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dzień za dniem

Złote gody
21 lutego br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Leżajsku odbyła się uroczystość uczczenia nie-

zwykłego jubileuszu czterech par małżeńskich: Ireny i Józefa Martulów, Jana i Marii Doboszów, 
Heleny i Józefa Dyrdów oraz Teresy i Józefa Opalińskich. Obchodzili oni 50. rocznicę ślubu.

Z tej okazji Prezydent RP Bronisław Ko-
morowski przyznał im „Medale za długolet-
nie pożycie małżeńskie”. W imieniu Prezyden-
ta RP wręczył je jubilatom Burmistrz Leżajska 

Piotr Urban. Były gratulacje, życzenia, kwiaty 
i upominki od samorządu miejskiego. Po czę-
ści oficjalnej dostojni goście zaproszeni zosta-
li na poczęstunek – słodycze i owoce. Spotka-

do grobu cadyka
W tym roku rocznica śmierci cadyka Elimelecha, który mieszkał w Leżajsku w XVIII wieku 

i szerzył chasydyzm, przypadła 3 marca.

Przed 227 laty pochowany został on na leżaj-
skim kirkucie. Wiele lat później, w połowie XX 
wieku w miejscu jego pochówku wzniesiony 
został ohel. Do tego miejsca w rocznicę śmier-
ci cadyka przybywają ortodoksyjni żydzi z róż-
nych stron świata, przede wszystkim z Jerozoli-
my i USA, a także Europy, by modlić się przy jego 

NajpiękNiejsZe 
posesje

Burmistrz Leżajska ogłasza „Kon-
kurs na najładniejszą posesję w 2013 
roku”.

Konkurs dotyczy posesji mieszkalnych 
indywidualnych, zlokalizowanych na tere-
nie miasta Leżajska.

Przy ocenie nieruchomości brane będzie 
pod uwagę zagospodarowanie działki, w 
szczególności:
– stan techniczny i wygląd budynków, w 

tym elewacji frontowych,
– wygląd i stan ogrodzeń,
– stan zieleni wokół budynków: trawniki, ra-

baty, ogródki,
– ogólny widok posesji z ulicy.

Oceny nieruchomości dokona w okresie 
czerwiec–sierpień specjalna komisja powo-
łana przez Burmistrza, zaś we wrześniu na-
stąpi ogłoszenie wyników konkursu.

Skład komisji konkursowej:
1. Ewa Jagusiak (architekt miejski) – prze-

wodnicząca komisji
2. Jerzy Jarosz (radny) – członek komisji
3. Stanisław Brzuzan (właściciel Firmy „KA-

ROL” zajmującej się utrzymaniem zieleni 
miejskiej) – członek komisji

4. Beata Jodkowska (inspektor ds. ochrony 
środowiska) – członek komisji.

Od lewej: Burmistrz Leżajska Piotr Urban, kierow-
nik USC Elżbieta Piątkowska oraz Czesław Rutowicz.

nie minęło w sympatycznej i pełnej wspomnień 
atmosferze.

Uroczystość o tym samym charakterze odby-
ła się w leżajskim USC 14 marca br. „Medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie” przyznane przez 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wrę-
czył Czesławowi Rutowiczowi i jego nieobec-
nej na spotkaniu (z powodu choroby) małżonce 
Anieli Burmistrz Leżajska Piotr Urban.

50 lat wspólnej drogi życiowej to wielki jubile-
usz, którego doświadczają nieliczni, dlatego zasłu-
gują na szczególne życzenia i życzliwość nie tyl-
ko swych rodzin.

Od lewej: Irena i Józef Martulowie, pracownik USC Marta Siuzdak, Jan Dobosz (żona Maria nieobecna z powo-
du choroby), Helena i Józef Dyrdowie, Teresa i Józef Opalińscy, kierownik USC Elżbieta Piątkowska, Burmistrz 
Leżajska Piotr Urban.

grobie i prosić go o wstawiennictwo u Boga. Cha-
sydzi wierzą w jego szczególne pośrednictwo w 
tym właśnie dniu. W tym roku, podobnie jak w 
latach poprzednich przewinęło się ich przez Le-
żajsk kilka tysięcy.

(bwl)

Fot. Damian Dec

3



dzień za dniem

aboLicja 
składkoWa dLa 
prZedsiębiorcÓW

15 stycznia 2013 r. weszła w życie abolicja dla 
przedsiębiorców, uchwalona ustawą z dnia 9 listo-
pada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z 
tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowa-
dzące pozarolniczą działalność (Dz.U. z 2012 r., 
poz. 1551). Ustawa umożliwia umorzenie nie-
opłaconych składek na własne ubezpieczenia w 
okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

KTO JEST UPRAWNIONY 
DO ZŁOŻENIA WNIOSKU?

• osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 
1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubez-
pieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypad-
kowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej dzia-
łalności, tj. pozarolniczej działalności gospodar-
czej na podstawie przepisów o działalności gospo-
darczej lub innych przepisów szczególnych, dzia-
łalności twórczej lub artystycznej, bądź działalno-
ści w zakresie wolnego zawodu, albo jako wspól-
nik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, ko-
mandytowej, partnerskiej.

• spadkobiercy i osoby trzecie wobec których 
ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzial-
ności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopła-
conych przez niego składek na jego własne ubez-
pieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lu-
tego 2009 r.

JAKIE NALEŻNOŚCI 
PODLEGAJĄ UMORZENIU?

• składki na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. 
do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo pod-
legające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzo-
nej działalności,

• składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fun-
dusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone 
składki na ubezpieczenia społeczne,

• odsetki za zwłokę naliczone od składek pod-
legających umorzeniu,

• opłata prolongacyjna, opłata dodatkowa, 
koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne na-
liczone od należności podlegających umorzeniu.

JAKIE SĄ WARUNKI UMORZENIA 
NALEŻNOŚCI?

• nieposiadanie na dzień wydania decyzji o 
umorzeniu należności nie podlegających umo-
rzeniu za wyjątkiem należności z tytułu składek 
za okres do 31 grudnia 1998 r.
bądź też

• spłata należności nie podlegających umorze-
niu w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomoc-
nienia się decyzji określającej warunki umorzenia 
lub w terminie wynikającym z zawartej umowy o 
rozłożeniu zadłużenia na raty.

TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU
Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek o 

umorzenie należności w terminie 24 miesięcy 
od dnia wejścia w życie ustawy.

Natomiast osoby, którym ZUS po dniu wejścia 
w życie ustawy wyda decyzję o:

• podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom 
społecznym,

• wysokości zadłużenia z tytułu składek na 
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za okres 
od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.,

• przeniesieniu odpowiedzialności na spadko-
biercę lub osobę trzecią
będą mogły złożyć taki wniosek w terminie 12 
miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji, 
chyba że termin 24 miesięcy jest dłuższy.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY
W przypadku osób nie prowadzących poza-

rolniczej działalności w dniu 1 września 2012 r. 
oraz w dniu złożenia wniosku o umorzenie, jedy-
nym dokumentem będzie poprawnie wypełnio-
ny wniosek o umorzenie należności, dostępny na 
stronie www.zus.pl.

 W przypadku osób prowadzących pozarolni-
czą działalność w dniu 1 września 2012 r. albo w 
dniu złożenia wniosku o umorzenie, dokumenta-
mi składanymi przez dłużnika będą:

• poprawnie wypełniony wniosek o umorze-
nie należności, 

• wypełniony „Formularz informacji przedsta-
wianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” 
(formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz 
do pobrania ze strony: http://www.uokik.gov.pl/
download.php?plik=8387)  lub

• wypełniony „Formularz informacji przed-
stawianych przez wnioskodawcę – w przypadku 
ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie (formularz dostępny jest w jed-
nostkach ZUS oraz do pobrania ze strony: http://
www.dziennikustaw.gov.pl/D2010121081001.
pdf,

• oświadczenie zawierające informacje nie-
zbędne do ustalenia kategorii ratingowej (druk 
oświadczenia jest dostępny w jednostkach ZUS 
oraz na stronie: www.zus.pl), 

• zaświadczenia/oświadczenia o udzielonej po-
mocy de minimis.

W stosunku do tej grupy płatników postępo-
wanie w sprawie wydania decyzji określającej 
warunki umorzenia zostanie zawieszone do dnia 
ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej.

DODATKOWE UDOGODNIENIA 
DLA PŁATNIKÓW

Wnioski w sprawie umorzenia należności do-
stępne są:

• na stronie www.zus.pl,
• na Sali Obsługi Klientów w każdej jednost-

ce ZUS (wykaz jednostek oraz ich adresów i nu-
merów telefonów znajduje się na stronie www.
zus.pl). 

ZUS przygotował także szczegółowe ulotki in-
formacyjne w dwóch wersjach:

• dla osób prowadzących działalność w dniu 
1 września 2012 r. lub w dniu złożenia wniosku 
o umorzenie;

• dla osób, które przed 1 września 2012 r. za-
kończyły prowadzenie działalności.

Małgorzata Bukała
Rzecznik prasowy

Oddziału ZUS w Rzeszowie

saNepid 
W Leżajsku 
ZaprasZa

Starosta Leżajski, Burmistrz Leżajska oraz Pań-
stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Pion 
Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia zapra-
szają mieszkańców Powiatu Leżajskiego na spo-
tkanie poświęcone zagadnieniom profilaktyki i le-
czenia schorzeń alergicznych, w szczególności ast-
my oskrzelowej, w którym wezmą udział – prof. 
Ryszard Kurzawa oraz prof. Zbigniew Doniec z 
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce.

Konferencja pod nazwą „Astma oskrzelowa – 
edukacja, diagnostyka, leczenie – wczoraj, dziś, 
jutro” odbędzie się w dniu 9 maja 2013 r. o godz. 
16.00, w Muzeum Ziemi Leżajskiej przy ul. Mic-
kiewicza 20a.

Wysokie ciśnienie krwi zwiększa ryzyko cho-
roby niedokrwiennej serca, w tym zawału serca, 
udaru mózgu i niewydolności nerek. Możliwość 
wystąpienia tych powikłań wzrasta także w obec-
ności czynników takich, jak: cukrzyca, podwyż-
szony poziom cholesterolu, niezdrowy styl życia 
(nadwaga lub otyłość, niezdrowa dieta, palenie 
papierosów, nadmierne spożycie alkoholu oraz 
brak aktywności fizycznej). 

O podwyższonym ciśnieniu krwi, mówimy 
wówczas, gdy przekracza wartości uznane za pra-
widłowe < 130/85 mmHg.

Możesz się uchronić przed zawałem 
serca i udarem mózgu poprzez:

• rzucenie palenia,
• regularną aktywność fizyczną – co najmniej 30 

minut dziennie, 

• racjonalnie żywienie – 5 razy dziennie warzy-
wa i owoce, 

• ograniczenie spożycia alkoholu i tłuszczów, 
• zmniejszenie ilości soli w diecie – do 1 łyżecz-

ki dziennie, 
• unikanie stresu i nerwowego trybu życia,
• zmniejszenie masy ciała. 

Pamiętaj o regularnej kontroli swojego ci-
śnienia krwi i utrzymywania go w normie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku informuje, że 7 kwietnia każdego roku 
przypada Światowy Dzień Zdrowia. W tym roku przebiegał on pod hasłem:

„Zdrowe bicie serca – zdrowe ciśnienie krwi”
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inwestycje

Konsorcjum Firm: P.R.I. „POL-AQUA” S.A. – DRAGADOS S.A
jako Wykonawca Inwestycji:

Budowa II etapu drogi obwodowej miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej Nr 77 Lipnik – Przemyśl,
odcinek od km 91+350 do km 94+968 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi

informuje,

że w dniu 08.02.2013 r. przejęło teren Budowy rozpoczynając realizację Projektu.

„MÓj ryNek” W Leżajsku
W lutym br. Miasto Leżajsk podpisało umowę z Samorządem Województwa Podkarpackiego 

na dofinansowanie zadania „Budowa targowiska stałego w mieście Leżajsk” w kwocie 1 mln zł. 
Projekt ten realizowany będzie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludno-
ści wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007–2013.

Przedmiotem tej Inwestycji będzie komplekso-
wa przebudowa obecnego placu targowego znaj-
dującego się przy skrzyżowaniu ul. Kopernika i 
Skłodowskiej (obok Starostwa Powiatowego) w 
Leżajsku. 

W związku z licznymi zgłoszeniami od miesz-
kańców miasta jak również od samych użytkow-
ników placu targowego czyli sprzedających, aby 
władze miasta „coś z tym zrobiły, żeby nie straszy-
ło ludzi” podjęliśmy kroki i w roku 2012 opraco-
waliśmy dokumentację techniczną niezbędną do 

możliwości aplikowania o środki unijne, które w 
znacznej mierze przyczynią się do realizacji tego 
przedsięwzięcia. Następnym etapem była aplika-
cja o dofinansowanie projektu ze środków PROW, 
co powiodło się i mogliśmy podpisać umowę o 
dofinansowanie.

Planujemy rozpoczęcie realizacji inwestycji na 
wiosnę 2014 roku tak aby umożliwić obecnym 
handlującym spokojne do końca bieżącego roku 
prowadzenie swojej działalności. Będziemy dokła-
dać wszelkich starań, aby roboty budowlane prze-

biegały w jak najszybszym czasie i aby sprzedający 
mieli możliwość powrotu na miejsca handlowe do 
„cywilizowanych warunków”.

Planujemy budowę nowych zadaszonych bok-
sów handlowych, ciągów pieszych, zaplecza sani-
tarnego oraz oświetlenia placu i budowę miejsc 
postojowych. 

Mając na uwadze modernizację Miejskiego 
Centrum Kultury w Leżajsku, gdzie wyremonto-
wany zostanie cały budynek oraz powstanie nowy 
parking przed budynkiem właśnie od strony pla-
cu targowego, planowana inwestycja w znaczący 
sposób poprawi zarówno wizerunek naszego mia-
sta, jak również korzystnie wpłynie na użytkowni-
ków tego miejsca tj. zarówno klientów jak i oso-
by tam pracujące.

(dk)

teraz… …potem
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WNioski
Od 15 marca do 15 maja 2013 roku Agen-

cja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa już po raz dziesiąty będzie przyjmować 
wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich. 

Rolnicy którzy złożą wnioski o wsparcie od 15 
marca do 15 maja br. mogą liczyć na otrzymanie 
należnych dopłat w pełnej wysokości, natomiast 
osoby, które dostarczą swoje wnioski po 15 maja, 
ale do 10 czerwca otrzymają takie płatności po-
mniejszone o 1% za każdy roboczy dzień opóź-
nienia. W 2013 roku ARiMR będzie finansowała 
analogiczne płatności jak w ubiegłym roku. W ra-
mach jednego formularza wniosku – otrzymywa-
nego bezpłatnie przesyłką pocztową w przypad-
ku rolników, którzy w latach ubiegłych ubiegali 
się o płatności do gruntów rolnych, lub pobrane-
go ze strony internetowej www.arimr.gov.pl bądź 
też otrzymanego w Biurze Powiatowym ARiMR 
– wnioskodawcy mogą ubiegać się o przyzna-
nie m.in. jednolitej płatności obszarowej (JPO), 
uzupełniających płatności obszarowych (UPO), 
wsparcia specjalnego – płatności do krów czy też 
wsparcia specjalnego do surowca tytoniowego – 
płatności do tytoniu a także płatności do obsza-
rów o niekorzystnych warunkach gospodarowa-
nia (ONW) i płatności rolnośrodowiskowych. Te 
ostatnie dotyczą zarówno tzw. wniosków konty-
nuacyjnych składanych przez beneficjentów bę-
dących w trakcie realizacji 5-letniego zobowiąza-
nia rolno środowiskowego ale również składanych 
przez rolników, którzy zakończyli już program i 
chcieliby podjąć kolejne zobowiązanie bądź też 
rolników, którzy dotychczas nie korzystali z płat-
ności rolno środowiskowych, a chcieliby skorzy-
stać z jednego z wielu dostępnych pakietów, jak 
np. rolnictwo ekologiczne, ochrona gleb i wód czy 
ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk 
przyrodniczych, i tym samym otrzymywać wyż-
sze płatności do uprawianych gruntów rolnych. 
Ważną zmianą jaką niesie rok 2013, w przypad-
ku rolników uprawiających tytoń i ubiegających 
się o przyznanie wspomnianej już wyżej płatno-
ści do tytoniu – jest zmiana terminu na zawarcie 
umowy na uprawę tytoniu lub umowy kontrak-
tacji. W bieżącym roku takie umowy winny być 
zawarte do dnia 14 marca, natomiast dokumenty 
potwierdzające ich zawarcie muszą być złożone w 
ARiMR razem z wnioskiem o przyznanie płatno-
ści, tj. od 15 marca do 15 maja. 

Analogicznie jak w roku ubiegłym, jeżeli decy-
zja w sprawie przyznania płatności w ramach sys-
temów wsparcia bezpośredniego, płatności ONW, 
płatności rolnośrodowiskowych, uwzględnia w 
całości żądanie rolnika i nie określa zmniejszeń 
lub wykluczeń oraz nie ustala kwot podlegających 
odliczeniu, decyzję tę doręcza się jedynie na żą-
danie rolnika. ARiMR zachęca również do skła-
dania wniosków przez internet, co należy poprze-
dzić uzyskaniem w Biurze Powiatowym ARiMR 
loginu i kodu dostępu do systemu teleinforma-
tycznego Agencji.

W tym samym terminie, tj. od 15 marca do 
15 maja br. beneficjenci programu zalesienio-
wego składać będą wnioski kontynuacyjne w ra-
mach zalesień wykonanych w latach 2008–2012. 
ARiMR informuje jednocześnie, iż trwa nabór 
wniosków w ramach dostępnych środków do 
programu Korzystanie z usług doradczych przez 
rolników i posiadaczy lasów natomiast w miesią-
cu kwietniu przewidywany jest nabór wniosków 
na tworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich 
w ramach programu Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw. 

Bliższe informacje w Biurze Powiatowym 
ARiMR w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 20, 
tel. 17 240 23 45 oraz na stronie internetowej 
www.arimr.gov.pl

Biuro Powiatowe ARiMR w Leżajsku wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
w Leżajsku przypomina, że wypalanie traw przez rolników jest szkodliwe, zabronione i grożą za 
to sankcje finansowe – oprócz kar nakładanych np. przez policję, straż pożarną czy prokuraturę – 
nakładane mogą być również przez Agencję.

Zakaz wypalania traw jest jednym z „Wymo-
gów dobrej kultury rolnej”, których przestrzega-
nie jest wymagane m.in. w ramach systemu do-
płat bezpośrednich wypłacanych przez ARiMR. 
Rolnikowi, który ich nie przestrzega, grozi „za-
sadniczo” zmniejszenie należnej wysokości 
wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich o 
3%. To oznacza, że o tyle mogą być pomniejszo-
ne płatności w ramach systemów wsparcia bez-
pośredniego (jednolita płatność obszarowa, płat-
ność cukrowa, płatność do pomidorów, przejścio-
we płatności z tytułu owoców miękkich, płatno-
ści do krów i owiec, specjalna płatność obszaro-
wa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i 
motylkowatych drobnonasiennych), a także płat-
ności rolnośrodowiskowe (PROW 2007–2013), 
pomoc na zalesianie gruntów rolnych (PROW 
2007–2013) oraz płatności z tytułu ONW, jeśli 
zostanie stwierdzone, że rolnik wypalał trawy na 
którymkolwiek z uprawianych przez niego grun-
tów. Wysokość kary może jednak wzrosnąć, bo 
ARiMR każdy przypadek wypalania traw rozpa-
truje indywidualnie i może karę zwiększyć albo 
zmniejszyć. Zgodnie z zasadami, nałożona przez 
ARiMR sankcja, w zależności od stwierdzonego 
stopnia winy, może zostać pomniejszona do 1% 
jak i podwyższona do 5% należnych rolnikowi 
płatności obszarowych za dany rok. Kary mogą 
być też jeszcze bardziej podwyższone, gdy rolni-
kowi zostanie np. udowodnione celowe wypala-
nie traw, bo wtedy ARiMR może obniżyć każdy 
z rodzajów płatności bezpośrednich aż o 20%, a 
w zupełnie skrajnych przypadkach stwierdzenia 
uporczywego wypalania traw, Agencja może po-
zbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośred-
nich za dany rok.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Po-
żarnej w Leżajsku przypomina, że wypalanie traw 

powoduje wiele zagrożeń. Stanowi często przyczy-
nę pożarów lasów, niejednokrotnie zabudowań, 
wypadków samochodowych oraz innych ludz-
kich tragedii. 

Wypalanie traw jest prawnie zabronione oraz 
karane grzywną, jest szkodliwe dla środowiska i 
bardzo niebezpieczne. Zatruwa atmosferę przez 
co narażamy  zdrowie własne i innych osób. Po-
żary traw są szkodliwe dla gleby, gdyż ogień nie 
tylko zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroor-
ganizmy, ale również ją wyjaławia. 

Statystyki potwierdzają, że przy tego rodzaju 
zdarzeniach giną ludzie, a społeczeństwo pono-
si bardzo duże straty materialne w mieniu oraz 
uprawach. Ponadto informuje się, że wypalanie 
traw i pozostałości roślinnych na polach jest za-
bronione i usankcjonowane w unormowaniach 
prawnych m.in. w rozporządzeniu o ochronie 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów w § 40 ust. 1,2 i § 43, oraz 
innych tj. w ustawie o ochronie przyrody art. 124,  
i art. 131, w ustawie o lasach w art. 30 ust. 3, 4 czy 
w art. 82 § 3, 4, 5 kodeksu wykroczeń.

W okresie wiosennym ub. roku straż pożar-
na na Podkarpaciu gasiła  ponad 1500 poża-
rów traw, nieużytków rolnych i lasów. W wyni-
ku tych pożarów 1 osoba straciła życie, a 4 zo-
stały ranne. 

Apelujemy o rozsądek i zachowanie tak bar-
dzo cennego dla nas wszystkich bezpieczeństwa 
powszechnego.

Kierownik BP ARiMR w Leżajsku                                           
Paweł Cholewiak                                                                         

Komendant Powiatowy PSP w Leżajsku                                                                                                    
bryg. Bogdan Kołcz

Projekt2:Layout 1  2013-02-05  15:21  Strona 1

ogłoszenia
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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 Podkarpac-
kiego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priory-
tetowej VI Turystyka i kultura RPO WP na lata 2007–2013.

Trwa rozbudowa
i modernizacja budynku

Miejskiego Domu Kultury
w Leżajsku

Wykonano już większość prac budowlanych, pozbijano tynki na ele-
wacji wewnątrz budynku, wyburzono niektóre stare ściany, murowano 
nowe. Rozpoczęły się zewnętrzne roboty konstrukcyjne i wykończe-
niowe. Zdemontowano instalacje sanitarne oraz centralnego ogrzewa-
nia. Zdemontowano stare i zamontowano nowe instalacje elektryczne.

Dobudowano dwa nowe segmenty (jeden od strony ul. Kopernika, 
drugi od strony parkingu).

W nowych segmentach znajdą się m.in.: studio nagrań, sala integracji 
społecznej, pracownia teatralna, pracownie instruktorskie, sala amator-
skiego ruchu artystycznego, impresariat artystyczny, pracownia rękodzie-
ła regionalnego, biblioteka z czytelnią, garderoby dla artystów, pomiesz-
czenia administracyjne. 

Nowego wyglądu nabierają również pomieszczenia istniejącego budyn-
ku m.in. hall główny z szatnią, atrium taneczne zwane potocznie „base-
nem”, sala małych form (tzw. sala kameralna).

Mieszkańców najbardziej ucieszy modernizowana sala widowisko-
wo-kinowa. Zamontowane zostaną nowe wygodniejsze fotele, nowocze-
sny ekran kinowy, kurtyny oraz panele akustyczne. Zmieni się wystrój i 
kolorystyka ścian.

Sala widowiskowo-kinowa uzyska wymagane parametry techniczne w 
zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji, co pozwoli 
na reaktywację kina oraz organizację koncertów i spektakli.

Rozbudowa i modernizacja MCK ma na celu zdecydowane polepsze-
nie warunków jego funkcjonowania, zapewnienie bezpieczeństwa użyt-
kownikom, udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych. Obiekt 
ten będzie posiadał niezbędne funkcje do prowadzenia działalności kul-
turalnej, będzie bezpieczny i wygodny dla użytkowników – czyli wszyst-
kich pokoleń leżajszczan.

Planowany termin zakończenia inwestycji: sierpień 2013 r. 
A. Ruszak

Fot. Damian Wyszyński

Inwestujemy w rozwój Województwa Podkarpackiego

inwestycje
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inwestycje

Trwa rewitalizacja
budynku Biblioteki Publicznej

przy ul. Jarosławskiej 1 w Leżajsku

Rozpoczęły się zewnętrzne i wewnętrzne roboty konstrukcyjne i wykończeniowe. Zamontowano instalacje sanitar-
ne, centralnego ogrzewania i przyłącz deszczówki. Zdemontowano stare i zamontowano nowe instalacje elektryczne. 
Wymieniono okna i drzwi wejściowe, zaadoptowano budynek dla użytku osób niepełnosprawnych, Prace remontowe 
przewidują jeszcze m.in. modernizację dachu – wymianę poszycia z blachy i rynien z przywróceniem pierwotnego wy-
glądu (kształtu dachu). 

Zakupione zostanie również nowe wyposażenie niezbędne do bieżącej działalności biblioteki.
Biblioteka mieści się w budynku z 1913 roku. Po pożarze w 1970 roku został odbudowany i wyremontowany z adaptacją na 

siedzibę biblioteki publicznej. Budynek poprzez eksponowane położenie na wzniesieniu stanowi jeden z najważniejszych ele-
mentów architektonicznych w śródmieściu Leżajska. Posiada istotne walory architektoniczne, a także dokumentuje proces hi-
storycznego rozwoju miasta, tworzonego na przestrzeni lat przez społeczeństwo łączące w sobie różnorodne elementy etnicz-
ne, co jest cechą charakterystyczną dla krajobrazu kulturowego tego regionu.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 845 112,79 zł, w tym ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego: 2 910 787,80 zł oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 
109 890,07 zł .

Przypominamy, że na czas realizacji inwestycji Biblioteka Publiczna przeniesiona została do Szkoły 
Podstawowej nr 1 przy Placu Jaszowskiego w Leżajsku.

A. Ruszak 
Fot. Damian Wyszyński
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APEL 
do Mieszkańców Leżajska

W związku z przypadającym w 2013 roku 
Jubileuszem 100-lecia powstania budynku, 
w którym obecnie mieści się Biblioteka Pu-
bliczna przy ul. Jarosławskiej (dawna „Pro-
świta”), MCK – Biblioteka Publiczna w Le-
żajsku zwraca się z gorącą prośbą do dawnych 
i obecnych Mieszkańców Leżajska oraz oko-
lic o udostępnienie (wypożyczenie bądź ofia-
rowanie) wszelkich materiałów archiwalnych 
związanych z działalnością tej placówki kultu-
ry. Zainteresowaniem cieszyć się będą wszel-
kie archiwalia w formie dokumentów, zdjęć, 
publikacji, artykułów prasowych, czy nagrań.

Zapewniamy, że wszelkie materiały zosta-
ną wypożyczone za potwierdzeniem, a po sko-
piowaniu niezwłocznie zwrócone. Osoby uży-
czające swoje pamiątki zostaną wymienione w 
jubileuszowej dokumentacji historycznej Bi-
blioteki Publicznej w Leżajsku. 

Za okazaną życzliwość i wszelką udzieloną 
nam pomoc już dziękujemy.

Kontakt:
MCK – Biblioteka Publiczna w Leżajsku 

tel. 17 242 12 68
Jolanta Korasadowicz, tel. kom. 516 085 789

koNkurs jęZyka 
aNgieLskiego dLa 
MaturZystÓW

W dniu 5 marca 2013 roku Nauczycielskie 
Kolegium Języków Obcych w Leżajsku jak co 
roku zorganizowało konkurs języka angielskie-
go i wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych. 
Konkurs przeznaczony był dla uczniów trzecich 
klas szkół średnich z całego regionu.

Uzdolnieni licealiści, którzy uprzednio prze-
brnęli przez pierwszy etap konkursu w swoich 
szkołach, mieli za zadanie rozwiązać test grama-
tyczno-leksykalny, połączony z elementami wie-
dzy o Wielkiej Brytanii, USA oraz innych kra-
jach anglosaskich.

Tegoroczną zwyciężczynią konkursu okazała 
się Ewa Sałęga, reprezentująca Zespół Szkół im. 
I. Łukaszewicza w Nowej Sarzynie. Drugie i trze-
cie miejsce w konkursie zajęli reprezentanci Ze-
społu Szkół im. B. Chrobrego w Leżajsku: Alek-
sander Zawilski i Zuzanna Chrząstek. Brawo!!!

Laureaci konkursu otrzymali cenne nagro-
dy rzeczowe. Wszystkim finalistom gratuluje-
my sporej wiedzy językowej. Bardzo dziękujemy 
też sponsorom naszego konkursu: księgarniom: 
BOOKCITY, BOOKLAND i LAMAR, wydaw-
nictwom: EXPRESS PUBLISHING (EGIS), PE-
ARSON LONGMAN i OXFORD UNIVERSITY 
PRESS za ufundowanie wszystkich nagród.

(ab)

Komunikaty TMZL
W grudniu 2012 roku ukazał się ósmy nu-

mer „Almanachu Leżajskiego”. Periodyk jest 
płatny, gdyż został wydany ze środków wła-
snych TMZL. Zeszyt nr 8 Almanachu Leżaj-
skiego można kupić w Centrum Informacji Tu-
rystycznej, ul. Rynek 1a (wieża), tel. 017 242 73 
33 (wew. 138). Nakład będzie dostępny do wy-
czerpania zapasów.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej 
posiada status organizacyjny pożytku publicz-
nego i figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym 
(KRS) pod numerem: 0000275455.

Prosimy wesprzyj swoje działania swoim 1%.
Wystarczy w swojej deklaracji podatkowej 

wpisać nazwę naszej organizacji, numer KRS 
oraz kwotę darowizny w wysokości 1% należ-
nego podatku, a Urząd Skarbowy przekaże pie-
niądze na konto Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Leżajskiej.

O naszej działalności statutowej można dowie-
dzieć się więcej na stronie: www.tmzl.lezajsk.pl 
oraz z prasy lokalnej: Kuriera Powiatowego oraz 
Biuletynu Miejskiego.

Jeżeli popieracie Państwo nasze działania 
prosimy o wsparcie finansowe.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dzięku-
jemy.

Zarząd i Członkowie TMZL

WaLNe ZebraNie cZłoNkÓW tMZL
31 stycznia br. w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się Walne Zebranie 

Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej.

Obradom przewodniczył wiceprezes Zarządu 
Towarzystwa Antoni Bereziewicz, który przywi-
tał wszystkich zgromadzonych, w tym zaproszo-
nych gości, przedstawił porządek obrad i popro-
sił o zabranie głosu prezesa Towarzystwa Lesz-
ka Sarzyńskiego. W przedstawionym sprawoz-
daniu prezes Zarządu przedstawił działania po-
dejmowane przez TMZL nie tylko w minionym 
roku, ale również w ostatnim okresie. W styczniu 
2013 r. zakończyła się kadencja Zarządu TMZL, 
która trwała trzy lata.  W mediach lokalnych tj. na 
łamach Biuletynu Miejskiego i Kuriera Powiato-
wego na bieżąco ukazywały się artykuły, dotyczą-
ce działalności Towarzystwa. Witryna interneto-
wa Towarzystwa administrowana jest przez Wie-
sława Wołocha. Strona jest stale rozbudowywana 
i aktualizowana. W zakresie działalności wydaw-
niczej w latach 2010–2013 zostały wydane trzy 
egzemplarze Almanachu Leżajskiego, w których 
ukazało się kilkadziesiąt artykułów na temat hi-
storii regionu.

W zakresie turystyki i wypoczynku zorganizo-
wano w sumie 9 rajdów rowerowych i kilka pie-
szych, w których uczestniczyło kilkaset osób. Re-
alizując zadanie organizacji cyklicznych spotkań 
członków Towarzystwa z interesującymi ludźmi 
zorganizowano spotkania z Januszem Fedirko, 
Martą Kuczek, Stanisławem Chmurą, Bogumiłem 
Pempusiem, Grzegorzem Krzeszowskim, Irene-
uszem Wołkiem. Towarzystwo jest także organiza-
torem wystaw (wypożyczanych z IPN z Rzeszowa) 
związanych z upamiętnieniem wydarzeń rocznico-
wych II wojny światowej. Do pozytywnych wnio-
sków i spostrzeżeń po trzech latach działalności 
Towarzystwa Prezes zaliczył dobrze układającą się 
współpracę ze Starostwem Powiatowym, Urzędem 
Miasta i Urzędem Gminy Leżajsk, sponsorami me-
diami: Biuletynem Miejskim, Kurierem Powiato-
wym, TV SATEL, leżajskimi szkołami, akceptację 
dla działań TMZL i inicjatyw ze strony społeczeń-
stwa miasta Leżajska i Powiatu Leżajskiego, dobrą 
współpracę z Muzeum Ziemi Leżajskiej, Miejskim 
Centrum Kultury, Pracownią Dokumentacji Dzie-
jów Miasta, Centrum Informacji Turystycznej oraz 
Biblioteką Publiczną.

Nadal niestety poważnym problemem jest mała 
aktywność większości członków Towarzystwa i 
ich niewielkie zaangażowania w prace statutowe. 
Występują również trudności w pozyskaniu więk-
szych kwot pieniężnych aby podjąć ambitniejsze 
działania – szczególnie w zakresie wydawniczym, 
brak także odzewu ze strony niektórych gmin w 
zakresie wsparcia działań Towarzystwa. 

Po wystąpieniu prezesa nastąpiła dyskusja, w 
której wzięli udział m.in. Rozalia Świeżawska, któ-
ra zachęcała do aktywniejszego włączenie szkół w 

działalność TMZL, Helena Grzywna zapropono-
wała nawiązanie kontaktów z innymi Towarzy-
stwami, zauważyła też, że w życie kulturalne mia-
sta bardziej powinni angażować się pracownicy 
miejskich urzędów. Tadeusz Bazan nawiązał do 
obchodów rocznicowych 150 rocznicy wybuchu 
powstania styczniowego, doktorant Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego Grzegorz Krzeszowski opowie-
dział o swoich doświadczeniach wydawniczych i 
zachęcał do aktywniejszej sprzedaży Almanachu 
Leżajskiego radnym miasta i powiatu leżajskiego.

W głosowaniu Zarząd otrzymał absolutorium 
za rok 2012. Kadencja Zarządu zakończyła się i 
– zgodnie ze Statutem – odbyło się jawne głoso-
wanie, w którego wyniku do do nowego Zarzą-
du weszli: Leszek Sarzyński, Antoni Bereziewicz, 
Iwona Tofilska, Maciej Sołek, Krzysztof Totuń. Do 
Komisji Rewizyjnej weszli: Rozalia Świeżawska, 
Helena Grzywna, Andrzej Drwal. Sąd Koleżeń-
ski tworzą: Tadeusz Duda, Tadeusz Rydzak, Da-
riusz Półćwiartek.

Pełne sprawozdanie merytoryczne i finansowe 
Zarządu za rok 2012 dostępne jest na stronie in-
ternetowej Towarzystwa: www.tmzl.lezajsk

Iwona Tofilska, Leszek Sarzyński

dzień za dniem
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informator urzędowy

OSTATECZNY TEKST UCHWAŁY PO ZMIANACH
WPROWADZONYCH PRZEZ REGIONALNĄ IZBĘ OBRACHUNKOWĄ
W RZESZOWIE

ucHWała Nr XXV/166/13 
rady Miejskiej W 
Leżajsku Z dNia 
14 Lutego 2013 r.

w sprawie określenia stawek opłaty targowej 
oraz sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 i 
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) art. 19 pkt 1, lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. 
zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, 
co następuje:

§ 1
Uchwala się dzienne stawki opłaty targowej po-

bieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych nie mających osobo-
wości prawnej dokonujących sprzedaży na terenie 
miasta Leżajska, w następujących wysokościach:
1. Na targowiskach miejskich zlokalizowanych na 

terenie położonym w granicach administracyj-
nych miasta Leżajska przy ulicach Kopernika i 
Curie-Skłodowskiej, Sikorskiego, Błonie:
1) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wia-

dra:
a) artykułów spożywczych oraz artykułów 

rolnych – 5,00 zł,
b) artykułów przemysłowych – 7,00 zł;

2) przy sprzedaży artykułów spożywczych z 
powierzchni zajętej pod stoisko:
a) do 2 m2 – 10,00 zł,
b) pow. 2 m2 do 6 m2 – 15,00 zł,
c) pow. 6 m2 do 12 m2 – 20,00 zł,
d) za każdy rozpoczęty metr powyżej 12 m2 

– 3,00 zł;
3) przy sprzedaży artykułów przemysłowych 

z powierzchni zajętej pod stoisko:
a) do 2 m2 – 15,00 zł,
b) pow. 2 m2 do 6 m2 – 20,00 zł,
c) pow. 6 m2 do 12 m2 – 25,00 zł,
d) za każdy rozpoczęty metr powyżej 12 m2 

– 4,00 zł;
4) przy sprzedaży z wozu, przyczepy ciągni-

kowej, samochodu osobowego, przyczepy 
handlowej, samochodu dostawczego do 2,5 
tony:
a) artykułów spożywczych oraz artykułów 

rolnych – 19,00 zł,
b) artykułów przemysłowych – 21,00 zł;

5) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego 
powyżej 2,5 tony:
a) artykułów spożywczych oraz artykułów 

rolnych – 21,00 zł,
b) artykułów przemysłowych – 28,00 zł;

2. Poza targowiskami miejskimi wymienionymi w 
pkt. 1, usytuowanymi na terenie położonym w 
granicach administracyjnych miasta Leżajska:
1) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wia-

dra:

a) artykułów spożywczych oraz artykułów 
rolnych – 5,00 zł,

b) przy sprzedaży artykułów przemysło-
wych – 7,00 zł;

2) przy sprzedaży artykułów przemysłowych 
takich jak zabawki, rękodzieło artystyczne, 
dewocjonalia, z powierzchni zajętej pod 
stoisko:
a) do 2 m2 – 10,00 zł,
b) pow. 2 m2 do 6 m2 – 15,00 zł,
c) pow. 6 m2 do 12 m2 – 20,00 zł,
d) za każdy rozpoczęty metr powyżej 12 m2 

– 3,00 zł;
3) przy sprzedaży pozostałych artykułów prze-

mysłowych, w tym odzież, obuwie, elektro-
narzędzia, z powierzchni zajętej pod sto-
isko:

a) do 2 m2 – 15,00 zł,
b) pow. 2 m2 do 6 m2 – 25,00 zł,
c) pow. 6 m2 do 12 m2 – 35,00 zł,
d) za każdy rozpoczęty metr powyżej 12 m2 – 

4,00 zł;
4) przy sprzedaży artykułów spożywczych i 

rolnych z powierzchni zajętej pod stoisko:
a) do 2 m2 – 15,00 zł,
b) pow. 2 m2 do 6 m2 – 20,00 zł,
c) pow. 6 m2 do 12 m2 – 25,00 zł,
d) za każdy rozpoczęty metr powyżej 12 m2 

– 3,00 zł;
§ 2

1. Przy sprzedaży artykułów mieszanych stosu-
je się opłatę dotyczącą artykułów o wyższych 
stawkach. 

2. Opłata targowa pobierana jest w dniu dokony-
wanej sprzedaży.

§ 3
1. Pobór opłaty targowej następuje w drodze in-

kasa, a udokumentowaniem pobrania opłaty 
targowej jest pokwitowanie stanowiące druk 
ścisłego zarachowania.

2. (zapis unieważniony).
3. Inkasentami opłaty targowej są: Kochmański 

Paweł, Pęcak Kazimierz, Słaby Jan, z którymi 
podpisane zostaną umowy cywilnoprawne.

4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysoko-
ści 12% zainkasowanej kwoty.

§ 4
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Le-

żajska.
§ 5

Traci moc uchwała Nr XXII/137/08 Rady Miej-
skiej w Leżajsku z dnia 6 listopada 2008 r. w spra-
wie określenia stawek opłaty targowej oraz spo-
sobu jej poboru.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Podkarpackiego.

spraWoZdaNie 
Z XXV sesji rady 
Miejskiej W Leżajsku

14 lutego 2013 r. odbyła się XXV sesja Rady 
Miejskiej w Leżajsku. W obradach uczestniczy-
ło 13 radnych, na ogólną liczbę 15.

Na pierwszej sesji tego roku Rada podjęła 
uchwały w następujących sprawach:

• w sprawie określenia stawek opłaty targowej 
oraz sposobu jej poboru – w związku ze stwier-
dzeniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 
Rzeszowie nieważności uchwały, podjętej w grud-
niu ubiegłego roku, Rada podjęła nową uchwałę 
w powyższej sprawie, uzupełniając ją zgodnie ze 
wskazaniem RIO a także wnioskami Komisji sta-
łych Rady,

• w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej Miasta Leżajska na 2013 rok – Rada 
wprowadziła zmiany w uchwale budżetowej na 
2013 r. wynikające ze wskazań Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, w związku ze zmianami przy-
jętymi w trakcie uchwalania budżetu. Dokonano 
aktualizacji ujętych w budżecie rezerw zwiększa-
jąc o 100 zł rezerwę ogólną i o 1100 zł rezerwę na 
zarządzanie kryzysowe. Ponadto w ramach do-
tacji podmiotowej zaplanowanej dla Miejskiego 
Centrum Kultury został wydzielony plan finan-
sowy biblioteki w wysokości 370 tys. zł i o tą samą 
kwotę zmniejszona dotacja dla MCK, która stała 
się teraz dotacją podmiotową dla domu kultury,

• w sprawie tekstu jednolitego uchwały Nr 
XXIII/158/12 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 
19 grudnia 2012 r. uchwała budżetowa Miasta 
Leżajska na 2013 rok – uchwała ta jest konse-
kwencją podjętej wcześniej uchwały wprowadza-
jącej zmiany w uchwale budżetowej. Ogłoszenie 
tekstu jednolitego będzie miało charakter ob-
wieszczenia i zostanie ujęte w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Podkarpackiego,

• w sprawie zobowiązania finansowego ponad 
budżet 2013 r. dotyczącego zadania inwestycyj-
nego pod nazwą: „Budowa targowiska stałego w 
mieście Leżajsk” – Rada zobowiązała się do za-
bezpieczenia w roku 2014 środków finansowych 
w kwocie 650 000 zł na realizację zadania inwesty-
cyjnego „Budowa targowiska przy ul. M.C. Skło-
dowskiej i ul. Kopernika w Leżajsku” współfinan-
sowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Wniosek złożony w 2012 r. uzyskał akcep-
tację i uchwała ta jest niezbędna, aby móc podpi-
sać umowę z wykonawcą,

• w sprawie określenia szczegółowych warun-
ków korzystania z nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Miasto Leżajsk, oddanych w 
trwały zarząd gminnym jednostkom organiza-
cyjnym – zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce 
nieruchomościami Rada określiła zbiór podsta-
wowych reguł postępowania kierowników jedno-
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stek organizacyjnych w zakresie gospodarowania 
otrzymanym w trwały zarząd mieniem Uchwa-
ła w sposób jednoznaczny uporządkuje materię 
gospodarowania nieruchomościami oddanymi w 
trwały zarząd, a także pomoże jednostkom w go-
spodarowaniu powierzonym im majątkiem w tym 
oddawanie w najem, dzierżawę i użyczenie po-
wierzchni, których same nie mogą wykorzystać,

• w sprawie upoważnienia do zaciągania zo-
bowiązań oraz zabezpieczenia środków finanso-
wych w budżecie gminy Miasto Leżajsk na lata 
2013–2015 na realizację projektu pn. „Czas na 
aktywność w gminie miejskiej Leżajsk” dofinan-
sowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integra-
cji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 
Rozwój i upowszechnianie pracy socjalnej przez 
ośrodki pomocy społecznej – Rada podjęła kolej-
ną uchwałę z pakietu dotyczącego projektu sys-
temowego realizowanego przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Leżajsku od 2008 roku. Po-
nieważ wniosek o dofinansowanie wybiega poza 
budżet roku 2013 i wiąże się z zaciąganiem zo-
bowiązań na lata przyszłe Rada zobowiązała się 
do zapewnienia środków finansowych w latach 
2013–2015 na pokrycie wydatków stanowiących 
wkład własny na realizację ww. projektu w kwocie 
108 246 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego wyniesie 922 675 zł. 

W porządku obrad sesji było również nada-
nie Statutu Miejskiemu Centrum Kultury w Le-
żajsku, jednak na wniosek Komisji Oświaty Kul-
tury i Spraw Społecznych opiniującej ten projekt 
uchwały Rada zdjęła go z porządku obrad i skie-
rowała do dalszych prac. 

Ponadto w trakcie obrad Rada zapoznała się 
sprawozdaniami:
 z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Leżajsku w roku 2012 r. oraz potrze-
bami w zakresie pomocy społecznej na 2013 rok,
 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczy-

cieli na poszczególnych stopniach awansu zawo-
dowego w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Miasto Leżajsk za 
rok 2012,
 z udzielonych w 2012 roku przez Miasto Le-

żajsk ulg w spłacie wierzytelności z tytułu należ-
ności pieniężnych, mających charakter cywilno-
prawny,
 z prac Komisji stałych Rady za 2012 r. oraz 

przyjęła plan pracy Rady i plany pracy Komisji 
stałych Rady na 2013 r. 

W wolnych wnioskach Rada została zapoznana 
z kierowaną do niej korespondencją. Radni poru-
szali sprawy przedstawiane im przez mieszkań-
ców miasta. 

C. Turosz

spraWoZdaNie 
Z XXVi sesji rady 
Miejskiej W Leżajsku

25 marca 2013 r. odbyła się XXVI sesja Rady 
Miejskiej w Leżajsku. W obradach uczestniczy-
ło 13 radnych na ogólną liczbę 15.

Na początku Rada zapoznała się z informacją o 
stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 
terenie miasta Leżajska za 2012 rok. Jak co roku, 
informację złożyli: Komendant Powiatowy Poli-
cji w Leżajsku, Komendant Powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Leżajsku i Komendant Stra-
ży Miejskiej. 

Następnie Rada wysłuchała sprawozdań i in-
formacji wynikających z odrębnych przepisów 
ustawowych:
 sprawozdanie z realizacji Programu Wspiera-

nia Rodziny w Gminie Miasto Leżajsk za rok 
2012,

	sprawozdanie z działalności Zespołu Interdy-
scyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Miasto Leżajsk za rok 
2012,

 ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie 
Miasto Leżajsk,

	sprawozdanie z realizacji programu współpra-
cy Gminy Miasto Leżajsk z organizacjami po-
zarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego za rok 2012,

 sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad 
Zabytkami Miasta Leżajska za lata 2011– 2012,

 informacja o zgłoszonych żądaniach i wy-
danych decyzjach w roku 2012, związanych 
z uchwaleniem planu miejscowego lub jego 
zmianą (renta planistyczna). 
Realizując dalszy porządek obrad Rada Miej-

ska podjęła uchwały w następujących sprawach:
• w sprawie dofinansowania „Funduszu Wsparcia 

Policji” – na wniosek Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Rzeszowie Rada postanowiła przeka-
zać środki finansowe w wysokości 4.000 zł na 
„Fundusz Wsparcia Policji”, z przeznaczeniem 
na dofinansowanie wykonania dokumentacji 
projektowej dot. przebudowy budynku Ko-
mendy Powiatowej Policji w Leżajsku (wy-
dzielenia i przygotowania pomieszczeń dla za-
trzymanych). Podobną uchwałę Rada podjęła 
w ubiegłym roku, jednakże niewykorzystane 
środki wróciły do budżetu miasta i teraz Ko-
menda ponowiła swój wniosek o udzielenie do-
tacji,

• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
miasta na 2013 r. – przyjęte przez Radę zmia-
ny w budżecie obejmują wyłącznie plan docho-
dów i wydatków majątkowych. Wprowadzone 
zostały głównie ze względu na zmianę harmo-
nogramów rzeczowo-finansowych realizowa-
nych zadań inwestycyjnych, w tym kontynu-
ację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć 
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Le-
żajska (podkarpacki system e-administracji 
publicznej i modernizacja biblioteki). Zmiany 
związane są również z otrzymaniem dodatko-
wego finansowania na realizację zadań MCK 
oraz wprowadzeniem nowych zadań inwesty-
cyjnych (budowa ul. Studziennej, Łagodnej i 
Zacisznej). Uchwała dokonuje zmian w planie 
dochodów i wydatków majątkowych w łącznej 
wysokości 698 511,92 zł, poprzez zmniejszenie 
planu wydatków w kwocie 314 175,75 zł oraz 
ich zwiększenie w wysokości 1 012 687,67 zł,

• w sprawie zmian w wieloletniej prognozie fi-
nansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2013– 
–2019 – w związku ze zmianą wzoru wielolet-
niej prognozy finansowej, wynikającą z zapi-
sów nowego rozporządzenia Ministra Finan-
sów w tej sprawie oraz wprowadzonymi w bu-
dżecie Miasta Leżajska na 2013 rok zmianami 
planu dochodów i wydatków – Rada dokonała 

odpowiedniej aktualizacji i zmian w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej Miasta Leżajska, a 
także zmian w przyjętych limitach wydatków 
na 2013 rok w zakresie realizowanych wielo-
letnich zadań określonych w wykazie przedsię-
wzięć (zał. nr 2), w części dotyczących wydat-
ków majątkowych – „Modernizacja Biblioteki 
Miejskiej w Leżajsku” oraz projektu pn.: „Pod-
karpacki System E-Administracji Publicznej”,

• w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku bankowego 
długoterminowego kredytu w wysokości 2 205 
336,13 zł – przyjęta uchwała jest następstwem 
zapisów uchwały budżetowej na 2013 r., gdzie 
został zaplanowany kredyt bankowy długoter-
minowy z przeznaczeniem na spłatę zaciągnię-
tych w latach poprzednich zobowiązań z tytu-
łu kredytów długoterminowych. Spłata kre-
dytu następować będzie w latach: 2016 rok – 
400 000,00 zł, 2017 rok – 400 000,00 zł, 2018 
rok – 405 336,13 zł, 2019 rok – 1 000 000,00 zł,

• w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bez-
domnymi zwierzętami oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie miasta Leżajska 
– Rada przyjęła na 2013 rok Program, określa-
jący zadania służące zapewnieniu opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami. Na sfinansowanie 
zadań ujętych w Programie zostały przezna-
czone środki w kwocie 2500 zł. Środki te wy-
datkowane będą w zależności od zaistniałych 
potrzeb, na odławianie bezdomnych zwierząt, 
opiekę weterynaryjną, dokarmianie oraz od-
biór i utylizację padłych bezdomnych zwierząt 
oraz działalność edukacyjną. Uchwała ta wej-
dzie w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Podkarpac-
kiego,

• w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifi-
katy od opłat rocznych za nieruchomość oddaną 
w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Pomo-
cy Społecznej w Leżajsku – na podstawie zapi-
sów ustawy o gospodarce nieruchomościami 
Rada wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty 
w wysokości 99,9%, od opłaty rocznej z tytułu 
trwałego zarządu nieruchomością zabudowaną 
przy ul. Plac Jaszowskiego 6, stanowiącą wła-
sność Miasta. Nieruchomość ta decyzją Bur-
mistrza od 2013 r. została oddana w trwały za-
rząd Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecz-
nej w Leżajsku, który jest jednostką organiza-
cyjną miasta, prowadzi działalność publiczną 
m.in. opiekuńczą i nie działa w celach zarob-
kowych, 

• w sprawie upoważnienia do zaciągania zobo-
wiązań oraz zabezpieczenia środków finanso-
wych w budżecie gminy Miasto Leżajsk na lata 
2014–2015 na realizację projektu pn. „Czas na 
aktywność w gminie miejskiej Leżajsk” dofinan-
sowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja in-
tegracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie pracy socjalnej 
przez ośrodki pomocy społecznej – w związku ze 
stwierdzeniem przez organ nadzorczy, nieważ-
ności uchwały podjętej 14 lutego br., Rada pod-
jęła nową uchwałę w powyższej sprawie, uzu-
pełniając ją zgodnie ze wskazaniem RIO.
W porządku obrad sesji było jeszcze podjęcie 

uchwały w sprawie sposobu rozpatrzenia skargi 
Stowarzyszenia Rozwój Leżajska na Burmistrza 
Leżajska. Uchwała ta z uwagi na brak rozstrzyga-
jącego głosowania, nie została podjęta przez Radę. 

W wolnych wnioskach Rada zapoznała się z 
kierowaną do niej korespondencją, w tym skargą 
dotyczącą m.in. ochrony zieleni (nasadzeń i wy-
cinki drzew) na terenie miasta. Sprawę tę przed-
stawił obecny na sesji mieszkaniec miasta. Rad-
ni poruszali też inne sprawy, na które Burmistrz i 
pracownicy Urzędu udzielali odpowiedzi. 

C. Turosz



W dniach 20–24 marca br. w hali Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku rozgrywany był Finał 
Mistrzostw Polski juniorów w piłce siatkowej chłopców.

Organizatorami zawodów byli: Leżajskie To-
warzystwo Sportowe FENIKS Leżajsk, Miasto 
Leżajsk, Powiat Leżajski, Zespół Szkół Technicz-
nych w Leżajsku oraz współorganizatorzy Pod-
karpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej, 
Polski Związek Piłki Siatkowej.

Po raz pierwszy w historii na organizację Mi-
strzostw Polski został ogłoszony konkurs. Do 
konkursu mogły przystąpić kluby, których zespoły 
nie są reprezentowane w finale, ale musiały brać 
udział w rozgrywkach PZPS. LTS „Feniks” zgłosił 
i wystosował swoją kandydaturę, składając ofertę 
na organizację finałów.

W dniu 21 lutego br. PZPS ogłosił gospodarza 
Finałów Mistrzostw Polski. Został nim Leżajsk. 
Od tego momentu nastąpiła wytężona praca orga-
nizatorów. Wszyscy stanęli na wysokości zadania, 
co potwierdza w swoich słowach wielokrotny re-
prezentant Polski, mistrz olimpijski, trener Exact 
Systems Norwid Częstochowa Stanisław Gości-
niak. Z okazji mistrzostw został wydany specjal-
ny numer Kuriera Powiatowego. Każdy zawodnik 
otrzymał pamiątkową koszulkę oraz statuetkę Mi-
strzostw Polski Leżajsk 20–24.03.2013 r. Podczas 
każdego meczu był wybierany najlepszy zawodnik 
spotkania MVP. Uczestnicy rozgrywek ich trene-
rzy, goście mogli wysłuchać koncertu organowego 
w Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku, zwie-
dzić Browar w Leżajsku, skorzystać bezpłatnie z 
Pływalni Miejskiej „Oceanik”.

Pierwszego dnia rozgrywek pomiędzy mecza-
mi 3 i 4 o godz. 18. nastąpiło uroczyste otwarcie 
Mistrzostw Polski. Po powitaniu zespołów, zawod-
ników, trenerów, sędziów oraz licznie przybyłych 
kibiców przez Starostę Leżajskiego Marka Kogu-
ta oraz Burmistrza Miasta Leżajska Piotra Urbana 
głos zabrał prezes Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Związku Piłki Siatkowej Wiesław Radomski. Zło-
żył gratulacje i podziękowania organizatorom tur-
nieju oraz władzom samorządowym za wysiłek i 
zaangażowanie w organizację tej wielkiej sportowej 

miejsca 5–8. Bardzo ciekawie zapowiadane półfi-
nały zakończyły się zwycięstwem faworytów Mi-
strzostw tj. Częstochowy i Rzeszowa.

Norwid Częstochowa pokonał 3:1 Metro War-
szawa, zaś AKS Rzeszów 3:0 Skrę Bełchatów.

W niedzielę, 24 marca br. przyszedł czas na 
ostateczne rozstrzygnięcia o miejsca w finałach 
Mistrzostw Polski Leżajsk 2013.

Mecz o 7 miejsce
TS Volley Rybnik – AZS Olsztyn 1:3 (21:25, 27:25, 
21:25, 21:25) MVP Piotr Łukasik

Mecz o 5 miejsce
Jastrzębski Węgiel – UKS Tempo 25 Olsztyn 1:3 
(25:13, 18:25, 23:25, 17:25) MVP Jędrzej Jasnos

Mecz o 3 miejsce
Metro Warszawa – Skra Bełchatów 3:2 (16:25, 
25:22, 25:16, 16:25, 15:13) MVP Wojciech Łacisz

Mecz o 1 miejsce
AKS Rzeszów – Norwid Częstochowa 1:3 (20:25, 
23:25, 25:19, 17:25) MVP Bartosz Bednorz.

Mistrzostwo Polski zdobył zespół Exact Sys-
tems Norwid Częstochowa.

Nagrodę czek na 10 000 zł, okazały puchar oraz 
złote medale wręczali częstochowianom Andrzej 
Lemek sekretarz generalny Polskiego Związku Pił-
ki Siatkowej oraz Piotr Urban Burmistrz Leżajska.

Feniks Leżajsk: Damian Zygmunt, Patryk Sa-
dlej, Piotr Trojan.

Najlepszym zawodnikiem (MVP) Mistrzostw 
Polski juniorów w Leżajsku został uznany zawod-
nik Exact Systems Norwid Częstochowa Bartosz 
Bednorz. 

Pozostałe wyróżnienia otrzymali:
• atakujący Bartosz Bednorz (Exact Systems 

Norwid)
• blokujący Mateusz Bieniek (Exact Systems 

Norwid)
• libero Adam Kowalski (Exact Systems Nor-

wid)
• broniący Mateusz Twaróg (AKS V LO I Rze-

szów)
• rozgrywający Maciej Stępień (KS Metro)
• zagrywający Paweł Halaba (KS Metro)
• punktujący Jan Fornal (EKS Skra Bełchatów).

Oficjalnego zakończenia Mistrzostw Polski w 
piłce siatkowej juniorów w niedzielny wieczór 
około godziny 19.00 dokonała Halina Samko dy-
rektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku.

Turniej w Leżajsku należy uznać za bardzo 
udany pod względem sportowym a także orga-
nizacyjnym. W trakcie trwania całych zawodów 
- 40 godzin gry rozegrano 20 spotkań, 81 setów, 
które w większości stały na bardzo wysokim po-

imprezy. Następnie dyrektor Zespołu Szkół Tech-
nicznych Halina Samko – jako gospodarz obiektu 
– ogłosiła, iż Mistrzostwa Polski juniorów w piłce 
siatkowej uważa za otwarte. 

Zespoły przez 3 dni rozgrywały mecze elimina-
cyjne w 2 grupach (grupa A: KS Jastrzębski Wę-
giel, KS Metro Warszawa, AZS UWM Olsztyn, 
EKS Skra Bełchatów oraz grupa B: Exact Systems 
Norwid Częstochowa, UKS Tempo 25 Olsztyn, 
AKS V LO Rzeszów). Dwa najlepsze zespoły z 
grup A i B w sobotę spotkały się w meczach pół-
finałowych o miejsca 1–4, zaś drużyny, które za-
jęły miejsca 3 i 4 w swoich grupach, walczyły o 

Drugie miejsce zajął zespół AKS V LO Rze-
szów – otrzymał czek na 6000 zł i puchar, a za-
wodnicy – srebrne medale. Puchar wręczali Wie-
sław Radomski Prezes Podkarpackiego Woje-
wódzkiego Związku Piłki Siatkowej oraz Marek 
Kogut Starosta Leżajski.

Trzecie miejsce zajęła drużyna Metro Warsza-
wa. Otrzymała czek o wartości 3000 zł, puchar i 
brązowe medale z rąk Włodzimierza Sadalskie-
go szefa wyszkolenia PZPS (mistrz olimpijski i 
mistrz świata) oraz Haliny Samko dyrektora Ze-
społu Szkół Technicznych w Leżajsku.

Podczas trwania całych rozgrywek kibice Le-
żajska najbardziej zaciskali kciuki i dopingowa-
li zespołowi Metro Warszawa, ponieważ w skła-
dzie drużyny są zawodnicy wypożyczeni z klubu 

sport
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Zawodnicy „Feniks” Leżajsk z brązowymi me-
dalami, grający w barwach „Metro” Warszawa, 
wraz ze swymi trenerami. Od lewej: Piotr Tro-
jan, Tomasz Kisielewicz, Patryk Sadlej, Janusz 
Zygmunt, Damian Zygmunt.

ziomie. Wśród obserwatorów można było zauwa-
żyć wielu trenerów drużyn seniorskich Plusligi. 
Swoją obecnością zaszczycili nas Andrzej Kowal 
(trener Aseeco Resovii Rzeszów mistrza Polski), 
Jacek Nawrocki (trener PGE Skra Bełchatów wi-
cemistrza Polski oraz reprezentacji Polski junio-
rów), Radosław Panas (trener AZS Olsztyn), Da-
riusz Daszkiewicz (trener Effectora Kielce), Ma-
rek Kardos (trener AZS Częstochowa), Maciej 
Zendeł (trener reprezentacji Polski juniorów), 
Krzysztof Felczak (były trener Politechniki War-
szawskiej), Marek Karbarz (mistrz olimpijski), 
Mariusz Sordyl (były trener AZS Olsztyn Remat 
Zalau), Andrzej Grzyb (menadżer siatkarski).

Po raz pierwszy wszystkie mecze Mistrzostw 
Polski juniorów były transmitowane w bezpośred-
nich relacjach internetowych – ponad 14 000 od-
słon internautów. Można było na bieżąco obser-
wować wyniki poszczególnych meczów na stro-
nie klubu www.fenikslezajsk.vel.pl. Mecze pro-
wadzili sędziowie klasy międzynarodowej jed-
nym z nich był sędzia Piotr Dudek na co dzień 
nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Leżaj-
sku. Turniej ten był wspaniałą promocją miasta 
Leżajsk oraz powiatu wśród całego społeczeństwa 
siatkarskiego. 

Organizatorzy składają serdeczne podzięko-
wania nauczycielom ZST Leżajsk za pomoc w 
organizacji mistrzostw, młodym zawodnikom 
LTS „Feniks” oraz członkom Klubu w osobach 
Janusz Zygmunt, Zbigniew Pudełkiewicz, To-
masz Kisielewicz, Piotr Kucharski oraz Dionizy 
Kyc za sprawną obsługę turnieju. Dziękujemy za 
wsparcie wszystkim sponsorom, bez których tego 
wszystkiego by nie było: Miasto Leżajsk, Powiat 
Leżajski, ZST Leżajsk, BMF Polska sp. z o.o., 
Hotel i Restauracja u Braci Zygmuntów, PKS 
Leżajsk, MZK Leżajsk, Poltino Leżajsk, F.H. 
DOMBUD, MOSiR Leżajsk, Drukarnia emKa. 

Ze sportowym pozdrowieniem
LTS 
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w szkołach

Tegoroczne działania dotyczyły min. praw i 
obowiązków użytkownika Sieci. Akcję rozpoczęła 
prelekcja dla rodziców pt. „Bezpieczeństwo dziec-
ka w Internecie” przeprowadzona przez p. Justynę 
Sandomierską pedagoga Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Leżajsku, natomiast cały mie-
siąc luty wypełniały tematyczne kursy e-learnin-
gowe i lekcje. Wzorem wcześniejszej edycji ogło-
szono powiatowy konkurs na komiks ph. „Serfu-
ję. Respektuję” w dwóch kategoriach wiekowych: 
klasy I–III i IV–VI.

Happening, kończący akcję, został zorganizo-
wany 28 lutego br. Dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 3 Elżbieta Dmitrowska-Kaduk przywitała za-
proszonych gości i uczniów przybyłych ze szkół 
powiatu leżajskiego. Ogłoszono wyniki konkursu 
powiatowego, w którym nagrody otrzymali: (kl. 
I–III) Katarzyna Maruszak SP Jelna, Kacper La-
sota SP3 Leżajsk, Martyna Trębacz SP3 Leżajsk, 
(kl. IV–VI) Magdalena Opalińska SP1 Leżajsk, 
Karolina Gwóźdź SP3 Leżajsk, Wiktoria Droż-
dżak SP3 Leżajsk. Wyróżnienia otrzymali: (kl. I–

III) Paulina Szykuła SP Piskorowice, Konrad Ku-
cło SP Piskorowice, Martyna Paluch SP Pisko-
rowice, (kl. IV–VI) Jadwiga Mucha SP Sarzyna, 
Joanna Upchurch SP3 Leżajsk, Aleksandra Dą-
bek SP3 Leżajsk, Patrycja Dec SP Jelna. W miłej 
i przyjemnej atmosferze nagrody wręczyli: zastęp-
ca burmistrza Marek Karakuła oraz dyrektor Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku 
Wojciech Kostek.

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratuluje-
my, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za pięk-
ne prace i życzymy sukcesów w następnej edy-
cji. Wystawa nagrodzonych prac trwa do końca 
kwietnia w holu Szkoły Podstawowej nr 3.

Zakończenie akcji miało uroczysty i dydaktycz-
ny charakter. Uczestnicy wysłuchali prelekcji wy-
głoszonej przez nadkomisarza Adama Kopacza z 
Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku. 

Koordynatorami akcji były Justyna Sando-
mierska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Leżajsku i Anna Trębacz SP3 Leżajsk.

at

prograM Comenius W „dWÓjce”
W dniach 17–21 lutego 2013 roku troje nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku wzię-

ło udział w drugiej sesji pedagogicznej międzynarodowego projektu edukacyjnego Zdrowe dzie-
ci – zdrowa szkoła” („Healthy kids – healthy school”), realizowanego przez osiem europejskich 
placówek oświatowych w ramach unijnego programu Comenius. 

Spotkanie, które odbyło się w hiszpańskim 
mieście Pontevedra, usytuowanym nad Oceanem 
Atlantyckim, przybrało formę ewaluacyjno-ko-
ordynacyjną.

W trakcie kilku warsztatowych zajęć reprezen-
tanci szkół z Hiszpanii, Francji, Grecji, Niemiec, 
Portugalii, Turcji, Włoch i Polski podsumowa-
li czynności projektowe przeprowadzone przez 
wszystkie partnerskie placówki w terminie od li-
stopada 2012 roku do lutego 2013 roku. Należa-
ły do nich: zredagowanie, wypełnienie i ewalu-
acja ankiet na temat sposobów spędzania przez 
uczniów wolnego czasu oraz strategii ich odży-
wiania się; wykonanie prezentacji multimedial-
nych, uwzględniających tradycje kulinarne zwią-
zane z charakterystycznymi dla poszczególnych 
krajów cyklicznymi świętami; zorganizowanie 
międzyszkolnych wideokonferencji przy uży-
ciu internetowego komunikatora Skype, podej-
mujących motyw kulinariów typowych dla róż-
nych zakątków Europy, wymiana koresponden-
cji tradycyjną pocztą pomiędzy społecznościami 
uczniowskimi placówek biorących udział w pro-
jekcie. Zatwierdzili wspólny plan działań na trzy 
kolejne miesiące (opracowanie i wprowadzenie w 
życie wieloczęściowego programu o charakterze 

sportowo-rekreacyjnym przeznaczonego dla dzie-
ci ze szkół podstawowych). 

Nauczycielska konferencja wzbogacona była 
wieloma imprezami towarzyszącymi. Jej uczest-
nicy mieli sposobność zapoznania się z cechami 
hiszpańskiego systemu edukacyjnego (wizyty w 
dwóch typach szkół – podstawowej oraz śred-
niej – i monitorowanie lekcji otwartych; spotka-
nie z Burmistrzem Pontevedry – przedstawicie-
lem organu municypalnego zarządzającego lokal-
ną oświatą; wizyta w instytucji zajmującej się usta-
wicznym doskonaleniem zawodowym miejscowej 
kadry nauczycielskiej), poszerzenia swej wiedzy 
odnośnie historii, geografii i dziedzictwa kultu-
rowego położonego w północno-zachodniej czę-
ści Hiszpanii regionu Galicja (zwiedzanie licznych 
muzeów i centrów kultury; udział w wycieczkach 
krajoznawczych), wymiany doświadczeń pedago-
gicznych z przedstawicielami systemów oświato-
wych innych krajów europejskich.

Sesja w Pontevedrze spotkała się z dużym za-
interesowaniem tamtejszych mediów. Poświęco-
ne jej artykuły znalazły się na łamach czterech re-
gionalnych dzienników, a jedna spośród galicyj-
skich rozgłośni radiowych wyemitowała wywiad z 
przedstawicielami partnerskich placówek.  (del)

ucZNioWie 
sosW 
W FiNLaNdii

W dniach od 4 do 8 lutego br. troje uczniów 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku 
wraz z nauczycielkami Agatą Burek i Moniką 
Pęcak spędziło pięć dni w szkole partnerskiej 
w Finlandii.

serFuj beZpiecZNie Z sp3 i ppp W Leżajsku
Tradycją Szkoły Podstawowej nr 3 stała się organizacja profilaktycznej akcji, podejmowanej 

corocznie wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Leżajsku, mającej na celu bezpie-
czeństwo dzieci w Internecie.

Celem wizyty była realizacja kolejnego etapu 
projektu „I can, You can” to jest wspólnego poby-
tu uczniów z czterech krajów projektowych. Do 
Finlandii przyjechało piętnaścioro uczniów z Bel-
gii, Wielkiej Brytanii i Polski. Nie był to pierwszy 
wyjazd naszych uczniów do innego kraju, jednak-
że w ramach realizacji projektu ostatni.

Samolot, zimno i rozłąka z rodzicami to tylko 
niektóre z obaw, jakie towarzyszyły naszym pod-
opiecznym. Strach przed lataniem przerodził się 
jednak w zachwyt już po starcie i „nurkowaniu” 
w chmurach. Podobnie jak i podczas innych wi-
zyt towarzyszyła nam nasza projektowa maskotka 
Zuzia wspierając nas na każdym kroku.

Pobyt w Finlandii zaczął się od zwiedzania Hel-
sinek. Mieliśmy okazję zobaczyć centrum mia-
sta, podziwiać prostą acz dostojną architekturę 
i niektóre z jego atrakcji turystycznych. Helsin-
ki to miasto z podgrzewanymi chodnikami, to 
metropolia, z której śnieg jest – mimo wszyst-
ko wywożony ciężarówkami do morza, a parkin-
gi umieszczone są pod całym miastem na głębo-
kości 30 metrów!

Harmonogram naszego wyjazdu wypełniony 
był do ostatniej minuty. W kurorcie zimowym 
w Lahti mogliśmy spróbować jazdy na nartach, 
snowboardzie, nie sposób było nie widzieć słyn-
nej skoczni, która na sam widok zapierała dech 
w piersi. 

Podobnie jak podczas innych wyjazdów nasi 
chłopcy wzięli udział we wspólnych lekcjach, za-
bawach i grach. Większość zajęć odbywała się w 
budynku szkoły goszczącej Kivenpuiston Koulu 
w Nurmijarvi. Wszyscy mieliśmy okazję poznać 
wspaniałą bazę edukacyjną dostosowaną do po-
prawy funkcjonowania uczniów z różnego ro-
dzaju niepełnosprawnością. Uczniowie tej szko-
ły mają do dyspozycji przestronne klaso-pracow-
nie, sale gimnastyczne, bardzo dobrze wyposa-
żone sale terapii, dodatkowo lodowisko jak rów-
nież trasę do nart biegowych na terenie okalają-
cym szkołę. 

Finlandia przyjęła nas ciepło, bo tylko z dzie-
siątką minus na termometrze, taką ją również zo-
stawiliśmy. Fotografie z krainy śniegu, lasów i re-
niferów przypominać nam będą miło i pożytecz-
nie spędzony czas.

(mp i ab)
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Na początku moją uwagę przykuła duża gazet-
ka ścienna przy drzwiach świetlicy. Co zerknę, to 
nowe prace dzieci w coraz to innych technikach 
plastycznych, aktualne hasła zgodne z mijanymi 
porami roku, świętami i obrzędami.

– Pani Zosiu, takie śliczne rysunki, niech tro-
chę wiszą – zagadnęłam na przerwie wychowaw-
czynię zmieniającą wystrój.

– Nie, nie, w tym tygodniu mamy już nową te-
matykę na zajęciach.

Po wejściu do budynku głównego szkoły skrę-
cam w lewo, przed sobą mam drzwi z napisem 
„Świetlica”. Wchodzę do przestronnej, pełnej ko-
lorów sali z przytulną wykładziną, zielonymi ła-
weczkami i krzesełkami po bokach. Na ścianach 
barwne ilustracje, dziecięce prace. I znowu gazet-
ka, a na niej z daleka krzyczące tytuły: „Najsym-
patyczniejsza dziewczyna”, „Najmilszy z chłop-
ców”, „W tym tygodniu imieniny obchodzą...”, 
„Mistrz porządku”, „Mistrz grzeczności”. Na dy-
wanie rozłożone gry planszowe, przy nich grup-
ki dzieci, przy stoliku dwóch zapalonych szachi-
stów, pani Edyta pochyla się nad rysującymi coś 
dziewczynkami.

Wychodzę na korytarz – na prawo świetlicowa 
„salka do zadań domowych”. Pani Edyta wytłu-
maczyła mi, że w tym cichym, pastelowym poko-
ju z miejscem do pisania, tapczanikiem, fotelem 
dzieci mogą odpocząć lub w ciszy popracować, li-
cząc na pomoc pani.

Zadzwonił dzwonek – to czwarta przerwa. 
Grupa uczniów z klas młodszych kieruje się na 
lewo – do jadalni. Wystrój w wiosennych bar-
wach, Na ścianie wymalowana scena z baśni. 
Cztery grupy stolików przykrytych ceratą w kwia-
towe wzory. Na środku wazy z gorącą zupą, wo-
kół krzesełka. Uczniowie stają w kolejce do okien-
ka – bez pośpiechu, 20 minut dużej przerwy wy-
starczy na posiłek. Starsi zjedzą obiad na kolej-
nej przerwie.

Jeszcze taka scenka. Lekcja.
– Gabrysiu, dlaczego się spóźniasz? – pytam 

wchodzącą dziewczynkę.
– Przepraszam, ale zupa mi wystygła, poprosi-

łam panią, żeby mi odgrzała w kuchni i dopiero 
skończyłam jeść.

Jako że prowadzę kronikę szkoły, poprosiłam 
panią Zosię o jakieś zdjęcia. Dostałam plik opisa-

Kiedyś nieśmiało spytałam kierowniczkę, pa-
nią Ewę:

– A ten sprzęt w kącie sali wykorzystujecie? – 
wskazałam na niewielkich rozmiarów telewizor. 
– To przecież taki proste: posadzić uczniów, włą-
czyć film, spokojnie wypić kawkę?

– Bez przesady – żachnęła się. Świetlica to nie 
poczekalnia! My mamy konkretny program do 
zrealizowania. Rodzice oddają nam pod opiekę 
dzieci, by się rozwijały. A patrzenia w monitor i 
tak mają aż nadto.

Ja wiem, pewnie nie wypada chwalić własne 
podwórko, jednak myśląc o moich koleżankach 
z pracy ośmielę się zawołać: „Czapki z głów!”.

Może same stuletnie mury, budynek proszący 
się o remont nie jest najważniejszy dla naszych 
dzieci?! (więcej o działalności świetlicy na oficjal-
nej stronie Szkoły: www.koperniczek.republika.p)

B. W.

Ferie Z 
„projektoreM”

Podczas ferii Szkoła Podstawowa nr 3 za-
proponowała uczniom lubiącym aktywnie i 
kreatywnie spędzać czas wolny, warsztaty: te-
atralne, dziennikarsko-radiowe i plastyczne. 
Zajęcia prowadziły wolontariuszki z wolonta-

riatu studenckiego „PROJEKTOR” tj.: Elżbieta 
Piasta, Celestyna Kostrubiec, Zofia Szewczyk, 
Ilona Szumowska, Katarzyna Kiraga, Judyta 
Staniewicz - wszystkim paniom serdecznie dzię-
kujemy. Koordynatorem szkolnym projektu była 
Anna Trębacz.

Warsztaty odbyły się w dniach 11–22 lutego br. 
po pięć godzin dziennie. Cieszyły się dużą popu-
larnością i były świetną alternatywą dla czasu spę-
dzonego przed telewizorem bądź komputerem. 
Wzięło w nich udział 46 uczniów.

Dzieci w trakcie zajęć uczyły się tworzyć przed-
stawienia teatralne (przygotowały scenariusz, ko-

stiumy, dekoracje oraz przedstawiły swą sztu-
kę przed publicznością), słuchowiska radiowe 
(ćwiczyły poprawną wymowę, przeprowadzały 
wywiady, nagrywały i prezentowały swoją pracę 
innym uczestnikom zajęć), wykonywały liczne 
prace plastyczne różnymi technikami oraz piekły 
pyszne babeczki, które na koniec osłodziły smu-
tek towarzyszący kończącym się warsztatom i fe-
riom zimowym.

Teraz z niecierpliwością czekamy na kolejne 
akcje podejmowane przez wolontariat studencki 
„PROJEKTOR” oraz jego kompetentnych i mi-
łych wolontariuszy.

at

ŚWietLica to Nie pocZekaLNia!
Drugi rok pracuję w Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku i od pierwszych dni jestem pełna 

podziwu dla nauczycieli świetlicy szkolnej.

nych fotek plus zszyta księga z napisem „Kroni-
ka Świetlicy rok szkolny 2011/12”. Musiałam zro-
bić głupią minę, bo usłyszałam komentarz: - Ta-
kie kroniki robimy z dziećmi co roku w czerwcu, 
tam będą różne opisy, łatwiej ci będzie coś napi-
sać do szkolnej kroniki.

Wertuję karty. Rysunki, zdjęcia, podpisy. Czy-
tam. Dzień Chłopaka (na zdjęciu maluchy z li-
zakami). Andrzejki – Diana przebrana za wróż-
kę odkrywa przyszłość młodszym koleżankom. 
Walentynki – młode damy w deszczu serduszek. 
Spotkania z ciekawymi ludźmi – fotografem, my-
śliwym, strażnikiem wód, artystką, muzykiem, 
fryzjerką. Mikołaj. Konkurs na wiosenny strój. 
Przedstawienie „Ratujmy naszą planetę”...

Przypomina mi się uroczy, nastrojowy spektakl 
z okazji Dni Ziemi przygotowany przez „świetli-
cowe” dzieci dla społeczności szkolnej. Na zdję-
ciu widzę naszą aktorską trupę na gościnnych wy-
stępach w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 
Leżajsku.
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prZyWołaLi WiosNę
Zima chyba wszystkim dała się we znaki i z utęsknieniem każdy wyglądał wiosny. W Szko-

le Podstawowej nr 3 uczniowie co roku w sposób szczególny witają tę porę roku, a w tym roku 
postanowili ją przywołać.

Samorząd Szkolny – ponieważ oczekiwana 
pora roku wykazała się tym razem poważnym 
spóźnieniem – zorganizował imprezę właśnie 
pod tym hasłem: „Dzień Przywołania Wiosny” 
i zachęcił wszystkich do ubrania się na zielono. 
Każda klasa przygotowała występy artystyczne w 
różnych kategoriach scenicznych do wyboru: pio-
senka, wiersz, taniec, gra na instrumencie, kaba-
ret itp. Klasy wykonały również kolorowe plakaty 
o tematyce wiosennej, które ozdobiły salę gimna-
styczną – miejsce imprezy.

Na początku dzieci zaprezentowały oryginalne 
stroje w pokazie mody wiosennej. Na scenie po-

jawiły się modelki i modele ubrane w żywe, so-
czyste kolory, kwieciste spódnice i bluzki, panie 
wiosny i łąki pełne kwiatów. Wszyscy wyglądali 
bardzo wiosennie.

Drugą konkurencją był konkurs w kręceniu 
hula-hop. Tu nasi uczniowie pokazali prawdziwe 
mistrzostwo. Rekordzistki (bo trzeba przyznać, 
że w tej konkurencji dziewczyny okazały się lep-
sze od chłopców) mogłyby próbować pobić re-
kord Guinessa!

Ważnym i emocjonującym dla uczniów ele-
mentem imprezy były ich występy artystyczne. 
Każdy miał możliwość zaprezentować się i poka-

Słowa amerykańskiego pisarza uczyniono 
myślą przewodnią Międzyszkolnego Konkur-
su Recytatorskiego ph. ,,W drodze do niepod-
ległości”, który odbył się 30 stycznia br. w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Leżajsku. Konkurs zorga-
nizowano dla uczczenia 150. rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego, a umiejętności recy-
tatorskie zaprezentowało w nim 29 uczniów z 
trzech leżajskich szkół podstawowych.

Przypadająca w tym roku okrągła rocznica naj-
większego polskiego powstania narodowego sta-
ła się przyczyną do zainteresowania uczniów pa-

miętnymi wydarzeniami sprzed lat oraz pochy-
lenia się nad poezją powstańczą i patriotyczną z 
różnych okresów historii Polski. Celem konkur-
su było również włączenie się w ogólnopolskie 
obchody ustanowionego przez Senat RP – Roku 
Powstania Styczniowego, upowszechnianie kultu-
ry żywego słowa oraz propagowanie wśród dzie-
ci postawy szacunku dla szlachetnego poświęce-
nia wielu pokoleń Polaków walczących w obro-
nie wolności Ojczyzny. Organizatorkami przed-
sięwzięcia były nauczycielki SP nr 3 – Jolanta Sa-
necka i Anna Trębacz.

zać swój talent. Mogliśmy wysłuchać piosenek, 
występów instrumentalnych, obejrzeć obrazy ma-
lowane na płótnie, pokazy taneczne, gimnastycz-
ne i wiele innych. Osobną kategorią były specjal-
nie przygotowane przez zespoły klasowe układy 
taneczne, w wielu przypadkach ułożone do zna-
nych hitów muzycznych. Dzieci bardzo poważ-
nie podchodzą do tych występów, dopracowując 
układy czasami przez wiele miesięcy, przygotowu-
jąc stroje i rekwizyty.

Ciekawym punktem programu były wystę-
py kabaretowe uczniów. W tej kategorii ujawni-
ło się wiele nowych, niespodziewanych talentów. 
Mogliśmy podziwiać pomysłowość młodych ar-
tystów i swobodę, z jaką poruszają się na scenie. 
Może kogoś z nich ujrzymy kiedyś na dużej sce-
nie, w prawdziwym kabarecie, kto wie? Występy 
przedstawicieli wszystkich klas bacznie obserwo-
wało i oceniało jury składające się z dwójki na-
uczycieli  oraz dwójki uczniów, które po burzli-
wych obradach przyznało nagrody.

W kategorii klas młodszych najlepszą okazała 
się klasa IIb, a w klasach starszych – exequo kla-
sa IVb i VIb. Jednak wszyscy występujący zasłu-
żyli na ogromne brawa i uznanie. Dlatego każda 
klasa otrzymała dyplom i słodką nagrodę. Mamy 
nadzieje, że nasza społeczność szkolna skutecznie 
przywołała wiosnę i nie będziemy musieli na nią 
zbyt długo czekać.

Ewa Rejman

Wystąpienia recytatorów – wyłonionych w 
drodze wewnątrz szkolnych eliminacji, poprze-
dził krótki program słowno-muzyczny nawiązu-
jący do tematyki Powstania Styczniowego, przy-
gotowany przez uczniów SP nr 3.

Uczestnicy konkursu z dużym zaangażowa-
niem prezentowali utwory poetyckie najwięk-
szych twórców literatury polskiej, przypomina-
jąc nie tylko o bolesnych doświadczeniach Pola-
ków, ale również o ich sile  i determinacji w dąże-
niu do niepodległości. 

Jury (Małgorzata Kowalska, Regina Żołynia) 
przyznało trzy równorzędne nagrody dla Diany 
Cisek (SP 1), Anny Rejman (SP 3), Izabeli Woś 
(SP 1) oraz wyróżnienia dla Wiktorii Bucior (SP 
2), Pauli Majder (SP1), Jowity Zygmunt (SP3).
Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dy-
plomy, a najlepsi recytatorzy nagrody książkowe 
ufundowane przez dyrektora SP nr 3 – Elżbietę 
Dmitrowską-Kaduk.

Duże zainteresowanie konkursem i jego tema-
tyką ze strony dzieci pozwala mieć nadzieję, że 
pamięć o ofierze uczestników powstania pozo-
stanie żywa.

Jolanta Sanecka

W drodZe do NiepodLegłoŚci
,,Każdy, kto kocha wolność, 

powinien mieć poczucie wdzięczności 
wobec Polaków.”
(George Weigel)
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Jednym z najbardziej czytelnych elementów feretronu o tematyce 
różańcowej, przedstawionego w ostatnim artykule, jest bogaty wie-
niec z pozłacanych i posrebrzanych wici roślinnych, zbudowany z ażu-
rowych splotów zdobiących rzeźbioną ramę. W strukturę łodyg i liści 
wieńca wplecione są z każdej strony po trzy pary owalnych medalio-
nów oraz po jednym na szczycie, wkomponowanym w formę dzba-
nuszkowatego kwiatu.

Nad obrazem z Madonną i Dzieciątkiem Jezus oraz św. Dominikiem i św. 
Katarzyną Sieneńską widnieje scena Zwiastowania Najświętszej Maryi Pan-
nie (Łk 1, 26–38). Niżej, po lewej stronie, medalion prezentuje Nawiedzenie 
św. Elżbiety (Łk 1, 39–56), następnie Boże Narodzenie (Łk 2, 1–7) i Ofiaro-
wanie Jezusa w świątyni (Łk 2, 22–38), a po drugiej stronie, w trzech kolej-
nych scenach - Jezusa nauczającego w świątyni (Łk 2, 41–50), modlącego się 
w Ogrójcu (Łk 22, 39–46) oraz Jego biczo-
wanie (Mk 15, 15). Narracja kontynuowa-
na na rewersie feretronu z lewej strony. Po-
niżej widzimy scenę wyśmiania Jezusa po 
biczowaniu (J 19, 1–3), Jego upadek pod 
krzyżem, Ukrzyżowanie (J 19, 17–27), a na 
samym szczycie Zmartwychwstanie. Meda-
liony po prawej stronie prezentują kolejno 
Wniebowstąpienie Pańskie (Dz 1, 9–10), Ze-
słanie Ducha Świętego (Dz 2, 1–12) i Wnie-
bowzięcie Matki Bożej. Nie ulega wątpliwo-
ści, że stanowią one ilustracje tajemnic ró-
żańcowych.

Motyw wieńca opasującego feretron ma 
swoją genezę, w której istotną rolę odegrały 
już we wczesnym średniowieczu tzw. sznury 
modlitewne z nawleczonymi na nie węzła-
mi, kamykami, drewnianymi, srebrnymi lub 
złotymi paciorkami, nazywanymi praeculae 
lub computum, służące do odliczania okre-
ślonej liczby odmawianych modlitw. Naj-
prawdopodobniej w XII wieku z tego ro-
dzaju przedmiotami zostało związane po-
wtarzanie Pozdrowienia Anielskiego, z któ-
rym nieco później złączono modlitwę Pater 
noster. Na początku XV w. Dominik z Prus 
(zm. 1427) oraz Adolf z Essen (zm. 1431), 
kartuzi z Trewiru, połączyli pięćdziesiąt Ave 
Maria z takąż samą ilością rozmyślań. Prak-
tyka ta rozprzestrzeniła się także wśród za-
konów innych reguł, ulegając ewolucji. Od-
mawiano m.in. sześćdziesiąt trzy Zdrowaś 
Maryja nawiązujące do liczby lat Matki Bożej, połączone z rozważaniem ta-
jemnic związanych z różnymi okresami Jej życia. 

Różańcową formę modlitwy rozpowszechniał żyjący w 2. poł. XV w., po-
chodzący z Bretanii, dominikanin Alanus de Rupe. W 1470 r. napisał on 
książkę poświęconą De utilitate Psalterii Mariae, w której opierając się na 
bliżej nieokreślonej, wcześniejszej tradycji modlitewnej, inspirując się struk-
turą Psałterza, ustalił sposób odmawiania stu pięćdziesięciu Ave Maria po-
przedzielanych piętnastoma Pater noster. Każdą poszczególną modlitwę łą-
czył z rozważaniem jednej tajemnicy. On też związał różaniec z symboliką 
wieńca różanego. Od 1483 r. ustalił się też podział na tajemnice radosne, 
bolesne i chwalebne. Początki modlitwy różańcowej Alanus de Rupe złączył 
z osobą św. Dominika, którego tradycja dominikańska uznała za pierwszego 
krzewiciela Różańca maryjnego. Pod koniec średniowiecza, a także w rene-
sansie i baroku rozwinęły się w różnych środowiskach zakonnych pochod-
ne formy tej modlitwy, znane w terminologii polskiej jako koronki, złączo-
ne z innymi typami nabożeństwa. 

Sznur paciorków, symbolizujących formę modlitwy, nie stanowiący jesz-
cze dominikańskiego Różańca, pojawił się w kontekście postaci zmarłych 
na XIV-wiecznych kamiennych nagrobkach, a także na niektórych obrazach 
z XV i XVI w., ukazujących Matkę Bożą z Dzieciątkiem jako niewiastę Apo-

kaliptyczną lub Niepokalaną. Wykształcił się również motyw wieńca różane-
go, znany w sztuce polskiej dzięki drzeworytom ilustrującym książki różań-
cowe, czerpiącym inspiracje z rycin rozpowszechnionych na terenie Niemiec. 
Przedstawienia te prezentowały Maryję stojącą lub siedzącą na półksiężycu, 
koronowaną przez anioły, trzymającą w dłoni kwiat róży, lewą ręką obejmu-
jącą błogosławiące Dzieciątko. Scenę główną otaczał zwykle wieniec z dwu-
nastu gwiazd, niekiedy złożony z pięćdziesięciu drobnych kwiatów poprze-
dzielanych pięcioma większymi pąkami róży, symbolizujący modlitwę ró-
żańcową. Czasami pojawiał się w tym miejscu wieniec złożony z okrągłych 
paciorków poprzedzielanych kwiatami róży. 

Pewne wskazówki dotyczące wieńca w polskiej ikonografii różańcowej 
prezentuje dzieło pt.: Różaniec Panny Maryey Bzowskiego, Ogród Różany wy-
dany w 1627 r. Waleriana Andrzejowicza oraz Rosarium Antonina z Przemy-
śla, przeora ruskiej prowincji dominikanów, wydane w 1583 roku. W statucie 
z 1583 r. czytamy: „w każdym kościele, gdzie to bractwo jest, ma być osobny 
ołtarz albo kaplica pod imieniem Różańca albo różanego wianka, z nabożną 
figurą albo obrazem Panny Maryey z tajemnicami świętego różańca”. Prze-
pis ten nie precyzuje sposobu przedstawiania Maryi, kładzie jedynie nacisk 

na potrzebę ilustrowania tajemnic różań-
cowych, które w postaci wizerunków mia-
ły być umieszczane dookoła rzeźby Matki 
Bożej bądź malowane na ścianach kaplic.

Najprawdopodobniej w początkowym 
okresie powstawania i rozwoju bractw ró-
żańcowych na terenie Polski używano do 
przyozdobienia ołtarza figur Madonny 
z Dzieciątkiem, nawiązujących do dzieł 
sztuki snycerskiej, znanych na terenach 
Niemiec, wyobrażających Immaculatę 
w różanym wieńcu. Na drewnianej owal-
nej ramie okalającej figurę Najświętszej 
Dziewicy umieszczano płasko rzeźbione 
róże symbolizujące modlitwę Ave Maria, 
poprzedzielane wyrzeźbionymi motywami 
serca oraz przebitych rąk i stóp Chrystusa.

W wielu zachowanych przykładach 
różaniec w ręku trzyma zarówno Matka 
Boża, jak i Dzieciątko. Maryja nierzad-
ko dzierży w prawej dłoni berło jako kró-
lewski atrybut, stanowiący pendant koro-
ny wieńczącej Jej skronie. Głowę Madonny 
często okala wieniec z dwunastu gwiazd, 
któremu pod Jej stopami odpowiada księ-
życ bądź sierp księżyca i kula ziemska, 
a także rajski wąż z jabłkiem w paszczy. 
Bywa, że Maryję i Dzieciątko z różańca-
mi w dłoniach otacza dodatkowy sznur 
paciorków poprzedzielanych piętnastoma 
kwiatami róży. Zamiast motywu wieńca, 
składającego się z kwiatów bądź pacior-

ków, całość przedstawienia niekiedy ujmuje piętnaście kartuszy z namalo-
wanymi scenami różańcowymi. Zachowały się również koncepcje, w któ-
rych wieńce z gałązek symbolizujących różany krzew ubogacone są okrą-
głymi medalionami ilustrującymi tajemnice Różańca. 

Interesujący nas feretron nawiązuje do tych tradycji, choć prezentuje me-
daliony po obu stronach. Zawiera czternaście wizerunków, których narra-
cja na powierzchni rewersu rozwija się od góry w kierunku przeciwnym do 
biegu wskazówek zegara, na rewersie zaś w kierunku odwrotnym, poczyna-
jąc od dołu. Odpowiednikiem pominiętej w cyklu sceny ilustrującej ostatnią 
tajemnicę chwalebną jest najprawdopodobniej obraz środkowy, pierwotnie 
ozdobiony koronami wieńczącymi głowę Bogurodzicy i Dzieciątka Jezus.

Istotne znaczenie ma obraz środkowy rewersu, przedstawiający Jezusa 
w zwiewnej białej tunice przepasanej w pasie, z uniesionymi ku górze ramio-
nami. Chrystus bosymi stopami stoi na poziomej lasce środkowej litery „H”, 
która z literą „I” i „S” współtworzy, znany w ikonografii, monogram Zbawi-
ciela. Należy sądzić, że feretronem opiekowali się członkowie bractwa Ró-
żańca Najświętszej Maryi Panny, czczący również Przenajświętsze Imię Jezus.

Tekst i zdjęcie
o. dr Efrem Obruśnik OFM
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Wędrówkę 22 lutego br. rozpoczęliśmy od spotkania przed pomnikiem 
Jana Pawła II i udaliśmy się do Nadleśnictwa Leżajsk, gdzie czekał na nas le-
śnik Lech Steliga. Uczestnicy rajdu mieli okazję obejrzeć wspaniałe zbiory 
eksponatów fauny i flory naszych lasów, a także ciekawostki przyrodnicze 
z innych obszarów świata i stref klimatycznych. Pan Steliga ciekawie opowia-
dał o zwyczajach zwierząt, można było oglądnąć spreparowane okazy zwie-
rząt (ofiary kłusowników), fotogramy przyrodnicze prezentujące piękno le-
żajskich lasów. Są na nich widoki z rezerwatów przyrody, dorodne drzewa, 
bagna, rozlewiska bobrowe i plantacje nasienne drzew leśnych. Przy kawie 
i herbacie Lech Steliga odpowiadał na liczne pytania i wszyscy otrzymali 
publikacje o Puszczy Sandomierskiej, której częścią są nasze okoliczne lasy.

Dalsza część rajdu odbyła się na ścieżce edukacyjno-przyrodniczej „Osto-
ja bobrowa”. Bobrowisko jest już opuszczone, ale ślady działalności bobrów 
pozostały, a rozlewisko stało się środowiskiem dla wielu gatunków roślin 
bagiennych i ptaków. W pięknej zimowej scenerii lasów i bagien uczestni-
cy przeszli całą trasę i powrócili do Leżajska od strony ulicy Opalińskiego.

Było to miłe spotkanie ponad 40 uczestników – sympatyków rekreacji 
i naszego Towarzystwa. Galeria zdjęć została umieszczona na stronie www.
tmzl.lezajsk.pl. Panu Lechowi Stelidze dziękujemy za gościnę w Nadleśnic-

Leżajscy karatecy W 
HisZpaNii

Podczas uroczystego spotkania kończącego II międzynarodowy tur-
niej „IKO GALIZIA CUP 2012” lider hiszpańskiego IKO szihan 
Daniel Lorente przekazał na ręce sensei Dariusza Burdy zapro-
szenie do odwiedzenia Hiszpanii. Okazją do rewizyty i odwiedze-
nia Katalonii stały się zorganizowane w dniu 9 lutego br. Otwar-
te Mistrzostwa Hiszpanii Kyokushin Karate.

Przygotowania do hiszpańskiego turnieju rozpoczęły się na długo 
przed wyjazdem. Oprócz przygotowania formy i techniki zawodników 
trwały intensywne przygotowania logistyczne związane z wyjazdem le-
żajskiej grupy. Po dopięciu wszystkiego na „ostatni guzik” 5 lutego br. 
do stolicy Katalonii wyleciała dziesięcioosobowa ekipa reprezentująca 
LKKK. W skład drużyny weszli: kierownik drużyny sensei Dariusz Bur-
da, opiekunowie i jednocześnie sekundanci senpai Adam Fleszar, Piotr 
Jeziorowski, zawodnicy: Izabela Dec, Katarzyna Burda, Paulina Majder, 
Natalia Stachula, Hubert Fleszar, Karol Kurzyp i Maciej Jeziorowski.

W Otwartych Mistrzostwach Hiszpanii oprócz gospodarzy udział wzię-
ły drużyny narodowe z takich krajów jak Francja, Ukraina, Polska i Rosja. 
Ze względu na spore koszty uczestnictwa w zawodach związanych z przelo-
tem zakwaterowaniem itp. Klub zdecydował się wysłać na turniej tylko ju-
niorów z najdłuższym stażem członkowskim, co miało swoje odzwiercie-
dlenie w rywalizacji w kata i kumite. Hubert Fleszar w swojej drugiej wal-
ce trafił na bardzo dobrego Rosjanina zawodnika z moskiewskiego klubu. 
Hubert mimo świetnej postawy Rosjanina wygrał swoja walkę przed cza-
sem. Również pozostali zawodnicy LKKK w walkach eliminacyjnych trafi-
li na bardzo dobrych zawodników, wśród których nie brakowało posiada-
czy czarnych pasów.

Za wielki sukces uznać trzeba fakt, że w tak silnie obsadzonym turnieju 
nasza siedmioosobowa drużyna wywalczyła sześć medali w tym pięć srebr-
nych i jeden brązowy. Tytuł międzynarodowego wicemistrza Hiszpanii w 
swoich kategoriach wywalczyli Karol Kurzyp, Hubert Fleszar, Maciej Jezio-
rowski i Katarzyna Burda, która wywalczyła na dwa wicemistrzostwa jedno 
w kumite drugie w kata. Trzecie miejsce w kumite zdobyła Paulina Majder.

W czasie wyjazdu oprócz treningów i startu w zawodach znalazł się czas 
na zwiedzanie wybrzeża Katalonii w tym na wizytę w jej stolicy Barcelonie.

Szczególne podziękowania należą się sponsorom, bez których wsparcia 
wyjazd do odległej Hiszpanii nie był by możliwy. Finansowo wsparli nas: 
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, 
Browar w Leżajsku, Z. Ch. Silikony Polskie Sp. z o.o., Alvig Sp. z o.o., Zakład 
Doświadczalny Organika Sp. z o.o. Składamy również podziękowania wła-
dzom Powiatu Leżajskiego i Urzędu Miejskiego w Leżajsku. Jeszcze raz za 
bardzo serdecznie dziękujemy.

OSU!

podWÓjNy sukces Leżajskiego 
kLubu kyokusHiN karate

9 marca br. w Hali MOSiR w Olkuszu pod auspicjami Polskiego 
Związku Karate odbyły się Mistrzostwa Makroregionu Południowe-
go i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików.

Oficjalnego otwarcia mistrzostw dokonał Burmistrz Miasta Olkusza. Sę-
dzią głównym zawodów z ramienia PZK był shihan A. Drewniak. W mi-
strzostwach uczestniczyło 180 licencjonowanych zawodników z 25 licen-
cjonowanych klubów PZK. Organizatorem mistrzostw był Klub Kyokushin 
Karate w Bukownie.

Leżajski Klub Kyokushin Karate reprezentowała 13 osobowa ekipa pod 
kierownictwem sensei Dariusza Burdy. Rywalizowano w konkurencji kata 
oraz w kumite seniorów, juniorów i młodzików. W obydwu turniejach nasi 
zawodnicy zdobyli 12 medali i tyle punktowanych miejsc. Dało to Klubo-
wi pierwsze miejsce drużynowo w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików i drugie miejsce w Mistrzostwach Makroregionu Południo-
wego.

Jednym z sędziów zawodów był sensei Dariusz Burda. Sekundantami na-
szych zawodników byli senpai Kurasz Leszek i senpai Jeziorowski Piotr. Ze-
społem opiekował się kierownik drużyny senpai Fleszar Adam oraz Fleszar 
Krzysztof i Elżbieta Dec.

Wyniki naszych zawodników
Zawodnik Miejsce w Kumite Miejsce w Kata

Dec Izabela 1 1
Burda Katarzyna - 1
Majder Paulina 2 4
Szelengiewicz Klaudia 3 -
Stachula Natalia 3 -
Żak Julia 3 -
Olszowy Marcin 1 -
Jeziorowski Maciej 1 -
Fleszar Hubert 1 -
Fleszar Radosław 2 -
Zając Krzysztof 3 -
Szczuka Beniamin 8 5
Miś Marcin 5 -

(rk)

twie, a za organizację rajdu – działaczom Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Leżajskiej Maćkowi Sołkowi, Antoniemu Bereziewiczowi i Wiesłowo-
wi Wołochowi. Już dzisiaj zapraszamy na Rajdy Rowerowe (maj, wrzesień). 
Do zobaczenia.

Leszek Sarzyński

ZiMoWy rajd piesZy tMZL
Jak co roku o tej porze Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej zaprosiło mieszkańców Leżajska i okolic na Zimowy Rajd Pieszy.
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siatkarki uks „trÓjka” Leżajsk 
poNoWNie W MistrZostWacH 
poLski

Zakończył się etap 1/8 Mistrzostw Polski Kadetek, w którym występował zespół UKS „Trój-
ka” Leżajsk (od sezonu 2013/2014 MUKS Leżajsk). 

Turniej dobywał się w Krzeszowicach w dniach 22 – 24 lutego br. Po trzydniowych zmaganiach wy-
łoniono zespoły, które uzyskały awans do etapu 1/4 Mistrzostw Polski. 

Niestety, po dobrym piątkowym meczu w szeregi naszego zespołu wkradła się zbytnia pewność sie-
bie, co doprowadziło do spadku koncentracji i zaangażowania w meczach sobotnim i niedzielnym. 
W końcowym rezultacie nasz zespół nie uzyskał awansu do dalszych gier, zajmując ostatecznie trze-
cie miejsce w turnieju.

Trójka Leżajsk Jedynka Kluczbork 3:1 12:25, 25:22, 25:23, 25:13

Maraton Krzeszowice Trójka Leżajsk 3:0 25:13, 25:11, 25:14

Trójka Leżajsk MOSM Tychy 0:3 11:25, 18:25, 12:25

Tabela:

miejsce drużyna mecze punkty sety małe pkt.

1 CKiS Maraton Krzeszowice 3 6 9:0 238:163

2 MOSM Tychy 3 5 6:3 220:179

3 UKS Trójka Leżajsk 3 4 3:7 166:233

4 UKS Jedynka Kluczbork 3 3 1:9 188:237

Serdecznie dziękujemy rodzicom naszych siat-
karek za wsparcie finansowo-organizacyjne oraz 
sponsorom bez których osiągnięcie takiego suk-
cesu byłoby o wiele trudniejsze a są to:

ELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA SA-
RZYNA, USŁUGI TRANSPORTOWE 
RUTKOWSKI TRĘBACZ, ALVIG WAR-
SZAWA, ZAKŁAD DOŚWIADCZAL-
NY NOWA SARZYNA oraz MIASTO LE-
ŻAJSK, STAROSTWO POWIATOWE W 
LEŻAJSKU

NoWy kLub W Leżajsku
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

w Leżajsku został zarejestrowany 21 stycznia 
2013 r. w Starostwie Powiatowym w Leżajsku. 
Działa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku, 
powstał na bazie UKS „Trójka” Leżajsk przejmu-
jąc od niego zawodniczki kończące szkolenie na 
etapie mini siatkówki i rozpoczynające drugi 
etap szkolenia młodzieżowego w kategorii mło-
dziczka, kadetka i juniorka.

UKS „Trójka” Leżajsk będzie nadal prowa-
dził szkolenie dzieci (chłopcy, dziewczęta z klas 
IV–VI) jak dotychczas, skupiając się na mini pił-
ce siatkowej, a następnie po ukończeniu przez 
uczniów szkoły podstawowej, będzie przekazy-
wał dziewczęta do MUKS Leżajska chłopców 
do Feniksa Leżajsk.

MUKS Leżajsk wychodzi ze swoją ofertą szko-
leniową do dziewcząt uczęszczających do szkół 
gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu 
miasta Leżajska jak również całego powiatu le-
żajskiego. Szkolenie zawodniczek prowadzone jest 
przez wykwalifikowanych trenerów Daniela Do-
magałę i Jana Macha, którzy posiadają długolet-
nie doświadczenie w pracy z dziewczętami.

Zespoły MUKS młodziczek, kadetek i juniorek 
w sezonie 2013/2014 będą występować w Woje-
wódzkiej Lidze pod nazwą: 

MUKS Leżajsk
Elektrociepłownia Nowa Sarzyna

UKS „Trójka” Leżajsk zaprasza chłopców 
i dziewczęta z kl. IV–VI na zajęcia 

z mini piłki siatkowej więcej informacji 
można uzyskać pod numerami tel:
606 725 775 Jan Mach (chłopcy),

784 069 420 Daniel Domagała (dziewczęta)

MUKS zaprasza dziewczęta z roczników 
2000, 1999, 1997, 1996 – chcące podjąć 

treningi siatkarskie na akcję naborową 2013, 
która rozpocznie się 10 kwietnia br. Więcej 

informacji pod numerem tel.:
784 069 420 Daniel Domagała

lub pod adresem:
muks.lezajsk@poczta.fm

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA NASZĄ 
STRONĘ INTERNETOWĄ mukslezajsk.pl

Skład zespołu: Agnieszka Kowal, Maria 
Bigas, Magdalena Trębacz, Katarzyna Zię-
zio, Elżbieta Materna, Monika Konior, Roza-
lia Tworek, Zuzanna Kosiarska, Paulina Po-
powicz, Mirosława Kowal, Magdalena Kozy-
ra. Trener zespołu Daniel Domagała, kierow-
nik zespołu Mirosław Bigas.

(dd)



zdrowie i uroda

sekrety garNka
Kuchnia „Biuletynu Miejskiego” 
pod redakcją specjalistki 
w dziedzinie żywienia 
Hanny Janiszewskiej-Celej

tyLko ty
pod redakcją
Małgorzaty Jakubowskiej
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WioseNNe 
pysZNoŚci

Niektórzy z nas „przymierzyli” się już do 
zmiany jadłospisów z zimowych na lżejsze, 
wiosenne, a wiosna nie nadeszła tak szybko, 
jakbyśmy chcieli. Czekając na nowe warzy-
wa i owoce trzeba korzystać z tych szklarnio-
wych lub importowanych.

Ananas jest owocem o słodkim, relaksującym 
zapachu. Dobrze komponuje się smakowo z in-
nymi owocami, warzywami i mięsem. Ma spo-
ro witaminy C, witamin z grupy B, jest nisko-
kaloryczny. Świeże ananasy zawierają brome-
lainę- enzym, który trawi białko, dlatego czę-
sto podawany jest jako deser po posiłku zawie-
rającym mięso. Duża zawartość błonnika, kwa-
sów owocowych, przyspiesza trawienie i spalanie 
tłuszczów w organizmie, a tym samym wspoma-
ga odchudzanie. Ananas uważany jest też za sil-
ny środek przeciwzapalny, łagodzi bóle brzucha, 
niestrawność, wzmacnia i regeneruje organizm. 

W oczekiwaniu na wiosnę przy niezdecydowa-
nej pogodzie można spróbować smaków kuchni 
egzotycznych. Stosuje się w nich przyprawy o 
słodko-korzennym i równocześnie nieco pikant-
nym smaku. Na specyficzny aromat i smak ma 
wpływ dobór składników i dodatki nie używane 
w innych kuchniach np. sos sojowy. 

Sos sojowy jest jedną z najważniejszych przy-
praw kuchni azjatyckich. Wytwarzany jest z zia-
ren soi poddanych fermentacji, wody i soli. Sos 
nie tylko poprawia smak potraw, ale ma też wa-

lory zdrowotne. Dostarcza białka, nienasyco-
nych kwasów tłuszczowych, witamin z grupy B, 
składników mineralnych: potasu, fosforu, żelaza, 
manganu, miedzi. Ma bardzo mało tłuszczów, 
może być stosowany w diecie odchudzającej. 

Sałatka z kapusty pekińskiej 
z ananasem

Składniki: 1 mała kapusta pekińska, ½ puszki 
kukurydzy, 5 plastrów świeżego ananasa, 4 łyż-
ki jogurtu naturalnego, 1 łyżka kwaśnej śmie-
tany, ½ łyżeczki octu winnego, sól, pieprz, zą-
bek czosnku. 

Wykonanie: kapustę opłukać, usunąć wierzch-
nie liście, osuszyć, pokroić . Ananasa opłukać, 
obrać ze skóry, pokroić w plastry, a potem w kost-
kę. Połączyć posiekaną kapustę, ananasa i odsą-
czoną kukurydzę z puszki. W garnuszku dokład-
nie wymieszać jogurt, śmietanę, obrany i zmiaż-
dżony czosnek, doprawić do smaku solą, pie-
przem i octem winnym. Warzywa przełożyć do 
salaterki, polać zaprawą jogurtową, schłodzić. Po-
dawać do mięs lub z pieczywem. 

Wieprzowina słodko kwaśna
Składniki: 40 dag chudej wieprzowiny, kilka 

grzybków mun, pół puszki ananasa pokrojone-
go w grubą kostkę, 1 mały por, 2 marchewki, 1 
cebula, pół cytryny, cukier, pieprz mielony, sól, 
olej do smażenia, 3 łyżki sosu sojowego, 1 łyżka 
mąki ziemniaczanej, cukier, 1 - 2 łyżeczki soku 
z cytryny.

Wykonanie: mięso umyć, usunąć nadmiar 
tłuszczu , opłukać, osuszyć, pokroić na niewiel-
kie kawałki, podsmażyć na patelni teflonowej 
bez tłuszczu ok. 5–10 minut. Grzyby mun opłu-
kać, zalać ciepłą wodą, pozostawić by napęcznia-
ły, potem odcedzić i pokroić na kawałki. Cebulę 
obrać, opłukać, pokroić w półkrążki, krótko pod-
smażyć na oleju. Dodać obraną, umytą, startą na 
tarce marchewkę i dokładnie umytego, pokrojo-
nego w półkrążki pora. Warzywa chwilę podsma-
żyć, podlać połową szklanki gorącej wody, poddu-
sić. Dodać grzyby, ananasa razem z zalewą, tak-

że wszystko poddusić. Do potrawy dodać sos so-
jowy, pieprz, sól i mięso, doprawić do smaku cu-
krem i sokiem z cytryny. Całość razem dusić na 
małym ogniu ok. 5 min. Potem zagęścić potrawę 
zawiesiną z mąki ziemniaczanej i niewielką ilością 
zimnej wody. Danie podawać z ugotowanym na 
sypko ryżem i surówkami. 

Kawa Madame
Składniki: 40 ml ajerkoniaku, 40 ml soku ana-

nasowego, 100 ml zimnej kawy.
Przygotowanie: Wymieszać składniki w shake-

rze lub zmiksować, przelać do pucharków. Poda-
wać w pucharkach, udekorowanymi plasterkiem 
ananasa (1-2 porcje). 

Ciasto ananasowe
Składniki: 170 g masła, 1 puszka ananasa, kil-

kanaście kandyzowanych wiśni, 4 jajka, 200 g 
mąki pszennej, 2 płaskie łyżeczki proszku do pie-
czenia, ½ szklanki cukru

Wykonanie: Dno tortownicy o średnicy 24 cm, 
wyłożyć papierem do pieczenia zapiąć obręcz wy-
puszczając papier na zewnątrz. Masło zostawić w 
ciepłym miejscu, aby zmiękło. Dno i boki tortow-
nicy wysmarować masłem. Ananasa odsączyć z 
zalewy, syropu nie wylewać. Na dnie formy uło-
żyć krążki ananasa i wiśnie. Jajka wbić do jednej 
misy, dodać 5 łyżek syropu z ananasa, zmiksować 
na jednolitą masę. Mąkę przesiać do drugiej mi-
ski, dodać proszek, cukier i wymieszać. Do miski 
z jajkami dodać miękkie masło, mąkę z cukrem 
i proszkiem, wszystko zmiksować do uzyskania 
jednolitej masy. Ciasto wyłożyć w tortownicy, tak 
aby przykryło ananasa, wyrównać powierzchnię. 
Piec w nagrzanym piekarniku do 180oC przez 30– 
–35 min. 

Po wyciągnięciu z piekarnika ciasto zostawić 
na ok. 10 minut, potem okroić nożem boki tor-
townicy, zdjąć obręcz formy, ciasto przyłożyć pa-
terą lub talerzem i odwrócić do góry dnem. Od-
kleić papier ze spodem tortownicy, pozostawia-
jąc ciasto na talerzu lub paterze. Kroić na porcje 
po ostygnięciu.

ŚLicZNa 
drożdżoWa 
babka

Drożdże nie tylko wspaniałe ciasto po-
trafią wskrzesić, ale i urodę. Zaczaruj skó-
rę, włosy i bądź pewna siebie!

Drożdże są niemal w każdym domu, lecz nie 
układa się ich wśród kosmetyków w łazience. To 
dobrze, bo powinny być przechowywane w lo-
dówce, wtedy nie tracą cennych składników. A 
jest ich bez liku. Podstawą są białka i to łatwo 
przyswajalne. Do tego dochodzą witaminy z gru-
py B i minerały m.in. fosfor, cynk, żelazo, ma-
gnez, potas i chrom. Wszystkie wspólnie popra-
wiają pracę skóry i błon śluzowych wewnątrz oraz 
zapobiegają przetłuszczaniu się włosów. A do tego 
są tanie i łatwo dostępne.

Odżywcza maseczka

Zrób ją jeśli poczujesz, że Twoja cera straciła 
blask. Wymieszaj łyżeczkę drożdży, pół łyżeczki 
kremu (może być zwyczajny nawilżająco-odżyw-
czy) i ok. 3–6 kropel soku z cytryny lub limonki. 
Gładką masę nałóż na skórę twarzy, omijając oko-
lice oczu. Maseczkę zostaw na 15 minut, jak wy-
schnie spłucz letnią wodą.

Peeling z migdałami

Osłabioną zimą skórę szybko wspomożesz na-
wilżaniem. Przed nim jednak niezbędny jest pe-
eling, który zetrze stary naskórek i ułatwi dojście 
substancji nawilżających do głębszych warstw na-
skórka.

Kostkę drożdży rozkrusz, wymieszaj z 3 łyż-
kami ciepłego mleka, dodaj 2 łyżki zmielonych 
migdałów i łyżkę siemienia lnianego. Jeśli ma-
seczka będzie za gęsta dolej jeszcze odrobinę 
mleka. Idź pod prysznic, polej skórę wodą i na-
łóż peeling, masuj dokładnie. Zacznij od nóg, 
poprzez pośladki, brzuch, ręce do ramion. Masuj 
się kilka minut, potem zmyj wodą. Osusz skó-
rę, ale jej nie pocieraj i wklep dokładnie balsam 
albo oliwkę.

Drożdże można regularnie pić
Dzięki zawartości dużych ilości, łatwo przy-

swajalnych składników budulcowych, energetycz-
nych i regulujących, wykazują one wpływ ogól-
nie wzmacniający, mobilizujący procesy regene-
racji, kompensacji i odporności. Przywracają od-
powiednią mikroflorę jelitową, wybitnie oddzia-
łują na czynności skóry i jej wytworów: paznok-
ci i włosów. Pamiętaj tylko, że przed spożyciem, 
drożdże należy zabić gorącym mlekiem lub go-
rącą wodą. Nie wolno pić żywych drożdży, gdyż 
kosztem naszej treści pokarmowej przeprowadza-
ją w jelitach fermentację, co objawi się wzdęcia-
mi, bólem brzucha, nudnościami, wymiotami i 
bardzo złym samopoczuciem. Żywe drożdże w 
naszym przewodzie pokarmowym to prawdzi-
wy problem: są dla nas pasożytami  a nie sprzy-
mierzeńcami. 

Drożdżowy koktajl młodości – 1–2 łyżki 
drożdży zalać szklanką gorącego mleka, parzyć 
pod przykryciem przez 5 minut, osłodzić mio-
dem i wypić po starannym wymieszaniu. Można 
też najzwyczajniej w świecie zalać drożdże wrząt-
kiem (1/8 kostki) i wypijać codziennie na czczo. 



piłka nożna
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trZy pytaNia do 
NoWego treNera 
pogoNi

PAWEŁ WTOREK ur. 5 czerwca 1979 r. 
Występował jako zawodnik w Klubach: Stal Sta-
lowa Wola, Siarka Tarnobrzeg, Tłoki Gorzyce, Stal 
Rzeszów, Unia Nowa Sarzyna, obecnie Pogoń Le-
żajsk.
Praca trenerska: Tłoki Gorzyce, Unia Nowa Sa-
rzyna, obecnie Pogoń Leżajsk.

• Objął Pan drużynę w przerwie rozgrywek se-
zonu 2012/2013 przygotowując ją do rozegrania 
meczy rewanżowych. Jakie były główne cele okre-
su przygotowawczego?

• Okres przerwy między rundami jesienną i 
wiosenną to, mówiąc bardzo ogólnie, należyte i 
właściwe przygotowanie drużyny do meczy re-
wanżowych. Moje – jako trenera – zasadnicze cele 
tego przygotowania to: budowa formy sportowej i 
jej stabilizacja na jak najdłuższy okres, rozgrywa-
nie meczy kontrolnych i wprowadzenie do dru-
żyny nowych zawodników, zarówno seniorów jak 
i też największej grupy juniorów wychowanków 
klubu, szukanie utalentowanej młodzieży nie tyl-
ko na własnym podwórku lecz też w najbliższej 
okolicy Leżajska, sprawdzanie umiejętności po-
szczególnych zawodników.

• Cel drużyny w rundzie rewanżowej.
• Głównym celem drużyny będzie przede 

wszystkim walka w każdym meczu o zwycięstwo 
i zapewnienie drużynie bezpiecznego miejsca w 
końcowej tabeli rozgrywek.

• A cel perspektywiczny?
• Cel perspektywiczny to zwiększenie poziomu 

sportowego poszczególnych zawodników, jak i też 
całej drużyny. Chciałbym w przyszłości włączyć 
do treningów z pierwszą drużyną nie tylko junio-
rów starszych lecz także juniorów młodszych, co 
pozwoli wyszukiwać nowe talenty piłkarskie w 
Leżajsku i okolicy.

ruzam

Bramkarze: Robert Kurosz (28 lat), Dominik Ma-
zur (17),
Obrońcy: Piotr Bubiłek (32), Hubert Bukowski 
(20), Konrad Bukowski (19), Łukasz Mędrek (18), 
Jacek Maciorowski (35), Rafał Murawski (32), Ka-
mil Pyż (19), Mateusz Warenica (18),
Pomocnicy: Dominik Bucior (21), Andrzej Ćwi-
kła (18), Piotr Gilar (21), Krystian Lebioda (35), 
Wojciech Stopyra (19), Mariusz Woś (24), Paweł 
Wtorek (33), 
Napastnicy: Arkadiusz Dąbek (21), Kamil Rajski 
(19), Robert Leja (19).

ruzam

TERMINARZ ROZGRYWEK IV LIGI PODKARPACKIEJ
MZKS „POGOŃ” LEŻAJSK W SEZONIE 2012/2013

RUNDY WIOSENNEJ 2013
(po częściowych zmianach dokonanych przez Podkarpacki ZPN

w związku z nieodbyciem trzech pierwszych spotkań)
 1. Pogoń Leżajsk – KS Piast Tuczempy 6 kwietnia (sobota) godz. 17.00*
 2. Crasnovia Krasne – Pogoń Leżajsk 13 kwietnia (sobota) godz. 16.00**
 3. Pogoń  Leżajsk – JKS Jarosław 20 kwietnia (sobota)  godz. 17.00
 4. Rzemieślnik Pilzno – Pogoń Leżajsk 27 kwietnia (sobota) godz. 16.00
 5. Pogoń  Leżajsk – Stal Nowa Dęba 1 maja (środa) godz. 17.00
 6. LZS Turbia – Pogoń Leżajsk 5 maja (niedziela)  godz. 16.00
 7. Pogoń Leżajsk – Sokół Sieniawa 11 maja (sobota) godz. 17.00
 8. Resovia II Rzeszów – Pogoń Leżajsk 19 maja (niedziela) godz. 11.00
 9. Pogoń Leżajsk – Przełęcz Dukla 25 maja (sobota) godz. 11.00

10. Pogoń Leżajsk – Cosmos Nowotaniec 29 maja (środa) przeniesiony z 16 marca

11. OKS Mokrzeszów – Pogoń Leżajsk 2 czerwca (niedziela) godz. 18.00

12. Żurawianka Żurawica – Pogoń Leżajsk 08/09.06.2013 
(sobota/niedziela)  przeniesiony z 23 marca

13. Pogoń Leżajsk – Strumyk Malawa 15/16 czerwca 
(sobota/niedziela) przeniesiony z 30 marca

14. Pogoń Leżajsk – MKS Wisłok Strzyżów 23 czerwca
(niedziela) godz. 17.00
zmiana wcześniejszego 

terminu

15. Kolbuszowianka Kolbuszowa – Pogoń
  Leżajsk 30 czerwca (niedziela) 

godz.17.00
zmiana wcześniejszego 

terminu
 * mecze planowane na 6/7 kwietnia zostały także przełożone na inny termin ze względu na złe warunki 

pogodowe.
** mecz z Crasnovią Krasne nie odbył się z powodu wykluczenia tego Klubu ze struktur Podkarpackiego ZPN 

i zawieszenie jego licencji.

Z dużyM opÓźNieNieM 
roZpocZęła się 
ruNda reWaNżoWa

Bardzo niekorzystne warunki pogodo-
we spowodowane przeciągającą się zimą to 
główna przyczyna przesunięcia ustalonych 
wcześniej terminów rozegrania meczy run-
dy wiosennej w piłce nożnej.

Pierwsza kolejka ustalona w IV Lidze Podkar-
packiej na 16 marca została przesunięta o 4 ty-
godnie.

Leżajska Pogoń przystępuje do rozgrywek w 
znacznie zmienionym składzie:

Ubyli: Paweł Kędzierski (CCC Dąbrów-
ki), Krzysztof Myćka (kontuzja), Michał Pietry-
cha (nie podjął treningów), Piotr Pustelny (LKS 
Wierzawice), Bogusław Sierżęga (MKS Radym-
no), Serhij Sawczak (Łada Biłgoraj), Mateusz Sta-

roń (JKS Jarosław), Franciszek Sarzyński (wyjazd 
za granicę).

Przybyli: Paweł Wtorek (Unia Nowa Sarzyna), 
Krystian Lebioda (Unia Nowa Sarzyna), Piotr Gi-
lar (LZS Turbia), Jacek Maciorowski (LZS Turbia), 
Robert Leja (Stal Rzeszów).

Trenerem drużyny jest Paweł Wtorek a jego 
asystentem Krystian Lebioda, którzy są równo-
cześnie zawodnikami Pogoni.

Kadra I drużyny
Trener: Paweł Wtorek,
Asystent trenera: Krystian Lebioda,
Kierownik drużyny: Karol Bałut,



na ryby
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Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe)

Za nami Walne Sprawozdawczo-Wy-
borcze Zgromadzenie Członków Koła 
„San” w Leżajsku. Prezesem koła po-
zostaje kol. Andrzej Dąbrowski, ale 
w składzie Zarządu nastąpiło sporo 
zmian.

Poniżej wykaz władz i terminarz zawodów na 
2013 r.

ZARZĄD KOŁA
Prezes – Andrzej Dąbrowski, wicepreze-

si – Wiesław Furmański, Zygmunt Kwieciński, 
skarbnik – Zdzisław Gdula, sekretarz – Paweł 
Czekirda, gospodarz Koła – Wojciech Kulpa, 
członkowie – Adam Kwieciński, Jacek Sienkie-
wicz, Marian Półtorak, Maciej Kucharski, To-
masz Śliwa, Kamil Sadurski – członek, kapita-
nat sportowy oraz Paweł Smotryś – członek, ka-
pitanat sportowy.

KOMISJA REWIZYJNA
Aleksander Kuras – przewodniczący, Leszek Ja-

rzyński – sekretarz; Komendant SSRyb. Koła, Ma-
rian Krajcarski – członek.

SĄD ORGANIZACYJNY
Krzysztof Socha – przewodniczący, Łukasz Be-

reziewicz – sekretarz, Witold Mączka – członek.
Rzecznik Koła - Czesław Rutowicz 

Podczas zebrania kol. Rafał Gorzkiewicz syn 
naszego śp. Prezesa Koła kol. Grzegorza Gorz-
kiewicza w imieniu rodziny odebrał dokumenty, 
odznaczenie i pamiątkową statuetkę – potwier-
dzające nadanie tytułu Zasłużony dla Miasta Le-
żajska. 

Kalendarz zawodów Koła San nr 18 w Leżajsku w 2013 r.
Data Rodzaj zawodów Organizator Miejsce

27 stycznia Otwarte Zawody Podlodowe* Koło nr 18 Ożanna
10 lutego Podlodowe Mistrzostwa koła* Koło nr 18 Floryda

14 kwietnia Mistrzostwa Drgającej Szczytówki* Koło nr 18 Floryda
12 maja Spławikowe Mistrzostwa Koła* Koło nr 18 Floryda

26 maja Dni Leżajska Zawody o Puchar 
Przewodniczącego Rady Miasta* Koło nr 18 Floryda

26 maja Dni Leżajska Zawody dla Dzieci Koło nr 18 Floryda
9 czerwca Spinningowe Mistrzostwa Koła* Koło nr 18 San Stare Miasto

29/30 
czerwca

Maraton Karpiowy im. 
Mieczysława Dziurzyńskiego* Koło nr 18 Ożanna

7 lipca Wakacyjne zawody dla dzieci Koło nr 18 Floryda
4 sierpnia Memoriał im. Grzegorza Gorzkiewicza* Koło nr 18 Floryda

25 sierpnia Zawody dla dzieci o Puchar Wójta Gminy 
Leżajsk Koło nr 18 Floryda

15 września Zawody Jesienne* Koło nr 18 Ożanna
13 paździer-

nika Zawody Spinningowe* Koło nr 18 San Rzuchów

* Zawody będą zaliczane do Grand Prix Koła.
Kapitanat Sportowy przy kole San nr 18 w Leżajsku.

Witam w kolejnym numerze BM. Ser-
decznie zapraszam wszystkich szachistów do 
udziału w XI Turnieju o Puchar Burmistrza 
Leżajska „O UŚMIECH DZIECKA 2013r.”, 
który planujemy tradycyjnie zorganizować w 
Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku 2 czerw-
ca 2013 o godz. 10.00.

Poprawne rozwiązanie szachowych zadań 
będzie okazją do dobrego przygotowanie się 
do tego turnieju.

Powodzenia!!!

Rozwiązania zadań z ostatniego kącika 
szachowego w BM

Zadanie 1 Ge5, g:f6, G:f6 – mat, zadanie 
2 Gd5, H:c8, W:c8 – mat, zadanie 3 Ha1, g5, 
Kf7 – mat, zadanie 4 He5, Kd8, Hb8 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz



podróże

Hotel Kapsułowy.

Tokio – Shinkansen.
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japoNia 
– NieZWykły ŚWiat

We wtorek, 19 marca br. w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Le-
żajskiej odbyło się spotkanie podróżnicze zorganizowane z inicjatywy 
Centrum Informacji Turystycznej (działającego w strukturach MCK) 
i Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej.

Tym razem tematem przewodnim spotkania była Japonia, przedstawio-
na przez znanego leżajskiego podróżnika Ireneusza Wołka. Japonia to kraj 
„wschodzącego słońca”, kultura, która przyciąga, zadziwia i fascynuje.

Kiedy słyszymy słowo Japonia, przed oczami mamy walecznych samura-
jów, gejsze odziane w barwne kimona przemykające w świetle czerwonych 
lampionów. Do naszego życia przenikają słowa kojarzone z pięknem i dosko-
nałością: bonsai, origami, ikebana. Zaczynamy odkrywać nowe smaki zie-
lonej herbaty, sushi, wasabi, sake. Japonia to sztuka walki, kendo, czy sumo, 
filmy Akiro Kurosawy, manga i anime.

Japonia to również nowoczesna technologia, gigantyczne metropolie, wie-
lopoziomowe skrzyżowania, najszybsze pociągi, trzęsienia ziemi, tsunami 
i złowieszcze wulkany.

Kiedy jednak przyjedziemy do Japonii, będziemy zafascynowani zwycza-
jami dnia codziennego: powitaniem się przez ukłon, myciem przed kąpielą, 
zdejmowaniem butów przed wejściem do restauracji, głośnym siorbaniem 
podczas jedzenia, a także upychaniem stłoczonych ludzi w metrze. Zaska-
kującym fenomenem będą dla nas japońskie flippery pachinko i kapsułowe 
hotele, a także perfekcyjna czystość i niesłychana dyscyplina. 

To właśnie tutaj odkryjemy sento i onseny, tofu i miso. Zachwycimy się 
punktualnością pociągów i nieprawdopodobną grzecznością mieszkańców. 
Usłyszmy dyskretny dźwięk dzwonków i potężne uderzenie bębnów.

Cały materiał na temat pobytu w Japonii, uczestnicy spotkania mogli zo-
baczyć podczas prezentacji zdjęciowej oraz pokazu filmowego. W przerwie 
odbyła się degustacja ryżu z warzywami i oryginalnym sosem sojowym. Nie-
wątpliwą atrakcją była możliwość spożycia posiłku pałeczkami. Goście byli 
zachwyceni, a na ich twarzach malował się uśmiech i zadowolenie.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej składa serdeczne po-
dziękowania dyrektorowi Muzeum Ziemi Leżajskiej za pomoc w zorgani-
zowaniu spotkania. 

I. Wołek, I. Tofilska

Dominika Portka w kimonie japońskim częstuje gości ryżem w warzywami i grzyb-
kami mun.

Kyoto – Złoty pawilon.

Kyoto – świątynia Inari.
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