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SPOTKANIE MŁODYCH ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

SPOTKANIA

Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej z inspiracji bł. Jana Pawła II organizowane są cyklicznie od 1993 roku dla młodzieży naszej Archi-
diecezji i corocznie uczestniczy w nich około 5 tys. młodych ludzi. W trakcie SMAP - bo tak utarło się mówić o tym czasie - młodzież uczestniczy  
w nabożeństwach, formacyjnych spotkaniach w grupach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi oraz koncertach, które służą dzieleniu się wiarą i są 
okazją do spotkania z Bogiem w liturgii Kościoła i w drugim człowieku. Zakończeniem tych dni jest zawsze uroczysta celebracja Niedzieli Palmo-
wej pod przewodnictwem J. E. ks. Arcybiskupa Józefa Michalika. Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Leżajsku trwać będzie w dniach 
11– 13 kwietnia br. Koordynatorem SMAP 2014 w Leżajsku jest ks. Tomasz Podolak, tel. 607 609 900.

PIĄTEK, 11 kwietnia
Recepcje przy kościołach stacyjnych: Fara (Świętej Trójcy), Bazylika 

oo. Bernardynów (Zwiastowania Pańskiego), Giedlarowa (św. Micha-
ła Archanioła), Stare Miasto (św. Andrzeja Boboli), Wierzawice (MB 
Wspomożenia Wiernych) (zgłoszenia od godz. 12. do 17. – w recepcji 
młodzież otrzymuje zakwaterowanie, identyfikatory, przydział do gru-
py dzielenia, program, stosowne materiały itp.) • 18.30 – zawiązanie 
wspólnoty i celebracja nabożeństwa: OTO CI, KTÓRZY OPŁUKALI 
SZATY WE KRWI BARANKA (por. Ap 7, 9-17) - Kościoły: Fara, Bazy-
lika oo. Bernardynów, kościół w Giedlarowej.

SOBOTA, 12 kwietnia
8.30 - MSZE ŚW. W KOŚCIOŁACH STACYJNYCH (przewod-

niczą i homilie głoszą księża proboszczowie; kwadrans przed Mszą św. 
przygotowanie liturgii). • 10.30 - Spotkania w 15-osobowych grupach 
dzielenia (sale szkolne): Spotkanie I – Błogosławieni ubodzy w du-
chu… (Franciszek  na XXIX ŚDM 2014). • 12.00 - Podsumowanie pracy 
w grupach i modlitwa Anioł Pański (w miejscu spotkań). • Czas obiadu 
(skromny posiłek u rodzin, w szkolnych stołówkach...) • 14.00 - SPO-
TKANIA Z CYKLU DUMNI Z EWANGELII. 

Scena – Plac Targowy: • 14.30 – „Mój Jezus, Królem królów jest…” - 
Koncert Zespołu „Soul” i Diakonii Muzycznej AP, • 15.00 – „Ojcze Przed-
wieczny ofiaruję Ci…” - Koronka do Miłosierdzia Bożego,                • 
15.30 – „Zaszum nam Polsko…” – Program patriotyczny w wyko-
naniu artystów z MCK Leżajsk i plutonu „Szwadron Podkarpacie”,  

• 16.00 – „Ostatnie słowo należy do Boga” – świadectwo nawrócenia  
i koncert Bęsia – chrześcijańskiego rapera.

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

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

Ponadto! • KOŚCIÓŁ CISZY w godz. od 15.00 do 17.00 - z adoracją 
Najświętszego Sakramentu i z możliwością spowiedzi świętej (Fara - 
Kaplica, ul. Rynek 35), • Modlitwa o powołania i za powołanych (14.00 
- 17.00), • Czas kolacji..., • 19.00 - ADORACJA KRZYŻA – ZAISTE, 
TEN BYŁ SYNEM BOŻYM (Mt 27,54), (Fara, Bazylika, kościół w Gie-
dlarowej - w czasie adoracji możliwość spowiedzi świętej).

NIEDZIELA, 14 kwietnia
- JUTRZNIA - MODLITWA PORANNA (sale parafialne, szkoły), 

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

PROGRAM
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W dniach 24 - 28 lutego br. dwoje na-
uczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżaj-
sku uczestniczyło we Włoszech w piątej sesji 
pedagogicznej międzynarodowego projek-
tu edukacyjnego „Zdrowe dzieci – zdrowa 
szkoła” (Healthy kids – healthy school), reali-
zowanego w ramach akcji Comeniusa „Wie-
lostronne Projekty Szkół”. 

Gospodarzem kilkudniowej konferen-
cji był zespół placówek oświatowych Istitu-
to Compresivo no. 3, mający swe siedziby  
w trzech sąsiadujących ze sobą miejscowo-
ściach: Imoli, Mordano, Bubano.

Podczas warsztatowych spotkań reprezen-
tanci partnerskich szkół z Hiszpanii, Francji, 
Grecji, Niemiec, Portugalii, Turcji, Włoch  
i Polski dokonali szczegółowej ewaluacji do-
tychczasowych działań projektowych. Opra-
cowali ponadto plan anglojęzycznego porad-
nika w wersji książkowej o tematyce profi-
laktycznej – głównego produktu końcowego 
projektu. 

Uczestnicy sesji, poza angażowaniem się  
w czynności bezpośrednio związane z wdraża-
niem założeń projektowych, mieli sposobność 
zapoznania się z cechami włoskiego systemu 
edukacyjnego (wizyty w przedszkolach, szko-
łach podstawowych, szkołach ponadpodsta-
wowych; spotkania z przedstawicielami or-
ganu municypalnego zarządzającego lokalną 
oświatą)  oraz wzbogacenia swej wiedzy od-
nośnie historii, geografii i dziedzictwa kultu-
rowego centralnej części Włoch (wycieczki 
krajoznawcze do Bolonii i Florencji).

(ek)

również warsztaty profilaktyczne z zakresu 
socjoterapii. 

W grudniu ub. r. pierwsze przedstawienie 
pt. „Czerwony Kapturek” wystawione było 
w MCK w Leżajsku, gdzie uczestnicy zajęć 
w świetlicy po raz pierwszy wystąpili przed 
Leżajską publicznością. W roku szkolnym 
2014/15 również są przewidziane występy ar-
tystyczne. 

Zadanie - przy wkładzie własnym Spół- 
dzielni Socjalnej „Bajkolandia” - realizowane 
jest dzięki wsparciu ze strony Urzędu Miej- 
skiego w Leżajsku oraz darowiznie z programu 
grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów”.

(baj)

SESJA WE WŁOSZECH MIEJSCE TWÓRCZYCH SPOTKAŃ

DWIE WIZYTY

DZIEŃ ZA DNIEM

Mieszkańcom Leżajska 
i Ziemi Leżajskiej

z tej szczególnej okazji, jaką są 
Święta Wielkanocne,

składam życzenia zdrowia, 
pogody ducha i pomyślności

Zbigniew Rynasiewicz
Poseł na Sejm RP

Spółdzielnia socjalna „Bajkolandia” re-
alizuje zadanie publiczne gminy Miasto 
Leżajsk w zakresie przeciwdziałania patolo-
giom społecznym między innymi poprzez 
prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. 

Celem zajęć socjoterapaetycznych jest eli-
minowanie przyczyn utrudniających dziecku 
realizację zadań życiowych.

Świetlica działa od 1 marca br., jest kon-
tynuacją zajęć z roku poprzedniego. Zaję-
cia odbywają się od poniedziałku do piątku  
w godzinach popołudniowych w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Leżajsku. Udział w zajęciach 
jest bezpłatny. 

Jednym z celów projektu jest organizacja 
czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w godzi-
nach popoludniowych dla podopiecznych 
świetlicy. W ramach zajęć prowadzone są 
warsztaty twórcze, wśród których znajdą się 
zajęcia teatralne, warsztaty muzyczne, zajęcia 
plastyczne (ceramika). W ramach zajęć dzieci 
odrabiają prace domowe. Organizowane są 
piesze wycieczki, wyjścia do kina, wypełnienie 
czasu wolnego: gry i zabawy, uczestnictwo 
w imprezach kulturalnych. Prowadzone są 

W tym roku dusza cadyka Elimelecha - 
który w XVIII wieku mieszkał w Leżajsku,  
a gdy umarł, został pochowany na miejsco-
wym cmentarzu – miała wracać na ziemię 
dwa razy: 21 lutego i 23 marca, bo w tych 
dniach według kalendarza hebrajskiego wy-
padał 21 Adar, dzień jego śmierci.

Dla ortodoksyjnych żydów jest teraz rok 
5774, rok przestępny, w którym miesiąc Adar 

pojawia się dwukrotnie. Dlatego w tym roku 
do grobu cadyka w Leżajsku dwukrotnie zjeż-
dżały pielgrzymki chasydów z całego świata. 
W marcu grób cadyka odwiedziło około 7 ty-
sięcy wiernych. Wielu z nich szabasowe świece 
zapaliło w Leżajsku, świętowali w mieście od 
piątku do niedzieli. Modlili się przy grobie ca-
dyka, zasypywali go modlitwami i karteczkami 
z prośbami do Boga. Chasydzi wierzą, że jest 
on pośrednikiem między nimi a Najwyższym.

(bwl
fot. Janusz Berestka

NAJŁADNIEJSZE POSESJE
Burmistrz Leżajska ogłasza „Konkurs na najładniejszą posesję w 2014 roku”.
Konkurs dotyczy posesji mieszkalnych indywidualnych, zlokalizowanych na terenie miasta 

Leżajska.
Przy ocenie nieruchomości brane będzie pod uwagę zagospodarowanie działki, w szczegól-

ności: • stan techniczny i wygląd budynków, w tym elewacji frontowych, • wygląd i stan ogro-
dzeń, • stan zieleni wokół budynków: trawniki, rabaty, ogródki, • ogólny widok posesji z ulicy.

Oceny nieruchomości dokona w okresie czerwiec - sierpień specjalna komisja powołana 
przez Burmistrza, zaś na początku września nastąpi ogłoszenie wyników konkursu.

Skład komisji konkursowej: • Ewa Jagusiak (architekt miejski) – przewodnicząca komisji, 
• Jerzy Jarosz (radny) – członek komisji, • Stanisław Brzuzan (właściciel Firmy „KAROL” zaj-
mującej się utrzymaniem zieleni miejskiej) – członek komisji, • Beata Jodkowska (inspektor 
ds. ochrony środowiska) – członek komisji.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną jesienią.
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KĄCIK RZECZNIKA ZUS

EMERYTURA HIPOTETYCZNA A PROGNOZOWANA

OGŁOSZENIE

Różnice w kwocie hipotetycznej emery-
tury wyliczonej w „Informacji o stanie konta 
ubezpieczonego w ZUS”, a kwotą prognozo-
wanej emerytury wyliczanej na Platformie 
Usług Elektronicznych ZUS (PUE) to nie wy-
nik błędu. Sedno stanowi sposób wyliczania 
obu świadczeń. 

Kwota hipotetycznej emerytury w „Infor-
macji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS” 
wyliczana jest dla ubezpieczonych, którzy na 
dzień 31 grudnia poprzedniego roku ukoń-
czyli 35 lat. Podstawą obliczenia tej kwoty są 
wyłącznie dane dotyczące składek na ubez-
pieczenie emerytalne oraz dane dotyczące 
kapitału początkowego. Tak więc sposób wy-
liczenia kwoty hipotetycznej emerytury we-
dług stanu konta na 31 grudnia 2012 roku 
jest następujący: sumę kwot zwaloryzowane-
go kapitału początkowego, zwaloryzowanych 
składek zewidencjonowanych za okres od  
1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2011 r. oraz 
składek zewidencjonowanych za rok 2012  
(w wysokości nominalnej), dzieli się przez wy-
rażone w miesiącach średnie dalsze trwanie 
życia dla wieku, dla którego wyliczana jest hi-
potetyczna emerytura (według obowiązującej  
w dniu 31 grudnia 2012 r. tablicy średniego dal-
szego trwania życia, ogłaszanej przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego).

Natomiast wysokość prognozowanej eme-
rytury, którą wylicza kalkulator emerytalny na 
indywidualnym profilu na Platformie Usług 
Elektronicznych (PUE), zależy od założeń ma-
kroekonomicznych przyjętych w tym kalku-
latorze, danych klienta z ostatniej informacji 
o stanie konta w ZUS, przyszłych waloryzacji 
składek oraz przyszłych składek, które wskazuje 
zainteresowany wpisując swoje prognozowane 
przyszłe wynagrodzenie. Przy obliczeniach kal-
kulator korzysta ze średniego dalszego trwania 
życia z ostatniej prognozy demograficznej Eu-
rostatu przygotowanej dla Polski. Nawet jeśli 
do kalkulatora nie zostaną wprowadzone dane 
dotyczące przyszłych wynagrodzeń, to założe-
nia uwzględniające coroczną waloryzację już 
zgromadzonych składek oraz wskaźniki infla-
cji (których nie uwzględnia przepis regulujący 
zasady wyliczania hipotetycznej emerytury), 
wpływają na wyliczenia kwoty prognozowanej 
emerytury.

Dodatkowo kalkulator emerytalny umoż-
liwia wybór wieku przejścia na emeryturę od 
wieku 60 lat dla kobiet i od wieku 65 lat dla 
mężczyzn. Dzięki takiemu podejściu możliwe 
jest przeprowadzenie symulacji prognozowa-
nej emerytury zarówno dla dotychczasowego 
wieku emerytalnego, jak i dla podwyższone-
go wieku emerytalnego (wyrażonego jednak  
w pełnych latach).

Informacje o różnicach w sposobie oblicza-
nia wysokości prognozowanej emerytury wraz 
z obszernymi wyjaśnieniami dotyczącymi hipo-
tetycznej i prognozowanej emerytury oraz kal-
kulatora emerytalnego zawarte są w serwisie: 
http://mojaemerytura.zus.pl/Default.asp?id=3

Czytelnicy pytają...
Mam 63 lata i jestem na rencie. Z ZUS 

dostałem informację, że w wieku 66 lat  
i 2 miesięcy przejdę na emeryturę i otrzy-
mam 2340 zł, albo 2510 zł. Ile w końcu wy-
niesie moja przyszła emerytura? Czy mogę 
wybrać wyższą?

List, który dostał Pan z ZUS jest tylko in-
formacją, to nie jest decyzja. Ile wyniesie Pana 
emerytura będzie wiadomo, gdy dostanie Pan 
z ZUS decyzję za ponad 3 lata.

***
Mam 45 lat i obecnie przebywam za gra-

nicą. Przed wyjazdem pracowałam kilkana-
ście lat. Czy po ukończeniu wieku emerytal-
nego będę mogła przejść na emeryturę? Ile 
lat trzeba przepracować, żeby świadczenie 
się należało?

Zasady przyznawania prawa do emerytu-
ry dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 
r., mimo wydłużenia powszechnego wieku 
emerytalnego, mogą niekiedy okazać się ko-
rzystniejsze od zasad obowiązujących starsze 
roczniki ubezpieczonych. Różnica polega 
m.in. na braku wyznaczonego dla przyznania 
prawa do emerytury minimum stażowego. 
Wystarczy zatem nawet bardzo krótki okres 
podlegania ubezpieczeniom emerytalno-ren-
towym, aby po ukończeniu stosownego dla 
danej osoby wieku przejść na emeryturę.

Kobiecie urodzonej w 1968 roku, będzie 
przysługiwała emerytura po osiągnięciu wie-
ku emerytalnego wynoszącego co najmniej 
65 lat i w zależności od miesiąca urodzenia  
w przedziale: 65 lat i 1 miesiąc, 65 lat i 2 mie-
siące, 65 lat i 3 miesiące, 65 lat i 4 miesiące.

Podstawę wymiaru emerytury ustalanej 
na nowych zasadach stanowi bowiem kwota: 
zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie 
emerytalne zewidencjonowanych na koncie 
ubezpieczonego do końca miesiąca poprze-
dzającego miesiąc, od którego przysługuje 
wypłata emerytury, oraz zwaloryzowanego 
kapitału początkowego.

***
W październiku 2013 r. osiągnęłam po-

wszechny wiek emerytalny, a wcześniej, 
przez prawie 5 lat, pobierałam wcześniej-
szą emeryturę. Z ZUS otrzymałam decyzję 
o emeryturze powszechnej i okazało się, że 
wysokość wcześniejszej emerytury jest ko-
rzystniejsza. Dlaczego? Bratowa, która mia-
ła podobny staż i zarobki, w 2012 r. przeszła 
na emeryturę powszechną po wcześniejszej 
i dużo na tym zyskała. 

Wysokość przysługującej Pani emerytury 
powszechnej, do której nabyła Pani uprawnie-
nia w 2013 r., naliczona jest według nowych 
zasad. Stosuje się je wobec ubezpieczonych 
urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Emerytu-
ra ze zreformowanego systemu obliczana jest 
w następujący sposób: - ustala się podstawę 
obliczenia, którą stanowi: • kwota składek na 
ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem 
ich waloryzacji, zewidencjonowanych na 

koncie ubezpieczonego oraz • zwaloryzowany 
kapitał początkowy. Ustaloną kwotę podstawy 
obliczenia emerytury dzieli się przez średnie 
dalsze trwanie życia dla osób w wieku rów-
nym wiekowi przejścia na emeryturę danego 
ubezpieczonego. Średnie dalsze trwanie ży-
cia, wyrażone w miesiącach dla wieku ubez-
pieczonego- ogłaszane jest corocznie przez 
Prezesa GUS w formie komunikatu. Tablice 
trwania życia stanowią podstawę do oblicze-
nia emerytur ustalanych na wnioski zgło-
szone od 1 kwietnia do 31 marca następnego 
roku kalendarzowego. 

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o eme-
ryturach i rentach z FUS oraz innych ustaw  
z dniem 1 stycznia 2013 r., podstawę oblicze-
nia emerytury pomniejsza się o kwotę stano-
wiącą sumę kwot pobranych emerytur w wy-
sokości przed odliczeniem zaliczki na poda-
tek dochodowy od osób fizycznych i składki 
na ubezpieczenie zdrowotne.

Organ rentowy ustalając w 2013 r. wyso-
kość Pani emerytury powszechnej, pomniej-
szył podstawę jej obliczenia o wypłacone 
dotychczas kwoty emerytury wcześniejszej, 
gwarantując jednocześnie wypłatę świadcze-
nia wyższego lub wybranego przez zaintere-
sowaną.

Wobec Pani bratowej, która przechodziła 
na emeryturę w 2012 r., ZUS nie miał pod-
staw, aby dokonać takiego pomniejszenia,  
a tym samym świadczenie to okazało się ko-
rzystniejsze od dotychczas pobieranego.

Małgorzata Bukała
rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Rzeszowie

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Leżajsku informuje, że zeznania 

podatkowe za 2013 rok 
w dniach 28-30 kwietnia 2014 r. 

będą przyjmowane 
w godz. 7.15 - 18.00 
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6 marca br. w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku odbyła się 
VII edycja Powiatowego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, zorgani-
zowanego przez Zespół Języków Obcych pod kierownictwem Małgo-
rzaty Jakubowskiej. 

Piosenka jest świetną metodą nauki języka obcego, stanowi bowiem 
bogate źródło słownictwa i wyrażeń. Ponadto muzyka rozwija wrażli-
wość i wpływa na emocje. 

Swoją obecnością zaszczycili nas: wicestarosta Marek Kogut, dy-
rektor Państwowej Szkoły Muzycznej Stanisław Jaworski oraz dyrektor 
MCK Maria Horoszko, Uczestnicy konkursu wykonali jedną piosenkę 
w języku obcym. Jury w składzie: Stanisław Jaworski, Maria Horoszko 
i nauczycielka języka niemieckiego ZST Małgorzata Pieniążek oceniało 
stronę muzyczną, interpretację, ogólne wrażenie artystyczne oraz po-
prawność językową prezentowanych utworów. 

Grand Prix Festiwalu zdobyła Beata Rzeźnik. 
Laureatami zostali: (w kategorii soliści): I miejsce – Aleksandra 

Mołodecka, II miejsce – Julia Nowak, III miejsce – Mirka Kowal,  
(w kategorii zespoły): I miejsce – zespół „White Socks”, II miejsce – ze-
spół wokalno-instrumentalny z Gimnazjum w Giedlarowej, III miejsce 
– zespół z Gimnazjum w Górnie.

(mch)

INFORMACJA W SZKOŁACH

Nie bądź jeleń, weź paragon

Rozpoczęła się kolejna edycja akcji Ministerstwa Finansów 
„WEŹ PARAGON”.
Akcja prowadzona we współpracy m.in. z Urzędem Ochrony Kon-

kurencji i Konsumentów oraz wojewódzkimi inspektoratami inspekcji 
handlowej ma przypominać, że wydanie paragonu w sklepie, barze czy 
restauracji ma duże znaczenie dla kupującego. Dzięki niemu nie tylko 
łatwiej jest dochodzić swoich praw np. w przypadku reklamacji wa-
dliwego towaru czy usługi, ale również porównywać ceny u różnych 
sprzedawców i kontrolować własne wydatki. Chodzi również o uświa-
domienie przedsiębiorcom potrzeby rzetelnego wydawania paragonów.

Większość podatników, sprzedających towary i świadczących usłu-
gi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, ma obowiązek pro-
wadzenia ewidencji obrotów i kwot podatku należnego przy zastoso-
waniu kas rejestrujących. Każda sprzedaż powinna zostać udokumen-
towana paragonem, który następnie zostaje wręczony kupującemu. 
Należy zwrócić uwagę, że część podatników uchyla się od obowiązku 
instalowania kas fiskalnych. Są również i tacy, którzy mimo posiadania 
kasy fiskalnej, nie rejestrują swoich obrotów za każdym razem, czyli 
ukrywają swoje obroty, a co za tym idzie, konsument nie otrzymuje 
paragonu. W konsekwencji zaniżane są wpływy do budżetu państwa  
z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. 
Uczciwie prowadzącym działalność przedsiębiorcom trudniej tym sa-
mym konkurować na rynku, a konsumentom niełatwo dochodzić swo-
ich praw. W celu zminimalizowania tego zjawiska ważne jest wskazanie 
konsumentom, że za każdym razem, gdy dokonują zakupu, powinni 
żądać od sprzedawcy paragonu. 

BIORĄC PARAGON:
1. Ułatwiasz sobie złożenie reklamacji - możesz łatwiej dochodzić 

swoich praw w przypadku sporu z przedsiębiorcą, np. złożenia rekla-
macji.

2. Masz możliwość porównywania cen - możesz łatwiej dokonać 
porównania stosowanych cen z cenami innych sprzedawców. 

3. Wspierasz uczciwą konkurencję - masz pewność, że sprzedaw-
ca stosuje zasady uczciwej konkurencji. Wpierasz przedsiębiorców/
sprzedawców, którzy uczciwie funkcjonują na rynku oraz tworzą nowe 
miejsca pracy. 

4. Masz pewność, że nie zostałeś oszukany - wiesz dokładnie za co 
i ile płacisz.

5. Zmniejszasz szarą strefę - pomagasz w likwidacji szarej strefy, 
przyczyniając się do zwiększenia wpływów do budżetu.

Dowód zakupu musimy otrzymać niezależnie od miejsca sprzedaży 
produktu lub usługi. Paragon powinien być wydany również wówczas, 
gdy kupujemy bilet autobusowy, do kina, na mecz. 

Kontrolerzy skarbowi będą sprawdzać prawidłowe ewidencjonowa-
nie sprzedaży na kasach fiskalnych i przypominać o obowiązku wyda-
wania paragonów przy każdej transakcji. 

Natomiast w przypadku problemów z zakupami czy odrzuconą re-
klamacją możemy liczyć na bezpłatną pomoc miejskich lub powiato-
wych rzeczników konsumentów.

Wiesław Cisek - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku

VII Powiatowy Festiwal 
Piosenki Obcojęzycznej

Autor: Andrzej Mleczko
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pięknem i artystyczną doskonałością. Celem 
konkursu było również upowszechnianie wśród 
najmłodszych kultury żywego słowa.

Zainteresowanie uczniów przygotowujących 
się do konkursu wzbudził także archaiczny ję-
zyk, realia życia w XVI wieku oraz sama postać 
poety z Czarnolasu i jego barwna biografia. Dla-
tego zmagania recytatorskie poprzedził występ 
uczniów z klas Vb i VIa (SP3), którzy przedsta-
wili krótki program poświęcony autorowi ,,Tre-
nów”.

Uczestnicy konkursu zaprezentowali szeroki 

Tradycją Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżaj-
sku stała się organizacja profilaktycznej akcji, 
przygotowywanej corocznie z Poradnią Psycho-
logiczno-Pedagogiczną w Leżajsku. Podejmo-
wane działania mają na celu przeciwdziałanie 
cyberprzemocy oraz propagowanie odpowie-
dzialnych, pozytywnych i bezpiecznych zacho-
wań w Sieci.

W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu 
zostały przeprowadzone konkursy powiato-
we, które cieszyły się w tym roku bardzo dużą 
popularnością. Do tej edycji wpłynęło 89 prac  
w konkursie dla klas I-III i 52 prace w konkursie 
dla klas IV-VI. 

Uczniowie klas I-III mogli wziąć udział  

w konkursie ph. „Kultura - to nie bzdura”, pro-
mującym zasady dobrego zachowania w Interne-
cie. Jury w składzie: zastępca burmistrza Leżajska 
Marek Karakuła, Jolanta Kędzierska z Miejskie-
go Centrum Kultury, Monika Golenia-Kmiecik  
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy-
znało nagrody: Wiktorii Gajewskiej SP w Dą-
browicy, Nikoli Jędrzejewskiej SP w Wółce 
Łętowskiej i Martynie Trębacz SP3 w Leżajsku 
oraz wyróżnienia: Hubertowi Brzyskiemu SP 
w Dąbrowicy, Julii Laskowskiej SP3 w Leżajsku 
oraz Przemkowi Zawierudzkiemu SP w Wierza-
wicach. 

Natomiast uczniowie klas IV-VI napisali 
prace w myśl hasła konkursu „Razem tworzy-
my lepszy Internet”- list do przyjaciela. Jury  
w składzie: Małgorzata Kowalska - polonistka  
z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku, Małgorza-
ta Trębacz - polonistka z Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Leżajsku i Elżbieta Sobejko – z SP3  
w Leżajsku wyłoniło prace nagrodzone oraz wyróż-
nione. Nagrody otrzymali: Magdalena Burek SP3  
w Leżajsku, Amelia Zacharyasz SP w Dąbrowicy, 
Łukasz Drożdżal SP3 w Leżajsku; wyróżnienia: 
Wiktoria Drożdżak SP3 w Leżajsku, Filip Burek 
ZS w Wierzawicach oraz Karolina Trębacz SP3  

w Leżajsku. Wszystkim laureatom konkursów 
serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału 
w kolejnych edycjach. 

Happening, kończący akcję, został zorganizo-
wany 28 lutego br. Dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 3 Elżbieta Dmitrowska-Kaduk przywitała za-
proszonych gości i uczniów przybyłych ze szkół 
powiatu leżajskiego. Mogliśmy podziwiać piękne 
występy tancerzy z Małej Ziemi Leżajskiej oraz 
wspaniałą grę aktorów grupy teatralnej z SP3. 
Ogłoszono wyniki konkursów powiatowych, na-
grody wręczali: dyrektor Administracji i Obsługi 
Szkół i Przedszkoli w Leżajsku Janusz Orłow-
ski, Małgorzata Kowalska - polonistka Gimna-
zjum Miejskiego w Leżajsku, Jolanta Kędzierska  
z MCK w Leżajsku oraz nadkomisarz Adam Ko-
pacz z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku. 

Uczestnicy wysłuchali prelekcji wygłoszonej 
przez nadkomisarza Adama Kopacza, przypomi-
nającej wszystkim, że Internet to miejsce fascy-
nujące, ale pełne niebezpieczeństw i tylko pozor-
nie anonimowe.

Koordynatorami akcji były: Monika Golenia-
-Kmiecik z Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Leżajsku i Anna Trębacz SP3 Leżajsk.

(at)

W SZKOŁACH

KULTURALNIE
W INTERNECIE

„WHITE SOCKS”
DOCENIONY

DO CZARNOLASU
NIE TAK DALEKO

Zespół „White Socks” był gościem Pod-
karpackiego Festiwalu Piosenki Angielskiej  
w Przemyślu, który odbył się 19 marca 2014r.

„White Socks” dał koncert na Festiwalu Pio-
senki Angielskiej w Państwowej Wyższej Szkole 
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Uczniowie 
Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku: Patryk 
Mateja - gitarzysta i wokalista, Paweł Banach - 
perkusista i Patryk Kleczkowski - gitarzyst ba-
sowy zwrócili na siebie uwagę organizatorów 
przesłanym demo piosenki pt. „My Generation”. 
Wykładowców i studentów PWSW ujął talent 
muzyczny i niebanalny repertuar „White Sock-
sów”, dlatego zaproponowali zespołowi gościnny 
występ. Po koncercie Jacek Rachwał, wykładowca 
PWSW powiedział: - To, co porywa mnie w tym 
zespole, to najbardziej klasyczny rock, rzadkość na 
współczesnej młodej scenie muzycznej.

Późniejszy komentarz: „Zespół „White Socks” 
z Leżajska i Victoria Benesch swoim występem 
uświetnili Festiwal. „Just Sing It” jest wysoką 

oceną poczynań scenicznych zespołu, biorąc pod 
uwagę fakt, że w festiwalu wzięło udział 20 fina-
listów z województwa podkarpackiego. Victoria 
Benesch - to austriacka piosenkarka i kompozy-
torka polskiego pochodzenia, która oprócz krót-
kiego recitalu poprowadziła warsztaty wokalne. 
Do pomocy w warsztatach wokalistka zaanga-
żowała perkusistę „White Socksów” – Pawła Ba-
nacha. Pani Benesch wyraziła swoją opinię o ze-
spole w formie pisemnej, w której pogratulowała 
talentu młodym muzykom z Leżajska i wyraziła 
nadzieję, że będą go rozwijać. 

Poczynania zespołu w trasie oraz sam występ 
grupy dzielnie dokumentowała szkolna repor-
terka i fotografka zespołu Anna Wróbel. Uczest-

nicy festiwalu reprezentowali różnorodne style 
muzyczne i wokalne począwszy od musicalu,  
a skończywszy na heavy metalu. Jednak tym, co 
połączyło wszystkich wykonawców, był język an-
gielski, w którym napisane były teksty utworów.

Wyjazd do Przemyśla z gościnnym wystę-
pem pozostawił miłe wspomnienia z wizyty na 
wspaniałej uczelni, zawarte przyjaźnie i zdobyte 
doświadczenia, przyniósł także efekty, których 
sobie życzyliśmy: wiarę we własne możliwości 
oraz związany z nią jeszcze większy zapał do 
działalności artystycznej.

Małgorzata Korczyńska
Zdjęcia Anna Wróbel

Patryk Mateja, Paweł Banach, Patryk Klaczkowski
na scenie PWSW w Przemyślu

Zespół White Socks z austriacką piosenkarką 
i kompozytorką Victorią Benesch.

Już po raz dziewiąty Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Leżajsku gościła recytatorów z trzech 
leżajskich szkół podstawowych, organizując  
w dniu 19 marca br. Międzyszkolny Konkurs 
Recytatorski ph. ,,Do Czarnolasu nie tak dale-
ko” poświęcony najwybitniejszemu poecie sta-
ropolskiemu Janowi Kochanowskiemu.

W konkursie wzięło udział 25 uczniów z klas 
IV–VI, wybranych w drodze wewnątrz szkol-
nych eliminacji. Etap miejski poprzedzony był 
bowiem w każdej ze szkół etapem wewnętrznym, 
który wyłaniał najlepszych recytatorów.

Organizatorki konkursu – Jolanta Sanecka 
i Grażyna Olszowy założyły, iż przypadająca  
w tym roku 430. rocznica śmierci J. Kochanow-
skiego – uważanego za ojca poezji polskiej, bę-
dzie świetną okazją do przybliżenia dzieciom bo-
gatej twórczości poety, którego dzieła, choć po-
wstałe kilkaset lat temu, ciągle zachwycają swoim 

wachlarz twórczości mistrza poezji renesanso-
wej, począwszy od przepełnionych ojcowskim 
bólem trenów, poprzez dostojne pieśni, skoń-
czywszy na fraszkach. Najchętniej wybieranym 
utworem okazała się pieśń ,,Czego chcesz od nas, 
Panie”, której podczas konkursu wysłuchano kil-
kakrotnie.

Jury (Barbara Woś-Lisiecka, Małgorzata Ko-
walska, Regina Żołynia) przyznało równorzędne 
nagrody: Wiktorii Margas (SP 3), Emilii Rączce 
(SP 2) i Wiktorii Bilskiej (SP 1). Wyróżnienia 
otrzymali: Weronika Kuczek (SP 1), Anna Te-
tiurka (SP 1), Maria Pragłowska (SP 1) i Dawid 
Pęcak (SP 3).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pa-
miątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody książ-
kowe ufundowane przez dyrektora SP3 Elżbietę 
Dmitrowską-Kaduk. 

Recytatorzy udowodnili, iż poezja szesnasto-
wieczna, choć odległa, może propagować warto-
ści ciągle aktualne, a do Czarnolasu wcale nie jest 
tak daleko.

Jolanta Sanecka
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Sobotni koncert to nie tylko uczta dla wiel-
bicieli Straussa, ale również dla tych, którzy 
kochają operetkę, bowiem z takim repertu-
arem, jako wokalne wsparcie dla Orkiestry, 
wystąpiła Aleksandra Drzewicka, solistka 
Teatru Muzycznego w Łodzi. Zaśpiewała 
m.in. arię Adeli z operetki Zemsta Nietoperza 
(J.Strauss), arię Wilio, wilio z operetki Wesoła 
wdówka (F.Lehar), a także piosenkę Spać, spać 
z musicalu My Fair Lady (F.Loowe), za której 
wykonanie publiczność nagrodziła sopranist-
kę wielkimi brawami i nie obyło się bez bisów.

Tak wyjątkowy koncert wymagał wyjątko-
wej oprawy konferansjerskiej i Piotr Jackowski 
(na co dzień muzykolog i dziennikarz) spełnił 
swe zadanie znakomicie, objawiając zgroma-
dzonym swą dużą wiedzę muzyczną oraz do-
prawiając ją szczyptą zabawnych anegdot, co 
doskonale wpisało się w stylistykę koncertu.

Każdy, kto wziął udział w tym pięknym 
muzycznym wydarzeniu, mógł choć na chwi-
lę przenieść się w świat wiedeńskich balów 
karnawałowych, kuszących przepychem i fe-
erią barw. Straussowskie walce rozkołysały 
zgromadzoną publiczność, a radosne utwory 
operetkowe wywoływały uśmiech na niemalże 
każdej twarzy. Powiedzieć, że ten wieczór był 
udany, to zdecydowanie za mało.

Natalia Nowicka

KARNAWAŁ ZE STRAUSSEM ZAPROSZENIE DO DKF

Po pierwsze: nie byłoby karnawału bez 
muzyki, po drugie: mamy taki karnawał, jaką 
muzykę. O jakość leżajskich karnawałowych 
przeżyć muzycznych nie ma się co martwić, bo 
wielbiciele dobrej muzyki wiedzą, że w naszym 
mieście mogą zaspokoić swój muzyczny głód 
nie tylko podczas Międzynarodowego Festiwa-
lu Muzyki Organowej i Kameralnej, ale także 
biorąc udział w innych, równie wspaniałych 
wydarzeniach, które organizuje Miejskie Cen-
trum Kultury w Leżajsku.

Niewątpliwie jednym z takich wydarzeń 
był koncert karnawałowy, który odbył się 15 
lutego br. w sali widowiskowej MCK. Jego 
przewodnim motywem były przede wszyst-
kim mistrzowskie kompozycje Johanna 
Straussa, wykonywane przez łódzką Orkiestrę 
Kameralną POLISH CAMERATA (dobrze 
znaną leżajskim melomanom z ostatniego 
koncertu ubiegłorocznej edycji MFMOiK, 
podczas którego wprawiła słuchaczy w za-
chwyt, genialnym wykonaniem niezwykle 
trudnego Koncertu d-moll na skrzypce, forte-
pian i orkiestrę op.4 Mendelssohna-Bartolo-
dy’ego) pod batutą jej dyrektora naczelnego  
i artystycznego Marka Głowackiego.

Orkiestra, której twórcą jest Stanisław Fir-
lej, wybitny polski wiolonczelista oraz profe-
sor Akademii Muzycznych w Łodzi i Wrocła-
wiu, ma już za sobą ponad dwadzieścia lat ist-
nienia, a także niejedno tournée po Europie. 
W jej skład wchodzą muzycy łódzkiej Filhar-
monii im. A. Rubinsteina i kadra dydaktyczna 
Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów 
w Łodzi. Repertuar Orkiestry to utwory in-
strumentalne i wokalno-instrumentalne od 
baroku po czasy współczesne. Formacja, we 
współpracy z łódzkim Zespołem Wokalnym 
all’Antico, specjalizuje się również w wykony-
waniu wielkich form oratoryjno-kantatowych. 
W 2010 roku Orkiestra została uhonorowana 
medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. 

Poczas leżajskiego koncertu zespół wyko-
nał m.in. uwerturę do operetki Baron Cygań-
ski (J. Strauss), Marsz Radeckiego (J.Strauss), 
Kankana (J.Offenbach) oraz walc Nad Pięk-
nym Modrym Dunajem (J.Strauss). Nietrudno 
się domyślić, że ostatni z wymienionych utwo-
rów wywołał wśród publiczności szczególną 
euforię, bo jest to jedna z najpiękniejszych  
i najbardziej znanych kompozycji na świecie. 

W MCK

W kwietniu br. rozpoczął swoją działalność 
Dyskusyjny Klub Filmowy „Czwartkowy seans 
bez happy endu”. Klubowe spotkania odbywać 
się będą w Bibliotece Publicznej w Leżajsku  
(ul. Jarosławska 1) w pierwszy i trzeci czwartek 
każdego miesiąca o godz. 18.

„Czwartkowy seans bez happy endu” ma 
według jego organizatorów kilka podstawo-
wych ról do spełnienia. Pierwszą i najważniej-
szą jest stworzenie możliwie najlepszych wa-
runków do zapoznania się z wybitnymi dzie-
łami kinematografii światowej, z wyraźnym 
wskazaniem na kino autorskie i artystyczne, 
którego główną cechą jest skrajnie indywi-
dualny punkt widzenia i bardzo krytyczny 
ogląd rzeczywistości. „Czwartkowy wieczór” 
byłby zatem swoistym filmowym wehikułem 
o takim trochę uniwersytecko-edukacyjnym 
zacięciu, pozwalającym prześledzić – na prze-
strzeni XX wieku – najciekawsze kierunki 
rozwoju kina niezależnego, wywodzącego się  
z różnych kręgów cywilizacyjno – kulturo-
wych (Europa, Azja, Ameryka Płn., Australia).

Całe przedsięwzięcie ma więc mieć cha-
rakter retrospektywnego przeglądu filmowego 
obejmującego w swym ambitnym wymiarze 
między innymi takich reżyserów jak: Ingmar 
Bergman, Luis Bunuel, Jean-Luc Godard, 
Francis Truffaud, Jean-Pierre Melville, Miche-
langelo Antonioni, Akira Kurosawa, Woody 
Allen, Stanley Kubrick, Marco Ferrari, Peter 
Greenaway, Jerzy Kawalerowicz, Roman Po-
lański, Pedro Almodovar, Masaki Kobayashi, 
Jim Jarmusch, Lars von Trier, Joel i Etan Co-
henowie, bracia Quay, Michael Haneke, Woj-
ciech Marczewski, Wayne Wang, Quentin Ta-
rantino…

Nie znaczy to, że wśród „żelaznego reper-
tuaru” kina autorskiego nie pojawią się filmy 
lżejszego kalibru. Organizatorzy są pod tym 
względem elastyczni i otwarci na wszelkie su-
gestie szanownych uczestników projekcji.

Drugą równie ważną rolą dyskusyjnego 
klubu byłaby integracja uczęszczających nań 
osób. Seans filmowy miałby być pretekstem do 
wymiany myśli, rozmów, przeprowadzanych 
czy to w sposób uporządkowany, bardziej ofi-
cjalny, czy też w zupełnie nie zobowiązujący, 
rekreacyjny, w kameralnych grupkach przy 
kawie, herbacie.

(jk)

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych
pogody ducha
i rodzinnego ciepła
życzy
Mieszkańcom Ziemi Leżajskiej
Jan Burek
Wicemarszałek Województwa 
Podkarpackiego
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A JEDNAK COŚ NOWEGO

DZIEŃ KOBIET

28 lutego br. w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku odbył się spektakl satyryczno-literacki 
Sławomira Hollanda pt. „Nic nowego pod słońcem”. 

„Nic nowego pod słońcem” to liryczno – kabaretowy wieczór, pełen dobrej poezji (m.in. Oskar 
Kanitz, Benedykt Hertz, Julian Tuwim, Jerzy Jurandot, Marian Hemar, Bolesław Leśmian, Konstanty  
I. Gałczyński), wytrawnego humoru i zapadającej w pamięć refleksji. Twórcą tego dzieła jest Ja-
cek Bursztynowicz – aktor, reżyser i autor tekstów. Natomiast wykonawcą jest świetny polski 
aktor warszawski, Sławomir Holland. Obecnie oglądany jest na deskach teatrów warszawskich: 
Ateneum, Teatr Na Woli, Teatr Popularny, ale występował w teatrach w całej Polsce, a także w fil-
mach i serialach telewizyjnych. Za spektakl „Nic nowego pod słońcem” Sławomir Holland został 
uhonorowany ZŁOTYM LIŚCIEM RETRO przy okazji IX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 
Retro, przyznawanym pod Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Bogdana Zdrojewskiego, Prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz oraz Rodzinę 
Foggów. 

Po spektaklu aktor Sławomir Holland przeprowadził warsztaty teatralne z uczestnikami Gru-
py Teatralnej Baratario, działającej przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku. Nasi lokalni ak-
torzy – amatorzy mieli okazję pod okiem fachowca popracować nad interpretacją tekstów Adama 
Mickiewicza. Zarówno warsztaty jak i sam spektakl przyniosły wiele nowych umiejętności i wra-
żeń… a zatem, mimo niezmiennych praw rządzących światem, wydarzyło się jednak coś nowego.

A. Rydz

W MCK INWESTYCJE

Aby uczcić najpiękniejsze święto dedyko-
wane kobietom, Miejskie Centrum Kultury w 
Leżajsku zorganizowało nietypowy koncert 
kabaretowy. 

„Zimny drań. Anatomia rozrywki.” za-
planowany został jako impreza w stylu 
przedwojennym. Na scenie królowała więc 
przedwojenna piosenka, z wiecznymi prze-
bojami tj.: „Ta ostatnia niedziela”, „Umówiłem 
się z nią na dziewiątą”, „Miłość ci wszyst-
ko wybaczy”, czy choćby tytułowy „Zimny 
drań”. Te wyjątkowe piosenki, które każdy  
z nas z przyjemnością nuci pod nosem, w 
nowych, często zabawnych aranżacjach za-
prezentował Zespół Bez Pozorów. Swój fan-
tastyczny warsztat wokalny pokazały także 
solistki z Grupy Meritum, które również 
wprowadzały klimat przedwojennych kawiar-
nianych sal. 

Kobiety, które tego dnia postanowiły świę-
tować w Miejskim Centrum Kultury, a tak-
że nielicznie zgromadzeni mężczyźni, mieli 
szansę na wspaniały relaks i dużą dawkę do-
brego humoru. Członkowie Kabaretu Kopiuj 
– Wklej, a także aktorzy Grupy Teatralnej 

Baratario stawali na głowie, aby sprawić, by 
wieczór ten na długo pozostał w pamięci wi-
dzów. Potencjał artystów z Leżajska zadziwił 
wszystkich pod względem świeżości i dynami-
ki scenicznej. 

Wśród atrakcji dodatkowych, które czeka-
ły na uczestników była lampka szampana oraz 
kwiaty dla każdej Pani. Na koniec koncertu 
wszystkie Panie wzięły udział w losowaniu 
atrakcyjnych nagród, ufundowanych przez sa-
lony kosmetyczne, fryzjerskie z Leżajska. 

Koncert „Zimny drań. Anatomia rozryw-
ki.” to kolejna bardzo udana impreza zorgani-
zowana w oparciu o artystów lokalnych. 

Serdeczne podziękowania kierujemy do 
firm, dzięki którym na twarzach wielu Pań  
8 marca pojawił się szeroki uśmiech: Salon 
Fryzjerski – Małgorzata Przytocka ul. Rze-
szowska 2, Salon Fryzjerski – Galeria Rynek 
– Bernadeta Misiak Rynek 20, Salon Fryzjer-
ski Arkado ul Kopernika 2, Salon Fryzjerski 
Agnes ul. Skłodowskiej 4a, Gabinet Kosme-
tyczny – Barbara Duda ul. Kołłątaja 6/15, 
Gabinet Kosmetyczny Narcyz – Barbary Ner  
ul. Skłodowskiej 4a, Salon Fryzjerski Ewa Ka-
duk-Mul Mickiewicza 77, Usługi Kosmetycz-
no – Solaryjne Afrodyta Mariola Pęcak ul. 
Jagiełły 2, Usługi Solaryjne – Irena Pustelny 
Kopernika 9, Salon Fryzjerski – Iwona Krzak 
ul. Kopernika 9, Salon Fryzjerski – Anna Roz-
mus ul. Kopernika 5a.

A. Rydz
Fot. Jacek Brzuzan

Na placu w okolicy budynków Starostwa 
Powiatowego, Domu Kultury i bloków miesz-
kalnych od wielu lat rozstawiane były różnego 
rodzaju stargany, których właściciele oferowali 
do sprzedaży towar: warzywa, owoce, rośliny, 
kwiaty, ubrania... Handlował czym, kto mógł  
i na ladzie, na jaką było go stać – tu kontener, tu 
stół i plandeka.

Od wielu lat był to problem równie trudny 
do rozwiązania dla wszystkich. Mieszkańcy 
osiedla chcieli mieć dwa kroki po jarzynki, 
kupcy chcieli mieć klientów w zasięgu ręki,  
a Miasto nie chciało mieć szpecącego miejsca 
w samym centrum. Nie było łatwo pogodzić 
interesy wszystkich.

Po wielu staraniach samorządu naszego 
Miasta samorząd Województwa Podkarpac-
kiego zdecydował się na dofinansowanie zada-
nia inwestycyjnego „Budowa targowiska stałe-
go w mieście Leżajsk”. Projekt ten realizowany 
jest w ramach działania „Podstawowe usługi 
dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW) na lata 2007-2013. W lutym 2013 
roku podpisana została stosowna umowa.

28 lutego br. wybrano – w drodze przetar-
gu – wykonawcę, który złożył najatrakcyjniej-
szą ofertę, i przystąpiono do prac związanych 
z przebudową tego terenu pod targowisko  
z prawdziwego zdarzenia. W związku z tym 
dotychczasowe stragany zmieniły swoją loka-
lizację – przeniesione zostały na czas budowy 
na parking koło Domu kultury. Wkrótce na 
dawnym miejscu targowiska stanie 57 zada-
szonych pawilonów zamykanych roletami 
zewnętrznymi. Każdy pawilon będzie miał 
możliwość podłączenia się do instalacji elek-
trycznej, powstaną zadaszone komunikacyjne 
ciągi piesze, a wokół targowiska parking dla 34 
samochodów. Zostanie zbudowany pawilon 
sanitarny z toaletami. Prace potrwają około  
6 miesięcy. We wrześniu tego roku targowisko 
powinno funkcjonować w nowym anturażu. 
Koszt całej przebudowy to ponad 1,5 mln zł 
z czego blisko 1 mln zł Miasto otrzyma z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich projekt 
„Mój Rynek”.

W marcu br. zdejmowana była kostka bru-
kowa z terenu, na którym stały stragany i pa-
wilony handlowe. Zostanie ona wykorzystana 
pod budowę miejskich dróg, ujętych w tego-
rocznym budżecie.

(bwl)

ODNOWA 
TARGOWISKA
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WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w niedzielę, 25 maja 
2014 roku odbędą się wybory posłów do Parla-
mentu Europejskiego.

Wyborcy wybierać będą 51 posłów, a ob-
szar województwa podkarpackiego stanowił 
będzie Okręg wyborczy nr 9.

Lokale wyborcze w dniu głosowania otwar-
te będą w godzinach od 700 do 2100.

Wyborcy Leżajska głosować będą w 8 sta-
łych obwodach głosowania oraz dodatkowo  
w obwodzie odrębnym nr 9 obejmującym 
Szpital Powiatowy w Leżajsku.

W związku ze zmianą przepisów wybor-
czych tj. wprowadzeniem Kodeksu wyborcze-

go, regulującego kwestię wyborów do Sejmu  
i Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentu Eu-
ropejskiego, organów stanowiących jednostek 
samorządu terytorialnego (gmina, powiat, 
województwo) oraz wójtów, burmistrzów  
i prezydentów miast, Rada Miejska w Leżajsku 
w grudniu 2012 r. dokonała nowego podziału 
miasta Leżajska na 8 stałych obwodów głoso-
wania, ustaliła ich numery i granice oraz sie-
dziby obwodowych komisji wyborczych.

Nowy podział na obwody głosowania różni 
się od dotychczasowego i obowiązywał będzie 
już od wyborów do Parlamentu Europejskie-
go. Dlatego też zwracamy się do Wyborców 
naszego Miasta o zapoznanie się z nowymi 

obwodami głosowania, które publikujemy po-
niżej.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 
dnia 25 kwietnia br. zostanie podana do wia-
domości publicznej szczegółowa informacja  
o numerach i granicach obwodów głosowania 
oraz siedzibach obwodowych komisji wybor-
czych. 

Informacja ta w formie obwieszczenia zo-
stanie rozplakatowana na tablicach ogłoszeń, 
znajdujących się na terenie miasta oraz za-
mieszczona w Biuletynie Informacji Publicz-
nej. 

(ruzam)

INFORMATOR URZĘDOWY

NOWE STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA NA TERENIE MIASTA LEŻAJSKA

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej 

komisji wyborczej

1
Ulice: Błonie, Boczna Stanisława Moniuszki, Burmistrzów Zawilskich, Cmentarna, 
Dolna, Górna, Jarosławska, Karola Szymanowskiego, Kpt. Jana Kuczka, Krótka, 
Kwiatowa, Lipy, Łagodna, Ogrodowa, Piekarska, Plac Targowy, Podzwierzyniec, 
Rynek, Rzeszowska, Spokojna, Stanisława Moniuszki, Studzienna, Świętej Jadwigi 
Królowej, Targowa, Wałowa, Zaciszna, Zmuliska

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Mikołaja Kopernika

ul. Grunwaldzka 1

2

Ulice: 28 Maja, Akacjowa, Adama Mickiewicza od nr 1 do 48, nr 50, 52, 54, 
Blacharska, Bławatkowa, Fiołkowa, Garncarska, Gen. Władysława Sikorskiego, 
Grunwaldzka, Irysowa, Juliusza Słowackiego, Klonowa, Konwaliowa, Krokusowa, 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Mjr. Tadeusza Furgalskiego, Nizinna, Plac 
Rudolfa Jaszowskiego, Podolszyny, Polna, Ppłk. Więcława Śląskiego, Sandomierska 
od nr 1 do 45, nieparzyste od nr 47 do 63, od nr 64 do końca, Sanowa, Sportowa, 
Spółdzielcza, Stanisława Staszica nr 2 i 4, Szkolna, Tulipanowa, Wierzbowa, 
Wincentego Witosa, Władysława Reymonta, Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Mikołaja Kopernika

ul. Grunwaldzka 1

3 Ulice: Hugo Kołłątaja, Mikołaja Kopernika nr 1, 3, 9 i 11, Stanisława Staszica  nr 1, 
3, 5 oraz 8. 

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Władysława Broniewskiego 

ul. Mickiewicza 51

4 Ulice: Adama Mickiewicza nr 49, 51, 53, od nr 55 do 66; Mikołaja Kopernika nr 2, od 
nr 4 do 8, Plac Dworcowy,

Miejskie Centrum Kultury
ul. Mickiewicza 61

5 Ulice: Braci Śniadeckich, M. Curie-Skłodowskiej, Sandomierska parzyste od nr 46 
do 62, 

Gimnazjum Miejskie 
im. Władysława Jagiełły 

ul. M. Curie-Skłodowskiej 8

6

Ulice: Adama Mickiewicza od nr 67 do 119, Bolesława Chrobrego, Bolesława 
Prusa, Fryderyka Szopena, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Paderewskiego, 
Jana Kochanowskiego, Jana Matejki, Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Tuwima, 
Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kąty, Łukasza Opalińskiego, Marii Konopnickiej, 
Mikołaja Reja, Stanisława Wyspiańskiego, Świętego Jana z Dukli, Władysława 
Jagiełły, Wojciecha Kossaka

Zespół Szkół Technicznych 
im. Tadeusza Kościuszki 

ul. Mickiewicza 67

7 Ulice: 11 Listopada, Adama Mickiewicza od nr 120 do 128, Armii Krajowej, 
Bernardyńska, Borki, Burmistrza Bronisława Nowińskiego, Długa, Fabryczna, 
Franciszkańska, Hutnicza, Klasztorna, Księdza Czesława Brody, Księdza Jerzego 
Popiełuszki, Łąkowa, Nad Stojadłem, Narodowej Organizacji Wojskowej, Odległa, 
Przemysłowa, Siedlanka, Siedlanka Boczna, Słoneczna Stanisława Boronia, Stefana 
Żeromskiego, Władysława Broniewskiego, Zielona

Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Stefana Wyszyńskiego 

ul. 11 Listopada 8

8 Ulice: Adama Mickiewicza od nr 129 do końca, Elizy Orzeszkowej, Jana Brzozy, 
Jana Kilińskiego, Kazimierza Pułaskiego, Leśna, Leśników, Plac Jana Pawła II, Plac 
Mariacki, Podleśna, Sosnowa, Tadeusza Kościuszki, Tomasza Michałka, Warszawska

Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Stefana Wyszyńskiego 

ul. 11 Listopada 8 
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SPRAWOZDANIE Z XXXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU

SPRAWOZDANIE Z XXXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU

INFORMATOR URZĘDOWY

23 stycznia 2014 r. odbyła się XXXIV se-
sja Rady Miejskiej w Leżajsku. W obradach 
uczestniczyło 11 radnych, na ogólną liczbę 15.

Podczas pierwszej sesji tego roku Rada 
podjęła następujące uchwały:

• w sprawie uchwalenia „Założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elek-
tryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto 
Leżajsk” - spełniając wymóg ustawy Prawo 
energetyczne, Rada uchwaliła „Założenia…”, 
które spełniają funkcję podstawowego do-
kumentu lokalnego planowania energetycz-
nego i stanowią założenia dla planowania i 
organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe na obszarze ca-
łego Miasta.

• w sprawie podwyższenia kryterium do-
chodowego uprawniającego do uzyskania 
wsparcia w ramach wieloletniego programu 
wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania na lata 2014 – 2020” – w związ-
ku z przyjęciem przez Radę Ministrów no-
wej formuły prawnej, rządowego programu 
wspierania finansowego gmin w zakresie do-
żywiania, kontynuowanego w latach 2006–
2013 - Rada podjęła uchwałę o zwiększeniu 
kryterium dochodowego do 150%, tak aby 
dzieci, młodzież i osoby dorosłe mogły ko-
rzystać ze wsparcia w ramach tego progra-
mu na warunkach, jak w latach ubiegłych. 
Uchwała wejdzie w życie z dniem ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2014 r.

• w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu osłonowego w zakresie dożywia-
nia „Pomoc gminy Miasto Leżajsk w zakre-
sie dożywiania” na lata 2014-2020 – uchwa-
ła ta jest również konsekwencją cytowanej 

wyżej uchwały Rady Ministrów. Program ma 
na celu ograniczenie zjawiska niedożywie-
nia dzieci i młodzieży i przewiduje wsparcie 
gmin, które w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, będą udzielały pomocy w for-
mie posiłków. Przyjęty program osłonowy 
jest warunkiem przyznania takiej pomocy, 
bez wydawania decyzji administracyjnej 
przyznającej posiłek oraz bez przeprowadza-
nia rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

• w sprawie udzielenia upoważnienia 
Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Leżajsku do załatwiania indy-
widualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej – na podstawie znowelizowanej 
ustawy Prawo energetyczne Rada upoważ-
niła Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Leżajsku do prowadzania 
postępowań i wydawania decyzji admini-
stracyjnych dotyczących przyznawania zry-
czałtowanego dodatku energetycznego dla 
odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 
(osób, którym przyznano dodatek mieszka-
niowy i które mają podpisaną umowę z fir-
mą energetyczną oraz mieszkają w miejscu, 
gdzie energia jest dostarczana). 

• w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Nr 38/II/14 dla terenu poło-
żonego pomiędzy ulicami: Siedlanka, Prze-
mysłowa i Borki w Leżajsku - na wniosek 
właściciela działki niezabudowanej położo-
nej przy ul. Siedlanka i rzece Jagoda, poparty 
przez część właścicieli działek w tym rejonie 
- Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do 
sporządzenia nowego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, który za-
stąpi plan dotychczas obowiązujący. 

• w sprawie odmowy uwzględnienia we-
zwania do usunięcia naruszenia prawa 

– Rada po rozpatrzeniu sprawy, odmówiła 
uwzględnienia wezwania Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” w Leżajsku 
do usunięcia naruszenia prawa, w uchwale 
nr XXXI/208/13 Rady Miejskiej w Leżajsku 
z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wy-
rażenia zgody na zastosowanie innej stopy 
procentowej dla rozłożonej na raty opłaty 
za przekształcenie użytkowania wieczystego  
w prawo własności. 

• w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi oraz ustalenia stawki tej opła-
ty – w związku z zakwestionowaniem przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszo-
wie zapisów uchwały w powyższej sprawie 
z 19 grudnia 2013 r., (w zakresie formalno-
-prawnym) - Rada podjęła nową uchwałę, 
uwzględniając wskazania RIO i uchylając 
poprzednią uchwałę. Podjęta uchwała obo-
wiązywać będzie od 1 marca 2014 r. i na jej 
podstawie opłata za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, za odpady segregowane 
wynosić będzie 10,50 zł od każdej osoby za-
mieszkującej daną nieruchomość, a opłata za 
odpady zmieszane, tak jak dotychczas 18,00 
zł.

Ponadto w trakcie obrad Rada zapozna-
ła się ze sprawozdaniem dotyczącym wyso-
kości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodo-
wego w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Miasto Leżajsk 
za rok 2013 oraz przyjęła plan pracy Rady  
i Komisji stałych na 2014 rok.

W wolnych wnioskach Rada została zapo-
znana z kierowaną do niej korespondencją. 
Radni poruszali nurtujące ich sprawy oraz 
zgłaszane przez mieszkańców miasta. 

C. Turosz

25 lutego 2014 r. w sali posiedzeń 
Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbyła się 
XXXV sesja Rady Miejskiej w Leżajsku. 
Była to krótka sesja, zwołana w trybie nad-
zwyczajnym na wniosek Burmistrza Leżaj-
ska, uzasadniony pilną potrzebą podjęcia 
dwóch uchwał. W obradach uczestniczyło 
13 radnych.

Rada podjęła uchwały zaproponowane 
przez Burmistrza, w następujących spra-
wach:

• w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Leżajskiemu na realizację 
zadania inwestycyjnego w 2014 roku – 

uchwała dotyczy udzielenia Powiatowi Leżaj-
skiemu pomocy finansowej z budżetu Miasta 
Leżajska w kwocie 90 000 zł, z przeznacze-
niem na realizację zadania pn. „Przebudowa 
urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego 
na przejeździe w ciągu linii kolejowej Nr 68 
Lublin - Przeworsk, w km. 149,354 w mieście 
Leżajsk, związana ze zmianą kategorii z A na 
B wraz z wymianą nawierzchni przejazdu”. 
Przebudowa przejazdu kolejowego na dro-
dze powiatowej Leżajsk-Przychojec zapobie-
gnie jego likwidacji, planowanej w związku z 
budową II etapu obwodnicy miasta Leżajska. 
Będzie to duże ułatwienie dla ruchu lokalne-
go mieszkańców i turystów (trasa rowerowa, 
pielgrzymki).

• w sprawie wprowadzenia zmian  
w budżecie Miasta Leżajska na 2014 rok - 
uchwała głównie zabezpiecza środki na po-
moc finansową w formie dotacji celowej dla 
Powiatu Leżajskiego oraz na realizację pro-
jektu pn. „Przebudowa ulic Garncarska i Plac 
Jaszowskiego, jako połączenie drogi krajowej 
nr 77 z drogą wojewódzką Nr 877 w Leżaj-
sku” współfinansowanego z programu wie-
loletniego „Narodowy Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój”.

C. Turosz
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INWESTYCJE

BUDOWA Z ROZMACHEM

Konsorcjum firm: PRI POL-AQUA 
S.A. – DRAGADOS S.A. wyłonione zostało  
w wyniku przetargu, ogłoszonego przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Au-
tostrad jako wykonawca budowy II etapu 
obwodnicy miasta Leżajska (kontrakt nr 
2811/1/2013). 24 stycznia 2013 roku inwe-
stor i wykonawca podpisali umowę, z której 
wynika, że droga ta zostanie wybudowana w 
ciągu 24 miesięcy za 54 219 512,26 złotych 
netto.

Ta część drogi obwodowej swój począ-
tek bierze w miejscu, w którym „urwała się” 
(zgodnie z planem) budowa I etapu obwod-
nicy, czyli w okolicy skrzyżowania z ulicą Wł. 
Jagiełły, a kończy się w rejonie granicy miasta 
Leżajska od strony północnej w kierunku Ni-
ska. Cały odcinek budowanej obwodnicy to 
3,6 km. W ramach inwestycji przewidziano 
m. in. trzy ronda, wiadukt w ciągu trasy głów-
nej nad linią kolejową i obecnym przebiegiem 
drogi krajowej DK-77 (docelowo droga dojaz-
dowa do strefy przemysłowej), dwa przejazdy 
gospodarcze (nad i pod drogą główną), drogi 
dojazdowe, budowę i przebudowę infrastruk-
tury technicznej (roboty wod-kan-gaz, roboty 
elektryczne itp.).

8 lutego 2013 roku wykonawca przejął te-
ren budowy. Od 19 lutego ubiegłego roku, 
czyli od daty rozpoczęcia robót, prace od razu 
nabrały tempa. Zaczęło się od wytyczenia dro-
gi i wycinki ponad 6500 sztuk drzew z Lasu 
Klasztornego, lasów państwowych i prywat-
nych. Zgodnie z decyzją środowiskową wycin-
kę trzeba było wykonać do końca lutego, ale 
dobre przygotowanie i pełna mobilizacja wy-
konawcy umożliwiły dotrzymanie wyznaczo-
nego terminu. Ze względu na poważny zakres 
robót wycinkowych i liczbę ściętych drzew, 
ich wywóz trwał prawie dwa miesiące. Tak na-
prawdę dopiero po usunięciu z placu budowy 
wszystkich bali (ściętych pni drzew), karpin  
i korzeni wykonawca mógł swobodnie przy-
stąpić do zasadniczych robót budowlanych. 

Kolejnym etapem było odhumusowanie, 

czyli usunięcie i wywiezienie z terenu budo-
wy wierzchniej, urodzajnej warstwy ziemi. 
Następnie sukcesywnie na odcinkach przewi-
dzianych w projekcie budowlanym układano 
m. in. materace z geowłókniny wypełnione 
50-centymetrową warstwą pospółki. W pra-
cach tych znaczny wkład miały miejscowe fir-
my z powiatu leżajskiego.

Ze względu na to, że nie wszędzie można 
było zastosować tę metodę wzmocnienia pod-
stawy nasypu, w innych miejscach stosowano 
alternatywne rozwiązania i tak na przykład 
na ulicy Kąty w okresie jesienno-zimowym 
2013/2014 - aby zapewnić drodze stabilność - 
wbito w ziemię około siedemnaście i pół kilo-
metra pali żwirowo-betonowych.

Od wiosny minionego roku trwały też in-
tensywne prace przy budowie wiaduktu nad 
torami kolejowymi (linia 068 Lublin – Prze-
worsk) i drogą kolejową w okolicy wyjazdu  
z Leżajska w kierunku Nowej Sarzyny (obiekt 
WD-1).

Ze względu na napięte terminy realizacji 
poszczególnych etapów robót (tzw. kamień 
milowy) wykonawca (Konsorcjum firm: PRI 
POL-AQUA S.A. – DRAGADOS S.A.) zwró-
cił się do zamawiającego (Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad) i zaproponował 
zmianę technologii wykonania przyczółków 
oraz dojazdów do tego obiektu. Umożliwiało 
to wznoszenie go od samego początku bu-
dowy, a nie dopiero po zakończeniu konsoli-
dacji nasypu. Według pierwotnego projektu 
wykonane nasypy drogowe na dojazdach do 
obiektu miały przez pół roku osiadać i dopiero 
wtedy, kiedy stwierdzono by, że podłoże już 
dostatecznie się ustabilizowało, można byłoby 
przystąpić do właściwych prac budowlanych 
drogi i wiaduktu. Wykonawca, żeby nie tra-
cić czasu, zaproponował inne rozwiązanie, co 
przyspieszyło budowę wiaduktu praktycznie  
o rok. Gdyby trzymano się wcześniejszego 
rozwiązania technologicznego, budowa wia-
duktu teraz dopiero by się zaczynała. A tak, 
ustrój nośny został zabetonowany już w grud-

niu, przed świętami Bożego Narodzenia.
Obiekt WD-1 posadowiony jest na palach 

zagłębionych w grunt na około 12 metrów. 
Zostały one wykonywane w okresie wiosen-
nym 2013 roku. Dalej wykonano stopy fun-
damentowe pod przyczółki i filary oraz ustrój 
nośny – nie wykorzystano jednak gotowych 
prefabrykatów, tylko zastosowano lepsze  
w tym przypadku rozwiązanie technologiczne, 
tj. betonowanie „na mokro” na placu budowy. 
W tym celu, aby wykonać szalunki pod beto-
nowanie ustroju nośnego, zamontowano 142 
podpory o wysokości od 19 do 23 metrów. 
Teraz na wiadukcie prowadzone są roboty wy-
kończeniowe - układanie krawężników, mon-
taż dylatacji, barier ochronnych, a wkrótce 
rozpoczną się prace bitumiczne.

Podstawowe dane dotyczące wiaduktu 
WD-1: • rozpiętość teoretyczna obiektu (dłu-
gość między podporami) 63 metry, • długość 
całkowita obiektu – 99 metrów, • przekrój 
poprzeczny (szerokość obiektu) – 19 metrów,  
• dwa pasy ruchu – po jednym w każdą stronę, 
• pod obiektem wykonano około 3 kilome-
trów pali dużych i średnich jako fundamenty 
głębokie, • na wykonanie stóp fundamento-
wych, przyczółków i filarów wiaduktu zużyto 
około 1500 metrów sześciennych betonu, • na 
konstrukcję nośną obiektu zużyto około 850 
metrów sześciennych betonu, • w sumie 70 
procent betonu zużytego do budowy wiaduk-
tu znajduje się... pod ziemią, • w szczytowym 
okresie robót dwie palownice pracowały dzień 
i noc.

Drugim miejscem, gdzie zostały zasto-
sowane pale, jest obiekt PG 2 czyli przejazd 
gospodarczy przy ulicy Opalińskiego. Nikt 
się nie spodziewał, że ten teren okaże się aż 
tak trudny pod względem warunków wodno-
-gruntowych. W momencie, gdy przystąpiono 
do realizacji wykopów pod ławy fundamento-
we, pokazała się woda gruntowa. 7,30 m wy-
żej niż w dokumentacji projektowej! Zgodnie 
z nią zwierciadło wody gruntowej powinno 
znajdować się na poziomie około minus 12 
metrów od poziomu gruntu. Tymczasem po 
okresie wiosennych roztopów lustro wody 
podniosło się o 7 metrów! Wobec takich róż-
nic w wynikach badań w 2010 i 2013 roku 
przejazdu gospodarczego nie można było 
wykonać według przygotowanej wcześniej 
technologii. Chodziło konkretnie o koniecz-

Przy mapie przebiegu drugiego etapu obwodnicy 
Leżajska od lewej: kierownik robót mostowych 

Radomił Wzorek i dyrektor kontraktu Artur Kuta.
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obwodnicy i z wybudowanego już ronda przy 
ulicy Michałka, zjadą do ulicy Mickiewicza.

Zgodnie z harmonogramem styczeń 2015 
jest terminem zakończenia kontraktu. Do tego 
czasu wykonawca musi uzyskać m. in. pozwo-
lenie na użytkowanie. Wszystko wskazuje 
na to, że do końca października roboty przy 
budowie drugiego etapu obwodnicy zostaną 
zakończone. Pozostanie tylko „dopinanie” 
formalności dotyczących odbioru drogi i po-
zwolenia na użytkowanie.

Wykonawca obwodnicy wziął też na siebie 
obowiązek (co ujęto w kontrakcie) wyremon-
towania ulicy Mickiewicza na odcinkach m. 
in. od ronda w Rynku do ronda na przecię-
ciu obecnego przebiegu DK-77 i DW 877, od 
skrzyżowania ulic: Mickiewicza i Curie-Skło-
dowskiej do skrzyżowania ulic: Mickiewicza  
i św. Jana z Dukli oraz Warszawskiej.

Na całej długości remontu ma zostać po-
łożony nowy dywanik asfaltowy. Część z pla-
nowanych do wykonania remontów została 
już zrobiona, a wykonanie części pozostałej 
nastąpi wtedy, gdy „krajówka” znacznie opu-
stoszeje, bo ruch zostanie skierowany na nową 
obwodnicę. Najprawdopodobniej nastąpi to w 
sierpniu tego roku.

(bwl, pf)
Zdjęcia z lotu ptaka od wykonawcy budowy II 
etapu obwodnicy Leżajska z 11 marca 2014 r.

Efekty (wszystkie kwoty netto):
Wartość robót wykonanych dotychczas i 

zatwierdzonych przez inżyniera kontraktu 
wynosi 36,74 mln złotych. Według harmo-
nogramu powinna się ona równać kwocie 
28,55 mln złotych. Jeśli wziąć pod uwagę ro-
boty wykonane w marcu (kolejne 1,26 mln), 
zaawansowanie prac na koniec tego miesią-
ca wyniosło 70,1 procent przy planowanym 
według harmonogramu 52,7 procent. Ko-
mentarz chyba nie jest potrzebny. 

Dyrektor kontraktu Artur Kuta
Kierownik robót mostowych Radomił Wzorek

Kierownik budowy Andrzej Pawełek

drogi, budowana jest najpierw jedna połowa 
ronda (strona północna). Później ruch zo-
stanie przeniesiony na gotową część ronda  
i budowana będzie jego druga połowa (strona 
południowa).

Ulica Boronia i okolice. Tam wykonywa-
ne jest rondo, na którym spotykać się będzie 
ruch z dawnej drogi krajowej DK-77 - doce-
lowo droga dojazdowa do strefy przemysłowej  
i łącznic węzła Las Klasztorny.

Można powiedzieć, że lekka zima raczej 
sprzyja drogowcom. Dodatkowym atutem 
jest dobra organizacja robót i wprowadzanie 
na bieżąco nowatorskich rozwiązań projek-
towych. Przy budowie II etapu obwodnicy 
Leżajska wykonawca zatroszczył się o jedno  
i drugie.

Wykonawca planuje, że w lipcu tego roku 
po wybudowaniu ronda przy ulicy Michał-
ka, odcinek od początku II etapu obwodnicy  
(w rejonie granicy Leżajska od strony północ-
nej) do owego ronda na skrzyżowaniu nowego 
śladu DK-77 i DW-875 będzie mógł być prze-
jezdny, samochody pojadą więc częścią nowej 

ność zastosowania innego rozwiązania posa-
dowienia obiektu. Ostatecznie po wykonaniu 
wielu specjalistycznych badań projektant wraz  
z zamawiającym zdecydowali, że konieczne 
będzie wykonanie 56 pali. Teraz wznoszona 
jest już konstrukcja nośna obiektu w ciągu 
drogi, stanowiącej przedłużenie ulicy Opa-
lińskiego w kierunku ogródków działkowych. 
Będzie ona przebiegała nad obwodnicą. Wia-
dukt ten ma wysokość ponad 5 metrów.

Pod względem inżynierskim najtrudniej-
szy do wybudowania był odcinek od ulicy Mi-
chałka do ulicy Opalińskiego i taki stan rzeczy 
utrzymuje się w dalszym ciągu. Odcinek ten 
jest – można powiedzieć – prawdziwym wy-
zwaniem pod względem inżynierskim.

W pierwszej kolejności konieczne było 
przebudowanie sieci gazowych wysokiego  
i średniego ciśnienia. Dopiero po usunięciu 
tych kolizji można było przystąpić do za-
sadniczych robót drogowych. Zanim jednak 
je rozpoczęto, wykonano ponowną analizę 
warunków geologicznych. Okazało się, że są 
znacząco gorsze od zakładanych w projekcie. 
W związku z tym konieczne było wykonanie 
dodatkowego opracowania projektowego, któ-
re powinno uwzględniać nowe warunki geo-
logiczne, faktycznie występujące na budowie. 
Nowe opracowanie projektowe wskazywało 
na konieczność wykonania hybrydowych ko-
lumn żwirowo-betonowych, które należało 
wykonać w celu wzmocnienia gruntu pod na-
syp drogowy. Na przełomie grudnia i stycznia 
wbito w ziemię około 2300 pali o długości od 
7 do 8 metrów. Równocześnie roboty drogo-
we na innych odcinkach postępowały zgodnie  
z harmonogramem.

Na obwodnicy (trasie głównej) od ulicy 
Tomasza Michałka w kierunku wieży p. poż. 
Został już położony asfalt (warstwa podbudo-
wy bitumicznej i warstwa wiążąca).

Na ulicy Tomasza Michałka (droga woje-
wódzka 875) w połowie marca tego roku po-
jawiły się światła, wprowadzony został ruch 
wahadłowy jednostronny. Tu będzie rondo. W 
związku z tym, żeby nie zamknąć całkowicie 
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Ciężka praca, duże umiejętności i ogromna 
wiedza to przepis na sukces leżajskich gimnazja-
listów. W tym roku szkolnym po najwyższe laury 
w województwie sięgnęli następujący uczniowie: 
Rafał Ćwiek (kl. III „b”) – poczwórny laureat 
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych  
z Matematyki, z Chemii, z Fizyki i z Informatyki, 
Mieszko Wójtowicz (kl. II „d”) – laureat Woje-
wódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka 
Angielskiego, Alicja Karasińska (kl. I „f ”) – fi-
nalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmioto-
wego z Języka Polskiego.

Jak co roku uczniowie gimnazjów w całym 
województwie wzięli udział w konkursach przed-
miotowych zorganizowanych przez Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie. Uczestnicy zmagali się  
z zadaniami w trzech etapach: szkolnym, rejono-
wym i wojewódzkim. Do pierwszego (do 15 li-
stopada 2013) przystąpili w gimnazjach wszyscy 
chętni uczniowie. Do drugiego etapu – rejono-
wego (do 20 grudnia 2013) – zakwalifikowało się 
ok. 200 najlepszych gimnazjalistów w przypadku 
każdego konkursu. Około 80 uczniów, którzy 
uzyskali najwyższe wyniki w etapie drugim, do-
stało się do etapu wojewódzkiego. Wśród naj-
lepszych w województwie znaleźli się uczniowie 
Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku. Na szcze-
gólne uznanie zasłużył w tym roku Rafał Ćwiek, 
który został laureatem aż czterech konkursów, w 
tym z największą liczbą punktów w wojewódz-
twie w konkursie chemicznym i fizycznym. Na 
uznanie zasługują także pozostali uczestnicy fi-
nałów: Mieszko Wójtowicz oraz Alicja Karasiń-
ska, która po tytuł finalisty sięgnęła już w pierw-
szej klasie, co zdarza się nieczęsto.

Musieli zdobyć wiadomości i umiejętności 
wychodzące poza zakres programu nauczania 
gimnazjum. Sukcesy tych uczniów były możli-
we dzięki ich systematycznej pracy nie tylko na 
lekcjach, ale także na zajęciach pozalekcyjnych 
w ciągu całego semestru oraz podczas ferii świą-
tecznych i zimowych pod kierunkiem nauczy-
cieli prowadzących: Małgorzaty Karaś (mate-
matyka), Elżbiety Berestki (chemia), Gabrieli 
Ćwiek (fizyka), Tomasza Chrząstka (informa-
tyka), Magdaleny Brud (język angielski) oraz 
Bożeny Zygmunt (język polski). Niewątpliwie 
swój udział w sukcesie uczniów mieli również 
ich rodzice, którzy mobilizowali ich do pracy  
i stwarzali do niej w domu sprzyjające warunki. 

bmz

Można śmiało powiedzieć, że Biblioteka 
Publiczna w Leżajsku ma w swojej ofercie kul-
turalnej propozycje dla każdego mieszkańca 
miasta i okolic. Pola jej działalności to - oprócz 
gromadzenia, opracowywania i wypożyczania 
książek - imprezy kulturalne, spotkania, lek-
cje, pokazy, wycieczki dla dzieci, młodzieży, 
dorosłych.

6 marca obchodzony był Europejski 
Dzień Logopedy. Z tej okazji Biblioteka Pu-
bliczna zorganizowała spotkanie z logopedą 
dla uczniów klas V ze szkół podstawowych nr 
1 i 2 w Leżajsku. Podczas spotkania młodzież 
miała okazję przypomnieć sobie, jak zbudo-
wany jest aparat mowy, dowiedziała się, jakie 
ćwiczenia należy wykonywać, aby go uspraw-
nić. Kilku uczniów odważnie zmierzyło się  
z „łamańcami” językowymi należącymi 
do grupy ćwiczeń artykulacyjnych, które - 
oprócz ćwiczeń dykcyjnych i oddechowych 
- są podstawowym elementem kształtującym 
umiejętności z zakresu kultury żywego słowa.

Częstymi gośćmi Biblioteki Publicznej są 
uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Leżajsku. W trakcie wizyt 
dzieci zwiedzają bibliotekę, słuchają głośnego 
czytania bajek, rozwiązują zagadki, kolorują, 
przeglądają czasopisma i książki.

Leżajska książnica organizuje również 
lekcje biblioteczne i regionalne. 12 marca 
bibliotekę odwiedzili nauczyciele i uczniowie 
z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II - Gimna-
zjum w Brzózie Królewskiej. Młodzież pod-
czas zwiedzania obejrzała Wypożyczalnię  
i Czytelnię dla Dzieci i Młodzieży oraz Wypo-
życzalnię i Czytelnię dla Dorosłych. Ponadto 
uczniowie zapoznali się z wystawą ukazującą 
stuletnią historię budynku, który od 1956 r. 

jest siedzibą Biblioteki Publicznej. W drugiej 
części spotkania miała miejsce lekcja regio-
nalna, podczas której uczniowie gimnazjum 
mieli okazję poznać dzieje miasta Leżajska  
i jego zabytków.

Kolejna grupa młodzieży, która zapoznała 
się z działalnością biblioteki, jej księgozbio-
rem oraz zasadami korzystania z wypożyczal-
ni i czytelni to uczniowie klasy szóstej Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Leżajsku, uczestniczący 
17 marca w lekcji bibliotecznej. Młodzież wy-
szukiwała książki przy pomocy katalogu on-
-line, rozwiązywała krzyżówki tematycznie 
związane z terminologią biblioteczną, rebusy 
oraz zagadki. 

Dla dorosłych czytelników biblioteka rów-
nież ma interesujące propozycje. Z okazji 
Dnia Kobiet 4 marca odbyło się spotkanie 
pod hasłem „Wieczorne kobiet rozmowy”, 
podczas którego o swoich pasjach opowiada-
ły: Anna Krysa - malarka, Maria Polit - wła-
ścicielka gabinetu kosmetycznego, Jolanta 
Mach - poetka oraz Paulina Wołoch - fizy-
koterapeutka. Uczestniczki wieczoru mo-
gły zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale  
i praktyczną o sztuce makijażu oraz o masażu 
relaksacyjnym. Humorystyczną oprawę im-
prezy zapewnili zaprzyjaźnieni z biblioteką 

Mirek Kozyra i Paweł Zygmunt. W roli pro-
wadzących zadebiutowali Marian Matkowski 
i Tomasz Pytko.

Osoby odwiedzające bibliotekę w dniach 
od 17 lutego do 4 marca miały okazję obej-
rzenia wystawy fotograficznej Wacława Pa-
dowskiego zatytułowanej „W moim obiekty-
wie”. W dniu jej otwarcia gościł w Bibliotece 
sam autor zdjęć, była to doskonała okazja do 
spotkania i rozmów z fotografikiem. Otwarcie 
wystawy uświetnił występ uczniów Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku. 
Wystawę zorganizowano z okazji 25-lecia 
działalności artystycznej autora.

Dyskusyjny Klub Książki - członkowie 
Klubu spotykają się raz w miesiącu, aby po-
dyskutować o wybranym dziele literackim. 
Na lutowym DKK omawiano zbiór felieto-
nów Andrzeja Stasiuka „Nie ma ekspresów 
przy żółtych drogach”, natomiast w marcu 
zbiór opowiadań Roberto Balano „Dziwki 
morderczynie”.

(jk)

W BIBLIOTECE WYSPIAŃSKIEGO SIĘ DZIEJE CHLUBA SZKOŁY                  
I MIASTA

  DKK

  Dzieci z OSW

w BIBLIOTECE w SZKOŁACH
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15 lutego br. w Miejskim Centrum Kultury 
w Leżajsku z inicjatywy Centrum Informacji 
Turystycznej i Kulturalnej odbyło się kolejne 
spotkanie z miłośnikiem turystyki Krzysztofem 
Totuniem. Tym razem tematem prelekcji był 
„Spływ kajakowy po rzekach Prut i Czeremosz 
na Ukrainie”. Na spotkanie zostali zaproszeni 
członkowie Klubu Seniora oraz mieszkańcy 
miasta.

Krzysztof Totuń w trakcie spotkania opo-
wiedział o sposobie organizacji spływów ka-
jakowych na ukraińskich rzekach górskich, 
których większość jest wykorzystywana dla 
celów turystycznych. Przykładem tego są: 
Czarny i Biały Czeremosz, Czeremosz, Prut, 
Stryj, a także Cisa i jej dopływy na Zakarpaciu. 
W ostatnim czasie dołączyły do nich spływy 
mniejszymi rzeczkami - dopływami Czeremo-
szu - takimi jak: Probijna i Bystryc, dopływa-
mi rzeki Stryj i górnym biegiem Prutu.

Rzeki Karpat można pokonywać kajaka-
mi, łodziami sportowymi, katamaranem czy 
tratwą. Najlepszy okres na spływy i turystykę 
wodną to koniec kwietnia i pierwsza dekada 
maja w czasie wiosennych wysokich stanów 

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM CHOROBY                         
WEKTOROWE

SANEPID INFORMUJE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Leżajsku informuje, że tematem przewodnim 
Światowego Dnia Zdrowia obchodzonym 7 kwiet-
nia 2014 r. są „Choroby Wektorowe”.

Wektory to organizmy, które są przenosiciela-
mi patogenów lub pasożytów. Poprzez wędrówkę 
i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drob-
noustroje na inne organizmy, często na ludzi.  
W ten sposób mogą wywoływać choroby, które 
zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka. Do cho-
rób przenoszonych przez tak zwane wektory 
zaliczamy między innymi: malarię, gorączkę za-
chodniego nilu, odkleszczowe zapalenie mózgu 
czy boreliozę wywoływaną przez kleszcze.

Chcąc uchronić się przed atakiem kleszczy: 
• podczas spaceru do lasu należy nosić nakrycie 
głowy oraz odzież ściśle osłaniającą jak najwięk-
szą powierzchnię ciała (długie rękawy i nogawki, 
pełne, kryjące buty). W lesie starajmy się poru-
szać ścieżkami, należy także omijać krzewy i wy-
sokie trawy • dla większej ochrony można spry-
skać się specjalnymi preparatami odstraszający-
mi kleszcze • zaraz po powrocie ze spaceru trzeba 
dokładnie obejrzeć całe ciało i pamiętać, że im 
szybciej kleszcz zostanie usunięty, tym mniejsze 
jest prawdopodobieństwo zakażenia • gotować 
niepasteryzowane mleko pochodzące od krów, 
kóz, owiec – może być ono źródłem zakażenia 
chorobami odkleszczowymi.

Zawsze warto zaszczepić się na odkleszczo-
we zapalenie mózgu.

Celem tegorocznej kampanii jest zwrócenie 
uwagi przede wszystkim na to, aby: • rodziny 
mieszkające na obszarach najbardziej zagrożo-
nych wiedziały, jak należy się chronić przed tymi 
chorobami, • władze odpowiedzialne za zdrowie 
pomagały ludziom w ochronie przed tymi za-
grożeniami, • podróżni mieli świadomość, kiedy 
istnieje konieczność ochrony i jakie środki pro-
filaktyczne należy podjąć, • władze w krajach, 
w których choroby przenoszone przez wektory 
stają się problemem zdrowotnym, podjęły kroki 
w celu ochrony ludności przed tymi chorobami.

SPOTKANIA

Komunikat TMZL
Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej posiada status organizacyjny pożytku publicznego i figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym 

(KRS) pod numerem: 0000275455. Prosimy wesprzyj nasze działania swoim 1 %.
Wystarczy w swojej deklaracji podatkowej wpisać nazwę naszej organizacji, numer KRS oraz kwotę darowizny w wysokości 1% należnego 

podatku, a Urząd Skarbowy przekaże pieniądze na konto Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej.
O naszej działalności statutowej można dowiedzieć się więcej na stronie: www.tmzl.lezajsk.pl oraz z prasy lokalnej: Biuletynu Miejskiego.
Jeżeli popieracie Państwo nasze działania, prosimy o wsparcie finansowe. Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Zarząd i Członkowie TMZL

wody. Na Prucie, Czarnym i Białym Cze-
remoszu i ich małych dopływach turystyka 
wodna możliwa jest tylko przez parę wio-
sennych dni. Na Czeremoszu i Cisie spływ 
możliwy jest przez cały sezon - od kwiet-
nia do października, a kanionami Dniestru 
na tratwach można pływać jedynie od maja 
do września. Spływy rzekami Karpat moż-
na polecić grupom wodniaków o różnym 
stopniu umiejętności. Trwają one zwykle 10 
dni. W ich trakcie uczestnicy zatrzymują się  
w ciekawszych miejscach krajobrazowych  
i architektonicznych. Prowadzący spotkanie 
ilustrował zdjęciami jeden ze spływów rzeka-
mi Prut i Czeremosz, w trakcie którego gru-
pa odwiedziła Delatyn, Jaremcze, Worochty, 
Śniatyń, Kuty, Kołomyję i Czerniowce. 

Organizacją spływu zajmuje się Klub Su-
rviwal-Pol działający przy PTTK Rzeszów. 
Pan Krzysztof gorąco zachęcał wszystkich 
zebranych do aktywnego spędzania wolnego 
czasu oraz odkrycia w sobie pasji podróżni-
czej.

Iwona Tofilska
 Fot. Arkadiusz Kopczyk

Na okładce:
Wiosna – Natalia Ćwikła, 
uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 
w Leżajsku.

Fot. Maciej Peszko
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mendnych, którzy polegli w walce z oddzia-
łami kawalerii kałmuckiej na Khalówce we 
wsi Tarnawiec, Towarzystwo zorganizowało  
14 września rajd rowerowy, aby przypomnieć te 
tragiczne wydarzenia i oddać hołd bohaterom. 

Z cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi  
19 marca w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi 
Leżajskiej odbyło się spotkanie podróżnicze. 
Tematem przewodnim spotkania była Japo-
nia, przedstawiona przez znanego leżajskiego 
podróżnika Ireneusza Wołka. Cały materiał na 
temat pobytu w Japonii, uczestnicy spotkania 
mogli zobaczyć podczas prezentacji zdjęciowej 
oraz pokazu filmowego. W przerwie odbyła się 
degustacja ryżu z warzywami i oryginalnym 
sosem sojowym.

29 listopada Centrum Informacji Tu-
rystycznej i Kulturalnej wraz z Towarzy-
stwem zorganizowało spotkanie podróżnicze  
z dr Januszem Fedirko. Tematem spotkania 
były Chiny. Prelegent w barwny sposób opo-
wiadał zgromadzonej młodzieży o geografii, 
gospodarce i życiu codziennym mieszkańców 
Państwa Środka, wzbogacając wykład o liczne 
ciekawostki i zdjęcia ułożone w formie multi-
medialnej prezentacji.

Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku, 
która działa w imieniu Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filan-
tropii w Polsce przyznała Towarzystwu Miło-
śników Ziemi Leżajskiej dotację na projekt ph. 
„Twórczość ludowa łącznikiem pokoleń”. Grant 
został przyznany w ramach programu „Działaj 
lokalnie VIII”. Głównym zadaniem projektu był 
dialog międzypokoleniowy (seniorzy - dzieci), 
który został nawiązany podczas artystycznych 
działań warsztatowych związanych z twórczo-
ścią i tradycją regionu. W ramach projektu 
odbyły się warsztaty ceramiczne, bibułkarskie 
i śpiewacze.

Po wystąpieniu Prezesa nastąpiła dyskusja, 
w której wzięli udział członkowie Towarzystwa 
i jego sympatycy proponując m.in. aktyw-
niejsze włączenie szkół w działalność TMZL 
poprzez np. zorganizowanie rajdów tematycz-
nych dla młodzieży szkolnej oraz organizację 
okolicznościowych odczytów i prelekcji histo-
rycznych.

W głosowaniu Zarząd otrzymał absolu-
torium za rok 2013. Pełne sprawozdanie me-
rytoryczne i finansowe Zarządu za rok 2013 
dostępne jest na stronie internetowej Towarzy-
stwa: www.tmzl.lezajsk.pl

Iwona Tofilska, Leszek Sarzyński

4 marca br. w sali konferencyjnej MZL 
odbyło się Walne Zebranie Członków Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej. 

Obradom przewodniczył prezes Zarządu 
Leszek Sarzyński, który na wstępie przywitał 
wszystkich zgromadzonych, w tym zaproszo-
nych gości oraz zaproponował porządek obrad. 
W przedstawionym sprawozdaniu prezes Za-
rządu wymienił i scharakteryzował działania 
podejmowane przez TMZL w minionym roku.

W zakresie spraw statutowych: organiza-
cyjnych i finansowych wykonano wszystkie 
czynności formalno-prawne związane z rozli-
czeniem finansowym organizacji, prowadzono 
dokumentację bieżącą i finansową działalności 
Towarzystwa, ewidencję członków Towarzy-
stwa oraz ewidencję składek członkowskich.  
W zakresie działalności wydawniczej, medial-
nej i promocyjnej Towarzystwo wydało jeden 
zeszyt Almanachu Leżajskiego w nakładzie 150 
sztuk, którego promocja odbyła się 17 grudnia 
ub. r. w Muzeum Ziemi Leżajskiej. W ramach 
spotkania autorów artykułów z czytelnikami 
odbyła się również prezentacja utworów mu-
zycznych wykonanych przez uczniów z Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej (I stopnia) w Leżaj-
sku oraz wspólne kolędowanie. 

W zakresie muzealnictwa i ochrony zabyt-
ków działalność Towarzystwa koncentrowała 
się na kontaktowaniu pracowników Muzeum  
z darczyńcami eksponatów. Antoni Berezie-
wicz, jako przewodniczący i Leszek Sarzyński 
pracowali w Radzie Muzeum uczestnicząc  
w obradach tego organu.

W zakresie turystyki i wypoczynku TMZL 
zorganizowało dwa rajdy rowerowe i jeden pie-
szy oraz pomogło młodzieży z kl. 3 Technikum 
z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku w orga-
nizacji wycieczki do Zakopanego.

Zimowy Rajd Pieszy, w którym uczestniczy-
ło 40 osób odbył się 23 lutego, a jego trasa wio-
dła od pomnika Jana Pawła II do Nadleśnictwa 
Leżajsk, stamtąd ścieżką edukacyjno-przyrod-
niczą „Ostoja bobrowa” i ulicą Opalińskiego do 
Leżajska.

25 maja blisko 70. osobowa grupa miło-
śników turystyki rowerowej wyruszyła w trasę 
rajdu „Po zdrowie”. Motywem przewodnim tej 
edycji rajdu były „Kapliczki i warownie obron-
ne”. Trasa wiodła głównie drogami leśnymi  
i polnymi, najpierw do Jelnej, a następnie do 
Huciska i Brzózy Królewskiej.

Z okazji 69. rocznicy śmierci kpt. Ernesta 
Wodeckiego „Szpaka” i sześciu jego podko-

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA 
MIŁOŚNIKÓW ZIEMI LEŻAJSKIEJ

KRESOWE SPOTKANIA 
Z HISTORIĄ

w TMZL

Pracownia Doku-
mentacji Dziejów Mia-
sta wraz Klubem To-
warzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich 
w Leżajsku rozpoczęła 
cykl spotkań upamięt-
niających 70. rocznicę 

przybycia Kresowian na Ziemię Leżajską. 
„Kresowe Spotkania z Historią” od-

bywają się w ostatnie czwartki miesiąca 
o godzinie 17. w Bibliotece Publicznej  
w Leżajsku.

Spotkania współtworzą Kresowianie 
skupieni wokół Klubu TMLiKP-W a tak-
że pasjonaci i miłośnicy Kresów. Dzię-
ki przypominaniu i przybliżaniu wiedzy  
o dawnych wschodnich rubieżach Rze-
czypospolitej, uczestnicy Spotkań niejako 
odbywają swoistą podróż sentymentalną. 
Dla starszych członków Klubu TMLiKP-W 
wspomnienia o tamtych miejscach, wyda-
rzeniach oraz osobach są wciąż żywe i głę-
boko wyryte w pamięci. Swoimi prostymi 
słowami starają się ukazać niezwykły świat 
Kresów tamtych czasów. 

Podczas Spotkań Kresy wspominane są 
jako miejsce, które bardzo mocno wpisało 

się w dzieje naszej Ojczyzny, wielu pokoleń 
Polaków i innych narodów. Ukazany zo-
stanie także wymiar duchowy i materialny 
Kresów. Przypomniane zostaną postacie 
związane z Kresami: wielcy polscy artyści 
malarze, rzeźbiarze, pisarze, muzycy, ak-
torzy, działacze społeczni i gospodarczy, 
przywódcy wojskowi i polityczni. Tłem do 
rozmów i opowieści kresowych będzie bo-
gata historia, kultura, sztuka, zabytki, tra-
dycja, kulty religijne, geografia, przyroda, 
muzyka oraz filmy Kresów. 

Na Spotkaniach przedstawiony zosta-
nie również Klub TMLiKP-W w Leżaj-
sku, który od 2001 roku skupia dawnych 
Kresowian i miłośników Kresów. Leżajski 
Klub stara się kultywować dawne tradycje 
patriotyczno-kresowe oraz podtrzymywać 
łączność z Polakami do dzisiaj żyjącymi na 
Kresach. 

Marian Matkowski
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PATRON POLSKI, RUSI I LITWY

w MUZEUM PROWINCJI OJCÓW BERNARDYNÓW

Jeden z obrazów przynależących do Galerii Rodzimej Sztuki 
Sakralnej Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku pre-
zentuje Wizję św. Jana z Dukli.

Na pierwszym planie malarskiej sceny, w prawym górnym rogu 
kompozycji, widzimy Madonnę z Dzieciątkiem Jezus, w trzech 
czwartych zwróconą do widza. Jej głowę spowitą wieńcem z dwuna-
stu gwiazd połyskujących na kręgu jaśniejącej aureoli wieńczy wyso-
ka złota korona królewska ujmująca biały welon, okręcony wokół szyi 
i opadający swobodnie na ramiona. Madonna ma na sobie czerwoną 
suknię oraz błękitny płaszcz z białym futrzanym podbiciem, zróżni-
cowany długimi, niemal płaskimi fałdami opadającymi na obłoki.  
W obrębie dynamicznie odchylonego trenu wierzchniej szaty, na wy-
sokości lewego biodra Bogurodzicy, widnieje orzeł biały z rozpostar-
tymi skrzydłami, wyróżniony koroną na głowie, w którym nietrudno 
dopatrzeć się godła państwa polskiego. 

Na kolanach Madonny siedzi nagie Dzieciątko, z biodrami okry-
tymi białym płótnem i nóżkami zgiętymi w kolanach, opadającymi 
swobodnie ku dołowi. Jego główka otoczona jest delikatną złotą 
aureolą, oczy zakryte powiekami spoglądają w dół, zdradzając stan 
zamyślenia i kontemplacji. Zbawiciel, pozbawiony insygniów królew-
skich, prezentuje się jednak jako władca, który otwartymi, uniesiony-
mi i zwróconymi przed siebie delikatnymi 
dłońmi zwraca się w stronę potrzebują-
cych Jego błogosławieństwa. Namiastka 
szaty nawiązuje do dramatycznych wyda-
rzeń Wielkiego Piątku i Poranka Zmar-
twychwstania. 

Nieco niżej, u stóp Madonny, na czer-
wonym wzorzystym dywanie, okrywa-
jącym posadzkę i dwa stopnie schodów 
poprzedzających mensę ołtarzową, klęczy 
św. Jan w brązowym habicie franciszkań-
skim, zapatrzony w niebiański wizerunek 
i wyciągający ku niemu wysoko uniesione 
otwarte dłonie. Posadzka ujęta w skró-
cie perspektywicznym, na której Duklan 
klęczy, wykonana z kwadratowych więk-
szych płytek ułożonych równolegle i nieco 
mniejszych, wkomponowanych diago-
nalnie, stanowi element scenerii przy-
wołujący atmosfery chóru zakonnego, 
rozumianego jako miejsce nadzwyczaj-
nego zdarzenia. Nad wnętrzem unoszą 
się brunatne obłoki rozjaśnione blaskiem 
niebiańskiej poświaty, w której obrębie 
siedzą dwa aniołki bez skrzydeł, rozmawiające ze sobą. Jeden z nich w 
prawej uniesionej dłoni trzyma gałązkę lilii.

Obraz stanowi niemal dosłowne, choć zminiaturyzowane powtó-
rzenie koncepcji jednego z malowideł ściennych w kościele Ojców 
Bernardynów w Dukli, wykonanych przez Tadeusza Popiela oko-
ło 1903 roku. W obu dziełach łatwo dostrzec identyczne ułożenie 
głównych postaci i ich szat. Szczególnie istotną cechę stanowi twarz 
Madonny, w obu przypadkach tak samo poważna oraz Jej oczy wpa-
trzone w sylwetkę Duklana, ujęte wysoko uniesionymi brwiami. Taka 
sama w obu dziełach jest sylwetka Dzieciątka Jezus i postać Wizjonera 
ujętego z profilu, widocznego od prawej strony. Elementami łączący-
mi obie koncepcje są również aniołki, siedzące na obłokach w obrębie 
górnej strefy poświaty niebiańskiej, a także motyw orła widniejącego 
w obrębie lewej poły płaszcza Matki Bożej. 

Szczegóły te czynią ze wspomnianych obrazów dzieła osobli-
we pod względem ikonograficznym, oparte na idei kompozycyjnej 
oderwanej od tradycyjnych koncepcji plastycznych kultywowanych 
w środowisku malarzy cechowych w XVIII wieku. Barokowe przy-
kłady interesującego nas typu przedstawień, naśladowane jeszcze  
w XIX i XX wieku w oparciu o pierwowzór grafiki Sintesa, prezentują 

Duklana z szeroko rozpostartymi rękami, z głową delikatnie wzniesioną, 
spowitą promienistą aureolą i spojrzeniem skierowanym w nieokreśloną 
dal. Święty zajmuje prawą stronę sceny. Klęczy na lewym kolanie. Jego 
strój oprócz habitu franciszkańskiego stanowi także, charakterystyczny 
dla tradycji bernardyńskiej w Polsce, gruby płaszcz zakonny spięty pod 
szyją, którego treny przewieszone przez ramiona opadają ukośnymi ka-
skadami ku ziemi. Na białym pasku zwisającym wzdłuż lewego uda wid-
nieją guzy, a jego końcówka podwinięta jest pod lewe kolano św. Jana. 
Postać tak ubrana i zestawiona z innymi akcesoriami przedstawienia 
tworzy charakterystyczną zwartą bryłę nieco odchyloną do tyłu. Twórca 
malowidła dukielskiego i omawianego przez nas obrazu umieścili biały 
pasek, istotny element ubioru franciszkańskiego, przy prawym biodrze 
Wizjonera, a zatem wbrew obowiązującemu zwyczajowi zakonnemu. 
Układ zaproponowany przez nich, choć diagonalny, stanowi więc lu-
strzane odwrócenie zasadniczych elementów koncepcji znanych tradycji 
minionych epok. O konstrukcji kompozycji decydują tym razem dwie 
linie. Jedną z nich da się przeprowadzić od ciemnej plamy barwnej wy-
pełniającej lewą stronę nieba ku ciągowi kamiennych stopni zaakcen-
towanych w obrębie prawej dolnej krawędzi obrazu, drugą wyznaczają 
kontury głównych bohaterów przedstawienia.

Najbardziej czytelna w obu dziełach wydaje się baza inspiracji twór-
czej, która przywołuje atmosferę panującą 
w Polsce na przełomie XIX i XX wieku oraz 
żywe w tym okresie aspiracje zniewolone-
go narodu na odzyskanie niepodległości. 
Wartościom tym malarze dali wyraz po-
przez klarownie zastosowany motyw heral-
dycznych lilii korony piastowskiej, odkrytej  
w 1869 roku w sarkofagu Kazimierza Wiel-
kiego. Maryja otulona długim płaszczem 
jest nie tylko Matką Jezusa Chrystusa znaną 
z licznych wizerunków o treści hagiograficz-
nej, lecz także Królową narodu polskiego. Ta 
charakterystyczna wersja plastyczna pojawi-
ła się na początku stulecia, gdy w świadomo-
ści wielu Polaków żyły jeszcze wyobrażenia 
kreowane przez znamienite dzieła Jana Ma-
tejki i Artura Grottgera o treści historycznej 
i patriotycznej. Z kolei w św. Janie Duklanie 
łatwo dostrzec zakonnika uczestniczącego w 
wizji opisanej przez hagiografów, związanej 
z konkretnym miejscem, za który uważano 
kościół Ojców Bernardynów we Lwowie, 
lecz także Patrona Polski, Rusi i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, orędującego za oj-

czyzną powoli powstającą z klęczek dziejowego upokorzenia. Ideowym 
dopowiedzeniem wspomnianych treści są kartusze widniejące na obra-
mieniu. Kartusz z lewej strony ukazuje herb Rusi – św. Michała Archa-
nioła z dwoma mieczami, z prawej – Pogoń. W kartuszu głównym na 
szczycie dominuje biały Orzeł w koronie – godło Polski. Napisowi: „Św. 
Jan z Dukli” widniejącemu w kartuszu pośrodku dolnej ramy towarzyszy 
banderola z inskrypcją: „Patron Polski, Rusi i Litwy”. 

Interpretację tej koncepcji nie należy odrywać od treści pozostałych 
dzieł malarskich pozostawionych przez Popiela w kościele dukielskim, 
wśród których jest między innymi scena ukazująca kazanie Duklana 
we Lwowie, cudowne ocalenie tegoż miasta przed wojskami Tuhaj-Beja 
i Bohdana Chmielnickiego w 1648 roku oraz pamiętną obronę Lwowa. 
Analogie te pozwalają domniemywać, że na obrazie znajdującym się  
w Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku mamy do czy-
nienia z dziełem samego Tadeusza Popiela, może malarskim szkicem 
przygotowanym do wielkiej realizacji bądź pomniejszeniem znamieni-
tego dzieła dla potrzeb prywatnej pobożności, wykonanym na początku 
XIX stulecia.

Tekst i zdjęcie o. dr Efrem Obruśnik OFM
dyrektor Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku
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17 marca br. w Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Leżajsku odbyły się I zawody w 
pływaniu o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół 
Licealnych w Leżajsku Zbigniewa Trębacza. 

W zawodach uczestniczyli uczniowie 
z  Zespołu Szkół z Nowej Sarzyny, Zespołu 
Szkół Technicznych w Leżajsku oraz Zespołu 
Szkół Licealnych w Leżajsku.

Chłopcy i dziewczęta rywalizowali w: 
• sztafecie 4x50m stylem dowolnym 2+2 
• stylem indywidualnym: grzbiet 50 m, 

dowolny 50 m, klasyczny 50 m, 
• „Free Style” z makaronem. 
W każdej z tych konkurencji można było 

zdobyć określoną liczbę punktów, których 
łączna suma dla danej placówki odpowiadała 
miejscu na podium. 

W końcowej klasyfikacji Zespół Szkół Li-
cealnych uzyskał 28 punktów i tym samym 
uplasował się na I miejscu, natomiast Zespół 
Szkół z Nowej Sarzyny oraz Zespół Szkół 
Technicznych z Leżajska zdobyły po 9 punk-
tów, zajmując tym samym ex aequo II miej-
sce. W tym roku szkolnym puchar zostaje 
zatem w Zespole Szkół Licealnych. 

Zawodnicy, którzy stanęli na podium, 
otrzymali medale oraz dyplomy. Wszystkich 
uczestników nagrodzono dodatkowo upo-
minkami.

Serdecznie dziękujemy wiceburmistrzowi 
Leżajska Markowi Karakule za nieodpłat-
ne udostępnienie basenu na czas zawodów. 
Podziękowania należą się również sędzie-
mu Ryszardowi Kołodziejowi, który poma-
gał w przeprowadzeniu imprezy sportowej. 
Dziękujemy także dyrektorowi Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku Woj-
ciechowi Surmie za ufundowanie medali. 
Ogromne podziękowania należą się także 
sponsorom, dzięki którym mogliśmy nagro-
dzić zawodników, byli nimi: Miejskie Cen-
trum Kultury w Leżajsku, sklep Alsen, sklep 
Maaw Sport, sklep Rsport, F. H. BUT M. M. 
Przytoccy, sklep Apex , pizzeria Da Grasso, 
pizzeria Greka, pizzeria Ankara, cafeteria 
Kontakt Cafe, kawiarnia Eliza, studio urody 
Afrodyta, bar Hot Bar, Piekarnia Domowa-
-Happy Home oraz Starostwo Powiatowe  
w Leżajsku.

Organizacją zawodów zajmowała się Mo-
nika Nowak – nauczyciel wychowania fizycz-
nego Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku.

Monika Nowak

LEŻAJSCY SZACHIŚCI W SĘDZISZOWIE MŁP. PUCHAR W PŁYWANIU

IGRZYSKA W SZACHACH

15 marca br. w Sędziszowie Młp. odbył 
się IV Ogólnopolski Turniej Szachowy o Pu-
char Burmistrza Sędziszowa Młp., w którym 
udział wzięło osiemnastu szachistów repre-
zentujących nasze miasto.

Pod opieką rodziców a także instruktora 
szachowego Andrzeja Mazurkiewicza, pre-
zesa Uczniowskiego Klubu Sportowego przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku rywa-
lizowali oni z najlepszymi w województwie. 
Była to okazja do pożytecznego spędzenia 
czasu przy szachownicy. Każdy z zawodników 
rozegrał dziewięć partii, w których nie brako-
wało emocji. Wszyscy mile będą wspominali 
udział w tych zawodach, w których wygranie 
chociażby jednego pojedynku było już dużym 
sukcesem.

Organizatorzy ufundowali piękne puchary, 
nagrody oraz posiłek dla wszystkich uczestni-
ków. Turniej ten został przeprowadzony wzo-
rowo przez sędziego klasy FIDE Mariana By-
siewicza. Uczestniczyło w nim ponad dwustu 
szachistów. Przy tak licznej obsadzie w grupie 
C (urodzeni w latach 2001 – 2004), liczącej 
75 szachistów ogromny sukces odniósł Ja-
kub Stępniowski, uczeń czwartej klasy SP 1 
w Leżajsku zajmując I miejsce. Gratulujemy! 
Jakub otrzymał przepiękny puchar oraz na-

grodę rzeczową. Najmłodszym zawodnikiem 
turnieju był Igor Dunicz - czterolatek z Le-
żajska, którego organizatorzy nagrodzili rów-
nież pucharem. Igor udzielił wywiadu, który 
oglądnąć można na stronie: http://www.tvse-
dziszow.idl.pl/ z dnia 18 marca br. W wywia-
dzie tym stwierdził, że bardzo lubi grać w sza-
chy, ponieważ trzeba przy nich dużo myśleć.

Leżajsk reprezentowali: Jakub Stępniow-
ski, Bartłomiej Dudziński, Sylwester Stopyra, 
Patryk Chabrowski, Mateusz Czucha, Marcin 
Piela, Adrian Stopyra, Konrad Dunicz, Łu-
kasz Cal, Mateusz Palus, Jakub Figiela, Joanna 
Marzęciak, Bartosz Różak, Oliwia Młynarska, 
Igor Dunicz, Piotr Szpila, Szymon Szpila i An-
drzej Mazurkiewicz.

(am)

4 marca br. w Miejskim Centrum Kultu-
ry odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w szachach. 

Turniej zgromadził 54 najlepszych sza-
chistów z powiatu leżajskiego, którzy rywa-
lizowali w czterech kategoriach. Uroczystego 
otwarcia zmagań szachowych dokonała dy-
rektor MCK Maria Horoszko oraz Eugeniusz 
Josse organizator sportu w powiecie leżajskim. 
Wszystkim zawodnikom bardzo odpowiada-
ła atmosfera panująca w czasie turnieju oraz 
miejsce, w jakim przyszło im rywalizować. 
Sędzią turnieju był Andrzej Mazurkiewicz 
- nauczyciel SP1 w Leżajsku. Na zakończenie 
najlepsi szachiści otrzymali pamiątkowe dy-
plomy oraz uzyskali awans do zawodów woje-
wódzkich. Gratulujemy!

Zawodnicy, którzy uzyskali awans do za-
wodów wojewódzkich:

Dziewczęta z klas I-III • I miejsce – Agata 
Jakubowska (SP w Jelnej), II miejsce – Agata 
Grabowiec (SP Grodzisku Dolnym), III miej-
sce – Antonina Grabarz (SP 1 w Leżajsku), IV 

miejsce – Ewelina Joniec Ewelina (SP w Gro-
dzisku Górnym).

Dziewczęta z klas IV-VI • I miejsce – 
Martyna Kulec (SP w Nowej Sarzynie), II 
miejsce – Oliwia Ryczkowska Oliwia (SP w 
Nowej Sarzynie), III miejsce – Paulina Ślanda 
(SP w Grodzisku Górnym), IV miejsce – Na-
talia Śliwa (SP 1 w Leżajsku).

Chłopcy z klas I-III • I miejsce – Jacek 
Piech (SP w Nowej Sarzynie), II miejsce – Ad-
rian Stopyra (SP 1 w Leżajsku), III miejsce - 
Adrian Makosiej (SP w Wólce Grodziskiej), 
IV miejsce - Łukasz Cal (SP 2 w Leżajsku).

Chłopcy z klas IV-VI • I miejsce – Jakub 
Stępniowski, II miejsce – Sylwester Stopyra, 
III miejsce – Patryk Chabrowski (wszyscy z SP 
1 w Leżajsku), IV miejsce – Tomasz Chmie-
lecki (SP w Grodzisku Dolnym).

Szachiści i ich rodziców dziękują Pani 
Dyrektor za umożliwienie popularyzacji tej 
dyscypliny sportowej w Miejskim Centrum 
Kultury w Leżajsku.

(am)

SPORT
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XIV edycja Leżajskiej Amatorskiej Ligi 
Halowej Piłki Nożnej im. Andrzeja Baja rozpo-
częła się w listopadzie 2013 roku. W imprezie 
tej, odbywającej się pod patronatem Burmi-
strza Miasta Leżajska Piotra Urbana, wzięło 
udział 30 drużyn (około 300 zawodników) nie 
tylko z powiatu leżajskiego.

W tym roku organizatorzy podzielili 
wszystkie drużyny na 3 grupy: I ligę (12 dru-
żyn) i dwie grupy II ligi po (9 drużyn).

Poziom w poszczególnych zespołach był 
bardzo wyrównany. Rozgrywki toczono syste-
mem „każdy z każdym”, a w II lidze o zwycię-
stwo rywalizowali najlepsi z poszczególnych 

LEŻAJSK. W łańcuckich zawodach udział 
wzięło około 200 zawodników i zawodniczek. 
Zawodnicy Olimp Leżajsk dzielnie reprezento-
wali nasze miasto i w 34 startach zdobyli łącz-
nie 29 medali (12 złotych, 8 srebrnych i 9 brązo-
wych). Najlepszymi zawodniczkami z Leżajska 
okazały się Julia Gałusza i Laura Marciniec, 
które zdobyły po 2 złote medale i dokładając 
jeszcze trzeci medal – srebro w sztafecie. 

22 lutego br. w obiekcie MOSiR w Łań-
cucie rozpoczął się coroczny cykl zawodów 
pływackich dla dzieci w wieku szkoły podsta-
wowej „Liga VI Miast”. Tegoroczna liga skła-
da się z reprezentantów Leżajska, Nowej Sa-
rzyny, Głogowa Małopolskiego, Nowej Dęby, 
Sokołowa Małopolskiego i Łańcuta.

Leżajsk reprezentowany jest przez zawodni-
ków Uczniowskiego Klubu Sportowego OLIMP 

LIGA MIAST ROZPOCZĘTA

XIV EDYCJA LALHPN

grup. Mecze cieszyły się dużym zainteresowa-
niem kibiców, dostarczały wielu emocji. 

Po rozgrywkach ligowych odbył się turniej 
Puchar Ligi. Oddzielną nagrodą był tu okaza-
ły puchar ufundowany przez Renatę Lasociń-
ską-Baj, żonę Andrzeja Baja.

Organizatorami imprezy sportowej or-
ganizowanej w hali Zespołu Szkół Technicz-
nych, a trwającej prawie 4 miesiące byli na-
uczyciele wychowania fizycznego ZST i Gim-
nazjum Miejskiego w Leżajsku: Bogusław 
Jarek, Krzysztof Cich, Tomasz Kisielewicz 
oraz Grzegorz Kisielewicz.

Bogusław Jarek

Kolejne zawody z cyklu „Ligi VI Miast” 
odbyły się 15 marca br. w Sokołowie Mało-
polskim. Tam również bardzo dobrze pokazali 
się nasi zawodnicy zarówno od strony sporto-
wej jak i wizualnej występując w nowych ko-
szulkach zakupionych dzięki dofinansowaniu 
ZPOW HORTINO Leżajsk Sp. z o.o., za co 
korzystając z okazji chcielibyśmy serdecznie 
podziękować w imieniu klubu. W 34 konku-
rencjach nasi pływacy zdobyli 31 medali (15 
złotych, 11 srebrnych i 5 brązowych). Na wy-
różnienie zasługują Laura Marciniec i Sandra 
Kosiarska, które zdobyły w swoich startach 
„wszystko, co było do osiągnięcia” czyli po  
3 złote medale – dwa indywidualnie oraz trzeci 
w sztafecie. Pochwała należy się również Adzie 
Doleckiej i Michałowi Baranowi za wygranie 
swoich indywidualnych konkurencji i zdobycie 
po 2 złote medale.

Podsumowując pierwsze zawody z całego 
cyklu można jednoznacznie stwierdzić, że nasi 
mali pływacy godnie reprezentują Leżajsk.

(dk) 
Olimp Leżajsk

SPORT
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SEKRETY GARNKA 
pod red. specjalistki w dziedzinie żywienia Hanny Janiszewskiej-Celej 

PRZED WIELKANOCĄ

TYLKO TY pod red. Małgorzaty Jakubowskiej

OWOC MŁODOŚCI I ZDROWIA

Od kilku tygodni przyroda powolutku 
budziła się do życia. My, jak i ona, powinni-
śmy pójść w jej ślady - stopniowo zmieniać 
codzienny jadłospis i zimowe przyzwycza-
jenia. Więcej lżejszych potraw: sałatek, su-
rówek, mniejsze porcje, niewiele słodyczy, 
dużo wody mineralnej, spacer, bieganie, 
gimnastyka.

Wszystko po to, żeby razem ze zmianą 
zimowej garderoby na wiosenną, dobrze 
czuć się we własnym ciele. Przed nami świę-
ta Wielkanocne, tradycyjnie obfite w mięsa, 
jaja, wędliny, kuszące serniki, baby drożdżo-
we i mazurki. Duże ilości spożytego mięsa, 
jaj i ciast działają na organizm zakwaszająco, 
dlatego ważne jest łączenie ich z warzywami, 
owocami i potrawami z dodatkiem jogurtu 
lub białego sera. Zmniejszają one skutki za-
kwaszenia organizmu.

Z tradycji nie możemy i nie chcemy rezy-
gnować. W wielkanocnym koszyku powinny 
się więc znaleźć: chleb, jajko, sól, wędlina, ser, 
chrzan i ciasto. Każdy z tych produktów ma 
swoje znaczenie. Jajka to dowód odradzają-
cego się życia, sól ma moc odstraszania zła  
i jest symbolem oczyszczania, wędlina za-
pewnia zdrowie i płodność. Tak jak dawniej 
stół nakrywamy jasnym obrusem, dekoruje-
my  bukietem z gałązek bukszpanu, wierzbiny  
i żonkili, na środku stawiamy wielkanocnego 
baranka z ciasta lub cukru i kolorowe pisan-
ki. Zielone lub żółte serwetki, wypolerowana, 
odświętna zastawa stołowa dopełnią oprawy 
świątecznych spotkań. Często jest to jedy-
na możliwość, aby nacieszyć się obecnością 

dawno nie widzianych bliskich, zaprosić ich 
do stołu i poczęstować potrawą wyszukaną  
w smaku a jednocześnie dietetyczną. Na pew-
no znajdziemy uznanie wśród biesiadników 
zwłaszcza tych, którym ze względów zdro-
wotnych szczególnie wskazane jest „umiar-
kowanie w jedzeniu i piciu”. Post się skończy, 
święta miną, ale dla zdrowia, lepszego samo-
poczucia, warto utrzymać samodyscyplinę  
w żywieniu.

ROLADA Z INDYKA Z POREM
Składniki: 1 kg fileta z piersi indyka, 1 duży 

por, 1 żółtko, 10 dag płatków migdałowych,  
3 łyżki miodu,  zioła prowansalskie, 2 łyżki 
soku z cytryny, 2 łyżki stopionego masła, sos 
sojowy, 2 łyżki oliwy ,2 łyżki soku z pomarań-
czy, ½ kostki rosołowej, sól, pieprz. Wykona-
nie: filet umyć, rozciąć tak, aby uzyskać duży 
płat. Mięso natrzeć ziołami prowansalskimi, 
solą, pieprzem, skropić sokiem z cytryny, 
odstawić do lodówki na 30 minut. Por po-
dzielić na pojedyncze liście, opłukać i włożyć 
na 5 minut do osolonego wrzątku. Gdy liście 
zmiękną, wyjąć je, osączyć i starannie osuszyć. 
Na płacie mięsa ułożyć liście pora, skropić  
2 łyżkami stopionego masła, sosem sojowym  
i posypać połową płatków migdałowych. 
Mięso zwinąć tak jak roladę, obwiązać baweł-
nianą nicią i obsmażyć na oliwie. Rozpuścić  
w szklance gorącej wody ½ kostki rosoło-
wej, mięso przełożyć do brytfanny, podlać 
kilkoma łyżkami rosołu. Wierzch mięsa po-
smarować miodem wymieszanym z sokiem 
z pomarańczy. Piec 40 minut w temperatu-

rze180oC często polewając rosołem. Pod ko-
niec pieczenia mięso posmarować żółtkiem 
i obsypać resztą płatków migdałowych. Piec 
jeszcze 15-20 minut, aż płatki staną się złoci-
ste. Przestudzoną roladę pokroić na plastry, 
ułożyć na półmisku, udekorować plastrami 
pomarańczy.

ŁOSOŚ W PAPILOTACH 
Z PORAMI I Z ZIOŁAMI
Składniki: 2 duże pory (białe i jasno-

zielone części), 4 plasterki cytryny, 2 filety  
z łososia, po 150 g każdy,4 łyżki drobno po-
siekanych ziół (do wyboru: natka pietruszki, 
szczypiorek, mięta, estragon, 4 łyżki stołowe 
śmietany kremówki, sól, pieprz do smaku, 
2-3 łyżki oliwy z oliwek do smażenia i po-
smarowania folii. Wykonanie: pory dokład-
nie opłukać, przepołowić wzdłuż i pokroić  
w poprzek na cienkie plasterki. Rozgrzać oli-
wę na patelni lub w rondlu z grubym dnem  
z pokrywą i smażyć pory przez około 8 minut 
na średnim ogniu, aż zmiękną ale nie zrumie-
nią się. Doprawić je solą i pieprzem. Rozgrzać 
piekarnik do 220 stopni. Z folii wyciąć 2 kwa-
draty, środki posmarować oliwą z oliwek.  
W posmarowane miejsce położyć plasterki 
cytryny a na wierzch kawałki łososia. Przy-
kryć porami, posypać ziołami i nałożyć śmie-
tanę. Zawinąć folię na rybie i szczelnie złączyć 
brzegi. Nie owijać łososia folią bardzo ciasno, 
należy pozostawić wolną przestrzeń wokół 
niego. Dzięki zebranej tam parze, ryba nie 
wyschnie. Papiloty ułożyć na blasze do pie-
czenia i wstawić do piekarnika rozgrzanego 
do 220oC na 12 minut. Paczuszki ułożyć na 
talerzach, podać zamknięte, z ziemniakami 
z wody, z ryżem na sypko lub bez dodatków.

Dzisiaj kolejna odsłona przepisów na proste 
do wykonania kosmetyki z awokado. 

MASECZKA NAWILŻAJĄCA
Składniki: owoc awokado, łyżeczka płynnego 

miodu, łyżeczka wyciągu z oczaru wirginijskiego 
(dostępny w aptece), łyżeczka czystego octu jabł-
kowego, żółtko, 3 łyżki oliwy z oliwek. Przygoto-
wanie: Obrać owoc i miąższ rozgnieść, przełożyć 
no naczynia i połączyć z miodem. Dodać wyciąg 
z oczary i ocet. Roztrzepać żółtko, dodać. Na ko-
niec dolewać oliwy ciągle mieszając. Utrzeć na 
jednolitą masę. Nałożyć na twarz na 20-30 minut, 
spłukać.

MASECZKA ODŻYWCZA
Składniki: 3 łyżeczki miąższu z dojrzałego 

awokado, pół łyżki odżywczego kremu do twarzy, 
kilka kropli soku z cytryny. Przygotowanie: Awo-
kado rozgnieść, wymieszać z kremem i sokiem na 
gładką masę. Papkę nałożyć na twarz, omijając 
okolice oczu, na 20 minut i spłukać. Uwaga: Jeśli 
masz suchą i szorstką skórę, możesz taką masecz-
kę stosować codziennie. Jeśli nie, używaj jej w na-
głych przypadkach.

NAWILŻAJĄCY PEELING
Składniki: 2-3 świeże pestki z awokado, 

250 ml mleka, woda lub jogurt (ilość zależy 
od wielkości pestek). Przygotowanie: Pest-
ki należy suszyć przez kilka dni, uważając, by 
nie stwardniały na kamień. Zemleć na drobny 
puder w młynku do kawy lub przypraw. Pro-
szek wsypać do miski, wymieszać z mlekiem, 
wodą lub jogurtem na gładką masę. W wan-
nie lub pod prysznicem nakładać masę okręż-
nymi ruchami. Ostatnia porcja przeznaczona 
jest do peelingu twarzy. Zostawić na 10 minut  
i spłukać.

PEELING DO STÓP
Składniki: pestka awokado lekko przesu-

szona, pół dojrzałego awokado, ćwierć szklan-
ki mąki kukurydzianej, łyżeczka soli morskiej. 
Przygotowanie: Wysuszoną pestkę rozbić na 
kawałki, drobno zemleć w młynku. Awokado 
obrać, skórkę odłożyć. Miąższ rozgnieść, wymie-
szać z mąką, solą i proszkiem ze zmielonej pest-
ki. Przygotowaną pastę wcierać w skórę stóp, po 
czym spłukać. Później kontynuować masaż przy 

ZDROWIE i URODA

użyciu skórki z awokado. Olej, który wydzieli się 
podczas masażu, należy wmasować w skórę. Nie 
przejmować się zielonymi śladami, znikną po 
kilku potarciach, a stopy będą nawilżone.

BALSAM DO CIAŁA 
Składniki: dojrzały owoc awokado, łyżeczka 

soku cytrynowego, trochę jogurtu. Przygotowa-
nie: Awokado przekroić na pół, miąższ wydrą-
żyć łyżeczką i zmiksować na purée. Wymieszać 
z sokiem z cytryny i jogurtem. Najlepiej byłoby 
wejść pod prysznic i całe ciało nasmarować gru-
bą warstwą balsamu. Po kilku minutach spłukać.

MASKA NA SUCHE, ROZDWOJONE WOSY
Składniki: awokado, banan, miód, jajko, ma-

ślanka, oliwa z oliwek.
Przygotowanie: W niewielkiej misce do-

kładnie rozgnieć banana. Najlepiej wybrać 
dojrzałego i miękkiego, bo łatwiej będzie go 
przerobić na papkę. Dodaj pozostałe składni-
ki - jajko, pół dojrzałego awokado, 2 łyżecz-
ki miodu, tyle samo maślanki oraz 3 łyżeczki 
oliwy, najlepiej extra virgin. Kiedy już dobrze 
się połączą, nałóż maskę na włosy i pozo-
staw na pół godziny. Następnie zmyj szampo-
nem o właściwościach nawilżających. Uwaga:  
w przypadku długich włosów użyj dwa razy tyle 
składników.
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PIŁKARSKA WIOSNA W IV LIDZE ROZPOCZĘTA

Równocześnie z wiosną kalendarzową roz-
poczęła się runda rewanżowa rozgrywek IV 
Ligi Podkarpackiej sezonu 2013/14. W skła-
dzie Pogoni nastąpiła mała zmiana - odszedł 
Andrzej Ćwikła, a jego miejsce zajął Tomasz 
Maruszak (lat 19) ze Złotosanu Kuryłówka.
KADRA I DRUŻYNY
Trener: Krystian Lebioda,Kierownicy dru-
żyny: Karol Bałut i Stanisław Gdula, Obsłu-
ga medyczna: Marcin Kostka, Bramkarze: 
Robert Kurosz (29 lat), Dominik Mazur (18), 
Obrońcy: Piotr Bubiłek (33), Hubert Bukow-
ski (21), Konrad Bukowski (20), Jacek Macio-
rowski (36), Rafał Murawski (33), Kamil Pyż 
(20), Mateusz Warenica (18), Bartosz Majder 
(19), Grzegorz Cisło (19), Rafał Drożdżal (16), 
Pomocnicy: Dominik Bucior (22), Piotr Gilar 
(22), Krystian Lebioda (36), Janusz Iwanicki 
(32), Kamil Kasprzak (22), Krzysztof Bigas 
(20), Tomasz Maruszak (19), Napastnicy: Ar-
kadiusz Dąbek (22), Mateusz Staroń (22), Ro-
bert Widz (20), Grzegorz Kłak (17), Grzegorz 
Czarniecki (16).

Z ostatniej chwili: W rozegranych dotychczas 
dwóch spotkaniach Pogoń zremisowała 2:2  
z LKS Pisarowce i pokonała 3:0 Sokół Nisko.

(ruzam)

PROGRAM „LEŻAJSKI BIEG ZOŚKI TUROSZ” LEŻAJSK 2014
PIĄTEK, 30 MAJA 2014 r. 

Godz. 19:00 – Uroczyste otwarcie wystawy (Galeria MCK) „Zofia Turosz - 60 lat kariery sportowej” 
SOBOTA, 31 MAJA 2014 r. 

Godz. 09:00 do 20:00 – Zwiedzanie wystawy (Galeria MCK)
Godz. 09:00 – Bieg krótki 2 km (dzieci i młodzież do 16 lat)  

Godz. 11:00 – „Leżajski Bieg Zośki Turosz” na 15 km
Godz. 13:15 – zamknięcie trasy

Godz. 13:30 – uroczyste zakończenie biegu, dekoracja

lp. data dzień godz. mecz wyniki rundy 
jesiennej

1 23.03 niedziela 15.00 LKS PISAROWCE - POGOŃ 0 : 2
2 30.03 niedziela 15.00 POGOŃ - SOKÓŁ 0 : 0
3 05.04 sobota 16.00 STAL - POGOŃ 0 : 2
4 12.04 sobota 16.00 POGOŃ - CZARNI 1910 1 : 0
5 19.04 sobota 15.00 WISŁOK - POGOŃ 0 : 1
6 27.04 niedziela 16.00 POGOŃ - WÓLCZANKA 1 : 2
7 01.05 czwartek 17.00 KOLBUSZOWIANKA - POGOŃ 1 : 3
8 04.05 niedziela 17.00 POGOŃ - WISŁOKA 1 : 3
9 11.05 niedziela 14.00 COSMOS - POGOŃ 0 : 0

10 17.05 sobota 17.00 POGOŃ - PIAST 0 : 0
11 25.05 niedziela 11.30 STRUMYK - POGOŃ 0 : 1
12 31.05 sobota 17.00 OKS MOKRZYSZÓW - POGOŃ 0 : 0
13 07.06 sobota 17.00 POGOŃ - PRZEŁĘCZ 0 : 2
14 14.06 sobota POGOŃ - pauzuje w kolejce --------
15 19.06 czwartek 17.00 POGOŃ - CRASNOVIA 0 : 1
16 22.06 niedziela 17.00 JEDNOŚĆ - POGOŃ 1 : 1
17 28.06 sobota 17.00 POGOŃ - RZEMIEŚLNIK 4 : 0

Lp. Nazwa klubu Mecze Punkty Bramki
1. WISŁOKA DĘBICA 16 41 45-11
2. WÓLCZANKA WÓLKA PEŁ. 16 35 38-20
3. CRASNOWIA KRASNE 16 31 33-22
4. COSMOS NOWOTANIEC 16 26 25-16
5. POGOŃ LEŻAJSK 16 26 17-10
6. SOKÓŁ NISKO 16 24 23-23
7. PIAST TUCZEMPY 16 24 22-19
8. KOLBUSZOWIANKA 16 22 28-37
9. OKS MOKRZYSZÓW 16 21 23-27

10. CZARNI 1910 JASŁO 16 20 20-25
11. LKS PISAROWCE 16 19 20-35
12. RZEMIEŚLNIK PILZNO 16 19 23-25
13. STAL NOWA DĘBA 16 19 25-24
14. STRUMYK MALAWA 16 19 27-36
15. PRZEŁĘCZ DUKLA 16 16 19-27
16. JEDNOŚĆ NIECHOBRZ 16 11 15-27
17. WISŁOK STRZYŻÓW 16 8 16-35

TERMINARZ ROZRYWEK 
IV LIGI PODKARPACKIEJ

WIOSNA 2014 rok
MZKS „POGOŃ” LEŻAJSK

TABELA 
PO RUNDZIE JESIENNEJ

2013 rok
IV LIGA PODKARPACKA
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KĄCIK SZACHOWY

NA RYBY

PATRON WĘDKARZY

Od kilku lat 19 marca obchodzimy Dzień 
Wędkarza. Nie dlatego, że to święto Józefa, ani 
dlatego, że wracają bociany.

To data powstania PZW, które zastąpiło  
w 1950 roku „reakcyjne” związki sportu węd-
karskiego. Jakiś cień walki z reakcją zapewne 
przyświecał w 2008 roku naszym działaczom, 
gdy uchwalali to święto. W tym czasie można 
tylko organizować wiece i zebrania.

Prawdziwym patronem Wędkarzy jest Ze-
non z Werony, jego wspomnienie przypada 12 
kwietnia – termin też niezbyt szczęśliwy, ale 
jakieś zawody zawsze można zorganizować – 
dlatego nasze Koło planuje w tym czasie zawo-
dy na zbiorniku Floryda. Poniżej plan zawo-
dów i propozycja uchwały Walnego Zebrania. 

Kalendarz Zawodów Wędkarskich
Koła PZW „San” w Leżajsku

na 2014 rok
13 kwietnia - Mistrzostwa Drgającej Szczy-
tówki* Koło nr 18 Floryda 
11 maja - Spławikowe Mistrzostwa Koła* 
Koło nr 18 Floryda 
1 czerwca - Dni Leżajska - Zawody o Puchar 
Przew. Rady Miasta* Koło nr 18 Floryda 
1 czerwca - Dni Leżajska - Zawody dla dzieci 
Koło nr 18 Floryda 
8 czerwca - Spinningowe Mistrzostwa Koła* 

Koło nr 18 San - Stare Miasto 
27-29 czerwca - Maraton Wędkarski, Memo-
riał Mieczysława Dziurzyńskiego Koło nr 18 
- Ożanna 
13 lipca - Wakacyjne Zawody dla dzieci Koło 
nr 18 Floryda 
10 sierpnia - Memoriał im. Grzegorza Gorz-
kiewicza* Koło nr 18 Ożanna
24 sierpnia - Zawody dla dzieci o Puchar 
Wójta Gminy Leżajsk Koło nr 18 Floryda 
21 września - Zawody Jesienne - Puchar 
Ożanny*Koło nr 18 Ożanna
19 września - Zawody Spinningowe* Koło nr 
18 San – Rzuchów
*Zawody będą zaliczane do Grand Prix Koła
Kapitanat Sportowy przy Kole nr 18 „San”  
w Leżajsku

Walne Sprawozdawcze Zebranie człon-
ków Koła PZW „San” w Leżajsku, które 
odbyło się 23 lutego br. przyjęło zadania do 
realizacji przez Zarząd Koła i postanowiło, 
co następuje:
1. Przyjąć regulamin obrad Walnego Zebrania, 
2. Przyjąć sprawozdania z działalności Zarzą-
du Koła, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeń-
skiego, SSRyb., Kapitanatu Sportowego, 
3. Przyjąć do realizacji plan pracy Koła na 
2014 r., 

4. Przyjąć do realizacji preliminarz budżetowy 
na 2014 r., 
5. Przyjąć uchwały nie zrealizowane w 2013 r. 
na 2014 r. do realizacji, 
6. Przyjąć plan organizacji zawodów sporto-
wych na 2014 r., 
7. Wprowadzić na odcinku rzeki Złota I od 
zapory w Ożannie do upustu (JAZ „Zachara”)  
w Ożannie zasadę NO KILL, czyli zakaz zabie-
rania złowionych ryb,
8. Ustalić limit dzienny 1 szt. karpia na dobę 
na zbiornikach Brzóza Królewska, Ożanna  
i Floryda przez cały sezon, 
9. Zachować dobrowolne wpłaty na fundusz 
koła w istniejącej wysokości,
10. Stosować powszechne ubezpieczenie 
członków Koła, 
11. Stosować ulgi w opłatach wędkarskich dla 
członków Koła, którzy ukończyli 75 rok życia. 
12. Zrealizować nie wykonane uchwały z roku 
2013: • ustanowić nagrodę „Fair Play” dla 
wędkarza, który postąpili najbardziej etycz-
nie w ciągu roku, • uhonorować dyplomem 
wędkarzy, których staż przynależności do koła 
wynosi 30 lat, oraz pamiątkowym medalem za 
zasługi dla PZW, których staż przynależności 
przekroczył 50 lat, • wystąpić do sponsorów 
w sprawie partycypacji w kosztach odnośnie 
zakupy kosy spalinowej. 

Stanisław „esox” Mączka
stanislaw.maczka@interia.pl
http://www.pzw.org.pl/1295/

  Witam w kolejnym wydaniu BM. 
  Wszystkich szachowych sympatyków zapraszam do udziału w XI Międzynarodowym Turnieju Szachowym dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych o Puchar Burmistrza Leżajska, który odbędzie się 1 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku. Początek 
rozgrywek - godzina 10.

Jest to największy turniej w naszym mieście, w którym co roku udział bierze ponad dwustu szachistów. Organizatorem tej szachowej 
imprezy jest Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku. Jedną z możliwości dobrego przygotowania się do tego 
turnieju jest rozwiązywanie szachowych zadań.

Powodzenia!!!
Andrzej Mazurkiewicz

Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe)

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

Biuletyn Miejski nr 1-2 (246-247) styczeń – luty 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 Korasa-
dowicz, Jolanta Korasadowicz, Agnieszka Ruszak. Adres redakcji: 37-300 Leżajsk, Rynek 1, tel. 17 242 73 33 w. 138, 
http://www.lezajsk.um.gov.pl; e-mail: bm@lezajsk.um.gov.pl
Łamanie i druk: Drukarnia „eMKa”, Stare Miasto Park, Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk. Złożono do druku 10 lutego 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 S:f7+, Kg8, Sh6 – mat. Zad. 2 h2, g4, h:g4 – mat. Zad. 3 Wa5, Sc7, W:a7 – mat. Zad. 4 Hg7+, G:g7, Sf6 - mat.
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