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Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku
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3 maja br. mieszkańcy Leżajska zgromadzili 
się w kościele farnym, by uczcić 223. rocznicę 
uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji.

Miejskie obchody Święta Konstytucji  
3 Maja rozpoczęła uroczysta Msza św. konce-
lebrowana w intencji Ojczyzny, której prze-
wodniczył kustosz Sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszenia o. Joachim Ciupa.

We wspólnej modlitwie uczestniczył tak-
że proboszcz parafii farnej pw. Trójcy Świętej  
i Wszystkich Świętych ks. Marek Cisek, który 
powitał wszystkich zebranych na tej niezwy-
kle podniosłej uroczystości – przedstawicieli 
władz miasta i powiatu, poczty sztandarowe 
organizacji i instytucji miejskich, kombatan-
tów, harcerzy, młodzież. Homilie wygłosił ks. 
Piotr Baraniewicz. Mówiąc o Ojczyźnie jako 
świątyni narodu oraz odwołując się do wyda-
rzeń historycznych, wskazał na zagrożenia, 
jakie dziś niepokoją Polskę.

Ceremoniał Mszy św. zapewnił Pluton Wie-
rzawice Szwadronu Podkarpacie w barwach 
20. Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskie-
go oraz Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2035 
przy ZSL w Leżajsku. Eucharystię uświetniła 
także Orkiestra Reprezentacyjna Szwadronu 
Podkarpacie – jedyna orkiestra kawaleryjska  
w kraju, a posługę liturgiczną pełnili ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku.

Dzieci przygotowały również pod kierun-
kiem nauczycieli – Jolanty Saneckiej, Barbary 
Koszmider i Pawła Palucha program poetyc-
ko-muzyczny, który został zaprezentowany 
po Mszy św. Uczniowie w pełnych wzruszenia 
słowach oddali hołd Matce Bożej Królowej 
Polski oraz twórcom Konstytucji 3 Maja.

Najmłodsi uczestnicy uroczystości zwrócili 
uwagę, iż dzisiejszą miarą patriotyzmu jest żyć 
nie tylko dla siebie, ale i dla innych.

(js)

WITAJ MAJOWA
 JUTRZENKO

DZIEŃ ZA DNIEM

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku z okazji kanonizacji Jana 
Pawła II – papieża Polaka i nowego świętego przygotowało koncert 
zatytułowany „Przyszliście do mnie”. Odbył się on 24 kwietnia br.  
w sali widowiskowej MCK. Wystąpili członkowie Grupy Teatralnej Ba-
ratario, Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego Hajduczki, Dziecięca Grupa 
Teatralna Awantura oraz Zespół Muzyczny Drogowskaz.

(mk)

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II DROGĄ DO BOGA
Pod tym hasłem 17 maja br. w leżajskiej Farze odbył się koncert de-

dykowany św. Janowi Pawłowi II. Podczas koncertu usłyszeliśmy Ka-
meralny Zespół Wokalno-Instrumentalny VIOLLINUSS z Jelnej oraz 
Chór Męski z Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce. Opracowanie 
i reżyseria koncertu: Mariola Jagiełło-Chrzan.

(ah)

Fot. Wacław Padowski
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identyfikację (czyli: imię i nazwisko, PESEL lub se-
ria i numer dowodu tożsamości) oraz adresu.

Czytelnicy pytają
Mam profil na Platformie Usług Elektronicz-

nych (PUE). Przeglądałem informacje zapisane 
na moim koncie w ZUS i mam wątpliwości co do 
wysokości moich składek. Czy powinienem inter-
weniować? Artur

Na kontach ubezpieczonych zapisywanych jest 
szereg istotnych danych, m.in. o wysokości zwa-
loryzowanego kapitału początkowego, zwalory-
zowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, 
składek na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 
nominalnej w podziale na miesiące, składek zewi-
dencjonowanych na subkoncie czy składek prze-
kazywanych na rachunek w otwartym funduszu 
emerytalnym (OFE). Są to dane, które będą miały 
wpływ choćby na wysokość przyszłej emerytury. W 
razie stwierdzenia nieprawidłowości należy podjąć 
interwencję w sprawie skorygowania błędnych da-
nych, odpowiednio u płatnika składek, czyli praco-
dawcy, a następnie w Zakładzie Ubezpieczeń Spo-
łecznych lub OFE.

KĄCIK RZECZNIKA ZUS

TWOJE KONTO W ZUS

ZUS BĘDZIE ZAKŁADEM 
EMERYTALNYM

Każdy ubezpieczony posiada indywidualne 
konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 
Jest ono zakładane jest na podstawie pierwszego 
zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Na koncie ubezpieczonego zapisywane są dane 
przekazywane do ZUS przez płatników składek  
w dokumentach ubezpieczeniowych (zgłoszenio-
wych i rozliczeniowych) oraz otwarte fundusze 
emerytalne (na podstawie elektronicznej wymiany 
danych dotyczących członkostwa ubezpieczonego 
w otwartym funduszu emerytalnym). Sprawdź, co 
znajduje się na twoim koncie i na co powinieneś 
zwrócić szczególną uwagę.

Jakie dane ewidencjonowane są na koncie 
ubezpieczonego? • dane identyfikacyjne: PESEL, 
imię i nazwisko, data urodzenia, rodzaj i numer 
dokumentu tożsamości, • dane adresowe, dane 
ewidencyjne: nazwisko rodowe, drugie imię, płeć, 
dane dotyczące niepełnosprawności, obywatelstwo, 
dane płatnika składek, • dane dotyczące przebiegu 
ubezpieczeń: okres i tytuł ubezpieczenia, podsta-
wy wymiaru składek, świadczenia/przerwy (okres, 
liczba dni, kwota), • informacje o członkostwie  
w otwartym funduszu emerytalnym i o terminach 
przekazania składek do tego funduszu, • informa-
cje o wysokości należnych i wpłaconych składek 
na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, 
wypadkowe i zdrowotne oraz o wysokości należnej 
i odprowadzonej składki na otwarty fundusz eme-
rytalny, • od maja 2011 r. w ramach konta ubez-
pieczonego Zakład prowadzi subkonto, na którym 
ewidencjonowana jest informacja o zwaloryzowa-
nej wysokości wpłaconych składek na ubezpiecze-
nie emerytalne i odsetek za zwłokę.

Które dane zewidencjonowane na koncie 
ubezpieczonego są dla Ciebie najważniejsze? 
Szczególną uwagę powinieneś zwrócić na: • infor-
macje o zwaloryzowanym kapitale początkowym,   
• informacje o zwaloryzowanej wysokości skła-
dek na ubezpieczenie emerytalne: a. należnych -  
w przypadku ubezpieczonych, którzy nie są płat-
nikami składek, b. wpłaconych - w przypadku 
ubezpieczonych, którzy są jednocześnie płatnika-
mi składek oraz osób współpracujących z osobami 
prowadzącymi pozarolniczą działalność. Na pod-
stawie tych danych wyliczana będzie Twoja przy-
szła emerytura z I filaru.

Informowanie o danych zgromadzonych na 
koncie ubezpieczonego. Jeżeli jesteś ubezpieczo-
nym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany 
- do 31 sierpnia każdego roku - przesyłać do Ciebie 
informację o stanie konta w ZUS według stanu na 
dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Wyjątkiem 
jest informacja za lata 2011 - 2012, którą ZUS wysy-
łał w 2013 r. ZUS, przekazując informacje o stanie 
konta za poszczególne lata, umożliwia ubezpieczo-
nym: • sprawdzenie poprawności zapisów w zakre-
sie danych identyfikacyjnych, ewidencyjnych oraz  
• składek na ubezpieczenie emerytalne. Dzięki 
temu, jeśli stwierdzisz nieprawidłowości, możesz 
podjąć działania, aby skorygowano błędne dane  
u płatnika składek, w ZUS, w OFE lub w instytucji 
obsługującej wpłaty. Informację, dotyczącą danych 
zgromadzonych na swoim koncie w ZUS, możesz 
również uzyskać bezpośrednio - w Sali Obsługi 
Klientów w każdej terenowej jednostce organiza-
cyjnej ZUS, przez Internet - po zalogowaniu na 
profil ubezpieczonego na Platformie Usług Elek-
tronicznych (PUE) lub korespondencyjnie. W tym 
celu powinieneś zwrócić się do ZUS z pisemnym 
wnioskiem o udzielenie informacji na formularzu 
ZUS ZZU lub z dowolnie sformułowanym pismem, 
pamiętając o podaniu danych umożliwiających 

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował 
oświadczenia od ubezpieczonych dotyczące po-
zostania w Otwartych Funduszach Emerytal-
nych. To jeden z elementów wdrażanej od począt-
ku roku ustawy z 6 grudnia 2013 roku o zmianach 
w OFE, która uczyniła z ZUS zakład emerytalny, 
docelowo wypłacający - bez ponoszenia dodatko-
wych kosztów - emerytury z I i II filara.

Między 1 kwietnia a 31 lipca członkowie OFE 
mogą zdecydować, w jaki sposób będzie dzielona 
ich składka emerytalna. Jeśli ubezpieczeni zdecy-
dują się pozostać w OFE, oświadczenie w tej spra-
wie mogą złożyć w ZUS osobiście, wysłać listem 
lub przesłać drogą elektroniczną. W tym ostatnim 
przypadku potrzebne będzie posiadanie bezpłatne-
go Profilu Zaufanego e-PUAP lub Profilu PUE (na 
Platformie Usług Elektronicznych ZUS), w które 
można się wyposażyć w każdej placówce ZUS. Pro-
fil Zaufany, czyli po prostu podpis elektroniczny, 
przyda się i później, zarówno w kontaktach z ZUS, 
jak i innymi urzędami. O ile do sprawdzenia stanu 
konta emerytalnego czy też obliczenia hipotetycz-
nej emerytury na pue.zus.pl podpis elektroniczny 
nie jest potrzebny, o tyle jest niezbędny do wy-
słania do ZUS formalnego wniosku (np. wniosku  
o potwierdzenie okresu ubezpieczenia, wysokości 
podstawy wymiaru składek).

Tegoroczny wybór, czy chcemy odkładać na 
emeryturę w ZUS i OFE, czy tylko w ZUS, nie bę-
dzie ostateczny. 

Ponownie będziemy mogli o tym zdecydo-
wać w 2016 r. Ustawa wprowadzająca dobrowol-
ność członkostwa w OFE przewiduje tzw. okienka 
transferowe. Co 4 lata, od 1 kwietnia do 31 lipca, 
otwierane będzie okienko transferowe podczas 
którego będziemy mogli ponownie zdecydować, 
czy chcemy, aby nasza składka emerytalna trafiała  
w większości do ZUS (85 proc.) i w części do OFE 
(15 proc.), czy w całości do ZUS.

Tak więc decyzja podjęta w tym roku nie będzie 
ostateczna. Podobnie jak w tym roku, oświadcze-
nie o przyszłej składce emerytalnej będzie można 
złożyć osobiście w oddziale ZUS, listownie i przez 
internet (za pośrednictwem e-PUAP).

Od 1 lutego 2014 r. zawarcie umowy z OFE 
nie jest już obowiązkowe. Natomiast osoby dopie-
ro rozpoczynające pracę będą mogły od razu (nie 
czekając na okienka transferowe) zawrzeć umowę  

z OFE nie później niż w terminie 4 miesięcy od daty 
powstania obowiązku. W przypadku braku zawar-
cia umowy z OFE, składki emerytalne będą trafiały 
w całości do ZUS.

Przepisy przewidują, że przez 10 lat przed osią-
gnięciem ustawowego wieku emerytalnego środki 
zgromadzone na koncie członka OFE będą stop-
niowo przekazywane każdego miesiąca do ZUS  
i zapisywane na indywidualnym subkoncie ubez-
pieczonego (tzw. suwak bezpieczeństwa).

Jest to mechanizm stopniowego przekazywania 
składek z OFE do ZUS na 10 lat przed osiągnięciem 
wieku emerytalnego. Środki te będą zapisywane 
na subkoncie. Mechanizm ten wprowadzono aby 
zabezpieczyć składki zgromadzone w OFE przed 
ewentualnymi niekorzystnymi wahaniami na ryn-
ku kapitałowym w okresie przed emeryturą. Za-
równo środki zgromadzone na subkoncie w ZUS 
jak i te odłożone w OFE podlegają dziedziczeniu. 

Suwak bezpieczeństwa będzie dotyczył zarówno 
osób, które zdecydowały się przenieść część przy-
szłej składki do ZUS, jak i tych, które chcą pozosta-
wić ją w OFE. Dzięki stopniowemu przenoszeniu, 
w momencie przejścia na emeryturę, wszystkie 
środki będą w ZUS, który będzie nam wypłacał 
jedną, dożywotnią, każdego roku waloryzowaną 
emeryturę. Zarówno środki gromadzone w OFE, 
jak i na subkoncie w ZUS podlegają dziedziczeniu.

Akcja przyjmowania oświadczeń w sprawie 
OFE zakończy się 31 lipca, ale dla ZUS nie będzie 
to oznaczało wakacji. 31 października Otwarte 
Fundusze Emerytalne przekażą do ZUS informa-
cje o liczbie i wartości jednostek rozrachunkowych 
umorzonych w dniu 3 lutego 2014 r Na jej podsta-
wie ZUS rozpocznie zapisywanie na subkontach 
ubezpieczonych określoną dla każdego z osobna 
wartość składki. Będzie to możliwe dzięki Kom-
pleksowemu Systemowi Informatycznemu ZUS, 
który jest w stanie precyzyjnie przeliczyć (algorytm 
musi uwzględnić korzystniejszą dla ubezpieczo-
nego wycenę umorzonych 3 lutego 2014 r. jedno-
stek uczestnictwa w OFE), a następnie zapisać tak 
ogromną ilość danych.

- ZUS staje się zakładem emerytalnym. Zgodnie 
z zasadą suwaka bezpieczeństwa, na 10 lat przed 
osiągnięciem wieku emerytalnego środki osoby ubez-
pieczonej w OFE będą stopniowo przekazywane do 
ZUS. Uchroni to przed ryzykiem „złej daty”, czyli 
sytuacją, w której ubezpieczony dostałby niższą eme-
ryturę ze względu na spadki notowań na rynkach fi-
nansowych. Dodam, że ZUS będzie obsługiwał nowe 
zadania nie zwiększając zatrudnienia ani kosztów 
działalności - mówi Małgorzata Bukała rzecznik 
prasowy Oddziału ZUS w Rzeszowie.

Małgorzata Bukała
rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Rzeszowie
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ROCZNICA

PAMIĘTNY DZIEŃ
Ten dzień 71 lat temu był bolesny nie tylko dla wielu rodzin, ale i dla 

wszystkich mieszkańców Leżajska, dla których Ojczyzna była bezcenną 
wartością.

28 maja 1943 roku przed świtem kordony hitlerowskiego wojska, 
policji i żandarmerii otoczyły miasto, aresztowało wielu leżajskich pa-
triotów zaangażowanych w walkę z okupantem. Jednych wywieziono 
do obozów koncentracyjnych, innych osadzono w więziennych celach, 
kilkanaście osób zastrzelono na ulicach, a najbardziej znienawidzonych 
przez hitlerowców członków podziemia Armii Krajowej skazano bez 
sądu na karę śmierci i tego samego dnia rozstrzelano.

Po wojnie na miejscu kaźni stanął pomnik upamiętniający to wy-
darzenie i 43 bohaterów, którzy tamtego tragicznego dnia oddali życie  
w obronie niepodległości swego kraju.

Każdego roku w tym miejscu po wieczornej uroczystej, koncelebro-
wanej mszy św. w intencji Ojczyzny i jej bohaterów w leżajskiej Farze 
u stóp pomnika gromadzą się mieszkańcy Leżajska od najstarszych po 
najmłodszych. Przychodzą w pochodzie z wieńcami i zniczami – du-
chowni, przedstawiciele samorządu, poczty sztandarowe szkół, instytu-
cji i organizacji, kombatanci, harcerze, wojskowi.

W tym roku przed pomnikiem o wydarzeniach tamtego bolesnego 
dnia sprzed 71 lat przypomniał burmistrz Leżajska Piotr Urban. Apel 
poległych odczytał dowódca Plutonu Wierzawice Szwadronu Podkar-
pacie w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego po-
rucznik Kawalerii Ochotniczej Paweł Guzy, po czym oddana została 
salwa honorowa. Przed pomnikiem złożono wieńce i kwiaty, zapalono 
znicze. Orkiestra Szwadronu Podkarpacie odegrała Rotę.

(bwl)
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w SZKOŁACH

Uczeń kl. 2b Gimnazjum Miejskiego w Le-
żajsku - Mateusz Adamiak został laureatem VII 
Powiatowego Konkursu Krasomówczego „PA-
TRONI NASZYCH SZKÓŁ”.

Konkurs odbył się 14 kwietnia br. w Zespo-
le Szkół im. prof. Franciszka Lei w Grodzisku 
Górnym. Temat przewodni tegorocznej edycji: 
„Znaki historii w mojej małej Ojczyźnie” miał 
zachęcić uczniów do poszukiwania śladów hi-
storii w regionie oraz rozbudzić zamiłowanie 
do pięknego posługiwania się polszczyzną.

Mateusz, pod kierunkiem polonistki Mał-
gorzaty Kowalskiej, przygotował ciekawe 
opowiadanie o historii starej kapliczki, która 
znajduje się przy ulicy Mickiewicza. Podczas 
oratorskiej prezentacji zachwycił jury nie tyl-
ko dbałością o piękno ojczystego języka, ale 
również swoim talentem aktorskim.

(mg)

28 marca br. pięciu uczniów z Gimnazjum 
Miejskiego w Leżajsku wzięło udział w finale 
Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego 
„PANGEA”.

Jak stwierdzili uczniowie - zadania były 
trudne, wymagające myślenia i podejmowa-
nia szybkich decyzji. Konkurencja duża, bo 
w każdej grupie wiekowej brało udział 500 
uczniów z całej Polski. W większości przy-
padków, uczniowie naszej szkoły znaleźli się  
w pierwszej pięćdziesiątce najlepszych.

Najwyższy wynik z całej leżajskiej piątki 
uzyskał uczeń klasy 1d Kajetan Walawski. 
Ponadto Kajetan zdobył dwunasty wynik  
w kraju, dzięki czemu znalazł się dwudziestce 
nagrodzonych w swojej kategorii. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
(mg)

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. 
kard. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku Zuzan-
na Czerwonka z klasy IIIa i Michał Karp z klasy 
Ia zdobyli III miejsce i wyróżnienie w III edycji 
Konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 
6 lat”.

Celem konkursu realizowanego w bieżącym 
roku szkolnym było promowanie i upowszech-
nienie najciekawszych inicjatyw podejmowa-
nych w celu zapewnienia dzieciom sześciolet-
nim przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej 
oraz promowanie aktywnego stylu życia, bez-
pieczeństwa i zdrowia wśród najmłodszych.

14 marca br. w Teatrze „Maska” w Rzeszo-
wie odbyła się Finałowa Gala Wojewódzkiego 
etapu regionalnego konkursu Ministra Eduka-
cji Narodowej „Mam 6 lat”, podczas której nasi 
uczniowie otrzymali nagrody z rąk Podkarpac-

MISTRZ POPISÓW                 
ORATORSKICH

KAJETAN WALAWSKI                    
I PANGEA

MAM 6 LAT I CHODZĘ DO 
„TRÓJKI”

LONDYN I MIASTA ANGLII W MAJOWY WEEKEND

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, 
gdyby nie fakt, że mój wyjazd na Wyspy Bry-
tyjskie był efektem zdobycia pierwszego miej-
sca w ogólnopolskim konkursie „Wartościowa 
Wycieczka Szkolna”, którego inicjatorem jest 
biuro podróży ATAS.

Konkurs adresowany jest do nauczy-
cieli, którzy organizują wyjazdy dla swo-
ich uczniów. Wycieczką, która przez jury 
ATAS została najwyżej oceniona, był wyjazd 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Le-
żajsku na regaty dookoła ziemskie Vendee 
Globe do Les Sables d’Olonne we Francji 7 
listopada 2012 roku. Wyjazd, jego organi-
zację, pomysł wyjścia poza schemat oraz 
różnorodność oceniono za jeden z kilku naj-
bardziej kreatywnych w Polsce. Chciałabym 
przypomnieć, że podczas regat uczniowie 
mieli okazję poznać żeglarzy o światowej 
sławie, w tym naszego rodaka Zbigniewa 
Gutkowskiego oraz wspierać ochronę środo-
wiska wodnego.

„Dobrze przygotowana wycieczka szkol-
na daje motywację do nauki, rozbudza 
chęć poznania świata, ułatwia przełama-
nie kompleksów. Pomaga również budo-
wać pozytywne relacje pomiędzy rówieśni-
kami. Podczas wycieczki można zachęcić 
młodzież do samodzielnego zdobywania 
wiedzy, rozwiązywania postawionych za-
dań i poszukiwania ścieżek własnego roz-
woju. Zorganizowanie wyjazdu wiąże się  
z dodatkową pracą i ogromną odpowiedzialno-
ścią. Żeby docenić wartość szkolnych wycieczek, 
wyróżnić aktywnych nauczycieli i pokazać, że 
warto podejmować takie inicjatywy, trzeba  
o tym mówić”– informują organizatorzy ak-
cji z Agencji Turystycznej ATAS, czołowego 
organizatora turystyki językowej i młodzie-
żowej w Polsce.

Nagrodę główną stanowił sześciodniowy 
wyjazd do Anglii oraz dyplom gratulacyjny 
dla organizatora wycieczki. W programie wy-
jazdu majowego znalazł się Londyn oraz zna-

ne na całym świecie miasta: Oxford, Windsor, 
Eton oraz Hampton Court. Oxford to przede 
wszystkim miasto uniwersyteckie, siedziba 
najstarszego anglojęzycznego uniwersytetu 
na świecie, kolebka nauki. W Windsor znaj-
duje się największy zamieszkiwany zamek; re-
zydencja królów angielskich. To tutaj królowa 
Elżbieta chętnie spędza weekendy przyjmując 
oficjalnych, jak i prywatnych gości. Nieopodal 
jest Eton, małe historyczne miasteczko znane 
z elitarnej męskiej szkoły z internatem (Eton 
College), założonej przez króla Henryka VI  
w latach 1440-1441. Ukończyli w nim edu-
kację między innymi premier D. Cameron 
oraz synowie księcia Karola i Diany – Wiliam  
i Harry. Hampton Court to pałac na po-
łudniowo-zachodnim krańcu Londynu,  
w czasach Tudorów własność Henryka VIII. 
Miejsca warte odwiedzenia, bogate w historię 
i niezwykle malownicze. Wspaniała nagroda 
za ciekawą wycieczkę szkolną.

Małgorzata Murdzia

kiego Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa. Miłą 
niespodzianką dla wszystkich uczestników 
konkursu oraz ich rodziców było przedstawie-
nie pt. „Mała Syrenka” w wykonaniu aktorów 
Teatru „Maska”. 

Uśmiechy na twarzach naszych finalistów 
świadczą o tym, że już od najmłodszych lat 
sukcesy cieszą i są źródłem satysfakcji. Są także 
dowodem na to, że dzieci sześcioletnie potra-
fią sobie świetnie poradzić w szkolnej rzeczy-
wistości. Życzymy wszystkim sześciolatkom 
- pierwszakom podobnych sukcesów. Powo-
dzenia! 

(er)
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INWESTYCJE W MIEŚCIE

Wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Eu-
ropejskiej pojawiły się nowe rozwiązania  
i nazwy: Programy Operacyjne, fundusze 
unijne... Większość z nich dotyczyła inwe-
stycji. Także w Leżajsku.

Najważniejsze i największe z nich to pro-
jekty infrastrukturalne. Wśród nich są zakoń-
czone w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na 
lata 2004-2006 projekty: 

• „Rozbudowa układu komunikacyjne-
go w północno-wschodniej części miasta 
Leżajsk pod działalność SSE EURO-PARK” 
w zakresie infrastruktury drogowej (ulice  
W. Śląskiego, Baczyńskiego, Klonowa, Akacjo-
wa, Wierzbowa, Podolszyny, Boronia) o warto-
ści końcowej 2 932 333,39 zł i dofinansowaniu  
z EFRR w kwocie 2 085 619,35 zł oraz z bu-
dżetu Państwa w wysokości 278 082,58 zł, 

• „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyj-
nej i gospodarczej wschodniej części miasta 
Leżajsk” z zakresu infrastruktury wodno-
-kanalizacyjnej (budowa sieci wodociągów, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej) o warto-
ści 1 142 569,06 zł z dofinansowaniem EFRR  
w kwocie 533 121,66 zł i z budżetu Państwa  
w wysokości 106 624,33 zł

Bardzo ważną rolę dla mieszkańców mia-
sta i przybywających turystów spełniają także 
projekty w zakresie społecznym do których 
należą zrealizowane przez Miejskie Centrum 
Kultury w Leżajsku w partnerstwie z Powia-
tem Leżajskim: 

• projekt „Walory turystyczne i kulturo-
we Ziemi Leżajskiej i Pereczyńskiej szansą 
na lepsze wykorzystanie potencjału regio-
nalnego” o wartości 185 600 zł zrealizowany  
z dofinansowaniem w wysokości 157 760 zł ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Sąsiedz-

twa INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska – Bia-
łoruś – Ukraina 2004-2006.

W ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007-2013 największe projekty to: 

• „Modernizacja układu komunikacyj-
nego dróg miejskich w Leżajsku wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 877 Leżajsk – Naklik 
w obrębie węzła Leżajsk” (ulice Polna, Borki  
i Długa) o wartości 3 059 388,79 zł i dofinan-
sowaniu z EFRR w wysokości 2 124 709,92 zł,

 
• „Rozbudowa Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Leżajsku z budową sali sportowej  
32 x 20 m i z wyposażeniem dla potrzeb kształ-
cenia ustawicznego” o wartości 4 775 137,16 zł 
z dofinansowaniem z EFRR w wysokości  
3 209  638,58 zł oraz z Ministerstwa Sportu  
i Turystyki (Fundusz Rozwoju Kultury Fi-
zycznej) w wys. 900 000 zł, 

• „Budowa drogi gminnej łączącej ul. 
Jagiełły z obwodnicą miasta Leżajsk w cią-
gu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl” 
(tzw. „łącznik”) – łączny koszt 2 320 099,25 zł,  
w tym dofinansowanie 1 713 451,90 zł (Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

• „Rewitalizacja i zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej wokół zabytkowego 
rynku miejskiego w Leżajsku”, Monitoring 
okolicy rynku miejskiego, przebudowa Pla-
cu Targowego przy ul. Sikorskiego, zago-
spodarowanie wąwozu i budowa parkingu 
za Domem Książki, remont ratusza, remont 
biblioteki. Łączny koszt całego projektu  
4 380 698,25 zł, w tym dofinansowanie  
2 761 307,35 zł (2 649 553,98 zł Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego i 111 753,37 
zł Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego).

• „Rozbudowa i modernizacja infra-
struktury Miejskiego Centrum Kultury  
w Leżajsku niezbędnym czynnikiem rozwo-
ju kulturowego i turystycznego w regionie”- 

CZY WARTO BYŁO?

łączny koszt całego projektu 3 964 602,72 zł, 
w tym dofinansowanie 3 216 220,10 zł  
(2 843 220,10 zł Europejski Fundusz Roz-
woju Regionalnego i budżet Państwa oraz  
373 000,00 zł dotacja Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego).

• „Energia słoneczna w obiektach Miasta 
Leżajsk czynnikiem poprawy środowiska 
naturalnego" (systemy solarne dla Krytej 
Pływalni i budynku zaplecza na stadionie 
miejskim – łącznie 66 paneli solarnych) łącz-
ny koszt całego projektu 528 776,39 zł, w tym 
dofinansowanie 446 537,63 zł (Europejski 
Fundusz Rozwoju).

• Aktualnie trwa realizacja projektu „Bu-
dowa targowiska stałego w mieście Leżajsk” 
- łączny koszt całego projektu 1 620 000,00 zł, 
w tym dofinansowanie 952 347,76 zł (Pro-
gram Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Łącznie wartość wskazanych wyżej pro-
jektów w przeważającej większości inwesty-
cyjnych wyniosła 24 908 205,01 zł, w tym 
uzyskane dofinansowanie: 18 207 338,58 zł.

Duże znaczenie miała także realizacja 
systemowych projektów z zakresu opieki 
socjalnej realizowany z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej: „Czas na aktywność  
w Gminie Miejskiej Leżajsk”, których wartość 
dofinansowania w latach 2008-2014 wyniosła  
1 941 914 zł.

Jednak największe znaczenie dla Miasta 
ma realizowany aktualnie przez General-
ną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Rzeszowie w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko projekt: „Ob-
wodnica Leżajska w ciągu drogi krajowej 
nr 77 Lipnik – Przemyśl” o długości 7,7 km 
– wartość 110,4 mln zł. Kontrakt współfi-
nansowany jest ze środków Unii Europejskiej  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego – 85% dofinansowanie z Unii, 15% 
ze Skarbu Państwa.
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Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku

COMENIUS 
 „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”

To projekt wielostronny zaakceptowany 
przez Agencję Narodową „Around the World 
A Race for the Environment” - AWARE. Je-
dyny w skali międzynarodowej, który łączył te-
matykę ochrony środowiska wodnego z żeglar-
stwem i zakładał ścisłą współpracę z żeglarzami 
o światowej sławie, takimi m.in. jak: Jean – Pier-
re Dick, Dee Caffari, Tolga Pamir, Anna Corbel-
la, Steve White, Volkan,, Hakan Yemlihaoglu, 
Zbigniew Gutkowski oraz wieloma innymi.

Koordynatorem projektu realizowanego od 
1 września 2011 roku, a zakończonego w lipcu 
2013 roku była francuska szkoła z Roquesteron 
– Groupe Scolaire du Soleil, miejcowości po-
łożonej malowniczo między Alpami a Lazuro-
wym Wybrzeżem. Partnerami w projekcie były: 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku, Alverstoke 
C of E Aided Junior School, Gosport - Anglia, 
Colegio Publico La Fresneda Siero - Hiszpania, 
Ecole Elementaire du Centre, Le Sables D’Olon-
ne - Francja. Projekt finansowany ze środków 
UE w wysokości 20 000 Euro. Zrealizowano 
między innymi 6 wyjazdów uczniów do Go-
sport w Anglii i 6 do Les Sables D’Olonne, mia-
sta położonego na Wybrzeżu Atlantyckim we 
Francji i słynnego z wydarzenia o sławie świato-
wej – Vendee Globe – regat solo dookoła Ziemi, 
w których żeglarze nie zawijają do portów i nie 
otrzymują pomocy z zewnątrz. W tych regatach 
i spotkaniu z żeglarzami uczestniczyli m. in. 
uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 
1 w Leżajsku.

Partnerów projektu SP1 gościła w dniach  
2 - 8 czerwca 2013 roku - łącznie ponad 50 osób, 
w tym ponad 30 uczniów ze szkół we Francji  
i Anglii.

(rp)

Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku

COMENIUS
UNIJNE PROJEKTY EDUKACYJNE

W latach 2010 - 2012 Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Leżajsku realizowała wespół z trzema 
innymi placówkami oświatowymi z Hiszpanii, 
Wielkiej Brytanii i Włoch projekt „Poznawa-
nie dziedzictwa kulturowego oczyma naszych 
europejskich partnerów w interaktywnym świe-
cie”, który był finansowany z funduszy unijne-
go programu Comenius. Nadrzędne cele tego 
edukacyjnego przedsięwzięcia obejmowały: 
pogłębianie wiedzy o rozmaitych aspektach 
kultury europejskiej; kształtowanie postaw  
w duchu wzajemnego zrozumienia i tolerancji; 
przełamywanie stereotypów i uprzedzeń; pod-
noszenie kompetencji językowych uczniów  
i kadry pedagogicznej; promowanie stoso-
wania nowych technologii informacyjnych  
i komunikacyjnych w edukacji szkolnej; rozwi-
janie kreatywności i umiejętności współpracy  
w grupie; promowanie rodzinnej miejscowo-
ści i własnego kraju; wymianę doświadczeń 
pedagogicznych.

Jesienią 2012 roku „dwójka” przystąpiła do 
realizacji kolejnego dwuletniego międzyna-
rodowego projektu „Zdrowe dzieci – zdrowa 
szkoła”, również w ramach Comeniusa. Przed-
sięwzięcie to, w którym oprócz leżajskiej SP 2 
uczestniczą jeszcze szkoły z Niemiec, Francji, 
Grecji, Hiszpanii, Portugalii Turcji i Włoch, 
ma przede wszystkim charakter profilaktycz-
ny. Jego główne założenia dotyczą upowszech-
niania wśród młodych ludzi zdrowego stylu 
życia i kształtowania umiejętności tworzenia 
przyjaznych relacji międzyludzkich. Projekt 
zakłada ponadto promowanie nauczania języ-
ków obcych oraz pogłębianie wiedzy o rozma-
itych aspektach kultury europejskiej.

Na realizację każdego z wymienionych 
projektów Szkoła Podstawowa nr 2 w Le-
żajsku otrzymała z unijnych środków po  
15 000 euro. Pozyskane fundusze przeznaczo-
no na organizację różnorodnych imprez dy-
daktycznych dla całej społeczności uczniow-
skiej i na sfinalizowanie szkoleniowych wyjaz-
dów przedstawicieli kadry nauczycielskiej do 
partnerskich instytucji oświatowych za grani-
cą. W działania projektowe w obydwu przy-
padkach zaangażowali się wszyscy uczniowie 
klas 1 - 6. Pieczę nad prawidłowym przebie-
giem realizowanych zadań sprawuje grupa 12 
nauczycieli.

(lk),  Fot. Anna Szczawińska

CZY WARTO BYŁO?
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CZY WARTO BYŁO?
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

CO ZYSKALIŚMY 
NA CZŁONKOSTWIE W UE?

MOPS w Leżajsku, jak wiele innych insty-
tucji, starał się wykorzystać możliwości wyni-
kające z naszego członkostwa we wspólnocie 
europejskiej dla dobra mieszkańców naszego 
miasta, zwłaszcza tych najuboższych.

Działania, które były bezpośrednio kreowa-
ne przez MOPS:

Jedną z poza statutowych działalności Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżaj-
sku było włączenie się do realizacji programu 
PEAD, który stanowi skrót francuskiej nazwy: 
Programme Europeen d’Aide aux plus Demu-
nis, co po polsku brzmi: Europejski Program 
Pomocy Żywnościowej. W Polsce dystrybucją 
żywności w ramach tego programu zajmowała 
się m.in. Federacja Polskich Banków Żywno-
ści. Nasz ośrodek razem ze stowarzyszeniem 
„Dobry dom” współpracował z Podkarpackim 
Bankiem Żywności w Rzeszowie. W latach 
2005-2013 sprowadzono i rozdysponowano 
wśród klientów Ośrodka łącznie ponad 421 
ton żywności o wartości ponad 1 108 000 zł, 
z czego „na czysto”, po uregulowaniu przez 
miasto opłaty ok. 4,5% wartości odebranych 
towarów, najubożsi obywatele Leżajska zyskali 
żywność za ponad 1 058 000 zł. W tych latach 
rocznie korzystało z tej formy wsparcia od 600 
do 970 osób. 

Pracownicy MOPS w Leżajsku w celu po-
prawy jakości i profesjonalizmu pracy dla 
społeczności Leżajska, korzystali z nieod-
płatnych szkoleń w większości realizowanych 
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Rzeszowie w ramach projektu „Szkolenia  
i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytu-
cji pomocy społecznej działających na tere-
nie województwa podkarpackiego powiązane  
z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych 
zadań”. W latach 2008-2013 skorzystano z ok. 

30 takich szkoleń. W tym okresie również  
3 pracowników ośrodka ukończyło nieodpłat-
ne studia podyplomowe w ramach powyż-
szego programu. Dzięki temu zaoszczędzono  
w budżecie MOPS kilkadziesiąt tysięcy zło-
tych.

Głównym projektem, realizowanym przez 
ośrodek w latach 2008 – 2014 ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, był „Czas na aktywność  
w gminie miejskiej Leżajsk”. Dotychczas wzię-
ło w nim udział 160 osób. Projekt skierowa-
ny jest do osób zamieszkujących na terenie 
Leżajska. Uczestnikami projektu mogły zo-
stać osoby bezrobotne, niepracujące, a tak-
że zatrudnione (w tym rolnicy), pozostające 
w wieku aktywności zawodowej, zagrożone 
wykluczeniem społecznym z problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi oraz korzy-
stające ze świadczeń pomocy społecznej. 
Celem głównym projektu było zmniejsze-
nie zjawiska marginalizacji i wykluczenia 
społecznego uczestników: z terenu Leżajska, 
poprzez wspieranie zdolności do zatrudnie-
nia i spełniania ról społecznych. Uczestnicy 
m.in. brali udział w warsztatach kompeten-
cji i umiejętności społecznych, zajęciach  
z psychologiem, spotkaniach z doradcą zawo-
dowym, kursach i szkoleniach zawodowych, 
wyjazdowej terapii rodzinnej, warsztatach 
prawidłowego żywienia a w ostatnim roku 
również w 3 miesięcznych stażach zawodo-

wych. Dzięki uzyskanym kwalifikacjom ok. 30 
osób podjęło pracę (do końca 2013 r.). Poprzez 
wsparcie finansowe z Unii Europejskiej moż-
liwe również było zatrudnienie pracowników 
socjalnych w liczbie 4 osób (3,5 etatu) i wy-
pełnienie ustawowego obowiązku co do liczby 
pracowników socjalnych w gminie. W latach 
2008-2014 (włącznie z 2014) kwota dofinan-
sowania projektu z Europejskiego Funduszu 
Społecznego wyniosła ponad 1 941 914 zł.

(kr)

Szkoła Podstawowa nr 3

COMENIUS 
„KOMIKSY I KRESKÓWKI W EUROPIE”

Od września 2009 roku do maja 2011 roku 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku ucznio-
wie klas IV-VI wraz z nauczycielami realizowali 
projekt „Komiksy i kreskówki w Europie” w ra-
mach Programu Comenius „Uczenie się przez 
całe życie”, który został sfinansowany ze środ-
ków Komisji Europejskiej.

Koordynatorem całego projektu została 
szkoła w Grecji, natomiast pozostałe placów-
ki z Polski, Hiszpanii, Bułgarii i Turcji pełniły 
funkcję partnera. Uczestniczyło w nim 6 na-
uczycieli i 150 uczniów. Celem partnerstwa 
było przedstawienie europejskiego wymiaru 
historii komiksów i kreskówek, poznanie cha-
rakterystycznych dla danego kraju postaci  
z bajek, wymiana informacji kulturowych, 
zwyczajów kulinarnych, poszerzanie wiedzy 
nt. flory i fauny, przygotowanie przewodni-
ków, kalendarzy z ważnymi uroczystościami. 
Projekt zakładał również przedstawienie in-
nym partnerom codziennego życia całej spo-
łeczności szkolnej, poznanie podobieństw  
i różnic między krajami. Ponadto uczniowie 
mieli okazję rozwijać swoje umiejętności ję-
zykowe w trakcie wykonywania zadań projek-
towych poprzez tworzenie tekstów w języku 
angielskim. Poszerzali wiedzę z zakresu tech-
nologii informacyjnej poprzez tworzenie pre-
zentacji multimedialnych, filmików oraz stron 
internetowych, utrzymywali kontakt mailowy  
z uczniami z krajów partnerskich. Prace 
uczniów z SP 3 zostały zgromadzone w dwóch 
albumach, które zaprezentowano w Hiszpanii  
i Polsce. W trakcie realizacji projektu odbywały 
się spotkania organizowane przez poszczególne 
kraje partnerskie, podczas których dzielono się 
swoimi wrażeniami z projektu, dyskutowano  
o sposobach pracy i podziale czynności, wy-
mieniano informacje kulturowe (broszury, 
ulotki, książki). Spotkania te odbyły się w Hisz-
panii, Polsce, Bułgarii, Grecji i Turcji.

(bj)

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w niedzielę, 25 maja br. odbyły się w naszym kraju wybory 51 posłów do 
Parlamentu Europejskiego. Jak wybierano europosłów w Leżajsku? 

Wyniki zbiorcze głosowania: • liczba uprawnionych do głosowania - 11921, • liczba wydanych kart – 3282, • liczba ważnych kart – 3282,  
• frekwencja wyborcza – 27,53%, • liczba głosów ważnych – 3198, • procent ogólnej liczby głosów – 97,44%.

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze (kolejność wg numerów list): 1. Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa 
Ziobro – 116 głosów, 2. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy - 47 głosów, 3. Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej-Unia Pracy - 120 głosów, 4. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 1536 głosów, 5. Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa 
Plus Twój Ruch 81 głosów, 6. Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina - 75 głosów, 7. Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza 
Korwin-Mikkego - 276 głosów, 8. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 841 głosów, 9. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Lu-
dowe - 106 głosów.

Największą liczbę głosów z poszczególnych Komitetów Wyborczych otrzymali w Leżajsku: Tomasz Poręba (Prawo i Sprawiedliwość) 
– 871, Marek Ordyczyński (Platforma Obywatelska) – 433, Waldemar Zarębski (Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikkego) – 148, Tomasz 
Kamiński (SLD-Unia Pracy) – 77, Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) – 76, Mieczysław Golba (Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro) – 68, Marta 
Niewczas (Europa Plus Twój Ruch) – 51, Kazimierz Jaworski (Polska Razem Jarosława Gowina) – 48, Marcin Siembida (Ruch Narodowy) – 21.
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SPRAWOZDANIE Z XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU

SPRAWOZDANIE Z XXXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU

INFORMATOR URZĘDOWY 

10 kwietnia 2014 r. odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej  
w Leżajsku. W obradach uczestniczyło 12 radnych, na ogólną liczbę 
15. Sesja ta była zdominowana sprawozdaniami za rok ubiegły.

Tradycyjnie na początku Rada wysłuchała informacji Komendanta 
Powiatowego Policji w Leżajsku, Komendanta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej oraz Komendanta Straży Miejskiej, o stanie bez-
pieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Leżajska za 2013 
rok. Potem odbyła się dyskusja. 

Następnie Rada zapoznawała się z kolejnymi sprawozdaniami  
i informacjami dotyczącymi roku 2013, których złożenie wynika  
z odrębnych przepisów ustawowych. I tak:

• kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku 
złożył sprawozdanie z działalności Ośrodka. Przedstawił Radzie ocenę 
zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasto Leżajsk oraz sprawoz-
danie z realizacji Programu Wspierania Rodziny,

• przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie złożyła coroczne sprawozdanie z działalności 
powołanego przez Radę Zespołu,

• pracownicy Urzędu w imieniu Burmistrza przedstawili - spra-
wozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Leżajsk  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego; sprawozdanie z udzielonych ulg  
w spłacie wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, mających 
charakter cywilnoprawny oraz informację o zgłoszonych żądaniach  
i wydanych decyzjach, związanych z uchwaleniem planu miejscowego 
lub jego zmianą.

W dalszej części obrad Rada podjęła trzy uchwały:

29 maja 2014 r. odbyła się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku.  
W obradach uczestniczyło 12 radnych, na ogólną liczbę 15.

Na sesji tej Rada podjęła uchwały w następujących sprawach:
• w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola pu-

bliczne prowadzone przez Gminę Miasto Leżajsk – spełniając wymóg 
ustawowy Rada podjęła uchwałę, która uregulowała prawnie obowią-
zującą od września ubiegłego roku opłatę, za sprawowanie przez przed-
szkola opieki nad dzieckiem (w czasie przekraczającym czas bezpłat-
nego nauczania i wychowania), utrzymując ją w wysokości 1,00 zł za 
jedno dziecko, 

• w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw poło-
żonych na terenie Gminy Miasto Leżajsk - Rada uchwaliła regulamin 
korzystania z placów zabaw położonych przy ulicach Mickiewicza 
- Sandomierskiej (Ogródek Jordanowski), Kopernika, Popiełuszki  
i Franciszkańskiej. Regulamin zacznie obowiązywać po upływie 14 dni, 
od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego,

• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 
2014 rok – zmiany dotyczą dochodów i wydatków budżetowych oraz 
przyjętych w planie przychodów i rozchodów. Zwiększona została m. 
in. kwota na wykupy terenów pod przyszłe inwestycje o 120 tys. zł, 
ustalono dotację inwestycyjną dla MCK w wysokości 68 tys. zł, jako 
wkład własny do pozyskanych środków z Ministerstwa Kultury oraz 
dotację inwestycyjną na zabytki (prace konserwatorskie i remontowe 
przy w Klasztorze O.O. Bernardynów w Leżajsku) w wysokości 50 tys. 
zł. Wprowadzono do budżetu przychody budżetowe z tytułu wolnych 
środków, pochodzących z rozliczeń bilansowych za 2013 rok w wyso-
kości 674 tys. zł. Kwota ta została rozdysponowana na zmniejszenie 
wyniku finansowego przeznaczonego na spłatę zobowiązań kredyto-
wych 150 tys. zł, na spłatę kredytu 90 tys. zł oraz na inne rozchody  
z tytułu rozliczeń krajowych 434 tys. zł,

• w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Miasto Leżajsk na lata 2014-2019 – w związku ze zmianami wprowa-

• w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzęta-
mi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Leżajska  
w 2014 roku - Rada przyjęła program określający zadania służące zapew-
nieniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2014 roku. Zadania te,  
w zależności od zaistniałych potrzeb to: odławianie bezdomnych zwie-
rząt, opieka weterynaryjna, dokarmianie, odbiór i utylizacja padłych 
bezdomnych zwierząt, edukacja. Na działalność tą zostały zabezpie-
czone w budżecie środki finansowe w wysokości 5 tys. zł plus 500 zł  
(z ochrony środowiska) na utylizację padłych zwierząt, 

• w sprawie wniesienia do Miejskiego Zakładu Komunalnego  
Sp. z o.o. w Leżajsku wkładu niepieniężnego – Rada wyraziła zgodę na 
wniesienie do Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku, 
tytułem wkładu niepieniężnego (aportu), majątku wodociągowo-kana-
lizacyjnego wytworzonego przez Miasto w ubiegłym roku - kanalizacji 
sanitarnej przy ul. Długiej i sieci wodociągowej przy ul. Kąty w Leżaj-
sku o łącznej wartości 166.904,90 zł. W zamian za to, Miasto obejmie  
w Zakładzie 278 udziałów,

• w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu 
Powiatowym w Leżajsku - w związku z wyznaczonymi na 25 maja br. 
wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, Rada na podstawie 
Kodeksu Wyborczego utworzyła na terenie miasta Leżajska odrębny 
obwód głosowania nr 9, obejmujący Szpital Powiatowy w Leżajsku do 
przeprowadzenia głosowania. 

Na koniec przewodniczący stałych Komisji Rady złożyli sprawozda-
nia z działalności swoich Komisji za rok 2013.

W wolnych wnioskach radni zostali zapoznani z korespondencją 
kierowaną do Rady a następnie zgłaszali różne zapytania i sprawy do 
dyskusji. 

C. Turosz

dzonymi w budżecie miasta na 2014 rok w zakresie planu dochodów  
i wydatków oraz planu przychodów i rozchodów, Rada dokonała zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leżajska na lata 2014 – 
2019,

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6/14 „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Leżajska” dotyczącej budowy kotłowni miejskiej, w rejonie ulicy Wł. Ja-
giełły w Leżajsku – Rada postanowiła przystąpić do sporządzenia zmia-
ny Studium w zakresie budowy „Kotłowni Miejskiej”,

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 7/14 „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Leżajska” w zakresie obszarów udokumentowanych złóż kopalin 
– zmiana ma na celu wprowadzenie do Studium obszarów złóż kopa-
lin znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Leżajska, 
określonych w zatwierdzonych dokumentacjach geologicznych, co jest 
obowiązkiem ustawowym każdej gminy,

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Nr 66/14 „Kotłownia Miejska” dla terenu 
położonego w rejonie ul. Wł. Jagiełły w Leżajsku – Rada postanowiła 
przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Wł. Jagiełły w Le-
żajsku dla „Kotłowni miejskiej”, 

• w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2014 roku – zo-
bowiązanie dotyczy opracowania wymienionych wyżej zmian w „Stu-
dium” (każde  po 7.500 zł) oraz miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – kotłownia miejska, w kwocie 15.000 zł. Spłata zobo-
wiązania nastąpi w 2015 r.

W wolnych wnioskach radni zostali zapoznani z korespondencją 
kierowaną do Rady, a następnie zgłaszali różne zapytania i sprawy do 
dyskusji. 

C. Turosz
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DRAMA PROFILAKTYCZNA 2014 „JA – TY – ON SZTUKA TOLERANCJI”
W XIII Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Małych 

Form Teatralnych Drama Profilaktyczna 2014 pod hasłem „Ja – Ty – On 
sztuka tolerancji”, wystąpiło osiem zespołów teatralnych – trzy w kategorii 
szkół podstawowych i pięć w kategorii gimnazjów.

Przegląd został zorganizowany 20 maja br. w Miejskim Centrum Kul-
tury w Leżajsku przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i MCK.

Cele profilaktyczne tegorocznej Dramy to popularyzacja wśród 
uczniów postaw tolerancyjnych, walki ze stereotypami i niwelowaniem 
uprzedzeń związanych z rasą, narodowością, wyznaniem, światopoglą-
dem, mniejszościami i różnorodnościami społecznymi; umiejętność 
zdefiniowania i rozumienia ww. pojęć; wdrażanie do prawidłowego 
pojmowania norm zachowań przyjętych przez polskie społeczeństwo, 
wspólnotę europejską oraz nasz krąg kulturowy i cywilizacyjny; uczenie 
świadomego decydowania o sobie i ponoszenia konsekwencji własnych 
decyzji; stwarzanie możliwości zaspokajania potrzeb samorealizacji i ar-
tystycznych poprzez pozytywną działalność (udział w przeglądzie); pre-
zentacja dorobku dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku Woj-
ciech Kostek, który otworzył XIII Dramę Profilaktyczną, w swoim wy-
stąpieniu odwołał się do art. 1 Deklaracji Zasad Tolerancji (UNESCO), 
który mówi, że tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa róż-
norodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie 
człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wol-
ność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. 
To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. 
Tolerancja - wartość, która czyni możliwym pokój - przyczynia się do za-
stąpienia kultury wojny kulturą pokoju. 

Jury oceniające występy grup teatralnych w składzie: przewodnicząca 
Bożena Zygmunt – nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum Miejskim 

w Leżajsku oraz członkowie Jolanta Korasadowicz – kierownik Biblioteki 
Miejskiej w Leżajsku i Dorota Kostek – pedagog, logopeda PPP w Le-
żajsku wydało następujący werdykt: · w kategorii szkół podstawowych  
I miejsce i złote maski teatralne otrzymała Szkoła Podstawowa w Wólce 
Łętowskiej – za spektakl pt. „Zielony pies” (opiekun Iwona Dmitrowska), 
II miejsce i srebrne maski teatralne - Szkoła Podstawowa w Brzyskiej 
Woli – za spektakl pt. „Dziwny potwór” (opiekunki Elżbieta Fus, Dorota 
Lewkowicz), III miejsce i brązowe maski teatralne - Szkoła Podstawo-
wa w Dąbrowicy – za spektakl pt. „Dziecko też człowiek” (opiekun Hali-
na Kycia); · w kategorii szkół gimnazjalnych przyznano I miejsce i złote 
maski teatralne Gimnazjum w Kuryłówce – za spektakl pt. „Tolerancja” 
(opiekun Małgorzata Kordas, Małgorzata Sztyrak), II miejsce i srebr-
ne maski teatralne Gimnazjum w Dąbrowicy – za spektakl pt. „Randka  
w ciemno” (opiekun Edyta Kusa), III miejsce i brązowe maski teatralne 
Gimnazjum w Nowej Sarzynie – za spektakl pt. „Jasne światło” (opiekun 
Iwona Paul, s. Rafaela Jezierska).

Nagrodę za najlepszą kreację sceniczną w kategorii szkół podsta-
wowych otrzymała Kinga Zacharyasz uczennica Szkoły Podstawowej  
w Dąbrowicy. W kategorii aktor – nagrody nie przyznano. Nagrodę za 
najlepszą kreację sceniczną w kategorii szkół gimnazjalnych otrzyma-
li: Julia Darnia (Gimnazjum w Dąbrowicy), Aleksander Socha (Gimna-
zjum w Dąbrowicy), Bartosz Zagaja (Gimnazjum w Kuryłówce). Wyróż-
nienie Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku za krzewienie 
wrażliwości na drugiego człowieka otrzymało Gimnazjum w Kuryłówce 
za przedstawienie pt. „Tolerancja”. Wyróżnienie jest premiowane wystą-
pieniem przed szerszą publicznością w Bibliotece Publicznej im. St. Wy-
spiańskiego w Leżajsku 14 czerwca br. o godzinie 16. Prezentacja sztuki 
odbędzie się w ramach ogólnopolskiego zrywu wzmocnienia twórczej 
profilaktyki, powstałego z inicjatywy Komendy Głównej Policji pod 
nazwą „Profilaktyka a Ty”, organizowanego w Leżajsku przez MCK, 
Bibliotekę Publiczną im. St. Wyspiańskiego w Leżajsku i Komendę Po-
wiatową Policji. 

W uroczystym zakończeniu przeglądu uczestniczyli: podkarpacki 
wicekurator oświaty Antoni Wydro, wicestarosta leżajski Marek Ko-
gut, którzy sprawowali patronat honorowy nad przeglądem, dyrektor 
leżajskiego MCK Maria Horoszko i dyrektor PPP w Leżajsku Wojciech 
Kostek. Sponsorami przeglądu była Elektrociepłownia Nowa Sarzyna  
i Starostwo Powiatowe w Leżajsku. 

Koordynator projektu Dorota Kostek - pedagog PPP w Leżajsku

MECENASOWIE KULTURY LEŻAJSKIEJ
Kierując się intencją wspierania rozwoju współpracy środowisk gospodarczych z Miej-

skim Centrum Kultury w Leżajsku, leżajskimi twórcami, stowarzyszeniami i organizacjami 
artystycznymi i kulturalnymi, Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku w 2007 r. 
ustanowił tytuł MECENASA KULTURY LEŻAJSKIEJ, który przyznawany jest osobom lub pod-
miotom za wyróżniającą się pomoc udzielaną przedsięwzięciom kulturalnym i artystycznym. 

Tytuł MECENASA KULTURY LEŻAJSKIEJ przyznawany jest corocznie w kategoriach 
Promotor Kultury, Patron Kultury, Sponsor Kultury oraz Sponsor Imprezy przez Dy-
rektora Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku na wniosek Komitetu Mecenasa Kultury 
Leżajskiej. 

Statuetki oraz pamiątkowe dyplomy wręczono tegorocznym laureatom 1 czerwca br. na 
Stadionie Miejskim podczas obchodów Dni Leżajska. 

Laureatami tytułów zostali: • Patron Kultury - Iwona Sierżęga prezes Zarządu Elektro-
ciepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o. • Promotor Kultury - Anna Heleniak • Sponsor Kultury 
- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku, Skład Budowlany ALLMAT w Leżajsku • Sponsor 
Imprezy - Grupa Żywiec SA Browar w Leżajsku.



13Biuletyn Miejski

SPOTKANIA

DNI LEŻAJSKA 2014
Jak co roku Dni Leżajska zorganizowane zostały w formie kilku-

dniowego cyklu różnorodnych wydarzeń o charakterze kulturalnym 
i sportowym skierowanym do wszystkich grup wiekowych miesz-
kańców naszego miasta. 

W dniu 1 czerwca 2014 roku mieszkańcy Leżajska i tysiące przy-
byłych gości bawiło się na Imieninach swego grodu. Władze Miasta, 
Miejskie Centrum Kultury a przede wszystkim sponsor główny - Bro-
war Leżajsk zrobili wszystko, by tegoroczne Dni Miasta były szczegól-
ne.

Program był tak skonstruowany, że każdy mógł wybrać coś dla sie-
bie. 

Od lat Dni Miasta są okazją do zaprezentowania się lokalnym ze-
społom artystycznym. Swoje osiągnięcia pokazały leżajskie szkoły. 

Występ gwiazdy poprzedził koncert zespołów artystycznych Miej-
skiego Centrum Kultury w Leżajsku.

Swoje umiejętności zaprezentowała również leżajska grupa „White 
Socks”.

Od lat na Imieninach Miasta wręczane są zasłużonym firmom i in-
stytucjom statuetki Mecenasa Kultury Leżajskiej. 

Gwiazdami wieczoru były zespoły: Don Vasyl Junior, InoRos, Feel, 
Baflo i Jago Young.

W ramach obchodów Dni Leżajska zorganizowano także kiermasz 
rękodzieła artystycznego, stoisko rekreacyjno-rozrywkowe - animacja 
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
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„LEŻAJSKI BIEG ZOŚKI TUROSZ”
„Grupa Azoty”. Wśród kobiet najlepsza okazała się Joanna Wasilewska 
z Miód Kozacki Biłgoraj z czasem 01:01:46.685, druga uplasowała się 
Joanna Olchawa, a trzecią na meciea była wnuczka Pani Zofii - Iwona 
Turosz, czwartą - Magdalena Musialik. Podane miejsca dotyczą katego-
rii OPEN Kobiet i Mężczyzn.

Organizatorzy biegu UKS przy SP nr 1 w Leżajsku, Burmistrz Leżaj-
ska oraz MOSiR w Leżajsku składają podziękowania sponsorom oraz 
wszystkim, którzy pomagali przy organizacji biegu a także pracowni-
kom MCK w Leżajsku za przygotowanie wystawy. Podziękowanie kie-
rujemy do całej rodziny Pani Zofii Turosz w szczególności do jej syna 
Zbyszka Turosza za poświęcony czas i pomoc przy organizacji. Podzię-
kowanie kieruję do nauczycieli wf z Gimnazjum Miejskiego w Leżaj-
sku za przygotowanie biegu dla dzieci i młodzieży na 2 km, Dyrekcji  
i uczniów ZSL w Leżajsku oraz ZST w Leżajsku za pomoc przy organi-
zacji biegu i obsługi trasy biegu, Straży Pożarnej, Policji a także obsłu-
dze medycznej z Pogotowia Ratunkowego w Leżajsku. Bez ich wsparcia 
i pomocy trudno by było zorganizować tak wspaniałą imprezę spor-
tową, która - jak zapewnił Marszałek Województwa Podkarpackiego 
Władysław Ortyl - zostanie na stałe wpisane do kalendarza imprez 
sportowych województwa. Dziękuję również sponsorom za pomoc 
finansową i rzeczową, jaką zostaliśmy wsparci przy organizacji biegu  
i wystawy.

Zapraszamy do Galerii MCK w Leżajsku, gdzie można do końca 
czerwca br. oglądać wystawę ukazującą 60 lat na różnego rodzaju bież-
niach świata, sportsmenki wielkiej i realizującej swą ideę „żyję po to, by 
biegać” - Zofii Turosz.

Wojciech Surma

Imprezą z rozmachem, towarzyszącą tegorocznym Dniom Le-
żajska, był „Leżajski Bieg Zośki Turosz”, który odbył się w sobotę, 
31 maja br. Poprzedziło go poprzedniego dnia wieczorem otwarcie 
wystawy „Zofia Turosz – 60 lat kariery sportowej” w Miejskim Cen-
trum Kultury.

Na wystawie tej można było obejrzeć liczne medale i trofea z naj-
większych maratonów świata, w których brała udział Zofia Turosz  
w ciągu 60 lat swej niezwykłej przygody długodystansowca.

Sobotni bieg, w którym wzięło udział blisko 500 osób z całego kraju 
w przedziale wiekowym do 16 lat na 2 km i od 16 lat do 80 lat, bo tyle 
miał najstarszy uczestnik biegu na dystansie 15 km.

Zawodnicy wystartowali o godzinie 11. Ale tuż przed startem 
niespodzianie dla Jubilatki Zofii Turosz z okazji 60-lecia jej startów  
w maratonach i znacznie dłuższych biegach w różnych miejscach kuli 
ziemskiej wszyscy uczestnicy biegu oraz zebrani kibice odśpiewali na 
jej cześć „Sto lat”. Pierwsze kilka kilometrów wiodło ulicami miasta, 
gdzie licznie zgromadzeni mieszkańcy kibicowali zawodnikom. Na-
stępnie zawodnicy biegli drogami leśnymi wzdłuż rozlewisk bobrów 
oraz niewielkimi wzniesieniami z panoramą na miasto. Już na punkcie 
kontrolnym na 6. km widać było rozciągnięcie się całej grupy, a na 10. 
km biegu za punktem żywieniowym wyraźnie zaczęło dominować kil-
kudziesięciu zawodników. Pogoda w dniu startu była wymarzona dla 
biegaczy - około 17oC.

Pierwszy na mecie zameldował się z czasem 51:37.107 z nr 499 Pavel 
Vereckiy z MOK Mszana Dolna, drugi z nr 415 zameldował się Sier-
giej Fiskovicz z JKB Rybnik, trzeci linię mety przekroczył Rafał Czar-
niecki a zaraz za nim jako czwarty Grzegorz Czyż Automatyka Tarnów 

SPOTKANIA



15Biuletyn Miejski

DNI SPORTU I REKREACJI ZAWODY                       
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA                

LEŻAJSKA 24 MAJA - 1 CZERWCA 2014
W ramach tygodnia sportu zostało zorganizowanych wiele zawodów 

sportowych, w których brała udział młodzież ze szkół podstawowych, 
gimnazjum i Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku.

Nauczyciele przygotowali zawody w piłkę nożną, siatkówkę, tenisa 
stołowego, gimnastyczne, turniej szachowy, badmintona i wiele innych. 
Dzieci i młodzież z naszych szkół mogła ze sobą rywalizować o Puchar 
Burmistrza Leżajska Piotra Urbana.

Miłośnicy Ziemi Leżajskiej zorganizowali Rajd Rowerowy po Wa-
rowniach Giedlarowej, natomiast koło Wędkarskie - zawody o Puchar 
Burmistrza dla dzieci i dla dorosłych o Puchar Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Ireneusza Stefańskiego.

Liczna grupa przybyła na strzelnicę w Żołyni, by powalczyć o Pu-
char Burmistrza. Strzelanie okazało się świetną zabawą zakończoną 
grillem i wręczeniem pucharów oraz nagród dla najlepszych. Zawody 
strzeleckie zorganizował pan Federkiewicz z Klubu Iglica. W sumie od-
były się 23 imprezy sportowe.

W tym miejscu składam wszystkim organizatorom Dni Sportu i Re-
kreacji 2014 podziękowania dyrektorom i nauczycielom ze szkół SP1, 
SP2, SP3 Gimnazjum Miejskiego i ZSL oraz wędkarzom a także wszyst-
kim, którzy zaangażowani byli w przygotowanie imprez sportowych.

Wojciech Surma

SPOTKANIA
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Wszyscy chcemy być zdrowi i bezpieczni, 
dlatego tak dużą wagę w wychowaniu młode-
go pokolenia przywiązuje się do profilaktyki. 
Wdrażanie uczniów do zachowań prozdro-
wotnych, uświadamianie i eliminowanie czyn-
ników ryzyka, to ważne zadania, wynikające  
z programów profilaktycznych placówek 
oświatowych. 

W Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku co-
rocznie przeprowadzany jest cykliczny projekt 
edukacyjny Szkolny Dzień Profilaktyki. Pieczę 
nad jego organizacją sprawują członkowie 
Zespołu Nauczycieli do Spraw Profilaktyki  
i Rozwiązywania Trudności Wychowaw-
czych, a biorą w nim udział wszyscy peda-
gogowie oraz cała społeczność uczniowska 
„dwójki”. Przedsięwzięcie realizowane jest 
przy wydatnej pomocy Urzędu Miejskiego w 
Leżajsku, który jest fundatorem nagród dla 
laureatów wewnątrzszkolnych konkursów 
profilaktycznych.

Plan tegorocznej edycji Szkolnego Dnia 
Profilaktyki, której przyświecało hasło „Szko-
ła dobrze wychowana”, został rozpowszech-
niony w połowie marca. Uwzględniał on 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Le-
żajsku po raz kolejny okazali dużą wrażliwość 
i chęć niesienia pomocy innym, realizując po-
między listopadem 2013 roku a styczniem tego 
roku kilka przedsięwzięć związanych z pomocą 
rzeczową i finansową dla dzieci znajdujących 
się w trudnej sytuacji życiowej.

Najpierw społeczność szkolna leżajskiej 
„dwójki” podjęła działania w ramach XIV 
edycji ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, or-
ganizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”. 
Podczas zbiórki pieniędzy, prowadzonej od 25 
listopada do 6 grudnia i koordynowanej przez 
nauczycielki SP 2 – Ewę Janas, Annę Szcza-
wińską, Małgorzatę Czyż-Czerwonkę, zgro-
madzono ogółem 272,98 zł .

Celem kolejnej inicjatywy charytatywnej 
było zebranie zabawek, książek oraz przybo-
rów szkolnych, i przekazanie ich w formie 
paczek „mikołajkowych” dzieciom z Bóbrki, 

następujące działania: przeprowadzenie  
w poszczególnych zespołach klasowych co 
najmniej 2 lekcji wychowawczych promują-
cych wychowanie w poczuciu bezpieczeń-
stwa, zdrowy styl życia oraz zapobieganie 
uzależnieniom; zorganizowanie 2 konkursów 
o tematyce profilaktycznej – literackiego (ry-
mowanka) i plastycznego (plakat); przygoto-
wanie okolicznościowego scenicznego pro-
gramu artystycznego.

Zwieńczenie obchodów Szkolnego Dnia 
Profilaktyki w SP 2 nastąpiło 9 kwietnia br. 
Podczas uroczystego spotkania zgroma-
dzonej w sali gimnastycznej publiczności 
zaprezentowano montaż słowno-muzycz-
ny oraz ogłoszono wyniki rozstrzygnię-
tych wcześniej konkursów tematycznych. 
Honorowymi gośćmi uroczystości byli: 
Burmistrz Leżajska Piotr Urban, starszy wi-
zytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 
Krystyna Czubara, przedstawicielka Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej Maria Babiarz, przewodnicząca Rady 
Rodziców SP 2 Wioletta Gardziel, dyrek-
tor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

SZKOŁA DOBRZE WYCHOWANA

AKCJE CHARYTATYWNE W „DWÓJCE”

w SZKOŁACH

w Leżajsku Wojciech Kostek oraz Adam Ko-
pacz i Krzysztof Ficek przedstawiciele Powia-
towej Komendy Policji w Leżajsku.

Widowisko artystyczne złożone było z kil-
ku miniatur dramatycznych propagujących 
zdrowy styl życia, które okraszono piosenka-
mi o profilaktycznej tematyce. W końcowej 
części spotkania dyrektor szkoły Józef Rze-
szutko oraz burmistrz Piotr Urban wręczyli 
laureatom obydwu konkursów dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe. Artystyczny plon pokon-
kursowy został udostępniony szerokiej wi-
downi poprzez zorganizowanie specjalnych 
ekspozycji na dolnym korytarzu gmachu 
szkolnego.

Pomysłodawcami i koordynatorami wszel- 
kich działań związanych z tegorocznym 
Szkolnym Dniem Profilaktyki byli członkowie 
Zespołu Nauczycieli do Spraw Profilaktyki  
i Rozwiązywania Trudności Wychowaw-
czych: Lidia Kucharska przewodnicząca Ze-
społu, Joanna Cisło, Małgorzata Czyż-Czer-
wonka, Teresa Dydacka-Jarek, Agata Sroka 
oraz Dorota Zygmunt.

(lk)

wzięło udział w XIV Kolędzie Misyjnej. Kwe-
stowanie prowadzono wśród mieszkańców 
Leżajska należących do parafii farnej. Dzięki 
wielkiej życzliwości i hojności darczyńców 
kwestujący uzbierali 7000 zł. Kwota ta po-
służyła jako wsparcie finansowe dla ludności  
z misji katolickiej w Papui – Nowej Gwi-
nei, administrowanej przez księdza Bogdana 
Osowskiego. Nad organizacją tego przedsię-
wzięcia pieczę sprawowała szkolna katechetka 
p. Dorota Klimczak.

W tegorocznym lokalnym finale WOŚP 
uczestniczyło 7 wolontariuszy z SP 2. Zbie-
rając datki na ulicach miasta pod opieką pra-
cowników szkolnej świetlicy, zgromadzili oni 
wspólnie około 1000 zł.

Pod koniec ubiegłego roku przeprowa-
dzono w „dwójce” akcję zbierania plastiko-
wych nakrętek jako formę pomocy dla chorej 
dziewczyny potrzebującej specjalistycznej 
rehabilitacji, natomiast na początku kwietnia 
bieżącego roku zainicjowano kolejną zbiórkę 
tychże przedmiotów, tym razem zamierzoną 
jako wsparcie dla dotkniętego porażeniem 
mózgowym chłopca. 

Celem wszystkich dobroczynnych przed-
sięwzięć realizowanych w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Leżajsku nie jest tylko gromadzenie 
funduszy, lecz nade wszystko rozbudzanie  
w dzieciach wrażliwości, spontaniczności oraz 
chęci pomagania potrzebującym. 

mczcz

miasteczka na Ukrainie, nieopodal Lwowa. 
Realizacji tego zadania podjęły się wycho-
wawczynie ze świetlicy szkolnej pod kierow-
nictwem Anny Frań.

W ostatnich dwóch tygodniach grudnia 
miała miejsce XIV odsłona cyklicznej we-
wnątrzszkolnej imprezy dobroczynnej „Świą-
teczne Ozdoby”. W jej trakcie uczniowie 
własnoręcznie wykonali wiele bożonarodze-
niowych elementów dekoracyjnych, które na-
stępnie wystawiono na sprzedaż podczas oko-
licznościowego kiermaszu. Fundusze uzyska-
ne ze sprzedanych ozdób w wysokości 665 zł 
przekazano na konto Stowarzyszenia „Dobry 
Dom” w Woli Zarczyckiej. Koordynacją całej 
akcji zajęła się p. Małgorzata Czyż-Czerwon-
ka, a wydatnie wspomagali ją członkowie dwu 
uczniowskich kół zainteresowań – plastyczne-
go i bibliotecznego. 

W styczniu br. około 200 uczniów „dwójki” 
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W środę, 7 maja br. grupa uczniów z klas 
5 i 6 Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku pod 
opieką nauczycieli wychowawców wzięła udział 
w programie edukacyjnym przygotowanym 
organizowanym przez gospodarstwo agrotu-
rystyczne „Pod Lipą” Czesławy Zawadzkiej  
w Przychojcu. Tematem programu były „Zioła  
z mojego ogródka”. 

Po przybyciu na miejsce uczniowie zwie-
dzili gospodarstwo. Wzięli udział w zajęciach 
polegających na poznawaniu różnych rodza-
jów ziół, ich wyglądu i wykorzystywanych 
przez ludzi leczniczych właściwości. Uczestni-
czyli w pieczeniu proziaków i podpłomyków. 
Wysłuchali pogadanki o uprawie i zastoso-
waniu ziół, przedstawionej przez właścicielkę 
gospodarstwa. Następnie uczniowie rozpo-
znawali opisane zioła w uprawianym przez nią 
ogródku ziołowym. Obejrzeli również film 
o szczególnych właściwościach i stosowaniu 

ziół. Mieli możliwość wykazania się zdobytą 
wiedzą, biorąc udział w konkursach. 

Każdy uczestnik zajęć otrzymał dyplom, 
drobne upominki oraz certyfikat potwierdza-
jący udział w zajęciach. Posumowaniem po-
bytu w gospodarstwie agroturystycznym był 
obiad składający się z regionalnych potraw, 
ciast i napojów, których smak wzbogaciły 
uprawiane w gospodarstwie zioła. Późnym 
popołudniem uczniowie pełni pozytywnych 
wrażeń wrócili do domów.

Program „Dzień otwarty zagrody eduka-
cyjnej” wchodzi w skład projektu współfinan-
sowanego przez Szwajcarię w ramach szwaj-
carskiego programu współpracy z nowymi 
krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w 
realizacji którego uczestniczy Wojewódzki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwa-
le.

(aw)

ROZŚPIEWANA „TRÓJKA” AKCJA ANTYNIKOTYNOWA

W ZAGRODZIE EDUKACYJNEJ

SANEPID INFORMUJEw SZKOŁACH

W tradycję Szkoły Podstawowej nr 3  
w Leżajsku wpisało się organizowanie przez 
nauczycieli języka angielskiego Powiatowe-
go Konkursu Piosenki Obcojęzycznej. Dzięki 
takiemu przedsięwzięciu wszyscy uczestnicy 
mają możliwość promowania swojej twórczo-
ści, zdolności muzycznych oraz umiejętności 
językowych. 

Kolejny raz uczniowie tej szkoły mieli oka-
zję zmierzyć się z najlepszymi. 12 maja br. 
wszyscy uczestnicy konkursu zaprezentowali 
swoje umiejętności wokalne przed trzyosobo-
wym jury, w którego skład weszli: Stanisław 
Jaworski – dyrektor Państwowej Szkoły Mu-
zycznej w Leżajsku, Dorota Wylaź – pracow-
nik artystyczny Miejskiego Centrum Kultury 
w Leżajsku oraz Justyna Piech – nauczyciel 
języka angielskiego w Zespole Szkół w Gie-
dlarowej. Corocznie, za organizację konkursu 
odpowiedzialni są nauczyciele języka angiel-
skiego ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku: 
Joanna Mazurek i Maciej Peszko. 

Konkurencja była naprawdę duża. Zada-
niem każdego solisty było zaśpiewanie jedne-
go utworu w języku angielskim. Mile widziana 
była dowolność interpretacyjna i repertuaro-
wa. Każdy wykonawca zaprezentował wysoki 

13 maja br. w Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Leżajsku odbyło się roz-
strzygnięcie konkursów plastycznych o treści 
antytytoniowej i uroczyste wręczenie nagród 
dzieciom przez Państwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego w Leżajsku Leszka Solarza. 

Celem tegorocznych konkursów pt. „Zdro-
we powietrze wokół nas” oraz „Nie Zatruwaj” 
było przekazanie dzieciom wiedzy dotyczącej 
szkodliwości dymu tytoniowego oraz kształto-
wanie umiejętności w zakresie radzenia sobie 
w sytuacjach, gdy dorośli palą przy nich papie-
rosy. Ważne było również zaangażowanie ro-
dziców i opiekunów dzieci w promowanie ko-
rzyści wynikających z niepalenia. Laureatami 
konkursu w kategorii oddziały przedszkolne 
zostali: I miejsce: Miłosz Baj – Zespół Szkół w 
Giedlarowej - Oddział Przedszkolny, II miej-
sce: Hanna Baryga – Przedszkole Miejskie nr 2 
w Leżajsku, III miejsce: Maja Kozyra – Zespół 
Szkół w Giedlarowej – Oddział Przedszkol-
ny. Wyróżnieni: 1. Rafał Baran – Przedszkole 
Miejskie nr 3 w Leżajsku, 2. Tobiasz Kołcz – 
Szkoła Podstawowa w Biedaczowie - Oddział 
Przedszkolny. W kategorii szkół podstawo-
wych kl. I-III nagrody zdobyli: I miejsce: 
Zuzanna Buczyńska – Szkoła Podstawowa  
w Przychojcu, II miejsce: Dominika Mach – 
Szkoła Podstawowa w Biedaczowie, III miej-
sce: Łukasz Cal – Szkoła Podstawowa nr 2  
w Leżajsku. Wyróżnieni: 1. Julia Majkut – 
Szkoła Podstawowa w Biedaczowie, 2. Konrad 
Dunicz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Leżajsku informuje, że 31 maja obchodzony 
był światowy Dzień bez Tytoniu, którego tema-
tem przewodnim było „podnoszenie podatku 
akcyzowego na wyroby tytoniowe”.

Badania wykazują, że podnoszenie podatku 
na wyroby tytoniowe jest szczególnie skutecz-
ne w ograniczaniu używania tytoniu wśród 
grup o niskich dochodach oraz w zapobieganiu 
rozpoczynania palenia wśród młodych ludzi. 
Wzrost podatku, który zwiększy ceny wyro-
bów tytoniowych o 10% powoduje zmniejsze-
nie konsumpcji tytoniu o około 4% w krajach  
o wysokich dochodach a nawet o 8% w większo-
ści krajów o niskich i średnich dochodach.

Tegorocznym celem kampanii jest przede 
wszystkim: · przyczynienie się do ochrony 
obecnych i przyszłych pokoleń przed niszczą-
cymi skutkami zdrowotnymi spowodowanymi 
paleniem tytoniu, ale też konsekwencjami spo-
łecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi 
używania tytoniu i narażania na dym tytonio-
wy, · zwiększenie przez rządy podatku na tytoń 
do poziomu, który zmniejsza konsumpcję tyto-
niu, · zaangażowanie organizacji społecznych 
w zachęcanie rządów do zwiększenia podatku 
od tytoniu do poziomu, które zmniejsza jego 
spożycie.

„Zmniejszanie konsumpcji tytoniu ratuje 
ludzkie życie”.

poziom, a jury miało niełatwy orzech do zgry-
zienia. Ustalono następującą kolejność: I miej-
sce zdobył Dominik Tydryn ze Szkoły Pod-
stawowej w Rudzie Łańcuckiej, II - Zuzanna 
Kopyt ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Leżajsku, 
a III miejsce zajęła Patrycja Tabin z Zespołu 
Szkół w Wierzawicach. Jury przyznało rów-
nież dwa wyróżnienia, które otrzymały: Wik-
toria Bilska i Izabela Woś z SP 1 w Leżajsku. 
Wykonawcom, których występy spodobały się 
najbardziej, jury przyznało dyplomy i nagrody 
rzeczowe.

Na zakończenie konkursu dyrektor szkoły 
Elżbieta Dmitrowska-Kaduk podziękowała 
wszystkim uczestnikom za przybycie, nauczy-
cielom za przygotowanie uczniów do konkur-
su, jak również pogratulowała zwycięzcom  
i zaprosiła wszystkich do kolejnej edycji, która 
odbędzie się w przyszłym roku szkolnym.

Sponsorom tego konkursu: Agacie Ho-
spod kierownik Szkoły Języków Obcych 
PROMAR-International w Leżajsku, wydaw-
nictwom językowym Oxford, księgarni Bo-
okland w Rzeszowie oraz wszystkim, którzy 
przyczynili się do jego przebiegu, organizato-
rzy składają serdeczne podziękowania.

(jmmp)
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Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej 
wspólnie z MCK – Centrum Informacji Tury-
stycznej i Kulturalniej we współpracy z Urzę-
dem Miejskim zorganizowało kolejny rajd ro-
werowy „Po zdrowie”.

Tym razem wyznaczono sobie trasę Le-
żajsk – Giedlarowa – Leżajsk. W przepiękny 
poranek 24 maja br. 90-osobowa grupa miło-
śników turystyki rowerowej zebrała się pod 
pomnikiem Jana Pawła II i wyruszyła w trasę 
rajdu kierując się nad zalew „Floryda”, następ-
nie szlakiem pielgrzymkowym w kierunku 
drogi julińskiej. Motywem przewodnim tej 
edycji rajdu były „Warownie obronne w Giedla-
rowej”. Trasa wiodła głównie drogami leśnymi  
i polnymi. Celem rajdu było odwiedzenie przez 
uczestników kościoła św. Michała w Giedla-
rowej. Antoni Bereziewicz i Bogumił Pempuś 
przybliżyli historię miejscowości i kościoła pa-
rafialnego. Kościół parafialny pw. św. Michała 
Archanioła pierwotnie wzniesiony został około 
1409 r., kolejny, murowany wybudowano w tym 
miejscu w 1667 r. z fundacji Mateusza Pietra-
szewskiego z Miechowa, obecna świątynia po-
wstała w latach 1909-1912.

Po dłuższym odpoczynku cała grupa wró-
ciła nad zalew „Floryda”. Nad zalewem organi-
zatorzy przygotowali posiłek i liczne konkursy 
dla dzieci i dorosłych. Po przeprowadzeniu 
konkursów nastąpiło rozdanie nagród w po-
staci drobnych akcesoriów rowerowych. Rajd 
zakończył się około godziny 14. Wszyscy  
w bardzo dobrych nastrojach udali się do swo-
ich domów. Zarząd TMZL składa serdeczne 
podziękowanie za okazaną pomoc leżajskiej 
policji, Antoniemu Bereziewiczowi, Bogumi-
łowi Pempusiowi, Marianowi Pliszce oraz opie-
kunom młodzieży z Gimnazjum Miejskiego  
i Szkoły Podstawowej nr 3. Przebieg rajdu został 
szczegółowo udokumentowany, a galeria zdjęć 
znajduje się na stronie internetowej TMZL – 
www.tmzl.lezajsk.pl, której prowadzeniem zaj-
muje się Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju.

I.T., J.T

Następnie wszyscy udali się do Kaplicy 
Matki Bożej na uroczystą mszę św., a po niej 
ponownie zebrali się w Sali o. Kordeckiego. 
Tam z wielkim zainteresowaniem wysłuchali 
opowieści kapelana polskich sportowców – ks. 
Edwarda Plenia, szczególnie o zimowych igrzy-
skach w Soczi. Po skończonej opowieści, ksiądz 
kapelan zorganizował konkurs dla uczniów,  
w którym można było wygrać koszulkę olim-
pijską, unikatowe znaczki pamiątkowe z olim-
piady, fotosy z autografami naszych medalistów  
i wiele innych.

Mogłoby się pojawić pytanie: dlaczego  
w kontekście wspomnień o bohaterach Po-
wstania Warszawskiego pojawiają się polscy 
olimpijczycy zimowi? Niech odpowiedzią na 
to będą słowa Iwony Czarcińskiej, wiceprezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała 
S. Wyszyńskiego – organizatora Pielgrzymki: 
„Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody 
duch…. Słowa te wskazują kierunek ku przyszło-
ści. Są wezwaniem, zaproszeniem dla młodych, 
aby odpowiedzieli sobie na pytanie, co dzisiaj jest 
bohaterstwem i czy stać nas dzisiaj na nie. Ku cze-
mu mamy wytężać słuch i prężyć ducha? Patrz-
my na Jana Pawła II. Czy bohaterstwem jest dziś 
świętość? Dziękując za jego kanonizację, przypo-
mnijmy sobie wskazania, jakie zostawił młodym 
Polakom, szczególnie w przemówieniu na Wester-
platte: „Czuwam, to znaczy…”. Czy bohaterstwem 
jest dziś odważne przyznanie się do Boga i do swo-
jej wiary? Jak zwyczajnie i bez patosu robi to nasz 
złoty medalista olimpijski Kamil Stoch!

Ideały bohaterstwa, za które podziwiamy po-
wstańców, przybliżyły się do czasów współcze-
snych, chociaż dziś na szczęście nie trzeba od-
dawać życia za Ojczyznę, by stać się bohaterem. 
Pielgrzymka do Częstochowy była niewątpliwie 
ważną lekcją patriotyzmu i historii dla młodzie-
ży, również dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 
3 w Leżajsku.

(er)

w TMZLw SZKOŁACH

14 maja br. Szkoła Podstawowa nr 3  
w Leżajsku wzięła udział w VI Pielgrzym-
ce Młodzieży Szkół im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego na Jasną Górę. Tegorocznej 
pielgrzymce towarzyszyły jako motto słowa 
piosenki: „Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż 
swój młody duch…”

Powodem jest przypadająca w tym roku 
70 rocznica Powstania Warszawskiego. Spo-
tkanie młodzieży w Częstochowie było okazją 
do przybliżenia naszej historii i możliwością 
złożenia hołdu bohaterom, którzy walczyli  
o wolną, niepodległą Polskę, oddając w jej 
obronie swoje życie, marzenia i ideały.

Patron leżajskiej „trójki” - Prymas Tysiąc-
lecia także należał do grona powstańców. Był 
kapelanem powstańczym okręgu Warszawa-
-Kampinos, szpitala wojskowego w Laskach. 
Nosił pseudonim Radwan 3. Towarzyszył 
młodym powstańcom zwłaszcza w najtrud-
niejszych chwilach. Najbliższa współpracow-
niczka Kardynała - Maria Okońska również 
brała czynny udział w Powstaniu, za co została 
odznaczona w 2009 r. Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski. 

Spotkanie miało rozpocząć się na placu 
przy Domu Prymasa, ale niestety, deszcz szyb-
ko pokrzyżował plany ponad tysiąca uczest-
ników. Przenieśli się do Sali o. Kordeckiego 
przy Klasztorze Jasnogórskim, gdzie młodzież 
miała okazję obejrzeć program artystyczny  
o tematyce powstańczej, przygotowany przez 
szkołę z Białegostoku, wysłuchać wspomnień 
Marii Okońskiej oraz spotkać się z powstań-
cem – Leszkiem Czarcińskim, który w nie-
zwykle poruszający sposób opowiadał o cza-
sach Powstania. Otrzymał oczywiście gromkie 
brawa. Na zakończenie tej części spotkania 
uczestnicy odśpiewali piosenkę „Pałacyk Mi-
chla”, a wspólne śpiewanie zainicjował chór ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku pod kie-
runkiem Pawła Palucha.

PATRIOTYCZNA PIELGRZYMKA RAJD ROWEROWY 
„PO ZDROWIE”

Towarzystwo Kultury Teatralnej już po raz 59 zorganizowało Ogólno-
polski Konkurs Recytatorski, który jest najbardziej prestiżowym przeglą-
dem o tym charakterze. 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku w swych murach przygotowało 
etap powiatowy. Odbył się on 28 marca br. Spośród wszystkich uczestni-
ków jury w składzie: Jolanta Korasadowicz, Danuta Danak, Regina Żo-
łynia, Bartłomiej Urbański przyznało nominacje Magdalenie Maruszak, 
Weronice Czyrny, Justynie Sołek, Marcie Cielęcy i Aleksandrze Dąbek 
w kategorii recytacji, a w kategorii poezji śpiewanej - Karolinie Pawul  
i Damianowi Decowi. 

Kolejny etap – rejonowy odbył się w MGOK w Sędziszowie Mało-
polskim. I tu z naszej ziemi wyróżnione zostały Magdalena Maruszak  
i Weronika Czyrny. 

29 kwietnia br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbył 
się etap wojewódzki. Przepustkę do ogólnopolskiego finału wywalczyła 

NASI W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM

Magdalena Maruszak, a Weronika Czyrny zdobyła wyróżnienie. Obie 
dziewczyny zyskały uznanie jurorów, zwłaszcza przewodniczącego 
komisji – Roberta Żurka aktora Teatru im. Wandy Siemaszkowej  
w Rzeszowie.

Serdecznie gratulujemy, a za Magdalenę trzymamy kciuki w finale, 
który odbędzie w Ostrołęce. 

A. Rydz
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KIELICH ŚW. JANA Z DUKLI

w MUZEUM PROWINCJI OJCÓW BERNARDYNÓW

Wśród eksponatów wystawy pamiątek po znamienitych Ber-
nardynach i dobrodziejach Zakonu wyróżnia się XV-wieczny kie-
lich. Ma siedmiolistną stopę z cokolikiem dekorowanym ażuro-
wą plecioną wicią roślinną, wydatną kryzą oraz grawerowanymi 
przedstawieniami figuralnymi.

Centralne miejsce na jej powierzchni zajmuje Grupa Ukrzyżowa-
nia z postaciami Matki Bożej Bolesnej po lewej i św. Jana Ewangelisty 
po prawej stronie, ułożona w kształt kotwicy w obrębie dwóch pól. 
Krucyfiks oddany jest na tle sześciu skrzydeł Serafina i sceny pejza-
żowej. Wraz z postacią św. Franciszka, klęczącego z rozpostartymi ra-
mionami w obrębie pola po lewej stronie, tworzą scenę stygmatyzacji 
na Górze Alwerni. Po drugiej stronie wizerunkowi Biedaczyny odpo-
wiada św. Bernardyn ze Sieny stojący na tle motywów kwiatowych, 
trzymający w prawej uniesionej dłoni promienistą glorię z monogra-
mem „IHS”. Między dwoma gładkimi polami klęczy skrzydlaty anioł 
z krzyżem nad głową, trzymający w uniesionych dłoniach chustę  
z Obliczem Chrystusa (Mandylion). Szczyt stopy dekoruje wieniec  
z lilijek skierowanych ku dołowi.

Trzon kielicha wydzielony kre-
nelażem jest okrągły, ujęty pojedyn-
czymi pierścieniami perełkowych 
sznureczków, od góry i od dołu 
dekorowany fryzami z Cherubów 
otoczonych motywami wici roślin-
nej. Nodus ma kształt spłaszczonej 
kuli z repusowanymi płatkami na 
wierzchu i spodzie oraz pięcioma 
rombowymi guzami ujętymi na 
przemian z owocami granatu. Na 
końcach guzów widnieją pojedyn-
cze kamienie szlachetne. Czara jest 
szeroka, oddzielona od spodu sznu-
reczkiem perełkowym, ozdobiona 
grawerowanymi motywami liści 
laurowych ułożonych promieniście, 
a także koszyczkiem w formie wian-
ka z lilijek. Wokół czary biegnie po-
przedzona motywem krzyżyka grec-
kiego inskrypcja: „Ave maria gratia 
plena d[imin]us tecum”, której wy-
razy oddzielone są pojedynczymi 
stylizowanymi kwiatami oraz data 
„1481”. Do kompletu należy patena 
z wizerunkiem Hodegetrii w typie 
„małopolskim”, przedstawiającym 
Madonnę w koronie piastowskiej 
z Dzieciątkiem Jezus na lewym ra-
mieniu.

W Kościele katolickim kielich 
mszalny, obok pateny, należy do 
podstawowych naczyń liturgicz-
nych. Służy do konsekrowania wina, a następnie spożywania Krwi 
Pańskiej. Symboliczny motyw tego naczynia występuje już w Starym 
Testamencie. Najczęściej mówi się o kielichu lub „pucharze gniewu” 
Bożego (Iz 51, 17. 22; Jr 25, 15 nn.; 28; 49, 12; 51, 7; Ez 23, 31–34). 
Psalmista rozwija ten wstrząsający obraz wyznając, że „w ręku Pana 
jest kielich, który się pieni winem, pełen przypraw. I On z niego na-
lewa: aż do mętów wypiją, pić będą wszyscy niegodziwi tej ziemi” (Ps 
75, 9). Występuje także „kielich błogosławieństwa” i radości, o któ-
rym Psalmista mówi radośnie: „Mój kielich jest przeobfity” (Ps 23, 5).

„Puchar” lub „kielich” oznaczał w Biblii również część wina przy-
dzieloną każdemu do posiłku, metaforycznie wyrażającą los wyzna-
czony człowiekowi. Ten, kto posiadł Boga, mógł śpiewać: „Pan częścią 
dziedzictwa i kielicha mego” (Ps 16, 5). Królewski pieśniarz modlił się: 
„Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego” (Ps 116, 13). 
Miał na myśli dar wina, który jako ofiarę dziękczynną podnoszono  
w górę dla chwalenia Boga. Ofiara ta w znaczeniu symbolicznym była 
starotestamentowym obrazem eucharystycznego kielicha Nowego 
Przymierza. Gdy Zbawiciel, doświadczając w Ogrójcu gorzkiej trwo-
gi konania, wypowiedział słowa: „Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech 
Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty!” (Mt 26, 
39. 42; Mk 14, 36; Łk 22, 42), oddalił od grzesznej ludzkości „kielich 
gniewu”, a przyjął z ręki Ojca „kielich cierpienia”, który wychylił do 
dna. Kielicha tego mieli zakosztować wraz z Nim męczennicy. Dlate-

go Chrystus pytał synów Zebedeuszowych, ubiegających się o pierwsze 
miejsce w Jego królestwie: „Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?” 
(Mt 20, 22; Mk 10, 38). To samo pytanie odnosi się do wszystkich, któ-
rzy chcą naśladować Zbawiciela. To, co zostało nam wyjednane dzięki 
krwawemu kielichowi męki Pańskiej trwa nadal i odnawia się w „kieli-
chu eucharystycznym”. Prawdę tę wyraża Ostatnia Wieczerza, podczas 
której Jezus wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, podał uczniom 
ze słowami: „Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, 
która za wielu będzie wylana na odpuszczenie GRZECHóW” (Mt 26, 
27; Mk 14, 23; Łk 22, 17. 20). Od tej pamiętnej godziny kielich mszalny 
stał się symbolem najświętszym.

W Starożytnej Grecji kielich (kýliks) miał formę przysadzistej pła-
skiej czary na wysokiej nóżce, z dwoma poziomymi imadłami, używanej 
do picia wina. Rzymskie kielichy były smuklejsze. Wykonywano je z por-
celany, drewna, szkła, z metali szlachetnych, a także z minerałów, takich 
choćby jak kryształ górski lub onyks. Późniejsze, wykonywane niemal 
wyłącznie ze złota i srebra biorą początek w okresie karolińskim. Wy-

nikało to ze wzrostu prestiżu liturgii 
Eucharystycznej.

Do głównych elementów kielicha 
należy stopa, trzon z nodusem i cza-
ra. W okresie romańskim czara była 
najczęściej płytka, nodus przybierał 
kształt owalu, trzon zaś lejka. W dobie 
gotyku proporcje kielicha stawały się 
smuklejsze. Stopy były okrągłe względ-
nie przypominające układ ułożonych 
koncentrycznie czterech, sześciu lub 
więcej elementów zaokrąglonych od 
zewnątrz, przypominających liście 
koniczyny. Spłaszczone nodusy, przy-
bierające wieloboczne zarysy, często 
dekorowano guzami, a nieco później 
motywami architektonicznymi, zaś 
czary ozdabiano koszyczkiem z moty-
wami ornamentalnymi i figuralnymi.

W renesansie i baroku kielichy 
przybierały jeszcze smuklejsze kształ-
ty. Czara, najczęściej niewielka, spo-
czywała w ozdobnym koszyku, sto-
pa była powiększona. Renesansowy 
nodus miał formę owalną, barokowy 
zaś gruszkową. Powierzchnia stopy  
i koszyczka bywała często wzbogaca-
na okrągłymi lub owalnymi plakiet-
kami prezentującymi sceny figuralne.  
W XVIII wieku pojawiły się także kie-
lichy bez dekoracji. W okresie Oświe-
cenia nastąpił spadek produkcji na-
czyń liturgicznych. W XIX wieku, wraz 
z nadejściem historyzmu, powrócono 

do tradycji średniowiecznej, głównie gotyckiej i nowożytnej. Od XX 
wieku jednolitość formy i tradycję w dekoracji zastąpiła prostota przeja-
wiająca się w minimalizowaniu lub całkowitym redukowaniu dekoracji.

Kielich będący obiektem naszego zainteresowana jest więc typowy dla 
gotyku. Wraz z pateną stanowi bezcenną pamiątkę po św. Janie z Dukli. 
Tradycja głosi, że przedmioty te Duklan miał zabrać ze sobą wraz z orna-
tem przechodząc w 1463 roku z franciszkanów do lwowskiego klasztoru 
Bernardynów. Wprawdzie istniała u konwentualnych praktyka posiada-
nia przez zakonników na własność pewnych rzeczy, z których czynili na-
wet testamentalne zapisy, nie wydaje się jednak słuszne domniemywać, 
by korzystał z niej ascetyczny Jan. Zdaniem o. Hieronima Wyczawskiego 
Duklan pod koniec życia używał często tego samego ornatu. Później, 
jako cenną relikwię, „ubierano go do Mszy św.”, ilekroć chciano wypro-
sić jakąś łaskę za przyczyną Świętego. Pobożni czciciele z biegiem czasu 
wymyślili historię Janowego ornatu. Podobnie należy traktować tradycję 
dotyczącą kielicha. Znajdujący się na stopie wizerunek św. Bernardyna 
wskazuje nie tyle na jego pochodzenie od franciszkanów konwentual-
nych, lecz na istotne związki ze środowiskiem obserwanckim, którego 
wielki Sieneńczyk był głównym patronem, a Jego imię dało przyszłą na-
zwę tej społeczności – Bernardyni. 

Tekst i zdjęcie o. dr Efrem Obruśnik OFM
Dyrektor Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku
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w BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Biblioteka Publiczna w Leżajsku rozpoczęła 
nowy cykl spotkań ph. „Znani, ważni i poważni 
opowiadają o…”, który jest rozszerzeniem pro-
wadzonego przez nią od kilku lat cyklu „Znani, 
ważni i poważni czytają dzieciom”.

Ta nowa formuła pozwoli poznać bardzo 
młodym ludziom osoby, które odniosły suk-
ces w różnych dziedzinach, takich jak nauka, 
sport, muzyka czy polityka. Chcemy poprzez 
tego typu spotkania dać szansę młodzieży 
bezpośredniego kontaktu ze swoimi idolami.  
W dniu 31 marca br. taką możliwość otrzymały 

ZAWODNICY ASSECO RESOVII W BIBLIOTECE DZIEŃ BIBLIOTEKARZA              
I BIBLIOTEK W LEŻAJSKU

KSIĄŻKOWE I BIBLIOTECZNE EWOLUCJE

Od jedenastu lat Stowarzyszenie Biblioteka-
rzy Polskich organizuje Tydzień Bibliotek. Jest 
to program promocji czytelnictwa, który ma na 
celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w po-
prawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie 
prestiżu zawodu bibliotekarza.

Tydzień Bibliotek otwiera tradycyjnie Dzień 
Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony w dniu 8 
maja. Z tej okazji w naszej placówce odbyło 
się uroczyste spotkanie bibliotekarzy z terenu 
powiatu leżajskiego. W obchodach uczestni-
czyli również: przewodniczący Rady Miejskiej 
Ireneusz Stefański, zastępca burmistrza Marek 
Karakuła, dyrektor MCK w Leżajsku Maria 
Horoszko wraz z pracownikami, były dyrektor 
biblioteki Stanisław Socha oraz emerytowani 
pracownicy biblioteki. Przybyłych na uroczy-
stość gości przywitała kierownik biblioteki 
Jolanta Korasadowicz. W kilku słowach nakre-
śliła misję bibliotek we współczesnym świecie. 
Zwróciła uwagę na transformację zawodu bi-
bliotekarza, która nastąpiła w wyniku zaistnia-
łych przemian technologicznych powstałych 
we współczesnym świecie. Kolejnym punktem 
spotkania był występ Grupy Wokalnej Meri-
tum z MCK, a po części artystycznej nastąpiła 
prezentacja multimedialna pt. „Nie ma moca-
rza nad Bibliotekarza”, która z przymrużeniem 
oka ukazała pracę bibliotekarzy.

(bb), Fot. Marian Matkowski

W Tygodniu Bibliotek nie sposób pominąć 
najmłodszych czytelników. Dlatego14 maja 
br. w leżajskiej Bibliotece Publicznej odbyło 
się spotkanie dla dzieci ph. „Jak zmieniały się 
przez wieki nasze książki i biblioteki”.

Podróż w przeszłość to niesamowita przygo-
da dla małych odkrywców. Czasy średniowiecza, 
przepisywanie książek przez mnichów, ludzie na-
zywani pierwotnymi, starodawne pismo. Wszyst-
ko to mogli zobaczyć uczniowie szkół podstawo-
wych, dzięki spektaklowi pt. „Jak zmieniały się 
przez wieki nasze książki i biblioteki”, który 
zaprezentowali aktorzy Grupy Teatralnej Bara-
tario z Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku. 
Można więc było przeżyć spotkanie z człowie-

DKK - HERTA MÜLLER „NADAL TEN SAM 
ŚNIEG I NADAL TEN SAM WUJEK”

13 maja br. w Bibliotece Publicznej w Leżaj-
sku dyskutowano o prozie niemieckiej noblistki 
Herty Müller. W tym dniu w tutejszej książni-
cy spotkały się dwa Dyskusyjne Kluby Książki 
z Leżajska i Nowej Sarzyny. Spotkanie zostało 
zorganizowane z okazji Tygodnia Bibliotek, 
który w tym roku obchodzony jest pod hasłem: 
„Czytanie łączy pokolenia”. (bb)

dzieci ze wszystkich szkół podstawowych oraz 
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawcze-
go w Leżajsku. Gośćmi pierwszego spotkania 
byli trener Asseco Resovia Andrzej Kowal  
i zawodnicy - Olieg Achrem, Grzegorz Ko-
sok i Piotr Nowakowski. Sportowcy opowia-
dali o swojej drodze do kariery, o tym, jak 
ważna jest nauka, praca, determinacja. Mówili 
o swoich zainteresowaniach, spędzaniu wol-
nego czasu, jakiej muzyki słuchają oraz kiedy 
 i jakie książki czytają.

(bb), Fot. Adam Kuźma, Marian Matkowski

kiem pierwotnym, podglądanie na strychu śre-
dniowiecznych mnichów, którzy własnoręcznie 
przepisują książki oraz poznać krótką historię 
komunikacji między ludźmi w czasach, gdy nie 
było jeszcze pisma. Podczas spektaklu dzieci 
miały do rozwiązania wiele zagadek, musiały tak-
że dokładnie słuchać wskazówek przewodnika, 
aby odnaleźć mapę, rozszyfrować ją i dotrzeć do 
ukrytego skarbu.

Uczniowie szkół podstawowych dowiedzieli 
się również wielu ważnych informacji na temat 
pierwszych zbiorów książek. Usłyszeli, że dawniej 
nie było drukarki, a książka była czymś wyjątko-
wym i tylko ludzie wybrani mogli dostąpić za-
szczytu jej oglądania. Przed dziećmi pojawiło się 

także wyzwanie, a mianowicie próba komunika-
cji z człowiekiem pierwotnym, co wcale nie było 
łatwe. Dzieci świetnie poradziły sobie z zagadka-
mi, rebusami oraz wskazówkami, a odnalezienie 
przez nich ukrytego skarbu wzbudziło wśród 
nich wielkie emocje. Na koniec człowiek pier-
wotny zaprezentował tzw. „taniec pierwotniaka” 
i nauczył dzieci zabawnych ruchów, co wywołało 
ogromną radość wśród zaproszonych uczniów. 
Każdy uczestnik tego wydarzenia otrzymał 
drobny upominek, a aktorzy Grupy Teatralnej 
Baratario oraz pracownicy Biblioteki Publicznej  
i Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta zostali 
nagrodzeni przez dzieci wielkimi brawami. 

(bb), Fot. Damian Dec
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Istnieje wiele możliwości wyboru zawodu 
– trudno zdecydować się co wybrać, gdzie się 
uczyć, kim zostać w przyszłości? Pomocnym 
instrumentem dla wielu młodych, niezdecydo-
wanych ludzi może być rozmowa z przedstawi-
cielami różnych zawodów. 

Aby pomóc młodym ludziom w podejmo-
waniu tak ważnych decyzji, Biblioteka 19 maja 
br. zorganizowała spotkanie dla uczniów Ze-
społu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół 
Licealnych w Leżajsku. W trakcie spotkania 
uczniowie mieli okazję poznać specyfikę za-
wodu policjanta, sędziego oraz adwokata. 

O zadaniach, sposobie prowadzenia nabo-
ru do służby policyjnej opowiedzieli policjan-
ci z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku: 
nadkomisarz Adam Kopacz oraz oficer pra-
sowy aspirant Krzysztof Ficek. Cierpliwość, 
odporność na stres, asertywność, komuni-
katywność i dobry stan zdrowia to absolut-
nie niezbędne atrybuty kandydata do pracy  
w zawodzie policjanta. 

Jak kształtuje się droga do zawodu sędzie-
go, przedstawiła Anna Lasek – sędzia Sądu 
Rejonowego w Łańcucie orzekający w zamiej-
scowym wydziale rodzinnym z siedzibą w Le-
żajsku. Zawód sędziego to nie tylko nobilitu-
jąca profesja, ale przede wszystkim ogromne 
wyzwanie. Droga do niego wymaga nie lada 
wytrwałości, determinacji i olbrzymiego na-
kładu pracy.

O kolejnym bardzo prestiżowym zawodzie 
opowiedziała adwokat Magdalena Wirska. 
Jej praca polega na rozwiązywaniu sporów 
sądowych między klientem a stroną, z któ-
rą klient się sądzi. Adwokat ma za zadanie 
przygotować pełną dokumentację sprawy dla 
swojego klienta, udzielać mu porad prawnych, 
a następnie reprezentować go w sądzie. Inny-
mi słowy – adwokat to pośrednik, a czasem 
nawet pełnomocnik swojego klienta, który 
uczestniczy w sprawach sądowych. Kryterium 
klasy adwokata stanowi skuteczność, tzn. licz-
ba wygranych spraw.

(bb), Fot. Joanna Zygmunt

w PDDM

KRESOWIACY I „BALLADA O WOŁYNIU”

SPOTKANIE Z HISTORIĄ

KIM JESTEM,                                 
A KIM MOGĘ SIĘ STAĆ?

15 maja br. odbyło się kolejne spotkanie  
z historią Kresów w tle.

Miało ono wyjątkowy charakter i przebieg. 
W wieczorze tym uczestniczyli m.in.: Andrzej 
Dorosz - szef kancelarii prezydenta Stalowej 
Woli, Maria Mirecka-Loryś - kombatant, dzia-
łaczka polonijna, a zarazem siostra uczestni-
ka bitwy pod Zadwórzem, Stanisław Szymala 
kombatant Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej, Małgorzata Dachnowicz pre-
zes Stowarzyszenia Wspólnoty Samorządowej 
Doliny Sanu.

Gospodarzy spotkania reprezentowali: Ire-
neusz Stefański - przewodniczący Rady Miej-

MCK Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta zainaugurowała „Leżajskie Spotkanie  
z Historią”.

Na pierwsze spotkanie, które odbyło się w dniu 10 kwietnia br. w Bibliotece Publicznej im.  
S. Wyspiańskiego przybyła klasa V ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Le-
żajsku z opiekunką Beatą Wójtowicz. Tematem spotkania były dwa ważne zagadnienia związane  
z dziejami Leżajska i okolic. Pierwszym było Kalendarium rocznic historycznych miasta Leżaj-
ska przypadających w 2014 roku. Drugim zaś ślady obecności Jana Pawła II na Ziemi Leżajskiej.

(mm)

skiej, Marek Karakuła - zastępca burmistrza, 
Maria Horoszko - dyrektor MCK w Leżajsku, 
Jolanta Korasadowicz - kierownik Bibliote-
ki Publicznej, Eugeniusz Matkowski - pre-
zes Klubu Towarzystwa Miłośników Lwowa  
i Kresów Południowo-Wschodnich w Leżaj-
sku wraz z zastępcą Stanisławem Słychanem 
i członkami oraz sympatykami, nauczyciele  
i młodzież Gimnazjum Miejskiego w Leżaj-
sku, nauczyciele Zespołu Szkół Licealnych  
i Zespołu Szkół Technicznych, bibliotekarze, 
mieszkańcy Leżajska.

W pierwszej części wieczoru spotkanie 
zostało uświetnione sztuką Teatru „Nie teraz” 
z Tarnowa p.t. „Ballada o Wołyniu” w reżyserii 
Tomasza A. Żaka. Spektakl ukazał obecnym 
losy trzech kobiet, które były świadkami okru-
cieństw i bestialstw, jakich dokonali ukraińscy 
zbrodniarze spod znaku OUN-UPA na bez-
bronnej polskiej ludności Wołynia w latach II 
wojny światowej. Przedstawione sceny przy-
bliżyły ogrom tragedii nie tylko Polaków, ale 
też przypadki mordowania Ukraińców przez 
banderowców, którzy wspierali swoich pol-
skich pobratymców.

Po zakończonym spektaklu spotkanie po-
prowadził Marian Matkowski z PDDM, któ-
ry podziękował grupie teatralnej za występ, 
przedstawił obecnych na spotkaniu gości  
i organizatorów, a następnie wprowadził ze-
branych w klimat organizowanych co miesiąc 
„Kresowych Spotkań z Historią”. W kolejnej 
części spotkania głos zabrali m.in. Magdalena 
Zbylut członkini grupy teatralnej, która zachę-
cała obecnych do nabycia wydawnictw. Środki 
w ten sposób zebrane przeznaczone zostaną 
na budowę pomnika niedźwiedzia „Wojtka”. 
Następnie Maria Mirecka-Loryś, Ireneusz 
Stefański, Eugeniusz Matkowski, Stanisław 
Słychan podzielili się swoimi refleksjami na 
temat losów Polaków na Kresach oraz Kreso-
wian przybyłych na Ziemię Leżajską. Dyrek-
tor Maria Horoszko podkreśliła rolę Pracowni 
Dokumentacji Dziejów Miasta w przybliżaniu 
losów dawnych oraz obecnych mieszkań-
ców Leżajska i okolic. Natomiast Małgorzata 
Dachnowicz pokrótce przybliżyła relacje pol-
sko-ukraińskie panujące w Przemyślu.

(mm), fot. Adam Kuźma
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Udział w półfinale konkursu piosenki „Wy-
graj Sukces” to dla każdego wykonawcy duże 
wyróżnienie, a zarazem spory stres i nerwy, 
nad którymi trzeba umieć zapanować podczas 
prezentacji konkursowych.

Leżajski Klub Nordic Walking „Włóczy-
kije“ działa przy Miejskim Centrum Kultury 
w Leżajsku od dwóch lat pod okiem instrukto-
rów: Elżbiety i Wojciecha Włodarczyków.

Po ubiegłorocznych sukcesach na Mistrzo-
stwach Polski Nordic Walking w Kolbuszo-
wej, członkowie Klubu sezon 2014 rozpoczęli  
3 maja br. znowu w Kolbuszowej, gdzie od-
była się kolejna edycja Pucharu Polski. Mimo 
deszczu na starcie stanęło 569 zawodników  
z całej Polski, a także Ukrainy i Słowacji,  
w tym 10 leżajskich „Włóczykijów”. Bieg 
ukończyło aż 530 osób, co stanowi rekord 
frekwencji zawodów organizowanych przez 
Federację. Z leżajskiej dziesiątki nikt nie od-
padł ani nie został zdyskwalifikowany, nikt też 
nie przyszedł ostatni, wręcz przeciwnie – Ma-
ciek zdobył pierwszy tegoroczny Puchar za III 
miejsce na dystansie 10 km, a pozostała dzie-
wiątka medale za ukończenie biegu.

Kolejne zawody, w których Klub uczestni-
czył, to pięcioetapowe Ogólnopolskie Zawody 
Nordic Walking o „Puchar Lubelszczyzny ”.  
I etap odbył się w Lubartowie 10 maja br. Tu 
także przyjechali zawodnicy z różnych rejo-
nów Polski, a na starcie stanęło ponad dwustu 
uczestników, w tym 9 „Włóczykijów”. Oczy-
wiście (chyba to już tradycja) padał deszcz, 
a podczas rozdawania nagród – na szczęście 
już po przejściu trasy - przeszła nawet burza, 
która przyspieszyła zakończenie imprezy. I tu 
kolejny sukces dla Leżajska - 4 puchary: • ko-
biety - 10 km Ewa II miejsce, Ludka - III miej-
sce, • mężczyźni - 10 km Zbyszek II miejsce, 
Kazik III miejsce. Pozostała piątka otrzymała 
pamiątkowe medale za ukończenie biegu. 

Może zachęci to więcej osób do postawie-
nia na sport i aktywne spędzanie wolnego cza-
su, co z pewnością zaowocuje dobrą kondycją 
i samopoczuciem oraz smukłą sylwetką.

„Włóczykij” Ela 

Łukasz Frącek, uczeń klasy IVb Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Leżajsku po raz pierw-
szy w swej krótkiej przygodzie z bilardem 
wystąpił w Mistrzostwach Polski Juniorów. 
Impreza odbyła się w Kieleckim Centrum 
Bilardowym. 

Łukasz od kilku lat szlifuje swój talent  
w rzeszowskim klubie ósemka i od niedaw-
na reprezentuje jej barwy. Startuje tam m. in.  
w poniedziałkowych turniejach „Nie lubię 
poniedziałków” jest też powoli przymierzany 
do gry w II lidze. – Wcześnie rozpoczął grę, ma 
zapał, smykałkę. Mam nadzieję, że wyrośnie  
z niego bilardzista, jak się patrzy – mówi Ja-
nusz Stawarz, szef ósemki.

Awans do kieleckiego czempionatu Łukasz 
uzyskał w Dębicy, podczas turnieju elimina-
cyjnego. Łukasz wziął udział w eliminacjach 
odmiany 8-bil i 10-bil. Promocję do mi-
strzostw uzyskał w tej drugiej odmianie. – Ła-
two nie było, bo w ostatnim, decydującym me-
czu dopadł mnie mocny stres – mówi Łukasz. 
– Miałem czarne myśli, ale początkowo szło 
fajnie, wygrywałem dwa do zera. Potem prze-
ciwnik wyrównał na dwa do dwóch. W ostat-
niej partii miałem możliwość zagrania kombi. 
Trafiłem i mogłem się cieszyć z awansu. Tym 
bardziej jest się z czego cieszyć, bo grał z najlep-
szym zawodnikiem z klubu dębickiego.

Mistrzostwa w Kielcach odbyły się  
w dniach: 30 kwietnia - 4 maja. Tam Łukasz 
musiał zmierzyć się z najlepszymi. Pierwszy 
mecz przegrał, drugi wygrał, ale w trzecim 
trafił na mocnego przeciwnika. Ten mecz od-
bywał się na stole telewizyjnym, to znaczy, że 
był na żywo w telewizji internetowej. Przeciw-
nik zrobił partię z kija (tzn. skończył partię  
w jednym podejściu po własnym rozbiciu, nie 
dopuszczając przeciwnika do stołu). W sumie 
Łukasz zajął na mistrzostwach 17 miejsce.  
W ogólnopolskim rankingu juniorów znajdu-
je się na 34 pozycji, co jest dużym osiągnię-
ciem. Młodemu bilardziście serdecznie gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów!

8 maja br. po raz kolejny odbył się w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Leżajsku Powiatowy Tur-
niej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Eliminacje powiatowe przeprowadzone 
zostały przez policjantów z wydziału ruchu 
drogowego Komendy Powiatowej Policji  
w Leżajsku przy współpracy nauczycieli ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku oraz 
przedstawicieli WORD-u i PZMOT-u z Rze-
szowa. Uczestnicy konkursu musieli wyka-
zać się wiedzą teoretyczną oraz praktyczną.  
W pierwszej części konkursu rozwiązywali 
test dotyczący zasad bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Następnie każdy uczestnik musiał 
na rowerze przejechać tor przeszkód. 

W kategorii szkół podstawowych zwycię-
żyli reprezentanci Szkoły Podstawowej z Brzó-
zy Królewskiej. Drugie miejsce zajęła druży-
na Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku w 
składzie: Joanna Upchurch, Klaudia Żyrek, 
Bartłomiej Kłos i Mateusz Papak - opiekun 
Andrzej Wyszyński, a trzecie uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli. Zwy-
cięska drużyna pokonała konkurentów po 
bardzo wyrównanej rywalizacji. Skład zwy-
cięskiej reprezentacji: Martyna Rupar, Paweł 
Wójcik, Dawid Marzęciak i Anastazja Majder, 
opiekun - Andrzej Sitkowski. 

W kategorii szkół gimnazjalnych zwycię-
żyła drużyna z Gimnazjum w Grodzisku Dol-
nym w składzie: Mateusz Urban, Patryk Rusi-
nek i Paweł Słysz, opiekun - Stanisław Stępnik. 
Dwa pozostałe miejsca na podium zajęli gim-
nazjaliści z Leżajska i Kuryłówki.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary, 
dyplomy i cenne nagrody rzeczowe. Wręczyli 
je: Naczelnik Prewencji i Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku nad-
komisarz Arkadiusz Cyrnek, zastępca bur-
mistrza Leżajska Marek Karakuła, dyrektor 
WORD w Rzeszowie Marek Ząbek, przedsta-
wiciele ZO PZMOT w Rzeszowie Katarzyna 
Skała i Jan Jędrzejko oraz aspirant Bogda-
na Latuszka z leżajskiej drogówki, który był 
głównym sędzią turnieju. Zwycięskie drużyny 
będą reprezentować nasz powiat w konkur-
sie wojewódzkim. Życzymy im powodzenia  
w dalszych etapach konkursu. 

Fundatorami nagród w tym roku były: 
Urzędy Gmin z terenu powiatu leżajskiego, 
Urząd Miejski w Leżajsku, WORD Rzeszów, 
ZO PZMOT w Rzeszowie oraz prywatni 
przedsiębiorcy. Wszystkim sponsorom orga-
nizatorzy bardzo dziękują.

(aw)

SUKCESY

MISTRZOWIE SZOS MŁODY BILARDZISTA WŁÓCZYKIJE GROMADZĄ 
TROFEA

SUKCES „MERITUMEK” W tym roku do grupy prawie 50 wokalistek 
i wokalistów z regionu Polski południowo-
-wschodniej w półfinale w Przeworsku zakwa-
lifikowały się 3 solistki „Meritum”. Spośród 
wszystkich uczestników eliminacji jury do 
udziału w finale konkursu piosenki „Wygraj 
Sukces 2014” zakwalifikowało tylko osiem 
osób oraz kilka wyróżniło.

„Nasze Meritumki” bardzo dobrze spisały 
się w eliminacjach regionalnych. Ala Wróbel 
otrzymała wyróżnienie, a do finału zakwa-
lifikowała się po raz pierwszy Magdalena 
Piestrak. Przed nią teraz wielkie wyzwanie -  
w czerwcu w Tarnobrzegu stanie na scenie 
wraz z najlepszymi młodymi wokalistami  
z całej Polski.

Trzymamy zatem wraz z całym zespołem 
mocno kciuki za Magdę.

(mt)
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SPORT 

MISTRZOWIE WOJEWÓDZTWA

BRĄZOWI KARATECY W WARNIE

30 maja br. w Sanoku odbył się Finał 
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej  
w mini piłce siatkowej chłopców, który koń-
czył całoroczne zmagania siatkarzy z ponad 
1200 szkół podstawowych z województwa 
podkarpackiego.

Do ścisłego finału zakwalifikowały się: SP 
3 Leżajsk, SP 3 Stalowa Wola, SP 11 Rzeszów 
oraz gospodarz zawodów SP 3 Sanok. 

Po powitaniu wszystkich przez dyrektora 
SP 3 w Sanoku, Igrzyska otworzyła przed-
stawicielka Podkarpackiego Wojewódzkiego 

Szkolnego Związku Sportowego Dorota Lib, 
która stwierdziła, że na tym etapie rozgrywek 
wszyscy jesteśmy mistrzami.

W meczu otwarcia zawodnicy SP 3 Rze-
szów, którzy byli faworytami tych zawodów, 
nie poradzili sobie ze świetnie dysponowany-
mi w tym dniu gospodarzami SP 3 Sanok ule-
gając 1:2, w drugim półfinale siatkarze z SP 3 
Leżajsk pewnie pokonali drużynę ze Stalowej 
Woli 2:1 (28:30, 25:6, 15:7). Szkoda pierwsze-
go seta, w którym nasz zespół miał dwie piłki 
setowe.

Mecz o brązowy medal Igrzysk obfitował 
w zaskakujące zwroty akcji, gdzie raz prowa-
dziła jedna drużyna, raz druga. Więcej zimnej 
krwi zachowali siatkarze z Rzeszowa pokonu-
jąc swoich rówieśników ze Stalowej Woli 2:1 
i to oni mogli cieszyć się z trzeciego miejsca. 
W walce o mistrzostwo województwa pierw-
szy set pewnie wygrali nasi siatkarze (25:18), 
w drugim secie zawodnicy z leżajskiej „trójki” 
nie dali sobie wyrwać mistrzostwa wojewódz-
twa gospodarzom Igrzysk, mimo ich wielkiej 
determinacji i dopingu całej szkoły (25:23).

Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku zo-
stała mistrzem województwa na rok szkolny 
2013/14 i będzie reprezentować województwo 
Podkarpackie oraz nasze miasto w Mistrzo-

stwach Polski w Głuchołazach w dniach 11-14 
czerwca br.

Medale i puchary wręczali prezes ds. sportu 
SZS Dorota Lib oraz dyrektor SP 3 w Sanoku.

Zespół SP 3, którego trenerem jest nauczy-
ciel wychowania fizycznego Jan Mach, wystą-
pił w składzie: Jakub Hanus, Patryk Giża, To-
masz Zięzio, Szymon Fairon, Bartosz Fairon, 
Tomek Treska, Patryk Niemy, Witold Bożek i 
Hubert Homel.

(ma)

W sobotę,17 maja br. prawie 400 za-
wodników z 20 państw wystąpiło w Warnie  
w Bułgarii na Mistrzostwach Europy Senio-
rów i Juniorów Karate Kyokushin organi-
zacji IKO. Oprócz gospodarzy udział wzięły 
drużyny narodowe z takicj krajów, jak: Rosja, 
Ukraina, Węgry, Białoruś, Rumunia, Francja, 
Włochy, Serbia, Kazachsta, Mołdawia, Grecja, 
Belgia, Izarael, Czernogóra, Litwa, Niemcy, 
Holandia, Wielka Brytania i Polska.

Organizatorem mistrzostw był Inernatio-
nal Karate Organization Kyokushinkaikan  
i Branch Chief Sensei Emil Kostov – IKO Bul-
garia.

Aż ośmioro zawodników Leżajskiego Klu-
bu Kyokushin Karate reprezentowało Polskę 
na tych mistrzostwach. W kategorii seniorów 
wystąpił senpai Krzysztof Zając, zaś w katego-
riach juniorów Izabela Dec, klaudia Szelen-
giewicz, Katarzyna Burda, Natalia Stachula, 
Julia Żak, Beniamin Szczuka i Hubert Fleszar. 
Moco obsadzone zawody we wszystkich kate-
goriach wiekowych zapewniły niespotykane 
emocje. Za wielki sukces uznać trzeba fakt, że 
w tak silnie obsadzonych mistrzostwach nasze 
zawodniczki zdobyły brązowe medale. 

W kumite juniorek brąz wywalczyła Iza-
bela Dec (-55kg), natomiast w kumite junio-
rek młodszych – Katarzyna Burda (-45 kg) i 
Natalia Stachula (-55 kg). Pozostała ekipa za-
wodników Leżajskiego Klubu Kyokushin Ka-
rate wróciła tym razem jeszcze bez medali, ale  
z nowymi, cennymi doświadczeniami. 

Wszystkim zawodnikom gratulujemy do-
brych występów i życzymy dalszych sukce-
sów. Pamiętajmy, że Kyokushin to szlachetny 
styl. Tu walka nie ma być przemocą, lecz do-
skonaleniem siebie z szacunkiem dla rywala. 
Opiekunami naszych zawodników byli sensei 
Dariusz Burda i senpai Adam Fleszar. 

Szczególne podziękowania należą się spon-
sorom, bez których wsparcia wyjazd do Buł-
garii nie byłby możliwy. Finansowo wsparli 
nas: Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzy-
nie, Urząd Miejski w Leżajsku, Urząd Gmi-
ny i Miasta w Rudniku nad Sanem, Zakłady 
chemiczne „Organika-Sarzyna”, Poczta Polska 
S.A., ZGK Nowa Sarzyna, Mateusz Zuarko 
Gierlachów, Zakłąd Wod-Kan-CO i Gaz Zia-
ja Stanisław, Bank Spółdzielczy w Leżajsku, 
Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku, Aalvig 
Sp. z o. o., Usługi Transportowe i Rolnicze Ka-
rol Koperda, Firma Alinsud Wiesław Bagniak, 
Ewa i Jerzy Bigos, Center-Bud Wojciech Sta-
nisław Sydoń.

sensei Dariusz Burda
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SEKRETY GARNKA 
pod red. specjalistki w dziedzinie żywienia Hanny Janiszewskiej-Celej 

OWOCOWE LATO

TYLKO TY pod red. Małgorzaty Jakubowskiej

REGENERACJA ZNISZCZONYCH STÓP

Minął Dzień Dziecka, pojawiły się pierwsze 
truskawki, więc mamy lato! Wraz z nim nastał 
czas na pikniki i przyjęcia ogrodowe, rodzinne 
spotkania, których uczestnikami bardzo często 
są dzieci. To pora truskawek, malin, porzeczek 
i agrestu, które doskonale nadają się na dania 
obiadowe, desery, sałatki do dań mięsnych lub 
przekąski.

Owoce jagodowe choć tak różne w sma-
kach i kolorach, to wszystkie zawierają sporo 
witaminy C, witaminy z grupy B, sole mineral-
ne: potas, żelazo, magnez, błonnik, antyoksy-
danty, kwasy organiczne i wodę. Najwięcej wi-
taminy C mają czarne porzeczki, antocyjanów 
- czarne jagody, błonnika - truskawki i agrest, 
a potasu - maliny. Wszystkie owoce wpływają 
na utrzymanie równowagi kwasowo-zasado-
wej w organizmie, dostarczają wody i są nisko 
kaloryczne. W medycynie ludowej, soki i sy-
ropy z malin stosuje się przy przeziębieniach, 
reumatyzmie, porzeczki poleca się na obniże-
nie cholesterolu i utrzymanie odpowiedniego 
poziomu elektrolitów, a czarne jagody - na 
dolegliwości żołądkowo- jelitowe. Dorosłym  
(a zwłaszcza dzieciom), którzy w upalne dni 
nie mają ochoty na kaloryczne potrawy, pro-
ponuję rozkoszować się wyjątkowym sma-
kiem i aromatem świeżych owoców jagodo-
wych. Można z nich przygotować koktajle, ga-
laretki, kremy, proste i szybkie desery. Owoce 
najlepiej jeść na surowo, w postaci surówek 

lub sałatek, skomponowanych według upodo-
bania z dodatkiem ziół, warzyw i sosów. Su-
rówki i sałatki owocowe zyskują ciekawy 
smak, gdy przyprawi się je szczyptą soli, odro-
biną białego pieprzu lub octu balsamicznego. 
W skromniejszej wersji można podać je z so-
sem waniliowym ze śmietanką, bitą śmietaną 
a na bardziej uroczyste okazje z lodami.

Sałatka z truskawkami i szpinakiem
Składniki: 300 g truskawek, 200g młode-

go szpinaku, 1 czerwona cebula, kilka listków 
zielonej sałaty, 2 łyżki octu balsamicznego,  
2 łyżki oliwy, sok z ½ cytryny, sól, biały pieprz. 
Wykonanie: Ocet balsamiczny wlać na suchą 
patelnię, odparować, zlać do małego słoiczka, 
dodać sok z cytryny, sól, pieprz. Zakręcić sło-
iczek i mocno nim potrząsać aż składniki sosu 
się połączą. Cebulę obrać, opłukać, pokroić 
w półkrążki. Truskawki opłukać, osuszyć, 
odszypułkować i pokroić na połówki. Listki 
szpinaku i sałaty umyć, osączyć, wyłożyć na 
talerz lub płaską salaterkę, dodać  truskawki 
i cebulę, wszystko skropić sosem. Przed poda-
niem schłodzić.

Galaretka z porzeczek owoców leśnych
Składniki: 500 g czerwonych porzeczek, 

po 250 g malin i czarnych jagód, garść pozio-
mek, 1 szklanka soku z czarnych porzeczek,  
3 łyżki cukru, 3,5 łyżki żelatyny, 2 łyżki brandy 
(w wersji dla dzieci bez alkoholu), łyżka cukru 
pudru, listki melisy lub mięty do dekoracji. 

Wykonanie: Owoce umyć, osączyć, porzeczki 
odszypułkować. 1/3 porzeczek odłożyć, resztę 
zmiksować. Sok z czarnych porzeczek pod-
grzać z cukrem, gorący zdjąć z palnika i połą-
czyć z namoczoną i napęczniałą żelatyną oraz 
musem porzeczkowym. Na dnie kompotierek 
lub salaterek rozłożyć maliny, porzeczki i czar-
ne jagody, skropić alkoholem i zalać przestu-
dzoną galaretką. Wstawić na 2-3 godziny do 
lodówki, udekorować poziomkami, listkami, 
posypać cukrem pudrem. 

Deser twarożkowo- porzeczkowy
Składniki: 400 g serka homogenizowa-

nego waniliowego, 100g kruchych ciasteczek 
czekoladowych, 200 ml śmietany 36%, 4 łyżki 
konfitur wiśniowych (lub innych), 2 łyżki cu-
kru, 1 opakowanie cukru waniliowego, 4 ga-
łązki czerwonej porzeczki. Wykonanie: Serek 
zmiksować z cukrem i cukrem waniliowym, 
dodać ubitą na sztywno śmietanę, delikatnie 
wymieszać. Na dno pucharków wsypać po-
kruszone ciasteczka, nałożyć krem serowy, 
udekorować konfiturą wiśniową i umytymi 
gałązkami porzeczek.

Truskawki z sosem balsamicznym
Składniki: 500 g truskawek, 1 mała pa-

pryczka chili, ½ łyżeczki chili w proszku, 1 pę-
czek mięty, 1 łyżka octu balsamicznego, 3 łyżki 
oliwy. Wykonanie: Truskawki umyć i osuszyć. 
Nie odrywać szypułek! Papryczkę umyć, usu-
nąć pestki i drobno posiekać. Ocet balsamicz-
ny wymieszać z oliwą. Truskawki polać sosem, 
oprószyć chili w proszku i posypać posiekaną 
papryczką. Schłodzić w lodówce ok. 30 minut. 
Przed podaniem posypać posiekaną miętą.

Klapki, sandałki a może boso? Latem eks-
ponujemy nasze stopy, jednak niejednokrot-
nie proszą o pomoc, gdy pięty są popękane  
a skóra zgrubiała i przebarwiona. Aby z przy-
jemnością i bez kompleksów pokazywać sto-
py w odkrytym obuwiu, należy o nie przed-
tem zadbać.

Domowe kąpiele
Kąpiel z krochmalu
Aby przygotować krochmal, wystarczy 

wymieszać 2-5 łyżki mąki ziemniaczanej  
z 2 litrami wody a następnie przez 20 minut 
zafundować stopom kąpiel.

Kąpiel z siemienia lnianego
Do miski z 2 litrami wody dodaj 4 łyż-

ki siemienia lnianego. W takiej miksturze 

mocz stopy przez około 20 minut, następnie 
osusz i posmaruj je kremem np. na bazie 
mleka koziego. Z siemienia lnianego możesz 
też zrobić maseczkę. Wystarczy zalać siemię 
wrzącą wodą i poczekać aż wytworzy się śluz. 
Przygotowaną papkę należy wyłożyć na gazę, 
a całość położyć na stopy i zawinąć folią ku-
chenną oraz ręcznikiem. Owinięte w ten spo-
sób stopy należy pozostawić około 20 minut, 
następnie zmyć i wklepać w nie krem pielę-
gnacyjny.

Kąpiel z wywarem ze skrzypu 
2 litry wody, 50g suszonego skrzypu. 

Skrzyp zalewamy wodą i odstawiamy na  
2 godziny. Po upływie tego czasu doprowa-
dzamy do wrzenia i gotujemy na wolnym 

ZDROWIE i URODA

ogniu przez 15 minut. Przecedzamy i doda-
jemy do ciepłej wody w miedniczce, w której 
maczamy stopy. Kąpiel przynosi ulgę zmęczo-
nym i obolałym stopom.

Kąpiel owocowa
Opakowanie żelatyny, 3-4 łyżki soku  

z dowolnych owoców (np. z cytryny), ciepła 
woda. Żelatynę przygotowujemy zgodnie ze 
wskazówkami podanymi na opakowaniu, 
używając do tego celu podwójnej ilości wody. 
Do ciepłej żelatyny dodajemy sok z owo-
ców. Pozostawiamy do ostygnięcia i stężenia  
w lodówce. Przekładamy galaretkę do miski, 
której używamy do kąpieli stóp. Wlewamy 
ciepłą wodę. Zanurzamy stopy i moczymy je, 
przez co najmniej 10 minut. Po kąpieli w sto-
py wklepujemy bogaty w składniki odżywcze 
krem do stóp. Kąpiel ta pomaga odświeżyć 
zmęczone stopy.

Kąpiel odświeżająca z szałwią
Przynosi stopom ulgę, odświeża i neutrali-

zuje zapach potu. 1/4 szklanki liści szałwi do-
pełnić wrzątkiem i łyżką soli. Całość zaparzyć 
przez 10-15 minut. Następnie połączyć napar 
z ciepłą wodą i moczyć nogi przez 10 minut.

Kąpiel odświeżająca z miętą
Moczyć stopy w ciepłej wodzie z dodat-

kiem 4 łyżek soli kuchennej oraz 5 kropel 
olejku miętowego. Po takiej kąpieli warto za-
stosować maseczki nawilżające.

Kolorowe paznokcie
Opalona skóra pięknie komponuje się  

z intensywnymi, wyrazistymi barwami – ko-
ral, czerwień, fuksja, fiolet. Jeśli nie jesteś na 
tyle odważna i lubisz stonowane kolory, wy-
bierz elegancki frencz lub złocisty beż. Tak 
rzadko możemy pokazywać pomalowane 
paznokcie u stóp, dlatego warto przez te kilka 
ciepłych miesięcy regularnie je malować.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku w roku 2014 siód-
my rok z rzędu realizował projekt systemowego pt: „Czas na aktywność 
w gminie miejskiej Leżajsk” współfinansowany z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój  
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie, 7.1.1, Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy spo-
łecznej.

Projekt w roku 2014, podobnie jak w latach poprzednich, skie-
rowany jest do osób zamieszkujących na terenie miasta Leżajska. 
Uczestnikami projektu mogły zostać osoby bezrobotne, nie pracują-
ce, a także zatrudnione (w tym rolnicy), pozostające w wieku aktyw-
ności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym z proble-
mami opiekuńczo-wychowawczymi oraz korzystające ze świadczeń 
pomocy społecznej. Od ubiegłego roku (2013) szczególny nacisk 
w wytycznych WUP w Rzeszowie kładziony jest na uwzględnienie 
wsparcia dla osób w wieku 15-30 lat. Wysokość ich procentowego 
udziału w projekcie powinna odpowiadać udziałowi tej grupy wie-
kowej wśród wszystkich klientów korzystających ze świadczeń po-
mocy społecznej. Drugi rok z rzędu w realizowanym projekcie jest 
Program Aktywności Lokalnej (PAL) kierowany do osób i ich oto-
czenia, które cechuje bezradność w sprawach opiekuńczo-wycho-
wawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 

Rekrutacja do projektu (uwzględniając zasadę równych szans) 
odbywała się w pierwszym kwartale 2014 r. Na podstawie regulami-
nu rekrutacji, wywiadu środowiskowego, ankiety rekrutacyjnej oraz 
diagnozy potrzeb zawartej w wywiadach, wyłoniono grupę 22 osób,  
z którymi spisano kontrakty socjalne oraz 9 osób, z którymi podpisano 
umowy w ramach PAL. Część z osób realizujących kontrakty socjalne 
i PAL objęto wsparciem asystenta rodziny finansowanego z projektu. 
Jego zadaniem będzie tworzenie przy współpracy z objętymi pomocą 
rodzinami indywidualnych planów pomocy, motywowanie do większej 
aktywności społecznej, uzupełniania kwalifikacji, podejmowania pra-
cy zarobkowej. Natomiast w zakresie poprawy funkcjonowania rodziny 
pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu codziennych problemów, w tym 
zwłaszcza związanych z wychowywaniem dzieci i prowadzeniem go-
spodarstwa domowego. 

Celem głównym projektu analogicznie jak w roku poprzednim 
było zmniejszenie zjawiska marginalizacji i wykluczenia społeczne-
go uczestników: kobiet i mężczyzn z terenu miasta Leżajska, poprzez 
wspieranie zdolności do zatrudnienia i spełniania ról społecznych. 

Cały budżet projektu na rok 2014 zamyka się sumą 436 035 zł, 
z czego kwota wkładu własnego wyniosła 45 783,68 zł. W ramach 
tej kwoty zostaną wypłacone uczestnikom projektu świadczenia  
z pomocy społecznej (zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe z wielo-
letniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywia-
nia „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 dla 
uczestników projektu.

W ramach kontraktów socjalnych skorzystają oni ze wsparcia  
w postaci aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej a także 
pomocy materialnej i pracy socjalnej.

Aktywizacja zawodowa dotyczyć będzie zorganizowania stażów 
zawodowych dla 8 uczestników projektu w okresie 4 miesięcy oraz 
pracy z doradcą zawodowym, który zdiagnozuje predyspozycje za-
wodowe beneficjentów. Odbędą się również indywidualne zajęcia  
z psychologiem.

W ramach aktywizacji edukacyjnej odbędą się kursy zawodowe 
dla uczestników projektu, które sami mogli wybrać wcześniej tworząc 
wspólnie z doradcą zawodowym Indywidualny plan działania. 

Kursy i szkolenia zawodowe, które zostały zaplanowane do realizacji 
przez beneficjentów projektu w roku 2014: · opiekun osób starszych,  
· pracownik ochrony I stopień, · kurs masażu klasycznego I stopień,  
· sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, · spawacz metodą TIG, · prawo 
jazdy kat. C., · przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, · techno-
log robót wykończeniowych, · podstawy księgowości, · kurs – asystent 
rodziny, · kurs wizażu.

W zakresie aktywizacji społecznej zaplanowano i zrealizowano tre-
ning kompetencji społecznych w trakcie którego uczestnicy projektu 
mogli nauczyć się min: jak zachować się podczas rozmowy kwalifika-

cyjnej, jak napisać CV, list motywacyjny, jak udanie dokonać autopre-
zentacji, jak aktywnie poszukiwać pracy. Zajęcia te cieszyły się dużym 
zainteresowaniem uczestników.

Zorganizowany również zostanie trening adaptacyjny, dzięki któ-
remu beneficjenci dowiedzą się m.in. jak efektywnie gospodarować 
własnym budżetem, jak dbać o własny wygląd, jak nie dać się oszu-
kać na pozornych promocjach. Ponadto zaplanowano wyjazdowe 
zajęcia w ramach terapii rodzinnej dla rodzin uczestników pro-
jektu. Na zakończenie natomiast odbędą się przydatne warsztaty –  
„10 zasad prawidłowego żywienia z elementami HACCP”.

Dodatkowym wsparciem będzie praca socjalna, prowadzona przez 
pracowników socjalnych MOPS, mająca na celu pomoc osobom i ro-
dzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowa-
nia w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych.

W ramach programu Aktywności Lokalnej zorganizowane będą 
zajęcia w grupie samopomocowej, szkoła dla rodziców, zajęcia  
z prawnikiem a jako działanie środowiskowe wyjście do kina z ro-
dzinami.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku, dzięki realizacji 
projektu, w ramach zadania praca socjalna zatrudniał będzie w dal-
szym ciągu 4 pracowników socjalnych (3,5 etatu) tym samym osią-
gając standardy zatrudnienia o których mowa w ustawie o pomocy 
społecznej tj. 1 pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców.

Realizacja projektu będzie kontynuowana w roku 2015 (do 30 
czerwca), zainteresowane osoby – klientów Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Leżajsku zapraszamy po informacje szczegółowe do 
ośrodka oraz na stronę internetową mopslezajsk.pl. Nabór do projektu 
na rok 2015 odbędzie się ostatnim kwartale 2014 r.

Kierownik MOPS w Leżajsku - Krzysztof Rutowicz

PROJEKT „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE MIEJSKIEJ LEŻAJSK” W ROKU 2014

REKLAMA
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KĄCIK SZACHOWY

NA RYBY

U WĘDKARZY
Kapitanat Sportowy Koła 18 San w Le-

żajsku (relacje z zawodów przygotowuje  
Kol. Tomasz Śliwa). 

Informacje prawne:
Węgorz
1. Znowelizowane przepisy zawarte  

w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie 
połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli 
i połowu innych organizmów żyjących w wo-
dzie (Dz. U. z dnia 4 grudnia 2001 r. z póź. 
zm.) regulują tę kwestię;

§ 7.2. (9) Jeżeli pierwszy albo ostatni dzień 
okresu ochronnego dla określonego gatunku 
ryb lub raków, z wyjątkiem węgorza i jesio-
tra ostronosego, przypada w dzień ustawowo 
wolny od pracy, okres ochronny ulega skróce-
niu o ten dzień.

2. Zastrzeżenie zawarte w § 7.2. Rozporzą-
dzenia oznacza, że okres ochronny dla wę-
gorza nie ulega skróceniu o dzień ustawowo 
wolny od pracy.

Sandacz
W związku z licznymi zapytaniami przy-

pominam, że § 7.2 Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 
2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków 
chowu, hodowli i połowu innych organizmów 
żyjących w wodzie jednoznacznie precyzuje, 
że okres ochronny może być skrócony tylko  
w przypadku jeżeli pierwszy albo ostatni dzień 
okresu ochronnego dla określonego gatunku 
ryb lub raków z wyjątkiem węgorza, którego 
stały okres ochronny obowiązuje od dnia 15 
czerwca do 15 lipca, przypada w dzień usta-

wowo wolny od pracy. Sobota nie jest dniem 
ustawowo wolnym od pracy (*). Stąd też  
w roku bieżącym na sandacza ruszamy w nie-
dzielę 1 czerwca.

(*) Podstawa prawna
Wykaz dni ustawowo wolnych od pra-

cy zawiera ustawa z dnia 18 stycznia 1951r.  
o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951r., 4, 
poz.28, z późn. zm.).

Stanisław „Esox” Mączka
www.pzw.org.pl/1295/

Wyniki Spławikowych Mistrzostw Koła
Rozegrano kolejne zawody wędkarskie  

z cyklu Grand Prix Koła. Mistrzostwa Spławi-
kowe odbyły się na zbiorniku Floryda 11 maja 
2014 r. Rywalizowano w dwóch turach po 2,5 
godziny. Jak widać na załączonych zdjęciach 
pogoda i tym razem dopisała. W zawodach 
udział brało 15 zawodników. Pierwsze trzy 
miejsca zajęli: 1. Leszek Flak, 2. Stanisław 
Czarniecki, 3. Marian Chmura.

Wyniki Mistrzostw 
Koła Drgająca Szczytówka

13 kwietnia br. na zbiorniku „Floryda” od-
były się zawody Koła 18 San w Leżajsku me-
todą drgającej szczytówki. Przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych na starcie nie-
dzielnych zawodów zgłosiło się 22 zawodni-
ków. Zawody podzielone były na dwie tury po 
2,5 godziny z przerwą na posiłek. O zwycię-
stwie decydowały zajęte miejsca w obydwu tu-
rach zawodów. Sędziował Aleksander Kuraś.

Serdeczne podziękowania dla Kolegi Mar-
ka Karasia za ufundowanie nagród tj. mar-
kowych kołowrotków dla pierwszych trzech 
zawodników. Pierwsze trzy miejsca zdobyli:  
1. Zygmunt Kwieciński, 2.Łukasz Bereziewicz, 
3. Michał Cymerman.

 1 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku odbył się XI Turniej Szachowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych  
o UŚMIECH DZIECKA 2014. Turniej został zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika w Leżajsku i zgromadził 180 szachistów.

Dziękuję wszystkim, którzy wsparli po raz kolejny tę szachową imprezę, w szczególności Burmistrzowi Leżajska, Staroście Leżajskiemu 
oraz Dyrektorowi ZSL.

Szczegółowa relacja z tego turnieju zamieszczona zostanie w kolejnym wydaniu BM.
Tradycyjnie polecam rozwiązanie kolejnych szachowych zadań.
Powodzenia!!!

Andrzej Mazurkiewicz
Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe)

Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4

Biuletyn Miejski nr 5-6 (250-251) maj – czerwiec 2014. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. Wydawca: Rada Miejska w Leżajsku.
Kolegium redakcyjne: Barbara Woś-Lisiecka (red. nacz.), Marek Karakuła, Eugeniusz Mazur, Celina Turosz, Iwona Tofilska, Janusz Berestka, Grzegorz Korasado-
wicz, Jolanta Korasadowicz, Agnieszka Ruszak. Adres redakcji: 37-300 Leżajsk, Rynek 1, tel. 17 242 73 33 w. 138, e-mail: bm@lezajsk.um.gov.pl
http://www.lezajsk.um.gov.pl 
Łamanie i druk: Drukarnia „eMKa”, Stare Miasto Park, Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk. Złożono do druku 5 czerwca 2014. Nakład 1300 egzemplarzy.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk dozwolony z podaniem źródła. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów, zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń nie 
bierze odpowiedzialności. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

Rozwiązania zadań z ostatniego kącika szachowego w BM:  
Zad. 1. H:f6+, g:f6, Gh6 - mat, zad. 2. H:c5, b:c5, Ga5 – mat, zad. 3. Wh8, G:h8, Hh7 – mat, zad. 4. H:h7+, K:h7, Wh2 - mat.
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