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BRĄZOWE PASMO

ZIMA W BIBLIOTECE

cze większy sukces dla szkoły i miasta.
Obecnie praca z chórzystkami jest trud-

na, gdyż ani razu nie było pełnego składu na 
próbach. Z mojej strony dziękuję tym najso-
lidniejszym. Szkoda tylko, że jest ich tak mało.

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wy-
spiańskiego w Leżajsku nie ustaje w wysiłkach, 
aby zaktywizować młodych czytelników i za-
chęcić ich między innymi do pracy twórczej.

W tym celu od 11 do 20 grudnia ub. roku 
zorganizowała bożonarodzeniowe warsztaty 
plastyczne, na których uczestnicy wykonywa-
li pod okiem pani plastyk oryginalne ozdoby 
choinkowe.

Następne zajęcia odbywały się w czasie fe-
rii zimowych od 21 do 30 stycznia br. Były to 
warsztaty literacko-plastyczne, podczas któ-
rych dzieci słuchały głośnego czytania bajek, 
rozwiązywały krzyżówki i łamigłówki związa-
ne z treścią literatury dziecięcej, brały udział 
w konkursach i zabawach integracyjnych. Na-
tomiast na zajęciach plastycznych powstawały 
laurki, kwiaty i pejzaże zimowe.

Styczeń to miesiąc poświęcony spotka-
niom opłatkowym, śpiewaniu kolęd i przed-

stawianiu jasełek. W Bibliotece Publicznej  
w Leżajsku 14 stycznia br. odbyło się świątecz-
ne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

Ponadto tradycją tej placówki jest „Ro-
dzinne kolędowanie z czytelnikami”. W tym 
roku wystąpiła rodzina Szczęchów, która przy-
bliżyła obrzędy kolędnicze charakterystyczne 
dla Brzózy Królewskiej. W drugiej części wie-
czoru uczestnicy spotkania mieli okazję po-
słuchać grupy Bez Pozorów, której repertuar 
zawierał kolędy w aranżacjach rockowych.

Styczniowe spotkanie z czytelnikami przy 
wspólnym śpiewaniu kolęd jest też zawsze 
okazją do nagrodzenia najaktywniejszych 
czytelników ubiegłego roku. W 2013 roku 
najaktywniejszymi czytelnikami byli: Urszu-
la Nawój, Maria Rita Karasińska, Krzysztof 
Wysocki, Elżbieta Majewska, Zuzanna Piziak, 
Konrad Szewczyk i Tomasz Wnuk.

(aa)

18 stycznia br. odbył się IX Ogólnopolski 
Konkurs Kolęd i Pastorałek w Chełmnie koło 
Torunia.

„Belcanto” pod batutą Barbary Kuczek - 
chór Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława 
Chrobrego w Leżajsku - pomyślnie przeszedł 
eliminacje i dostał się do finału. W konkursie 
tym nie ma podziału na kategorie. Trudno 
więc konkurować na przykład z chórem, dzia-
łającym przy operze w Bydgoszczy. Wszystkie 
chóry śpiewają pięknie, a konkurencja jest 
ogromna.

Chór „Belcanto” wyśpiewał Brązowe Pa-
smo. W ubiegłym roku w takim konkursie 
zdobył Srebrne Pasmo. Warto zauważyć, że 
Polskę południowo-wschodnią reprezentował 
tylko Leżajsk. To dla nas wielki zaszczyt i jesz-

Szczególne podziękowania za wsparcie fi-
nansowe kieruję do Starostwa Powiatowego  
w Leżajsku, dyrektora szkoły Zbigniewa Trę-
bacza oraz opiekuna Adriana Rauzy.

Barbara Kuczek

DZIEŃ ZA DNIEM
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Pracownia konserwatorsko-pozłotnicza

oferuje usługi w zakresie:
• pozłacanie prawdziwym złotem i srebrem na połysk i mat, złocenia 
w szlagmetalu i szlagaluminium (ozdabianie i pozłacanie ram 
drewnianych, pozłacanie na gipsie),
• renowacja ram i mebli stylowych.

tel. kom. 503 992 724
email: e.kolis@wp.pl

Usługi stolarskie:
• meble w drewnie lub w płycie na 
zamówienie,
• schody, balustrady, drzwi itp.
tel. kom. 785 252 202

Radnej

Eleonorze
Sas-Gontarz
wyrazy głębokiego 

współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają

Burmistrz
i Rada Miejska w Leżajsku
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KĄCIK RZECZNIKA ZUS INFORMACJA

WAŻNE DLA KOBIET Z ROCZNIKA 1953

Kobiety z rocznika 1953 jako pierwsze od-
czuły zmiany przepisów. Ustawa z 11 maja 2012 
r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach  
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
niektórych innych ustaw wprowadziła m.in. 
wydłużenie wieku emerytalnego. Konsekwen-
cje tego, jako pierwsze objęły kobiety z rocz-
nika 1953. W ich przypadku wydłużenie wieku 
emerytalnego wyniosło od jednego do czterech 
miesięcy.

W przypadku kobiet z rocznika 1955 wiek 
emerytalny wyniesie co najmniej: • dla kobiet 
urodzonych od 1 stycznia do 31 marca - 60 
lat i 9 miesięcy, • dla kobiet urodzonych od  
1 kwietnia do 30 czerwca - 60 lat i 10 miesięcy, 
• dla kobiet urodzonych od 1 lipca do 30 wrze-
śnia - 60 lat i 11 miesięcy, • dla kobiet urodzo-
nych od 1 października do 31 grudnia - 61 lat.

Wiek emerytalny wydłuża się co kwartał 
o jeden miesiąc. Dla kobiet proces ten będzie 
trwał do 2040 r. Kobiety urodzone po 30 wrze-
śnia 1973 r. jako pierwsze wiek emerytalny 
osiągną mając 67 lat.

W myśl nowych przepisów dla mężczyzn 
z rocznika 1952 wiek emerytalny wyniesie 
co najmniej: • dla mężczyzn urodzonych od 
1 stycznia do 31 marca - 66 lat i 5 miesięcy,           
• dla mężczyzn urodzonych od 1 kwietnia do 
30 czerwca - 66 lat i 6 miesięcy, • dla mężczyzn 
urodzonych od 1 lipca do 30 września - 66 lat 
i 7 miesięcy, • dla mężczyzn urodzonych od            
1 października do 31 grudnia - 66 lat i 8 mie-
sięcy.

Mężczyźni urodzeni po 30 września 1953 
r. wiek emerytalny osiągną mając 67 lat. Wy-
dłużanie wieku emerytalnego dla mężczyzn 
zakończy się więc w 2020 r.

WAŻNE!
Zmiany dotyczą też emerytur, które przy-

sługiwałyby w wysokości niższej od świadczeń 
minimalnych. Te bowiem będą przyznawane 
w wysokości co najmniej najniższej emerytury 
- w zależności od udowodnionego stażu ubez-
pieczeniowego. Reforma emerytalna wydłuża 
tu stopniowo wymagany staż ubezpieczenio-
wy - do 25 lat, niezależnie od płci. W konse-
kwencji kobiety, które przejdą na emeryturę  
w tym roku, będą miały jeszcze zagwaranto-
wane minimum świadczenia po udowodnie-
niu 20 okresów składkowych i nieskładko-
wych. 

Od początku przyszłego roku kobiety, któ-
re nie odłożyły odpowiedniej kwoty składek, 
będą musiały dłużej pracować, by mieć zagwa-
rantowane prawo do wypłaty emerytury w mi-
nimalnej wysokości. Wymagany do tego staż 
ubezpieczeniowy będzie podwyższany stop-
niowo, poczynając od 1 stycznia 2014 roku. 
Jednak proces ten będzie przebiegał szybciej 
w porównaniu z wydłużaniem wieku emery-
talnego, który jest podwyższany co kwartał 
o miesiąc. Staż ubezpieczeniowy dla kobiet 
będzie podnoszony o rok co dwa lata, by do-
celowo w 2022 roku wynieść tyle samo co  

u mężczyzn, czyli 25 lat. I tak: 20 lat - tylko do 
31 grudnia 2013 r., 21 lat - od 1 stycznia 2014 
r., 22 lata - od 1 stycznia 2016 r., 23 lata - od  
1 stycznia 2018 r., 24 lata - od 1 stycznia 2020 r. 

W rezultacie w 2022 r. kobiety będą musia-
ły mieć za sobą 25-letni staż ubezpieczeniowy, 
aby otrzymać z ZUS-u emeryturę w kwocie 
minimalnego świadczenia. Obecnie mini-
malna emerytura (jak również renta z tytułu 
całkowitej niezdolności do pracy i renta ro-
dzinna) wynosi 831,15 zł. Kwota ta zmienia się  
w marcu każdego roku wraz z waloryzacją

. 
Czytelnicy pytają
Urodziłam się w grudniu 1953 roku i mój 

rocznik, jako pierwszy, obejmą przepisy o wy-
dłużonym wieku emerytalnym. Chciałabym 
wiedzieć, jak te dodatkowe przepracowane mie-
siące wpłyną na wysokość mojej emerytury?

Stała czytelniczka
Istotnie, konsekwencje wydłużenia wie-

ku emerytalnego, jako pierwsze, odczuwają 
kobiety z rocznika 1953. W ich przypadku 
wydłużenie wieku emerytalnego wynosi od 
jednego do czterech miesięcy. To samo do-
tyczy mężczyzn z rocznika 1948. W efekcie, 
mężczyźni zaczną przechodzić na emeryturę 
w wieku 67 lat w 2020 r., natomiast w 2040 
roku - wszystkie kobiety.

W wyniku wydłużenia wieku emerytalne-
go z pewnością będą też wyższe emerytury. 
Trudno jednak prognozować o ile, bo to za-
leży od wielu czynników, m.in. od wysokości 
ustalonego kapitału początkowego, wysokości 
zgromadzonych składek (których wysokość 
zależy od osiąganych zarobków) oraz od tzw. 
średniego dalszego trwania życia (wskaźnik 
demograficzny ustalany przez Prezesa GUS), 
który wiąże się z terminem złożenia wniosku 
o emeryturę. 

Jestem na wcześniejszej emeryturze. Wiek 
emerytalny skończę w 2015 r. Czy moja emery-
tura będzie liczona po staremu, czy po nowemu?

Irena J.
Ponieważ jest Pani urodzona po 31 grud-

nia 1952 r. obowiązuje Panią podwyższony 
wiek emerytalny i wyliczenie emerytury po 
nowemu. Nowa emerytura to równowar-
tość kwoty będącej wynikiem podzielenia 
podstawy obliczenia emerytury, czyli kwoty 
zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie 
emerytalne zapisanych na pani indywidual-
nym koncie w ZUS-ie oraz zwaloryzowanego 
kapitału początkowego przez średnie dalsze 
trwanie życia. Według przepisów obowiązu-
jących od stycznia 2013 r., podstawa oblicze-
nia emerytury ulega pomniejszeniu o kwoty 
pobieranych emerytur przed osiągnięciem 
pełnego wieku emerytalnego. Oznacza to, 
że część emerytury wyliczonej na podstawie 
składek zgromadzonych na indywidualnym 
koncie zostanie pomniejszona o kwotę pobra-
nej przez Panią wcześniejszej emerytury. 

Małgorzata Bukała
rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Rzeszowie

NOWE STAWKI
ZA ODPADY

Uprzejmie informujemy, że w związku 
z podjęciem w dniu 23 stycznia 2014 roku 
nowej uchwały w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty (Uchwała Nr XXXIV/221/14 
Rady Miejskiej w Leżajsku) opłata w wyso-
kości 10,50 za odpady segregowane obowią-
zywała będzie od 1 marca 2014 roku. 

Nowe stawki opłaty związane są z ko-
niecznością pokrycia wszystkich kosztów 
funkcjonowania nowego systemu gospo-
darki odpadami komunalnymi. Cena za 
odbiór, transport i zagospodarowanie 
odpadów jest efektem rozstrzygnięcia ko-
lejnego już przetargu na świadczenie tych 
usług.

Należy podkreślić, że opłata ta zapew-
nia szeroki wachlarz usług mieszkańcom 
a mianowicie: nieograniczony ilościowo 
odbiór odpadów komunalnych segregowa-
nych jak i zmieszanych, wyposażenie każ-
dej nieruchomości w 120 litrowy pojemnik 
na odpady zmieszane oraz kolorowych 
worków do prowadzenia segregacji.

Ponadto bezpośrednio z nieruchomości 
odbierane są prawie wszystkie rodzaje od-
padów segregowanych takich, jak: zużyty 
sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady 
zielone, odpady wielkogabarytowe oraz zu-
żyte opony.

Od nowego roku zmieniła się także czę-
stotliwość odbioru odpadów w okresie od 
listopada do kwietnia zmieszane odpady 
komunalne obierane są co drugi tydzień, 
zaś od maja do końca października odbie-
rane będą co tydzień a odpady zielone, jak: 
gałęzie, liście, trawa raz na dwa tygodnie.

Ponadto mieszkańcy Leżajska mają 
możliwość przekazania każdej ilości odpa-
dów segregowanych także gruzu budow-
lanego, styropianu, przeterminowanych 
leków, zużytych baterii do punktu selek-
tywnej zbiórki odpadów mieszczącego się 
przy ul. Podolszyny 1 na bazie Miejskiego 
Zakładu Komunalnego w Leżajsku. Nale-
ży podkreślić, że zebrane przez mieszkań-
ców odpady zmieszane przekazywane są 
do instalacji mechaniczno-biologicznego 
ich przetwarzania na sortownię odpadów 
zmieszanych, co powoduje wzrost kosztów 
ich zagospodarowania.

(jb)
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GOSPODARKA

ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE 
UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA LEŻAJSKA NA ROK 2014

OGŁOSZENIE

DROGI PUBLICZNE GMINNE
• Budowa chodnika przy ul. Sportowej 

– kwota planu 50.000 zł. Budowa chodnika  
z kostki betonowej ok. 380 m2 wraz z niezbęd-
nym odcinkiem kanalizacji deszczowej fi 250 
mm.

• Budowa parkingu pomiędzy budynka-
mi Mickiewicza 55 i 57 - kwota planu 37.000 
zł. Zadanie obejmuje wykonanie parkingu 
(10 miejsc postojowych) i drogi manewrowej  
z koski gr. 8 cm – 280 m2.

• Budowa ul. Błonie – boczna - kwota 
planu 60.000 zł. Zadanie obejmuje wykona-
nie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm 
na części ulicy: ok. 80 m od ul. Sikorskiego. 
Całkowita długość drogi o nawierzchni grun-
towej wynosi 263 m. 

• Budowa ul. Zielona - kwota planu 40.000 
zł. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni 
z kostki betonowej gr. 8 cm na części ulicy:  
ok. 75 m do połączenia z ul. Borki. Kontynu-
acja robót rozpoczętych w 2013 roku.

• Przebudowa chodnika przy ul. Kołłątaja 
- kwota planu 23.000 zł. Zadanie obejmuje ro-
zebranie nawierzchni chodnika z kostki (scho-
dy) i ponowne jej ułożenie na powierzchni ok. 
270 m2 wraz z wymianą obrzeży.

• Remont chodnika przy ul. 11 Listopada 
- kwota planu 105.000 zł. Zadanie obejmuje 
wykonanie nowej nawierzchni z kostki beto-
nowej gr. 6 cm chodnika ok. 800 m2.

• Remont nawierzchni ul. Kopernika - 
kwota planu 80.000 zł. Zadanie obejmuje wy-
konanie nowej nawierzchni jezdni - 2.120 m2.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
• Remont placu przy oficynie ratusza– 

kwota planu 20.000 zł. Zadanie obejmuje 
wykonanie remontu muru od strony połu-
dniowej, wejścia do budynku, czyszczenie                    
i impregnację kostki betonowej, przebudowę 
zagospodarowania (klombów).

GOSPODARKA KOMUNALNA 
I OCHRONA ŚRODOWISKA

• Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. 
Długiej – kwota planu 20.000 zł. Zakres zada-
nia obejmuje wybudowanie kanalizacji sani-
tarnej o średnicy fi 200 mm i długości 102 m, 
pozwalające na uzbrojenie działek położonych 
pomiędzy ul. Długa i ul. Podolszyny. Zakoń-
czenie robót rozpoczętych w 2013 roku.

• Budowa wodociągu przy ul. Długiej – 
kwota planu 25.000 zł. Zakres zadania obej-
muje zaprojektowanie i wybudowanie sieci 
wodociągowej o średnicy fi 100 mm i długości 
200 m, pozwalające na uzbrojenie działek po-
łożonych pomiędzy ul. Długa i ul. Podolszyny.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
• Budowa targowiska przy ul. Koperni-

ka - Skłodowskiej – kwota planu 1.650.000 
zł. Zadanie dofinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kwo-
ta dofinansowania – 1.000.000 zł. Zadanie 
obejmuje wykonanie pawilonów handlowych                         
o konstrukcji stalowej z zadaszeniem nad 
ciągami pieszymi – 56 boksów handlowych,  
1 boks administracyjny z węzłem sanitarnym 

(pow. zabudowy – 845,65 m2, pow. użytko-
wa – 744 m2), wykonanie nowej nawierzchni 
z kostki betonowej gr. 8 cm targowiska wraz 
z miejscami postojowymi – 1.000 m2 (liczba 
miejsc postojowych – 34) wraz z niezbędną 
przebudową urządzeń infrastruktury tech-
nicznej (sieci wodociągowej, kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej, gazowej, zasilania energe-
tycznego).

KULTURA FIZYCZNA
• Budowa Skateparku – kwota planu – 

30.000 zł. Zakres zadania obejmuje montaż 
wyposażenia – 4 szt. urządzeń. 

• Remont boiska przy Szkole Podstawowej 
nr 3 – kwota planu – 80.000 zł. Zakres zadania 
obejmuje wykonanie nawierzchni poliureta-
nowej na istniejącym boisku asfaltowym – 
448 m2 i przystosowanie boiska do gry w mini 
siatkówkę. 

Ponadto:
W dziedzinie gospodarki gruntami                     

i nieruchomościami na wykup terenów pod 
przyszłe inwestycje drogowe w mieście prze-
znaczono kwotę 135 000 zł., a w wydatkach 
jednostki budżetowej, jaką jest Urząd Miej-
ski w Leżajsku, przewidziano kwotę 290 975 
zł na Podkarpacki System e – Administarcji 
Publicznej.

Wymienione zadania zostały zapisane  
w uchwale budżetowej na rok 2014. W trakcie 
roku są możliwe dodatkowe zadania, na które 
Miasto Leżajsk złożyło wnioski o dofinanso-
wanie lub partnerstwo i są w trakcie rozpatry-
wania.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku 
zaprasza na „Dzień Otwarty”

w sobotę 5 kwietnia 2014 r. w godz. 900 – 1300. 
Pracownicy Urzędu w tym dniu udzielać 

będą porad i wyjaśnień 
w indywidualnych sprawach podatkowych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku 
informuje, że zeznania podatkowe za 2013 rok 

w dniach 28-30 kwietnia 2014 r. 
będą przyjmowane w godz. 715 - 1800 

List otwarty
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że rok 2014 jest szóstym rokiem, w którym można składać do urzędów 

skarbowych dokumenty (informacje, deklaracje, zeznania podatkowe) w formie elektronicznej. 
To wygodna, a przede wszystkim tania metoda nie tylko dla podatników ale i dla płatników, 
zwłaszcza zatrudniających dużą liczbę pracowników. Nie dziwi więc fakt, że z roku na rok staje 
się ona coraz bardziej popularna.

Dlatego też pragnę zachęcić Państwa – jako płatników podatku dochodowego od osób fi-
zycznych – do składania deklaracji i informacji dotyczących wszystkich pracowników w formie 
elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwali-
fikowanego certyfikatu za pośrednictwem strony www.e-deklaracje.gov.pl.

Oferta kierowana do Państwa to najprostszy i najszybszy sposób złożenia drogą elektronicz-
ną wszelkich dokumentów do urzędów skarbowych całego kraju. Użytkownicy systemu mają 
możliwość wywiązania się z obowiązku składania informacji podatkowych bez konieczności 
przygotowania papierowych formularzy, ich kopertowania i wysyłania do właściwych naczel-
ników urzędów skarbowych. Korzystanie z elektronicznej usługi przesyłania deklaracji podat-
kowych umożliwia nie tylko weryfikację kompletności dokumentów, ale również badanie po-
prawności składanych danych w szerokim zakresie. W tej formie mogą też być składane korekty 
deklaracji.

O zaletach systemu e-deklaracje niech świadczy fakt, że w samym tylko 2013 r. wpłynęło dro-
gą elektroniczną ponad 17 milionów dokumentów, przesłanych przez podatników i płatników.

Minister Finansów Mateusz Szczurek

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej 
www.e-deklaracje.gov.pl w zakładce Dla płatników.
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SPOTKANIE MŁODYCH ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ MINĄŁ ROK

Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej z inspiracji bł. Jana Pawła II organizowane są cyklicznie 
od 1993 roku dla młodzieży naszej Archidiecezji i corocznie uczestniczy w nich około 5 tys. młodych ludzi.  
W trakcie SMAP - bo tak utarło się mówić o tym czasie - młodzież uczestniczy w nabożeństwach, forma-
cyjnych spotkaniach w grupach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi oraz koncertach, które służą dzieleniu się 
wiarą i są okazją do spotkania z Bogiem w liturgii Kościoła i w drugim człowieku.

Zakończeniem tych dni jest zawsze uroczysta celebracja Niedzieli Palmowej pod przewodnictwem J. E. 
ks. Arcybiskupa Józefa Michalika.

W obecnym roku to właśnie nam przypada okazja zaproszenia młodzieży do Miasta Leżajska i sąsied-
nich parafii. Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Leżajsku trwać będzie w dniach 11 – 13 
kwietnia br. 

Drodzy mieszkańcy Leżajska, Giedlarowej, Starego Miasta i Wierzawic - przyjmijmy ich z otwartymi 
ramionami w naszych rodzinach. Poczujmy się gospodarzami spotkania, by młodzi ludzie spędzili wśród 
nas miłe i owocne chwile oraz wyjechali ze świadectwem dobroci ludzkiej naszych okolic.

ks. Tomasz Podolak Koordynator SMAP 2014, Tel. 607 609 900
Ps. Prosimy nadal o zgłaszanie się rodzin, w których mogliby zamieszkać uczestnicy.

SPOTKANIE MŁODYCH ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ LEŻAJSK, 11-13 KWIETNIA 2014 r.
Faceebook – SMAP LEZAJSK 2014; www.mlodziez.przemyska.pl; www.diakmuz.pl
Hasło Spotkania Młodych - Wierzę w Syna Bożego
Orędzie Franciszka na XXIX ŚDM - 2014: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Kró-
lestwo niebieskie (Mt 5,3).

PROGRAM SPOTKANIA MŁODYCH
Piątek, 11 kwietnia

Recepcje przy kościołach stacyjnych: Fara (Świętej Trójcy), Bazylika oo. Bernardynów (Zwiastowania 
Pańskiego), Giedlarowa (św. Michała Archanioła), Stare Miasto (św. Andrzeja Boboli), Wierzawice (MB 
Wspomożenia Wiernych) (zgłoszenia od godz. 12. do 17. – w recepcji młodzież otrzymuje zakwaterowanie, 
identyfikatory, przydział do grupy dzielenia, program, stosowne materiały itp.)
18.30 – zawiązanie wspólnoty i celebracja nabożeństwa: OTO CI, KTÓRZY OPŁUKALI SZATY WE 
KRWI BARANKA (por. Ap 7, 9-17) - Kościoły: Fara, Bazylika oo. Bernardynów, kościół w Giedlarowej.

Sobota, 12 kwietnia
8.30 - MSZE ŚW. W KOŚCIOŁACH STACYJNYCH (przewodniczą i homilie głoszą księża proboszczowie; 
kwadrans przed Mszą św. przygotowanie liturgii).
10.30 - Spotkania w 15-osobowych grupach dzielenia (sale szkolne): Spotkanie I – Błogosławieni ubodzy 
w duchu… (Franciszek  na XXIX ŚDM 2014)
12.00 - Podsumowanie pracy w grupach i modlitwa Anioł Pański (w miejscu spotkań)
Czas obiadu (skromny posiłek u rodzin, w szkolnych stołówkach...)
14.00 - SPOTKANIA Z CYKLU DUMNI Z EWANGELII 

Scena – Plac Targowy :
14.30 – „Mój Jezus, Królem królów jest…” - Koncert Zespołu „Soul” i Diakonii Muzycznej AP
15.00 – „Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci…” - Koronka do Miłosierdzia Bożego 
15.30 – „Zaszum nam Polsko…” – Program patriotyczny w wykonaniu artystów z MCK Leżajsk i plutonu 
„Szwadron Podkarpacie”
16.00 – „Ostatnie słowo należy do Boga” – świadectwo nawrócenia i koncert Bęsia – chrześcijańskiego 
rapera.

Miejskie Centrum Kultury (ul. Mickiewicza 65):
14.30 – „Pan powiedział, ty pójdź za Mną” – Koncert Zespołu Kleryckiego „Spes” z WSD Przemyśl.
15.00 – „W zdrowym ciele, zdrowy duch” – spotkanie z siatkarzami ASSECO RESOVIA
15.30 – występ zespołu „Drogowskaz” z Leżajska

Bazylika Ojców Bernardynów
14.30 Koncert Organowy 
15.00 – występ zespołu „Zapatrzeni” z parafii Ojców Bernardynów
16.00 - Żywa Biblia – biblijne refleksje…

Ponadto! 
1. KOŚCIÓŁ CISZY w godz. od 15.00 do 17.00 - z adoracją Najświętszego Sakramentu i z możliwością 
spowiedzi świętej (Fara - Kaplica, ul. Rynek 35)
2. Modlitwa o powołania i za powołanych (14.00 - 17.00)

Czas kolacji...
19.00 - ADORACJA KRZYŻA – ZAISTE, TEN BYŁ SYNEM BOŻYM (Mt 27,54), (Fara, Bazylika, 

kościół w Giedlarowej - w czasie adoracji możliwość spowiedzi świętej)
Niedziela, 14 kwietnia

 JUTRZNIA - MODLITWA PORANNA (sale parafialne, szkoły). 
9.00 - Spotkania w 15 osobowych grupach dzielenia: Spotkanie II: „Uczyńcie nowe tysiąclecie erą ludzi 
świętych” (JP II – Stary Sącz 1999). 
11.00 – OBRZĘD POŚWIĘCENIA PALM (Plac Targowy) - PROCESJA PALMOWA do Ołtarza polowego 
i  EUCHARYSTIA oraz przekazane znaku misji. 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA
ROKU 2013

• 13 stycznia, dziewiętnasty raz Leżajsk 
zagrał razem z całą Polską w XXI Finale 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Hasłem wielkiej kwesty było ratowanie ży-
cia dzieci i po raz pierwszy zapewnienie 
godnej opieki seniorom. Zebrano ponad 46 
tysięcy złotych. 

• Zgodnie z uchwaleniem przez Sejm RP 
nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach - dotychczasowy mo-
del gospodarki odpadami komunalnymi ma 
zmienić się diametralnie. W związku z tym 
burmistrz Leżajska wystosował do miesz-
kańców komunikat informujący o zasadach 
nowego systemu gospodarowania odpada-
mi, który obowiązywać ma od 1 lipca 2013. 

• 24 stycznia podpisana została umowa 
na realizację II etapu obwodnicy Leżajska. 
Umowa zawarta została pomiędzy GDD-
KiA (inwestor) a Konsorcjum firm: P.R.I. 
„POL-AQUA” S.A. – DRAGADOS S.A. 
(wykonawca).

• 31 stycznia w sali konferencyjnej Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej odbyło się Walne Ze-
branie Członków Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Leżajskiej. Przedstawiono finansowe  
i merytoryczne sprawozdania z działalności  
w roku 2012. Zarząd otrzymał absoluto-
rium.

• 8 lutego rozpoczęto budowę II etapu 
obwodnicy miasta Leżajska. Konsorcjum 
firm: P.R.I. „POL-AQUA” S.A. – DRAGA-
DOS S.A. jako wykonawca inwestycji prze-
jęło teren budowy.

• 9 lutego w Otwartych Mistrzostwach 
Hiszpanii siedmioosobowa drużyna Klubu 
Kyokushin Karate wywalczyła sześć medali 
– pięć srebrnych i jeden brązowy. 

• W lutym Miasto Leżajsk podpisało 
umowę z Samorządem Województwa Pod-
karpackiego na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego „Budowa targowiska sta-
łego w mieście Leżajsk” w kwocie 1 mln 
złotych. Projekt ten realizowany będzie  
w ramach działania „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW) na lata 2007 – 2013. Inwestycja ma 
być realizowana w 2014 roku.

• 21 lutego W USC w Leżajsku odby-
ła się uroczystość jubileuszowa z okazji 50 
rocznicy ślubu czterech par – mieszkańców 
Leżajska. Byli nimi: I. J. Martulowie, M. J. 
Doboszowie, H. J. Dyrdowie i T. J. Opaliń-
scy. Z tej okazji otrzymali „Medale za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie” nadane przez 
Prezydenta RP. 

• 21 lutego Polski Związek Piłki Siatko-
wej ogłosił Leżajsk gospodarzem finałów 
Mistrzostw Polski. 

• 22 lutego Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Leżajskiej zaprosiło mieszkańców 

DZIEŃ ZA DNIEM
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Leżajska i okolic na Zimowy Rajd Pieszy. 
Uczestnicy rajdu poznali między innymi 
faunę i florę regionu a także siedlisko bo-
brów.

• 3 marca przypadła rocznica śmierci 
cadyka Elimelecha. W tym dniu przewinęło 
się przez Leżajsk kilka tysięcy chasydów.

• 9 marca 13-osobowa ekipa Leżajskiego 
Klubu Kyokushin Karate zdobyła 1. miej-
sce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików i 2. miejsce w Mistrzostwach 
Makroregionu Południowego.

• W dniach 20 – 24 marca w hali Ze-
społu Szkół Technicznych w Leżajsku 
rozegrany został finał Mistrzostw Pol-
ski juniorów w piłce siatkowej chłop-
ców. Było to prestiżowe wydarzenie 
sportowe dla naszego miasta. Wzięli  
w nim udział zawodnicy leżajskiego Klubu 
„Feniks”, którzy z sukcesem wystąpili w bar-
wach zespołu „Metro” Warszawa – zdobyw-
cy III miejsca.

• 9 maja podczas XXVII sesji Rady Miej-
skiej w Leżajsku prof. dr hab. n. med. Ryszard 
Kurzawa, kierownik Kliniki Alwrgologii  
i Pneumatologii Instytutu Gruźlicy i Cho-
rób Płuc w Rabce Zdroju otrzymał tytuł 
„Zasłużony dla miasta Leżajska”. 

• W dniach 23 – 24 maja zakończyła się 
XI edycja organizowanego przez MZK Le-
żajsk konkursu „Z ekologią na ty”, który po 
raz drugi odbył się pod patronatem Marszał-
ka Województwa Podkarpackiego. Wzięli  
w nim uczniowie z 24 szkół podstawowych  
i gimnazjów z terenu 5 powiatów. Zebrali 
oni 41 430 surowców wtórnych.

• 26 maja odbyły się imprezy i koncerty 
związane z obchodami Dni Leżajska.

• 28 maja przedstawiciele samorządów lo-
kalnych miasta i powiatu, szkół, organizacji  
i instytucji Leżajska, rodziny patriotów za-
mordowanych przez hitlerowców w czasie 
pacyfikacji miasta w 1943 roku, członkowie 
Armii Krajowej, weterani wojenni, harcerze, 
mieszkańcy miasta w 70. rocznicę tragedii 
złożyli hołd bohaterom, którzy „polegli, by 
inni mogli żyć” przed pomnikiem wzniesio-
nym ku ich czci. 

• 1 czerwca członkowie Leżajskiego Klu-
bu Nordic Walking „Włóczykije”, działające-
go przy MCK w Leżajsku wzięli udział w V 
Mistrzostwach Polski Nordic Walking o Pu-
char Polski, które odbyły się w Kolbuszowej. 
Leżajskie „Włóczykije” zdobyły 5 pucharów!

• 18 czerwca rozpoczął się w bazylice 
XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Organowej i Kameralnej. 

• 19 czerwca w Szkole Podstawowej  
nr 3 w Leżajsku wręczono nagrody i dyplo-
my uczniom szkół podstawowych, którzy 
odnieśli szczególne sukcesy w nauce. Ogło-
szono też laureata konkursu Burmistrza Le-
żajska „Talent Roku”. Został nim uczeń SP 2 
Kajetan Walawski.

• 27 czerwca na XXVIII sesji Rady Miej-
skiej Rada udzieliła Burmistrzowi Leżajska 
absolutorium z wykonania budżetu za rok 
2012.

• 27 czerwca odbył się XXVII Festiwal 
Piosenki Przedszkolnej „Iskierka”. Grand 
Prix zdobyła Zuzanna Płaza z Przedszkola 
Miejskiego nr 2 w Leżajsku. 

• 23 lipca na terenie Leżajska i okolic 
rozpoczęła funkcjonowanie naziemna tele-
wizja cyfrowa, a tym samym zlikwidowany 
telewizyjny przesył analogowy.

• 29 lipca w bazylice w Leżajsku odbył się 
finałowy koncert XXII Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. 

• 8 września po raz czternasty do Sank-
tuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżaj-
sku przybyła pielgrzymka służb munduro-
wych z terenu województwa podkarpac-
kiego oraz rolnicy z powiatu leżajskiego  
z wieńcami dożynkowymi. Koncelebrowa-
nej mszy św. przewodniczył ks. arcybiskup 
Stanisław Wielgus. Obecny był też francisz-
kanin bp Walter Heras Segarra z Ekwadoru. 

• 18 września w leżajskim ratuszu uho-
norowani zostali laureaci „Konkursu na naj-
ładniejsza posesję”. Zostali nimi w kolejno-
ści miejsc: Katarzyna i Sebastian Babisiowie, 
Alicja i Stanisław Słychanowie oraz Dorota  
i Henryk Warenicowie.

• 19 września nastąpiło uroczyste otwar-
cie po remoncie i modernizacji zabytkowe-
go budynku dawnej „Proświty” a obecnie 
Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wy-
spiańskiego w Leżajsku.

• 20 września uroczyście przecięto wstę-
gę w rozbudowanym i zmodernizowanym 
Domu Kultury w Leżajsku. Punktem kulmi-
nacyjnym był pierwszy seans w nowym, ab-
solutnie nowoczesnym kinie znajdującym 
się w tym obiekcie.

• 22 września odbył się festiwal Spotka-
nie Trzech Kultur, a na zakończenie – kon-
cert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 
Podkarpackiej.

• 30 września odbyło się oficjalne, uro-
czyste otwarcie użytkowanej już od kilku dni  
I odcinka obwodnicy miasta Leżajska.

• 29 października chór „Cantiamo” 
z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku  
w XXXIII Ogólnopolskim Konkursie Chó-
rów á Capella Dzieci i Młodzieży w Byd-
goszczy zdobył kolejny raz „Srebrny kamer-
ton”. 

• 5 listopada rodowita mieszkanka Le-
żajska Maria Dec obchodziła 102. rocznicę 
urodzin! Jubilatce gratulacje złożył bur-
mistrz Piotr Urban.

• 11 listopada, w dniu święta narodo-
wego Rzeczypospolitej Polski po koncele-
browanej uroczystej mszy św. w bazylice  
w Leżajsku licznie zgromadzeni przedstawi-
ciele samorządów powiatu leżajskiego, kom-
batantów, instytucji i organizacji, szkół, zło-
żyli wieńce i zapalone znicze u stóp pomnika 
bohaterów walk wyzwoleńczych. Program 
artystyczny przygotowali uczniowie ZST  
w Leżajsku, wartę honorową pełnili harce-
rze Hufca Leżajsk. 

• 3 grudnia medale „Za długoletnie po-
życie małżeńskie” nadane przez Prezydenta 
RP odebrały cztery pary. 50-lecie wspólnej 

drogi życiowej obchodzili Państwo: U. J. 
Brzuzanowie, A. Z. Garbaccy i M. E. Ka-
niowie. Natomiast Państwo Z. S. Ćwikłowie 
spędzili razem 65 lat!

• 19 grudnia na XXXII sesji Rady Miej-
skiej w Leżajsku uchwalony został budżet 
miasta Leżajska na rok 2014.

STRAŻ MIEJSKA
W roku 2013 Straż Miejska w Leżajsku 

podejmowała interwencje w 1 132 przypad-
kach związanych z naruszeniem przepisów 
prawa. Mandatami karnymi ukarano 159 
osób. Pouczono i upomniano 867 osób. 
Do sądu grodzkiego skierowano 3 wnioski  
o ukaranie. Policji przekazano 103 sprawy,  
w tym 2 sprawców przestępstw.

LUDNOŚĆ
Na koniec 2013 roku miasto Leżajsk li-

czyło 14 246 stałych mieszkańców, tj. o 93 
osoby mniej niż w analogicznym okresie 
roku ubiegłego. W ciągu roku przyszło na 
świat 110 noworodków, tj. o 16 mniej niż  
w poprzednim roku. Zmarło 89 miesz-
kańców, tj. o 25 osób mniej niż w 2012 r. 
Na pobyt stały zameldowały się 104 osoby. 
Przemeldowały się 144 osoby. Wymeldowa-
ło się 288 osób. Należy zaznaczyć, że młodzi 
ludzie wyjeżdżają albo poza granice naszego 
kraju, albo do dużych miast, jak: Warszawa, 
Kraków, Wrocław a ostatnio także Rzeszów. 
Ludzie wraz ze swoimi rodzinami wypro-
wadzają się też do domów wybudowa-
nych w ościennych miejscowościach, skąd 
wcześniej przybyli, lub nabyli tańsze niż  
w mieście Leżajsku działki budowlane. 

Na pobycie czasowym powyżej 3 miesię-
cy było zameldowanych 411 osób. Na pobyt 
czasowy meldowały się osoby: pobierające 
naukę w szkołach ponad podstawowych  
i pracujące na terenie naszego miasta. Na-
tomiast 15 obcokrajowców zameldowało się 
na okres czasowy ponad 3 miesiące. 13 cu-
dzoziemców ma pobyty stałe.

URZĄD STANU CYWILNEGO
(obejmujący Miasto Leżajsk i Gminę Leżajsk)

Liczba sporządzonych aktów stanu cy-
wilnego ogółem – 1275, w tym: 

• aktów urodzenia – 627,
• aktów małżeństwa – 220, 
w tym konkordatowe – 192, 
• aktów zgonu – 428. 
Zarejestrowano urodziny 328 dziewczy-

nek i 299 chłopców. 
Najpopularniejsze imiona to: 
• dziewczynek: Julia (23), Lena (23), 

Zuzanna (21), Maja (14), Aleksandra (13), 
Amelia (12), Anna (12), Magdalena (11), 
Natalia (10), Nikola (10), Oliwia (9), 

• chłopców: Jakub (22), Szymon (21), 
Kacper (19), Filip (16), Mateusz (12), An-
toni (9), Dawid (9), Karol (9), Michał (9), 
Patryk (8), Wojciech (8).

Liczba wydanych decyzji ogółem – 213. 
Liczba wydanych odpisów aktów stanu cy-
wilnego – 10 633.

DZIEŃ ZA DNIEM



Biuletyn Miejski8

Nie zabrakło również lektury w języku hiszpań-
skim. Uczeń Pablo Kraska odczytał fragment 
prozy Cervantesa w oryginale. Popisywali się 
jeszcze soliści: Damian Ćwikła grając na sakso-
fonie i Monika Kołodziej śpiewając znane pio-
senki hiszpańskie.

Na zakończenie dyrektor ZST Halina Samko 
podziękowała organizatorom – nauczycielom 
Zespołu Języków Obcych i jego przewodniczą-
cej Małgorzacie Jakubowskiej za trud włożony 
w przygotowanie imprezy oraz nagrodziła dy-
plomami i drobnymi prezentami zwycięzców 
konkursu wiedzy o Hiszpanii.

Wyróżnienie otrzymali: Artur Bizior, Patryk 
Brudniak i Andrzej Klocek. Trzecie miejsce za-
jął Kamil Maczuga, drugie wywalczył Sławomir 
Kosior, a pierwsze miejsce przypadło Tomaszo-
wi Kwaśniakowi. W finale piosenkę Anny Jantar 
„Hasta maniana” zaśpiewały uczennice klasy  
3 LA.

(sj)

O, le!

Szkolny Dzień Życzliwości w SP2

MotoMikołaje
u przedszkolaków

3 grudnia ub. r. w auli szkolnej ZST w Leżaj-
sku odbył się „Dzień Hiszpański” w ramach Dnia 
Języków Obcych.

To coroczne szkolne wydarzenie promowa-
ło tym razem kulturę, język i obyczaje Hiszpa-
nii. Uczestnicy imprezy – uczniowie kilku klas 
mogli zapoznać się z tradycjami hiszpańskimi, 
jakimi są: corrida, flamenco, kulinaria. Przedsta-
wiono postaci znanych hiszpańskich twórców: 
Cervantesa, Picasso oraz słynnych ludzi: Krzysz-
tofa Kolumba, Antonio Banderasa, Zorro.

Obecni byli zaproszeni goście: dyrektor 
MCK Maja Horoszko, wicestarosta leżajski 
Marek Kogut. Imprezę rozpoczęły wystąpie-
nia przewodniczącej Zespołu Języków Obcych 
Małgorzaty Jakubowskiej i wicestarosty Marka 
Koguta. Życzyli oni wszystkim dobrej zabawy, 
która jest najmilszym sposobem przyswajania 
wiedzy.

Już po raz drugi w leżajskiej „dwójce” 
przeprowadzono działania edukacyjne 
związane z realizacją projektu pod nazwą 
„Szkolny Dzień Życzliwości”. Temu profi-
laktycznemu przedsięwzięciu zrealizowane-
mu w pierwszej połowie grudnia 2013 roku 
przyświecało hasło: „Nie proś świata, aby się 
zmienił na lepsze, to ty zmień się pierwszy.

Jego nadrzędne cele obejmowały: przeciw-
działanie zachowaniom społecznie niepożą-
danym – agresji i przemocy; upowszechnianie 
zasad prawidłowej komunikacji interperso-
nalnej oraz kształtowanie poczucia odpowie-
dzialności za siebie i innych.

Program całej akcji miał wielowarstwowy 
charakter i uwzględniał: przeprowadzenie 
w poszczególnych zespołach klasowych za-
jęć propagujących wychowanie w poczuciu 
bezpieczeństwa; zorganizowanie konkur-
su plastycznego o tematyce profilaktycznej 
(wykonanie dowolną techniką plakatu pod 
hasłem: „Co robię, aby w szkole było milej  
i bezpieczniej”), stworzenie szkolnych wystaw 
eksponujących wyróżnione prace konkurso-
we, opracowanie prezentacji multimedialnej 
na temat przeciwdziałania różnym rodzajom 
przemocy, opracowanie gazetki ściennej na 
głównym korytarzu budynku szkoły przed-
stawiającej historię „Światowego Dnia Życzli-
wości i Pozdrowień” (21 listopada), wykona-
nie emblematów symbolizujących życzliwość 
przeznaczonych dla uczestników projektu.

Hiszpanię w prezentacji multimedialnej 
przedstawił Krzysztof Banaś. Kolejno na scenie 
występowali: zespół szkolny „Promyczki”, go-
ścinnie zespół MCK „Fajne Gienki” w układzie 
tanecznym „Bezkrwawe igrzyska”. Następnie 
uczniowie w skeczach nawiązali do znanych 
osób: Krzysztofa Kolumba, Antonio Bandera-
sa, Pablo Picassa, Sancho Pansy i Don Kichota, 
Zorro i sierżanta Garci.

Jak tańczy się flamenco, pokazał ośmiooso-
bowy zespół uczennic klasy 3TG, które w pięk-
nych czerwono-czarnych strojach z czarnymi 
wachlarzami w dłoniach, zatańczyły ten taniec. 

Zwieńczenie obchodów „Szkolnego Dnia 
Życzliwości” w leżajskiej SP 2 nastąpiło 13 gru- 
dnia ub. r. Podczas uroczystego spotkania 
zgromadzonej w sali gimnastycznej publicz-
ności zaprezentowano tematyczną prezentacją 
multimedialną. Następnie przeprowadzono 
quiz dotyczący zagadnień profilaktycznych, 
oraz konkurs recytatorski: „Tacy jesteśmy -  
w krzywym zwierciadle”. W obydwu tych 
zmaganiach wzięli udział przedstawiciele 
wszystkich zespołów klasowych. 

Ponadto ogłoszono wyniki rozstrzygnięte-
go wcześniej konkursu plastycznego i nagro-
dzono autorów zwycięskich prac. 

Pomysłodawcami i koordynatorami wszyst-
kich działań związanych ze „Szkolnym Dniem 
Życzliwości” byli członkowie Zespołu Na-
uczycieli ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Trudności Wychowawczych w składzie: Lidia 
Kucharska, Teresa Dydacka-Jarek, Agata Sro-
ka, Małgorzata Czyż-Czerwonka, Grażyna 
Jakubiec-Siwek, Joanna Cisło-Rosołek. Przed-
sięwzięcie zostało zrealizowane przy wydatnej 
pomocy logistycznej ze strony Urzędu Miej-
skiego w Leżajsku (ufundowanie nagród oraz 
zakup materiałów edukacyjnych).

(lk)

17 grudnia ub. r. w godzinach południo-
wych zmotoryzowani Mikołaje z Leżajskiego 
Klubu Motocyklowego „Wehikuł” przejecha-
li ulicami naszego miasta i odwiedzili dzieci  
z Przedszkola Miejskiego nr 3 „ Bajka”.

Mikołaje na motocyklach jeżdżą już prak-
tycznie po całej Polsce, w naszym mieście po 
raz pierwszy i na pewno nie ostatni. Wyjazd 
był spontaniczny, a cel szlachetny - radość  
i uśmiech dzieci i dorosłych. Pomimo zimo-

wej aury, pogoda dopisała, a atmosfera była 
naprawdę gorąca. Motocyklowi Mikołaje 
zostali entuzjastycznie przyjęci przez przed-
szkolaków, były okrzyki radości i wzruszenia,  
a przede wszystkim uśmiech „od ucha do 
ucha” i dużo, dużo frajdy. Dzieci mogły usiąść 
za kierownicą „stalowego renifera” i zrobić 
sobie zdjęcie z samym Mikołajem. Oczywiście 
nie zabrakło worka słodyczy, którymi Miko-
łaje obdarowali przedszkolaków. Na rózgę  
w tym roku nikt nie zasłużył, za to dzieci 
otrzymały piękne, żywe choinki na świąteczną 
dekorację przedszkola.

Do pamiątkowego zdjęcia zaprosiły za-
stępcę Burmistrza Leżajska Marka Karakułę, 
który w tym dniu odwiedził nasze przedszkole 
i razem z dziećmi przywitał MotoMokołajów.

Szkoda, że Mikołajki są dopiero za rok, 
mówiły przedszkolaki i już zaprosiły Moto-
Mikołajów do przedszkola. Na koniec dzieci 
pięknie podziękowały i zaśpiewały piosenkę 
o „Mikołaju, choince i świątecznych prezen-
tach”.

Lucyna Dołęga
Przedszkole składa podziękowanie Nadleśnic-
twu Leżajsk za podarowanie choinek.

W SZKOŁACH
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wie mogli lepiej poznać siebie samych, ale też 
dowiedzieć się wielu nowych informacji o in-
nych ludziach.

Korzystając z okazji dziękujemy władzom 
Urzędu Miejskiego oraz Stowarzyszeniu ,,Nie 
dzieli nas nic” za okazaną pomoc, zrozumienie 
oraz przyznaną nam dotację. Niech radość dzie-
ci i ich zadowolenie będą największym wyrazem 
wdzięczności.

Realizatorzy projektu: A. Bańka, W. Garbacki

Uśmiech po krańce Europy

Niezła jazda

Tak został zatytułowany finał cyklu konkur-
sów językowo-artystycznych przeprowadzonych 
w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku.

15 listopada ub. r. młodzież stanęła w szran-
ki ostatecznych zmagań konkursowych. Ucznio-
wie w obcojęzycznych, mini dramowych for-
mach artystycznych prezentowali swoją wiedzę 
na temat realiów panujących w krajach położo-
nych na krańcach Europy. Na scenie pojawiły 
się postacie z brytyjskiego życia publicznego,  
a więc Królowa Elżbieta II w stroju koronacyj-
nym - w tej roli zadebiutowała Klaudia Misiak, 
Mr. Bean czyli Jaś Fasola grany przez Marcina 
Bernata, zespół „The Beatles” czyli Andrzej 
Perlak, Dominik Mączka, Kamil Gumieniak  
i Adrian Jaromin. Nie zabrakło uwodzicielskiego 
Jamesa Bonda. Jego postać znakomicie odegrał 
Adrian Pietrzyk, przysparzając postaci grono 
kolejnych wielbicielek. Pozostali uczniowie wy-
stępujący w mini dramie pt. „Filiżanka herbaty 
w najlepszym towarzystwie” swoją grą aktorską  
i przepiękną angielszczyzną wywalczyli II miej-
sce w swojej kategorii. Jednak to „goście z Fran-
cji”, a więc grający role francuskich muszkiete-
rów: Łukasz Foryt, Krzysztof Misiak i Mateusz 
Nykiel zajęli I miejsce. Swoją profesjonalną grą 
aktorską i wspaniałym, choć nieco sparodio-
wanym językiem francuskim, rozśmieszyli pu-
bliczność do łez. 

Odkryciem okazały się zespoły muzyczne. 
Bardzo obiecująco wypadły debiuty młodych 

muzyków. Zespół „White Socks” podbił publicz-
ność swoim elektryzującym wykonaniem pio-
senki pt. „What do you want”. W skład zespołu 
wchodzą: Patryk Mateja – wokalista o chary-
zmatycznym głosie i gitarzysta, Patryk Klecz-
kowski – czarujący wirtuozerią gitarzysta ba-
sowy oraz pełen ekspresji perkusista Patryk Ba-
nach. Młodzi muzycy specjalizujący się w rocku 
połączonym z rock and rollem i bluesem zyskali 
stałe grono wielbicieli nie tylko wśród uczniów, 
ale także wśród nauczycieli. „White Socks”  
I miejscem ex aequo podzielił się z młodszymi 
kolegami. Zespół „Promyczki” przyciągnął uwa-
gę publiczności instrumentalną wersją jednego 
z najtrudniejszych tańców irlandzkich pt. „The 
River Dance”. Łukasz Urbański, Aleksander 
Rogowski i Dawid Wołczasty własną aranżacją 
utworu sięgnęli nie tylko do głębi irlandzkiej 
tradycji, ale również oparli ją na elementach 
brzmień funkowych, bluesowych i rockowych 
dając przykład mistrzostwa formy i techniki.

Na scenie wystąpił także, znany od dawna  
i uznany na leżajskiej scenie muzycznej, zespół 
„ No Future”. Ich własna kompozycja pt. „Bre-
ath”, brawurowo zaśpiewana przez Krzysztofa 
Stachulę, zajęła II miejsce. Nie można nie wspo-
mnieć o wspaniałym występie zespołu „Ziemia 
Leżajska”, który przygotował choreografię tań-
ca rosyjskiego do humorystycznej piosenki pt. 
„Moscow” śpiewanej przez Katarzynę Doskocz 
i Natalię Ciszkowską. Koncert nie byłby w peł-

Uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Leżajsku, dzięki wsparciu uzyskanemu od 
Urzędu Miejskiego w Leżajsku oraz Stowarzysze-
nia ,,Nie dzieli nas nic”, uczestniczyli w okresie 
od kwietnia do grudnia 2013 roku w zajęciach 
pozalekcyjnych z hipoterapii i warsztatach psy-
chologicznych.

Autorski projekt ph. ,,Niezła jazda”, który 
realizowano na stadninie Equistro w Wierzawi-
cach, powstał w ramach działania publicznego 
realizowanego przez Miasto Leżajsk w zakresie 
przeciwdziałania patologiom społecznym, na 
rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, 
na rzecz integracji środowisk szkolnych oraz 
rozwijania kontaktów i współpracy między oso-
bami w normie intelektualnej a osobami z upo-
śledzeniem umysłowym. Prowadzący zajęcia 

ni udany, gdyby nie pojawiły się w nim także 
inne elementy ludowe. Zawarł je w sobie występ 
uczniów reprezentujących kulturę ukraińską. 
Joanna Sarzyńska i Jakub Batorowicz lekką pio-
senką pt. „Pidmanula, pidwela!” zaprezentowali 
folklor kolejnego kraju leżącego na krańcach 
Europy.

Następnie dyrektor szkoły wręczyła dyplomy 
i nagrody laureatom konkursu znajomości gra-
matyki języka angielskiego: Nicolasowi Szelidze, 
Rajmundowi Zdebowi i Piotrowi Parulskiemu  
a także zwycięzcom konkursów na projekt zwią-
zany z kulturą europejską: Krystianowi Mar-
kowskiemu, Łucji Borkowskiej, Jolancie Majkut 
oraz Klaudii Misiak. 

Przedstawienie skończyło się, pozostały 
podziękowania. Dyrektor Szkoły Halina Sam-
ko złożyła je na ręce Wicestarosty Leżajskiego 
Marka Koguta, który swoją obecnością podniósł 
rangę całego przedsięwzięcia. Podziękowała za 
przygotowanie młodzieży organizatorom im-
prezy - nauczycielom języka angielskiego Mał-
gorzacie Korczyńskiej, Monice Zawistowskiej 
oraz  Dariuszowi Wołczastemu – ekspertowi do 
spraw nagłośnienia, nauczycielkom, które prze-
prowadziły konkursy z gramatyki języka angiel-
skiego i znajomości kultury brytyjskiej: Jolancie 
Maczale, Anecie Miś i Elżbiecie Kryli, członkom 
Komisji Konkursowej: Marii Horoszko – dy-
rektor MCK w Leżajsku, Joannie Jakuckiej i To-
maszowi Kyci – nauczycielom ZST. Szczególne 
słowa podziękowania skierowała do sponsorów 
nagród dla uczniów: Starostwa Powiatowego  
w Leżajsku, Rady Rodziców przy ZST w Le-
żajsku, Zarządu Spółki „PILAWA”, Dyrekcji 
PSS „SPOŁEM”, Dyrekcji Powiatowego Urzę-
du Pracy w Leżajsku, pani Ewy Hryniewskiej  
i pana Pawła Nowaka oraz Kierownictwa sklepu 
„Orzech”. 

Była to jeszcze jedna okazja do spotkania 
się z kulturą europejską, a przez to możliwość 
pogłębienia wiedzy uczniów na temat tradycji, 
folkloru i realiów życia codziennego mieszkań-
ców Europy. Przede wszystkim jednak ćwicze-
nie praktycznej znajomości języków obcych, 
których uczniowie uczą się w szkole.

Małgorzata Korczyńska

tj. hipoterapeuta, psycholog byli jednocześnie 
pomysłodawcami, twórcami i realizatorami 
projektu. 

Beneficjenci pochodzili z terenu Leżajska 
lub są tutaj zameldowani z uwagi na pobyt 
w internacie ośrodka. Udział w zajęciach był 
doskonałą okazją do zdobycia nowej wiedzy 
i umiejętności oraz stanowił bardzo atrakcyj-
ną formę spędzania wolnego czasu i integracji 
z innymi. Należy dodać, iż dzieci i młodzież  
z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w obu 
rodzajach zajęć. Dzięki hipoterapii nauczyli się 
m.in. utrzymywać prawidłową postawę ciała, 
poprawili koordynację, wykonywać czynności 
porządkowe, natomiast warsztaty psycholo-
giczne wzmocniły ich poczucie własnej warto-
ści, nauczyły prawidłowych zachowań i relacji 
z innymi ludźmi, a przede wszystkim pokazały 
jak dbać o swoje zdrowie. Poprzez zrealizowane 
elementy programów profilaktycznych ucznio-
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SPRAWOZDANIE Z XXXIII RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU

SPRAWOZDANIE Z XXXII RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU

POSZUKAJMY BOHATERÓW

19 grudnia 2013 r. odbyła się XXXII sesja 
Rady Miejskiej w Leżajsku. W obradach uczest-
niczyli wszyscy radni, w liczbie 15. Była to sesja 
budżetowa, na której Rada uchwaliła budżet 
Miasta Leżajska na 2014 rok. 

Realizując ten punkt, Rada zapoznała się 
z projektem budżetu na 2014 r. m.in. z pla-
nowanymi dochodami i wydatkami budżetu, 
przychodami i rozchodami, planowanymi 
do realizacji inwestycjami. Zapoznała się też 
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Rzeszowie o tym projekcie. RIO wydała 
pozytywną opinię stwierdzającą, że przedło-
żony projekt uchwały budżetowej, może sta-
nowić podstawę do uchwalenia przez Radę 
uchwały budżetowej na 2014 r. (po uprzednim 
wprowadzeniu wskazanych zmian). Zgodnie  
z procedurą uchwalania budżetu Komisja Go-
spodarki i Budżetu przedstawiła ostateczną 
opinię do projektu budżetu, wypracowaną po 
zapoznaniu się z opiniami i wnioskami pozo-
stałych Komisji i stanowiskiem Burmistrza do 
tych wniosków. Komisja z uwzględnieniem 

poprawek – wniosków, pozytywnie zaopinio-
wała projekt uchwały budżetowej. Po dysku-
sji i przegłosowaniu zgłoszonych wniosków  
i autopoprawek, Rada uchwaliła budżet Mia-
sta Leżajska na 2014 rok.

W kolejnym punkcie Rada podjęła uchwa-
łę ściśle związaną z budżetem:

• w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2014-2019 
- Rada uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finan-
sową wraz z prognozą kwoty długu na okres 
kredytowania (do roku 2019). W załącznikach 
określone zostały przedsięwzięcia oraz ob-
jaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej wraz z oceną ryzyka. 
Prognoza jest odzwierciedleniem podjętej 
uchwały budżetowej na 2014 rok oraz w latach 
następnych 2015-2019. 

Ponadto na sesji tej, Rada podjęła jeszcze 
dwie inne uchwały:

• w sprawie wyboru metody ustalenia opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki takiej opłaty – w związku 

31 grudnia 2013 r. w sali posiedzeń Urzę-
du Miejskiego w Leżajsku odbyła się XXXIII 
sesja Rady Miejskiej w Leżajsku. Uczestniczyło  
w niej 11 radnych.

Była to krótka sesja, zwołana w trybie nad-
zwyczajnym na wniosek Burmistrza Leżajska, 
spowodowanym wnioskiem Miejskiego Za-
kładu Komunalnego w Leżajsku o podjęcie 
uchwały w sprawie sprostowania pomyłki za-
istniałej w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
na terenie Gminy Miasto Leżajsk, przyjętej 
uchwałą Rady w listopadzie br.

Po zapoznaniu się ze sprawą Rada podjęła 
uchwałę:

• w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXI/201/13 z dnia 27 listopada 2013 r.  
w sprawie zatwierdzenia taryf Miejskiego Za-
kładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe od-
prowadzanie ścieków na terenie Gminy Mia-

Każde miasto ma własnych bohaterów – lu-
dzi, którzy niekoniecznie dokonali rzeczy wiel-
kich na miarę kraju, Europy czy świata. Ważne 
wszak, by można o nich powiedzieć, że swoją 
postawą, działaniem a niejednokrotnie całym 
swoim życiem dobrze przysłużyli się lokalnej 
społeczności. Każde miasto ma bohaterów, ale 
czy w każdym pamięć o nich się ostała? 

Historia leżajskiego grodu sięga zamierz-
chłych czasów – ileż pokoleń, ludzkich losów 
przewinęło się przez te wieki, ile nazwisk waż-
nych wówczas i teraz, ważnych dla przeszłości 
i teraźniejszości miasta przeminęło, uleciało. 
Mam poczucie, że przez ten miniony czas 
niewiele o nich mówiono, a przynajmniej nie  
o wszystkich – nie dziwi zatem, że z ocaleniem 
ich nazwisk też różnie bywa. 

To prawda, że wszelkie uogólnienia są nie-
sprawiedliwe, przeczyć temu mogą charakte-
rystyczne tylko dla Leżajska nazwy części ulic 

z tym, że zaproponowana na poprzedniej, se-
sji stawka za odbiór odpadów segregowanych 
nie znalazła akceptacji, Rada na sesji budże-
towej, w dodatkowym punkcie, zajmowała się 
tą sprawą po raz kolejny. Po szerokiej dyskusji 
Rada podjęła uchwałę, na podstawie której 
opłata za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi - za odpady segregowane - wynosić 
będzie 10,50 zł od każdej osoby zamieszku-
jącej daną nieruchomość (opłata za odpady 
zmieszane nie uległa zmianie i nadal wynosi 
18,00 zł). Przyjęta stawka pozwoli na zbilan-
sowanie środków pieniężnych na gospodaro-
wanie odpadami na terenie miasta, 

• w sprawie wprowadzenia zmian w budże-
cie miasta na 2013 rok – zmiany przyjęte przez 
Radę regulują na koniec roku kwestie w za-
kresie dochodów, wydatków bieżących i inwe-
stycyjnych. Głównym założeniem tej uchwały 
jest urealnienie źródeł finansowania w części 
dochodowej i przeznaczania ich na wydatki 
inwestycyjne.

C. Turosz

sto Leżajsk – wprowadzona zmiana dotyczyła 
pkt 4 ppkt 4 o treści „Do cen i stawek opłat 
określonych wyżej doliczony jest podatek 
od towarów i usług zgodnie z obowiązującą 
stawką.”, który otrzymał brzmienie „Do cen  
i stawek opłat określonych wyżej dolicza-
ny jest podatek od towarów i usług zgodnie  
z obowiązującą stawką.”

W porządku obrad tej nadzwyczajnej sesji 
nie było innych spraw.

C. Turosz

i placów, choćby Jaszowskiego, Furgalskiego, 
księdza Brody, kapitana Kuczka, Nowińskie-
go, pułkownika Śląskiego-Więcława, Boronia, 
burmistrzów Zawilskich. Nie zmienia to jed-
nak faktu, by ze spokojem porzucić pamięć  
o innych. Właśnie w imię dokładania kolej-
nej cegiełki do muru lokalnego patriotyzmu,  
w imię budowania poczucia tożsamości 
mieszkańców z Leżajskiem, w imię wdzięcz-
ności i pamięci trzeba to czynić. Bo jeśli my się 
o nich nie będziemy dostatecznie upominać, 
nie upomni się nikt. Jeśli nie my wystąpimy 
z inicjatywą nazwania ich imieniem jakiegoś 
fragmentu miasta, to kto, kiedy i gdzie? 

Przypadł mi w udziale, jako przewodni-
czącemu Rady Miejskiej w Leżajsku, zaszczyt 
zaproszenia Państwa do współpracy w tej 
sprawie i prośby o poświęcenie jej chwili wła-
snego czasu - kto, Państwa zdaniem, związany 
z Leżajskiem przysłużył się naszemu miastu 
w sposób szczególny i jego imieniem należa-

łoby upamiętnić plac, ulicę, rondo, skwer lub 
obiekt?

Za wszelkie wnioski tudzież uwagi z góry 
wyrażam swą wdzięczność. Dla porządku do-
dam, że dalsze procedowanie nad Państwa 
propozycjami przewidziano po 31 marca 2014 
r., dlatego trzymanie się tego terminu byłoby 
pożądane. Dla ułatwienia przygotowano sto-
sowny formularz (dostępny w sekretariacie 
Urzędu Miejskiego w Leżajsku oraz na stronie 
http://miastolezajsk.pl/ w zakładce „aktual-
ności”), który w żadnym razie nie jest obo-
wiązkowy. Pisemnych propozycji oczekujemy  
w sekretariacie Urzędu Miejskiego lub po-
przez pocztę pod adresem:

Urząd Miejski w Leżajsku
ul. Rynek 1

37-300 Leżajsk
Ireneusz Stefański

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Leżajsku

INFORMATOR URZĘDOWY
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ZAKOŃCZENIE SEZONU 2013
Przewodniczący 
Rady Miejskiej

w Leżajsku
Ireneusz STEFAŃSKI

przyjmuje obywateli 
w sprawach skarg i wniosków

w każdy 
pierwszy i trzeci 

poniedziałek miesiąca
w godzinach 14 – 15

Wiceprzewodniczący
 Rady Miejskiej 

w Leżajsku
Bogusław KULPA

przyjmuje obywateli 
w sprawach skarg i wniosków

w każdy
 drugi poniedziałek miesiąca

w godzinach 14 – 15

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej 

w Leżajsku
Marek KWIECIŃSKI
przyjmuje obywateli

w sprawach skarg i wniosków
w każdy czwarty 

poniedziałek miesiąca
w godzinach 10 – 11

Burmistrz Leżajska
Piotr URBAN

przyjmuje obywateli
w sprawach skarg i wniosków

w każdy 
wtorek miesiąca

w godzinach 13 – 15

Zastępca Burmistrza Leżajska
Marek KARAKUŁA
przyjmuje obywateli

w sprawach skarg i wniosków
w każdą 

środę miesiąca
w godzinach 13 – 15

Sekretarz Miasta Leżajska
Eugeniusz MAZUR
przyjmuje obywateli

w sprawach skarg i wniosków
w każdy czwartek miesiąca

w godzinach 13 – 16

Uroczyste zakończenie sezonu lotowego  
w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocz-
towych Odział Leżajsk – Sokołów Małopolski  
z siedzibą w Leżajsku odbyło się 23 listopada ub. r.  
w restauracji Stokrotka w Giedlarowej.

Uroczystość tę uświetnili swoim przyby-
ciem tacy znakomici goście, jak: Piotr Urban – 
burmistrz Miasta Leżajska, Krzysztof Sobejko 
– wójt Gminy Leżajsk, Marek Kogut – wicesta-
rosta powiatu leżajskiego oraz Robert Mądry – 
radny Gminy Leżajsk, którzy byli jednocześnie 
sponsorami większości nagród i pucharów roz-
danych wśród hodowców.

Hodowanie i lotowanie gołębiami poczto-
wymi na terenie Leżajska ma ponad 60-letnią 
tradycję. Na przestrzeni tych lat do naszego 
Związku należało wielu wybitnych obywateli, 
między innymi śp. Jerzy Kochmański, który 
był członkiem PZHGP nieprzerwanie od 1963 
roku. W naszych szeregach jest także dużo 
młodzieży zafascynowanej ideą naszego spor-
tu, którą ciągle propagujemy. Obecnie do na-
szego oddziału należy 82 hodowców zrzeszo-
nych w 4 sekcjach.

Corocznym sprawdzianem umiejętności 
i klasy naszych gołębi są loty. Oznaczone ob-
rączkami rodowymi (zakładane są pisklętom) 
oraz obrączkami kontrolnymi wywożone są 
do odległych miejsc startu specjalnie przysto-
sowanym do tego transportem. Podczas zała-
dunku dokonuje się komisyjnego nastawienie 
specjalistycznych zegarków, które umożliwiają 
późniejszy pomiar czasu przylotu, z czym się 
wiąże większa lub mniejsza liczba zdobytych 
punktów do klasyfikacji gołębia i hodowcy. 
Punkty drużyny gołębi z każdego lotu są sumo-
wane, co w ostatecznym rozliczeniu stanowi  
o miejscu hodowcy zdobytym w danym roku.

Od kwietnia do lipca odbywają się loty gołę-
bi dorosłych (roczne i starsze) i pokonują one w 
tym czasie około 6 – 7 kilometrów. Natomiast 
gołębie młode (lotowane w roku urodzenia) 
mają swoje zawody w miesiącach sierpień, 
wrzesień i przelatują łącznie około tysiąca ki-
lometrów. 

W tym roku odbył się dodatkowy lot ogól-
nopolski z Paryża, w którym wzięli udział tak-
że hodowcy z naszego terenu. Wypuszczenie 
nastąpiło 18 lipca. Lot odbył się w ciężkich 
warunkach pogodowych przy dużym upale  
i bocznym wietrze. Z ośmiu gołębi z terenu Le-
żajska wrócił tylko jeden – pięcioletni samczyk 
należący do kol. Angeliki Paruch.

Hodowla gołębi pocztowych i lotowanie 
nimi są dla nas wielką pasją życiową, często 
możliwą do realizacji dzięki ludziom dobrej 
woli, dlatego jeszcze raz serdecznie dzięku-
jemy wymienionym wcześniej sponsorom. 
Składamy również podziękowanie panu Ro-
bertowi Żołyni z Urzędu Marszałkowskie-
go w Rzeszowie, który był także fundatorem 
części nagród. Dziękujemy również panu 
Waldemarowi Burkowi, właścicielowi Restau-
racji „Stokrotka” w Giedlarowej za pomoc  
i umożliwienie organizacji tej uroczystości na 
terenie swoich obiektów. 

A oto wyniki rywalizacji na szczeblu nasze-
go oddziału w roku 2013.

Gołębie dorosłe
Typowana pięćdziesiątka - • mistrz: Tadeusz 

i Marian Murdziowie – Henryk Helit, • wice-
mistrz: Waldemar Paruch – Mariusz Pączka,  
• II wicemistrz: Mariola i Ryszard Smędra.  
Całość - • mistrz: Tadeusz i Marian Murdzio-
wie – Henryk Helit, • wicemistrz: Waldemar 
Paruch – Mariusz Pączka, • II wicemistrz Ma-
riusz Miazga.

Gołębie młode
Typowana czterdziestka - • mistrz: Roman 

Perlak, • wicemistrz: Stanisław Woś, • mistrz: 
Marcin i Henryk Staroń. Całość - • mistrz: Zyg-
munt Prucnal, • wicemistrz: Roman Perlak,  
• II wicemistrz: Stanisław Woś.

Gołębie dorosłe i młode
• Super mistrz: Tadeusz i Marian Murdzio-

wie – Henryk Helit, • II super mistrz: Anna 
Murdzia, • III super mistrz: Roman Perlak.

Leszek Stępień
PREZES ODDZIAŁU LEŻAJSK-SOKOŁÓW MŁP.
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XXII FINAŁ WOŚP W LEŻAJSKU, 
CZYLI RÓBMY SWOJE!

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to 
fenomen w naszym kraju. To wyjątkowa akcja 
charytatywna, która jest jednocześnie karna-
wałową zabawą, eksplozją radości, entuzjazmu 
młodych ludzi i naszej solidarności społecz-
nej. W dniu Finału nasze społeczeństwo daje 
dowód, że sposób niesienia pomocy innym, 
zaproponowany przez Jurka Owsiaka ma sens. 
Nie bez powodu coroczna akcja odbywa się  
w okresie Bożego Narodzenia, kiedy kościół 
katolicki zachęca do otwarcia się na potrzeby 
drugiego człowieka. Karnawał zaś jest okazją 
do okazywania nieskrępowanej radości i zaba-
wy przy muzyce.

Efekty działalności Fundacji WOŚP są na-
prawdę imponujące: 20 tysięcy zakupionych 
do szpitali nowoczesnych urządzeń ratujących 
życie za kwotę ponad 140 mln USD, wyposa-
żenie 181 oddziałów noworodkowych w 388 
urządzeń Infant Flow (nieinwazyjne wspo-
maganie oddychania), stworzenie 18 centrów 
leczenia retinopatii, ratujących wzrok wcze-
śniakom, zakup najmłodszym dzieciom 2978 
osobistych pomp insulinowych, (dzięki cze-
mu Polska jest pierwszym krajem na świecie,  
w którym tak powszechnie leczy się cukrzycę 
u dzieci pompami), przebadanie ponad 4 mln 
noworodków w kierunku wady słuchu (98% 
populacji), uruchomienie Programu Leczenia 
Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet 
z Cukrzycą, przeszkolenie ponad 8500 osób 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ra-
mach pokojowego Patrolu, nauka udzielania 
pierwszej pomocy w szkołach podstawowych 
w programie edukacyjnym: „Ratujemy i Uczy-
my Ratować”. 

Co roku w organizację Finału włącza się 
ponad 1700 sztabów i 120 tys. wolontariuszy 
w Polsce i na świecie. Jesteśmy dumni, że od 
prawie dwudziestu lat Leżajsk jest jednym  
z nich. 

W tym roku niektóre środowiska w Polsce, 
którym przeszkadzają sukcesy Wielkiej Orkie-
stry, wytworzyły niesprzyjającą atmosferę wo-
kół niej oraz zaatakowały w mediach i w Inter-
necie osobę Jurka Owsiaka. Doświadczyliśmy 
tego także w lokalnym środowisku. Nasi wo-
lontariusze słyszeli komentarze typu: zbieracie 

dla Owsiaka, a nie dla dzieci, na narkotyki, na 
Woodstock, sprzęty orkiestrowe w szpitalach 
są odłączane i dzieci umierają… Zdarzało się, 
że wolontariusze byli przepędzani z miejsc,  
w których kwestowali. Na szczęście takie 
przypadki należały do mniejszości. Większość 
przynosiła do sztabu pozytywne wrażenia  
i opowiadała z entuzjazmem o życzliwym 
przyjęciu; ludzie byli hojni, a gospodarze 
przyjaźni, w jednej z miejscowości ksiądz za-
prosił na herbatę, a w innej ogłosił w kościele, 
że jest zbiórka na WOŚP.

Dlatego możemy z satysfakcją stwierdzić, 
że negatywna propaganda nie przeszkodzi-
ła nam - leżajskiemu sztabowi w osiągnięciu 
sukcesu. Chęć kwestowania zadeklarowało 
140 wolontariuszy, a kwota, którą uzbierali-
śmy, przewyższyła zeszłoroczną i wyniosła 53 
tysiące złotych.

Warto pochylić czoła przed grupą wolonta-
riuszy, głównie bardzo młodych ludzi, którzy 
z ogromną determinacją i zaangażowaniem 
zbierali pieniądze do puszek, chociaż pogoda 
w tym roku wyjątkowo ich nie rozpieszczała. 
Byli to uczniowie: SP1, SP2, SP3, Gimnazjum 
Miejskiego, Zespołu Szkół Technicznych, Ze-
społu Szkół Licealnych w Leżajsku, Gimna-
zjum w Brzózie Królewskiej, Zespołu Szkół  
w Nowej Sarzynie, Gimnazjum w Giedlarowej 
i Gimnazjum w Dębnie. Tegoroczne rekor-
dzistki to: Sylwia Tarajko i Ola Lipińska, któ-

re uzbierały po 1260 zł do swoich puszek. Na 
uwagę zasługuje również najmłodsza wolon-
tariuszka, niespełna dwuletnia Iga Wyszyń-
ska, która zebrała 440 zł. 

Podczas tegorocznego finału leżajskim 
sztabem zarządzał Łukasz Dec. W sztabie pra-
cowali także: Damian i Agnieszka Wyszyń-
scy, Damian Dec, Ewa i Jerzy Rejman, Anna 
Olechowska, Elżbieta Furmańska, Grażyna 
Olszowy, Urszula i Andrzej Wyszyńscy, Anna 
Szczawińska, Justyna Józefko, Anna Frań, 
Dionizy Kyc. Obsługą medialną zajmowała się 
silna ekipa harcerzy z Hufca Leżajsk: Maciek 
Jakucki, Monika Czwakiel, Radek Sulikowski, 
Monika Matuszko, Filip Sołek, Maks Bryła, 
Ula Świąder. Siedzibą sztabu było, jak zwykle 
gościnne, Miejskie Centrum Kultury w Leżaj-
sku. 

Sztab rozpoczął swoje działania już w li-
stopadzie, ale najbardziej intensywna praca 

była w ostatnim tygodniu przed finałem. Wi-
zyty u sponsorów, drukowanie i rozwieszanie 
programu imprezy, ustalenia organizacyjne  
z różnymi instytucjami, zbieranie darowizn 
ze sklepów, wykonywanie dekoracji, przygo-
towania do odprawy wolontariuszy; składanie 
puszek, dzielenie serduszek, zorganizowanie 
zabawy z nagrodami, itp. Roboty było mnó-
stwo i trwała czasem do późnych godzin noc-
nych. Wszystko po to, aby 12 stycznia, w dniu 
Finału wszystko grało, jak trzeba.

W niedzielny poranek najwcześniej rozpo-
częli pracę nasi wolontariusze. Wyruszyli, jak 
zwykle na ulice Leżajska i wielu miejscowości 
w powiecie. O godz. 15.00 rozpoczął się kon-
cert na scenie przed MCK. W tym roku wystą-
pili: Grupa wokalna „Meritum”, White Socks, 
Piotr Jurkowski i Sam Wiesz Kto, PB 410 oraz 
zespół UDA. Muzyka była różnorodna i chyba 

SPOTKANIA
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każdy znalazł coś dla siebie. Na scenie pojawi-
ły się i pięknie śpiewające dziewczyny, był też 
rock i hip-hop. W trakcie koncert odbywała 
się zabawa z nagrodami oraz licytacje. W tym 
roku licytowaliśmy: serce kute w metalu wy-
konane i ufundowane przez firmę „APISO”, 
torty upieczone przez słynne leżajskie cu-
kiernie: Zygmunta Wasiuty i „Rafael”, gadżety 
WOŚP, fotografie Czesława Niedźwiedzkie-
go, kubki sztabu leżajskiego przygotowane 
przez firmę „Jamfot” oraz „Digital Center”, 
obraz olejny Anny Krysy, anioła rzeźbionego  
w drewnie, darmową sesję studyjną  w za-
kładzie Foto-Kulpa, zestaw kina domowego  
i wiele innych. Tu warto wspomnieć, że w tym 
roku Fundacja WOŚP wyróżniła sztaby, które 
najlepiej prowadzą zbiórki finałowe i przeka-
zała dodatkowe, limitowane gadżety na licyta-
cję. Nasz sztab również został wyróżniony i to 
bardzo nas ucieszyło.

O godz. 20.00 wystrzeliło w górę „świateł-
ko do nieba”. Atmosferę na scenie przez cały 
koncert podgrzewała dwójka nieocenionych 
konferansjerów: Agnieszka Rydz i Piotr Drą-
żek, co było szczególnie widoczne w czasie 
licytacji. 

Podczas koncertu warto było zajrzeć do 
kuchni leżajskiego sztabu, w której bardzo 
sprawny duet: Grzegorz Student i Marta Cie-
lęcy serwowali zgłodniałym i zmarzniętym 
gorącą herbatę oraz pyszny bigos przygotowa-
ny przez Gospodę p. Andrzeja Więcława.

Imprezie towarzyszyła już po raz drugi  
z rzędu akcja: Dzień Dawcy Szpiku Kostnego. 

W jednej z sal MCK, pracownice Banku 
Pekao w skupieniu przeliczały dostarczane im 
pieniądze, które wcześniej segregowali i liczyli 
członkowie sztabu. Dzięki temu mogliśmy na 
bieżąco podawać na scenie i w mediach, jak 
nam rośnie kwota. I chociaż martwiliśmy się 
trochę niesprzyjającą pogodą, to wzrastająca 
systematycznie kwota mówiła sama za siebie 
– jest dobrze!

Jak zwykle, składamy serdeczne podzięko-
wania naszym sponsorom, bez wsparcia któ-

rych nie udałoby nam się zorganizować kolej-
nego finału. Słowa szczególne kierujemy do 
dyrektor Miejskiego Centrum Kukltury Marii 
Horoszko. Jej otwartość, serce i gotowość nie-
sienia pomocy sprawiła, że mogliśmy działać. 
Poza tym zawsze wiemy, że możemy liczyć na 
nią w trudnych chwilach, kiedy coś lub ktoś 
zawodzi. Dziękujemy, Pani Dyrektor!

Tegoroczni sponsorzy Finału to: Elek-
trociepłownia Nowa Sarzyna, Urząd Miejski  
w Leżajsku, Miejski Zakład Komunalny  
w Leżajsku, Gmina Leżajsk, ATC POLSKA An-
drzej Smycz, PPHU Dominik Duduś, Hotel 
Restauracja „Perła”, Klub Muzyczny „Sun Set”, 
Firma Handlowa „Dombud” Krzysztof Stopyra, 
Usługi Transportowe Tadeusz Rutkowski i Mał-
gorzata Trębacz, Kowalstwo Artystyczne „API-
SO” Robert Osipa, Stare Miasto Park, Cukiernia 
Zygmunta Wasiuty, Cukiernia „Rafael”, Zakład 
Mięsny Smak Górno, Usługi Kulinarne Andrzej 
Więcław, Sklep Spożywczy Kazimierz Bielecki, 
Hotel Restauracja „U Zygmuntów”, PSS Społem 
Leżajsk, Czesław Niedźwiedzki, Zakład Fotogra-
ficzny „JAMFOT”, Digital Center Damian Duda, 
Pizzeria Aniela „ANKARA” Kebab, Pizzeria Gre-
k’a, Delikatesy „Groszek” w Sieniawie, Środowi-
skowy Dom Samopomocy w Jelnej, Danuta Baj. 

Współorganizator imprezy: Miejskie Cen-
trum Kultury w Leżajsku.

Sponsorzy loterii fantowej: PSS Społem, 
Starostwo Powiatowe, Firma MAANTE, FHU 
BOGDA, Bogusława Malach, FHU STYL -Elż-
bieta Szpila, Pizzeria GREKA, Studio Relaks 
Monika Więcław, Salon Pielęgnacji Urody „Wi-
zaż”, Handel Artykułami Przemysłowymi  He-
lena Niemczyk, Firma Handlowa STYL -Renata 
Dąbek, Sklep komputerowy „Arcus Soft”, Re-
stauracja „Stokrotka” w Giedlarowej Waldemar 
Burek, Salon Fryzjerski Lidia Jarzyńska–Rzep-
ko, Zakład FOTO–Kulpa, Firma ELBA, Sklep  
z Art. Przem. Joanna Hałas, Firma Handlo-
wo Usługowa ZAJAZD Wiesław Szczuc, Sklep 
CZTERY ŁAPY, Sklep MEGA SILWER Ewa Bu-
czek, Firma Handlowa MODENA Danuta Szwed, 

Firma Handlowa ALFA SAN, Sklep Wielobran-
żowy Magdalena Nicpoń, Salon Fryzjerski Ewa 
Kaduk-Mul, FHU E&D GSM Ewelina Mieleszko, 
Oświetlenie Meble Zbigniew Krzemiński, Sklep 
Wielobranżowy p. Elżbiety Soleckiej, Księgarnia 
Eurydyka, Zakład Optyki Okularowej Maciej Ku-
charski, Firma Handlowa KROKUS Tomasz Dą-
bek, Sklep ZELMEX, Sklep PAULA Jolanta Cza-
ja, Kwiaciarnia FIOŁEK Anna Pelc, TO I OWO 
Teresa Kielar, Sklep „Kamila”, Sklep „Tomasz” 
Grażyna Buszta, Kwiaciarnia Storczyk Anna Kra-
ska, Firma Handlowa SMYK Janusz Bazan, FHU 
Rum-lux Zbigniew Rumierz, FHU Zbigniew Ma-
giera, FHU „Dekor” i inni.

Ponadto dziękujemy Komendzie Powiato-
wej Policji w Leżajsku, za to że czuwała nad 
bezpieczeństwem naszych wolontariuszy  
i przebiegiem imprezy, pracownikom Miej-
skiego Centrum Kultury, Banku Pekao, 14 
Jednostce Strzeleckiej z ZS w Leżajsku oraz 
harcerzom z Hufca Leżajsk za pomoc i za-
angażowanie. Wszystkim mieszkańcom na-
szego miasta i okolic – za hojność i wsparcie,  
a wolontariuszom – wielkie dzięki, że wciąż 
są z nami i nie zrażają się różnymi przeciw-
nościami, nie tylko atmosferycznymi. Sztab 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  
w Leżajsku także się nie poddaje i będzie dzia-
łał dalej, już za rok.  Mówią: psy szczekają,  
a karawana jedzie dalej…. Ale nam bliższe są 
słynne i wciąż aktualne słowa Wojciecha Mły-
narskiego: RÓBMY SWOJE!

Ewa Rejman
Zdjęcia: Ewa Rejman i Adam Kuźma

W ramach XII Finału odbyły się impre-
zy towarzyszące, które powiększyły kwotę 
uzyskaną w niedzielę. Zespół Szkół w Brzó-
zie Królewskiej i Przedszkole nr 4 w Leżaj-
sku przeprowadziły zbiórki pieniężne wśród 
uczniów i rodziców. Gimnazjum Miejskie  
w Leżajsku zorganizowało imprezę artystycz-
ną połączoną ze sprzedażą wypieków uczniów. 
Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce  
i Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli zorga-
nizowały Koncert Kolęd w Ośrodku Kultury  
w Brzyskiej Woli, podczas którego zebra-
no prawie 1000 zł. Szkoła Podstawowa nr 3  
w Leżajsku urządziła w ramach balu karnawa-
łowego Szkolną Zabawę z Nagrodami. Wiele 
nagród, jak co roku zostało ufundowanych 
przez nauczycieli i pracowników szkoły. Za-
bawa cieszyła się ogromnym powodzeniem 
wśród uczniów, a dochód z niej wyniósł 1270 zł.

(er)

SPOTKANIA
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„Leżajsk”, „Bazylika OO. Bernardynów w Le-
żajsku”, „Sanktuarium Matki Bożej Pociesze-
nia”, „ Z dziejów Leżajska i okolic”, „Leżajsk  
i nie tylko”, „Rekoronacja obrazu Matki Bożej 
Pocieszenia” oraz „Niepodległość i pamięć”).

Otwarcia wystawy dokonał zastępca burmi-
strza Marek Karakuła, a uatrakcyjniły solistki 
Grupy Wokalnej Meritum: Magdalena Piestrak 
i Ewelina Brudniak.

Od 17 lutego br. Do 4 marca br. wystawa 
fotogramów W. Padowskiego czynna będzie  
w Bibliotece Publicznej w Leżajsku. 

Agnieszka Rydz

Dziewiątego stycznia br. odbyło się otwarcie 
wystawy fotograficznej „W moim obiektywie” 
autorstwa Wacława Padowskiego. Wystawa, któ-
rą można jeszcze oglądać w Galerii Miejskiego 
Centrum Kultury w Leżajsku, jest ukoronowa-
niem 25 lat pracy artystycznej autora.

Osoba artysty jest dobrze znana w kręgu 
lokalnej kultury. Początki jego zainteresowania 
fotografią sięgają lat osiemdziesiątych ubie-
głego wieku i od samego początku temat jego 
zdjęć został zdominowany przez trzy elementy: 
architektura sakralna, przyroda oraz wydarze-
nia kulturalne Ziemi Leżajskiej.

W latach 1992 -2008 Wacław Padowski był 
instruktorem Klubu Fotograficznego „Opi-
kos”. Wraz z Klubem „Opikos” brał udział  

Pośród wielu koncertów i wydarzeń arty-
stycznych organizowanych w tym roku z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia na szczególną uwagę 
zasługuje koncert, który odbył się 26 stycznia 
br. w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku. 

„Wśród nocnej ciszy…” – był to koncert 
wyjątkowy z wielu powodów. Po pierwsze 
dlatego, że swój debiut podczas tego wieczoru 

miała Młodzieżowa Orkiestra Rozrywkowa, 
która działa przy Miejskim Centrum Kultury 
w Leżajsku od października 2013. Orkiestra 
wykonała tylko cztery utwory, ale to wystar-
czyło, aby zachwycić publiczność. Trzeba 
przyznać, że bardzo szybko leżajska orkiestra 
uformowała swoje szyki, osiągając wysoki 
poziom artystyczny. W dużej mierze jest to 

WŚRÓD NOCNEJ CISZY...

25 LAT Z FOTOGRAFIĄ

w wielu konkursach fotograficznych z których 
najważniejsze to: Poplenerowa Wystawa Foto-
graficzna „Komańcza 87”; Konkurs Fotografii 
Foto-Odlot w Rzeszowie; Przegląd Fotografii 
„Złota Muszla” w Koszalinie; Międzynarodowy 
Konkurs „Martwa Natura” w Częstochowie.

W roku 2009 zdobył Grand Prix XII Mię-
dzynarodowego Niekonwencjonalnego Kon-
kursu Fotograficznego „Foto Odlot” otrzymu-
jąc złoty medal za kompozycję „Szukam źró-
dła”. Wraz z Klubem „Opikos” otrzymał nagro-
dę Marszałka Województwa Podkarpackiego 
za całokształt swojej działalności.

Jest współautorem wielu wystaw m.in.„Cha-
sydzi”, „Spotkania z przyrodą”, „Sacrum”, „Fo-
to-akcenty”, „W obliczu trzech kultur”, „Życie 
zakonne”, „Spojrzenia”, „400 lat obecności OO. 
Bernardynów w Leżajsku” i „Przy grobie leżaj-
skiego cadyka” .

Jest członkiem Związku Polskich Fotografi-
ków Przyrody.

Jego zdjęcia wykorzystywano wielokrotnie 
w publikacjach książkowych i albumowych 
dotyczących Ziemi Leżajskiej (m.in. Album 

zasługa jej twórcy i dyrygenta w jednej oso-
bie Michała Grzywny, ale także wspaniałych, 
młodych muzyków.

Wyjątkowość tego koncertu potwierdziła 
się także w jego drugiej części, kiedy to scenę 
opanował leżajski band Zapatrzeni. Muzycy 
zaprezentowali najpiękniejsze polskie kolędy 
we własnych, oryginalnych aranżacjach. Ze-
spół zaprosił do wspólnego śpiewania i grania 
także Grupę Wokalną Meritum z Miejskiego 
Centrum Kultury oraz Kwartet Smyczkowy 
Państwowej Szkoły Muzycznej st. I w Leżaj-
sku. Całość koncertu przeplatana była recyta-
cjami w wykonaniu świetnej w tej dziedzinie 
- Małgorzaty Bucior, która także prowadziła 
konferansjerkę widowiska. 

Wszystko to sprawiło, że koncert przybrał 
bardzo okazałą formę. Leżajska sala kinowa 
okazała się za mała, aby pomieścić widownię 
przybyłą tego dnia do Domu Kultury. 

Pomysłodawcą i gospodarzem koncertu 
był o. Bartymeusz wraz z zespołem „Zapatrze-
ni”.

(ar)

  Małgorzata Bucior   Zapatrzeni   Kwartet smyczkowy

Młodzieżowa Orkiestra Rozrywkowa

  W. Padowski

  W. Padowski i wiceburmistrz M. Karakuła 

w MCK
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wali „Herodoty”, czyli tragikomedię na temat 
ostatnich chwil z życia króla Heroda. 

Podczas kolędowania w Farze także nie za-
brakło takiego teatralnego akcentu – widowi-
sko kolędnicze z „Herodotami” zaprezentowała 

KOLĘDOWANIE W LEŻAJSKIEJ FARZE

MISTRZOWSKI KONCERT

KOLEJNE SUKCESY 
RECYTATORÓW 

BARATARIO

Każdy instrument ma w sobie duszę i w rękach mistrza staje się nośnikiem prawdziwego piękna.
Akordeon jest instrumentem wyjątkowym, a jego dźwięki mają w sobie jakąś dziwną siłę, 

która sprawia, że jego popularność w ostatnich latach przybrała na sile. Sam jeden – akordeon 
stworzyć może wspaniały koncert, a co dopiero gdy towarzyszą mu skrzypce i głos. Zwłasz-
cza gdy instrumenty te grają pod dyktando wspaniałych muzyków. Taki właśnie mistrzowski 
koncert na akordeon i skrzypce odbył się 18 stycznia br. w Miejskim Centrum Kultury w Le-
żajsku. Wystąpił duet z podkarpackiej Olszanicy: Małgorzata Gajda – skrzypce i Seweryn Gaj-
da – akordeon. W programie znalazła się muzyka Karpat i najpiękniejsze utwory na akordeon  
i skrzypce. Seweryn Gajda jest zdobywcą tytułu internetowego mistrza świata w kategorii akor-
deonu w IV Międzynarodowym Konkursie w Belgradzie, gdzie pokonał ponad 1400 rywali  
z czterech kontynentów. Fantastyczny poziom artystyczny został w stu procentach potwierdzo-
ny podczas leżajskiego koncertu. Publiczności, zgromadzonej w sali kameralnej, udzieliła się 
energia płynąca ze sceny i radość z każdego dźwięku.

Miejmy nadzieję, że to nie ostatni występ tego duetu w naszym mieście. 
A. Rydz

Śpiewanie kolęd jest jednym z piękniejszych 
zwyczajów wpisanych w tradycję Bożego Naro-
dzenia. Kolęda – przepełniona radością pieśń ku 
chwale Małego Dzieciątka i Jego Matki, zawsze 
była i będzie prawdziwym łącznikiem dla ludzi.

Właśnie takie zjednoczenie we wspólnej 
radości nad żłobkiem przeżyli uczestnicy kon-
certu ph. „Wielkie i małe kolędowanie”, orga-
nizowanego przez Miejskie Centrum Kultury  
w Leżajsku. Koncert odbył się w leżajskiej Farze 
w święto Trzech Króli, a wystąpiły zespoły dzia-
łające przy MCK: Grupa Wokalna „Meritum”, 
Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa”, Grupa Kolęd-
nicza Klubu Seniora, Grupa Teatralna „Barata-
rio” oraz Zespół Pieśni i Tańca „San” z kapelą 
ludową. Dzięki takiej różnorodności wśród wy-
konawców możliwe było zaprezentowanie róż-
nych stylów kolędowania. Usłyszeliśmy kolędy 
w nowoczesnych aranżacjach a także tradycyjne 
pastorałki w wydaniu „na ludowo”. 

Ze śpiewaniem kolęd wiąże się także trady-
cja tzw. „chodzenia po kolędzie” – kolędnicy 
wchodzili do domów i wspólnie z mieszkańca-
mi śpiewali pieśni świąteczne, a także odgry-

Grupa Teatralna Baratario. 
Każdy zespół, który tego dnia zaprezen-

tował się w kościele, otrzymał tradycyjnego 
szczodraka z rąk dyrektora MCK Marii Ho-
roszko oraz wiceburmistrza Leżajska – Marka 
Karakuły. Na koniec błogosławieństwa wszyst-
kim udzielił ksiądz proboszcz Marek Cisek. 

A. Rydz, Fot. A. Kuźma

Wielokrotnie pisaliśmy już o sukcesach re-
cytatorów z Leżajska. Każdy kolejny konkurs 
tylko potwierdza wysoki poziom aktorstwa 
członków Grupy Teatralnej Baratario.

- Zawsze, gdy pojawia się Leżajsk, to po-
ziom konkursu jest wysoki - takimi słowami 
pochwalił naszych recytatorów jeden z juro-
rów XXIII Podkarpackiego Konkursu Poezji 
Religijnej.

Po eliminacjach powiatowych, które 
odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Giedlarowej, do finału nominowani zostali: 
Marta Cielęcy, Weronika Czyrny, Magdalena 
Maruszak, Justyna Sołek, Filip Sołek i Karo-
lina Pawul. 

Finał konkursu odbył się 13 grudnia ub. r. 
w Sędziszowie Małopolskim. Wzięło w nim 
udział 49 uczestników z całego Podkarpacia. 
W kategorii recytacja, osoby dorosłe I miejsce 
zdobyła Magdalena Maruszak, a II miejsce 
Justyna Sołek, natomiast w kategorii mło-
dzieżowej II miejsce wywalczył Filip Sołek 
– wszyscy reprezentowali Miejskie Centrum 
Kultury w Leżajsku. 

Warto także wspomnieć o sukcesach re-
prezentantów Zespołu Szkół Licealnych im. 
B. Chrobrego w Leżajsku: III miejsce w ka-
tegorii recytacja zdobyła Weronika Czyrny, 
natomiast w kategorii poezja śpiewana – III 
miejsce – Sylwia Krówka. 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i ży-
czymy kolejnych sukcesów.

Agnieszka Rydz

w MCK
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TWÓRCZOŚĆ POKOLEŃ

DZIEWIĄTY „ALMANACH LEŻAJSKI”

w TMZL

Projekt Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Leżajskiej pt. „Twórczość ludowa łącznikiem 
pokoleń” dobiegł końca. W swych założeniach 
miał rozbudzić zainteresowanie historią i tra-
dycją regionu, wzmocnić i utrwalić lokalne 
dziedzictwo kulturowe oraz wzmocnić dialog 
międzypokoleniowy (seniorzy - dzieci).

W ramach projektu odbyła się wycieczka 
do zagrody garncarskiej w Medyni Głogow-
skiej, gdzie seniorzy wraz z wnukami zetknęli 
się z pracą garncarza, zwiedzili wiejską zagro-
dę, obserwowali pokaz toczenia gliny na tra-
dycyjnym kole, a następnie mieli możliwość 
samodzielnego lepienia. Była to radość nie 
tylko dla dzieci, ale również dla seniorów.

Kolejnym działaniem przewidzianym w pro-
jekcie były spotkania warsztatowe w pracowni 
ceramicznej Miejskiego Centrum Kultury  
w Leżajsku. Liczna grupa dzieci wraz z babcia-
mi brała udział w warsztatach zapoznając się 
z tajnikami pracy z gliną, możliwością jej for-
mowania i dekorowania, kształtując swoją wy-
obraźnię przestrzenną i umiejętności manual-
ne. Efektem tej pracy były miseczki, okaryny 
(ptaszki grające), gliniane kubeczki i rzeźby.

Kolejne warsztaty to zajęcia bibułkarskie, 
na których uczestnicy tworzyli tradycyjne 
ozdoby świąteczne z bibuły. Były to: łańcuchy 
ze słomy i bibuły, aniołki, gwiazdki, śnieżyn-
ki, jeżyki i wiele innych. Zajęcia odbywały się 
również w pracowni ceramicznej Miejskiego 
Centrum Kultury. Zostały one poprzedzone 
wykładem etnografa pt. „Sztuka ludowa i ob-
rzędy okresu bożonarodzeniowego”. Ostatnie 
warsztaty, które odbyły się w ramach projek-
tu to warsztaty śpiewacze, podczas których 
uczestnicy poznali bogactwo przyśpiewek 

ludowych i pastorałek bożonarodzeniowych.
Podsumowaniem projektu było wspólne 

kolędowanie oraz wystawa ceramiczna. Na 
program imprezy złożyły się: gościnny wy-
stęp uczniów ze Szkoły Muzycznej I stopnia  
w Leżajsku, występ Zespołu SAN, wystawa 
prac ceramicznych wykonanych podczas 
warsztatów, wspólne zdobienie choinki bo-
żonarodzeniowej tradycyjnymi ozdobami 
wykonanymi podczas warsztatów bibułkar-
skich.

Zarząd TMZL składa gorące podzięko-
wania wszystkim, którzy włączyli się w re-
alizację projektu, a w szczególności dyrekcji 
Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku oraz 
wolontariuszom za bezinteresowną pracę. 

Tekst i zdjęcia
Iwona Tofilska

17 grudnia 2013 r. w Muzeum  Ziemi Leżaj-
skiej odbyło się spotkanie promujące dziewiąty 
numer „Almanachu Leżajskiego”.

W imprezie uczestniczyli autorzy zamiesz-
czonych w wydawnictwie artykułów, zapro-
szeni goście, uczniowie ze Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Leżajsku oraz członkowie Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej. Otwie-
rając spotkanie prezes TMZL Leszek Sarzyń-
ski przedstawił krótką prezentację multime-
dialną, przybliżając wszystkim uczestnikom 
spotkania treści zawarte w nowym numerze 
Almanachu Leżajskiego.

W dalszej części spotkania odbył się krótki 
koncert uczniów ze Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Leżajsku. 

Następna część spotkania to prezentacje 
poszczególnych artykułów przez autorów.  
Pierwszy wystąpił O. Jan Stanisław Rudziński 
- historyk sztuki, malarz i konserwator dzieł 
malarskich. Kościoły w Sarzynie już wcześniej 
doczekały się opisów historycznych i architek-
tonicznych, jednak O. Jan Stanisław Rudziń-
ski przedstawił nowe spojrzenie na ten temat  
w oparciu o ciekawy materiał dokumentacyjny.

W roku 2013 przypadała 150 rocznica 
wybuchu powstania styczniowego. Dla zaak-
centowania wagi tego wydarzenia w dziejach 
naszego kraju zaprezentowaliśmy dwa artyku-
ły. Pierwszy to przedruk z książki.„Z dziejów 
Leżajska i okolic” pod red. Zbigniewa Ander-
sa, autorstwa Jerzego Desowskiego pt „Okolice 
Leżajska a powstanie styczniowe”, drugi arty-
kuł to niewątpliwy wkład autora Zbigniewa 
Moszumańskiego w badanie tematyki powsta-
niowej w okolicach Leżajska.

Antoni Bereziewicz w zastępstwie autorki 
artykułu Mariki Raróg przybliżył uczestni-
kom spotkania wspomnienie o Stanisławie 
Lubowieckim - urodzonym na początku XX 
wieku w Japonii mieszkańcu Leżajska.

Następny prelegent, Stanisław Chmura 
przedstawił w formie prezentacji multime-
dialnej sylwetkę Konstantego Kiszakiewicza  
i jego korespondencję z Ameryki.

Autor kolejnego artykułu, Janusz Fedir-
ko przypomniał o czekającym nas wkrótce 
doniosłym wydarzeniu – kanonizacji Sługi 
Bożego Papieża Jana Pawła II. Przyczynkiem 
do wspomnień o naszym Wielkim Rodaku 

była wizyta Karola Wojtyły w naszym mieście  
w 1958 roku.

Iwona Tofilska zaprosiła na rozmowę Mał-
gorzatę Walawską-Sochę, leżajską poetkę, któ-
ra opowiedziała o swojej twórczości, źródłach 
inspiracji i sukcesach, jakie odniosła w tej 
dziedzinie, a także zaprezentowała kilka wy-
branych wierszy.

Oczywiście nie zabrakło w Almanachu 
atrakcji przyrodniczych, które z wielkim 
znawstwem przedstawił jak zawsze Lech Steli-
ga. Tematem artykułu były „Zwierzęta naszych 
lasów w okresie późnojesiennym i zimowym”.

Marian Matkowski przygotował VIII część 
źródeł i bibliografii do pisania prac o Leżajsku 
i Ziemi Leżajskiej, która obejmuje kościelne 
źródła archiwalne i bibliografię współczesną.

Podsumowaniem było „Kalendarium 
TMZL 2013” przygotowane przez Prezesa Za-
rządu Leszka Sarzyńskiego. Było to jednocze-
śnie zaproszenie do zapoznania się z działal-
nością Towarzystwa w mijającym roku. 

Po wystąpieniach autorów artykułów opu-
blikowanych w „Almanachu Leżajskim” od-
była się krótka dyskusja przy kawie i ciastku, 
w trakcie której obecni na spotkaniu wyrażali 
swoje odczucia i dzielili się refleksjami na te-
maty dotyczące promowanego wydawnictwa 
oraz działalności Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Leżajskiej.

Zarząd Towarzystwa składa serdeczne 
podziękowania dyrektorowi Muzeum Ziemi 
Leżajskiej za pomoc w zorganizowaniu spo-
tkania.

Leszek Sarzyński, Iwona Tofilska 
Fot. Marian Matkowski
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ŚW. JAN DUKLAN PRZED MADONNĄ Z FOLIGNO 

w MUZEUM PROWINCJI OJCÓW BERNARDYNÓW

Obraz z 1860 roku namalowany techniką olejną na płótnie, 
stanowiący element wystawy sztuki Staropolskiej Muzeum Pro-
wincji Ojców Bernardynów, przedstawia modlącego się św. Jana  
z Dukli. Ideowym centrum kompozycji dzieła w jego górnej stre-
fie jest scena niebiańska z Najświętszą Dziewicą siedzącą na obło-
kach, trzymającą w ramionach Dzieciątko Jezus.

Maryja ma na sobie czerwoną suknię z wydatnym dekoltem ob-
szytym szeroką lamówką. Z Jej głowy i ramion spływa ciemnonie-
bieski płaszcz, który grubymi i płynnie załamującymi się fałdami 
spływa do stóp, okrywając biodra i kolana. Postać Madonny oddana 
jest w ruchu, który łatwo odczytać z pozycji głowy lekko nachylo-
nej i zwróconej w stronę lewego ramienia, w skręcie bioder oraz  
w układzie nóg, z których prawa, opuszczona ku dołowi, wspiera się 
na obłoku, lewa zaś, posadowiona nieco wyżej z uniesionym mocno 
kolanem, stanowi podparcie dla tulącego się Dzieciątka Jezus, chro-
nionego przed upadkiem połą płaszcza i dłonią prawej ręki Matki, 
zgiętej w łokciu. Postacie oddane są na gładkim złotym tle kolistej 
aureoli, ujętej z boku szarawo-błękitnym niebem, w obrębie któ-
rego widnieją, zanurzone do ramion w obłokach, skrzydla-
te aniołki występujące pojedynczo bądź tworzące pary. 
Niektóre z nich sprawiają wrażenie istot tańczących, 
prowadzących ze sobą dialog odwracający ich uwa-
gę od głównego tematu przedstawienia, inne wpa-
trują się w główną scenę niebiańską. Drewniana 
złocona rama, ujmująca górną strefę obra-
zu, symetrycznie uformowana, z ostrymi  
i falistymi załamaniami, wzmacnia wraże-
nie wizualnej równowagi kompozycyjnej 
elementów tej części przedstawienia.

Spod obłoków wyłaniają się fragmen-
ty stalli, stanowiących wyposażenie chóru 
zakonnego, zlokalizowanego za głównym 
ołtarze kościoła lwowskich Bernardynów. 
Konkretne detale, prawdopodobnie inspi-
rowane obiektem pozostającym na miejscu, 
stanowią tło dla zaprezentowanej pierwszo-
planowo postaci św. Jana, który klęczy na 
posadzce obok stopnia schodów posado-
wionych obok retabulum. Duklan ma na 
sobie brązowy habit franciszkański, ledwie odcinający się na tle bru-
natnej tonacji kolorystycznej kamiennych płyt i drewnianych struk-
tur wypełniających wnętrze. Najbardziej czytelnymi akcentami po-
staci widzianej niemal z „żabiej” perspektywy jest wysoko uniesiona 
zamyślona twarz widziana w znacznym skrócie, otoczona promie-
nistą aureolą i oświetlona światłem bijącym od złocistej tarczy oraz 
dłonie, z których prawa spoczywa na sercu, lewa zaś, sugestywnie 
otwarta w stronę niebiańskiej Wizji, opada ku dołowi. Najbardziej 
kontrastowym elementem sylwetki wydaje się jednak biały skręcony 
pasek na wysokości bioder, z którego zwisa koronka seraficka. Oczy 
Jana są otwarte, jednak nie skierowane na Madonnę z Dzieciątkiem. 

Autorka dzieła, Zofia z Fredrów Szeptycka, komponując zapre-
zentowaną scenę modlitwy z pewnością znała rozwiązania zna-
mionujące bardzo popularne wizerunki Duklana, kultywowane już  
w XVIII w. pod wpływem grafiki Sinteza oraz przynależące do tra-
dycji ikonograficznej barokowego malarstwa hagiograficznego i por-
tretowego, w których istotną rolę odgrywały detale architektoniczne 
współtworzące klimat narracji. Koncepcję Sinteza uobecnia w jej 
obrazie jedynie rozmieszczenie zasadniczych elementów przestawie-
nia, takich choćby jak postać Wizjonera, znajdująca się po prawej 
stronie wnętrza, a zwłaszcza horyzontalny podział przedstawienia 
na dwie rzeczywistości: niebiańską oraz ziemską. Jednakże tłem dla 
pierwszej z nich jest świetlista ogromna, otoczona obłokami aureola, 
umieszczona na osi, a nie świetlista poświata w lewym górnym rogu 
kompozycji, dla drugiej – mroczne wnętrze świątyni potraktowane 

kameralnie i realistycznie.
Scena niebiańska jest niemal dosłownym powtórzeniem górnej 

strefy obrazu Rafaela (zm. 1520) znajdującego się w Muzeach Waty-
kańskich, znanego jako Madonna z Foligno. Obraz ten został namalo-
wany w 1512 r. dla franciszkańskiego kościoła Santa Maria in Aracoeli  
w Rzymie. Maryja Mistrza z Urbino, podobnie jak na obrazie Szeptyc-
kiej, okolona dyskiem solarnym przez aniołki siedzi na tronie z chmur, 
przytulając do siebie Dzieciątko, które usiłuje ukryć się pod Jej welonem. 
W dolnej strefie na tle pejzażu widnieją postacie św. Jana Chrzciciela, 
św. Franciszka oraz św. Hieronima w towarzystwie donatora, sekretarza 
i przyjaciela papieża Juliusza II, Sigismondo Conti. Rafael zaprezento-
wał przejście od schematu tradycyjnego, w którym elementy architek-
tury rozdzielały, a jednocześnie łączyły różne epizody opowiadania, 
do harmonijnego stopienia wizji niebiańskiej i postaci asystujących jej  
w ekstatycznej kontemplacji na pierwszym planie oraz krajobrazu w tle. 
Artysta osiągnął ten efekt dzięki „niezwykłemu zestrojeniu kolorystycz-
no-świetlnemu, które nadaje obrazowi absolutną jedność” i wyrazistej 
wymianie spojrzeń między Matką Bożą a grupą osób ją adorujących.

Do pierwowzoru Rafaelowskiego malarka nawiązała jedynie 
postacią Maryi umieszczonej w górnej strefie pośród chmur, 

a także znajdującym się za Jej plecami złotym kręgiem, 
pełniącym funkcję źródła światła rozjaśniającego całą 

scenę. Wizualnym odpowiednikiem grupy świętych, 
wypełniającym dolną strefę rzymskiego obrazu jest 

u niej sylwetka Duklana. Elementy zapożyczone  
z włoskiego pierwowzoru zestawiła z akce-
soriami, wśród których pozornie marginal-
ną rolę spełnia kamienny stopień uzmysła-
wiający obecność ołtarza, a także dolna kra-
wędź stalli. Elementom tym nie nadała zna-
czenia wyłącznie symbolicznego, jak czynili 
to polscy malarze religijni zestawiając po-
stać świętego patrona z motywami kolumny 
na piedestale czy kotary. Konkretne meble 
oraz ich otoczenie pomogły malarce wpro-
wadzić widza do lwowskiego kościoła św. 
Andrzeja. Rezygnując z krajobrazu, cha-
rakteryzującego koncepcję Mistrza z Urbi-
no, stopiła harmonijnie wizję niebiańską  
z asystującą jej w ekstatycznej kontemplacji 

postacią zakonnika na pierwszym planie. Czerpanie z cudzych wzorów 
nie pomniejszyło wartości samej koncepcji, która w ikonografii św. Jana 
z Dukli stanowi istotną nowość, pozostającą bez echa w późniejszej iko-
nografii. Nawiązał do niej przed 1997 r. dopiero Jerzy Kumala, malując 
wizerunek kanonizacyjny.

Zofia Szeptycka (zm. 1904), córka komediopisarza Aleksandra 
Fredry i Zofii Jabłonowskiej-Skarbkowej, spokrewniona z Wiśnio-
wieckimi, Ledóchowskimi i Skrzyńskimi, była matką Andrzeja – me-
tropolity lwowskiego obrządku grekokatolickiego, a także Kazimierza 
Marii Szeptyckiego (zm. 1951) – duchownego katolickiego obrządku 
bizantyjsko-ukraińskiego, studyty, którego jako Klemensa Jan Paweł II  
w 2001 r. zaliczył w poczet błogosławionych. Pisała opowiadania i szkice 
o charakterze pamiętnika rodzinnego. Jej obrazy o treści religijnej zdo-
biły kościoły Lwowa, Krakowa, Żółkwi i Bruchnalu. 

Obraz prezentowany w zbiorach bernardyńskiego Muzeum, sta-
nowiący pierwotnie element nastawy ołtarza Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny i św. Jana z Dukli z pobernardyńskiego ko-
ścioła św. Andrzeja we Lwowie, przywieziony został do Leżajska w cza-
sie powojennej repatriacji. Nie wiadomo kiedy otrzymał obecną ramę, 
niezbyt korzystnie ingerującą w strukturę górnej krawędzi pierwotnie 
prostokątnego płótna. Obecnie stanowi bezcenną pamiątkę po niezwy-
kłej malarce.

Tekst i zdjęcie
o. dr Efrem Obruśnik OFM

dyrektor Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów
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SANEPID INFORMUJE: Światowy Dzień Rzucania Palenia obchodzony jest wprawdzie w listopadzie, ale nie warto czekać  
z podjęciem decyzji – rzucam papierosy, przestaję palić! 

Akcja, której celem jest podniesienie wiedzy o szkodliwości produktów tytoniowych oraz zachęcenie jak największej grupy palaczy do osta-
tecznego rozstania się z papierosami, trwa praktycznie cały rok i ma charakter ogólnopolski. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że nie 
istnieje cudowna recepta, która każdemu szybko i łatwo pomoże rzucić palenie. Jest tyle sposobów, ilu byłych palaczy. Każdy musi znaleźć swoją 
drogę, aby zaprzestać palenia.

Badania, przeprowadzone na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w lutym 2011 roku pokazują, że do nałogowego palenia tytoniu 
przyznaje się aż 9 milionów Polaków. Największy odsetek palaczy w Polsce odnotowuje się w przedziale wiekowym 50 - 59 lat; jest to 53 proc. 
mężczyzn i 37 proc. kobiet. Niepokojąca jest również, utrzymująca się od kilku lat, tendencja wzrostu częstotliwości codziennego palenia wśród 
młodych ludzi w wieku 20 - 29 lat.

Palenie tytoniu od lat stanowi główną przyczynę wysokiej umieralności wśród dorosłej populacji Polski. Umieralność na nowotwory płuc - 
chorobę występującą prawie wyłącznie u palaczy tytoniu - jest w Polsce na jednym z najwyższych poziomów na świecie. Mimo znacznej poprawy 
zachowań ludzi, związanych z paleniem tytoniu w miejscach publicznych oraz zwiększenia świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie 
szkodliwości dymu tytoniowego, nadal jest wiele do zrobienia w tym zakresie.

Palenie tytoniu niesie z sobą ogromne skutki społeczne: • wykluczenie palacza z życia społecznego w wyniku choroby, ograniczenie jego zdol-
ności do pracy, a co za tym idzie zmniejszenie dochodów; • niechęć innych osób do palacza lub nawet próba ograniczenia kontaktu, bo wiąże się 
to z narażeniem na kontakt z dymem tytoniowym dla współpracowników i członków rodziny; • zmniejszenie budżetu domowego kosztem zaku-
pu papierosów - rocznie osoba paląca pomniejsza dochody rodziny o około co najmniej 2500 zł; • dostarczanie negatywnych modeli zachowań 
zdrowotnych przez palących rodziców, a tym samym narażenie młodzieży nie tylko na samo palenie, ale i na uzależnienie od innych substancji.

Palenie tytoniu - skutki zdrowotne: • palenie ma znaczący wpływ na występowanie nowotworów złośliwych, chorób układu krążenia i scho-
rzeń układu oddechowego. Z powodu schorzeń odtytoniowych umiera przedwcześnie ok. 50 tys. Polaków. Jednym z najczęściej występujących 
schorzeń, wywołanych przede wszystkim paleniem tytoniu, jest przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP). Choroba ta łączy przewlekłe 
zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc. W Polsce na POCHP choruje przeszło 2 mln osób, co stanowi ponad 5 proc. społeczeństwa. Większość z nich to 
palacze; • każdy wypalony papieros zabiera czas - to około 10 minut. Dziennie wypalenie jednej paczki papierosów zajmuje 3 godziny i 30 minut. 
Rocznie - prawie 1.160 godzin. W ciągu 10 lat - to aż 
12.000 godzin. Jest to czas stracony.

Rzuć palenie już dziś • będzie Ci łatwiej oddychać, 
więcej tlenu dostanie się do twych płuc, będziesz mieć 
więcej energii, zmniejszy się ryzyko infekcji górnych 
dróg oddechowych i częstość kaszlu, • poprawi się 
Twoje samopoczucie i poczucie wartości, • poprawi 
się Twoja kondycja fizyczna i psychiczna - zwiększy się 
odporność na stres, •potrawy będą pachniały i smako-
wały lepiej, •Twoja skóra i paznokcie będą w lepszym 
stanie, będziesz mieć mniej zmarszczek, Twoje ubranie, 
włosy i mieszkanie będą pachniały ładniej, oszczędzisz 
pieniądze, które będziesz mógł przeznaczyć na inne 
cele. • Palenie papierosów przypomina grę w rosyjską 
ruletkę - nikt z biorących w niej udział nie jest bez-
pieczny. Na pewno ktoś zginie, nie wiadomo jedynie 
kto i kiedy. Każda osoba paląca, która chce żyć lepiej 
i dłużej, powinna rzucić palenie. Ci, którzy to uczynili, 
najczęściej twierdzą, że wystarczy tego chcieć. Najtrud-
niej jest podjąć decyzję, zrozumieć, że palenie tytoniu 
to nonsens. Wygrywa każdy, kto je rzuci. •Ty także 
możesz wygrać walkę o swoje zdrowie, przestać palić, 
puszczać z dymem swoje ciężko zarobione pieniądze, 
poczuć wolność i bezpieczeństwo, odnieść zwycięstwo 
nad uzależnieniem.

Bez względu na wiek. Rzucenie palenia zawsze się 
opłaca!
• 20 minut po rzuceniu palenie - spada tempo bicia 
serca, • 8 godzin po rzuceniu palenia - normalizuje się 
poziom tlenu, • 2 tygodnie do 3 miesięcy po rzuceniu 
palenia - poprawia się funkcjonowanie płuc, spada 
ryzyko zawału, • 1 do 9 miesięcy po rzuceniu palenia 
- zmniejsza się kaszel i zanika brak tchu, • Rok po rzu-
ceniu palenia - spada o połowę ryzyko zachorowania 
na chorobę wieńcową • Korzyści, wynikające z rzucenia 
palenia tytoniu, są niewątpliwe.

Wszystkich, którzy chcieliby zasięgnąć konsultacji 
specjalistycznej w sprawach dotyczących palenia papie-
rosów, serdecznie zapraszamy do kontaktu: z Telefonicz-
ną Poradnią Pomocy Palącym pod numerem telefonu: 
801 108 108.

NIE PAL, RZUĆ! NIE ZADYMIAJ!

ZDROWIE
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ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE BADANIA 
CYTOLOGICZNE I MAMMOGRAFICZNE 

W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI I WCZESNEGO 
WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY 

BADANIA CYTOLOGICZNE – dla pań 25-59 lat 
BEZPŁATNE, BEZ SKIEROWANIA, BEZ KOLEJKI

- Pracownia Cytologiczna – codziennie od 800 – 1200 tel. (17) 2404786 
- Poradnia Ginekologiczna – wtorki 900 – 1400 – pobiera połoŜna  tel. (17) 2404771 
- Poradnia Ginekologiczna – codziennie w ramach wizyt lekarskich tel. (17) 2404771 

(ponadto istnieje moŜliwość wykonania badań cytologicznych dla pań spoza programu, bez 
skierowania, bez kolejki, odpłatnie wg cennika SPZOZ    w Pracowni Cytologicznej
codziennie od 800 – 1200 tel. (17) 2404786) 

W RAMACH PROGRAMU WCZESNEGO WYKRYWANIA 
RAKA PIERSI 

BADANIA MAMMOGRAFICZNE – dla pań 50-69 lat 
BEZPŁATNE, BEZ SKIEROWANIA

- Zakład Diagnostyki Obrazowej 
- rejestracja – codziennie godz 700 – 1430 tel. (17) 2404921 
(ponadto istnieje moŜliwość wykonania badań mammograficznych bezpłatnie na podstawie 
skierowania od lekarza) 

PROSIMY O ZABRANIE DOWODU OSOBISTEGO LUB 
NR PESEL 
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MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY

WOKÓŁ CHOINKI

MIKOŁAJKI

8 grudnia 2013 r. w obiekcie MOSiR  
w Leżajsku – krytej pływalni „Oceanik” od-
były się „Mikołajkowe Zawody Pływackie 
Grand Prix Leżajsk Oceanik”.

Organizatorem imprezy był MOSiR Le-

żajsk, Urząd Miejski w Leżajsku oraz nowo-
powstały na bazie zawodników szkółki pły-
wackiej MOSiR Uczniowski Klub Sportowy 
OLIMP LEŻAJSK.

W zawodach wzięło udział ponad 130 

dzieci z 7 miast reprezentując kluby: MORS 
Sokołów Młp., WODNIAK Łańcut, ORKA 
Przemyśl, DELFIN Horyniec Zdrój, MOSiR 
Nowa Sarzyna, PIRANIE Nowa Dęba oraz go-
spodarze OLIMP Leżajsk.

Mikołajkowy termin zawodów zobowią-
zał organizatorów do zapewnienia wszystkim 
uczestnikom słodkich upominków „od Miko-
łaja”, których sponsorem byli: POLMAR, Ży-
wiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. oraz Di-
gital Center, za co im serdecznie dziękujemy.

Łącznie w całych zawodach odbyło się 23 
starty dla dzieci roczników szkoły podsta-
wowej. Zawodnicy gospodarza UKS OLIMP 
Leżajsk tylko w 3 startach zajęli 4 lokaty,  
a w pozostałych 20 uplasowali się „na pudle”, 
zwyciężając lub zajmując drugie i trzecie miejsca.

W ogólnej klasyfikacji zawodów niezbyt 
gościnni okazali się zawodnicy OLIMP Le-
żajsk, zdobywając ufundowany przez Bur-
mistrza Leżajska puchar Grand Prix Le-
żajsk, wyprzedzając zawodników PIRANII 
Nowa Dęba oraz ORKI Przemyśl.

Najbliższe zawody, na które wybierają się 
reprezentanci Leżajska UKS OLIMP Leżajsk 
odbędą się w Łańcucie – planowane są w lu-
tym 2014, a o wynikach na pewno wszystkich 
poinformujemy.

(dk)

8 grudnia ub. r. w Zespole Szkół Licealnych 
odbył się IX Mikołajkowy Turniej Szachowy dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych o Puchar Burmi-
strza Miasta Leżajska pod Honorowym patro-
natem Starosty Leżajskiego. 

Udział w nim wzięło 273 szachistów, któ-
rzy przyjechali z różnych zakątków Polski,  
w tym również z Ukrainy - Nowojaworowska 
i Lwowa. Dobra organizacja turnieju, pucha-
ry, medale, nagrody, przyciągają co roku do 
naszego miasta tak liczną grupę sympatyków 
królewskiej gry. 

Organizatorem tego przedsięwzięcia był 
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Leżajsku. Uroczystego 
otwarcia dokonali: burmistrz Leżajska - Piotr 
Urban, wicestarosta - Marek Kogut, dyrek-
tor Zespołu Szkół Licealnych - Zbigniew 
Trębacz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1  
w Leżajsku - Ryszard Pysz oraz prezes UKS 
SP1 - Andrzej Mazurkiewicz.

Uczestnicy na początku turnieju uczcili 
minutą ciszy pamięć zmarłego szachisty, za-
wodnika Uczniowskiego Klubu Sportowego 
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku - 
Krzysztofa Stachowicza, który przez wiele lat 
reprezentował nasze miasto w rozgrywkach. 

Zawodnicy rywalizowali w XII katego-
riach, rozgrywając 9 partii. Gościem honoro-
wym turnieju był św. Mikołaj, który wręczył 
wszystkim mikołajkowe paczki. Najmłodszy 
zawodnik miał 5 lat, natomiast najstarszy - 80 

lat. Po kilkugodzinnych zmaganiach, sędzia 
klasy FIDE - Marian Bysiewicz wraz z zastęp-
cą burmistrza Leżajska - Markiem Karakułą 
dokonali uroczystego podsumowania wręcza-
jąc wszystkim uczestnikom nagrody, dyplomy 
oraz upominki.

Zwycięzcą w kategorii OPEN został An-
drey Matviychuk z Nowojaworowska, na IV 
miejscu uplasował się Marek Piędel - UKS 
SP1 Leżajsk. W kategorii F, E – ur. 2001-2003 r. 

Stępniowski Jakub - UKS SP1 Leżajsk zajął 
III – miejsce.

W turnieju tym po raz pierwszy udział 
wzięli najmłodsi zawodnicy z Klubu Szacho-
wego Miejskiego Centrum Kultury w Leżaj-
sku: Bartosz Różak, Oliwia Młynarska, Kon-
rad Dunicz, Michael Piersiak, Jakub Kopcie-
wicz, Jakub Figiela, Łukasz Cal, którzy od paź-
dziernika 2013 r. systematycznie uczestniczą 
w zajęciach, doskonaląc swoje umiejętności.

W opinii uczestników IX Mikołajkowego 
Turnieju Szachowego była to najlepsza im-
preza szachowa, która odbyła się w naszym 
województwie w 2013 r. W imieniu dzieci, 
młodzieży i dorosłych biorących udział w tym 
turnieju dziękuję bardzo serdecznie wszyst-
kim, którzy przyczynili się do zorganizowania 
tej imprezy: burmistrzowi Leżajska, staroście 
leżajskiemu, dyrekcji ZSL, dyrektorowi SP1  
w Leżajsku, zawodnikom z sekcji UKS SP1 
oraz wszystkim naszym sponsorom.

Andrzej Mazurkiewicz

W sobotę, 18 stycznia br. w Miejskim Cen-
trum Kultury w Leżajsku odbyła się noworocz-
na zabawa choinkowa dla 120 dzieci z rodzin 
objętych miejską pomocą społeczną. 

Dzieci i ich rodziców przywitał zastępca 
Burmistrza Leżajska Marek Karakuła. Zapro-
sił wszystkich do wspólnej zabawy. Dzieci 
tańczyły, uczestniczyły w grach i konkursach. 
Dla wszystkich uczestników choinkowego 
spotkania przewidziane były upominki i słod-
ki poczęstunek. Podczas zabawy swój kunszt 
wokalny zaprezentowały solistki z zespołu 
Meritum w Leżajsku, działającego pod kie-
runkiem Bartłomieja Urbańskiego. Wystąpiły: 
Wiktoria Bilska, Diana Cisek, Zuzia Kopyt, 
Weronika Kuczek i Ania Kuszaj.

Punktem kulminacyjnym imprezy było 
przybycie świętego Mikołaja. Na ten moment 
dzieci czekały najbardziej. Mikołaj rozdał 
120 paczek. Wszystkie obdarowane dzieci  
z uśmiechniętymi buziami wracały do do-
mów, mając nadzieję, że w przyszłym roku 
święty Mikołaj również o nich nie zapomni.

Organizatorem imprezy choinkowej był 
Urząd Miejski w Leżajsku, a cała zabawa sfi-
nansowana została ze środków pochodzących 
z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych na 2014 
rok.

Słowa podziękowania kierujemy do Pani 
Zofii Miemczyńskiej i Pani Beaty Kołodziej  
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Leżajsku za zaangażowanie i pomoc  
w sprawnej obsłudze tej imprezy. 

(jb)
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SEKRETY GARNKA 
pod red. specjalistki w dziedzinie żywienia Hanny Janiszewskiej-Celej 

PRZEDWIOŚNIE

TYLKO TY pod red. Małgorzaty Jakubowskiej

OWOC MŁODOŚCI I ZDROWIA

Wiosna tuż, tuż, a my tkwimy w zimowych 
przyzwyczajeniach żywieniowych. Żeby popra-
wić swoje samopoczucie, wygląd skóry, włosów, 
sylwetki, trzeba dokonać korekty ilości i wiel-
kości zjadanych porcji oraz rodzaju spożywa-
nych produktów.

Zazwyczaj poleca się w diecie zwiększenie 
ilości surowych warzyw i owoców. Warzywa 
wpływające na przemianę materii to: kapu-
sta, pomidory, papryka, brokuły, kalafiory. Na 
strawienie ogórków, rzodkiewki, selera nacio-
wego, sałaty i szparagów organizm potrzebuje 
więcej energii niż one same jej dostarczają. 
Dlatego można jeść je w większej ilości a do-
prawione oliwą, ziołami z dodatkiem oliwek, 
awokado lub ananasa staną się apetycznym 
daniem. Owoce sprzyjające poprawie me-
tabolizmu to: grejpfruty, ananasy i kiwi - te 
dwa ostatnie równocześnie ułatwiają trawie-
nie białka. Wskazane jest picie większej ilości 
napojów w postaci herbat owocowych lub zio-
łowych. Dietetycy polecają zieloną herbatę, 
która zawiera katechiny przyspieszające me-
tabolizm i spalanie tłuszczu. Jednakże zanim 
zaczniemy intensywną pracę nad pozbyciem 
się ,,nagromadzonych” w pasie centymetrów, 
to stopniowo przyzwyczajajmy organizm do 
zmiany menu. Niektórym osobom to wystar-
czy, ale dla pozostałych bez wysiłku fizyczne-
go efekt ,,odchudzania” będzie niewielki.

Grejpfrut jest owocem o pomarańczowo-
-czerwonym miąższu, który dobrze gasi pra-
gnienie, zawiera ~90% wody, cukier, kwasy 
organiczne, błonnik, karoteny w tym likopen, 
witaminy z grupy B, a także spore ilości wi-
taminy E. Witamina C zwiększa odporność  
i pobudza hormon redukujący tłuszcz w orga-
nizmie. Występuje w nim także związek – na-
ryngina odpowiedzialny za gorzki smak owo-
cu, ale także za jego działanie lekko przeczysz-

czające i wspomagające przemianę materii.
Por jest nisko kaloryczny, działa moczo-

pędnie, pobudza łaknienie, aktywizuje układ 
trawienny zawiera wapń, potas, pierwiastki 
działające zasadotwórczo. Polecany jest oso-
bom z dolegliwościami reumatycznymi, a za-
warte związki siarkowe działają w organizmie 
bakteriobójczo. Jedynie osoby cierpiące na 
schorzenia wątroby i wzdęcia, a także małe 
dzieci nie powinny jeść dużej ilości porów.

Seler jest wyjątkowym warzywem ze wzglę-
du na bogactwo składników odżywczych. 
Zawiera witaminę C (od 100 do 140 mg), 
witaminy B1, B2, PP, kwas foliowy, witaminę 
E i karoten. Zarówno w liściach, jak i w ko-
rzeniach seler posiada sole mineralne: potas, 
cynk, fosfor, żelazo, jod, białka oraz hormony 
roślinne. Częsta dieta selerowa dobrze wpływa 
na układ nerwowy, działa uspokajająco a rów-
noczesne ograniczenie tłuszczów zwierzęcych 
w diecie, ruch na świeżym powietrzu i słoń-
cu leczy reumatyzm i początkujący gościec.  
W medycynie ludowej maść selerową stoso-
wano na ropiejące rany. Cenny jest zarów-
no korzeń jak i liście. Spożywany na surowo 
eliminuje w organizmie szkodliwe produkty 
przemiany materii, pobudza trawienie zwłasz-
cza tłuszczów, korzystnie wpływa na pracę je-
lit, nerek. Dietetycy uważają seler za strażnika 
młodości, idealnej figury i dobrego samopo-
czucia. Seler jest warzywem chętnie wykorzy-
stywanym w kuracjach odchudzających (100 g 
korzenia to tylko 6 –8 kalorii).

Surówka wyszczuplająca z selerem
Składniki: 2 średnie korzenie selera, 2 

jabłka, 2 korzenie czarnej rzepy, sok z cytry-
ny. Wykonanie: warzywa dokładnie umyć, 
obrać, opłukać i utrzeć na nierdzewnej tarce. 
Umyte jabłka zetrzeć ze skórką. Wszystko wy-

mieszać i skropić sokiem z cytryny. Surówka 
spożywana na kolację doskonale pobudza tra-
wienie, wpływa żółciopędnie, żółciotwórczo  
i oczyszczająco na organizm. Usprawnia pracę 
jelit i usuwa zaparcia. Sprzyja ładnej figurze. 
Podawana jako przystawka do obiadu – zde-
cydowanie ułatwia trawienie tłuszczów.

Przystawka z grejpfrutem
Składniki: awokado najlepiej żeby było 

miękkie, grejpfrut, 4-6 kawałeczków łososia 
lub upieczonego mięsa z kurczaka lub indyka, 
oliwa, sól, pieprz do smaku, do dekoracji listki 
świeżych ziół np. kolendry, pietruszki, mięty 
lub innych (mogą być suszone). Wykonanie: 
Owoce dokładnie umyć, grejpfruta obrać ze 
skóry, podzielić na cząstki (1-2 cząstki grejp-
fruta zostawić na wyciśnięcie soku) i usunąć 
z nich białą skórkę. Z awokado usunąć pest-
kę, pokroić na plastry. Na plastrach awokado 
położyć cząstkę grejpfruta, awokado i znowu 
grejpfruta, spiąć wykałaczką, a na wierzch 
nabić kostkę mięsa lub łososia. Skropić oliwą  
i sokiem z grejpfruta. Schłodzić. Udekorować 
ziołami.

Seler naciowy zapiekany
Składniki: 1 kg selera naciowego, 40 g 

sera ementalera, 1 średnia cebula , 70 g masła,  
4 łyżki śmietany, 1 kostka bulionu  warzywne-
go, 2 łyżki soku z cytryny, szczypta soli, pieprz 
do smaku. Sposób przygotowania: Łodygi 
selera naciowego obrać, podzielić na około 
6 cm odcinki. Cebulę umyć, obrać i pokroić 
w kostkę, zeszklić na połowie masła, włożyć 
kawałki selera i smażyć około 5 minut. Potem 
wlać bulion, rozpuszczony w 500 ml wrzątku 
 i dusić 15 minut pod przykryciem. Żaroodpor-
ne naczynie wysmarować masłem, włożyć od-
cedzone selery. Śmietanę wymieszać z sokiem  
z cytryny, solą i pieprzem. Tak przygotowanym 
sosem polać selery, posypać startym serem  
i wiórkami masła. Wstawić do rozgrzanego 
piekarnika na 10 minut. Podawać z chrupkim 
pieczywem.

Awokado pochodzi z krajów Ameryki Środ-
kowej, w Europie znane od XVI wieku. Pierwot-
ne ludy Ameryki, Inkowie i Aztekowie wierzyli, 
że awokado jest silnym afrodyzjakiem. To prze-
konanie utrzymało się do dziś. Obecnie hoduje 
się je w każdym miejscu na świecie, które od-
znacza się ciepłym klimatem. W tym biznesie 
przoduje Izrael (tutaj awokado nazywane jest 
zielonym złotem i stanowi potęgą handlu).

Awokado to wspaniały owoc o wszechstron-
nym wykorzystaniu, bardzo smaczny i przede 
wszystkim zdrowy. To prawdziwy dar natury. 
W tym niepozornym owocu mieści się cała 
skarbnica cennych witamin i minerałów, które 
nie tylko dbają o nasze zdrowie, ale i mają zna-
mienny wpływ na poprawę urody.

Awokado jest bogate w niezbędne do życia 
kwasy tłuszczowe, które zapobiegają chorobom 
układu krążenia i chronią przed rakiem. Wła-
śnie ze względu na dużą zawartość tłuszczu na-
zywane jest owocem maślanym. Zawiera ono 
białko, beta-karoten, witaminy C, E i z grupy B, 
a także potas, magnez, wapń i fosfor. Dzięki za-
wartości tych cennych witamin i minerałów do-
skonale obniża poziom trójglicerydów oraz zły 
cholesterol, jednocześnie podwyższając dobry. 

Zapewnia prawidłowy rytm serca, reguluje ci-
śnienie tętnicze krwi. Jest wskazane w stanach 
przed cukrzycowych, ponieważ prawie w ogó-
le nie zawiera cukru, a przy okazji zmniejsza 
poziom insuliny we krwi.

Ze względu na dużą zawartość witaminy 
E awokado opóźnia procesy starzenia, za-
pewnia nam także urodę – poprawia strukturę 
skóry i dba o jej zdrowy wygląd. Doskonale 
nawilża, przez co zapobiega wysuszeniu skóry. 
To dlatego właśnie jest składnikiem wielu kre-
mów i balsamów do ciała. Jak wynika z badań 
przeprowadzonych przez naukowców z Uni-
versity of California w Los Angeles, awokado 
to najbogatsze źródło przeciwutleniaczy. To 
też najlepsze spośród 20 najczęściej spożywa-
nych owoców źródło luteiny, która chroni nas 
przed schorzeniami oczu.

Awokado idealnie sprawdza się jako natu-
ralny, domowy kosmetyk.

Jest jak bomba dobroczynnych składników, 
na dodatek doskonale przyswajanych przez 
skórę. Dlatego skutecznie ją odżywia, nawilża, 
regeneruje i pobudza do produkcji kolagenu. 
Tak, to właśnie ten owoc z Ameryki Południo-
wej odmładza skórę i nadaje jej promien-

ny blask! Według badań przeprowadzonych 
przez Technion-Israel Institute of Techno-
logy w 1991 roku, olej awokado ułatwia re-
generację komórek i pobudza je do produkcji 
kolagenu. Jest jak eliksir młodości, bo poma-
ga skórze zachować gładkość i elastyczność, 
opóźnia powstawanie zmarszczek.

Dzięki sterydom roślinnym awoka-
do zmiękcza skórę i zapewnia komfortowy 
efekt nawilżenia. Bogactwo zdrowych kwa-
sów tłuszczowych sprawia, że chroni przed 
słońcem, wiatrem i mrozem znacznie lepiej 
niż oleje z oliwek czy jojoby. Pomaga także 
skórze naprawić uszkodzenia spowodowane 
promieniami UV. Ten niezwykły owoc ma 
właściwości antybakteryjne (za sprawą kwa-
su pantotenowego i kwasów tłuszczowych). 
Dobroczynnie działa więc na skórę alergicz-
ną, szczególnie suchą, bo nie tylko wspaniale 
nawilża, ale też łagodzi podrażnienia.

ODŻYWKA DO WŁOSÓW Lśniące wło-
sy? Kobiety na Karaibach wiedzą, co robić!

Składniki: dojrzały owoc awokado, 2 łyżki 
jogurtu lub kwaśnej śmietany. Przygotowa-
nie: awokado obrać, miąższ rozgnieść, wymie-
szać na gładką pastę ze śmietaną lub jogurtem. 
Przygotowaną papkę wmasować we włosy  
i skórę głowy, przykryć czepkiem lub ogrza-
nym ręcznikiem. Poczekać 20 minut i spłukać, 
umyć włosy.

ZDROWIE i URODA
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Wynik końcowy turnieju:
1. MKS POGOŃ Proszowice, 2. LTS LE-

GIONOVIA Legionowa, 3. VEGA MOSIR 
Stalowa Wola 1, 4. UKS ÓSEMKA Siedlce, 
5. MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa 
Sarzyna, 6. VEGA MOSIR Stalowa Wola 2,  
7. ESPERANTO Warszawa, 8. UKS SOBIE-
SKI 46 Siedlce.

Wyróżniające się zawodniczki turnieju:
1. MKS POGOŃ Proszowice – Olga Pa-

sterniak, 2. LTS LEGIONOVIA Legionowo – 
Milena Paszyńska, 3. VEGA MOSIR Stalowa 
Wola 1 – Natalia Szajowska, 4. UKS ÓSEM-

SPORT 

SIATKARKI NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

TURNIEJ W STALOWEJ WOLI

W dniach 20-22 grudnia ub. r. leżajskie 
kluby siatkarskie działające przy Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Leżajsku brały udział w Mię-
dzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej w Sie-
miatyczach.

Reprezentowały nasze miasto w trzech 
kategoriach wiekowych: U18, U16, U12. Wy-
niki osiągnięte w kategorii U18 i U16 są tym 
bardziej wartościowe, gdyż rywalizowaliśmy z 
zespołami o 2 lata starszymi - w kategorii U12 
startowały dziewczęta UKS „Trójki” i osiągnę-
ły wyniki na miarę swoich możliwości, co cie-
szy zwłaszcza w konfrontacji z zespołami zza 
granicy. 

Wyniki U18: UKS Danex Siemiatycze 
– MUKS Leżajsk 0:3 (23-25, 23-25, 4-15), 
MUKS Leżajsk – MKS V LO Rzeszów 2:1 
(28-26, 25-22, 12-15), UKS Atena Warsza-
wa – MUKS Leżajsk 3:0 (25-15, 25-22, 15-2), 
MUKS Leżajsk – Rigas Volejbal Skola 1:2 (25-
23, 19-25, 13-15), MUKS Leżajsk – UKS Espe-
ranto Warszawa 2:1 (25-22, 25-17, 8-15).

Klasyfikacja końcowa: 1. Rigas Volejbal 
Skola (Łotwa), 2. UKS Atena Warszawa, 3. 
MKS MOS V LO Rzeszów, 4. MUKS Leżajsk 
Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, 5. UKS 
Esperanto Warszawa, 6. UKS Danex Siemia-
tycze.

Najlepsze zawodniczki Turnieju: Elizabe-
the Dikamane (Rigas VS), Agnieszka Gawlik 
(Atena), Agnieszka Bieniarz (MKS V LO), 
Karolina Ciołek (MUKS Leżajsk), Monika 
Grzęda (Esperanto), Magda Kowalczuk (Da-
nex).

Wyniki U16: MUKS 
Leżajsk – Tauras Wilno 
0:2 (14-25, 15-25), UKS 
Esperanto Warszawa 
– MUKS Leżajsk 2:0 
(25-9, 25-21), Marupe 
Team – MUKS Leżajsk 
2:0 (25-11, 25-12), MKS 
V LO Rzeszów – MUKS 
Leżajsk 2:0 (25-13, 25-
15), MUKS Leżajsk – 
MKS V LO Rzeszów II 
2:0 (25-23, 26-24), MUKS Leżajsk – MOSiR 
Siemiatycze 2:1 (28-26, 20-25, 15-10).

Klasyfikacja końcowa: 1. Marupe Team 
(Łotwa), 2. SM Tauras Wilno (Litwa), 3.UKS 
Esperanto Warszawa, 4. KS Torstar Kobyłka, 
5. MKS MOS V LO Rzeszów, 6. UKS Start Sze-
pietowo, 7. MUKS Leżajsk Elektrociepłow-
nia Nowa Sarzyna, 8. MOSiR Siemiatycze, 9. 
MKS MOS V LO Rzeszów II. 

Najlepsze zawodniczki Turnieju: Alicie 
Igale (Marupe), Auguste Ramelite (Tauras),

Kaja Kordiał (Esperanto), Wiktoria Stru-
cińska (Torstar), Izabela Wisz (Rzeszów), 
Sylwia Wiśniewska (Szepietowo), Magdalena 
Kozyra (MUKS Leżajsk), Anna Bajena (Sie-
miatycze), Kinga Kopacz (Rzeszów II).

Wyniki U12: UKS Leżajsk – UKS Le-
żajsk III 25-23, Siemiatycze II – Leżajsk II 
25-21, Wilno II – Leżajsk 26-24, Siemiatycze 
– Leżajsk III 6-25, Danex – Leżajsk II 25-16, 
Wilno – Leżajsk II 25-11, Leżajsk III – Ri-
gas VS 14-25, Rigas VS II – Leżajsk II 25-14,  

Leżajsk – Kobyłka 25-16, Esperanto – Leżajsk III  
25-13, Kobyłka II – Leżajsk II 15-25, Wilno II 
– Leżajsk III 25-18, Esperanto – Leżajsk 25-13, 
Rzeszów – Leżajsk II 25-12, Siemiatycze – Le-
żajsk 13-25, Marupe – Leżajsk II 25-12, Le-
żajsk – Rigas VS 19-25, Leżajsk III – Kobyłka 
25-14, Rigas VS II – Leżajsk 25-21, Siemiatycze 
II – Leżajsk III 8-25, Rzeszów – Leżajsk 25-13,  
Leżajsk II – Siemiatycze 25-15, Danex – Le-
żajsk III 10-25.

Klasyfikacja końcowa: 1. Tauras Wilno 
(Litwa), 2 UKS Esperanto Warszawa, 3. Ri-
gas Volejbal Skola (Łotwa), 4. Marupe Team 
(Łotwa), 5. Rigas Volejbal Skola II (Łotwa), 6. 
Tauras II Wilno (Litwa), 7. MKS MOS V LO 
Rzeszów, 8. UKS „Trójka” Leżajsk I, 9. UKS 
„Trójka” Leżajsk II, 10. UKS Danex Siemia-
tycze, 11. KS Torstar Kobyłka, 12. MOSiR 
Siemiatycze II, 13. UKS „Trójka” Leżajsk III, 
14. MOSiR Siemiatycze, 15. KS Torstar II Ko-
byłka.

Daniel Domagała

Zakończył się II Ogólnopolski Turniej w 
Piłce Siatkowej Dziewcząt w Stalowej Woli. 
Brała w nim udział drużyna siatkarek MUKS 
Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna

Po niezbyt dobrej sobotniej grze leżajsz-
czanek, w niedzielę przyszła nam walka  
o miejsca 5-8. Jest taka dewiza sporowców: 
porażka nie oznacza, że powinienem się pod-
dać, tylko że muszę bardziej się starać. Tak też 
zrobiły dziewczyny. Do każdego niedzielnego 
meczu podchodziły mocno zmotywowane 
i zdeterminowane, dzięki czemu 5. miejsce 
stało się ich łupem. W tym turnieju nagrodę 
dla najbardziej wyróżniającej się zawodniczki 
naszej drużyny otrzymała Maria Bigas. Za-
proszone drużyny, zgodnie z oczekiwaniami, 
zaprezentowały wysoki sportowy poziom.

Kolejność końcowa rozgrywek grupo-
wych:

Grupa A 1.MKS Pogoń Proszowice, 2.LTS 
Legionovia Legionowo, 3.VEGA MOSIR 
Stalowa Wola 2, 4.MUKS Leżajsk Elektrocie-
płownia Nowa Sarzyna.

Grupa B 1. VEGA MOSIR Stalowa Wola 
1, 2. UKS ÓSEMKA Siedlce, 3. ESPERANTO 
Warszawa, 4.UKS SOBIESKI 46 Lublin

KA Siedlce – Eliza Roguska, 5. MUKS Leżajsk 
Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, – Maria 
Bigas, 6. VEGA MOSIR Stalowa Wola 2 – Oli-
wia Tarnawska, 7. ESPERANTO Warszawa – 
Jagoda Kociołek, 8. UKS SOBIESKI 46 Siedlce 
– Paulina Świder.

Skład zespołu MUKS Leżajsk Elektro-
ciepłownia Nowa Sarzyna: Maria Bigas, Elż-
bieta Materna, Karolina Ciołek, Paulina Po-
powicz, Magdalena Kozyra, Anna Mierzwa, 
Sabina Franus, Sandra Kosiarska, Karolina 
Głodowska, Dominika Rejman oraz gościn-
nie w sobotę Agnieszka Kowal.

(dd)

SIATKÓWKA
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KĄCIK SZACHOWY

NA RYBY

PODARUJ 1 PROCENT

Teraz możesz sam zdecydować, na co zosta-
ną wykorzystane twoje pieniądze!

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym 
masz prawo do przekazania 1% swojego po-
datku na rzecz Organizacji Pożytku Publicz-
nego. Jest nią również Okręg Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego w Rzeszowie, który z kolei 
może przekazać te środki do naszego Koła,  
o ile taka adnotacja znajdzie się w wypełnio-
nym formularzu PIT.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rze-
szowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, w dniu 9 marca 2006 r., 
Polski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie 
został zarejestrowany jako Organizacja Pożyt-
ku Publicznego.

Powierzając pieniądze Okręgowi PZW  
w Rzeszowie pomagasz m. in. w:
• działaniach wspierających ochronę środowi-
ska naturalnego i wód Okręgu,
• poprawie stanu ichtiofauny rzek, zbiorników 
zaporowych, stawów itp.,
• zwiększeniu areału wód użytkowanych przez 
Członków Polskiego Związku Wędkarskiego,
• organizacji i wspieraniu sportu wędkarskie-
go.

Jak przekazać pieniądze ?
1. Wypełnij odpowiedni dla Ciebie PIT.
2. Wypełniając PIT, wpisz w odpowiednią ru-
brykę:
• numer KRS organizacji – pozycja 131 w for-
mularzu: 0000071222
• cel szczegółowy – pozycja nr 133 w formula-
rzu: Koło San Leżajsk – Ochrona Wód (OW))*
• zaznacz pozycję 134 formularza – gdy chcesz 
by nam podano Twoje dane (wg uznania)
3. Wypełnione zeznanie podatkowe zanieś, prze-
ślij do właściwego Tobie Urzędu Skarbowego.

Przekazując 1 % podatku na rzecz Polskie-
go Związku Wędkarskiego Okręg w Rzeszo-
wie, czy innej organizacji OPP nic nie tracisz. 
Zyskujesz jednak prawo do samodzielnej de-
cyzji o sposobie wykorzystania Twoich pienię-
dzy.

*) Uwaga - dodaj według wybranego celu 
dopisek: OW – ochrona wód; DS – działalność 
sportowa; DM – działalność młodzieżowa.

SSRyb. Koło SAN Leżajsk
podsumowanie 2013 (w nawiasie dane za 
2012 rok)

Społeczna Straż Rybacka grupa Leżajsk 
dokonała 59 (42) kontroli w 2013 roku. Skon-

trolowano 179 (130) wędkujących osób. War-
tość pracy społecznej strażników (117 (62,5) 
godzin kontroli) czyli 1198,33 (645,83) zł. Sa-
mochodami przejechano 1166 (983) km, wy-
stawiono delegacje na kwotę 347,38 (675,09) 
zł. 4 strażników i 1 wędkarz podjęło się do-
jazdu na kontrole za pomocą rowerów (było  
8 takich kontroli). Tym sposobem przejecha-
no 234 (374) km. 

Udział w kontrolach: Mączka Stanisław 
40 (26), Gdula Zdzisław 17 (14), Sienkiewicz 
Jacek 16 (12), Półtorak Marian 4 (3), Berezie-
wicz Łukasz 4, Kucharski Maciej 2.

Finanse: W Kole Leżajsk z 1% odliczenia 
podatku z deklaracją na ochronę wód otrzy-
maliśmy 255,90 (643,00) zł. - Bardzo dziękuję 
wszystkim, którzy zdecydowali się nas wes-
przeć! To bardzo dużo dla nas znaczy. Za 253 
zł zakupiono etui na legitymacje i odznaki dla 
części strażników, jest to ich test, borykamy 
się bowiem z problemem niszczenia się legi-
tymacji. Warunki, w jakich wykonujemy kon-
trole, nie sprzyjają papierowi. Jak widać przy 
podobnej liczbie kontroli i skontrolowanych 
osób mocno zostały ścięte koszty, stało się to 
dzięki determinacji części strażników, którzy - 
nie ma co tego ukrywać - ponieśli koszty tych 
kontroli. Ubolewam też, że tak drastycznie 
spadło wsparcie 1% - podejrzewam, że osoby, 
przekazujące swój podatek, zapomniały podać 
jako beneficjenta Koło Leżajsk. Jest to bardzo 
ważne, bo bez tego dopisku pieniądze zostaną 
w Okręgu, który oczywiście wykorzysta je na 
cele zgodne z zasadami OPP.

Wodom Cześć!
Stanisław „Esox” Mączka

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

        Witam w kolejnym wydaniu BM. Bardzo się cieszę, że szachy są coraz bardziej popularne wśród mieszkańców naszego miasta, 
szczególnie wśród najmłodszych. Dlatego też zachęcam wszystkie osoby, które chcą nauczyć się grać w szachy bądź poprawić swój poziom, 
do udziału w systematycznych zajęciach, które od października odbywają się w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku w każdą środę (godz. 
1600-1700 dla dzieci) oraz czwartek (godz. 1830-2000). 

Tradycyjnie polecam rozwiązanie kolejnych szachowych zadań. Powodzenia!!!
Rozwiązania zadań z ostatniego kącika szachowego w BM: Zad. 1 H:f8+, K:f8, Wd8 – mat. Zad. 2 H:h6+, K:h6, Wh3 – mat. Zad. 3 H:h7+, 

K:h7, Wh2 – mat. Zad. 4 H:h7+, K:h7, Kg2 - mat.
Andrzej Mazurkiewicz

Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni
Paul Morphy

Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe)

Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4
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CHINY
PODRÓŻE

29 listopada ub. r. w sali kameralnej Miej-
skiego Centrum Kultury w Leżajsku odbyło się 
spotkanie z dr. Januszem Fedirko. Tematem 
spotkania były Chiny.

Janusz Fedirko pochodzi z Myślenic, 
a w Leżajsku mieszka od 1983 roku. Z wy-
kształcenia geograf i religioznawca, absolwent 
dziennych studiów doktoranckich z zakresu 
kulturoznawstwa, współpracuje z samodziel-
ną Katedrą Bliskiego i Dalekiego Wschodu 
na Wydziale Studiów Międzynarodowych  
i Politycznych oraz z Instytutem Geografii  
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie. Jest autorem wielu 
artykułów popularno-naukowych publikowa-
nych w Miesięczniku Uniwersytetu Jagielloń-
skiego „Alma Mater”.

Na spotkanie przybyli licznie uczniowie  
z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku. Chiń-
ska cywilizacja należy do najstarszych na świe-

cie. Już około 1700 lat p.n.e. dynastia Shang 
rządziła społeczeństwem, które wynalazło 
brąz, znało sztukę pisania i zbudowało wiele 
miast. Chińczycy przez wiele lat uważali sie-
bie za lud szczególny, zamieszkujący „Państwo 
Środka”, znajdujące się w centrum wszech-
świata. Cesarz był Synem Niebios a wielki 
mur chiński, którego budowę setki ludzi przy-
płaciło życiem, ciągnący się na długości 3460 
km (od wschodniego wybrzeża, na północny 
wschód od Pekinu, do pustyni Mongolii We-
wnętrznej) powstrzymywał „barbarzyńców” 
otaczających Chiny. Jego budowa rozpoczęła 
się w III wieku p.n.e. Mur chiński składa się 
nie tylko z „czystej cegły i płyt betonowych”, 
to również sieć fortów i wież obserwacyjnych  
a także wałów obronnych ubitych z samej zie-
mi. To też szlak wzgórz i rzek.

Jednym z najsłynniejszych zabytków  
w Chinach jest „Zakazane miasto”. Brama 

Tienanmen (Brama Niebiańskiego Spokoju) 
jest „bramą” do Zakazanego Miasta. Znajduje 
się tam Pałac Cesarki zamieniony obecnie na 
muzeum. Był on siedzibą ostatnich dynastii 
chińskich Ming (1368 - 1644) i Qing (1644 - 
1911). Zakazane Miasto składa się z ok. 800 
pałaców i wielu pomniejszych budowli, które 
razem tworzą pełen harmonii układ. Naprze-
ciwko Bramy Niebiańskiego Spokoju znajduje 
się Hala Najwyższej Harmonii, w której odby-
wały się m.in. uroczystości koronacyjne.

Jedzenie w Chinach należy do rytuału,  
a w potrawach dominuje ryż, makaron- 
wstążki lub mantou, chlebki gotowane na 
parze. Mięso i ryby są tu traktowane jako 
dodatek do posiłku. Desery spożywane są po 
a czasem w trakcie posiłku, na przykład pie-
czone owoce w syropie. I oczywiście chińska 
herbata Cha - pije się ją zawsze i wszędzie  
w wielu odmianach: czerwoną, zieloną, czarną 
i w wielu podgatunkach. W dobrym zwyczaju 
jest pić do posiłku gorącą herbatę lub wodę.

Spotkanie było bardzo bogate w treści 
związane nie tylko z historią kraju, ale rów-
nież życiem codziennym. Prezentacja kilku-
set zdjęć dała wrażenie chwilowej podróży do 
tego egzotycznego kraju.

Spotkanie zostało zorganizowane przez 
MCK - Centrum Informacji Turystycznej  
i Kulturalnej w Leżajsku.

Iwona Tofilska

KOMUNIKATY TMZL
Szanowni Państwo,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej posiada status organizacji pożytku publicznego i figuruje w Krajowym Rejestrze Sądo-

wym (KRS) pod numerem: 0000275455.
Prosimy - wesprzyjcie nasze działania swoim 1%! 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.
O naszej działalności statutowej można dowiedzieć się więcej na stronie: www.tmzl.lezajsk.pl oraz z prasy lokalnej: Biuletynu Miejskiego. 

Jeżeli popieracie Państwo nasze działania prosimy o wsparcie finansowe. Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy. 
Zarząd i Członkowie TMZL.

*****
Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej zaprasza członków i sympatyków Towarzystwa na Walne Zebranie Członków, które 

odbędzie się w dniu 5 marca 2014 r. o godz. 16.30 w Sali Konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej, ul. Mickiewicza 20 A.
Zarząd i Członkowie TMZL
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