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dzień za dniem

NAGRODY 
BURMISTRZA

Co roku, 14 października, w Dniu Eduka-
cji Narodowej przypada święto nauczycieli 
i wychowawców. Z tej okazji władze oświato-
we i samorządy lokalne pragną uhonorować 
wyróżniających się pedagogów.

W tym roku Burmistrz Leżajska nagrody II 
stopnia przyznał następującym osobom: Lidii 
Kucharskiej ze Szkoły Podstawowej nr 2, Jolancie 
Saneckiej ze Szkoły Podstawowej nr 3, Krystynie 
Baran z Przedszkola Miejskiego nr 2, Agnieszce 
Grzywnie z Gimnazjum Miejskiego oraz Barba-
rze Kuczek również z GML.

Nagrody wręczone zostały w Urzędzie Miej-
skim w Leżajsku. 

(bwl)

ElEktRONiczNA wizYtówkA 
MIASTA

Od kilku tygodni w leżajskim Rynku, w pobliżu Urzędu Miejskiego funkcjonuje infokiosk. 
Jest to urządzenie wolnostojące, za którego pośrednictwem przez całą dobę można bezpłatnie 
korzystać z dostępu do internetu i jego zasobów.

To doskonałe narzędzie promujące miasto, 
umożliwiające turystom, zwiedzającym Leżajsk, 
nie tylko dostęp do podstawowych informacji 
na temat m. in. bazy okolicznych obiektów hi-
storycznych i atrakcji turystycznych, punk-
tu informacji turystycznej, imprez, restaura-
cji, miejsc noclegowych dostępnych na terenie 
miasta, ale również do wiadomości o innych 
miastach.

Korzystanie z infokiosku jest łatwe, odbywa się 
przy pomocy dotykowego ekranu.

W województwie podkarpackim ten rodzaj in-
formacji staje się coraz bardziej popularny. Info-
kioski zamontowane zostały już takich miejsco-

wościach jak: Rzeszów, Rzeszów-Jasionka, Sanok, 
Przemyśl, Lesko, Kolbuszowa, Krosno, Cisna, Lu-
towiska, Stalowa Wola.

To wielkie ułatwienie dla turystów, zwłaszcza 
gdy Centrum Informacji Turystycznej jest już nie-
czynne. W infokiosku znajdziemy informacje o 
zabytkach, atrakcjach turystycznych, bazie noc-
legowej i gastronomicznej, wydarzeniach kultu-
ralnych i wiele innych. Także dotyczących innych 
miast w Polsce.

Centralny system Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej jest na bieżąco uzupełniany danymi 
lokalnymi z całego kraju i udostępniany z bazy 
komputerowej infokiosku. 

Początki zawsze są trudne, więc może nie za-
wsze ten nasz elektroniczny informator turystycz-
ny w Rynku spełnia nasze oczekiwania, ale okre-
sowe niedogodności wynikają z przeciągającego 
się w czasie montażu podobnych urządzeń w in-
nych miejscowościach w Polsce i zsynchronizo-
waniu systemu w całość. Najważniejsze, że takie 
urządzenia już są i pomagają turystom. 

* * *
W ramach współpracy z Podkarpacką Re-

gionalną Organizacją Turystyczną w Rzeszowie 
w czerwcu 2011 roku otrzymaliśmy informa-
cję o możliwości przystąpienia miasta Leżajska 
do projektu „Budowa Polskiego Systemu Infor-
macji Turystycznej” współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na 
lata 2007–2013. 

Pojawiła się wówczas możliwość otrzyma-
nia doskonałego narzędzia promocyjnego jed-
nego z trzech typów infokiosków: wewnętrzne-
go, zewnętrznego lub witrynowego po spełnie-
niu określonych warunków lokalizacyjnych pod 
względem atrakcyjności turystycznej i warunków 
technicznych tj. przyłącza elektrycznego i dostę-
pu do Wi-Fi . Niezwłocznie deklaracja przystą-
pienia do projektu została złożona z uwzględnie-
niem powyższych warunków i wolą utrzymania 
infokiosku na „okres trwałości” projektu to jest 
do roku 2017. Projekt został zakwalifikowany do 
realizacji w roku 2012.

Miasto poniosło niewielkie koszty inwestycyj-
ne – przygotowanie postumentu wraz z doprowa-
dzoną instalacją elektryczną i dostęp do sieci in-
ternetowej poprzez Wi-Fi. Będzie ponosić koszty 
eksploatacyjne za energię elektryczną, ubezpie-
czenie i opłatę serwisową.

Infokiosk jest urządzeniem tak skonstruowa-
nym, by oprzeć się niekorzystnym warunkom at-
mosferycznym i działaniom wandali. Ale jak każ-
de urządzenie elektroniczne jest jednak delikatne w 
swej materii. Każdy, kto choćby otarł się o elektro-
niczne sprzęty, doskonale to rozumie. Dla zwięk-
szenia bezpieczeństwa infokiosk jest monitorowa-
ny kamerą zewnętrzną i wewnętrzną urządzenia.

(jb, bwl)
Fot. Janusz Berestka

Fot. J. Berestka
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inicjatywy

Panu Ordynatorowi Oddziału Dziecięcego

KrzYSzTOFOWI KWIeCIŃSKIemu
oraz

rODzInIe
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

m A m Y
składają pracownicy

Oddziału Dziecięcego i Noworodkowego
SP ZOZ w Leżajsku

Dwie rodziny z naszego powiatu wyraziły 
wstępne zainteresowanie ideą utworzenia rodzin-
nych domów opieki dla osób starszych. Mieszka-
jąc na wsi, prowadzą czynne gospodarstwa rolne 
i jednocześnie dysponują odpowiednimi warun-
kami lokalowymi do świadczenia tego typu usług. 
Posiadają także wieloletnie doświadczenie w pro-
wadzeniu usług agroturystycznych oraz w opiece 
nad osobami starszymi.

Prowadzenie takiej działalności jest trudne i 
wiąże się z dużą odpowiedzialnością, jednak stwa-
rza możliwość uzyskania ciekawej pracy we wła-
snym domu oraz stałego, uczciwego i godziwego 
zarobku. Za tworzeniem rodzinnych domów po-
mocy przemawia również fakt, że gminy i rodzi-
ny, które z różnych powodów nie mogą zapew-
nić opieki nad osobą starszą, zyskają dodatkową 
możliwość powierzenia jej rodzinie prowadzą-
cej taki dom. Warto podkreślić, że dzięki takiej 
inicjatywie opieka może być sprawowana blisko 
miejsca zamieszkania osoby starszej, w dobrych, 
bo domowych warunkach, w przyjaznym i natu-
ralnym środowisku i – co najważniejsze – w ro-
dzinnej atmosferze. Z rodzinnych domów pomo-
cy funkcjonujących w naszym powiecie wszyscy 

możemy odnieść wiele korzyści. Możemy, ale nie 
bezwarunkowo.

Jako społeczeństwo, niestety, starzejemy się. 
Liczba osób w wieku powyżej 65 lat systematycz-
nie wzrasta. W naszym województwie do 2030 
roku przybędzie ponad 50 tys. osób w wieku se-
nioralnym, a w powiecie leżajskim prawie 6 tys. 
Dodatkowo migrujemy – chociażby za pracą – 
także daleko poza granice naszego kraju, czasami 
nawet całymi rodzinami. Stąd coraz więcej samot-
nych osób starszych. Życie w samotności, szcze-
gólnie po odejściu bliskich jest główną przyczy-
ną pogarszania się stanu zdrowia. Z kolei osoby, 
opiekujące się starszymi krewnymi, często stają 
przed dramatycznym wyborem pomiędzy własną 
aktywnością zawodową a obowiązkami rodzinny-
mi. Może więc warto już teraz zainteresować się 
tym problemem i przygotować się do przyszłych 
wyzwań oraz nieuniknionych zmian? 

Czym są rodzinne domy pomocy? 
To nowoczesna i odpowiadająca na proble-

my starzejącego się społeczeństwa forma opie-
ki nad osobami starszymi. Mieszkańcy rodzin-
nego domu pomocy są w pewnym sensie także 
członkami rodziny, która się nimi opiekuje. Jest 
to pośrednia forma opieki pomiędzy indywidu-
alną opieką w miejscu zamieszkania a ofertą in-
stytucji prowadzonych przez powiat lub prywat-
nych domów pomocy społecznej. To propozycja 
dla tych osób starszych, które pomimo zawanso-
wanego wieku i związanych z nim ograniczeń, są 
w stanie samodzielnie funkcjonować przy wspar-
ciu innych osób. Rodzinne domy opieki zapew-
niają całodobową (lub wariantowo całodzienną) 
opiekę, ubiór, wyżywienie, higienę i zagospodaro-
wanie czasu wolnego. Nie świadczą jedynie usług 

pielęgniarskich, nie licząc doraźnej pomocy w sy-
tuacji gdy mieszkaniec zachoruje. Między innymi 
dlatego pobyt w takiej placówce jest odpowiednio 
tańszy – średnio o około 30%. Z naszego rozezna-
nia wynika, że kosztuje on maksymalnie 2000 zł 
na miesiąc. Osoba starsza pokrywa koszty swoje-
go pobytu w domu w wysokości 70% swojej eme-
rytury. Resztę, tzn. różnicę pomiędzy całkowitym 
kosztem pobytu i przekazaną częścią emerytury 
pokrywa rodzina osoby starszej, a w dalszej kolej-
ności gmina. Podejmowaniem decyzji o skierowa-
niu do rodzinnego domu opieki oraz monitoro-
waniem tego typu działalności zajmuje się Ośro-
dek Pomocy Społecznej. W proces oceny jakości 
świadczonych usług włączone są różne osoby, w 
tym rodzina podopiecznego. 

Rodzinne domy pomocy nie są konkuren-
cją dla istniejących Domów Pomocy Społecz-
nej (DPS), lecz stanowią uzupełnienie ich oferty 
między innymi ze względu na ograniczony kata-
log usług. W sytuacji, kiedy będą one świadczyć 
swoje usługi dla mieszkańców innych powiatów, 
ich funkcjonowanie może się wręcz przyczynić do 
rozwoju Domów Pomocy Społecznej, bowiem w 
sytuacji pogorszenia się sprawności i stanu zdro-

wia klientów tylko DPS jest w stanie zapewnić 
pełny pielęgniarsko-medyczny zakres usług.

Kto może prowadzić 
rodzinny dom pomocy? 

Każdy, kto lubi innych ludzi, jest empatyczny, 
cierpliwy, ale także zdecyduje się podjąć własną 
działalność gospodarczą. Dodatkowo powinien 
posiadać odpowiedni, dostosowany do potrzeb 
osób starszych i niepełnosprawnych lokal (najle-
piej parter budynku) z możliwością zamieszka-
nia przez co najmniej 3 a maksymalnie 8 osób, 
wyposażony w kuchnię, pomieszczenie do wspól-
nego korzystania oraz węzeł sanitarny. Szczegó-
łowe warunki określa rozporządzanie w tej spra-
wie. Kwalifikacje zawodowe osób zainteresowa-
nych prowadzeniem domu nie są w przepisach 
określone, ale wykształcenie kierunkowe czy od-
byte szkolenie (opiekun osoby starszej) może być 
pomocne i stanowić dodatkowy atrybut. Ważniej-
sze jest jednak osobiste doświadczenie osoby pro-
wadzącej dom – np. sprawowanie opieki nad star-
szymi członkami własnej rodziny, czy też praca 
za granicą w takim charakterze. Ale najważniej-
sze jest wielkie serce, którego wyrazem jest od-
powiednia postawa wobec innych ludzi wyma-
gających opieki. To zajęcie dla tych, którzy po-
trzeby innych oraz dobre i uczciwe relacje z in-
nymi przekładają nad pieniądze, którzy w opiece 
nad innymi, słabszymi osobami, widzą sens swo-
jego życia. Ten biznes, bo jest to w końcu działal-
ność gospodarcza, musi być czysty. Czysty pod 
każdym względem. 

Co ciekawe – nie ma jeszcze takiego domu w 
województwie podkarpackim. W Polsce jest ich 
zaledwie 11, mimo że od wielu lat istnieją możli-
wości prawne sprzyjające tworzeniu rodzinnych 

domów opieki. Brakuje nam jednak odpowied-
nich wzorców i doświadczeń. Takie doświadcze-
nia mają rozwinięte państwa europejskie, któ-
re od dawna borykają się z problemem starzenia 
się społeczeństwa. Niektóre dysponują wypraco-
wanymi rozwiązaniami a liderem w zakresie or-
ganizacji i liczby (ponad 1000) rodzinnych go-
spodarstw opieki jest Holandia. Związek nasze-
go powiatu i Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwo-
ju (LSR) z problemem rodzinnych domów pomo-
cy ma już długą i ciekawą historię sięgającą 2000 
roku. Powiat Leżajski i LSR realizowały kilka pro-
jektów finansowanych ze środków rządu holen-
derskiego. W ramach współpracy na bazie naj-
lepszych doświadczeń, nie tylko holenderskich, 
powstał między innymi „Program rozwoju obsza-
rów wiejskich w powiecie leżajskim”, oraz zorgani-
zowano kilka wizyt studyjnych, w których wzięli 
udział przedstawiciele naszego powiatu. Od po-
czątku tej współpracy rodzinne domy pomocy 
były szczególnym przedmiotem naszych zainte-
resowań (raporty, kwerendy prawne, wizyty w go-
spodarstwach holenderskich, spotkania organi-
zowane z kierownikami regionalnych instytucji 
– lokalnie i na poziomie regionu). Szkoda było-

by tych doświadczeń i dotychczasowej pracy nie 
wykorzystać. Utrzymujemy w dalszym ciągu stałe 
kontakty z kluczowym dla tej współpracy i przy-
szłych działań konsultantem/ekspertem holender-
skim, panem Kees’em Manintveldem. 

Kim jesteśmy? 
Obecnie jesteśmy zespołem współpracujących 

osób reprezentującym różne organizacje i insty-
tucje powiatu. Nie jesteśmy organizacją. Nie je-
steśmy nawet powiązani formalnym porozumie-
niem. Stowarzyszenie LSR pełni w tej inicjatywie 
tylko funkcję koordynacyjną i administracyjną. 
W dotychczasowe prace byli i są zaangażowani 
przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Leżaj-
sku, Wojewódzkiego i Powiatowego Zespołu Do-
radztwa Rolniczego, OPS-ów, PCPR, lokalnych 
organizacji pozarządowych oraz rolnicy, wolon-
tariusze i zainteresowani problemem mieszkań-
cy powiatu. Spotykamy się, inicjujemy spotkania 
z zainteresowanymi osobami i instytucjami, cier-
pliwie gromadzimy wiedzę związaną z rodzinny-
mi domami i zdobywamy kolejne doświadczenia.

Jesteśmy przekonani, że rodzinne domy pomo-
cy będą w przyszłości ważnym, efektywnym uzu-
pełnieniem systemu pomocy społecznej w gmi-
nie, oraz najlepszym przykładem nowoczesne-
go podejścia gminy do realizacji zadań publicz-
nych poprzez przekazywanie ich w ręce samych 
mieszkańców. Uważamy, że problem zapewnienia 
opieki dla osób starszych będzie narastał i nieste-
ty sam się nie rozwiąże. Dlatego staramy się już 
teraz zainicjować dyskusję, podejmować działa-
nia i zachęcać do nich zainteresowanych po to, 
aby na tę nieodległą przyszłość odpowiednio się 
przygotować.

Jesteśmy otwarci na dzielenie się informacjami 
oraz ciekawi różnych opinii związanych z zapre-
zentowanym tematem. Zachęcamy do kontaktu 
osoby zainteresowane utworzeniem takiego domu 
lub zapewnieniem w tej formie opieki dla bliskiej 
osoby. Zapraszamy również wszystkich Państwa, 
którzy uznaliście, że poruszony problem jest 
ważny do aktywnego kontaktu i podzielenia się 
z nami swoimi opiniami. Państwa uwagi pomo-
gą nam w dalszej pracy.

Krzysztof Rogowski
Konsultant w Leżajskim Stowarzyszeniu 

Rozwoju LSR

Dane do kontaktu:
krzysztofrogowski@lsr.pl
tel.: 531 872 424

RODziNNE DOmY pOmOcY w pOwiEciE lEżAjskim?
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pasjonaci

Od jakiegoś czasu biega. Szczególnie zasmako-
wała w biegach górskich na ultradystansach, gdzie 
również odnotowuje już sukcesy. 

Iwona Turosz – bo o niej mowa – po raz 
pierwszy spróbowała swoich sił na dystansie 
dłuższym niż maraton, w czerwcu 2009 r. sta-
jąc na starcie VI Biegu o Puchar Rzeźnika. Był 
to bieg czerwonym szlakiem, po znanych i lubia-
nych Bieszczadach, z Komańczy do Ustrzyk Gór-
nych. Trasę około 80 km (niemal dwa razy tyle, 
co biegane dotąd maratony) pokonała w czasie 
12 godzin i 33 minut, włączając w to około go-
dziny oczekiwania na nowego partnera, bo ten, 
z którym wystartowała, zszedł z trasy. W drodze 
wyjątku uzyskała na to zgodę dyrektora biegu i 
dzięki temu ukończyła ten pierwszy ultradystans. 

Rok później ponownie wystartowała w Biegu 
Rzeźnika, również na trasie Komańcza – Ustrzy-
ki Górne (przez Przełęcz Żebrak, Cisną, Sme-
rek, Berehy) i na podobnym dystansie ok. 78 km. 
Tu także nie obyło się bez niespodzianek, znów 
zawiodła partnerka, z którą podjęła to wyzwa-
nie. Pomimo perypetii, bieg ukończyła w do-
brej formie.

Odtąd z upodobaniem wybiera najtrudniejsze 
biegi górskie, te krótsze i dłuższe, maratony i ul-
tramaratony. 

W czerwcu 2011 roku wyzwaniem był już dy-
stans 100 km – „Sudecka Setka” Boguszów-Gorce, 
najdłuższy bieg górski w Polsce. Zawodnicy wy-
startowali o godz. 22.00 mając do wyboru trasę 
100 km, 72 lub 42 km. Iwona oczywiście wybrała 
tę najdłuższą i jako pierwsza z kobiet była na me-

cie, pokonawszy ten morderczy dystans 100 km, 
pełen stromych, licznych podejść i zbiegów z cza-
sem 13 godzin i 34 minuty. Dało jej to I miejsce 
na podium w kategorii kobiet i 13 miejsce w kla-
syfikacji generalnej, wśród 53 zawodników, któ-
rzy ukończyli bieg. 

Rozgrzewką do tego ultradystansu był IV Wy-
sokogórski Bieg im. druha Franciszka Mardu-
ły odbywający się w samym sercu Tatr. Iwona 
zmierzyła się z tym, niewątpliwie jednym z naj-
trudniejszych biegów górskich w Polsce, prowa-
dzącym przez szczyt Kasprowego Wierchu który, 
pomimo że liczył „tylko” dwadzieścia parę kilo-
metrów, miał sumę przewyższeń 2.900 m. Iwo-
na, reprezentując Leżajski Klub Karate Kyokushin, 
przebiegła ten dystans w czasie 3 godzin i 2 mi-
nut, zajmując VI miejsce w kategorii kobiet i 59. 
w ogólnej klasyfikacji. Bieg ukończyły 122 osoby.

W czerwcu 2012 roku po raz drugi wystarto-
wała w Wysokogórskim Biegu „Marduły”, który 
w tym roku były jednocześnie I Mistrzostwami 
Polski w Skyrunning. Mordercze zmagania ukoń-
czyło 255 zawodników, w tym 30 kobiet. Zawod-
nicy i zawodniczki ścigali się na trasie Zakopane 
– Nosal – Hala Gąsienicowa – przełęcz Karb – 
Kasprowy Wierch – Kuźnice – Kalatówki. Trasa 
biegu wynosiła 25,4 km przy łącznej sumie pod-
biegów i zbiegów 3.220 m tj. ok. 13% w stosun-
ku do dystansu! Tak w górę jak i w dół zawodnicy 
musieli biec po kamieniach i skałach, niekiedy po 

resztkach śniegu, co wymagało nie tylko siły i wy-
trzymałości, ale też wyjątkowej precyzji, żeby nie 
pośliznąć się i nie skręcić nogi. Iwona i ten bieg 
ukończyła w dobrej formie. 

11 sierpnia tego roku uczestniczyła w pierw-
szej edycji ultrabiegu „Chudy Wawrzyniec” po 
górskich ścieżkach Beskidu Żywieckiego na dy-
stansie 80 kilometrów (który na koniec okazał 

się być 7 km dłuższy). Iwona pokonała tę trud-
ną trasę w błocie, deszczu i mgle z czasem 11 go-
dzin i 56 minut, zajmując II miejsce wśród kobiet 
i 16 w klasyfikacji generalnej na 74 zawodników, 
którzy ukończyli ten dystans. Trasa do przebycia, 
wyznaczona wzdłuż granicy ze Słowacją, była 
bardzo wymagająca z ponad 3000 metrów prze-
wyższeń. Uczestnicy wystartowali o 4 nad ranem 
w Rajczy i zakończyli bieg w Ujsołach. Wielu za-
wodników ze względu na ciężkie warunki wy-
brało krótszy dystans 50 km.

8 września o godzinie 3.00 nad ranem wystar-
towała w Biegu 7 Dolin – Ultramaratonie liczą-
cym 100 km, który się odbył w ramach Festi-
walu Biegowego w Krynicy. Iwona zajęła tam 4 
miejsce w kategorii kobiet uzyskując czas 13 go-
dzin i 1 minutę, co uplasowało ją na 58 pozycji 
w klasyfikacji generalnej, na 293 zawodników, 
którzy ukończyli ten bieg (startujących było o 
wiele więcej). Trasa ta biegnąca górzystym tere-
nem Beskidu Sądeckiego, bogata w liczne pod-
biegi i zbiegi z sumą przewyższeń 4.400 m, sta-
nowiła duże wyzwanie nawet dla doświadczo-
nych biegaczy.

Warto wspomnieć, że pierwszy zawodnik po-
konał tą trasę w czasie 8 godzin i 51 minut bijąc 
tym samym zeszłoroczny rekord aż o 44 minuty, 
a ostatniemu zawodnikowi pokonanie tej trasy za-
jęło 17 godzin i 9 minut.

(cet)

UlTRABIegAcZkA
Dotąd znaliśmy ją z sukcesów odnoszonych w Karate Kyokushin, kiedy trenowała w Leżaj-

skim Klubie.
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gospodarka

iNwEstYcjE 
w miEściE

O inwestycjach prowadzonych, zakończonych i pla-
nowanych w Leżajsku mówi zastępca burmistrza Ma-
rek Karakuła, w którego gestii znajdują się zadania do-
tyczące gospodarczego rozwoju miasta.

Obwodnica Leżajska I etap
Najtrudniejszy fragment tej inwestycji został 

już praktycznie wykonany. Mam na myśli wia-
dukt, który będzie przebiegał nad drogą łączącą 
Leżajsk z Łańcutem. Oszalowanie wiaduktu zosta-
ło zdemontowane tuż przed świętem Wszystkich 
Świętych, zostanie przywrócony ruch na wcze-
śniejszym szlaku komunikacyjnym przed zimą. 

Prace trwają na całej długości budowy tego eta-
pu obwodnicy. Jeden odcinek, na którym skupio-
na jest uwaga wykonawcy – firmy SANDO – to 
budowa nawierzchni wiaduktu, drugi – budowa 
drogi w kierunku ulicy W. Jagiełły, trzeci – bu-
dowa obwodnicy w stronę Wierzawic. Czyli pra-
ce kontynuowane są po obu stronach wiaduktu.

Od strony łącznika ulicy W. Jagiełły z obwodni-
cą, w miejscu, gdzie we wrześniu ubiegłego roku 
symbolicznym wbiciem łopaty pod budowę ob-
wodnicy, droga wyścielana jest już włókniną, po-
wstają wysepki, układana jest kostka brukowa. 
Wykonane zostały rowy po obu stronach drogi, 
powstają zjazdy. Podobne prace wykonywane są 
w drugiej części obwodnicy od wiaduktu w kie-
runku Wierzawic.

Wszelkie magistrale na tym odcinku obwod-
nicy – wodne, elektryczne, gazowe zostały już 
ostatecznie przeniesione, problemowe przejścia 
teletechniki także usunięto i firma Sando ma te-
raz całą długość obwodnicy wyłącznie do swo-
jej dyspozycji.

W listopadzie ma być układana wiążąca masa 
bitumiczna.

Niestety, w związku z tą inwestycją General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, od kil-
kunastu lat wyczekiwaną przez Miasto, w okolicy 
Wierzawic na drodze krajowej od strony Leżaj-
ska przejazd będzie nieco utrudniony. Zostanie 
bowiem na odcinku tej drogi wprowadzony ruch 
wahadłowy w okolicy miejsca, gdzie obwodnica 
wchodzi w ciąg drogi krajowej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad uważa, iż najważniejsza jest jakość wyko-
nania tej drogi, a mniej ważny termin jej odda-
nia. Jak wiemy, termin oddania do użytku tej dro-
gi (I etapu obwodnicy Leżajska) przewidziano na 

22 grudnia tego roku. Może nie być on dotrzy-
many, ale to zależy od warunków atmosferycz-
nych. Otóż, ostatnia warstwa asfaltu tzw. ścieral-
na ma być rozłożona w grudniu. Aby móc kłaść 
masę ścieralną, temperatura powietrza nie może 
być niższa niż plus pięć 5 stopni Celsjusza. Miej-
my nadzieję, że aura będzie nam sprzyjać. I fir-
mie Sando też.

II etap obwodnicy
2 października tego roku w siedzibie rzeszow-

skiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad otwarto oferty firm, które zade-
klarowały się budować drugi etap obwodnicy na-
szego miasta. W przetargu uczestniczyło 10 firm. 

Najtańszą ofertę (66,8 mln PLN ) złożyło pol-
sko hiszpańskie konsorcjum Pol Aqua – Draga-
dos. 

Od momentu otwarcia ofert GDDKiA ma 80 
dni na ocenę poszczególnych zgłoszeń. Spodzie-
wamy się, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad podejmie ostateczną decyzję 
przed upływem tego roku kalendarzowego i w 
końcówce grudnia br. podpisze umowę z wyko-

nawcą, który będzie miał 24 miesiące na wywiąza-
nie się z niej i zbudowanie drugiej części obwod-
nicy miasta Leżajska. 

Drugi etap obwodnicy jest dużo trudniejszy w 
wykonaniu od pierwszego. Jest znacznie bardziej 
skomplikowany, choćby z tej racji, że sam wiadukt 
jest dużo dłuższy, ma inny kształt, przechodzi on 
nad torami kolejowymi na wysokości powyżej 7 
metrów. Od wiaduktu po obu jego stronach po-
wstaną dwa zjazdy, a po nich dwa ronda. Bę-
dzie też jeszcze trzecie rondo – przy ulicy Toma-
sza Michała w miejscu, gdzie obwodnica połączy 
się z drogą wylotową na Sokołów Młp. Powsta-
ną też dwa przejazdy gospodarcze: jeden na osie-
dlu służby zdrowia, a drugi górą nad obwodnicą 
prowadzący na działki przy ulicy Opalińskiego.

Ulica Zielona
Zgodnie z planem w październiku bieżącego 

roku zakończone zostało jedno z wielu zadań in-
westycyjnych Miasta, jakim było wykonanie na-
wierzchni na ulicy Zielonej. Powstał ciąg jezdno-
-pieszy o szerokości 5 metrów i długości 280 m.

Wąwóz 
Również w październiku tego roku zakończone 

zostało kolejne zadanie inwestycyjne wchodzące 
do Programu Rewitalizacji. Jest nim wąwóz wio-
dący od ulicy Mickiewicza do ulicy 28 maja i pla-
cu targowego przy ulicy Sikorskiego.

Zadanie to stanowiło część projektu pod na-
zwą „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrze-
ni publicznej wokół zabytkowego rynku w Leżaj-
sku” dofinansowanego w wysokości 85% przez 
Unię Europejską.

Powstały dwa rodzaje schodów: jedne zwykle 
stosowane, a drugie o bardzo szerokim i długim 
stopniu, przypominającym półkę skalną. To dro-
ga dla wózków z dziećmi, dla pojazdów osób nie-
pełnosprawnych, dla osób, które wolą mniej mę-
czące podejście. W wąwozie zostały zamontowane 
ławeczki i oświetlenie. Nasadzono zieleń – krze-
wy, drzewa, posiano trawę. Teraz – jesienną porą 
wąwóz nie zachwyca, choć ma swój urok, ale gdy 
wiosną buchnie zielenią, będzie naprawdę pięk-
nym zakątkiem naszego miasta. 
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Wąwóz prowadzi od ulicy Mickiewicza do pla-
cu targowego przy ulicy Sikorskiego. Moderniza-
cja tego placu przewidziana jest na rok 2013. W 
tym roku przeprowadzono odwodnienie terenu 
i przystąpiono do prac związane z układaniem 
kostki brukowej na parkingu. Większość działań 
przewidziano na rok przyszły, ale dopóki sprzyjać 
będą warunki atmosferyczne, dopóty firma bu-
dowlana nie zaprzestanie prac.

Modernizacja placu targowego będzie jednym 
z ostatnich zadań z Programu Rewitalizacji tej 
części miasta Leżajska, bo dojdzie jeszcze moni-
toring Rynku.

Biblioteka Publiczna
Modernizacja i remont budynku Biblioteki Pu-

blicznej (także w ramach Programu Rewitalizacji) 
trwa nadal. Prace przebiegają zgodnie z planem. 
Trwa kontynuacja robót, które rozpoczęły się w 
maju 2012. Termin ich zakończenia to czerwiec 
2013 roku. 

Dom Kultury
28 września br. podpisaliśmy umowę z wyko-

nawcą na remont i modernizację wraz z rozbu-
dową Miejskiego Centrum Kultury. Następnego 
dnia po podpisaniu umowy wykonawca (FHUP 
DOMREX z miejscowości Białobrzegi) wszedł na 
plac budowy. Prace trwają pełną parą.

W pierwszej kolejności skupiono się na pra-
cach ziemnych i wykonaniu fundamentów pod 
nowe segmenty budynku; jeden będzie miał po-
wierzchnię 307 metrów kwadratowych, drugi 
– 92 metrów kwadratowych. Wykonawcy bar-
dzo zależy na tym, by te dwa segmenty stanęły 
wraz z przykryciem dachu jeszcze przed nadej-
ściem zimy. 

Równocześnie trwają prace wewnątrz bu-
dynku.

Umowa wykonania remontu i modernizacji 
Domu Kultury została podpisana na bardzo krót-
ki czas, bo do 8 sierpnia 2013 roku.

Radosna szkoła
Przy Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku po-

wstał plac zabaw dla najmłodszych dzieci. Podob-
ny powstał w ubiegłym roku przy Szkole Podsta-
wowej nr 3. Obydwa place zabaw zrealizowane 
zostały w ramach Programu „Radosna szkoła”, 
jest to zadanie pod nazwą „Bezpieczne place za-
baw”. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyno-
si 180 tysięcy złotych. Udział finansowy Miasta to 
50 procent. Drugą połowę kosztów pokrywa Mi-
nisterstwo Edukacji.

Ulica Słowackiego, Sanowa
W ubiegłym roku wykonany został remont 

przejazdu kolejowego na ulicy Słowackiego, w 
tym roku powstanie nowa nawierzchnia począw-
szy od ronda prezydenta Kaczyńskiego do granic 
miasta a w dalszej kolejności do Naklika. Jest to 
droga wojewódzka Leżajsk – Naklik. Remontu-
je ją i poszerza Podkarpacki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Rzeszowie. Wykonawcą wszystkich 
robót jest firma Strabag Poszerzany jest pas dro-
gowy, powstanie dwustronny chodnik.

Remont i modernizacja tej drogi wiążą się nie-
stety z pewnymi komplikacjami komunikacyjny-
mi. W październiku i listopadzie (do 19.11.) dro-
ga na odcinku ulic: Słowackiego i Sanowej będzie 
zamknięta dla ruchu pojazdów. Zorganizowane 
zostały objazdy podobnie jak rok temu, gdy re-
montowany był przejazd kolejowy na ulicy Sło-
wackiego.

Firma zapowiedziała, że zostanie zastosowana 
bardzo nowoczesna metoda budowy dróg w mie-
ście – tak zwana „cicha nawierzchnia”. Oznacza 
to, że przejazd samochodów po tej nawierzchni 

ma być mniej słyszalny a co za tym idzie mniej 
dokuczliwy dla mieszkańców przy tej ulicy. 

Na remont tej drogi w programie czasowym 
założono półtora roku, ale firma chce w tym roku 
wykonać jej remont w granicach miasta Leżajska. 
Jest to ok. 1,7 kilometra. 

Zdjęcia: mk, jb, bwl

Reklamuj się
w „Biuletynie Miejskim”!

To się opłaca!

Zamów reklamę już dziś
Kontakt: 17 242 73 33 w. 114

Wielkość reklam:
A4, ½ strony A4, ¼ strony A4,

1/8 strony A4

Całość wydania: pełny kolor.
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rewitalizacja

Projekt pt. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku niezbędnym czynnikiem rozwoju kulturowego i turystycznego 
w regionie” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej VI Turystyka i kultura RPO WP na lata 2007–2013.

DOm kultuRY w ROzbuDOwiE
W pierwszych dniach października br. rozpoczęła się długo oczekiwana przez mieszkańców 

Leżajska inwestycja związana z rozbudową i modernizacją głównego budynku Miejskiego Cen-
trum Kultury w Leżajsku.

Inwestycja obejmuje budowę dwóch nowych 
segmentów (jednego od strony ul. Kopernika, 
drugiego od strony parkingu) oraz remont istnie-
jącego budynku. W nowych segmentach znajdą 
się m.in.: studio nagrań, sala integracji społecz-
nej, pracownia teatralna, pracownie instruktor-
skie, sala amatorskiego ruchu artystycznego, im-
presariat artystyczny, pracownia rękodzieła regio-
nalnego, biblioteka z czytelnią, garderoby dla arty-
stów, pomieszczenia administracyjne. 

Nowego wyglądu nabiorą również pomieszcze-
nia istniejącego budynku m.in. hol główny z szat-
nią, atrium taneczne zwane potocznie „basenem”, 
sala małych form (tzw. sala kameralna). Przenie-
sienie pomieszczeń administracyjnych do nowego 
segmentu pozwoli wygospodarować miejsce na 
kostiumerie, rekwizytornie, magazyny technicz-
ne, salę narad, archiwum. 

Wyremontowany zostanie cały węzeł sanitar-
ny. Obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Powstanie specjalny podjazd 
do budynku oraz toalety. Schody w istniejącym 
budynku zostaną wyposażone w schodołaz umoż-
liwiający udostępnienie niepełnosprawnym po-
mieszczeń na piętrze.

Z myślą o młodzieży, uczęszczającej na zaję-
cia, przy salach zajęć tanecznych zlokalizowana 
będzie przebieralnia. MCK pozyska również ga-
lerię, w której będzie możliwe prowadzenie dzia-
łalności wystawienniczej. 

W budynku powstanie Centrum Informacji 
Turystycznej i Kulturalnej.

Mieszkańców najbardziej ucieszy zmoderni-
zowana sala widowiskowo-kinowa. Zamontowa-
ne zostaną nowe wygodniejsze fotele, nowocze-
sny ekran kinowy, kurtyny oraz panele akustycz-
ne. Zmieni się wystrój i kolorystyka ścian. Sala 
widowiskowo-kinowa uzyska wymagane parame-
try techniczne w zakresie bezpieczeństwa pożaro-
wego i ewakuacji, co pozwoli na reaktywację kina 
oraz organizację koncertów i spektakli.

Zmodernizowany budynek będzie miał docie-
plone ściany i dach oraz nową energooszczęd-
ną stolarkę zewnętrzną, co zapewni dużo lepsze 
właściwości energetyczne obiektu. Wbudowana 
nowa kotłownia gazowa dodatkowo poprawi pa-
rametry zasilania budynku w ciepło w miejsce do-
tychczasowego energochłonnego i nieefektywne-
go ogrzewania.

Rozbudowa i modernizacja MCK ma na celu 
zdecydowane polepszenie warunków jego funk-
cjonowania, zapewnienie bezpieczeństwa użyt-
kownikom, udostępnienie obiektu dla osób nie-
pełnosprawnych. Obiekt ten będzie spełniał nie-
zbędne funkcje do prowadzenia działalności kul-
turalnej, będzie bezpieczny i wygodny dla użyt-
kowników – czyli wszystkich pokoleń leżajszczan.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 
sierpień 2013 roku. 

A. Ruszak

Inwestujemy w rozwój Województwa Podkarpackiego
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w mck

Informacja
MCK informuje, iż jest do nabycia książ-

ka „Dubno koło Leżajska” (w cenie 30 zł).
Książka została wydana przez Stowarzy-

szenie Wsi Dębno i Miejskie Centrum Kultu-
ry w Leżajsku. Jest zbiorem wierszy i esejów 
ukraińskiego poety Wasyla Machno, którego 
korzenie wywodzą się ze wsi Dębno. Książ-
kę można kupić w Centrum Informacji Tury-
stycznej mieszczącym się obecnie w budynku 
dworca kolejowego w Leżajsku, Plac Dworco-
wy 2 (I piętro).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie 
zapraszamy.

W związku z remontem budynku Miejskiego Centrum Kultury w Leżaj-
sku zajęcia zespołów i grup odbywać się będą:
 w Szkole Podstawowej nr 2: ZPiT „Leliwa”, Kółko plastyczne „Fantazja”, 

Kółko plastyczne „Barwa”.
 w Gimnazjum Miejskim w Leżajsku: Grupa taneczna „Koraliki”, ZTL 

„Hajduczki”, ZPiT „SAN”, ZTE „Fajne Gienki”, Grupa teatralna „Baratario”, Klub 
Leżajskich Poetów „Na marginesie”, Nordic Walking „Włóczykije”.
 w Muzeum Ziemi Leżajskiej: Grupa wokalna „Meritum”, Klub seniora.
Kontakt telefoniczny z działem artystyczno-programowym MCK pod nume-

rem: 501 699 086.

kONcERtOwE REmiNiscENcjE
Niechęć do jakiegokolwiek zbieractwa jest w 

moim przypadku solidnie uzasadniona, a to dla-
tego, że kiedy w przypływie euforii (i zazdrości, 
że inni coś tam zbierają), postanawiałam zgroma-
dzić jakąś kolekcję, zazwyczaj zamykała się ona 
w oszałamiającej liczbie trzech sztuk. Od tamtej 
pory postanowiłam zbierać tylko… wspomnie-
nia. Niestety, pamięć ludzka jest zawodna i zdarza 
się, że odkurzam w kółko te same reminiscencje.

Istnieje jednak na tę przypadłość sposób, a jest 
nim muzyka. Wystarczy, że posłucham sobie kul-
towej piosenki Limalha z filmu „Niekończąca się 
opowieść”, a już wyrasta przede mną obraz moje-
go pierwszego (i ostatniego) fryzjerskiego cięcia, 
podczas którego nożyczkami do papieru pozbawi-
łam moją siostrę połowy włosów. I śmiem twier-
dzić, że dla każdego człowieka konkretna piosen-
ka to konkretne wspomnienie ożywające tylko na 
dźwięk tego jednego utworu.

Dawne melodie działają jak bodziec dla na-
szej pamięci i z tą właśnie myślą wybrałam się 22 
września br. do auli Zespołu Szkół Technicznych 
w Leżajsku na koncert pt. „Powróćmy jak za daw-
nych lat” w wykonaniu Zespołu Wokalno-Instru-
mentalnego „Camerton”. Co prawda, za smarka-
ta jestem, by były to piosenki mojej młodości, ale 
ciekawiło mnie, czy twarze uczestników koncer-
tu będą zdradzały emocje potwierdzające teorię 
o bodźcu. Nie pomyliłam się – u zdecydowanej 
większości utwory takie jak „Suliko”, „Paloma” czy 
„Kalinka” wywoływały entuzjazm do tego stop-
nia, że leżajska widownia może spokojnie od te-
raz koncertować z zespołem. Choć każdy zapew-
ne wspominał przy tych utworach co innego, nie 
dało się ukryć faktu, że były to same dobre chwile. 
Śpiewałam i ja (ze śpiewnika wręczonego mi przy 

wejściu, co moim zdaniem było rewelacyjnym po-
sunięciem), za nic mając słowa pani od muzyki, 
która w podstawówce bezlitośnie obnażyła mój 
talent wokalny, wyrokując, że drugiej Ireny San-
tor ze mnie nie będzie.

A teraz kilka słów o samym zespole. Chór mę-
ski „Camerton” działa od siedmiu lat przy Towa-
rzystwie Przyjaciół Opola. Zespół prowadzi Maria 
Przebindowska, o której nie będzie przesadą po-
wiedzieć: charyzmatyczna i niesamowicie ener-
giczna. Panowie, którzy na co dzień wykonywali 
bądź wykonują zupełnie inne zawody, pod jej ba-
tutą realizują swoją pasję, jaką jest śpiewanie, a że 
wychodzi im to nadzwyczaj dobrze, koncertują w 
Polsce oraz zagranicą i – jak sami mówią – wystę-
pują wszędzie, gdzie ich zaproszą. Całe szczęście, 
że przyjechali do Leżajska, bo pewnie nigdy nie 
usłyszałabym wykonanej po polsku partii Chó-
ru Niewolników z opery „Nabucco” Verdiego. Ot 
i następne wspaniałe wspomnienie do mojej ko-
lekcji z muzyką w tle. 

Grupa przyjechała na zaproszenie Miejskie-
go Centrum Kultury w Leżajsku, a sam występ 
nie miałby miejsca gdyby nie hojność sponsorów, 
którymi są: Grupa Żywiec S.A. Browar w Leżaj-
sku, Zakłady Mięsne „Smak” – Górno, MZK Le-
żajsk, Firma Handlowo-Usługowa „Rolnik”, Sy-
likony Polskie SA, Anna Heleniak – Biuro No-
tarialne, Mieczysław Szpila, Jan Paszek – Kan-
tor wymiany walut, Kazimierz Adamek – Firma 
,,Adamex”, Drukarnia Digital Center, Jan Deryło 
– Biuro Rachunkowe.

Podziękowania należą się również Dyrekcji 
ZST w Leżajsku, która na ten koncert udostępni-
ła swoją aulę Miejskiemu Centrum Kultury.

Natalia Nowicka

Hit 2012
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycz-

nej „HIT”, który odbywa się w Leżajsku od 
2004 roku, za każdym razem ściąga do na-
szego miasta rzesze harcerzy z różnych stron 
naszego województwa i kraju.

To spotkanie rozśpiewanych harcerzy trwa trzy 
dni – od piątku do niedzieli. Pierwszy poświęco-
ny jest przyjęciu uczestników imprezy oraz inte-
gracji podczas wieczoru śpiewu i zabaw. Drugiego 
dnia od rana trwają przesłuchania, po których jest 
chwila na oddech i czas na zwiedzanie Leżajska. 
Wieczorem odbywa się Koncert Galowy. Wtedy 
ogłaszany jest werdykt jury i następuje prezenta-
cja zwycięzców.

Jednak największą atrakcją jest koncert gościa 
wieczoru. Publiczność zabawiały już takie zespo-
ły jak Wartaki, Manitou, Dom o Zielonych Pro-
gach, Wołosatki.

Tradycją festiwalu HIT jest polowa msza św., 
która odbywa się w sobotę o północy. 

„HIT” każdego roku gromadzi coraz więcej 
harcerzy z coraz dalszych stron Polski. I to nie 
tylko występy specjalnych gości zachęcają ich 
do przyjazdu do Leżajska. Przyciąga ich niezwy-
kły klimat, jaki towarzyszy imprezie. Wbrew po-
zorom nie ma rywalizacji, wręcz przeciwnie – 
jest mnóstwo przyjaźnie nastawionych ludzi, 
którzy przyjeżdżają tu głównie po to, by się do-
brze bawić. 

Tegoroczny, IX Festiwal Piosenki Harcerskiej 
i Turystycznej „Hit” 2012, organizowany jest 
przez Komendę Hufca ZHP Leżajsk oraz Miej-
skie Centrum Kultury w Leżajsku będzie trwał w 
dniach 16–18 listopada.

Leżajscy harcerze zapraszają Mieszkańców Le-
żajska na wieczorny, sobotni koncert, który odbę-
dzie się 17 listopada o godz. 18.00 w auli Zespo-
łu Szkół Technicznych w Leżajsku (szczegóły na 
plakatach). Będzie to wieczór pieśni i piosenek, 
niezwykłych opowieści druhen i druhów, wieczór 
radości, ale też wspomnień i może nostalgii. Ale 
na pewno ciepły i serdeczny. 

Harcerze zwracają się z gorącą prośbą do lu-
dzi dobrej woli o wsparcie finansowe tego du-
żego przedsięwzięcia. 

Numer konta:
72 1240 2630 1111 0010 4436 7036

(ddw)
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w szkołach

„jEDYNkA” z wizYtĄ w ANGlii

Trzeci wyjazd w ramach wielostronnego pro-
gramu partnerskiego Comenius „Around the 
World; A Race for the Environment” zapro-
wadził jego uczestników do szkoły Alverstoke 
Church of England Aided School. 

Przebywali w niej w dniach 18–24.06.2012. 
Uczestniczyło w niej czterech nauczycieli: dy-
rektor szkoły Ryszard Pysz, koordynator projek-
tu Małgorzata Murdzia, nauczycielka ze świe-
tlicy szkolnej Zofia Martysz, nauczyciel infor-
matyki i techniki Paweł Szpunar oraz pięcio-
ro uczniów: Zuzanna Kotulska, Klaudia Burek, 
Karol Żyguła, Dominik Osip i Szymon Żołynia 
przebywali w niej w dniach od 18–24 czerw-
ca br. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele i 
uczniowie ze szkół w Roquesteron, Oviedo i 
Les Sables d’Olonne.

Podczas pierwszego spotkania na pikniku 
szkolnym poznaliśmy słynną angielską żeglarkę 
Dee Caffari. Może po tym spotkaniu wyrośnie 
jakiś żeglarz spośród naszych uczniów? Wielką 
atrakcją było wspólne wykonanie głowy Neptu-
na w całości zrobionego z surowców wtórnych 
zebranych nad brzegiem morza. Czego tam nie 
było… Uczniowie „jedynki” uczestniczyli też w 
zajęciach w szkole w Gosport. Najciekawszym 

zadaniem wykonywanym na lekcjach było opi-
sywanie zdjęć przedstawiających wodę, np. wo-
dospadu, wzburzonego morza. Uczniowie przy-
gotowali prace na temat uczuć, jakie wzbudzają w 
nich te obrazki. Następnie odczytywali swoje opi-
sy przed dziećmi i nauczycielami ze szkoły angiel-
skiej. Opis jednej z uczennic, Zuzanny Kotulskiej 
został uznany za szczególnie interesujący, dlatego 
odczytała go przed całą szkołą na apelu szkolnym, 
tzw. school assembly. 

W drugim dniu uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 1 wraz z nauczycielami i uczniami 6 kla-
sy szkoły Alvestroke wybrali się na wycieczkę au-
tokarową wzdłuż rzeki Meon. Obserwowaliśmy, 
jak zmienia się rzeka od jej źródła aż do ujścia do 
morza. Dzieci wykonywały pomiary szerokości, 
głębokości rzeki oraz kamieni rzecznych. Dowie-
dzieliśmy się wiele o rzekach w Anglii, obserwo-
waliśmy naturalny rezerwat przyrody, jaki tworzy 
rzeka u swojego ujścia do morza. 

Podniosły nastrój panował w czasie spotkania 
z burmistrzem Gosport. Pan Burmistrz serdecz-
nie witał uczestników wizyty partnerskiej i każde-
mu poświęcił chwilę ściskając jego dłoń. Pamiąt-
kowe zdjęcia można obejrzeć na stronie the may-
or of Gosport. 

Na czas wizyty korytarze szkoły zamieniły się w 
sale wystawowe. Z prac przywiezionych przez po-
szczególnych partnerów projektu powstała mobil-
na wystawa, której część przeniesiono do Discove-
ry Centre i wybrani uczniowie z poszczególnych 
państw zaprezentowali ją burmistrzowi. Ucznio-
wie zwiedzili Discovery Centre, gdzie poznawali 
zwierzęta w skali makro i mikro (oglądali preparo-
wane eksponaty w wielkości naturalnej i pod mi-
kroskopem) oraz the Diving Museum, w którym 
doświadczeni nurkowie opowiadali o swoich do-
konaniach. A było ich niemało: nurkowali na duże 
głębokości i rozbrajali miny, mieszkali przez 28 dni 
w kapsułach na dnie oceanów. Ponadto wizyta w 
muzeum nurkowania dostarczyła uczniom wielu 
fascynujących faktów o morzach i oceanach oraz 
dała im możliwość zobaczenia, jak zmieniały się 
stroje nurków na przestrzeni lat.

Uroczysta kolacja w Stokes Bay, w restaura-
cji z widokiem na morze, była miłą niespodzian-
ką dla uczestników projektu. Wspólne spotkanie 
było okazją do zaprezentowania się poszczegól-
nych delegacji. Szóstoklasiści z Leżajska otrzyma-
li wiele braw za wspaniałe prezentacje. Korzysta-
jąc z tego, że na terenie szkoły angielskiej był ba-
sen uczniowie naszej szkoły mogli w nim spędzić 
dwie miłe godziny pod opieką ratowników i na-
uczycieli, pluskając się w wodzie. Było to niezapo-
mniane popołudnie!

Były też poważniejsze zadania do wykonania: 
koordynatorzy i osoby zaangażowane w projekt 
wraz z reprezentantami społeczności uczniow-
skiej każdej ze szkół wybrali kilkanaście zdań-
-wskazówek mówiących o tym, jak należy dbać 
o środowisko wodne i być mu przyjaznym. Były 
to zwroty: cherish every single drop of water, be 
“cool” and keep the sea blue without pollution, 
itp. Zdania te stworzą tzw. statut, który zostanie 
wręczony przez uczniów światowej sławy żegla-
rzom i rozpropagowany podczas Vendee Globe 
w Les Sables d’Olonne. Wydarzeniu będzie towa-
rzyszyć prasa i telewizja. Delegacja z naszej szkoły 
również weźmie udział w uroczystym rozpoczę-
ciu regat i wręczy „statut” w języku polskim pol-
skiemu żeglarzowi Zbigniewowi Gutkowskiemu. 

Ostatni dzień to wycieczka do Londynu i prze-
jażdżka statkiem po Tamizie. Wszyscy mieli oka-
zję podziwiać największą rzekę w Anglii, piękne 
mosty, znane londyńskie budowle, spacerować po 
Hyde Park i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie pod 
Buckingham Palace i przy 10 Downing Street – 
rezydencji premiera Wielkiej Brytanii oraz sie-
dzibie Rządu Jej Królewskiej Mości. Po spacerze 
po Londynie wszyscy pojechaliśmy do hotelu w 
Luton, aby rano wrócić do Rzeszowa.

Wyjazd do Anglii był szczególnie udany, gdyż 
dał uczniom szansę zobaczyć, jak funkcjonuje 
szkoła angielska, poznać swoich rówieśników z 
innych państw oraz zobaczyć miejsca, które do tej 
pory znane im były głównie z podręczników do na-
uki języka angielskiego. Jednak chyba najważniej-
sze, co uczniowie przywieźli z sobą, to zapał do na-
uki języka angielskiego i chęć poznawania świata!

Projekt „Around the World; A Race for the 
Environment” realizowany przez Szkołę Podsta-
wową Nr 1 w Leżajsku jest finansowany ze środ-
ków Komisji Europejskiej w ramach programu 
Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Wyłącz-
ną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi 
wydawca. Komisja europejska oraz Narodowa 
Agencja nie odpowiadają za wykorzystywanie 
tych informacji w jakikolwiek sposób.

Małgorzata Murdzia
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NAjmłODsi z „jEDYNki” 
w świEciE ksiĄżEk…

19 września br. uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 – której wychowawczynią jest 
Teresa Pysz – zostali uroczyście przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej. 

Spotkanie przygotowały i prowadziły wraz ze 
mną uczennice naszej szkoły. Najpierw Wróżka 
(Diana Cisek z kl. 6) i jej Pomocnik (Gosia Ku-
czek z kl.6) zadawały dzieciom zagadki, a dobre 
odpowiedzi nagradzały cukierkami. Świetnie za-
deklamowane wiersze – „Skarżypyta” (Wiktoria 

Bilska z kl. 5) oraz „Samochwała” (Gabrysia Za-
sońska z kl. 6) – zachęciły do poznania innych 
utworów polskich poetów. Dzieci słuchały z za-
interesowaniem czytanych głośno porad dotyczą-
cych obcowania z książką zawartych w „Magicz-
nej Księdze”.

W ten sposób pierwszaki zostały wprowadzone 
w świat książek. Następnie chodząc po bibliote-
ce, słuchały opowieści o literaturze dziecięcej, któ-
re miały zachęcić je do częstych odwiedzin tego 
miejsca. Pierwszaki złożyły przyrzeczenie: Każdy 
pierwszak obiecuje po książkę sięgać z radością, bo 
czytanie daje wiedzę i jest wielką przyjemnością. 
Chcemy czytać, dbać o książki, poznawać z nich 
świat i ludzi, i nie nudzić się, bo z książką dziecko 
nigdy się nie nudzi. Obiecujemy dziś także w biblio-
tece gościć często i pamiętać: biblioteka jest najmil-
szym w szkole miejscem!

Po uroczystym ślubowaniu Wróżka pasowała 
każdego pierwszaka na czytelnika, a Jej Pomoc-
nik wręczał kolorowe zakładki do książki wyko-
nane przez dziewczynki z kl. 5 i 6 podczas zajęć 
w kółku plastycznym prowadzonym przez Beatę 
Wójtowicz.

19 września br. pierwszoklasiści z SP1 poznali 
magiczny świat książek, a biblioteka zyskała no-
wych czytelników. 

M. Ostolska

spOtkANiE 
w bElGii

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w Leżajsku w tym roku szkolnym kon-
tynuuje realizację projektu „I can, You can” 
ramach programu Comenius. W dwulet-
nim projekcie bierze udział pięć szkół spe-
cjalnych z Wielkiej Brytanii, Polski, Finlan-
dii i dwie szkoły z Belgii.

Projekt zakłada poznanie kultury każdego z 
krajów uczestniczących ale przede wszystkim 
wymianę doświadczeń i metod pracy z uczniem 
z niepełnosprawnością intelektualną. 

Kolejne spotkanie nauczycieli grupy projek-
towej Comeniusa odbyło się w dniach 24–28 
września br. w północnej części Belgii w mie-
ście Roeselare, gdzie znajduje się jedna ze szkół 
belgijskich. Nauczyciele mieli okazję porównać 
nasz system edukacyjny z obowiązującym w Bel-
gii, który znacznie różni się od naszego.

Szkoła BuSO Onze Jeugd kształci uczniów w 
wieku gimnazjalnym i ponad gimnazjalnym z 
problemami wychowawczymi i zaburzeniami w 
zachowaniu. Posiada ona ogromną bazę lokalo-
wą, dostosowaną do specyfiki kształcenia zawo-
dowego: sale lekcyjne, gabinety specjalistyczne 
oraz hale ślusarskie, stolarskie i budowlane prze-
znaczone do praktycznej nauki zawodu. 

Nauczycielki SOSW w Leżajsku: Marta Bart-
nik, Renata Ordyczyńska i Monika Pęcak mia-
ły okazję poznać specyfikę szkoły (jej hasło prze-
wodnie to „Praca ubogaca”), restrykcyjny system 
oceny zachowania uczniów oraz różnorodność 
metod pracy z uczniami autystycznymi. Nauczy-
cielki brały udział w lekcjach pokazowych, a tak-
że same przeprowadziły lekcję matematyki z ele-
mentami nauki języka polskiego. Kontakt z in-

nym językiem był dla uczniów niezwykłym do-
świadczeniem, próbowali wymawiać łamańce ję-
zykowe, a towarzyszyły temu zabawa i dużo ra-
dości. Wszyscy chętnie uczyli się liczyć w języku 
polskim, z zaciekawieniem rozwiązywali zadania 
matematyczne sprzyjające koncentracji uwagi. 

Międzynarodowe Targi stały się już trady-
cją podczas każdej wizyty projektowej. Wszyst-
kie kraje zaprezentowały swoje stanowiska z całą 
masą smakołyków i potraw charakterystycznych 
dla danego kraju. Ogromną popularnością cie-
szyły się polskie kabanosy i pierniki. Nie zabra-
kło również amatorów „krówek”, „raczków” i „ku-
kułek”.

Wizyta projektowa była sukcesem pod wzglę-
dem organizacyjnym, nauczyciele mieli okazję 

nie tylko poznać szkołę, przybliżyć swoją kul-
turę i język, poznać metody nauczania, ale tak-
że zwiedzić przepiękne okolice północnej części 
Belgii. Wszystkie delegacje z krajów projektowych 
zwiedziły miasto Brugge (zwane Wenecją Półno-
cy) z przepiękną zabudową w stylu gotyckim i ro-
mańskim, z licznymi kanałami rzecznymi. Dzię-
ki sprzyjającym warunkom pogodowym nieza-
pomniany pozostanie również widok Morza Pół-
nocnego. 

Mimo iż wizyta trwała krótko i miała bardzo 
napięty harmonogram, wniosła nieocenioną war-
tość merytoryczną dla samego projektu, ustalenia 
zakresu i sposobu pracy w kolejnym roku.

(mpor)
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informator urzędowy

kOMUNIkAT
Burmistrz Leżajska informuje, 

że do dnia 20 listopada 2012 roku 
w Urzędzie Miasta Leżajska będą 
prowadzone zapisy osób, które za-
mierzają w roku 2013 dokonać wy-
miany pokryć dachowych z azbe-
stu lub poddać unieszkodliwieniu 
składowane materiały zawierające 
azbest. 

Zebrane informacje będą pod-
stawą do złożenia przez Gminę 
Miasto Leżajsk wniosku o przy-
znanie dotacji do kosztów demon-
tażu, transportu i utylizacji wyro-
bów zawierających azbest. W przy-
padku jego pozytywnego rozpa-
trzenia możliwe będzie uzyskanie 
dofinansowania w wysokości 85% 
tych kosztów.

spRAwOzDANiE 
z XX sEsji RADY 
miEjskiEj 
w lEżAjsku

26 września 2012 r. w sali posiedzeń Urzę-
du Miejskiego w Leżajsku odbyła się XX sesja 
Rady Miejskiej w Leżajsku, była to sesja zwoła-
na w trybie nadzwyczajnym, na wniosek Burmi-
strza Leżajska. Uczestniczyło w niej 12 radnych. 
Burmistrz uzasadnił wniosek pilną potrzebą pod-
jęcia uchwały niezbędnej do złożenia wniosku o 
dofinansowanie zadania pn. „Remont ulic Leśna 
i Podleśna jako połączenie drogi wojewódzkiej nr 
875 z drogą krajową nr 77 w Leżajsku”, gdzie ter-
min składania wniosków został wyznaczony na 
30 września br. 

Po omówieniu projektu Rada Miejska podję-
ła uchwałę: 
 w sprawie zobowiązania finansowego po-

nad budżet 2012 r. dotyczącego projektu pod na-
zwą: „Remont ulic Leśna i Podleśna jako połącze-
nie drogi wojewódzkiej nr 875 z drogą krajową nr 
77 w Leżajsku” – na realizacje tego projektu Rada 
zobowiązała się zabezpieczyć środki w wysoko-
ści 595 000 zł w 2013 roku. które będą stanowiły 
wkład własny Miasta. Projekt ten dobrze wpisuje 
się w kryteria określone w Programie i może za-
owocować uzyskaniem dofinansowania w wyso-
kości 30% jego wartości.

W porządku obrad tej nadzwyczajnej sesji nie 
było innych spraw.

C. Turosz

spRAwOzDANiE 
z XXi sEsji RADY 
miEjskiEj 
w lEżAjsku

25 października 2012 r. odbyła się XXI sesja 
Rady Miejskiej w Leżajsku. W obradach uczest-
niczyli wszyscy radni (w liczbie 15).

Po wysłuchaniu sprawozdania Burmistrza z 
pracy w okresie międzysesyjnym Rada rozpatrzy-
ła i podjęła uchwały w następujących sprawach:
 w sprawie określenia wysokości stawek podat-

ku od nieruchomości – obowiązujące od dwóch lat 
stawki podatku od nieruchomości zostały zwięk-
szone o 5%. Nowe stawki obowiązywać będą od 
1 stycznia 2013 r., 
 w sprawie opłaty od posiadania psów – opła-

ty za posiadanie psów wzrosły o 5 zł w poszcze-
gólnych kategoriach, za wyjątkiem opłaty od każ-
dego psa w gospodarstwie domowym w budyn-
kach wielorodzinnych, gdzie opłata pozostała na 
dotychczasowym poziomie, obowiązującym od 
trzech lat. Nowe opłaty wejdą w życie od 1 stycz-
nia 2013 r., 
 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za 

świadczenia udzielane przez przedszkola publicz-
ne prowadzone przez Gminę Miasto Leżajsk – w 
obowiązującej uchwale z grudnia 2010 r. wpro-
wadzono kolejną zmianę opłaty za godzinę opie-
ki ponad 5 godzinny bezpłatny czas pobytu dziec-
ka w przedszkolu. Po wejściu w życie uchwały, za 
każdą rozpoczętą godzinę będzie pobierana opła-
ta w wysokości 1,40 zł tj. 20 groszy więcej niż do-
tychczas, 
 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mie-
ście Leżajsku na rok 2013 – Program określa lo-
kalną strategię w zakresie profilaktyki i minima-
lizacji szkód wynikających z używania alkoholu 
i substancji psychoaktywnych. Jest kontynuacją 
zadań realizowanych w latach ubiegłych, na któ-
re przeznaczono środki finansowe w wysokości 
360 000 zł (w tym 6000 zł na przeciwdziałanie 
narkomani). Środki te w całości pochodzą z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, 
 w sprawie dofinansowania „Funduszu 

Wsparcia Policji” – Rada postanowiła przekazać 
środki finansowe w wysokości 4000 zł na „Fun-
dusz Wsparcia Policji” dla Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Rzeszowie. Jest to dotacja celowa na 
dofinansowanie wykonania dokumentacji projek-
towej przebudowy budynku Komendy Powiato-
wej Policji w Leżajsku w zakresie wydzielenia i 
przygotowania pomieszczeń dla zatrzymanych,
 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Miasta Leżajska na 2012 r. – po przedstawionej 
przez Skarbnika analizie wykonania budżetu Mia-
sta Leżajska na koniec września br., po szerokiej 
dyskusji, Rada przyjęła proponowane zmiany w 
budżecie. Przyjęte zmiany spowodowały zwięk-
szenie przyjętego poziomu realizacji planu wydat-
ków bieżących o kwotę 748 000 zł i zmniejsze-

nie planu dochodów bieżących o kwotę 604 408 
zł (w części dotyczącej dochodów z tytułu udzia-
łów Miasta w podatku PIT i CIT) oraz docho-
dów majątkowych w kwocie 149 169 zł. Wydat-
ki bieżące zostały zwiększone w zakresie oświa-
ty, pomocy społecznej, obsługi długu i admini-
stracji publicznej. Natomiast w zakresie wydat-
ków majątkowych dokonano zmian w łącznej 
wysokości 556 038 zł, poprzez zwiększenie wy-
datków o 62 000 zł na nowe zadania inwestycyj-
ne oraz zmniejszenie wydatków w kwocie 618 038 
zł (projekt PSeAP i rewitalizacja wąwozu za do-
mem książki),

W efekcie tych zmian wzrósł planowany do-
tychczas w wysokości 1 089 475 zł deficyt budżetu 
o kwotę 945 539 zł, który ma zostać sfinansowa-
ny nadwyżką z lat ubiegłych (wolne środki budże-
towe z rozliczenia bilansowego za 2011 rok) oraz 
przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kre-
dytów w kwocie 1 089 475 zł,
 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2012–
2017 – Wieloletnia Prognoza Finansowej zosta-
ła dostosowana do wprowadzonych wyżej zmian 
w budżecie w zakresie planu dochodów i wydat-
ków, przychodów budżetowych oraz planowane-
go deficytu, a także wykonywania wieloletniego 
projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Ad-
ministracji Publicznej” finansowanego z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europej-
skiej,
 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 
Gminy Miasto Leżajsk dla przedszkoli niepublicz-
nych wpisanych do prowadzonej przez Gminę Mia-
sto Leżajsk ewidencji szkół i placówek niepublicz-
nych – w uchwale z grudnia 2006 r. został skreślo-
ny zapis mówiący o tym, że przedmiotowa dotacja 
dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie 
Gminy Miasto Leżajsk,
 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prze-

dłużenia na czas nieoznaczony dzierżawy grun-
tów z dotychczasowymi dzierżawcami – Rada 
pozytywnie zaopiniowała przedłużenie dzier-
żawy działek wymienionych w uchwale na czas 
nieoznaczony. Opinia Rady jest niezbędna, aby 
zgodnie z uchwałą dotyczącą zasad nabywania, 
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub wynajmowania, Burmistrz 
miał możliwość zawarcia umów z dotychczasowy-
mi dzierżawcami na okres powyżej 10 lat,
 w sprawie przyjęcia na własność Gminy 

Miasto Leżajsk nieruchomości położonej na tere-
nie miasta Leżajska – Rada postanowiła wystą-
pić z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego 
o przekazanie na rzecz Gminy Miasto Leżajsk 
prawa własności nieruchomości, składającej się 
z działek nr 14/52 o powierzchni 13 a 25 m2 i nr 
14/53 o powierzchni 84 m2, stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, niezbędnej dla potrzeb zaplecza 
technicznego i pogotowia wodociągowo-kanali-
zacyjnego, 
 w sprawie podziału miasta Leżajska na okrę-

gi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wy-
borczym – na podstawie zapisów ustawy Kodeks 
Wyborczy dokonano nowego podziału miasta 
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Leżajska na okręgi wyborcze, ustalono ich gra-
nice i numery oraz liczbę radnych wybieranych 
w każdym okręgu. Miasto zostało podzielone na 
15 okręgów i w każdym z nich będzie wybiera-
ny 1 radny. Ustalony podział będzie miał zasto-
sowanie tylko do wyborów samorządowych od 
następnej kadencji,
 w sprawie zobowiązania finansowego po-

nad budżet 2012 r. dotyczącego projektu pod na-
zwą: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej 
i wzmocnienie systemu oświaty dla rozszerzenia 
działań w zakresie zajęć pozalekcyjnych w mieście 
Leżajsk” – projekt dotyczy realizacji następują-
cych zadań: Zakup wyposażenia i remont obiek-
tów Szkoły Podstawowej nr 1, Remont budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2, Budowa boiska wielo-
funkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3, Re-
mont budynku Gimnazjum Miejskiego, Remont 
budynków przedszkoli miejskich nr 2, nr 3, nr 4. 
Rada zobowiązała się do zabezpieczenia środ-
ków na realizację tego projektu – w 2013 r. kwo-
ty 150 000 zł i w 2014 r. kwoty 390 000 zł. Projekt 
jest współfinansowany z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2007–2013.

Po zapoznaniu się z projektem uchwały w spra-
wie określenia stawek opłaty targowej oraz sposo-
bu jej poboru i opiniami Komisji w tej sprawie (z 
których jedna była negatywna) Rada nie podjęła 
tej uchwały, przyjmując wniosek, aby Burmistrz 
przygotował nowy projekt uchwały uwzględnia-
jący uwagi i wątpliwości zgłoszone na wspólnym 
posiedzeniu Komisji stałych. 

W końcowej części obrad, zgodnie z art. 24 h 
ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym, Rada 
zapoznała się z informacją na temat oświadczeń 
majątkowych za 2011 r. składanych przez rad-
nych, pracowników Urzędu upoważnionych do 
wydawania decyzji administracyjnych, kierowni-
ków jednostek organizacyjnych miasta i członków 
Zarządu MZK. Poza pojedynczymi uchybieniami 
formalnymi oświadczenia zostały złożone prawi-
dłowo, w ustawowym terminie. 

C. Turosz

ucHwAłA NR XXi/130/12 RADY 
miEjskiEj w lEżAjsku z DNiA 25 
pAźDziERNikA 2012 R.
w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Leżajsku u c h w a l a, co następuje:
§ 1

Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Leżajsku:
1) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów,
2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów.

§ 2
Ustala się roczne stawki opłaty od posiadania psów według niżej określonych zasad:
1) od posiadania trzeciego psa utrzymywanego w celu pilnowania gospodarstwa rolnego – 40 zł,
2) od posiadania każdego następnego psa utrzymywanego w celu pilnowania gospodarstwa rolne-

go – 45 zł,
3) od posiadania każdego psa w gospodarstwie domowym w budynkach wielorodzinnych – 55 zł,
4) od posiadania pierwszego psa w pozostałych gospodarstwach domowych – 40 zł,
5) od posiadania każdego następnego psa w pozostałych gospodarstwach domowych – 45 zł.

§ 3
1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w 

przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego 
obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku po-
datkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obo-
wiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem mie-
siąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 

§ 4
Pobór opłaty od posiadania psów następuje w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku lub na rachunek 

bankowy Gminy Miasto Leżajsk.
§ 5

Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Leżajska.
§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXXII/207/09 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 października 2009 r. w 
sprawie opłaty od posiadania psów.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do opłat należnych od dnia 1 stycznia 2013 roku.

ucHwAłA NR XXi/131/12  
RADY miEjskiEj w lEżAjsku 
z DNiA 25 pAźDziERNikA 2012 R.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola pu-
bliczne prowadzone przez Gminę Miasto Leżajsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:
§ 1

W uchwale Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat za świad-
czenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Leżajsk § 2 otrzymu-
je brzmienie: 

„§ 2. Za sprawowanie opieki przez przedszkola w czasie przekraczającym czas bezpłatnego naucza-
nia, wychowania i opieki, o którym mowa w § 1 pobierana jest opłata za każdą rozpoczętą godzinę w 
wysokości 1,40 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści groszy) za jedno dziecko.”

§ 2
Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Podkarpackiego.

Burmistrz Leżajska
Piotr URBAN
przyjmuje obywateli

w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek miesiąca

w godzinach 13–15

Zastępca Burmistrza Leżajska
Marek KARAKUŁA

przyjmuje obywateli
w sprawach skarg i wniosków

w każdą środę miesiąca
w godzinach 13–15

Sekretarz Miasta Leżajska
Eugeniusz MAZUR

przyjmuje obywateli
w sprawach skarg i wniosków
w każdy czwartek miesiąca

w godzinach 13–15
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ucHwAłA NR XXi/129/12 
RADY miEjskiEj w lEżAjsku 
z DNiA 25 pAźDziERNikA 2012 R.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.); art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Leżajsku u c h w a l a, co na-
stępuje:

§ 1
Określa się wysokość stawek podatku od nie-

ruchomości:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budynków 
– 0,79 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,35 zł 
od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,19 zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m² powierzch-

ni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 22,04 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 10,29 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych w rozumieniu przepisów o dzia-
łalności leczniczej, zajętych przez podmio-
ty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1 
m² powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 5,57 zł od 1 m² powierzch-
ni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Le-

żajska.

§ 3
Traci moc uchwała Nr XLI/280/2010 Rady 

Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 października 2010 
r. w sprawie określenia wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowa-
nie do podatków należnych od dnia 1 stycznia 
2013 roku. 

Podstawa opodatkowania – 
podatek od nieruchomości

2012 r. 2013 r. (5% wskaźnik wzrostu)

Górne granice stawek 
kwotowych obowiązu-

jące w 2012 r.

Obowiązujące 
stawki podatkowe 

w 2012 r.

Górne granice stawek 
kwotowych obowiązu-

jące na 2013 r.

Stawki podatko-
we na 2013 r.

Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków,

0,84 0,75 0,88 0,79

b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych, 4,33 4,14 4,51 4,35

c) pozostałych. 0,43 0,18 0,45 0,19

Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych, 0,70 0,53 0,73 0,56

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej

21,94 20,99 22,82 22,04

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, 10,24 9,80 10,65 10,29

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie udzielania świadczeń zdrowotnych, 4,45 4,24 4,63 4,45

e) pozostałych. 7,36 5,30 7,66 5,57

informator urzędowy

Załącznik 

Uzasadnienie do projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2013 rok.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Pro-
ponowane w uchwale stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok, podobnie jak w ubiegłym roku, są zgodne z górną granicą tych stawek, przewidzianą  
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, a ich wzrost odzwierciedlony w uchwale w stosunku do 2011 r. i jednakowo obowiązujących w 2012 r. wynosi 5%. 
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REwOlucjA 
śmiEciOwA

W przyszłym roku w całej Polsce całkowi-
cie zmieni się system gospodarowania odpa-
dami komunalnymi. Na podstawie nowych 
przepisów gminy przejmą pieczę nad odpa-
dami komunalnymi, a właściciele nierucho-
mości będą musieli zapłacić opłatę za gospo-
darowanie odpadami.

Bieżący rok jest czasem przeznaczonym na do-
stosowanie przepisów lokalnych do nowych ure-
gulowań prawnych oraz rozpoczęcia kampanii in-
formacyjnej wśród mieszkańców. 

Obecnie w Leżajsku odpady odbierane są od 
mieszkańców na podstawie indywidualnych 
umów zawartych z przedsiębiorstwem wywozo-
wym, jakim jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z 
o.o. a także Firmą „Stare Miasto Park” Sp. z o.o.

Zgodnie z nowymi przepisami każda gmina 
ma obowiązek ogłoszenia przetargu w celu wyło-
nienia firmy, która będzie odbierała i zagospoda-
rowywała odpady komunalne z jej terenu zgod-
nie z obowiązującymi przepisami. Usługi te będą 
opłacane ze środków pochodzących od mieszkań-
ców wpłacanych na konto urzędu jako opłata za 
gospodarowanie odpadami zwana tzw. podatkiem 
śmieciowym. 

O tym, w jaki sposób będzie naliczana opła-
ta oraz jaka będzie jej stawka, zdecyduje Rada 
Miejska. Do wyboru są trzy warianty wyliczania 
opłaty: od liczby mieszkańców, zamieszkujących 
daną nieruchomość, od ilości zużytej wody z da-
nej nieruchomości, od powierzchni lokalu miesz-
kalnego. 

Obowiązkiem każdego mieszkańca będzie pro-
wadzenie selektywnej zbiórki odpadów w zakre-
sie wskazanym w nowym regulaminie utrzyma-
nia i czystości. W ramach promocji osoby segre-
gujące odpady będą objęte specjalną, obniżoną 
stawką opłaty.

Jeszcze w tym roku Rada Miejska w Leżajsku 
podejmie kilka uchwał umożliwiających wpro-
wadzenie nowego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi. Konieczne jest uchwalenie nowego 
regulamin utrzymania czystości i porządku na te-
renie miasta Leżajska, dokonanie wyboru metody 
ustalenia opłaty oraz określenie stawek opłaty za 
gospodarowanie odpadami, ustalenie wzoru de-
klaracji oraz terminów ich składania przez miesz-
kańców oraz szczegółowego zakresu świadczenia 
usług w zamian za uiszczoną opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. 

Wszystkie zmiany w zakresie gospodarki odpa-
dami mają na celu usprawnienie całego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi i upo-
rania się z problemem zalegania „dzikich” wysy-
pisk śmieci w lasach, rowach i na polach. Wszyst-
kie zmiany początkowo będą wydawać się trudne, 
ale miejmy nadzieję, że docelowo na pewno przy-
niosą korzyści i mieszkańcom, i środowisku natu-
ralnemu naszego miasta.

(bj)

Komunikat TMZL
1. Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej wraz z MCK – CIT zaprasza na spotkanie z podróż-

nikiem Ireneuszem Wołkiem. Temat spotkania: Kaniony Stanów Zjednoczonych Ameryki Północ-
nej. Spotkanie odbędzie się 8 listopada 2012 r. w Muzeum Ziemi Leżajskiej o godz. 17.00. Wszyst-
kich serdecznie zapraszamy.

2. Zarząd i członkowie TMZL serdecznie dziękują wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali na 
rzec działalności statutowej Towarzystwa 1 % podatku.

3.W grudniu 2012 roku ukaże się ósmy numer „Almanachu Leżajskiego”. Kolportaż wydaw-
nictwa prowadzony będzie przez: Centrum Informacji Turystycznej ul. Plac Dworcowy 2 (piętro).

RAjD ROwEROwY 
„pO zDROwiE”

Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej w ramach projektu realizowanego z Urzędem 
Miejskim we współpracy z Centrum Informacji Turystycznej zorganizowało jesienny rajd rowe-
rowy, tym razem pod hasłem „Szlakiem dawnych gajówek i leśniczówek w powiecie leżajskim”.

15 września br. około godziny 9 rano grupa li-
cząca ponad 70 miłośników turystyki rowerowej 
z Leżajska i okolic wyruszyła w trasę rajdu „Po 
zdrowie”. Tym razem motywem przewodnim je-
siennego rajdu było hasło „Szlakiem dawnych ga-
jówek i leśniczówek w Powiecie Leżajskim”.

Uczestnicy rajdu po zrobieniu kilku pamiątko-
wych zdjęć przez Leszka Sarzyńskiego – Prezesa 
TMZL wspólnie wyruszyli z miejsca zbiórki, któ-
rym był parking Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Leżajsku i udali się w stronę Zalewu w 
Brzózie Królewskiej. Po drodze grupa mogła wy-
słuchać ciekawych historii o tematyce związanej 
z rajdem opowiedzianych przez Antoniego Bere-
ziewicza – miłośnika Ziemi Leżajskiej a zarazem 
wiceprezesa TMZL. 

Z Brzózy Królewskiej udaliśmy się w dalszą 
drogę do Julina, zatrzymując się tylko na krótki 
odpoczynek w lesie. W Julinie uczestnicy rajdu 
mieli dłuższą przerwę przeznaczoną na odpoczy-
nek, posiłek i liczne gry oraz konkursy. Na po-
czątku trzeba jednak było nazbierać drewna na 
ognisko, na którym później upieczono kiełbaski. 
Interesujące historie leśniczówek i gajówek oraz 
ich mieszkańców opowiedział nam wielki znaw-
ca leśnictwa i łowiectwa, a jednocześnie pracow-
nik Nadleśnictwa Leżajsk Lech Steliga.

W podziękowaniu rajdowicze zaśpiewali kil-
ka piosenek, posiłkując się nowym śpiewnikiem 
przygotowanym przez Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Leżajskiej. Przy tej okazji okazało się także, 
że Maciek Sołek – uczestnik i jeden z przewodni-

ków rajdu jest nie tylko specjalistą od rowerów, ale 
także miłośnikiem gry na gitarze. Obie te umiejęt-
ności bardzo się przydały podczas rajdu.

Po posiłku i śpiewaniu przyszedł czas na kon-
kursy dla młodszych i starszych uczestników raj-
du. Była więc zręcznościowa jazda na rowerze, 
konkurs w rzucaniu piłkami tenisowymi i kół-
kiem, a także grupowe zawody polegające na na-
kładaniu i zdejmowaniu plastikowych kubków 
z tyczki wbitej w ziemię oraz grze w piłkę siat-
kową. Na uczestników tych konkursów czeka-
ły oczywiście liczne nagrody. Wypoczęci i peł-
ni wrażeń udaliśmy się w drogę powrotną, za-
trzymując się jeszcze na krótki odpoczynek w 
Brzózie Królewskiej. Do Leżajska wróciliśmy 
w godzinach popołudniowych. Przebieg rajdu 
został szczegółowo udokumentowany, a galeria 
zdjęć znajduję się na stronie internetowej TMZL: 
www.tmzl.lezajsk.pl.

Jacek Grzywna

w tmzl
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młODziEż z bAsztY 
w mEDuGORjE

Podczas wakacyjnej przerwy Młodzież Franciszkańska – „Baszta”, działająca przy parafii 
oo. Bernardynów w Leżajsku, wraz z ministrantami wyjechała na pielgrzymkę do Medugorje. 
Trwała ona od 29 lipca do 4 sierpnia, a uczestniczyło w niej 30 osób.

Wyjechaliśmy po mszy św. w niedzielę wraz z 
o. Bartymeuszem i o. Klaudiuszem. Przez całą po-
dróż towarzyszył nam przewodnik – Marek Faber. 
Pomimo gorącego bałkańskiego klimatu, z tru-
dem znoszonego przez polskich turystów, nasz 
program był urozmaicony i napięty. W Medugorje 
braliśmy udział w Modlitewnym Spotkaniu Mło-
dych z całego świata – Mladifest. Podczas tego 
wydarzenia kulturalnego oprócz spotkania ludzi z 
całego świata mogliśmy przeżywać adoracje, msze 
święte, słuchać świadectw wielu ciekawych ludzi, 
wspólnie tańczyć i śpiewać. Cennym doświadcze-
niem była wyprawa na Wzgórze Objawień (Pod-
brdo), gdzie Maryja ukazała się dzieciom kilkana-
ście lat temu, a także wyjście na Góre Krzyża (Kri-
żevac) z oglądaniem wschodu słońca. Znaleźliśmy 
również czas na rekreację i zabawę. Spędziliśmy 
przyjemne popołudnia nad morzem Adriatyckim 
w miejscowościach Split i Gradac oraz podziwia-
jąc piękno wodospadów Kravica. 

Tygodniowy pobyt w Bośni i Hercegowinie 
oraz Chorwacji zwieńczył nocny przejazd nad 
Dunajem przez urokliwie oświetlony Budapeszt. 

Największe wrażenie wywarł na nas jeden z sym-
boli Węgier – budynek parlamentu zachwycający 
swą neogotycką architekturą.

Wypoczęci, pełni entuzjazmu i wzbogaceni 
nowymi doświadczeniami wróciliśmy do Polski. 
Były to z pewnością jedne z piękniejszych chwil 
w naszym życiu, które będą nieraz wspominane...

Magda Szuba

spOtkANiE w kOmAńczY
25 września br. tradycyjnie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 noszącej imię ks. kard. Ste-

fana Wyszyńskiego wraz z opiekunami: Joanną Mazurek, Anną Trębacz, Maciejem Peszko i o. 
Klaudiuszem Baranem udali się do Komańczy na uroczyste obchody zorganizowane na pamiąt-
kę rocznicy aresztowania Prymasa Tysiąclecia w roku 1953. 

Komańcza stała się miejscem spotkania dla 
prawie 500 dzieci ze szkół noszących imię kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. Liturgii przewod-
niczył ks. biskup Jan Wątroba z Częstochowy w 
koncelebrze z ks. dziekanem oraz wieloma księż-
mi, którzy przybyli wraz z delegacjami szkół. Całą 
oprawę mszy świętej, jak również krótką część ar-
tystyczną przygotowali uczniowie Zespołu Szkół 
z Głogowa Małopolskiego. 

Wszyscy bardzo wytrwale i w skupieniu 
uczestniczyli we mszy świętej, próbując nie 
zwracać uwagi na padający deszcz. Z czasem 
aura zaczęła sprzyjać uczestnikom spotkania – 
niebo nad Komańczą się przejaśniło. 

Po zakończonych uroczystościach na uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 3 czekała mała niespo-
dzianka – to nie koniec wrażeń. Przejazd nad So-
linę i spacer, podczas którego można było podzi-

wiać piękno jesiennej przyrody, co sprawiło dzie-
ciom wiele radości.

Niestety, czas spotkania w Komańczy i pobyt 
w Bieszczadach minął szybko, jednak zostaną po 
nim piękne wspomnienia związane z postacią Pa-
trona wielu szkół w Polsce, także leżajskiej „trój-
ki” i świadectwem, którego przykładem było jego 
całe życie.

at
Zdjęcia: Maciej Peszko

w szkołach
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s. ANtONius 
DE pADuA

Na feretronie procesyjnym z Madonną „Karmelitańską”, opisanym 
w ostatnim felietonie, po drugiej stronie widnieje wizerunek św. An-
toniego Padewskiego.

Patron obrazu ukazany jest półpostaciowo, w trzech czwartych lewym 
ramieniem zwrócony ku widzowi. Ma na sobie brązowy habit franciszkań-
ski. Wąska tonsura, ciemniejąca na jasnym, gładkim czole stanowi charakte-
rystyczny atrybut głowy. Białą twarz Antoniego, zróżnicowaną szarościami 
i odcieniami czerwieni, znamionują półkoliste, subtelnie prowadzone linie 
powiek i brwi, przechodzące w zarys prostego, cienkiego nosa oraz w wą-
skie usta i piękne wargi zaznaczone jasną czerwienią. Gładkim obliczem 
Święty niemal dotyka głowy Syna Bożego, wyróżnionej promienistą aure-
olą, ujętej krótkimi ciemnymi kręconymi włosami. Spojrzenie Antoniego 
skierowane w nieokreśloną dal nie ogar-
nia ciała Jezusa, skąpo okrytego skraw-
kiem białego płótna ani też dziecięcej 
twarzy, promieniującej błogim wyczeki-
waniem, widocznym w szeroko otwartych 
oczach. Dłonią prawej ręki Święty usiłuje 
dotknąć wyciągającej się ku niemu rącz-
ki. Lewa jego dłoń spoczywa na otwar-
tej księdze, leżącej na obłokach obok ga-
łązki lilii. W prawym górnym rogu obra-
zu, na szarym tle wypełnionym obłokami 
poświaty niebiańskiej, widnieją skrzydla-
te główki dwóch aniołków. Pod sceną fi-
guralną wyeksponowana jest inskrypcja: 
S. ANTONIUS DE PADUA, wypisana 
czerwienią na białej wijącej się symetrycz-
nymi fałdami banderoli.

Powstanie feretronu należy łączyć z ja-
kąś zorganizowaną grupą, opiewającą 
imię i sławę wielkiego Padewczyka. Kor-
poracji tego typu powstało wiele. Na po-
czątku XV w. znane było w Rzymie zrze-
szenie szewców o nazwie „Societas Cal-
zettariorum de Urbe sub Invocatione 
Sancti Aantoni de Padua”. W 1933 r. zało-
żone zostało zgromadzenie Sióstr Opieki 
Społecznej św. Antoniego, zwanych An-
toninkami, a trzy lata później powsta-
ło zgromadzenie Sióstr Antonianek, zaj-
mujące się obroną życia nienarodzonych 
dzieci i prowadzeniem domu samotnej 
matki. W końcu XIX w. w Paryżu rozpo-
częło swą działalność Towarzystwo Przy-
jaciół Ubogich i Chleba św. Antoniego, 
w Hiszpanii zaś Stowarzyszenie Młodzieży pod Opieką św. Antoniego.

W poł. XVII w. zaistniało Bractwo św. Antoniego. Do głównych zadań 
członków tej społeczności należało dziękczynienie Bogu za cnoty, przywi-
leje, przedziwną potęgę orędownictwa i chwałę świętego Patrona, a także 
wypraszanie za jego wstawiennictwem potrzebnych łask dla siebie, współ-
członków oraz tych, którzy szukali Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości 
(Mt 6, 33). Należący do tej korporacji, włączając się w modlitwy wspólnoto-
we trzech Zakonów Franciszkańskich, podejmowali prace charytatywne na 
rzecz ubogich, chorych i potrzebujących, a także spowiadali się i przystępo-
wali do Komunii św. w dniu przyjęcia do Bractwa, w uroczystość św. Anto-
niego (13 czerwca), w Nowy Rok, we wtorek po Wielkanocy, w dniu Wnie-
bowstąpienia Pańskiego i w Uroczystość Wszystkich Świętych, z czym łą-
czył się przywilej uzyskiwania odpustu zupełnego. Celebrując wtorki, jako 
dni poświęcone św. Antoniemu, zobowiązani byli do uczestniczenia w no-
wennie, we Mszy św., a także do odmawiania trzy razy modlitwy Ojcze nasz, 
Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu oraz jeden raz Wierzę w Boga i responsorium 
„Si quaeris miracula” („Jeśli szukasz cudów”). Dostępowali również odpu-
stu zupełnego w godzinę śmierci oraz odpustów cząstkowych wymienionych 
w Breve papieża Aleksandra VII. 

Pierwsze bractwo św. Antoniego w Polsce erygowane zostało przy war-
szawskim i krakowskim kościele Franciszkanów Konwentualnych w 1664 
r. Trzy lata później powstało także przy kościele na Wzgórzu Przemysła-
wa w Poznaniu. Liczne wspólnoty zakładali również Bernardyni. W 1667 r. 
erygowano je w Radecznicy, w 1671 r. – w Lublinie, w 1682 r. – w Kobyli-
nie, w 1687 r. – w Kalwarii Zebrzydowskiej, zaś pod koniec XVII i w XVIII 
wieku m.in. w Sokalu, Samborze, Krystynopolu i Toruniu. Społeczności te 
miały charakter kultowo-ascetyczny. Większość z nich przestała istnieć na 
skutek kasaty bractw w czasach rozbiorów. Trwałymi śladami ich działalno-
ści są drukowane modlitewniki z godzinkami, litaniami, pieśniami i różny-
mi modlitwami ku czci św. Antoniego.

13 lutego 1894 r. powstało w Rzymie Pobożne Stowarzyszenie ku czci św. 
Antoniego z Padwy. Celem członków tej społeczności było codzienne dzięk-
czynienie Bogu za chwałę, w jaką wyposażył Świętego, codzienna modlitwa 
o nawrócenie pogan, niewiernych i grzeszników, a także „aby zakonnicy 
i zakonnice św. O. Franciszka Serafickiego, oraz tercyarze nie przestali szu-
kać na wzór św. Antoniego skarbu ducha serafickiego, a znalazłszy go szczę-

śliwie i posiadając troskliwie go przecho-
wali – aby ubodzy znaleźli chleb dla ich 
bytu potrzebny – aby wreszcie ci, którzy 
doznali nieszczęścia na majątku lub sławie 
i zgubili dobra, takowe odzyskali”. Człon-
kiem stowarzyszenia przy każdym klasz-
torze Zakonu Braci Mniejszych mógł zo-
stać wierny po ukończeniu czternastego 
roku życia. Stowarzyszeni obowiązani byli 
do codziennego pobożnego odmawiania 
trzy razy modlitwy Chwała Ojcu oraz re-
sponsorium Si quaeris bądź w jego miej-
sce modlitwy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo 
i Chwała Ojcu, do dawania jałmużny, „ile-
kroć uzyskają łaskę od Boga za przyczy-
ną św. Antoniego” do informowania o ła-
skach i dobrodziejstwach doznanych za 
przyczyną Cudotwórcy, a także do spo-
wiadania się i przyjmowania Euchary-
stii 13 czerwca lub w jednym z dni okta-
wy tego święta. Oprócz odpustów, które 
mogli ofiarowywać za dusze czyścowe, 
mieli zapewniony duchowy udział w jed-
nej ze Mszy św. odprawianych co wtorek 
w kościele św. Antoniego w Rzymie, mo-
gli również zyskać odpust zupełny w dniu 
wstąpienia do stowarzyszenia lub w nie-
dzielę bezpośrednio po nim następują-
cą, w godzinę śmierci po spowiedzi i Ko-
munii św., „jeśli wezwią pobożnie, choć-
by tylko sercem najsłodsze Imię Jezus”, 
a także 15 lutego, w dniu upamiętniają-
cym przeniesienie ciała św. Antoniego i w 
każdy z trzynastu wtorków bezpośrednio 

po sobie następujących, gdy odprawią jakieś nabożeństwo, sakramentalnie 
pojednają się z Bogiem i przyjmą Eucharystię, „a przytem odwiedzą kościół 
lub publiczną kaplicę i tam pacierze zwykłe odpustowe odmówią”. Krajowym 
przewodnikiem stowarzyszenia w Galicji i Wielkim Księstwie Krakowskim 
był każdorazowy prowincjał Zakonu Braci Mniejszych.

Przy kościele klasztornym w Leżajsku oprócz Trzeciego Zakonu św. 
Franciszka istniało bractwo Niepokalanego Poczęcia, zwane też bractwem 
Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny, wprowadzone w 1791 r., bractwo 
św. Anny i bractwo Paska św. Franciszka. Na początku XX w. powstało 
tu Pobożne Stowarzyszenie Drogi Krzyżowej. Ważną rolę odegrało Po-
bożne Stowarzyszenie św. Antoniego, którego księga wpisów obejmowała 
lata 1895–1927. Należy sądzić, że interesujący nas feretron związany był 
z tą właśnie korporacją, a także z bractwem Szkaplerza Najświętszej Ma-
ryi Panny i pozostawał pod szczególną opieką tercjarzy franciszkańskich. 
Do takiego wnioskowania upoważnia treść wizerunków występujących 
po obu jego stronach.

Tekst i zdjęcie
o. dr Efrem Obruśnik OFM

w muzeum prowincji Ojców bernardynów
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czY istNiEjE 
cuDOwNY lEk 
NA kAcA?

Kac to potoczne określenie złego samo-
poczucie, które występujące kilka godzin 
po spożyciu nadmiernej ilości napojów al-
koholowych.

Alkohol jest wydalany praktycznie w całości w 
postaci zmienionej. W normalnych warunkach al-
kohol występuje w organizmie człowieka jako al-
kohol fizjologiczny w stężeniu nie przekraczającym 
0,15 promila. Wchłanianie rozpoczyna się natych-
miast po wprowadzeniu alkoholu do organizmu już 
w jamie ustnej. Do maksymalnego stężenia alkoholu 
we krwi dochodzi po upływie około 1–1,5 godziny 
od chwili jego spożycia. 

Alkohol działa szkodliwie na niemal wszystkie 
tkanki i narządy. Alkohol, a także jego główny me-
tabolit, aldehyd octowy, są bezpośrednio toksyczne 
dla tkanek. To właśnie toksyny wydzielające się pod-
czas rozkładu alkoholu wywołują kaca.

Na sklepowych półkach, leków mających cu-
downie uzdrawiać po upojnej imprezie, znajdzie-
my bez liku. Nie tylko w czasie Sylwestra i karna-
wału schodzą jak świeże bułeczki. Rocznie w apte-
kach nabywców znajduje około 900 tys. opakowań 
tego typu preparatów. 

Ale czy te środki faktycznie likwidują tzw. kaca?
Producenci zachwalają swoje specyfiki na wiele 

sposobów, a osoby zażywają te środki w nadziei na 
dobrą, nie zepsutą kacem następnego dnia, zabawę. 
Złe samopoczucie pojawia się jako okres przejścio-
wy. Jest wynikiem oczekiwania organizmu na wy-
dalenie szkodliwej dla niego substancji. 

Kiedy postanowimy wprawić się w dobry humor 
przy pomocy alkoholu z całą pewnością wypłucze-
my z organizmu ogromne ilości niezbędnych mine-
rałów, głównie potasu i magnezu. Znacząco zaburzy 
to jego równowagę elektrolityczną. To z tego powodu 
producenci „leków na kaca” zalecają przed alkoholo-
wą imprezą zaopatrzenie się w środki uzupełniające 
poziom elektrolitów w organizmie. 

Poza tym, leki te zazwyczaj zawierają składniki 
przeciwbólowe oraz przyspieszające usuwanie sub-
stancji toksycznych z organizmu. Zawarta w nich 
witamina C ma za zadanie likwidować wolne rod-
niki – bardzo reaktywne związki powodujące stres 
oksydacyjny i niszczące komórki w organizmie. Wi-
taminy z grupy B – przeciwdziałają złemu samopo-
czuciu i nastrojowi depresyjnemu mogącemu się po-
jawić w osławionym „dniu po”. 

Niektóre preparaty polecane na kaca zawierają w 
swoim składzie tylko kwas acetylosalicylowy o dzia-
łaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciw-
gorączkowym. Zastosowanie tych leków w przypad-
ku kaca, będzie sprowadzać się tylko do działania 
przeciwko bólowi głowy.

Ale czy stosowanie środków na kaca rozwiązu-
je problem?

Tuż po imprezie, kiedy organizm zamroczony 
jest alkoholem, nie należy zażywać żadnych środ-
ków przeciwbólowych, nawet aspiryny, lub co gor-
sza – uspokajających. Mieszanie z nimi alkoholu 
może spowodować uszkodzenie wątroby, nerek, a 
nawet układu krążenia.

Ponadto tzw. leki na kaca nie zmniejszają zawar-
tości alkoholu w organizmie. Oznacza to, że kiedy 
wydaje się, że jesteśmy trzeźwi to w rzeczywistości 
badanie może wykazać niedozwolone stężenie al-
koholu we krwi, które może przysporzyć wiele kło-
potów prawnych – w przypadku np. kierowania sa-
mochodem w kilka godzin po spożyciu alkoholu.

Jeszcze nikomu na świecie nie udało się wyna-
leźć antidotum na wszystkie dolegliwości związane 
z kacem. Najlepszym sposobem na walkę z nim jest 
ograniczenie spożycia alkoholu.

Grzegorz Stępniowski

Co grozi palaczowi?

W początkowych przypadkach Podczas długiego nałogu palenia

– Nieprzyjemny oddech.
– Częsta zgaga.
– Pogorszenie się cery i paznok-
ci (skóra staje się szara i ziemista).
– „Zęby palacza” – szare z cha-
rakterystycznym nalotem.
– Częste infekcje dróg oddecho-
wych.

– Choroby żołądka i dwunastnicy.
– Choroby układu oddechowego takie jak przewlekłe zapalenie 
oskrzeli, rozedma płuc.
– Zwiększa się ponad trzykrotnie ryzyko wystąpienia zawału ser-
ca i udaru mózgu.
– Ryzyko impotencji i bezpłodności.
– Nowotwory krtani, trzustki, nerek.
– Rak płuc.
– Kobiety które paliły podczas ciąży narażone są na ryzyko wy-
stąpienia wad wrodzonych u ich dziecka.

źródło: Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi.

NiE tRAĆ czAsu i piENiĘDzY – 
RzuĆ pAlENiE!

Palenie 1 papierosa zabiera Ci około 10 minut czasu Twojego życia.
Dziennie wypalenie 1 paczki papierosów zajmuje 3 godziny i 30 minut.
Rocznie – to prawie 1160 godzin!
W ciągu 10 lat to aż 12 000 godzin!
Oznacza to, iż ponad 1,5 roku czyli równe 500 dni swojego życia w ciągu 10 lat przeznaczasz na 

systematyczne trucie siebie i innych dymem tytoniowym.
* * *

Jeśli pali tylko 1 osoba w rodzinie, która wypala przeciętnie 1 paczkę dziennie (cena najtańszych pa-
pierosów ok. 8 zł), to za pieniądze zaoszczędzone na papierosach może ona kupić:

Czas Oszczędności Korzyści

1 tydzień 56 złotych książka, bilety do kina dla 3 osób.
4 miesiące 898 złotych rower, robot kuchenny, DVD, lub inny potrzebny przedmiot.
6 miesięcy 1344 złotych telewizor, monitor do komputera, meble lub inne akcesoria.
1 rok 2688 złotych dwutygodniowe wczasy w Chorwacji lub Egipcie.

A co jeśli w domu palą 2 osoby?
Koszty poważnie rosną.

żółtY tYDziEń
Tegoroczna jesienna edycja Żółtego Ty-

godnia – jak poinformował nas – Państwo-
wy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżaj-
sku trwałą od 8 do 19 października. To XXV 
edycja ogólnopolskiej akcji, której ideą jest 
edukacja na temat zagrożeń związanych z 
wirusowym zapaleniem wątroby typu A 
(WZW A) i typu B (WZW B) oraz popula-
ryzacja szczepień ochronnych jako spraw-
dzonej profilaktyki tych chorób.

Adresy punktów szczepień, biorących udział 
w akcji, podane zostały na stronie www.zolty-
tydzien.pl.

Komu zagraża wirusowe 
zapalenie wątroby?

Wirusowe zapalenia wątroby typu A i typu B to 
jedne z najczęściej występujących chorób zakaź-
nych na świecie, które nadal stanowią poważne i 
realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Ważną 
rolę odgrywa wiedza na temat choroby, świado-
mość, w jaki sposób można jej uniknąć oraz prze-
konanie o zaletach skorzystania ze szczepień, któ-
re długotrwale zabezpieczą i uodpornią organizm. 

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW 
A) potocznie nazywane chorobą brudnych rąk 
jest jedną z najczęściej diagnozowanych cho-
rób zakaźnych na świecie. Choroba przenoszo-
na jest najczęściej drogą pokarmową przez za-
nieczyszczoną wirusem żywność oraz wodę. 
Zdarza się, że do przeniesienia wirusa docho-
dzi za pomocą niesterylnych narzędzi medycz-
nych, przez zakażoną krew oraz kontakt płcio-
wy z osobą chorą. 

Wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW 
B) nazywane również żółtaczką wszczepien-
ną to dosyć poważna choroba zakaźna, która w 
skrajnych przypadkach może prowadzić nawet 
do śmierci. WZW B można zarazić się na wie-
le sposób, jednak do najczęstszych przyczyn za-
licza się:

 – stosunki seksualne z chorą osobą,
 – kontakt z krwią chorego,
 – transfuzje zakażonej krwi,
 – zabiegi chirurgiczne – niestety w znacznej 

większości, bo aż w 60% do zakażenia wirusem 
dochodzi w placówkach medycznych, najczęściej 
przez niedostatecznie zdezynfekowany sprzęt,

 – zabiegi kosmetyczne,
 – kontakt z płynami ustrojowymi chorego (np. 

z organizmu matki na dziecko w trakcie ciąży).
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kYOkusHiN kARAtE  
20 lAt w lEżAjsku

Centralnym punktem obchodów dwudziestej rocznicy powstania Leżajskiego Klubu Kyoku-
shin Karate (LKKK) był rozegrany 29 września 2012 roku międzynarodowy turniej „IKO GA-
LIZIA CUP 2012”.

Leżajski turniej już wiele miesięcy wcześniej 
znalazł się w oficjalnym kalendarzu imprez fir-
mowanych przez największą i najbardziej presti-
żową światową organizację, jaką jest International 
Karate Organization (IKO). Informacja na oficjal-
nej stronie IKO spowodowała, że turniej cieszył 
się wielkim zainteresowaniem zarówno w kraju 
jak i za granicą.

Zawody zorganizowane zostały w największej 
w powiecie leżajskim hali widowiskowo-sporto-
wej Zespołu Szkół Licealnych. A mimo to z trudem 
zmieścili się w tym obiekcie wszyscy zawodnicy, 
organizatorzy i widzowie. Samych tylko zawodni-
ków zgłoszonych do turnieju było 311 z 45 klubów.

Karatecy reprezentowali sześć krajów. Oprócz 
Polski w turnieju udział wzięły ekipy z Ukrainy, 
Słowacji, Hiszpanii, Węgier i Białorusi. Ze swoimi 
ekipami do Leżajska przyjechali również liderzy 
narodowych organizacji IKO: z Kersonu na Ukra-
inie shihan S. Vsevolodov (5 dan), z Barcelony 
shihan D. Lorente (5 dan) i z Budapesztu shihan 
K. Halasz (5 dan). Nasz kraj reprezentowali lide-
rzy polskiej IKO shihan E. Dadzibug (5 dan) z 
Sosnowca i shihan J. Czerniec (5 dan) z Lublina.

Najbardziej utytułowanymi zawodnikami, 
jacy wzięli udział w turnieju, byli: Eldar Isma-
ilov (Ukraina) aktualny Mistrz Europy Senio-

rów, Marianna Werbitska (Ukraina) aktualna 
Mistrzyni Europy seniorek, Vanessa Martinez 
(Hiszpania) medalistka ostatnich Mistrzostw 
Europy i Vivien Halasz (Węgry) medalistka 
„All American Open 2012”.

Rywalizacja na turnieju stała na bardzo wyso-
kim poziomie. Szczególnie goście z Ukrainy wy-
soko zawiesili poprzeczkę pokazując bardzo do-
bre przygotowanie do turnieju. Potwierdzeniem 
dominacji Ukraińców w wielu kategoriach było 
zdobycie przez nich pierwszego miejsca w klasy-
fikacji drużynowej turnieju.

Przy tak dużej liczbie uczestników turnieju bar-
dzo ważnym elementem przygotowań tej impre-
zy sportowej było dokładne rozplanowanie zawo-
dów. Po raz pierwszy w zawodach organizowa-
nych przez LKKK wykorzystano metodę stoso-
waną na największych turniejach. Polega ona na 

nadaniu każdemu zawodnikowi i każdej walce 
(od eliminacji po finał) indywidualnego numeru. 
Zawodnicy dokładnie wiedzieli, kiedy odbywają 
się ich walki, organizatorzy „panowali” nad kolej-
nością walk i zawodnikami mimo czasem młode-
go wieku i niekiedy bariery językowej. Komuni-
katy w czasie zawodów, zapowiedzi na trzech ma-
tach, gdzie równolegle odbywała się rywalizacja, 
prowadzone były w języku polskim i angielskim.

Wydaje się, że wielomiesięczny trud włożony w 
organizację turnieju pozwolił na sprawne rozegra-
nie tak dużej międzynarodowej imprezy.

Podczas turnieju rozdane zostały pamiątkowe 
nagrody dla wspomagających pracę sportowo-
-wychowawczą prowadzoną od dwudziestu lat 
przez Leżajski Klub Kyokushin Karate. Nagro-
dami wyróżnieni zostali miedzy innymi poseł na 
Sejm RP Zbigniew Rynasiewicz, samorządowcy 
w tym burmistrz Leżajska Piotr Urban, burmistrz 
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Jerzy Paul, kierow-
nicy współpracujących klubów, działacze, zawod-
nicy i inne osoby, bez których wsparcia leżajski 
klub nie miałby tylu sukcesów i tak silnej pozycji 
w polskim karate Kyokushin.

Turniej stał na bardzo wysokim poziomie, or-
ganizacyjnym i sportowym. Można było zobaczyć 
wiele widowiskowych i efektywnych walki w wy-
konaniu zawodników z czołówki europejskiej. 
Nagrody zwycięzcom poszczególnych katego-
rii wręczali starosta leżajski Marek Kogut, prezes 
LKKK Mirosław Holda i prezes Polskiej Federacji 
Karate Kyokushin Shihan Eugeniusz Dadzibug.

Na tradycyjnym po zawodach spotkaniu (sa-
jonara) z udziałem organizatorów i reprezentan-
tów goszczących ekip doszło do podsumowania 
zarówno właśnie zakończonych zawodów jak i ca-
łej dwudziestoletniej działalności Klubu. Goście 
zarówno z Białoruasi, Ukrainy jak i z Hiszpanii 
złożyli na ręce sensei Dariusza Burdy podzięko-
wanie za zaproszenie na turniej, ale też zaprosi-
li leżajską ekipę do odwiedzenia Kersonu (Ukra-
ina) i Barcelony.

(sdb)
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zdrowie i uroda

sEkREtY GARNkA
Kuchnia „Biuletynu Miejskiego” 
pod redakcją specjalistki 
w dziedzinie żywienia 
Hanny Janiszewskiej-Celej

tYlkO tY
pod redakcją
Małgorzaty Jakubowskiej

smAkOłYki 
z DYNi

Ta pora roku, to czas kończących się zbio-
rów późnych odmian owoców i warzyw. W 
ogrodach i na polach jako ostatnie pozostały 
tylko dynie i jarmuż. Za to na straganach są 
kabaczki, papryka, pomidory, cebule, ziem-
niaki... Jedną z zalet jest to, że można je wy-
drążyć, piec i zapiekać. 

Pomarańczowe dynie to nie tylko surowiec dla 
przetwórstwa, ozdoby stołów albo lampiony na 
Halloween. Nadają się one do sporządzania de-
serów, zup, dodatków do mięs a nawet do fasze-
rowania i pieczenia. Dynie są warzywem, które 
można długo przechowywać (najlepiej w tempe-
raturze 0–4o C) nawet do pół roku. 

Słodkawy miąższ dojrzałych dyń zawiera spo-
ro cukrów, β-karotenu, błonnika, witaminy C, PP, 
B1, soli mineralnych np. wapnia, żelaza, magnezu. 
W medycynie ludowej, dynia stosowana była przy 
biegunkach, schorzeniach reumatycznych, choro-
bach nerek, wątroby i nadciśnieniu. W postaci su-
rowej polecano ją jako lek na zaparcia. Pestki dyni 
bogate są w tłuszcz, fitosterole, kwasy organiczne i 
substancje działające przeciwrobaczo, dlatego wy-
korzystuje się je do leczenia tasiemczyc. Jadalne 
są kwiaty dyni i warzyw dyniowatych np. cuki-
nii, kabaczków. Dodaje się je na surowo do sała-
tek i zup. Doskonale smakują też smażone w cie-
ście naleśnikowym. Taką potrawę należy zacząć 
przygotowywać od sporządzenia ciasta, a dopiero 
potem zrywać kwiaty, które niestety bardzo szyb-
ko więdną. 

Kabaczki, cukinie ze względu na swój kształt 
doskonale nadają się do nadziewania i pieczenia. 
Za każdym razem używając innych składników 
np. kaszy, ryżu, grzybów, czosnku, żółtego sera i 
pikantnych przypraw uzyskamy różnorodny efekt 
smakowy. Do nadzienia jarskiego dodane mięso, 
boczek lub kiełbasa sprawią, że z lekkiego dania 
kolacyjnego nadziewany kabaczek stanie się sy-
tym daniem obiadowym. 

Zupa z dyni na kwaśno
Składniki: 50 dag miąższu dyni, 3 szklanki 

bulionu warzywnego, 1 łyżka masła, 3/4szklanki 
śmietany, 3 łyżki koncentratu pomidorowego, po 
2 łyżki posiekanej pietruszki i koperku, sól, cu-
kier do smaku. Wykonanie: Oczyszczony z pe-
stek miąższ dyni pokroić w kostkę, zalać szklan-
ką gorącego bulionu warzywnego, dodać masło, 
gotować, aż dynia będzie miękka. Dynię przetrzeć 
przez sito, wlać resztę podgrzanego bulionu, do-
dać koncentrat pomidorowy i śmietanę, doprawić 
do smaku solą i cukrem. Zupa powinna być po-
dana gorąca z makaronem, ryżem lub grzankami 
i posypana zieleniną. 

Faszerowana pieczona dynia
Składniki: 1mała dynia (~2 kg), 15 dag so-

czewicy, 20 dag ryżu, 2 cebule, 4 pomidory, 10 
dag żółtego sera, pęczek włoszczyzny, 2–3 łyżki 
oleju, słodka i ostra papryka, tymianek, pieprz. 
Wykonanie: Ryż ugotować na pół twardo. Dynię 
umyć, odkroić wierzch, wybrać pestki i włókna, 
natrzeć środek papryką, tymiankiem, solą i pie-
przem. Umytą cebulę obrać, opłukać, posiekać, 
podsmażyć na złoto na rozgrzanym w rondlu 
oleju, dodać opłukaną soczewicę i drobno po-
siekaną włoszczyznę. Smażyć ok. 4 minuty, cią-
gle mieszając. Dodać sparzone, obrane ze skórki 
i pokrojone pomidory. Ser żółty zetrzeć na gru-
bej tarce, dodać do warzyw razem z podgoto-
wanym ryżem. Farsz wymieszać, doprawić do 
smaku solą i pieprzem i włożyć do dyni. Przy-
kryć odciętym wierzchem. Piec ~70 minut w 
temperaturze 200o C. Po upieczeniu wybierać z 
dyni farsz wraz z miękkim miąższem. Podawać 
na talerzach posypanych posiekaną pietruszką z 
ostrym keczupem.

Dynia w przecierze z winogron 
na ostro

Składniki: 1 kg dyni, 75 dag 40 dag cukru, 1 
łyżeczka skórki pomarańczowej lub cytrynowej, 
2–3 ziarenka ziela angielskiego, szczypta cynamo-
nu, 2 goździki. Wykonanie: Dojrzałą dynię po ob-
raniu ze skóry pokroić w kostkę lub słupki albo 
wydrążyć kulki. Dynię włożyć na 2 min do wrząt-
ku i odcedzić. Winogrona opłukać, przebrać, za-
gotować, przetrzeć przez sito. Do przecieru dodać 
cukier, przyprawy, skórkę pomarańczową, zagoto-
wać. Dynię ułożyć w słoikach, zalać przecierem. 
Zamknąć słoiki, pasteryzować ~ 20 min. (małe 
0,5 l, większe o 5 min. dłużej). Odstawić słoiki na 
3–4 tygodnie w chłodnym i ciemnym miejscu i 
dopiero wtedy można je wykorzystać np. jako do-
datek do mięs, wędlin i pasztetów. 

Dynia przyrządzona bez ostrych przypraw 
może być podawana jako deser lub dodatek do 
innych deserów.

Kabaczki faszerowane
Składniki: 4 młode, średniej wielkości kabacz-

ki, 100 g bekonu, 1 cebula, 1 ząbek czosnku, 200 
g brokułów, 2 łyżki stołowe startego żółtego sera, 
2 łyżki stołowe jogurtu naturalnego, 1 łyżka sto-
łowa ziaren sezamu, 1 marchewka, sól, pieprz. 
Wykonanie: Kabaczki dokładnie umyć, osuszyć, 
nie obierać, przekroić wzdłuż na pół. Wydrążyć 
miąższ ze środków i drobno posiekać. Kabaczki 
ułożyć w naczyniu żaroodpornym wysmarowa-
nym olejem. Brokuły opłukać, podzielić na nie-
wielkie różyczki. Czosnek i cebulę obrać, opłu-
kać, drobniutko posiekać. Bekon pokroić w drob-
ną kosteczkę. Na rozgrzanej patelni podsmażyć 
bekon, dodać cebulę, czosnek, chwilę smażyć. Do-
łożyć miąższ kabaczka, brokuły , smażyć kilka mi-
nut, doprawić solą i pieprzem do smaku. Zdjąć z 
ognia, dodać jogurt i wymieszać. Gotowym far-
szem napełnić kabaczki. Starty ser wymieszać z 
ziarnem sezamu i posypać kabaczki. Zapiekać 25 
minut w piekarniku nagrzanym do temperatury 
200oC aż wierzch się zrumieni, a kabaczki będą 
miękkie. Podawać gorące, posypane startą mar-
chewką. 

kuRzE łApki? 
pREcz z mOicH 
Oczu!

Oczy są zwierciadłem duszy. Piękne 
oczy są też niewątpliwie ozdobą twarzy. 

Ale aby tak było, należy najpierw zadbać 
o skórę wokół nich. To właśnie te partie twa-
rzy bezlitośnie zdradzają nasz wiek i gorsze 
samopoczucie. Decydują czy twarz wygląda 
młodo i świeżo, czy wręcz przeciwnie – wy-
daje się zmęczona i starsza niż jest w rzeczy-
wistości.

Pełne chemii kremy pod oczy kosztują spo-
ro, a nie zawsze radzą sobie ze zmarszczkami i 
– co najgorsze – coraz częściej uczulają. Dzię-
ki naturalnym preparatom odmłodzisz spojrze-
nie, a kurze łapki pozostaną minionym wspo-
mnieniem.

RANO – NAWILŻANIE
Zanurz opuszki palców wskazujących w żelu 

lub olejku i wklep preparat dookoła oka, od ką-
cika zewnętrznego do wewnętrznego. Jeśli użyłaś 
olejku, po 5 minutach możesz zetrzeć jego nad-
miar wacikiem nasączonym naparem ze świetli-
ka lub wodą różaną.

Żel aloesowy
Zmieszaj 2 łyżki miąższu z liścia aloesu, 2 ły-

żeczki soku z ogórka, 1/2 łyżeczki skrobi kuku-
rydzianej lub ziemniaczanej, podgrzewaj chwil-
kę w garnuszku. Dobrze wymieszaj i poczekaj, aż 
wystygnie.

Olejek rozmarynowy
Do 2 łyżeczek olejku ze słodkich migdałów do-

daj 3–4 krople olejku rozmarynowego. Wlej do 
buteleczki z ciemnego szkła, wstrząśnij.

WIECZOREM – ODŻYWIANIE
Kiedy idziesz spać, możesz zaserwować skórze 

bogatszy preparat. Nakładaj go na dolną powiekę 
i kurze łapki, uważając by nie dostał się do oczu.

Nagietkowy mix
Weź po pół łyżeczki suszonej mięty, kwiatów 

nagietka i korzenia łopianu oraz ćwierć szklanki 
oliwy. Wymieszaj, odstaw na 2 tygodnie w ciem-
ne, chłodne miejsce. Odcedź i przelej do ciem-
nej buteleczki, trzymaj w lodówce przez miesiąc.

Lawendowe serum
Zmieszaj w buteleczce 3 łyżki olejku jojoba, 

2 łyżki oleju z pestek winogron, 5 kropli olejku 
lawendowego, 3 krople olejku rumiankowego, 2 
krople olejku bergamotkowego. Wstrząśnij.

2 RAZY W TYGODNIU MASKA
Masz więcej czasu? Zrób dla swoich oczu coś 

extra. Maseczka wygładzi naskórek wokół nich, a 
Ty się zrelaksujesz.

Kompres z miodu i ziemniaka
Zetrzyj surowego ziemniaka i zmieszaj go w 

miseczce z łyżką oliwy. Skórę wokół oczu posma-
ruj miodem, poczekaj 5 minut. Połóż się, zamknij 
oczy i nałóż na nie ziemniaczaną masę. Odpo-
czywaj 15 minut. Maseczkę zmyj przegotowaną 
wodą.

Okład żółtkowo-maślany
Zmieszaj żółtko z łyżeczką rozpuszczonego i 

ostudzonego do temperatury pokojowej masła. 
Nałóż na powieki na 15 minut, spłucz chłodną 
przegotowaną wodą.

Maska białkowa
Do białka z jajka dodaj 3 krople cytryny, wy-

mieszaj, nasącz miksturą 2 waciki bawełniane, po-
łóż pod oczami na 10 minut. Zmyj ciepłą a potem 
zimną wodą.
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pucHAR pOlski 
w „jEDYNcE”

3 października br. w Szkole Podstawowej 
nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku od-
był się mecz Pucharu Polski w tenisie stoło-
wym pomiędzy zawodnikami Uczniowskie-
go Klubu Sportowego SP1, a SPAR AZS Po-
litechnika Rzeszowska.

Leżajscy zawodnicy wystąpili w składzie: Urba-
nik Wiesław, Dawid Sowa, Andrzej Mazurkie-
wicz, natomiast goście: Tomasz Lewandowski 
– mistrz Polski w grze podwójnej, akademicki 
mistrz Europy, Michał Dąbrowski – młodzieżo-
wy mistrz Polski oraz Rafał Stąpor. Sędzią meczu 
był Sylwester Drożdżal. Zawodnicy gości wystę-
pują w ekstralidze tenisa stołowego, natomiast go-
spodarze w IV lidze. Goście byli zdecydowanymi 
faworytami tego pojedynku. Udowodnili to, wy-
grywając spotkanie 4:0. 

W czasie meczu kibice mogli podziwiać grę 
najlepszych tenisistów stołowych w Polsce oraz 
występy artystyczne uczennic z klasy VI Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Leżajsku. Piosenki w wyko-
naniu: Diany Cisek, Julii Kurasiewicz, Dominiki 
Ciągło, Pauli Majder, Agnieszki Witek uświetni-
ły mecz Pucharu Polski. Wszyscy obecni po za-
kończonym spotkaniu wzięli udział w losowaniu 
nagród rzeczowych. Losowanie przeprowadził 
Ryszard Pysz dyrektor szkoły oraz Anna Dąbek 
przedstawiciel Browaru w Leżajsku.

Sekcja tenisa stołowego w naszym mieście 
wspierana jest przez Burmistrza Miasta Leżaj-
ska, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Dyrektora 
Browaru w Leżajsku oraz Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej nr 1, którym bardzo dziękuję. Impre-
za zorganizowana w „Jedynce” przyczyniła się, iż 
zwiększyło się zainteresowanie dzieci tenisem sto-
łowym. Wspólne pamiątkowe zdjęcie, autografy, 
ciekawe tenisowe zagrania oraz oprawa artystycz-
na na długo zostanie w pamięci wszystkich obec-
nych na tym spotkaniu.

Prezes UKS SP1
Andrzej Mazurkiewicz

AwANs DO mistRzOstw pOlski
W dniach od 30 września do 7 października br. w Wierchomli Małej (woj. małopolskie) odby-

ły się Mistrzostwa Makroregionu Młodzików w szachach do lat 9. Nasze miasto reprezentował 
uczeń III klasy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku – Jakub Stępniowski.

W turnieju tym startowali najlepsi szachiści z 
województwa podkarpackiego oraz małopolskie-
go i walczyli o pięć pierwszych miejsc, które da-
wały prawo do udziału w Mistrzostwach Polski. 
Zawodnicy codziennie rozgrywali po jeden partii 
szachowej, mając 90 minut na całą partię. Najlep-
szym zawodnikiem okazał się Jakub Stępniowski, 
który na dziewięć możliwych punktów zdobył sie-
dem. Jakub po raz kolejny potwierdził swoje wy-
sokie szachowe umiejętności.

Na co dzień Jakub Stępniowski uczestniczy w 
zajęciach sekcji szachowej Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego przy SP1 w Leżajsku, działającej 
od dwunastu lat w naszym mieście. Nauczycie-
lem – instruktorem szachowym jest Andrzej Ma-
zurkiewicz.

Serdecznie gratulujemy Jakubowi sukcesu i 
życzymy jak najlepszego miejsca w czasie Mi-
strzostw Polski.

(bw)

ORlikVOllEYmANiA 2012
We wrześniu br. rozpoczęła się II edycja Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatko-

wej dziewcząt i chłopców ORLIKVOLLEYMANIA.
Rozgrywki prowadzone były z podziałem na 

dziewczęta i chłopców w dwóch kategoriach wie-
kowych (rocznik 1999–2000 oraz 1997–1998). Do 
turnieju eliminacyjnego w obu rocznikach przy-
stąpiły zawodniczki UKS „Trójka” Leżajsk pod-
opieczne Daniela Domagały. Wygrały eliminacje 
w obu kategoriach i awansowały do Finału Wo-
jewódzkiego.

W Finale Wojewódzkim spotkało się po 8 naj-
lepszych zespołów z każdej kategorii wiekowej. 
Rywalizację toczono w dwóch grupach po 4 ze-
społy grając „każdy z każdym” do dwóch wygra-
nych setów. W kategorii młodszej zespołowi z Le-
żajska nie udało się wyjść z grupy – wygrał ze Sta-
lową Wolą 2:1, ale poniósł porażkę z zespołem 
z Tarnobrzega 2:0 i Debicy 2:1. Ostatecznie za-
jął IV miejsce w grupie. Na pocieszenie dziew-
czynom została świadomość, że rywalizowały z 
zespołami złożonymi z zawodniczek wyłącznie 
rocznika 1999. 

W starszej kategorii bezkonkurencyjne były 
starsze koleżanki z „Trójki”, które wygrywając 
wszystkie mecze po 2:0 zapewniły sobie tytuł Mi-
strzyń Województwa i tym samym otrzymały pra-
wo gry w Finale Ogólnopolskim, który odbył się 
w Sopocie 7 października.

Sopocki finał przywitał uczestników deszczem 
i chłodem co miało duży wpływ na wyniki roz-

grywek (wiele niespodziewanych wyników). Or-
ganizator nie był przygotowany na takie warun-
ki i przeniesienie turnieju na halę sportową, co 
spowodowało wiele napięć wśród trenerów i za-
wodników. Zespół UKS Leżajsk w swojej grupie 
rywalizował z zespołami z Wrześni, Częstocho-
wy oraz Skarżyska Kamiennej. Wszystkie mecze 
leżajskich siatkarek pechowo toczyły się w cza-
sie opadów deszczu co nie pozwoliło na pokaza-
nie wszystkich swoich umiejętności siatkarskich 
i miało po część wpływ na osiągnięte wyniki: Le-
żajsk – Września 1:2, Leżajsk – Skarżysko 1:2, Le-
żajsk – Częstochowa 0:2.

Brak awansu do rozgrywek ćwierćfinałowych 
turnieju nie miał wielkiego znaczenia gdyż w 
takich warunkach najważniejsze było zdrowie 
dziewczyn i aby nie uległy kontuzji o którą nie 
trudno na śliskiej i mokrej trawie. 

Trener zespołu Daniel Domagała podsumo-
wał wyjazd do Sopotu „Jesteśmy w trakcie roz-
grywek Ligii Wojewódzkiej Kadetek zdrowie 
moich zawodniczek jest na pierwszym miejscu 
i gra na 100 procent w takich warunkach mo-
głaby się źle skończyć, dla nas celem jest awans 
do ćwierćfinału Mistrzostw Polski Kadetek do 
którego takimi pośrednimi turniejami chcemy 
się jak najlepiej przygotować, ale nie kosztem 
zdrowia.”

Skład zespołu UKS „Trój-
ka” (1999/2000): Sylwia Ta-
rajko, Sabina Franus, Sara 
Kosiarska, Weronika Gdula, 
Olga Zatońska.

Skład zespołu UKS „Trój-
ka” I (1997/1998): Magdale-
na Trębacz, Maria Bigas, Ka-
tarzyna Zięzio, Elżbieta Ma-
terna, Rozalia Tworek, Moni-
ka Konior, Zuzanna Kosiar-
ska, Mirosława Kowal.

Skład zespołu UKS „Trój-
ka” II (1997/1998): Paulina 
Popowicz, Magdalena Kozy-
ra, Gabriela Kania, Magdale-
na Ćwikła.

(dd)
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Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Jesienne zawody Koła PZW Leżajsk „San” nr 18
16 września 2012

Oto zwycięzcy zawodów:
1. Sylwester Kamiński – 4375 pkt., 2. Zbigniew Pawul – 4620 pkt., 3. Tomasz Kaszycki – 3000 pkt., 4. 

Dawid Ćwikła – 2800 pkt., 5. Łukasz Bereziewicz – 2620 pkt., 6. Mariusz Pajer – 2260 pkt. 
W zawodach wzięło udział 34 zawodników.

Zawody o Puchar Prezesa 
Koła Nowa Sarzyna i Puchar 
Komendanta SSRyb. powiatu 

leżajskiego
14 października br. odbyły się zawody o Pu-

char Prezesa Koła Nowa Sarzyna i Puchar Ko-
mendanta SSRyb. powiatu leżajskiego (dla straż-
ników). Zawody zostały przeprowadzone na rze-
kach San i Trzebośnica. 

Spośród 17 startujących tylko kol. Stanisławo-
wi Czarnieckiemu udało się złowić rybę – klenia 
37,5 cm. W tej sytuacji zawody o Puchar Komen-
danta SSRyb. zostały przeniesione na 21 paździer-
nika br. – Spinningowe Zawody Jesienne Koła Le-
żajsk nr 18.

Do wygrania w tych zawodach były liczne na-
grody, na „otarcie łez” zostały one rozlosowane 
wśród pozostałych uczestników zawodów. Część 
nagród ufundował Prezes Koła PZW „Szuwarek” 
Nowa Sarzyna kol. Robert Danys.

Wodom Cześć!
Stanisław „Esox” Mączka

www.pzw.org.pl/1324
www.pzw.org.pl/1295

stanislaw.maczka@interia.pl

Witam w kolejnym wydaniu BM. Wszystkim 
zainteresowanym polecam śledzenie wyników z 
rozgrywek szachowych IV ligi, które rozpoczę-
ły się 14 października 2012 r. w Rudniku nad 
Sanem. Leżajska drużyna reprezentująca sek-
cję szachową Uczniowskiego Klubu Sportowego 
przy Szkole Podstawowej nr 1 w składzie: Da-
riusz Malita, Andrzej Mazurkiewicz, Krzysztof 
Stachowicz, Marek Piędel, Jakub Stępniowski 
oraz Ewelina Półtorak po trzech rundach zdo-
była cztery punkty, remisując dwa pojedynki i 
jeden wygrywając. Wyniki zamieszczone zo-
stały pod adresem: http://www.chessarbiter.
com/turnieje/2011/tdr_4771/

Tradycyjnie, zachęcam do rozwiązania sza-
chowych zadań.

Powodzenia!!!
Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe).
Rozwiązania zadań z ostatniego kącika sza-

chowego w BM:
Zad. 1: Ke5, c6, Hh7 – mat, zad. 2: Ha1, g5, 

Hh8 – mat, zad. 3: Hh8, Ka1, Wc1 – mat, zad. 
4: Hg4, K:e8, Hg8 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz
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wiRtuOz siAtkówki 
w lEżAjsku

21 września br. wydarzyła się w Leżajsku siatkarska uczta. Po raz pierwszy miejscowi kibi-
ce siatkówki widzieli w akcji jednych z najlepszych siatkarzy świata, do których zaliczani są za-
wodnicy Resovii, aktualnego mistrza Polski.

Przyjazd sportowców, reprezentujących kilka 
krajów w składzie rzeszowskiej drużyny, zelektry-
zował i zmobilizował leżajskach miłośników tej 
pięknej dyscypliny sportu. Przeciwnikami rzeszo-
wiaków był liczący się w Europie zespół Fener-
bahce Grundig Stambuł, reprezentujący najwięk-
sze miasto kontynentu. W drużynie gości, obok 
innych znakomitych zawodników, wystąpił jeden 
z najlepszych siatkarzy świata ostatniej dekady – 
Serb Ivan Miljković. 

Miljković to wciąż jeszcze grająca na najwyż-
szym poziomie legenda dyscypliny. Jest dla siat-
kówki tym, czym dla piłki nożnej Ronaldo, Mes-
si czy też Edson Arantes do Nascimento da Si-
lva, znany lepiej jako Pele. Grał w reprezenta-
cjach przez kilkanaście lat, w tym roku postano-
wił zająć się, jak to nazwał, prywatnymi sprawa-
mi i poświęcił się tylko siatkówce klubowej. Zdo-
był w siatkówce prawie wszystko, co można było 
uzyskać w turniejach mistrzowskich. Cezurami 
jego wielkiej przygody sportowej i międzynaro-
dowych sukcesów są: MŚ w Japonii w 1998 roku 
(miał wówczas 19 lat) i ME w 2011 rozegrane 
w Austrii i Czechach (miał lat 32). Oba turnie-
je zakończone na podium. I choć jego kariera to 
pasmo sukcesów, czuje zapewne niedosyt – nie 
był mistrzem świata ani zwycięzcą LŚ, choć był 
w niej, w poszczególnych edycjach wielokrotnie 
najlepszym zawodnikiem. 

Największym z osiągnięć Serba jest bez wątpie-
nia zwycięstwo w IO w Sydney w 2000 roku. Jugo-
sławia, którą Ivan reprezentował zagrała w skła-
dzie: V. Batem, S. Boškan, A. Gerić, N. Grbić, V. 
Grbić, S. Kovač, Đ. Mešter, V. Mijać, I. Miljko-
vić, V. Petković, G. Vujević, I. Vušurović. Druży-
na prowadzona przez Zorana Gajićia zaprezen-
towała w Sydney kosmiczny poziom, gromiąc w 
finale Rosję 3:0. Gra zwycięzcy turnieju znamio-
nowała nową jakość w siatkówce męskiej, a me-
cze z udziałem braci Grbić, zwłasza Nicoli, a także 
Gerićia i Miljkovicia były synonimem wirtuozerii 
i zawsze anonsem wielkiej uczty dla kibiców. Pa-
smo największych sukcesów drużyn narodowych 
Miljkowicia to największe turnieje siatkarskie: MŚ 
– 3 m. w 2010 we Włoszech, ME – 1 miejsce w 
Ostrawie (2001) i wspomniane w Wiedniu (2011), 
gdzie 12 lat wcześniej Jugosławia była 3, podob-
nie jak Serbia w 2005 i 2007. LŚ: cztery razy fi-
nał (2003, 2005, 2008, 2009), lecz żadnego zwy-
cięstwa, dwa razy brąz (2002, 2004). Lecz indy-
widualnie był bardziej zauważalny w drużynie 
narodowej. MVP LŚ został czterokrotnie (2001, 

2002, 2003, 2005), a najlepszym atakującym w 
tych rozgrywkach aż 5 razy (2002, 2003, 2005, 
2008, 2009). O jego wszechstronności świadczy 
fakt, iż w innych klasyfikacjach siatkarskich tak-
że zwyciężał. 

Wybrano go najlepszym zawodnikiem LŚ m. 
in. w 2003 roku. Ważne to z tego powodu, iż 
znawcy męskiej siatkówki uważają ten finał za 
najlepszy, stojący na najwyższym poziomie mecz 
w historii dyscypliny. Wówczas to Serbia i Czar-
nogóra uległa w Madrycie Brazylii 2:3, a tie – bre-
ak zakończył się wynikiem 29:31. Z trzech wirtu-
ozów na boisku: Brazylijczyka Gilberto Amauri 
de Godoy Filho znanego lepiej jako Giba i Ser-
bów: Nicoli Grbićia i Ivana Miljkovicia najwyżej 
oceniono Miljkovicia. 

W rozgrywkach klubowych również należy 
nasz bohater do wąskiej elity gwiazd dyscypliny 
pierwszej wielkości: był mistrzem Jugosławii (Par-
tizan Belgrad), Włoch (Lube Banca Macerata), 
gdzie grał przez 7 sezonów, Grecji (Olimpiacos 
Pireus) i Turcji (Fenerbahçe Grundig Stambuł). 
Czterokrotnie zdobywał puchar CEV w tym trzy 
razy z Włochami – polska drużyna nie zdobyła 
nigdy tego trofeum. W 2002 roku walnie przy-
czynił się do zwycięstwa drużyny włoskiej w Li-
dze Mistrzów. Wówczas to finał był rozgrywany w 
Opolu. Przypomnę młodszym czytelnikom, iż Po-
lacy tylko raz sięgnęli po to trofeum w 1978 roku. 
W turnieju w Bazylei zwyciężył Płomień Milo-
wice, pięciokrotny mistrz Polski, który już od 20 
lat nie istnieje. Był to niegdyś wielki polski klub, 
którego barwy reprezentowali mistrzowie świa-
ta 1974 (Meksyk) i mistrzowie olimpijscy 1976 
(Montreal): Ryszard Bosek, Wiesław Gawłowski, 
Włodzimierz Sadalski, Zbigniew Zarzycki.

W 2012 roku, przed IO w Londynie siatkarz 
postanowił zakończyć karierę reprezentacyjną 
zwycięskim meczem z USA w LŚ. Odtąd dyskon-
tuje swe osiągnięcia w klubie, zarabiając jeszcze 
ciągle niemałe pieniądze. Ile, nie wiadomo, lecz 
Olimpiacos nie zdołał w 2010 roku sprostać fi-
nansowo jego zasłużenie wysokiej stawce 700 tys. 
euro za sezon i Miljkovic przeniósł się nad Bosfor. 

Jest sympatycznym, otwartym człowiekiem, a 
uśmiech często gości na jego twarzy. Nic z gwiaz-
dorstwa: często spotyka się i rozmawia z kibicami, 
racząc ich często przyjaznymi gestami czy aneg-
dotami. Praktycznie zawsze jest dyspozycyjny 
dla kibiców i dziennikarzy. Lubiany jest zarów-
no przez kolegów z drużyny jak też i rzesze fa-
nów, szczególnie przez żeńską część widowni. Na 

forach internetowych najczęściej określany jako 
„ciacho”. I to wielkie, 206 cm wzrostu. Jego żoną 
jest Zeljka Mićanović. Miljković jest bardzo upar-
tym i konsekwentnym człowiekiem, dlatego tyle 
w sporcie osiągnął. Jak sam podkreśla, jeśli już się 
czegoś podejmie, to nie odpuszcza, póki nie doj-
dzie do perfekcji. W życiu poza sportowym jest 
specjalistą od organizacji (studia na Uniwersyte-
cie Belgradzkim). 

Jako siatkarz ma imponujące warunki fizyczne: 
przy wzroście ponad 2 m waży ledwie 88 kg, co 
znacznie mu ułatwiło osiągnięcie wysokich „para-
metrów siatkarskich” – zasięg w ataku to 354 cm, 
w bloku zaś 333 cm. 

Ivan Milijković jest bodaj pierwszym mistrzem 
olimpijskim, który zaprezentował się leżajskiej 
publiczności jako czynny sportowiec w dyscypli-
nie, w której zwyciężył w Igrzyskach. Dla miej-
scowych kibiców, zwłaszcza młodych, tych, któ-
rzy rzadko oglądają siatkówkę „na żywo” była to 
niesamowita gratka – zobaczyć w Leżajsku graczy 
należących do światowej czołówki. A wśród nich 
legendę sportu – Ivana Miljkovićia. 

Mistrz w Leżajsku pokazał także swe optymi-
styczne, radosne oblicze. Rozdawał uśmiechy i au-
tografy, chętnie pozując do zdjęć. W meczu za-
kontraktowanym na cztery sety Resovia zwycię-
żyła 3:1 wygrywając trzy pierwsze odsłony. Sę-
dzią głównym spotkania był sędzia międzynaro-
dowy Piotr Dudek, na co dzień nauczyciel w Ze-
spole Szkół Technicznych w Leżajsku, sędzią li-
niowym był uczeń ZST Bartosz Jarek. Nadkom-
plet publiczności w hali Zespołu Szkół Technicz-
nych w Leżajsku miał rzadką możliwość oglą-
dać siatkówkę na takim poziomie i w takim wy-
daniu. I choć potyczka miała charakter towarzy-
ski, przedsezonowy, widzowie poziomem gry byli 
usatysfakcjonowani, a niektóre akcje zawodników 
obu drużyn znamionowały najwyższą klasę mi-
strzowską uczestników meczu. Reprezentanci bo-
daj 7 państw. występujący w obu drużynach. po-
kazali swe nietuzinkowe możliwości a wśród nich 
gwiazda pierwszej wielkości i wręcz siatkarska in-
stytucja – 33-letni Serb Ivan Miljković. 

Janusz Fedirko
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