polskiego  Związku  Niewidomych  w 
Muszynie od 16.07 – 29.07.2005 roku.

   Odpłatność za uczestnictwo w turnusie wynosi – 900 zł,-

Ośrodek dysponuje pokojami 2, 3 i 4 osobowymi z pełnym węzłem 
sanitarnym, oraz dwuosobowymi z niepełnym węzłem sanitarnym – w pokoju 
jest wc + umywalka. Ośrodek zapewnia opiekę medyczną.
Podczas turnusu organizowane będą zajęcia z rehabilitacji pod- stawowej dla 
osób chętnych, wycieczki, spacery, ognisko z pieczeniem kiełbasy, zwiedzanie 
ziemi Sądeckiej, oraz inne atrakcje.
Wyjazd i powrót z turnusu będzie zbiorowy wynajętym autokarem.

2. Turnus  Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy  dla  niewidomych  i 
słabowidzących  dzieci  i  ich  rodziców  Ośrodku  Klimczok  w 
Ustroniu Morskim w okresie od 15.08 – 28.08.2005r.



 Odpłatność za turnus wynosi – 1.100 zł,-

Ośrodek dysponuje pokojami 2 i 3 osobowymi z łazienkami, a część pokoi 
posiada umywalkę i ubikację, natomiast łazienki z prysznicami są na 
korytarzach. Ośrodek położony jest 150 m od morza.
 Wyjazd  na  turnus  będzie  zbiorowy  specjalnie 
zarezerwowanym pociągiem  z  Rzeszowa  do  Kołobrzegu,  a  następnie 
autokarem do Ustronia i z powrotem. Na turnusie przewidujemy zajęcia dla 
dzieci z rehabilitacji podstawowej, zajęcia dla rodziców, zwiedzanie 
nadmorskich okolic, wycieczkę, ognisko, zapewnienie możliwości 
wypoczynku.
  Odpłatność dzieci za turnus może ulec zmianie – złożyliśmy wniosek, jeśli 
otrzymamy dofinansowanie to koszty odpłatności będą pomniejszone.

  Zgłoszenia na wyżej wymienione turnusy przyjmowane są w Okręgu do 
30 maja 2005roku. 

Prosimy o informowanie jak najszerszej grupy osób o wyżej 
wymienionych turnusach, aby jak najszybciej złożyły wnioski o dofi-
nansowanie w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie właściwych dla 
miejsca zamieszkania.

Alina Niedużak


