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POMÓŻMY MICHAŁKOWI
WYGRAĆ WALKĘ O ŻYCIE
Michałek jest półtorarocznym chłopcem, który od ponad roku choruje na
nowotwór złośliwy wieku dziecięcego – Neroblastome. Obecnie jest po 8 cyklach ciężkiej chemioterapii, operacji wycięcia guza oraz niekończących się
badaniach trwających całe dni i noce. Niestety, po krótkim okresie nadziei,
że wszystko już jest na dobrej drodze do wyleczenia, nastąpił nawrót choroby. Obecnie Michałek został zakwalifikowany do IV grupy najwyższego
ryzyka – czyli do najbardziej agresywnego leczenia nowotworu. Jednocześnie lekarze widzą szansę dalszego leczenia w terapii przeciwciałami – niestety nie w Polsce lecz w klinice w Niemczech. Koszt takiej terapii to 120
tys. euro. Mimo iż suma jest ogromna, rodzice Michałka nie wahali się ani
chwili. Postanowili walczyć o życie synka.
Michałek został objęty opieką fundacji Wyspy Szczęśliwe. Rodzice postanowili działać jak najszybciej – liczy się każdy dzień. Została utworzona specjalna strona internetowa www.michaltryka.pl, na której możemy
znaleźć wszystkie informacje o jego leczeniu, przebiegu choroby, artykuły ukazujące się w mediach, a co najważniejsze informację, jak można pomóc. Obecnie charytatywnie w akcję pomocy włączyli się już lokalnie: kolędnicy z Kuryłówki, Schola młodzieżowa Spontan z Cholewnianej Góry
(gmina Jeżowe), Koło Wolontariatu z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce, Zespoły Śpiewacze Leszczyna, Jarzębina, Zespół Instrumentalny Ziemia Leżajska oraz Zespół Muzyczny Kycie. Poza tym trwają aukcje charytatywne na witrynach Allegro.
Wiele lokalnych instytucji oraz przedszkoli i szkół wyraziło chęć oplakatowania i rozdawania ulotek.
Obecnie Michałka czekają naprawdę trudne chwile – chemia wysokodawkowa (tzw. megachemia), autoprzeszczep szpiku oraz radioterapia. Mocno
wierzymy i mamy nadzieję, że to wszystko naprawdę ma sens i dzięki pomocy dobrych ludzi oraz Bożej Opatrzności Michałek odzyska zdrowie.

Aby pomóc, należy przesłać pieniądze
na adres:
Fundacja Wyspy Szczęśliwe
ul. Wielicka 265, 30–663 Kraków
Nr konta:
PKO BP IO KRAKÓW 83 1020 2892 0000 5302 0150 8522
Tytułem: Michał Tryka
tel./fax +48 12 6580261
Kontakt z rodzicami Michałka:
Mama Michałka:
tryka.madzia@gmail.com
Tel. kom. 797 401 425 (mama)
Tata Michałka:
harmoniush@gmail.com
Tel. kom. 510 910 465 (tata)
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Szanowni Państwo,
rok 2013 jest już kolejnym, piątym rokiem, w którym możemy składać
do urzędów skarbowych dokumenty w formie elektronicznej. Z satysfakcją obserwuję także coroczny wzrost grona zwolenników tej formy
przesyłania deklaracji.
Początek każdego roku to okres składania przez płatników deklaracji i informacji – szczególnie takich, jak: PIT-11 i PIT 8-C. Dlatego też pragnę zachęcić Państwa – jako płatników podatku dochodowego od osób fizycznych – do składania deklaracji i informacji dotyczących wszystkich pracowników w formie elektronicznej, przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za
pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem strony www.e-deklaracje.gov.pl lub www.finanse.mf.gov.pl.
W 2012 roku do urzędów skarbowych w całym kraju wpłynęło ponad 11 milionów dokumentów elektronicznych. Jedynym warunkiem
składania dokumentów w formie elektronicznej jest złożenie przed
pierwszym przystąpieniem do przesłania dokumentu w takiej formie
do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika w formie papierowej
formularza UPL-1. Jest to pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji
składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu
podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu. Już jedno takie upoważnienie wystarczy do obsługi deklaracji składanych do wszystkich urzędów skarbowych. Płatnicy, którzy wcześniej złożyli już UPL-1 na przykład w ubiegłym roku
i nie zostało ono odwołane nie muszą składać go powtórnie.
Jednocześnie uprzejmie proszę o rozpowszechnienie wśród Państwa
pracowników informacji o możliwości złożenia rocznego zeznania PIT
za pośrednictwem Internetu bez konieczności użycia kwalifikowanego
podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W tej formie możliwe jest złożenie PIT-28, PIT36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A oraz PIT-19A wraz z
załącznikami.
Podsekretarz Stanu
Andrzej Parafianowicz

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl lub www.finanse.mf.gov.pl oraz telefonicznie:
 Infolinia systemu e-Deklaracje Krajowa Informacja Podatkowa:
(w sprawie procedur składania deklaracji)
tel. 801 055 055 (dla połączeń z tel. stacjonarnych)
tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z tel. komórkowych)
tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)
 Pomoc techniczna systemu e-Deklaracje:
(w sprawie problemów technicznych przy obsłudze systemu)
tel. 22 694 49 74
e-mail: info.e-deklaracje@mofnet.gov.pl

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku
zaprasza na

„Dzień Otwarty”

w sobotę 16 marca 2013 r.
w godzinach 9.00–13.00.
Pracownicy Urzędu w tym dniu udzielać będą porad i wyjaśnień
w indywidualnych sprawach podatkowych.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku
informuje, że

zeznania podatkowe za 2012 rok
w dniach 29–30 kwietnia 2013 r.
będą przyjmowane
w godzinach 7.15–18.00

dzień za dniem

ZACZYNA SIĘ
BUDOWA II ETAPU
OBWODNICY LEŻAJSKA

INFORMACJA

Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dla mieszkańców województwa podkarpackiego posiadających zwierzęta domowe/gospodarskie.

24 stycznia br. w rzeszowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisano umowę na budowę II etapu obwodnicy miasta
Leżajska.
Wykonawcą tego 3,6 km odcinka będzie Konsorcjum firm z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. jako liderem i DRAGADOS S.A. z Hiszpanii jako partnerem.
Wartość kontraktu to 66,5 mln. złotych.
Termin realizacji – 24 miesiące od daty
podpisania umowy.
– Droga obwodowa zaprojektowana
została w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl – mówi zastępca burmi-

strza Leżajska Marek Karakuła. – Zakres
II etapu obejmuje m. in. budowę obwodnicy o długości 3,6 km, dwupoziomowego
węzła drogowego z wiaduktem nad drogą krajową nr 77 Lipnik – Przemyśl, dróg
dojazdowych, przejazdów gospodarczych,
urządzeń ochrony środowiska oraz budowę i przebudowę infrastruktury technicznej związanej z obwodnicą.
(kam)

O wściekliźnie:
Wścieklizna jest chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirus powodujący zmiany zapalne
w ośrodkowym układzie nerwowym i kończącą się zawsze zejściem śmiertelnym. Na zakażenie wirusem wścieklizny wrażliwe są wszystkie
zwierzęta stałocieplne, a także człowiek. Transmisja zakażenia następuje zazwyczaj poprzez
pogryzienie, bowiem wirus znajduje się w ślinie chorego zwierzęcia. Jest to choroba o zasięgu globalnym.
Krążenie wirusa w środowisku naturalnym
podtrzymywane jest przez zwierzęta różnych
gatunków, które mogą stanowić zarówno wektor, jak i rezerwuar wirusa wścieklizny. W Europie większość przypadków wścieklizny zwierząt stwierdzana jest u lisów wolno żyjących,
wśród zwierząt domowych – u kotów, a spośród zwierząt gospodarskich – u bydła.

O konieczności szczepień:

APEL

Szanowni Podatnicy
podatku dochodowego
Uprzejmie informujemy, iż Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto Leżajsk” posiada status organizacji pożytku publicznego i figuruje w Krajowym Rejestrze
Sądowym (KRS) pod numerem 0000177565.
Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z gorącą prośbą o wsparcie jego działalności poprzez dokonanie w rocznych zeznaniach podatkowych odpisu 1% podatku. Uzyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na statutową działalność
Stowarzyszenia zapewniającą podnoszenie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Leżajska poprzez m.in. montaż: nowych kamer monitorujących
miejsca niebezpieczne, progów zwalniających, widocznego oznakowania przejść
dla pieszych oraz szkolenie dzieci i młodzieży.
Wszystkim Darczyńcom z góry dziękujemy
Zarząd Stowarzyszenia

W związku z niekorzystną sytuacją epizootyczną na terenie województwa podkarpackiego w zakresie występowania wścieklizny u zwierząt pojawia się potrzeba szczepienia przeciwko tej chorobie nie tylko objętych
ustawowym obowiązkiem psów ale również
kotów, a także bydła wypasanego sezonowo
na terenach szczególnie narażonych na bezpośredni kontakt ze zwierzętami dzikimi.
Zagrożony sankcją karną obowiązek corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie wynika wprost z zapisów art. 56 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz.
1342, z późn. zm.), gdzie zapisano: „Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju... podlegają obowiązkowemu ochronnemu
szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Posiadacze
psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko
wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie
nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.”
Nieobowiązkowe szczepienie kotów jest
ważne głównie z powodu ochrony zdrowia
człowieka. Kot ze względu na swój tryb życia
jest narażony na kontakt z chorymi zwierzętami wolno żyjącymi i może stanowić istotny
wektor szerzenia się choroby. Szczepienia bydła
oprócz zagrożeń dla ludzi mających z nim kontakt pomogą uniknąć strat związanych z wystąpieniem choroby w gospodarstwach rolnych.
Szczepienia zwierząt przeciwko wściekliźnie są przeprowadzane przez wszystkie funkcjonujące w województwie zakłady lecznicze
dla zwierząt (gabinety, przychodnie, kliniki
weterynaryjne).
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ogłoszenia
Radnemu Rady Miejskiej w Leżajsku
ZBIGNIEWOWI PUDEŁKIEWICZOWI
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

MATKI

składają
Burmistrz i Rada Miejska
w Leżajsku

Panu
KRZYSZTOFOWI ŻYRKOWI
Dyrektorowi Browaru w Leżajsku
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TATY

składają
Zbigniew Rynasiewicz Poseł na Sejm RP
oraz współpracownicy

Dyrektorowi Browaru w Leżajsku
KRZYSZTOFOWI ŻYRKOWI
z powodu śmierci

OJC A

wyrazy żalu i współczucia
składają
Dyrekcja i pracownicy
Miejskiego Centrum Kultury

KRZYSZTOFOWI ŻYRKOWI
Dyrektorowi Browaru w Leżajsku
wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci

OJC A

składają
Burmistrz i Rada Miejska
w Leżajsku

Radnemu Rady Miejskiej w Leżajsku
RYSZARDOWI DZIURZE
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

M AT K I

składają
Burmistrz
i Rada Miejska w Leżajsku
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ekologia
Wycinanie i przycinanie drzew zgodnie z prawem

CO ZROBIĆ, ABY ZGODNIE Z PRAWEM WYCIĄĆ
DRZEWO?
Na wycięcie drzewa na własnej posesji, trzeba
mieć zezwolenie Burmistrza Miasta. Zezwolenie
udzielane jest na wniosek posiadacza nieruchomości, a jeśli posiadacz nie jest właścicielem lub
użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza
się zgodę właściciela. Jeśli nieruchomość wpisana
jest do rejestru zabytków, zezwolenie takie wydaje
Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wniosek ani
zezwolenie nie podlegają opłacie skarbowej. Zezwolenia nie wymaga m.in. usuwanie drzew owocowych (nie wpisanych do rejestru zabytków) i
tych, których wiek nie przekracza 10 lat. Do usuwania drzew w lasach stosuje się odrębne przepisy zawarte w ustawie o lasach.
We wniosku należy podać następujące informacje: 1. imię, nazwisko i adres właściciela lub
posiadacza nieruchomości; 2. nazwę gatunku usuwanego drzewa lub krzewu; 3. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm; 4. przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew; 5.
przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu.
Do wniosku należy dołączyć również dokument potwierdzający tytuł prawny władania nieruchomością (np. ksero aktu notarialnego lub
wypis z rejestru gruntów) oraz rysunek lub mapę
określającą usytuowanie drzew lub krzewów w
stosunku do granic nieruchomości i obiektów
budowlanych na tej nieruchomości.
Za usunięcie drzew i krzewów może zostać pobrana opłata, jednakże nie pobiera się jej za usunięcie drzew, na które osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi i
mienia, ruchu drogowego, które obumarły lub nie
rokują szans na przeżycie. Pełna lista przypadków
zwolnienia z opłat określona jest w art. 86 ustawy
o ochronie przyrody.
Za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia naliczane są bardzo wysokie kary finansowe, dlatego bardzo ważne jest, aby pamiętać o załatwieniu wszystkich formalności zanim zdecydujemy się wyciąć drzewo.
Zasady
prawidłowego przycinania drzew
Obowiązujące podstawy prawne dotyczące zabiegów w obrębie koron drzew – to art. 82 ust. 1a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z
późn. zm.). Zgodnie z jego treścią zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewienia mogą obejmować wyłącznie: usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących
w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat, utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.
Zgodnie z powyższym, cięcie koron drzew możliwe jest tylko w ściśle określonych przypadkach
i nie może być tutaj mowy o dowolności takiego działania.
Podstawowe zasady dotyczące
prawidłowego cięcia drzew
1. Cięcia pielęgnacyjne należy ograniczyć do
usuwania suchych i uszkodzonych konarów i gałęzi. 2. W przypadkach, gdy drzewa stwarzają zagrożenie dla obiektów budowlanych i urządzeń
technicznych usunąć należy jedynie gałęzie wchodzące w kolizję z tymi obiektami. 3. Dla drzew

w wieku do 10 lat można dokonać redukcji korony, jednak należy ją przeprowadzić zgodnie z
zasadami sztuki ogrodniczej i nie powinna ona
przekraczać 50%. Taki zabieg są w stanie przeżyć tylko młode, zdrowe drzewa. W żadnym wypadku nie wolno dokonywać takiej redukcji dla
drzew starych, gdyż mogą one po takim zabiegu
obumierać. 4. Gdy drzewo ma od młodego wieku utrzymywaną formę korony, można dokonywać zgodnej ze sztuką ogrodniczą redukcji gałęzi
w celu utrzymania uformowanego kształtu korony. Fachowa literatura podaje, że oprócz młodych:
wierzb, lip, kasztanowców, katalp, bożodrzewów
i głogów żadnych innych gatunków drzew nigdy
nie poddaje się ogławianiu, formowaniu kolistych
kształtów koron.

dwa aspekty: konsekwencje zdrowotne dla drzewa oraz konsekwencje prawne.
Istotną przyczyną pogarszania się kondycji drzew są źle przeprowadzone zabiegi mające
na celu ograniczenie wielkości korony. Niezwykle szkodliwym sposobem redukcji rozmiarów
drzewa, praktykowanym przez wiele firm zajmujących się pielęgnowaniem drzew, jest ogławianie.
Oprócz zniszczenia walorów estetycznych drzewa, prowadzi ono często do powstawania zaburzeń w statyce drzew ze względu na podniesienie lub przesunięcie ich środka ciężkości. Dodatkowo drzewa narażane są na patogeny grzybowe
po wykonywanych cięciach lub po cięciach podkrzesujących. Ogławianie prowadzi także do zagłodzenia drzewa. Usuwając od 50 do 100% ulist-

Cięcie gałęzi powinno być wykonywane w
trakcie okresu wegetacyjnego a ograniczane w
fazie spoczynku, z powodu zagrożenia patogenami oraz wiosną, gdy drzewa wypuszczają liście.
Prac nie należy przeprowadzać w kwietniu, maju
i czerwcu, gdyż w tym okresie drzewa korzystają
z energii zmagazynowanej w poprzednim sezonie, większość z niej przeznaczając na formowanie liści. Jest to również aktywny okres dla wielu chorób i patogenów grzybowych. Nie należy
także ciąć drzew późną jesienią i wczesną zimą,
gdyż może to prowadzić do uszkodzeń mrozowych. Najlepszym okresem są miesiące letnie i
późna zima.
Podczas wykonywania powyższych zabiegów
należy zwrócić uwagę na ptasie gniazda. Na podstawie art. 52 ustawy o ochronie przyrody w terminie od 1 marca do 15 października zakazuje
się usuwania gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni. Nieprzestrzeganie bądź
naruszenie któregokolwiek z zakazów lub ograniczeń obowiązujących w stosunku do ptaków objętych ochroną gatunkową, w tym niszczenie ich
gniazd w okresie lęgowym, skutkuje – w myśl art.
127 Ustawy o ochronie przyrody – karą grzywny lub aresztu.
Konsekwencje nieprawidłowego
przycinania drzew
Rozpatrując konsekwencje źle prowadzonej
przycinki koron drzew należy brać pod uwagę

nionej korony drzewa, doprowadza się do stopniowego jego obumierania. Należy podkreślić, że
każde cięcia osłabiają drzewa, skracają ich żywotność lub przyczyniają się do obumierania. Mówienie o tzw. cięciach pielęgnacyjnych, szczególnie starych drzew, jest nieporozumieniem. Cięcia
takie należy ograniczyć do wycinania wyłącznie
gałęzi suchych i chorych.
Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie przyrody Burmistrz Miasta ma prawo wymierzyć karę administracyjną m.in. za zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych. Na przykład kiedy zabieg tzw. „ogławiania” drzew został tak wykonany, że drzewo korony nie odtworzyło, to są pełne podstawy do wymierzenia kary pieniężnej, gdyż brak możliwości
odtworzenia korony jest kryterium pozwalającym
na stwierdzenie, że nastąpiło zniszczenie drzewa.
Należy więc przestrzegać właściwego stosowania
zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z art. 82 ustawy o ochronie przyrody, gdyż naruszenie tych zasad może skutkować wymierzaniem kary finansowej takiej jak za wycięcie drzewa bez stosownego zezwolenia.
Opr. Beata Jodkowska
na podstawie literatury fachowej
oraz materiałów
na stronie internetowej UM Białystok
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Bongostan

Outsider Blues

LEŻAJSK ZNÓW ZAGRAŁ!
13 stycznia br., dziewiętnasty raz z rzędu, Leżajsk zagrał razem z całą Polską w XXI Finale
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegorocznym hasłem wielkiej kwesty było ratowanie
życia dzieci i po raz pierwszy godna opieka seniorów. Społeczności Leżajska w tym celu udało
się zebrać ponad 46 tys. zł.
W niedzielny poranek 150 wolontariuszy wy- wała się scena, na której o godzinie 15 został zorruszyło z puszkami w trasę. Z uśmiechem na twa- ganizowany koncert dla mieszkańców Leżajska
rzach kwestowali od samego rana i nie straszny i okolic. Gospodarzami imprezy byli Agnieszka
był im siarczysty mróz. Wyszli licznie nie tylko Rydz i Piotr Drążek.
na ulice naszego miasta, ale i pobliskich miejscoRozpoczęcie zaaranżował występ grupy wowości – jak: Wierzawice, Piskorowice, Kuryłów- kalnej Meritum. Oprócz niej gościliśmy na naka, Brzóza Królewska, Dębno, Biedaczów, Nowa szej scenie lokalne i zaproszone zespoły muzyczSarzyna. W całym powiecie leżajskim tego dnia ne. Mimo bardzo mroźnego wieczoru do zabaludzie zostali zasypani charakterystycznymi czer- wy zagrzewali: grupa taneczna Maraton Boogie,
wonymi serduszkami, wszędzie można było spo- zespół No Future, Outsider Blues, Bongostan i
tkać kwestującą młodzież.
The Balangers.
W tym roku wolontariuszką rekordzistką zoCorocznym zwieńczeniem finału Wielkiej Orstała Urszula Świąder, która do swojej puszki kiestry Świątecznej Pomocy jest wypuszczenie
uzbierała kwotę w wysokości 1100 zł. Ciekawost- Światełka do Nieba. O godzinie 20. nad Leżajką jest to, że w tym roku nasza najmłodsza wolon- skiem rozbłysła feeria kolorów.
tariuszka miała niespełna roczek!
Podczas koncertu odbywały się licytacje. Za
Nie tylko wolontariusze, ale przede wszystkim największą sumę zostało wylicytowane serce kute
sztab odegrał kluczową rolę w sukcesie imprezy. w metalu. Oprócz tego pod młotek trafiły takie
W tym roku mieścił on się w leżajskim Gimna- przedmioty, jak: laptop, płyta z autografami zezjum Miejskim, a w jego skład weszli: Damian społu Golec Orkiestra, podświetlane zdjęcie z auWyszyński, Ewa Rejman, Elżbieta Furmań- tografami Mistrza Polski w Siatkówce ASSECO
ska, Grażyna Olszowy, Andrzej Wyszyński, RESOVIA, karnet na zabiegi do salonu pielęgnaUrszula Wyszyńska, Stanisław Garbacki, Je- cji urody Wizaż, kolacja dla dwóch osób w restaurzy Rejman, Maria Horoszko, Anna Frań, Dio- racji Marley, torty z cukierni Zygmunta Wasiuty
nizy Kyc, Maria Ostolska, Anna Olechowska, oraz „Rafael” a także gadżety WOŚP: koszulki (w
Jolanta Kędzierska, Grzegorz Student. Pieczę tym z serii limitowanej), kubki, kalendarze, pennad przygotowaniami i przebiegiem imprezy drive i inne.
sprawował szef sztabu – Damian Dec.
W trakcie trwania imprezy finałowej w budynRównież przy Gimnazjum Miejskim znajdo- ku gimnazjum odbywała się zabawa z nagroda-

Maraton Boogie
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No Future

mi. Szczęśliwcom udało wylosować wiele cennych
przedmiotów jak np. ekspres do kawy, mikser, zestawy głośników komputerowych, grzejnik elektryczny, komplet filiżanek, bilety wstępu do klubu muzycznego „Sunset”, karnety na makijaż, na
pizzę lub komplet pościeli.
Publiczność uczestnicząca w koncercie mogła
również obejrzeć krótki film z leżajskiego szpitala prezentujący sprzęt medyczny zakupiony przez
Fundację WOŚP. Ordynator oddziału dziecięcego dr Krzysztof Kwieciński opowiadał o wykorzystaniu i wartości tego sprzętu. Film został przygotowany przez Harcerską Telewizję Internetową HarcTV.
Na uwagę zasługuje również inicjatywa, z którą
leżajski sztab wyszedł po raz pierwszy. Wspólnie z
fundacją DKMS Polska w ramach WOŚP zorganizowany został Dzień Dawcy Szpiku Kostnego.
W sali gimnastycznej gimnazjum został utworzony punkt rejestracji potencjalnych dawców szpiku
kostnego. Osób wyrażających chęć niesienia pomocy zgłosiło się wiele, niestety nie wszyscy mogli zostać zakwalifikowani jako potencjalni dawcy. Tego dnia udało zarejestrować się 30 osób. Leżajska Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy była
zabezpieczona medialnie poprzez ekipę HarcMedia. Młodzi reporterzy zajęli się transmisją wydarzeń ze sceny na telebimie, udokumentowaniem imprezy oraz prowadzili na bieżąco internetową relację.
Tegoroczny XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy udało się zorganizować dzięki
wsparciu naszych sponsorów. Oto oni: Elektociepłownia Nowa Sarzyna, Browar Leżajsk, Miasto Leżajsk, MZK Leżajsk, Gmina Leżajsk, BMF
Polska, APISO – Kowalstwo Artystyczne, SMAK

Górno, PSS SPOŁEM Leżajsk, Ciaskarnia Zygmunta Wasiuty, Cukiernia „Rafael”, Stare Miasto
Park, Drukarnia Digital Center, Usługi Kulinarne Andrzej Więcław, Spółka Pilawa, Zakład Energetyczny w Leżajsku, Maria Horoszko, Bar „Przystań”, Firma „Rolnik”, Firma Jamfot, Studio Fotografii Daniel Drąg, Salon Pielęgnacji Urody „Wizaż”, Marian Dąbek – Prezes Zarządu Dystrybutor Paliw Maante w Leżajsku, Restauracja „Marlej”, Drukarnia „Emka”, Agencja reklamowa „HollowHead”, Środowiskowy Dom Samopomocy w
Jelnej, Firma Handlowa „Krokus” Tomasz Dąbek,
Jan Pytlowany, Czesław Niedźwiedzki.
Sponsorzy zabawy z nagrodami to: PSS
SPOŁEM, Firma Handlowo-Usługowa „BOGDA”, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, FHU
„Styl”, Pizzeria „Greka”, Drogeria „Jasmin”, Handel Art. Przem. Heleny Niemczyk, Sklep komputerowy „Arcus Soft”, Salon Fryzjerski Lidia Jarzyńska-Rzepko, Firma Handlowa „E&D GSM”,
Zakład Handlowo-Usługowy FOTO Bogusława
Kulpy, Studio „Figura” Magdaleny Szabat, Sklep
z Art. Przemysł. Joanny Hałas, FHU „Zajazd”
Maria i Wiesław Szczuc, Księgarnia „Eurydyka”,
księgarnia „Nova”, Firma Handlowa „Dominnet”,
Sklep „Mega-Silver”, Lecznica dla zwierząt i artykuły dla zwierząt „Cztery łapy”, Firma „Elba”,
Klub Muzyczny „Sun-set”, Pizzeria „Ankara”, FH
Jolanty Uchman, Sklep Wielobranżowy Magdaleny Nicpoń, Sklep z art. Przemysłowymi Zbigniewa Krzemińskiego,Sklep „Paula” Jolanty Czaja, Dystrybutor Paliw MAANTE w Leżajsku
Sp. z o.o., Zakład Optyki Okularowej Maciej Kucharski, FH „ALFA SAN”, Kwiaciarnia „Fiołek”,
Sklep Wielobranżowy Elżbiety Soleckiej, Zakład
Fryzjerski Ewy Kaduk, Sklep Sportowy R-Sport,
Firma Handlowo Usługowa Justyna Szklanny, Zakład Optyczny Alicja Brzuzan, Irena Stepaniak,
Firma Handlowo – Usługowa Zbigniew Magiera,
Sklep Tomasz; Grażyna Buszta, Restauracja „Marlej”, Klub Muzyczny „Sun-set’’, Restauracja „Stokrotka’’ i sklep „Sezamek” w Giedlarowej.
Składamy serdeczne podziękowania dyrektorowi Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku Władysławowi Pyżowi i dyrektorowi MOSiR Wojciechowi
Surmie za udostępnienie miejsca do zorganizowania Finału i okazaną nam wszelką pomoc. Szczególne podziękowania kierujemy także do pracowników Banku Pekao SA, Państwowej Straży Pożarnej, Policji Powiatowej w Leżajsku, ekipy technicznej działającej pod kierunkiem Adama Kuźmy, Jednostki Strzeleckiej „Strzelec” 2035 Leżajsk
oraz harcerzy z Hufca ZHP Leżajsk.
Niestety, w tym roku nie udało nam się przewyższyć ubiegłorocznej kwoty. Złożyło się na to
kilka czynników. Nie bez znaczenia była zmiana
miejsca imprezy, spowodowana remontem budynku MCK, ale przede wszystkim naszym przeciwnikiem stała się niesprzyjająca pogoda. Bardzo
mroźny i zimny wieczór sprawił, że mało ludzi
uczestniczyło w koncercie i licytacjach. A szkoda, bo zespoły grały naprawdę świetnie. Jak zwykle nie zawiedli nasi fantastyczni, niezmordowani
wolontariusze, (głównie uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych), dla których mróz nigdy nie jest straszny.
Oni dali z siebie wszystko i za to należą im się
ukłony.
Leżajski sztab już dziś zaprasza na kolejny XXII
Finał WOŚP za niespełna rok z nadzieją, że le-

żajszczanie będą równie hojni, a nawet hojniejsi
niż w tym roku i wspólnie pobijemy zeszłoroczny rekord!
w imieniu leżajskiego sztabu WOŚP
Monika Matuszko
Zdjęcia Biuletyn Harcerski

Meritum

XXII FINAŁ WOŚP W LEŻAJSKIEJ
„TRÓJCE”

Leżajska „Trójka” co roku aktywnie uczestniczy w Finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze zbierają pieniądze do
puszek podczas niedzielnego finału, a nauczyciele
aktywnie pracują w sztabie. Oprócz tego w szkole jest organizowana impreza, z której całkowity
dochód zasila konto WOŚP. Tak też było w tym
roku, podczas XXI Finału.
Grupa 15 wolontariuszy z SP 3 od wczesnych
godzin porannych zbierała pieniądze w dzielnicy
Podklasztor. Efekt był imponujący, bo w sumie
uzbierali ponad 6000 zł. To bardzo dzielni młodzi
ludzie, których nie zrażały mróz i zimno. Dzień
po finale w szkole została zorganizowana dyskoteka, połączona z zabawą z nagrodami. Każdy, kto
chciał wziąć w niej udział, wrzucał do puszki 5 lub
10 zł, następnie ciągnął za sznurek i losował nagrodę. Wiele nagród zostało ufundowanych przez
nauczycieli i pracowników szkoły oraz leżajskie
sklepy. Były wśród nich: słuchawki, kosmetyki,
zabawki, biżuteria, obuwie, startery Play i wiele
innych. Zabawa, jak co roku cieszyła się ogromnym powodzeniem. Dochód z imprezy „trójkowej” wyniósł 1246 zł, co jest dużym sukcesem i
zwiększył całkowitą pulę zebranych pieniędzy w
naszym mieście.
(ej)

KARATE
I WOŚP

Po raz pierwszy na imprezę charytatywną organizowaną w ramach finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostali zaproszeni karatecy z Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate.
Zaproszenie na tegoroczny XX już finał
przyszło z Rudnika n. Sanem, w którym
to mieście znajdował się sztab Finału powiatu Niżańskiego. Podczas imprezy swoje umiejętności zaprezentowali utytułowani zawodnicy Klubu w tym mistrz i wicemistrzyni Europy, ale też grupa, która od
pół roku ćwiczy w ramach sekcji Rudnik.
Na organizowaną tradycyjnie licytację dla
WOŚP w Rudniku i Leżajsku. Zarząd LKKK
przekazał 4 karnety na darmowe zajęcia karate oraz dresy, czapeczki, koszulki i inne
gadżety klubowe.
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SPRAWOZDANIE Z XXIII SESJI
RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU
19 grudnia 2012 r. odbyła się XXIII sesja
Rady Miejskiej w Leżajsku. Była to sesja budżetowa, na której Rada uchwaliła budżet Miasta
Leżajska na 2013 rok. W obradach uczestniczyli wszyscy radni w liczbie 15.
Realizując punkt dotyczący uchwalenia budżetu,
Rada zapoznała się z planowanymi na 2013 r. dochodami i wydatkami budżetu, planowanymi do
realizacji inwestycjami oraz z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej. Skład Orzekający RIO pozytywnie zaopiniował projekt uchwały
budżetowej Miasta Leżajska na 2013 r. stwierdzając, że może on stanowić podstawę do uchwalenia
przez Radę Miejską uchwały budżetowej na 2013 r.,
po uprzednim wprowadzeniu wskazanych zmian.
Rada zapoznała się też z ostateczną opinią Komisji Gospodarki i Budżetu do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok, wypracowaną po zapoznaniu się z opiniami i wnioskami pozostałych Komisji oraz wysłuchaniu stanowiska Burmistrza odnośnie zgłaszanych wniosków, które dotyczyły obniżenia dochodów i wydatków bieżących oraz wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych.
Po zapoznaniu się z projektem budżetu i opiniami na jego temat, odbyła się dyskusja, a po niej
głosowanie. Po przyjęciu wniosków zgłoszonych
przez Komisje i autopoprawek wynikających ze
wskazań RIO – Rada uchwaliła budżet Miasta Leżajska na 2013 rok.

Następnie Rada podjęła uchwałę ściśle związaną z budżetem, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata
2013–2019.
Ponadto na tej sesji Rada podjęła uchwały:
 w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu
Aktywności Lokalnej dla Gminy Miasto Leżajsk na
lata 2013–2015 – aby poszerzyć możliwości działań w projekcie pod nazwą „Czas na aktywność
w gminie miejskiej Leżajsk” realizowanym przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Rada podjęła uchwałę o wdrożeniu Programu Aktywności
Lokalnej, który jest jedną z nowych części aktywnej integracji, gdzie oprócz kontaktów socjalnych
możliwe są również programy aktywności lokalnej. Dalsza realizacja tego projektu będzie możliwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, jeszcze w latach 2014–2015.
 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 –
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, w latach 2013–2015, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego – Rada wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji powyższego projektu systemowego, deklarując zapewnienie wkładu własnego oraz upoważniła Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsk do czynności związanych z jego realizacją,

SPRAWOZDANIE Z XXIV SESJI
RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU
28 grudnia 2012 r. odbyła się XXIV sesja
Rady Miejskiej w Leżajsku. W obradach uczestniczyło 11 radnych.
Na ostatniej sesji tego roku Rada podjęła
uchwały w następujących sprawach:
 w sprawie podziału miasta Leżajska na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych –
zgodnie z zapisami ustawy Kodeks Wyborczy, po
wcześniejszym uchwaleniu okręgów wyborczych
w wyborach do rad gmin, Rada podjęła uchwałę ustalającą obwody głosowania. Dokonała podziału miasta Leżajska na 8 stałych obwodów głosowania, ustalając ich numery, granice i siedziby.
Siedziby obwodowych komisji wyborczych nie
ulegały zmianie, pozostając w tych samych budynkach, jak do tej pory.
 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
miasta Leżajska na 2012 r. – Rada wprowadziła zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu
planu dochodów bieżących w kwocie 174 369 zł
oraz zmniejszeniu o taką samą kwotę planu dochodów majątkowych. W tym m. in. wprowadzono rezerwę subwencji ogólnej uruchomionej z
Ministerstwa Finansów oraz zmniejszono docho-
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dy majątkowe na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadaniu związanym z rozbudową i modernizacją Miejskiego Centrum Kultury,
 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania – Rada podjęła nową uchwałę w sprawie udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych uwzględniającą wszystkie zmiany dotyczące trybu udzielania dotacji oraz zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania, jakie weszły
w życie w trakcie obowiązywania dotychczasowej uchwały z 2006 r. Między innymi wprowadzono zapis, że oprócz przedszkoli niepublicznych dotacją objęte są też inne formy wychowania przedszkolnego. Uchwała zawiera wzór wniosku o udzielenie dotacji, wzór rocznego rozliczenia oraz informacji o liczbie uczniów w danej placówce, w tym uczniów nie będących mieszkańcami Leżajska, gdyż dotacja udzielona tym uczniom
jest zwracana przez właściwą gminę.
C. Turosz

 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które
nie wygasają z końcem roku budżetowego 2012 –
korzystając z możliwości, jakie daje ustawa o finansach publicznych Rada ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, ujmując w nim pięć zadań inwestycyjnych aktualnie realizowanych, które w zaplanowanych kwotach nie zostaną wydatkowane do
końca roku. Rada określiła ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie, nie dłuższy niż do 30 czerwca 2013 r.
C. Turosz

Burmistrz Leżajska
Piotr URBAN

przyjmuje obywateli
w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek miesiąca
w godzinach 13–15

Zastępca Burmistrza Leżajska
Marek KARAKUŁA
przyjmuje obywateli
w sprawach skarg i wniosków
w każdą środę miesiąca
w godzinach 13–15

Sekretarz Miasta Leżajska
Eugeniusz MAZUR
przyjmuje obywateli
w sprawach skarg i wniosków
w każdy czwartek miesiąca
w godzinach 13–15

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Leżajsku
Ireneusz STEFAŃSKI

przyjmuje obywateli
w sprawach skarg i wniosków
w każdy trzeci i czwarty
poniedziałek miesiąca
w godzinach 14–15

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Leżajsku
Bogusław KULPA

przyjmuje obywateli
w sprawach skarg i wniosków
w każdy drugi poniedziałek miesiąca
w godzinach 14–15

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Leżajsku
Marek KWIECIŃSKI

przyjmuje obywateli
w sprawach skarg i wniosków
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godzinach od 10–11

UCHWAŁA NR XXII/150/12
RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU
Z DNIA 29 LISTOPADA 2012 R.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Leżajska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 16
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Leżajsku.

Rada Miejska w Leżajsku uchwala:

REGULAMIN UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA
TERENIE MIASTA LEŻAJSKA

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Leżajska dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i
porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach
domowych,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania
tych pojemników, a także utrzymania ich w odpowiednim stanie porządkowym, technicznym
i sanitarnym,
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych doużytku publicznego,
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta
domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniami lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
wspólnego użytku,
6) wymagań dotyczących utrzymywania zwierząt
gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§2
1. Treść regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:

1) z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r.
poz. 391),
2) z dnia 21 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.
U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z późn. zm.),
3) z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. nr 106, poz. 1002 z późn.
zm.),
4) z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r.
nr 180 poz. 1495),
5) z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.
U. z 2007r. nr 133 poz. 921 z późn. zm.).
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) miejscu zamieszkania – należy przez to rozumieć miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek niezależnie od czasowych nieobecności spowodowanych różnymi wyjazdami, leczeniem itp.,
2) mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę
fizyczną mającą miejsca zamieszkania na terenie miasta Leżajska,
3) chodniku – należy przez to wydzieloną część
drogi publicznej służący do poruszania się pieszych,
4) gospodarstwie zagrodowym – należy przez to
rozumieć nieruchomość, na której znajdują
się budynki przystosowane do hodowli i chowu zwierząt gospodarskich.
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania
czystości i porządku na terenie
nieruchomości
§3
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są
do prowadzenia selektywnego zbierania, a przedsiębiorca odbierający odpady do odbierania następujących wyselekcjonowanych odpadów:
1) papieru i makulatury,
2) szkła bezbarwnego i kolorowego,
3) tworzywa sztucznego,
4) metali (np. puszki, złom),
5) opakowań wielomateriałowych (np. opakowania po napojach),
6) przeterminowanych leków i chemikaliów,
7) zużytych baterii i akumulatorów,
8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
9) odpadów wielkogabarytowych (np. mebli),
10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
11) zużytych opon,
12) odpadów biodegradowalnych i odpadów zielonych,
13) pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych.
2. Odpady, o których mowa w ust.1, zbierane i odbierane będą z częstotliwością i na zasadach określonych w rozdziale IV niniejszego regulaminu.
§4
1. Właściciele nieruchomości położonych
wzdłuż chodników zobowiązani są niezwłocznie
do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanie-

czyszczeń z tych chodników, w sposób mechaniczny lub ręczny.
2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych
zanieczyszczeń polega na złożeniu ich w miejscu
umożliwiającym ich zabranie, nie powodującym
zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.
3. Właściciele nieruchomości położonych
wzdłuż chodników zobowiązani są do usuwania
śliskości niezwłocznie po jej pojawieniu się, poprzez odlodzenie i zabezpieczenie powierzchni
celem umożliwienia bezpiecznego poruszania się.
§5
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej
nieruchomości pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego (szczelnego szamba),
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych,
utwardzonych częściach nieruchomości przy
użyciu środków ulegających biodegradacji.
2. Prowadzenie napraw pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi może
odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym
drobne naprawy własnych pojazdów mechanicznych oraz pod warunkiem:
1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko w tym emisji
hałasu i spalin,
2) gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych,
3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.
Rozdział III
Rodzaje i minimalna pojemność
pojemników przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych,
warunki ich rozmieszczenia i utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§6
1. Na terenie miasta Leżajska do gromadzenia odpadów komunalnych stosuje się następujące rodzaje pojemników, kontenerów i worków:
1) pojemniki o pojemności od 60 do 1100 litrów,
2) kontenery na odpady typu KP o pojemności od
3 do 38m3,
3) pojemniki i worki na odpady z przeznaczeniem
do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności
nie mniejszej niż 60 litrów,
4) kosze uliczne na odpady o pojemność minimalnej 30 litrów,
5) kontenery na odpady budowlano-remontowe,
6) pojemniki specjalistyczne o różnej pojemności
np. na przeterminowane leki, zużyte baterie itp.
2. Worki i pojemniki powinny być oznaczone nadrukiem jakiego rodzaju odpady należy w
nich gromadzić oraz winny posiadać następującą kolorystykę:
1) żółty – przeznaczony na tworzywa sztuczne,
2) czerwony – przeznaczony na metale (puszki
oraz drobny złom),
3) biały – przeznaczony na szkło,
4) zielony – przeznaczony na odpady zielone,
5) niebieski – przeznaczony na papier i tekturę,
6) pomarańczowy – przeznaczony na opakowania
wielomateriałowe,
7) brązowy – przeznaczony na odpady biodegradowalne,
ciąg dalszy na stronie 10

9

informator urzędowy
ciąg dalszy ze strony 9

8) szary – przeznaczony na gruz budowlany i zimny popiół,
9) czarny – przeznaczony na zmieszane odpady
komunalne.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są
do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników (urządzeń) do gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniając ilość
wytwarzanych odpadów komunalnych oraz ilość
osób z nich korzystających.
4. Odpady selektywnie zebrane powinny być
wrzucane do odpowiednich pojemników i worków.
5. W przypadku zgromadzenia odpadów różnych frakcji w jednym pojemniku, zebrane odpady będą traktowane jako odpady zmieszane.
6. Ilość i objętość pojemników do gromadzenia odpadów, w które zostanie wyposażona nieruchomość zamieszkała musi być dostosowana do:
1) liczby mieszkańców korzystających z pojemników,
2) średniej ilości odpadów wytwarzanych przez
jednego mieszkańca w ciągu jednego tygodnia,
która na terenie Leżajska wynosi 30 litrów.
7. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych
zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w
pojemniki na odpady komunalne, dostosowując
pojemność pojemników do swoich indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normy:
1) dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych – 2 litry na każdego pracownika lub ucznia, jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 litrów,
2) dla lokali handlowych związanych ze sprzedażą produktów spożywczych – 10 litrów na
każde 10m2 powierzchni użytkowej lokalu
jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 litrów,
3) dla lokali handlowych innych niż spożywcze
– 10 litrów na każde 10m2 powierzchni użytkowej lokalu jednak co najmniej 1 pojemnik
o pojemności 120 litrów,
4) dla lokali gastronomicznych – 10 litrów na
jedno miejsce konsumpcyjne jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów,
5) dla punktów szybkiej konsumpcji – nie mniej
niż 120 litrów na punkt,
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych
i produkcyjnych – pojemnik 120 litrowy na
każdych 10 pracowników,
7) dla domów opieki, szpitali, hoteli – 30 litrów
na łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 240 litrów,
8) dla cmentarzy – minimum jeden pojemnik o
pojemności 1100 litrów,
9) pojemniki przeznaczone do selektywnego
zbierania odpadów w miejscach publicznych
powinny posiadać pojemność nie mniejszą
niż 1100 litrów,
10) pojemniki do selektywnego zbierania odpadów z zabudowy wielorodzinnej powinny
posiadać pojemność nie mniejszą niż 1100
litrów na każdą frakcję odpadów,
8. Dopuszcza się sporadyczne zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych w workach, w sy-
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tuacji, gdy ilość wytworzonych odpadów zmieszanych przekracza minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego na ten rodzaj odpadów.
§7
Właściciele nieruchomości, na których odbywają się imprezy masowe, sportowe, rekreacyjne,
plenerowe zobowiązani są do pozbywania się odpadów w sposób określony w niniejszym Regulaminie, przy czym rodzaj, ilość i pojemność pojemników na odpady komunalne oraz termin i
sposób odbioru odpadów następuje na podstawie
odrębnej umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady.
§8
1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawić na nieruchomości w miejscach odpowiadających przepisom prawa budowlanego w sposób nie powodujący uciążliwości i
utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub
osób trzecich.
2. W przypadku, gdy wyznaczenie miejsca
zbierania odpadów nie jest możliwe na terenie
nieruchomości, na której powstają odpady, właściciel nieruchomości obowiązany jest do zapewnienia usytuowania pojemników na odpady komunalne, na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem.
§9
Właściciele nieruchomości zobowiązani są
udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania
tych odpadów poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym
swobodny do nich dojazd i dostęp pracowników
przedsiębiorcy odbierającego odpady.
§ 10
Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym poprzez:
1) wrzucanie do pojemników o określonych kolorach i oznaczeniach wyłącznie odpadów do
nich przeznaczonych,
2) zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód
opadowych oraz dostępem zwierząt,
3) poddawanie pojemników myciu i oczyszczeniu,
4) utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności.
Rozdział IV
Częstotliwość i sposoby pozbywania się
odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości
§ 11
Ustala się następującą częstotliwość odbioru
odpadów komunalnych:
1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej nie rzadziej niż:
a) zmieszane odpady komunalne – jeden raz
na tydzień;
b) zebrane selektywnie – papier i makulatura,
szkło, tworzywa sztuczne, metale (puszki i
drobny złom), opakowania wielomateriałowe – jeden raz w miesiącu;
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny –
jeden raz w miesiącu;

d) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone – jeden raz w miesiącu,
e) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony –
dwa razy w roku w terminie określonym w
harmonogramie;
2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:
a) zmieszane odpady komunalne – sukcesywnie w miarę zapełnienia pojemników nie
rzadziej niż jeden raz w tygodniu,
b) zbierane selektywnie odpady – papier i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – sukcesywnie w miarę zapełnienia pojemników nie
rzadziej niż jeden raz w tygodniu,
c) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny –
nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,
d) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone – sukcesywnie w miarę zapełnienia pojemników nie rzadziej jednak niż jeden raz
w tygodniu,
e) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony –
dwa razy w roku w terminie określonym w
harmonogramie;
3) z terenów do użytku publicznego:
a) opróżnianie koszy ulicznych następuje sukcesywnie w miarę ich zapełnienia, nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,
b) opróżnianie pojemników przeznaczonych
do selektywnej zbiórki surowców wtórnych
stojących na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego następuje sukcesywnie
w miarę ich zapełnienia, nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc.
§ 12
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do
pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
w następujący sposób:
selektywnie zebrane:
1) w stosownych workach lub pojemnikach odpady takie jak papier i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe należy wystawić przed posesję w terminie podanym w harmonogramie w sposób
umożliwiający ich sprawny odbiór,
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opady wielkogabarytowe oraz zużyte opony należy
wystawić przed posesję w terminie podanym w
harmonogramie w sposób umożliwiający ich
sprawny odbiór,
3) odpady remontowe i rozbiórkowe – należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów wskazanego przez gminę,
4) przeterminowane leki oraz chemikalia pozbawione ulotek oraz opakowań, należy dostarczyć
do punktu selektywnej zbiórki odpadów wskazanego przez gminę,
5) zużyte baterie należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów lub wrzucać do pojemników ustawionych w sklepach, urzędach,
placówkach oświatowych na terenie miasta,
6) odpady biodegradowalne (odpady kuchenne,
ogrodowe, zielone) można poddać kompostowaniu na terenie nieruchomości na której powstały lub gromadzić te odpady w stosownych
workach lub pojemnikach i wystawić przed

posesję w terminie podanym w harmonogramie w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór,
7) niezależnie od ustaleń zawartych w pkt 1–6
mieszkańcy mogą wszystkie wyselekcjonowane odpady przekazać do punktu selektywnego
zbierania odpadów wskazanego przez gminę.
§ 13
Właściciele nieruchomości wyposażonych w
zbiorniki bezodpływowe obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełniania się urządzeń do
gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
Rozdział V
Inne wymagania, wynikające
z Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami
§ 14
W celu osiągnięcia określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego poziomów recyklingu wytwórcy odpadów komunalnych powinni w miarę możliwości:
1) kupować produkty w opakowaniach zwrotnych,
2) korzystać z opakowań, pudełek, pojemników,
słoików, które nadają się do wielokrotnego wykorzystania,
3) używać toreb wielokrotnego użytku do zakupów codziennych,
4) zgniatać plastikowe butelki, opakowania wielomatariałowe oraz tekturowe przed wrzuceniem
do pojemników na odpady,
5) przekazywać stare, nieuszkodzone meble organizacjom charytatywnym lub innym zainteresowanym,
6) kompostować odpady ogrodowe oraz kuchenne na terenie przydomowych ogródków.
§ 15
Zgodnie w Planem Gospodarki Odpadami dla
Województwa Podkarpackiego w gospodarce odpadami komunalnymi należy osiągnąć następujące cele:
1) objąć zorganizowanym systemem odbierania
odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej do 1 lipca 2013 roku,
2) objąć wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do
2015 roku,
3) przygotować do ponownego wykorzystania i
recyklingu odpadów takich jak papier, metale,
tworzywa sztuczne i szkło na poziomie minimum 50% ich masy do końca 2020 roku,
4) osiągnąć poziom odzysku odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych w roku 2017 na poziomie 60%, w roku
2020 na poziomie 95%,
5) osiągnąć poziom odzysku odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych w roku 2017 na poziomie 80%, w roku
2020 na poziomie 95%,
6) osiągnąć poziom odzysku odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów ko-

munalnych w roku 2017 na poziomie 55%, w
roku 2020 na poziomie 70%.
7) zmniejszyć masę składowanych odpadów do
maksymalnie 60% wytworzonych odpadów do
końca 2014 roku.
W tym celu prowadzi się w Leżajsku szeroką
edukację ekologiczną.
Rozdział VI
Obowiązki osób utrzymujących
zwierzęta domowe
§ 16
1. Osoby, utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe, są zobowiązane do zachowania środków
ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów użytku publicznego i ponoszą
pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich
zwierząt.
2. Na tereny użytku publicznego psy mogą być
wprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie ze
smyczy dozwolone jest tylko w miejscach mało
uczęszczanych i pod warunkiem, że każdy pies
ma kaganiec.
3. Osoby, utrzymujące psa, zobowiązane są do
natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psa przewodnika.
4. W zabudowie jednorodzinnej psy bez dozoru nie mogą przebywać poza terenem nieruchomości.
Rozdział VII
Wymagania dotyczące utrzymywania
zwierząt gospodarskich
§ 17
W mieście Leżajsku, na terenach wyłączonych
z produkcji rolnej dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich w zabudowie jednorodzinnej
i gospodarstwach typu zagrodowego wyposażonych w budynki inwentarskie, spełniające wymogi określone w przepisach odrębnych.
§ 18
1. Osoby prowadzące hodowlę zwierząt gospodarskich powinny dołożyć starań, aby zwierzęta
były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.
2. Osoby prowadzące hodowlę zwierząt przeciwdziałają zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych nieczystościami powstałymi podczas chowu i hodowli zwierząt.
3. Zwierzęta gospodarskie powinny mieć zapewnione odpowiednie pomieszczenia do ich hodowli oraz powinny być zabezpieczone przed samowolnym opuszczaniem nieruchomości.
Rozdział VIII
Obszary podlegające obowiązkowej
deratyzacji
§ 19
1. W przypadku pojawienia się większej populacji gryzoni lub pogorszenia się stanu sanitarno-epidemiologicznego deratyzację przeprowadza
się obszarze całego miasta.
2 Sposób i termin przeprowadzenia deratyzacji, o której mowa w ust. 1. każdorazowo zostanie
podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 20
Traci moc uchwała Nr XXXI/275/06 Rady
Miasta Leżajsk z dnia z dnia 26 stycznia 2006
roku w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Leżajska”.
§ 21
Nadzór nad realizacją obowiązków, wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Burmistrz Leżajska.
§ 22
Do przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji obowiązków zawartych w niniejszym regulaminie upoważnieni są funkcjonariusze Straży Miejskiej.
§ 23
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

UCHWAŁA NR XXII/151/12
RADY MIEJSKIEJ
W LEŻAJSKU Z DNIA
29 LISTOPADA 2012 R.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.
41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z
2012 poz. 391, z późn. zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala,
co następuje:
§1
Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty
ustalonej w § 2.
§2
Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) za odpady segregowane w wysokości 8,50 zł
od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
2) za odpady zmieszane w wysokości 18,00 zł od
każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
§3
Podstawą do ustalenia ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość będzie deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą
od dnia 1 lipca 2013.
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informator urzędowy
UCHWAŁA NR XXII/153/12
RADY MIEJSKIEJ
W LEŻAJSKU Z DNIA
29 LISTOPADA 2012 R.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.
41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z
2012 r., poz. 391)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala,
co następuje:
§1
1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych bez wezwania w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe w terminach:
1) za styczeń i luty do 20 lutego danego roku,
2) za marzec i kwiecień do 20 kwietnia danego
roku,
3) za maj i czerwiec do 20 czerwca danego roku,
4) za lipiec i sierpień do 20 sierpnia danego roku,
5) za wrzesień i październik do 20 października
danego roku,
6) za listopad i grudzień do 20 grudnia danego
roku.
2. Dopuszcza się możliwość dokonania opłat za
kilka miesięcy z góry lub za cały rok.
§2
Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w
dniu 20 sierpnia 2013 roku i obejmuje okres od 1
lipca 2013 do 30 sierpnia 2013 roku.
§3
Opłatę można uiszczać w kasie Urzędu Miasta
Leżajska lub przelewem na konto bankowe wskazane przez Urząd Miejski w Leżajsku.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązywania od
dnia 1 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXII/152/12
RADY MIEJSKIEJ
W LEŻAJSKU Z DNIA
29 LISTOPADA 2012 R.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną opłatę
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.
41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)
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Rada Miejska w Leżajsku uchwala,
co następuje:
§1
Ustala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Leżajska w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§2
1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana
ilość odpadów komunalnych.
2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbywać się
będzie z następującą częstotliwością:
1) zmieszane odpady komunalne
a) jeden raz w tygodniu z obszarów zabudowy
jednorodzinnej,
b) sukcesywnie w miarę napełnienia pojemników nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu z zabudowy wielorodzinnej,
2) selektywnie zebrane: papier i makulatura,
szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania
wielomateriałowe:
a) jeden raz w miesiącu z obszarów zabudowy
jednorodzinnej,
b) sukcesywnie w miarę zapełnienia pojemników, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu z
obszarów zabudowy wielorodzinnej oraz z
terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
a) nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu z obszarów zabudowy jednorodzinnej,
b) sukcesywnie w miarę potrzeb, nie rzadziej
niż jeden raz w miesiącu z obszarów zabudowy wielorodzinnej,
c) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone:
d) nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu z obszarów zabudowy jednorodzinnej,
e) nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu z obszarów zabudowy wielorodzinnej; odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony – dwa razy
w roku w terminie ustalonym w harmonogramie odbioru odpadów;
4) odpady remontowe i rozbiórkowe należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
3. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanym na terenie miasta Leżajska odbierane będą następujące frakcje odpadów:
1) papier i makulatura,
2) szkło bezbarwne i kolorowe,
3) tworzywa sztuczne,
4) metale (puszki, złom),
5) opakowania wielomateriałowe,
6) przeterminowane leki i chemikalia,
7) zużyte baterie i akumulatory,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) odpady wielkogabarytowe,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe,
11) zużyte opony,

12) odpady biodegradowalne,
13) odpady zielone.
4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych
mogą samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w przypadku, gdy pozbycie się ich
jest konieczne poza harmonogramem.
5. Adres i godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych udostępnione są w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej urzędu miasta Leżajska.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą
od 1 lipca 2013.

UCHWAŁA NR XXII/154/12
RADY MIEJSKIEJ
W LEŻAJSKU Z DNIA
29 LISTOPADA 2012 R.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.
41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z
2012 r., poz. 391)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala,
co następuje:
§1
1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z objaśnieniami dotyczącymi sposobu
jej wypełnienia.
2. Wzór deklaracji stanowi załącznik do
uchwały.
§2
Deklarację o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie
Miejskim w Leżajsku ul. Rynek 1 w terminie:
1) do 20 lutego 2013 roku – dla pierwszej deklaracji,
2) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,
3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik do Uchwały Nr XXII/154/12
Rady Miejskiej w LeŜajsku z dnia 29 listopada 2012r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Data

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Podstawa prawna:

ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.,
poz. 391 z późn. zm.)

Składający:

formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, uŜytkowników wieczystych oraz
jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub uŜytkowaniu, a takŜe
innych podmiotów władających nieruchomością zamieszkaną na terenie Miasta LeŜajska
Urząd Miasta LeŜajska, 37-300 LeŜajsk ul. Rynek 1

Miejsce składania:

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ
Oświadczam, Ŝe są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za
podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOśENIA DEKLARACJI

Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

I. ADNOTACJE URZĘDOWE
Uwagi organu przyjmującego deklarację

Nazwa i adres siedziby organu, do którego naleŜy złoŜyć deklarację:

BURMISTRZ LEśAJSKA
UL. RYNEK 1
37- 300 LEśAJSK
B. OBOWIĄZEK ZŁOśENIA DEKLARACJI
Cel złoŜenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

□

pierwsza deklaracja

zmiana danych w deklaracji
(data zaistnienia zmiany) ………………………

C. PODMIOT OBOWIĄZANY DO ZŁOśENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Właściciel
□ Współwłaściciel
□ Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca

nieruchomość w zarządzie lub uŜytkowaniu
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

D.1 Dane identyfikacyjne
Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

osoba fizyczna

□

osoba prawna

Podpis przyjmującego deklarację oraz pieczęć organu

□ UŜytkownik wieczysty
□ Inny podmiot władający

POUCZENIE
1) W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach miesięcznej opłaty lub wpłacania jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.)

nieruchomością

2) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złoŜyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

□

jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej

4. Nazwisko i imię* / Nazwa pełna **

5. Imię ojca*

6. Imię matki*

7. Data urodzenia*

8. PESEL*

9. Numer NIP**

10. Numer telefonu

3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości naleŜnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi naleŜy złoŜyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej
wysokości uiszcza się od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.

* dotyczy osób fizycznych
** dotyczy spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot itp.

11. Osoba upowaŜniona do reprezentowania składającego deklarację:

D.2 Adres zamieszkania*/ Adres siedziby**
12. Kraj
13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Nr domu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Poczta

18. Nr lokalu

Objaśnienia:
1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złoŜyć do Burmistrza LeŜajska
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni
od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

a
1

3
2. Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje
odrębna uchwała.

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
22. Ulica

23. Nr domu

24. Nr lokalu

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY (zaznaczyć właściwy kwadrat)
25. Oświadczam, Ŝe na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji
zamieszkuje stale …………………………….……..osób (podać liczbę mieszkańców)
26. Oświadczam, iŜ odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób:

□ selektywny (segregowany)

□

nieselektywny (zmieszany)

27. Czy nieruchomość wskazana w części E wyposaŜona jest w kompostownik?

□ tak

□ nie

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
28.

Stawka opłaty za osobę
określona w uchwale Rady Miejskiej w LeŜajsku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Miesięczna kwota opłaty od osób stale zamieszkujących:

29.

(ilość osób stale zamieszkujących z poz. F25 x stawka opłaty z poz. G28)
……………….
30.

31.

32.

Wyliczenie miesięcznej kwoty opłaty:

(iloczyn poz G30. x stawka

(suma poz. G29

opłaty z poz. G28)

i poz. G31)

(wypełnić jedynie w przypadku osób zamieszkujących okresowo)

Styczeń

(ilość osób zamieszkujących okresowo)

……

………….……

………..

Luty

(ilość osób zamieszkujących okresowo)

……

………….……

………..

Marzec

(ilość osób zamieszkujących okresowo)

……

………….……

………..

Kwiecień

(ilość osób zamieszkujących okresowo)

……

………….……

………..

Maj

(ilość osób zamieszkujących okresowo)

……

………….……

………..

Czerwiec

(ilość osób zamieszkujących okresowo)

……

………….……

………..

Lipiec

(ilość osób zamieszkujących okresowo)

……

………….……

………..

Sierpień

(ilość osób zamieszkujących okresowo)

……

………….……

………..

Wrzesień

(ilość osób zamieszkujących okresowo)

……

………….……

………..

Październik

(ilość osób zamieszkujących okresowo)

……

………….……

………..

Listopad

(ilość osób zamieszkujących okresowo)

……

………….……

………..

Grudzień

(ilość osób zamieszkujących okresowo)

……

………….……

………..

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości naleŜnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest
obowiązany złoŜyć nową deklarację do Burmistrza LeŜajska w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Objaśnienia:
4. Dopuszcza się uwzględnienie z góry w rozliczeniu informacji o róŜnicach w ilości
osób zamieszkałych
w trakcie
roku.
1. Właściciel
nieruchomości
zobowiązany jest złoŜyć do Burmistrza LeŜajska
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni
5. Składający
deklarację
jest pierwszego
dołączyć: mieszkańca.
od dnia
zamieszkania
na danejzobowiązany
nieruchomości
• w przypadku gdy liczba osób zamieszkałych odbiega od ilości osób zameldowanych,
składający2.deklarację
kserokopię
zaświadczenie
ze szkoły,
Miesięcznezobowiązany
stawki opłatjest
za dołączyć:
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
reguluje
uczelni,
legitymacji
odrębna
uchwała. studenckiej, umowę najmu lub kupna mieszkania w którym zamieszkuje
poza terenem LeŜajska, umowę o pracę lub oświadczenie o niezamieszkiwaniu na terenie
LeŜajska osoby,
to dotyczy.
3. W której
przypadku
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości naleŜnej
• pełnomocnictwo
w przypadku
reprezentowania
przezjest
opłaty
za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi,właściciela
właścicielnieruchomości
nieruchomości
pełnomocnika.
obowiązany złoŜyć nową deklarację do Burmistrza LeŜajska w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
6. Zgodnie
o utrzymaniu
czystościzmiana.
i porządku przez właścicieli
wysokości
uiszczazsięustawą
za miesiąc,
w którym nastąpiła
nieruchomości rozumie się takŜe współwłaścicieli, uŜytkowników wieczystych oraz
jednostki 4.
organizacyjne
i osoby
posiadające
nieruchomość
w zarządzie
uŜytkowaniu
a
Dopuszcza się
uwzględnienie
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uczelni, legitymacji studenckiej, umowę najmu lub kupna mieszkania w którym zamieszkuje
poza terenem LeŜajska, umowę o pracę lub oświadczenie o niezamieszkiwaniu na terenie
LeŜajska osoby, której to dotyczy.
• pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez
pełnomocnika.
6. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku przez właścicieli
nieruchomości rozumie się takŜe współwłaścicieli, uŜytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub uŜytkowaniu a
takŜe inne podmioty władające nieruchomością, jeśli nieruchomość jest zabudowana
budynkami wielolokalowymi, w którym ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązku
właściciela nieruchomości obciąŜają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r.
Nr 8, poz. 903 ze zm.) lub właścicieli lokali, jeŜeli zarząd nie został wybrany.
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informator urzędowy
Szanowni mieszkańcy Leżajska

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku zmienia się
dotychczasowy model gospodarki odpadami komunalnymi. Ustanowione zostały nowe zasady finansowania, odbierania i zagospodarowania tych
odpadów, nakładając na każdą gminę obowiązek
zorganizowania całego systemu.
Od 1 lipca 2013 roku każda gmina w Polsce będzie zobowiązana do odbioru odpadów ze
wszystkich nieruchomości zamieszkałych. Będzie
także odpowiedzialna za osiągnięcie określonych
poziomów odzysku i recyklingu określonych grup
odpadów.
Przyjęcie przez Radę Miejską w dniu 29.11.2012
roku pakietu uchwał dotyczących gospodarowania
odpadami komunalnymi rozpoczęło proces wdrażania tego systemu w Leżajsku.
Uchwałą nr XXII/151/12 z dnia 29 listopada
2012 roku Rada Miejska w Leżajsku wybrała metodę naliczania opłat za gospodarowanie odpadami w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Jednocześnie uchwalone zostały miesięczne stawki opłat w wysokości:
 8,50 zł od każdego mieszkańca nieruchomości przy zadeklarowaniu selektywnej zbiórki odpadów
lub
 18 zł od każdego mieszkańca nieruchomości w
przypadku zbierania odpadów komunalnych
bez segregacji.

Opłata ta gwarantuje odbiór odpadów z
dotychczasową częstotliwością tj. raz w tygodniu odpadów nie segregowanych oraz
raz w miesiącu odpadów segregowanych.
Mieszkańcy mają możliwość dokonania wyboru sposobu zbiórki odpadów (segregacja lub jej
brak) oraz wysokości stawki. Informacje te należy
zamieścić w deklaracji o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin jej złożenia
w Urzędzie Miejskim w Leżajsku został ustalony
na 20 lutego 2013 roku.
Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe złożą
zbiorowe deklaracje dla każdej nieruchomości zamieszkałej będącej w jej zarządzie.
Do czasu wejścia w życie nowego systemu, właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych na dotychczasowych zasadach, zgodnie z zawartymi umowami.
W związku z przejęciem obowiązku odbioru
odpadów przez gminę, aby nie ponosić podwójnych kosztów, należy rozwiązać dotychczasową umowę z firmą wywozową z dniem 30
czerwca 2013 r.
Opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Opłata za gospodarowanie odpadami obejmuje wszystkie osoby mieszkające stale lub czasowo na terenie miasta Leżajska (także osoby bez
zameldowania). W zamian za uiszczoną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierana będzie każda ilość zebranych odpadów z
danej nieruchomości, a ich odbiorem i zagospodarowaniem zajmie się firma wyłoniona w drodze przetargu.
Wyliczoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel* nieruchomości uiszcza bez wezwania raz na dwa
miesiące w terminach: za styczeń i luty do 20
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lutego, za marzec i kwiecień do 20 kwietnia, za
maj i czerwiec do 20 czerwca, za lipiec i sierpień
do 20 sierpnia, za wrzesień i październik do 20
października i za listopad i grudzień do 20 grudnia.
W 2013 roku pierwszą opłatę należy uiścić do
20 sierpnia.
Wpłaty będzie można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku lub przelewem na rachunek bankowy:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Zgodnie z ordynacją podatkową, w przypadku
nieterminowej wpłaty w/w należności naliczane
będą odsetki podatkowe. W przypadku niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wydana zostanie decyzja Burmistrza Leżajska określająca wysokość należności.
Z pobranych od mieszkańców opłat pokryte zostaną koszty funkcjonowania systemu tj.:
koszty odbioru i transportu odpadów, koszty ich
unieszkodliwiania, koszty utworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów oraz koszty administracyjne związane z obsługą całego systemu.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wszyscy właściciele nieruchomości* na których zamieszkują mieszkańcy (niezależnie od
tego czy są tam zameldowani czy nie) zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Miejskim w Leżajsku wypełnionej deklaracji w terminie do 20
lutego 2013 r.
Właściciele posesji są zobowiązani do zgłaszania każdej zmiany w liczbie osób zamieszkujących
daną nieruchomość w terminie do 14 dni od jej
zaistnienia (przeprowadzki, narodziny itp.), składając nową deklarację. W przypadku studentów
lub osób przebywających okresowo za granicą istnieje możliwość zadeklarowania ilości osób przebywających na danej nieruchomości w poszczególnych miesiącach roku. Ponadto informujemy,
iż w przypadku różnicy w liczbie osób zamieszkujących i zameldowanych należy do deklaracji
dołączyć dokumenty poświadczające przebywanie poza Leżajskiem takie jak: kserokopia legitymacji studenckiej, umowy o pracę lub też stosowne oświadczenie.
Wypełnione deklaracje należy składać w Urzędzie Miejskim lub za pośrednictwem poczty na
adres: Urząd Miejski w Leżajsku ul. Rynek 1.
Druki deklaracji wraz z instrukcją ich wypełnienia otrzymują Państwo po raz pierwszy wraz
z niniejszą ulotką informacyjną. Są one dostępne
także w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na stro-

nie internetowej Urzędu pod adresem: www.lezajsk.um.gov.pl
Segregacja odpadów
W celu zrealizowania obowiązków nałożonych
na gminy nowymi przepisami, wynikającymi z
konieczności osiągnięcia unijnych standardów w
dziedzinie ochrony środowiska, mieszkańcy obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki
odpadów. Segregacja ta na terenie miasta Leżajska będzie odbywać się jak do tej pory „u źródła”,
czyli na każdej nieruchomości.
Odpady należy zbierać do specjalnych, różnokolorowych worków i pojemników. Firma odbierająca odpady, będzie informowała Urząd czy na
danej nieruchomości prowadzona jest selektywna
zbiórka odpadów, co da podstawę do zweryfikowania wyliczonej przez mieszkańca opłaty.
Zgodnie z nowo uchwalonym regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Leżajska należy oddzielnie zbierać: papier i makulaturę,
szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe (kartony po napojach), złom
i metale, odpady ulegające biodegradacji (resztki jedzenia, odpady kuchenne itp.) i odpady zielone (trawa, liście), zużyty sprzęt elektroniczny i
elektryczny, przeterminowane lekarstwa i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe. Wysegregowane odpady, z wyjątkiem przeterminowanych lekarstw i chemikaliów, zużytych baterii
i akumulatorów oraz odpadów budowlanych odbierane będą bezpośrednio z posesji z określoną
w regulaminie częstotliwością. Ponadto wszystkie
selektywnie zebrane odpady nieodpłatnie przyjmowane będą od mieszkańców w utworzonym
na terenie miasta punkcie selektywnej zbiórki odpadów.
Szczegóły dotyczące zasad prowadzenia segregacji odpadów i funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki dostarczone zostaną mieszkańcom wraz z harmonogramem odbioru odpadów
w terminie późniejszym.
Zalety dla mieszkańca wynikające
z nowej ustawy
Największą zaletą nowego systemu jest zapewnienie odbioru za jedną stawkę wszystkich odpadów wytworzonych na danej nieruchomości
oraz zapewnienie dużo niższych wydatków za
ich odbiór dla osób segregujących odpady.
Wszelkie pytania dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami można kierować na adres
mailowy: bejodko@lezajsk.um.gov.pl lub uzyskać pod numerem telefonu 172 427 333 w. 141.
Burmistrz Leżajska
Leżajsk, dnia 10.01.2013 r.

* Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to
także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające.

Sanepid informuje
Styczeń 2013 r.
Informacja prasowa w związku z realizacją
projektu BLOOMBERGA

Palenie najlepiej rzucać
we współpracy
z lekarzem lub terapeutą
Palenie jest uleczalne; najlepiej rzucać nałóg we
współpracy z lekarzem lub terapeutą uzależnień, a
w przypadku niepowodzeń próbować dalej – mówią eksperci do spraw Rzucania Palenia Tytoniu.
Palenie jest uleczalne !
W Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym pod
numerem 801 108 108, można uzyskać m.in. informację, gdzie najbliżej dyżuruje lekarz specjalizujący się w leczeniu uzależnienia od tytoniu.
Krzysztof Przewoźniak z Centrum Onkologii w
Warszawie zaznaczył, że w przypadku uzależnienia od nikotyny, wychodzenie z nałogu prawdopodobnie będzie wymagać środków farmakologicznych. Dodał również, że nawet mimo niepowodzeń należy ciągle próbować rzucać palenie.
– Nie ma jednej cudownej metody na rzucenie palenia. Za każdym razem trzeba przede
wszystkim zastanowić się, co jest problemem –
czy jest to problem uzależnienia fizjologicznego,
czy może problemem jest psychika, czyli niemożność funkcjonowania bez czynności palenia – powiedziała Irena Przepiórka z Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym. Jak zaznaczyła, warto skorzystać z porady specjalisty, który pomoże określić, jakiego rodzaju działania są potrzebne. – Najlepiej jest, gdy łączy się oddziaływanie psychologiczne i farmakologię, czyli leki, które powodują, że nie czujemy się aż tak źle podczas rzucania
palenia. Wtedy łatwiej przebrnąć przez problemy
psychologiczne.

w TMZL

UKAZAŁ SIĘ ÓSMY NUMER
„ALMANACHU LEŻAJSKIEGO”
27 grudnia 2012 r. w Muzeum Ziemi Leżajskiej
odbyło się spotkanie promujące ósmy numer „Almanachu Leżajskiego”. Tym razem impreza była
połączona z promocją płyty CD „Niezwykłe Podkarpacie” Ireneusza Wołka. Uczestniczyli w niej
autorzy zamieszczonych w wydawnictwie artykułów, zaproszeni goście oraz członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej. Otwierając
spotkanie prezes TMZL Leszek Sarzyński przedstawił krótką prezentację multimedialną przybliżając uczestnikom spotkania historyczną i współczesną działalność wydawniczą Towarzystwa.
W dalszej części spotkania prezentacji swoich
artykułów dokonali ich autorzy. Pierwszy wystąpił Janusz Fedirko, który zaprezentował artykuł
o Wojciechu Mierze. Pan J. Fedirko wraz z żoną
przewertowali źródła dotyczące postaci, która w
dawnych czasach odgrywała dużą rolę w życiu
Rzeczpospolitej i w bardzo ciekawy sposób przedstawili kolejną odsłonę życia Wojciecha Miera.
Roman Federkiewicz przybliżył czytelnikom najnowsze, unikatowe pamiątki po kpt. Janie Filipie,
leżajszczaninie zamordowanym przez NKWD w
Katyniu w 1940 r. Stanisław Chmura opowiedział
o Tadeuszu Cybruchu – żołnierzu Armii Andersa, bohaterze spod Monte Cassino. Na spotkaniu
można było zapoznać się osobiście z podróżni-

kiem z Leżajska Krzysztofem Totuniem, amatorem turystyki rowerowej, kajakowej, pieszej i górskiej. Dariusz Półćwiartek opowiedział o swoim
artykule, w którym poruszył temat działalności
prawicy ludowej na Leżajszczyznie w latach 1956–
1968. Marian Matkowski przedstawił kolejne źródła dokumentów archiwalnych – dokumentów
królewskich 1405–1772. Ciekawie o ciężkich warunkach w zimie i dostosowaniu się zwierząt do
trudów zimy opowiedział Lech Steliga.
W ramach spotkania odbył się krótki pokaz
cyklu filmów „Niezwykłe Podkarpacie”, nakręconych z myślą o pasjonatach podróży i przygody, autorstwa Ireneusza Wołka.
Po wystąpieniach autorów artykułów opublikowanych w „Almanachu Leżajskim” odbyła się
krótka dyskusja przy kawie i ciastku, w trakcie
której obecni na spotkaniu wyrażali swoje odczucia i dzielili się refleksami na tematy dotyczące promowanego wydawnictwa oraz działalności
Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej.
Zarząd Towarzystwa składa serdeczne podziękowania dyrektorowi Muzeum Ziemi Leżajskiej
za pomoc w zorganizowaniu spotkania.
Iwona Tofilska
Leszek Sarzyński

Komunikat
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Leżajsku w związku z przypadkami zatruć
metanolem ostrzega przed spożywaniem wyrobów alkoholowych niewiadomego pochodzenia,
jak również wszelkiego rodzaju płynów zawierających alkohol, gdyż mogą one zawierać metanol w
ilościach zagrażających życiu lub zdrowiu.
Jedynie alkohol sprzedawany w legalnej sprzedaży, z polskimi znakami akcyzy jest BEZPIECZNY.
* * *
Konsekwencje picia alkoholu pochodzącego
z nieznanego źródła
 4–15 ml (0,5 kieliszka do wódki) alkoholu
metylowego uszkadza nerw wzrokowy,
 30 ml (ok. 1 kieliszek do wódki) alkoholu
metylowego to dawka śmiertelna.
Gdzie najczęściej występuje metanol?
 w alkoholu niewiadomego pochodzenia (np.
na bazarach),  w płynach do spryskiwaczy,  w
denaturacie,  w odmrażaczach do szyb,  w rozpuszczalnikach.
Objawy zatrucia alkoholem metylowym
 pierwsze objawy po wypiciu alkoholu metylowego są takie same, jak po wypiciu alkoholu
spożywczego (etylowego),  następnie pojawiają
się: bóle i zawroty głowy, przyspieszony oddech,
nudności, wymioty, potem silne bóle brzucha,
światłowstręt i inne zaburzenia widzenia, przyspieszone bicie serca, senność, śpiączka i głębokie zaburzenia świadomości (utrata przytomności
bez możliwości dobudzenia zatrutego).
Pierwsza pomoc
 wezwać pogotowie ratunkowe,  jeśli zatruty
jest przytomny, wywołać u niego wymioty, podać
do picia 0,5 szklanki bezpiecznego 40% alkoholu
etylowego (wódki), jeśli nie ma wódki, to podać
łyżkę sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia
rozpuszczonych w 0,5 szklanki wody.

Komunikat TMZL
Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej posiada status organizacyjny pożytku publicznego i figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem: 0000275455.
Prosimy wesprzyj nasze działania swoim 1 %.
Wystarczy w swojej deklaracji podatkowej wpisać nazwę naszej organizacji, numer
KRS oraz kwotę darowizny w wysokości 1% należnego podatku, a Urząd Skarbowy przekaże pieniądze na konto Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej.
O naszej działalności statutowej można dowiedzieć się więcej na stronie:
www.tmzl.lezajsk.pl oraz z prasy lokalnej: Kuriera Powiatowego oraz Biuletynu Miejskiego.
Jeżeli popieracie Państwo nasze działania, prosimy o wsparcie finansowe.
Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy.
Zarząd i Członkowie TMZL
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w szkołach

MALI RATOWNICY MEDYCZNI

Nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś będzie potrzebował naszej pomocy, a wtedy lepiej
wiedzieć, jakie czynności podjąć, zamiast bezsilnie stać i patrzeć lub – co gorsze –
uciec. Takich dylematów z pewnością nie będą mieli uczniowie z klasy III b Szkoły
Podstawowej nr 2 w Leżajsku, którzy wzięli aktywny udział w wielogodzinnym programie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej: „Ratujemy i uczymy ratować”.

Z inicjatywy wychowawczyni Jolanty Żołyniak i
przy pomocy wielu życzliwych osób I semestr tego
roku szkolnego upłynął „trzeciakom” na zgłębianiu
wiedzy i nabywaniu odpowiednich umiejętności,
które być może kiedyś uratują komuś życie.
Pierwszym krokiem był bezpośredni kontakt
z ludźmi, którzy na co dzień ratują ludzkie życie. Uczniowie na własne oczy zobaczyli działania służb ratowniczych, poznali system szybkiego
powiadamiania w Centrum Ratunkowym i Straży Pożarnej w Leżajsku i dowiedzieli się, jak wiele zależy od dobrej organizacji i współpracy całego zespołu.
Dzieci odwiedziły Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Powiatowego w Leżajsku, gdzie
pod fachowym okiem Marioli Baran, oddziałowej SOR w Leżajsku, oglądały nowoczesne urządzenia, służące ratowaniu ludzkiego życia, i wysłuchały informacji na temat pracy oddziału. Pani
M. Baran w dalszej części realizacji projektu przeprowadziła uczniom szkolenie w zakresie podsta-
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wowych wiadomości i umiejętności udzielania
pierwszej pomocy.
W kolejnych miesiącach uczniowie z klasy III b
pod kierunkiem wychowawczyni (również posiadającej kwalifikacje do prowadzenia takich zajęć)
osiągali kolejne stopnie wtajemniczenia w udzielaniu pomocy, jak: sprawdzanie przytomności i
oddechu, wzywanie pomocy, układanie w pozycji bocznej, prawidłowe wykonywanie wdechów
ratunkowych i ucisków klatki piersiowej. Pomocą
w ćwiczeniach praktycznych były fantomy i inne
materiały dydaktyczne otrzymane od Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, która od wielu lat
propaguje wśród dzieci akcję udzielania pierwszej
pomocy przed medycznej.
Ważnym wydarzeniem w realizacji programu
były zajęcia praktyczne, które sprawnie i w sposób atrakcyjny przeprowadziła młodzież z II Środowiskowej Drużyny Harcerskiej „JUSSY” im. R.
Jaszowskiego „Lamparta”, posiadająca kwalifikacje ratowników medycznych.

Zakończenie programu nastąpiło 7 lutego br.
przy obecności dyrektora Szkoły nr 2 Józefa Rzeszutko. Uczniowie klasy III b zaprezentowali się
z jak najlepszej strony. Tych, którzy widzieli ich w
„akcji”, upewnili, że potrafią właściwie się zachować w sytuacji, gdy trzeba będzie komuś pierwszej pomocy i przyczynić się do uratowania mu
życia. To ważne, bo gdybyśmy wszyscy umie-

li udzielić pierwszej pomocy osobom tego potrzebującym, rocznie milion osób na naszej kuli
ziemskiej żyłoby nadal! Po naprawdę wspaniałej
prezentacji swoich umiejętności i chęci niesienia
pomocy wszystkie dzieci otrzymały certyfikaty
udziału w szkoleniu oraz pamiątkowe koszulki z
numerami ratunkowymi.
Sponsorami tych upominków byli życzliwi klasowi tatusiowie: Robert Skwara i Edward Łuszczak, właściciel pośrednictwa ubezpieczeniowo-finansowego „PROKER”.
Ratowanie ludzkiego życia dla uczniów z klasy
III b to już nie plansze na ścianie. Oni mają świadomość, że w sytuacjach zagrożenia ludzkiego życia muszą zareagować, a co najważniejsze – potrafią to dobrze zrobić!
Wychowawczyni klasy III b Jolanta Żołyniak
dziękuje wszystkim, którzy okazali życzliwość i
wielkie serce w trakcie realizacji tego programu.
(zet)

w Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów

MATKA BOŻA
DOMINIKAŃSKA

Jeden z feretronów zdobiący Galerię Rodzimej Sztuki Sakralnej prezentuje tronującą Madonnę z Dzieciątkiem.
Maryja ma na sobie czerwoną suknię i ciemnoniebieski płaszcz spowijający Jej biodra i kolana. Głowę nieznacznie pochyloną w lewo okrywa biała chusta, jednym z rogów okręcona wokół szyi. W prawej uniesionej dłoni
Bogurodzica trzyma różaniec. Lewą stopą, obutą w sandał, dotyka półksiężyca. Dzieciątko, siedzące na lewym ramieniu Matki, ubrane w białą tunikę, szeroko otwartymi oczami wpatruje się w różaniec, który trzyma w obu
dłoniach. Nieco niżej, z lewej strony, klęczy św. Dominik odziany w biały
habit ze szkaplerzem i czarny płaszcz. Spoglądając w dal, lewą dłoń wyciąga po różaniec trzymany przez Madonnę. Po drugiej stronie klęczy w habicie dominikańskim św. Katarzyna Sieneńska. Prawą dłonią sięga po różaniec trzymany przez Dzieciątko. Istotnym atrybutem przedstawionych postaci są aureole, które w przypadku Jezusa
i Maryi mają kształt świetlistej poświaty, u
obojga świętych są perpektywicznie ukazanymi, złocistymi obręczami. Tło sceny
jest gładkie, utrzymane w tonacjach brązu
rozjaśnionego odcieniami żółci i czerwieni. Obraz ujmuje rama w kształcie wieńca
ze splotów roślinnych i medalionów prezentujących tajemnice różańcowe.
Ważną wskazówkę ikonograficzną, dotyczącą polskich obrazów ukazujących
Matkę Bożą wręczającą różaniec św. Dominikowi, zawiera jeden z rozdziałów Różańca Panny Maryey Abrahama Bzowskiego z 1606 r., w którym czytamy: ,,a na dole
zaraz pod figurą tych tajemnic: namalowany ma być św. Dominik, który odbiera
paciorki od Panny Maryey, y rozdaje ludziom rozmaitego stanu, trochę niżej klęczącym”. Autor stwierdza: „to dlatego aby
się ołtarz bracki dzielił od inszych, różnie
zmalowaną figurą dla prędszego poznania,
od tych co wchodzą do kościoła, względem nawiedzenia pomienionego ołtarza”.
Postać św. Dominika w przedstawieniach plastycznych związanych z kultem
różańca występowała już w XV w. Na ogół
zestawiano ją z sylwetkami innych świętych zakonu kaznodziejskiego. Koncepcje, w których on sam klęczy przed Maryją, wykształciły się w sztuce włoskiej na
przełomie XVI i XVII w. pod wpływem legendy opublikowanej w 1475 r.
przez Alanusa de Rupe w dziele pt.: De utilitate Psalterii Mariae. Legenda
opowiada o wizji, jakiej w 1212 r. św. Dominik doświadczył w klasztorze Prouille na wyspie Albi. Matka Boża podarowała mu wówczas różaniec i zachęciła, by odmawiając go rozważał tajemnice radosne, bolesne i chwalebne Jej
życia i aby ten rodzaj modlitwy rozpowszechniał wśród ludzi. Według dominikańskiej tradycji Święty podjął się tego zadania po bitwie pod Muret. Poświęcił wówczas pierwszą kaplicę różańcową w tamtejszym kościele św. Jakuba, a we wskazanej mu modlitwie, określonej przezeń koroną z róż Matki
Bożej, uznał skuteczny oręż przeciwko herezji albigensów.
Legenda, choć budziła wątpliwości u historyków, nigdy nie została zakwestionowana.Do jej propagowania przyczyniły się ilustrujące ją obrazy, pod
względem formalnym oparte na podaniu z 1530 r. informującym o Matce
Bożej, która wraz ze św. Marią Magdaleną i św. Katarzyną Aleksandryjską
ukazała się pewnemu zakonnikowi dominikańskiemu z klasztoru w Soriano i wręczyła mu wizerunek przedstawiający św. Dominika z książką i lilią
w dłoniach. O słynnej wizji wspomina w swej Prerogatywie Zakonu Kaznodziejskiego, wydanej w 1755 r. w Wilnie, Józef Tomasz Grzegorz Szymak.
Według niego „obraz ten wzdłuż jest tylko na półczwarty piędzi wszerz na
pięć dłoni. W prawey ręce księga, w lewey lilia. Piękney, umartwioney, lubo
białey, wesołey jednak twarzy. Włosy głowy y brody, niby czerwone, w poł

siwe. Zakonny habit do kostek, trzewiki czarne”. Wizerunek z Soriano, rozpowszechniony przez liczne kopie i ryciny na terenie całej Europy, stał się
wzorem dla niemal wszystkich różańcowych obrazów św. Dominka powstałych w okresie baroku.
W przedstawieniach zachowanych na terenie Polski widzimy Madonnę z
Dzieciątkiem siedzącą lub stojącą na obłokach, ubraną w jasną antykizującą suknię i ciemniejszy, o szafirowym na ogół odcieniu, silnie pofałdowany
płaszcz. Głowę Maryi otacza świetlany nimb bądź wieńczy korona. Atrybutami św. Dominika, oprócz stroju zakonnego, bywają: gwiazda świecąca nad
czołem, lilia, księga, ziemski glob, a także pies z płonącą pochodnią, przywołujący legendę znaną Jakubowi de Voragine, opowiadającą o matce Patriarchy. Przed jego narodzeniem „śniła raz, że nosi w łonie szczenię, które ma
w pysku płonącą pochodnię, gdy zaś wyszło z jej łona pochodnia ta zapaliła cały świat”. W psie z płonącą pochodnią dostrzegano symbol późniejszej
kaznodziejskiej działalności św. Dominika, zaś w czarno-białej sierści zwierzęcia, odpowiadającej ubiorowi dominikańskiemu, ilustrującej kalambur
łacińskiej nazwy Domini canes (psy Pana), ulubiony symbol zakonu kaznodziejskiego. Istotnym elementem łączącym postacie widoczne na obrazie jest
różaniec, na niektórych obrazach przekazywany przez Dzieciątko Jezus, na innych
przez Maryję. Charakterystyczna bywa
również korna pozycja klęcząca Wizjonera czytelna w pochyleniu jego ciała, ekstatycznym wyrazie twarzy, w oczach wzniesionych w górę oraz w geście dłoni ułożonej na sercu. Uczucie malujące się na obliczu św. Dominika podkreślają narracyjny
charakter sceny, a ciemne tło i obecność
aniołów na obłokach uwypukla intymność
i podniosłość wydarzenia.
W sztuce polskiej popularnością cieszyły się obrazy ilustrujące przekazanie
różańca św. Dominikowi i św. Katarzynie
ze Sieny. Ich idea opata na zasadach symetrii powstała w środowisku włoskim.
Na rozpowszechnienie się tego typu ikonograficznego wpłynęło znane z licznych
kopii przedstawienie pędzla Giovanniego Selvi Sassoferato z 1683 r., znajdujące się w kościele Santa Sabina w Rzymie,
jednoczące w jednej koncepcji założyciela zakonu kaznodziejskiego i najbardziej
czczoną świętą tercjarkę dominikańską
żyjącą w XIV w.
Na obrazach tego typu Maryja stojąca
lub siedząca, ubrana w jasną antykizującą
suknię i ciemniejszy płaszcz, często z koroną na głowie podaje różaniec św. Dominikowi, podczas gdy Dzieciątko, często
nagie i ukoronowane, przepasane skrawkiem białej tkaniny bądź ubrane
w jasną sukienkę, przekazuje różaniec św. Katarzynie, występującej jako
mniszka w białym habicie i welonie oraz w czarnym płaszczu dominikanek.
Dodatkowymi atrybutami Świętej są: krucyfiks, lilia lub książka – symbole
dziewictwa i wiedzy teologicznej. Na kilku przedstawieniach głowę zakonnicy wieńczy cierniowa korona otrzymana od Chrystusa w wizji, na innych
stygmaty, które, według legendy, za jej życia były niewidoczne. Obrazy te,
zwykle dwustrefowe, oprócz ciemnego tła i obłoków, charakteryzuje obecność aniołów podkreślających cudowną atmosferę sceny, a także kolumny
i podwieszona kotara. Wyrażeniu uczuć często służył wyraz twarzy czytelny we wzroku skierowanym na Madonnę oraz dłonie położone na sercu,
wzniesione w górę czy też skrzyżowane na piersiach.
W koncepcji nieznanego autora naszego obrazu łatwo dostrzec przewagę elementów tradycyjnych, takich jak dwustrefowość i symetria przedstawienia. Twórca koncentruje uwagę widza na atrybutach ułatwiających rozpoznanie poszczególnych postaci oraz ich roli w kontekście różańca. Szczególnie istotne dotyczą Bogurodzicy, która stojąc na półksiężycu jawi się jako
Patronka bractwa i Niepokalanie Poczęta.
Tekst i zdjęcie
o. dr Efrem Obruśnik
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KRÓL UMIERA…

GOLEC uORKIESTRA W LEŻAJSKU

„Niezwykłe jest bogactwo kolęd polskich i niepospolite są ich wartości artystyczne. Nie wiem,
czy inny kraj może pochwalić się zbiorem podobnym do tego, który posiada Polska” – tak przed
laty mówił Adam Mickiewicz. I słowa te pozostają aktualne do dziś. Znakomitym ich potwierdzeniem był koncert „Idymy z muzyckom” zespołu Golec uOrkiestra, który odbył się 11 stycznia w leżajskiej Bazylice. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku.
Pielęgnując staropolską tradycję kolędowania
Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku zaprosiło
zespół, który na polskim rynku muzycznym jest
obecny od 1998 roku i ma na swoim koncie aż
9 płyt. Przez lata działalności grupa Golec uOrkiestra wypracowała sobie fantastyczną markę,
zdobywając rzesze fanów w Polsce i za granicami kraju. Jak się okazało spora grupa miłośników
ich muzyki znalazła się także w Leżajsku. W dniu
koncertu Bazylika wypełniona była po brzegi.
Koncert zorganizowany był na bardzo wysokim poziomie. Bazylika została odpowiednio
przygotowana, aby każdy obecny mógł w pełni
uczestniczyć w tym wydarzeniu artystycznym. A
naprawdę było z czego czerpać, bo występ Golec uOrkiestra był świetny pod względem muzycznym i widowiskowym. Członkowie zespołu, jak prawdziwi góralscy kolędnicy, przybyli do
Leżajska z muzyką i dobrymi życzeniami. Rozpoczęli swój koncert posypaniem Bazyliki i tam
obecnych owsem „coby się darzyło”. Zgromadzeni mieli więc nie tylko ucztę muzyczną, ale także
sporą dawkę kultury góralskiej.
Wykonali wiele znanych kolęd w oryginalnej podhalańskiej, żywiołowej aranżacji, a także

energicznych pastorałek, wśród których znalazły
się kompozycje jednego z braci Golec. Na koniec
można było usłyszeć przepiękny utwór, napisany
na pożegnanie papieża Jana Pawła II, który – jak
się dowiedzieliśmy – stał się hymnem szkół noszących imię papieża.
Całe wydarzenie trwało blisko dwie godziny i zakończyło się błogosławieństwem kustosza Sanktuarium o. Joachima Ciupy. Po koncercie członkowie zespołu rozdawali wszystkim chętnym autografy. Organizacja koncertu była możliwa dzięki wsparciu sponsorów: Browaru w Leżajsku oraz firmy Rolnik Centrum Narzędziowe
BOSCH Helena i Antoni Grabarz oraz Zenon
Grabarz. Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
składa także podziękowania: Zespołowi Szkół
Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku, Jednostce Strzeleckiej 2035 Strzelec, harcerzom i harcerkom Hufca Leżajsk, cukierni Piotra Olczyka
w Nisku. Szczególne podziękowania organizatorzy ślą do ojców Bernardynów i kustosza Sanktuarium o. Joachima za udostępnienie tego pięknego miejsca, jakim jest nasza leżajska bazylika.
A. Rydz
Zdjęcia Adam Kuźma

Długo wyczekiwana premiera nowego
spektaklu Grupy Teatralnej Baratario odbyła się 25 stycznia br. w Muzeum Ziemi Leżajskiej. Reżyserem tego nastrojowego widowiska a zarazem jednym z aktorów jest
Rafał Dąbek.
Grupa Teatralna Baratario z leżajskiego Domu
Kultury na uczczenie pięciolecia swej działalności podjęła się bardzo trudnego tematu. Spektakl
„Król umiera, czyli ceremonie” opowiada o ostatnich chwilach życia króla Berengera. Ten bardzo
wymagający, zarówno dla twórców jak i widzów,
spektakl oparty został na tekście dramatu Eugena
Ionesco czołowego przedstawiciela teatru absurdu.
Główny bohater Król (Rafał Dąbek) dowiaduje
się, że umrze pod koniec spektaklu. Od tej pory
obserwujemy, jak bohater przechodzi różne fazy
emocjonalne: od niedowierzania, gniewu, lęku,
rozpaczy, aż do spokoju i zgody. Królowi towarzyszą dwie małżonki Królowa Maria (Magdalena Maruszak) i Królowa Małgorzata (Marta Cielęcy). Jedna ciepła i płaczliwa próbuje ochronić go
przekonując o swej miłości, druga zimna z wyrafinowaniem organizuje całą ceremonię. Pierwsza
w swych lamentacjach wspierana jest przez służącą Julię (Justyna Kyc), druga ma za sobą leka-

rza (Konrad Żak), który z lodowatą obojętnością
sprawdza stan zdrowia pacjenta.
Spektakl podzielony został na trzy sceny, każdą
kończy chwilowe zamrożenie akcji, po którym na
scenie pojawia się mroczna postać (Mateusz Dąbek), snująca się po scenie przy dźwiękach przeszywającej na wskroś muzyki.
Właściwie nic tu nie jest niespodzianką. O całym finale dowiadujemy się już z rozpoczynającej spektakl zapowiedzi Strażnika (Filip Sołek). A
jednak widowisko trzyma w napięciu do samego
końca, bardzo efektownego końca.
Bogaty w symbole i „skrzydlate słowa” tekst
dramatyczny, fenomenalna gra aktorska, niespotykana kombinacja świateł i prosta lecz wymowna
scenografia – to wszystko spięte w bardzo spójną
całość pozostawia na widzu ogromne wrażenie.
Bez wątpienia nowy spektakl grupy Baratario wzbudza wiele refleksji o tematyce miłości i
śmierci. Serdecznie polecamy go wszystkim widzom.
Organizator – Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku kieruje serdeczne podziękowania Muzeum
Ziemi Leżajskiej, GOK w Giedlarowej, GOK w
Kuryłówce, Markowi Latawcowi a charakteryzatorce Klaudii Łacie.
Agnieszka Rydz
Zdjęcia Damian Dec
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KONCERT KOLĘD NA LUDOWO

Kolędy czyli pieśni religijne o tematyce związanej z Bożym Narodzeniem i obrzędami noworocznymi rozpowszechniły się w Polsce równocześnie z wprowadzeniem rzymskokatolickiego
kalendarza – pierwsze zapisy melodii oraz tekstów pochodzą z XV i XVI wieku.
W XVII wieku w kolędach polskich pojawiają się wątki ludowe, w opowieść biblijną o Bożym
Narodzeniu włączone zostają elementy folkloru
polskiego. W kolędach tego rodzaju mówi się o
wędrówce pasterzy polskich do Betlejem, do małego Jezusa, z pokłonem i darami, ze śpiewem i
muzyką. Te wesołe, skoczne, pełne humoru kolędy noszą nazwę pastorałek.
Wspólne kolędowanie jest pięknym staropolskim zwyczajem, który przetrwał do dziś. Aby
pielęgnować ten zwyczaj Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku organizuje corocznie w okresie
Świąt Bożego Narodzenia koncerty kolęd z cyklu
„Małe i wielkie kolędowanie”.
Jeden z nich odbywa się już tradycyjnie w leżajskiej Farze. Tym razem było to kolędowanie na
ludowo ph. „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Znane i powszechnie śpiewane, a także te mniej rozpowszechnione kolędy i pastorałki prezentowały zespoły z Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku. Koncert odbył się 27 grudnia 2012 r., a z
kolędą do gościnnego Kościoła Farnego przybyły

następujące zespoły: Grupa Wokalna „Meritum”,
grupa dziecięca Zespołu Pieśni i Tańca „Leliwa”,
Kolędnicza Grupa Seniorów, Zespół Pieśni i Tańca „San” z kapelą.
Koncert kolęd otworzył Burmistrz Leżajska
Piotr Urban.
Sponsorem cyklu „Małe i wielkie kolędowanie” jest Browar w Leżajsku.
Elżbieta Majcher
Zdjęcia Adam Kuźma

KOLĘDOWANIE
Z CZYTELNIKAMI

Kolędowanie to jedna z najpiękniejszych
tradycji bożonarodzeniowych. Choć jest ich
wiele i opowiadają o tym samym wydarzeniu,
to jednak różnią się tym, że są smutne i wesołe; skoczne i nastrojowe; patetyczne i żartobliwe. Są nieodłącznym elementem wzbogacającym przeżywanie tego świątecznego czasu.
24 stycznia MCK – Biblioteka Publiczna im.
Stanisława Wyspiańskiego już po raz kolejny
przygotowała dla czytelników i przyjaciół biblioteki wieczór z kolędami, które symbolizują radość
i uświetniają wszelakie świąteczne uroczystości.
Ta właśnie myśl przyświecała Januszowi i Anecie
Szpilom oraz ich rodzinie i przyjaciołom, kiedy
śpiewali kolędy i recytowali poezję księdza Jana
Twardowskiego. W ich dużej muzykującej rodzinie znalazły się trzy pokolenia artystów. Rów-

nież harcerze wpisali się w tradycję kolędowania
z czytelnikami. Grupa Soczek Band wraz z licznie
zgromadzonymi uczestnikami spotkania wykonała kilka nastrojowych kolęd. Spotkanie odbyło
się w duchu radości i serdeczności, a wspólne kolędowanie wprowadziło gości w radosny nastrój.
W trakcie spotkania odbyło się również nagrodzenie NAJAKTYWNIEJSZYCH CZYTELNIKÓW 2012 ROKU. Nagrody otrzymali: Oliwia Ożóg, Nikola Lipiec, Krzysztof Malita, Sabina Helmrich-Jachimowicz, Ryszarda Śmiałek oraz
Maria Kyc.
Biblioteka Publiczna dziękuje dyrektorowi Muzeum Ziemi Leżajskiej Andrzejowi Chmurze za
możliwość zorganizowania kolędowania w murach Dworu Starościńskiego. Serdeczne podziękowania kierujemy do tych wszystkich, którzy
ten wyjątkowy wieczór spędzili wspólnie z nami.
Jolanta Korasadowicz
Fot. Adam Kuźma

KONKURS
KOLĘD W ZST

Wspólne kolędowanie jest jednym z najpiękniejszych polskich zwyczajów. Wpisując
się w tę tradycję Zespół Szkół Technicznych
w Leżajsku po raz kolejny zorganizował dla
uczniów gimnazjów konkurs kolęd „W kręgu tradycji Świąt Bożego Narodzenia”.
Odbył się on 19 grudnia 2012 r. Obejmował
dwie kategorie: „zespoły” i „soliści”. Wzięło w nim
udział kilkunastu uczniów z terenu powiatu leżajskiego. Swoją obecnością imprezę zaszczycił wicestarosta Marek Kogut, który życzył powodzenia wszystkim uczestnikom. Uroczystość rozpoczęła się wykonaniem kolęd w języku angielskim
i rosyjskim przez uczniów naszej szkoły. Następnie odbyła się część konkursowa, w której zaprezentowali się gimnazjaliści. W trakcie obrad jury
Szkolne Koło Teatralne zaprezentowało program
artystyczny „Pokój ludziom dobrej woli”. Młodzi
aktorzy swoim występem przypomnieli publiczności o istocie Świąt Bożego Narodzenia. Oprawę muzyczną zapewniła kapela „Ziemi Leżajskiej” pod batutą Tomasza Kyci. Bardzo miłym
akcentem był poczęstunek przygotowany przez
uczniów klas Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, którzy raczyli gości wypiekami.
Po zakończeniu obrad, jury w składzie: Maria
Horoszko – dyrektor MCK w Leżajsku, Małgorzata Pieniążek – nauczyciel ZST oraz o. Bartymeusz – nauczyciel ZST ogłosiło wyniki konkursu
w poszczególnych kategoriach. W kategorii „zespół” laureatami zostali: I miejsce – Natalia Kolano, Monika Kołodziej, Ireneusz Jędrek z Gimnazjum w Łętowni, II miejsce – Magdalena Gurak,
Dominika Kot, Marzena Pytel, Weronika Sołek,
Natalia Wnęk z Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym, III miejsce ex aequo – Monika Dziechciarz,
Łukasz Ćwikła, Aleksandra Kołcz, Bartosz Zagaja, Katarzyna Zagaja z Zespołu Szkół w Kuryłówce oraz Monika Dąbek, Aleksandra Potejko, Daria Pustelny, Magdalena Kozyra z Zespołu Szkół
w Giedlarowej. W kategorii „soliści” laureatami
zostali: I miejsce – Monika Kołodziej z Gimnazjum w Łętowni, II miejsce – Kinga Stasiak, Paweł
Wąsik z Zespołu Szkół w Kamieniu, III miejsce
– Klaudia Partyka z Zespołu Szkół w Kamieniu.
(tech)
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w szkołach

KONCERT
NOWOROCZNY

Już po raz drugi, działający przy naszej szkole
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”, zaprezentował Koncert Noworoczny skierowany do mieszkańców Leżajska i okolic. W tym roku program
koncertu został wzbogacony o występy dzieci i
młodzieży z klasztornej „Baszty”, zespołu „Drogowskaz”, zespołu ludowego „Złoty Potok” z Jelnej oraz dzieci z Szkoły Podstawowej nr 3. Zgromadzona publiczność obejrzała program artystyczny przygotowany przez choreografa Zespołu Jana
Brzuzana, kierownika muzycznego Tomasza Kycię
i o. Bartymeusza. Złożyły się na niego najpiękniejsze kolędy i tańce. Grupa wokalna zaśpiewała m.in.
kolędy: „Dzisiaj w Betlejem”, „Wśród nocnej ciszy”,
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Zespół zatańczył
„Białego mazura”, „Oberka zamaszystego”, krakowiaka, a także zaprezentował scenkę taneczną „Na
Wawel, na Wawel”. Aplauz publiczności wzbudziły również popisy muzyczne i wokalne zaproszonych gości. Koncert zakończył się wspólnym wykonaniem kolędy „Bóg się rodzi”.
(tech)

„Hobbit – A Tale of Big Birds and Long Beards”
powstał w oparciu o scenariusz Iana Upchurcha
(native speaker w NKJO Leżajsk) oraz pod nadzorem reżyserskim Arkadiusza Białego (nauczyciel
w NKJO Leżajsk). Zdjęcia z tego przedstawienia
można zobaczyć na stronie www.nkjo.lezajsk.pl
w zakładce ‘wydarzenia’.
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w
Leżajsku zachęca uczniów wszystkich klas maturalnych w regionie do wzięcia udziału w organizowanym co roku konkursie językowym. I etap
odbędzie się 7 lutego 2013 roku w macierzystych
szkołach średnich. Zwycięzców I etapu zapraszamy do siedziby NKJO w Leżajsku (ul. M. Curie-Skłodowskiej 6) na II finałowy etap konkursu,
który odbędzie się 5 marca 2013 roku. Laureaci
otrzymają cenne nagrody. Zapraszamy!
AB

NAUCZYCIEL
BEZ DZIENNIKA
W RĘKU

Już drugi rok tak właśnie wchodzą do klas
nauczyciele leżajskiej „Jedynki”. Dziennik
otwierają wpisując hasło w komputerze na
biurku.

PARODIA
„HOBBITA”
W NKJO

Słuchacze Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku z nieukrywanym
entuzjazmem wystąpili w corocznym świątecznym przedstawieniu.

Tym razem, 20 grudnia 2012 roku zaproszeni
goście oraz uczniowie Zespołu Szkół Licealnych
mogli zobaczyć zabawne scenki z pełnej przygód
wyprawy hobbita Bilbo po ukryty skarb. Pierwowzór literacki J.R.R. Tolkiena był jednak tylko
punktem wyjściowym do ukazania komicznych
scenek z pogranicza współczesnej kultury anglosaskiej i polskiej. Śpiewający czarodzieje i krasnoludy z długimi brodami, elfy i tańczące ptaki oraz
smoki rozbawiły zgromadzoną publiczność.
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Temat lekcji – jednym kliknięciem „wyskakuje”
propozycja. Obecność – niemal automatycznie,
wystarczy drobna korekta. Czerwony wykrzyknik – uwaga, nowa korespondencja od rodzica lub
kogoś z kadry. Zadania domowe, terminy sprawdzianów, wywiadówek, frekwencja, ogłoszenia,
zachowanie – wszystko jak na dłoni dla ucznia,
rodzica, dyrektora...
Cieszy nas, że jako pierwsi (i na razie chyba
jedyni) wprowadziliśmy w mieście e – dziennik,
który idzie w parze ze zmianami w całym życiu
codziennym – zakupy przez internet, obsługa
konta, korespondencje z instytucjami.
Zaciekawiło nas, co o tym nowoczesnym
rozwiązaniu sądzą główni jego „bohaterowie”. Spytaliśmy ich o plusy i minusy tego narzędzia. Oddajmy głos szóstoklasistom. (Z
pewnych względów zachowamy anonimowość
respondentów).
 „Nienawidzę tego urządzenia, ponieważ rodzice dowiadują się o wszystkim o wiele za szybko i za łatwo. Kiedyś był kłopot, bo praca, bo zmęczenie, a teraz leżą sobie i sprawdzają, a potem...
oszczędzę szczegółów.”  „To dziadostwo! Rodzi-

ce na to patrzą i się denerwują. Szkoda, że mam
w domu internet!”  „Może i dobrze, że widzę
swoje oceny ja i rodzice, bo wiedzą, jak się zachowuję na lekcjach, a nie tylko raz na trzy miesiące.”  „Podoba mi się, że mogę zobaczyć, kiedy mamy sprawdzian albo którego nauczyciela nie
ma. Ale lepiej by było, gdybyśmy tylko my mieli
hasła...”  „W każdej chwili widzę oceny i nie muszę się martwić o obliczanie średniej.”  „Minusem jest kontrola rodziców, kiedyś dopiero na wywiadówce widzieli. W dodatku nauczyciele mogą
pisać uwagi do rodziców.”  „Przynajmniej wiem,
co mam jeszcze poprawić.”  „Wszystko byłoby
OK, gdyby rodzice nie mieli loginu...”  „Lubię
ten dziennik, bo jak wyłączy się internet na lekcji,
to nauczyciele nie wpisują stopni, przynajmniej
od razu.”  „Gdy dostanę piątkę lub szóstkę, to
lubię go.”  „Czuję się prześwietlany na bieżąco
przez rodziców”.  No cóż. Okazuje się, że to, co
dla jednych jest udogodnieniem, innych może
mocno uwierać... I jak tu znaleźć wspólny język
z nastolatkiem?!
(bw)

SP NR 3 ZACHĘCA
DO ZDROWEGO
ODŻYWIANIA

Leżajska „trójka” rozpoczęła w tym roku szkolnym realizację działań profilaktycznych dotyczących zdrowego odżywiania. Włączyła się w dwa
ogólnopolskie programy: „Trzymaj Formę” oraz
„Młodzi Odwagi!”. Celem programu „Trzymaj Formę” jest edukacja w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych oraz
promocja aktywności fizycznej wśród uczniów i
ich rodzin. Podobne cele ma program „Młodzi
Odwagi!” Organizatorzy, czyli Centrum Edukacji
Obywatelskiej i Gazeta Wyborcza chcą – z udziałem całej społeczności szkolnej, świetlic i rodziców – zwrócić uwagę młodych ludzi na jakość jedzenia, które wybierają, sposób, w jaki je spożywają, oraz zachęcić ich do codziennego fizycznego ruchu oraz czynnego uprawiania sportu. Akcja
„Młodzi Odwagi!” ma charakter ogólnopolskiej
kampanii wspieranej przez dziennikarzy, publicystów oraz specjalistów, zajmujących się zdrowym stylem życia.
Wiemy, że sposób odżywiania, aktywność fizyczna i tryb życia wpływają na zdrowie oraz samopoczucie wszystkich – dorosłych i dzieci, dają
energię do nauki i pracy. Chcemy zapewnić naszym podopiecznym jak najlepszy start w przyszłość, wspierać w pokonywaniu trudności, wybieraniu tego co zdrowe i wartościowe, co daje
radość i siłę. Jako szkoła czujemy się za to odpowiedzialni.

W ramach obydwu programów prowadzimy
kampanie na rzecz zdrowego jedzenia i ruchu. Zachęcamy również rodziców, aby wspierali dzieci w
wyborze zdrowego trybu życia.
Dzięki wsparciu finansowemu miasta wydrukowaliśmy kolorowe książeczki dla klas I–III pt.
„Wiem, co jem”, z których dzieci uczą się podczas
zajęć edukacyjnych. Uczniowie klas VI–VI korzystają z materiałów i pomocy edukacyjnych otrzymanych od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Leżajsku, która koordynuje program „Trzymaj Formę”. Program jest realizowany
na godzinach wychowawczych, podczas których
uczniowie zdobywają wiedzę na temat prawidłowego odżywiania się, wykonują również ćwiczenia praktyczne, np. przygotowują i spożywają
wspólnie zdrowe sałatki.
Ewa Rejman

emblematów symbolizujących życzliwość przeznaczonych dla uczestników projektu.
Zwieńczenie obchodów „Szkolnego Dnia Bez
Agresji” w leżajskiej SP 2 nastąpiło 14 grudnia.
Podczas uroczystego spotkania zgromadzonej w
sali gimnastycznej publiczności zaprezentowano najpierw miniaturę dramatyczną o profilaktycznym charakterze, której wykonawcami byli
uczniowie klasy 5b. Po programie artystycznym
społeczność szkolna zapoznała się z tematyczną
prezentacją multimedialną, ogłoszono ponadto
wyniki rozstrzygniętych wcześniej konkursów i
nagrodzono autorów zwycięskich prac. Biorący
udział w uroczystości mieli także sposobność de-

gustacji zdrowych potraw wykonanych na bazie
świeżych owoców i warzyw.
Pomysłodawcami i koordynatorami wszystkich działań związanych ze „Szkolnym Dniem
Bez Agresji” byli członkowie Zespołu Nauczycieli
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Trudności Wychowawczych w składzie: Lidia Kucharska, Teresa Dydacka-Jarek, Agata Sroka, Małgorzata Czyż-Czerwonka, Grażyna Jakubiec-Siwek. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy wydatnej pomocy logistycznej ze strony Urzędu Miejskiego w
Leżajsku (ufundowanie nagród, zakup materiałów
edukacyjnych oraz produktów żywnościowych).
(LK, BW)

PROJEKT
„SZKOLNY DZIEŃ
BEZ AGRESJI”
W SP 2
W pierwszej połowie grudnia 2012 roku w le-

żajskiej „dwójce” przeprowadzono działania edukacyjne związane z realizacją projektu pod nazwą
„Szkolny Dzień Bez Agresji”. Temu profilaktycznemu przedsięwzięciu przyświecało hasło „Bądźmy mili i życzliwi” a jego nadrzędne cele obejmowały: przeciwdziałanie zachowaniom społecznie
niepożądanym – agresji i przemocy; kształtowanie postaw prozdrowotnych; upowszechnianie
zasad prawidłowej komunikacji interpersonalnej
oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności
za siebie i innych.
Program całej akcji miał wielowarstwowy charakter i uwzględniał: przeprowadzenie w poszczególnych zespołach klasowych zajęć propagujących
wychowanie w poczuciu bezpieczeństwa; zorganizowanie dwóch konkursów o tematyce profilaktycznej – literackiego (zredagowanie życzeń –
pozdrowień z okazji obchodów „Szkolnego Dnia
Bez Agresji”) i plastycznego (wykonanie dowolną
techniką Orderu Życzliwości); stworzenie szkolnych wystaw eksponujących wyróżnione prace
konkursowe; przygotowanie okolicznościowego
scenicznego programu artystycznego; opracowanie prezentacji multimedialnej na temat przeciwdziałania różnym rodzajom przemocy; wydanie
numeru specjalnego szkolnego periodyku Luzik,
poświęconego sposobom zapobiegania agresji w
placówkach oświatowych; opracowanie gazetki
ściennej na głównym korytarzu budynku szkoły
przedstawiającej historię „Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień” (21 listopada); wykonanie

INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA
W SP NR 3
Leżajskie szkoły podstawowe od października
minionego roku realizują projekt „Nauka może
być ciekawa – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III”, który jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu wynosi 176 512 zł. Bierze w nim
udział 330 dzieci z klas I–III z trzech leżajskich
podstawówek.
W Szkole Podstawowej nr 3 projektem zostało objętych 81 uczniów. Uczestniczą oni w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, które mają
na celu rozwijanie ich zdolności i zainteresowań
oraz pomóc w przezwyciężaniu trudności edukacyjnych. Dzięki pozyskanym środkom unijnym
szkoły zostały doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, z których dzieci korzystają w czasie zajęć. Tak też jest w SP nr 3. Dzieci maja możliwość posługiwania się ciekawymi grami edukacyjnymi, programami multimedialnymi, mikroskopem, kamerą, zabawkami konstrukcyjny-

mi itp. Są to materiały o wysokiej wartości, które pozwalają uczniom działać na konkretach, doświadczać, pobudzać aktywność umysłową, uczyć
logicznego myślenia, kształcić nowe umiejętności i rozwijać już zdobyte. Pomoce te są ważnym
czynnikiem, który uatrakcyjnia ofertę edukacyjną szkoły. Wartość zakupionych pomocy w SP 3
wynosi 35 tys. zł. Program będzie realizowany
do końca roku szkolnego, ale zakupione pomoce
będą służyć dzieciom przez kolejne lata.
Ewa Rejman
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zdrowie i uroda
SEKRETY GARNKA

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

PRZEDNÓWEK
2013

Wkrótce skończy się astronomiczna zima.
Ten czas nazywano kiedyś przednówkiem –
zapasy żywności zgromadzone latem i jesienią poprzedniego roku zwykle były już
na wyczerpaniu. Obecnie nie brakuje nam
warzyw korzeniowych, ziemniaków, a pomidory, ogórki, rzodkiewki i szczypiorek
są hodowane w szklarniach. Choć dorodne, nie smakują nam tak jak te, dojrzewające w słońcu.
Po zimie, spokojniejszym trybie życia, bardziej
kalorycznej diecie, mamy nieco okrąglejszą figurę,
dopada nas apatia, cera wygląda na szarą i zmęczoną. To wszystko może być objawem braku witamin, słońca, ruchu na świeżym powietrzu i nadchodzącej wiosny.
Niedobory witamin możemy uzupełnić owocami i warzywami sprowadzonymi z cieplejszych
wręcz tropikalnych stref klimatycznych. Awokado
nazywane smaczliwką, uprawiane w klimacie gorącym, znane jest ludzkości od 8000 lat. Do Europy sprowadzili je Hiszpanie. Ze względu na dużą
zawartość białka i tłuszczów doskonale sprawdzało się w długich podróżach morskich i używane
było jako namiastka mięsa.
Awokado jest owocem bardzo zasobnym w
składniki odżywcze; witaminy z grupy B, witaminy C, E, karotenoidy, sole mineralne tj. potas, żelazo, wapń, fosfor, magnez, cynk, tłuszcz roślinny

TYLKO TY

pod redakcją
Małgorzaty Jakubowskiej

BY WIOSNA
DODAŁA CI
SKRZYDEŁ

Słynna aktorka Pola Negri mawiała, że jeśli kobieta chce rozkwitnąć na wiosnę, powinna nad tym nieco popracować już zimą. Sama
w tym okresie na długie godziny znikała w gotowalni, by pozbyć się śladów zmęczenia. Co robiła, tego dokładnie nikt nie wie. Swoje sposoby
trzymała w tajemnicy przed przyjaciółkami. Ale
prawdą jest, że po tych zabiegach jej uroda nabierała blasku.

Zrzuć starą skórę
Choć słońce przygrzewa mocniej, dni są coraz
dłuższe i bardziej chce się żyć, gdy rano uważniej
spojrzysz w lustro, możesz zauważyć, że zima nie
była łaskawa dla Twojej urody. By pokazać światu świeżą, rozświetloną twarz, poświęć jej trochę
czasu. Marzec jest idealnym miesiącem na wiosenny remanent. Na twarzy zalegają zrogowaciałe,
martwe warstwy naskórka i zatykają pory. Tworzą się wtedy zaskórniki a potem wypryski. Idealnym sposobem na tego typu przypadłość a także
na przywrócenie skórze twarzy ładnego kolorytu
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zawierający niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe i błonnik. To decyduje o wszechstronnym
zastosowaniu w zapobieganiu lub łagodzeniu objawów różnych dolegliwości. Poleca się go cierpiącym na depresję, zestresowanym, kobietom
doświadczającym zmian nastrojów, osobom dotkniętym nadciśnieniem, anemią. Pomaga na dolegliwości żołądkowe (nadkwasotę), kłopoty z trawieniem, wzmacnia układ odpornościowy. Wapń
i fosfor poprawiają stan kości i zębów, karotenoidy wpływają na prawidłowe procesy widzenia, a
przeciwutleniacze hamują rozwój chorób nowotworowych. Owoc najczęściej spożywany na surowo jest lekkostrawny, i choć zawiera sporo energii
polecany jest właściwie wszystkim. Awokado warto więc wykorzystać dla poprawy samopoczucia
i urody. Wyjątkowość awokado doceniono też w
kosmetyce stosując zawarte w nim składniki do
produkcji kremów i maseczek.
Najprostsza potrawa z awokado to kanapka lub
grzanka z wydrążonym miąższem owocu. Należy skropić go odrobiną soku z cytryny, bo ciemnieje na powietrzu i doprawić solą lub pieprzem
do smaku.
Guacomole
meksykańska salsa przyrządzona
na bazie awokado – przepis
podstawowy
Składniki: 2 dojrzałe awokado, 2 łyżki soku z
cytryny lub limonki, 1 mały ząbek czosnku, sól
2 łyżki drobno pokrojonej cebuli, 1–2 łyżeczki
pikantnego sosu tabasco. Wykonanie: awokado opłukać, obrać, oddzielić pestkę, miąższ rozgnieść widelcem, skropić sokiem z cytryny. Czosnek opłukać, obrać, posiekać lub przecisnąć
przez praskę, posolić. Składniki wymieszać, połączyć z sosem tabasco, doprawić do smaku. Dodatki, o które można wzbogacić sos guacomole:
1/3 małego pęczka kolendry – listki drobno posiekane, 1/2 czerwonej papryczki chili – bardzo
drobno posiekane, 4 łyżki oliwy z oliwek, 1 pomidor pokrojony w drobną kostkę. Tak przygotowany sos podaje się na zrumienionych grzan-

kach z bułki francuskiej, które na wierzchu można
udekorować plastrem mozarelli, sera żółtego lub
pomidora. Doskonale będzie też smakował z pieczonymi ziemniakami lub warzywami gotowanymi na parze lub jako dodatek do jaj gotowanych
na twardo, mięs i ryb.
Sałatka z awokado oraz jabłkiem
i serem pleśniowym
Składniki: 30 g sera pleśniowego (niebieskiego np. Roquefort), 1/2 jabłka obranego, pokrojonego w cienkie plasterki, 1/2 dojrzałego awokado, pokrojonego w kawałeczki, 1 cebulka szalotka, drobno posiekana, 2–3 łyżki orzechów macademia lub orzechów włoskich, zrumienionych
na patelni, sól, świeżo zmielony pieprz, kilka liści sałaty, umytych, osuszonych i poszarpanych
na kawałki.
Składniki na miodowy sos
vinaigrette
1 łyżka soku z cytryny lub 1,5 łyżki octu winnego, 3/4 łyżki oliwy z oliwek extra virgin, 1
łyżka miodu, 1/2 ząbka czosnku, szczypta soli,
świeżo zmielony czarny pieprz. Wykonanie sosu
miodowego: czosnek posiekać, posypać solą,
przełożyć do miseczki, dodać miód, rozetrzeć,
wlać sok z cytryny, sól, pieprz do smaku. Dodać
oliwę i wymieszać dokładnie wszystkie składniki. Wykonanie sałatki: ser pleśniowy pokruszyć,
dodać plasterki jabłka, kawałki awokado, cebulkę, zrumienione orzechy, składniki sałatki wymieszać, ułożyć na liściach sałaty, polać miodowym sosem.
Koktajl dla ,,pięknej cery’’
– jedna porcja
Składniki: 1 dojrzałe awokado, pół szklanki jogurtu naturalnego, woda mineralna do rozrzedzenia koktajlu wg uznania, cukier do smaku.
Wykonanie: awokado umyć, obrać, usunąć
pestkę, pokroić na kawałki. Wszystkie składniki
zmiksować, przelać do naczynia szklanego, podawać schłodzone, udekorowane np. listkiem melisy lub mięty.

i jędrności jest oczyszczający peeling. Preparaty
do peelingu mają formę kremu lub żelu i zawierają zmielone pestki owoców lub piasek morski.
Gotowy peeling kupisz w aptece lub drogerii. Możesz go też przygotować samodzielnie.
Migdałowy
Jest idealny do cery suchej „pergaminowej”.
Zmiel dziewięć słodkich migdałów, dodaj dwie
łyżki mleka. Nabieraj papkę palcami i przez parę
minut delikatnie masuj nią policzki, nieco mocniej brodę, nos i okolice czoła. Przemyj twarz tonikiem lub ciepłą, przegotowaną wodą.
Rumiankowy
Przeznaczony dla pań z delikatną, wrażliwą
cerą. Dwie czubate łyżki płatków owsianych zalej łyżką naparu rumiankowego, dodaj ubite na
sztywno biało. Nałóż papkę na oczyszczoną twarz.
Kiedy zaschnie usuń ją przez delikatny masaż.
Twarz umyj niegazowaną wodą mineralną. Nie
wycieraj, poczekaj, aż sama wyschnie.
Razowo-miodowy
Szczególnie polecany dla twarzy z wypryskami. Trzy łyżki mąki razowej wymieszaj z łyżeczką miodu i kilkoma kroplami soku cytrynowego.
Papkę nałóż na najbardziej „pryszczate” miejsca.
Potrzymaj 15 minut, a potem masuj twarz. Na koniec zmyj ciepłą, przegotowaną wodą.
Solny
Likwiduje gęsią skórkę na ramionach, wygładza szorstkie kolana i łokcie. Na zmoczoną rękawicę kąpielową lub gąbkę nasyp łyżkę drobnoziarnistej soli. Okrężnymi ruchami nacieraj wybrane miejsce. Po spłukaniu wklep w nie krem nawilżający.
Oczyszczona skóra jak gąbka chłonie wszelkie substancje odżywcze. Po peelingu zafun-

duj więc sobie maseczkę, która odświeży i nawilży cerę. Maseczkę nakładaj na 15–20 minut.
Pokrywaj nią całą twarz – koniecznie omijając
okolice oczu. Nie zapomnij o szyi i dekolcie. Zeschniętą papkę zmywaj ciepłą wodą.
Na błyszczącą twarz
Pół szklanki ugotowanego zielonego groszku
(może być z puszki) rozgnieć widelcem, dodaj
łyżkę śmietany.
Na rozszerzone pory
Sok z połówki cytryny połącz z ubitym na
sztywno białkiem. Papkę rozsmaruj na nosie
i brodzie (tam zwykle tworzą się rozszerzone
pory).
Na świeżość
Ugotuj w łupinie jeden duży ziemniak, rozgnieć go, dodaj trochę mleka. Uważaj, by papka
nie była zbyt rzadka, bo spłynie po twarzy. Nakładaj ją jeszcze ciepłą.
Na łuszczącą się cerę
Zetrzyj drobno pół średniej wielkości selera,
dodaj do niego żółtko i kilka kropel miodu. Wymieszaj i nakładaj na twarz.
Na oczy
Podkrążonym i zmęczonym oczom też należy
się odrobina uwagi. Doskonale zrobi im maseczka z żółtka, łyżki miodu oraz śmietany lub oliwy.
Taką maseczkę trzeba nałożyć wokół oczu przynajmniej na 20 minut, by wygładziła i rozjaśniła
skórę. Oczom pomoże także kompres z kojącego
rumianku, świetlika lub zwykłej herbaty. Wystarczy mocnym i ciepłym naparem z tych ziół nasączyć waciki kosmetyczne i nałożyć na oczy. Gdy
wystygnie – zmocz wacik jeszcze raz i powtórz
operację. Po 10 minutach oczy będą wyglądały
znacznie lepiej.

ogłoszenie
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE MIEJSKIEJ LEŻAJSK” W 2013
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku od 1 stycznia 2013 roku po raz szósty przystąpił do realizacji projektu systemowego pt: „Czas
na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie, 7.1.1,
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt adresowany jest do mieszkańców miasta Leżajsk. Mogą to być osoby bezrobotne, niepracujące, a także zatrudnione (w tym rolnicy),
pozostające w wieku aktywności zawodowej oraz
korzystające z pomocy społecznej.
Mimo zakończenia okresu programowania
2007–2013 projekt kontynuowany będzie jeszcze
do 30 czerwca 2015 r. Nowością w realizowanym
projekcie będzie Program Aktywności Lokalnej
(PAL). W aktualnym Planie Działania na 2013–
–2015 kładzie się nacisk na pomoc osobom w
wieku 15–30 oraz wprowadza nowe formy wsparcia w postaci: zatrudnienia, praktyk i staży.
Rekrutacja do udziału w projekcie i podpisanie kontraktów socjalnych oraz umów w Programie Aktywności Lokalnej będzie się odbywać od
stycznia do marca br.
Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu beneficjentów, w tym zwłaszcza kobiet, poprzez wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia. Aktywizacją społeczną i zawodową objętych będzie 16
uczestników oraz kolejne 6 osób i ich otoczenie w
ramach PAL. Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji 3 kluczowych zadań: aktywną integrację, pracę socjalną oraz zasiłki i pomoc w naturze.

W ramach aktywnej integracji przeprowadzony zostanie trening kompetencji i umiejętności
społecznych jako zajęcia grupowe. Beneficjenci
otrzymają również wsparcie indywidualne skierowane na podniesienie kompetencji życiowych
i zawodowych. Przewidziane są również indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, który zdiagnozuje predyspozycje zawodowe beneficjentów.
Ponadto wszyscy będą mogli uzyskać nowe umiejętności przydatne przy powrocie na otwarty rynek pracy, dzięki kursom i szkoleniom zawodowym. Uczestnicy projektu podczas kolejnych zajęć grupowych wezmą udział w treningu adaptacyjnym. Dzięki uczestnictwu w nim dowiedzą się
m.in. jak efektywnie gospodarować własnym budżetem, jak dokonać korzystnej autoprezentacji
czy w końcu jak nie dać się oszukać na pozornych promocjach. Dla rodzin tego wymagających
przewidziana jest terapia rodzinna oraz warsztaty pn.:10 zasad zdrowego żywienia z elementami
HACCAP. Planowane jest również zatrudnienie
asystenta rodziny, którego praca pozwoli podnieść
kompetencje wychowawcze uczestników projektu
oraz uchroni zagrożone rodziny przed koniecznością umieszczania ich dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo wychowawczych. Asystent będzie pełnił również pomocną
rolę w przystosowaniu rodziny do życia w społeczności lokalnej. Jeśli zajdzie taka potrzeba będzie możliwość uzupełnienia wykształcenia na
poziomie: gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym
lub policealnym.
W ramach PAL każdy z uczestników zostanie
objęty co najmniej jednym z czterech instrumentów aktywnej integracji. Działania skierowane są
do osób nie radzących sobie z problemami życia
codziennego, zagrożonych wykluczeniem spo-
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UKS „3” W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
W dniach 11–13 stycznia br. już po raz
siódmy Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu zorganizował prestiżowy
VII Miedzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców „Kędzierzyńsko-Kozielski Koziołek 2013” pod Patronatem
Prezydenta Miasta.
W imprezie wzięły udział dwadzieścia cztery
drużyny (dwanaście dziewcząt i dwunastu chłopców). Wśród nich było 11 zespołów objętych programem Siatkarskich Ośrodków Szkolnych reprezentujących: Wrocław – chłopcy, Częstochowę –
chłopcy, Kędzierzyn-Koźle – dziewczęta i chłopcy, Świdnik – chłopcy, Kluczbork – dziewczyny,
Jarosław – dziewczyny.
W fazie wstępnej zespoły rozegrały spotkania
w grupach eliminacyjnych, które wyłoniły uczestników ćwierćfinałów. W grupie E występowały
siatkarki UKS „Trójka” Leżajsk, które po rozegraniu trzech spotkań wygrał grupę: Publiczne Gimnazjum nr 5 Kędzierzyn Koźle III – UKS „Trójka”

Leżajsk 0–2, PG nr 5 II – UKS „Trójka” Leżajsk
0–2, UKS Strzelin – UKS „Trójka” Leżajsk 1–2.
Kolejny etap gier odbył się systemem pucharowym, w którym zespół z Leżajska spotkał się
z MLKS Gubin zwyciężając 2–0 i zapewnił sobie
awans do najlepszej czwórki turnieju.
W półfinałowym meczu spotkaliśmy się z dobrze znanym nam zespołem MUKS Volley Płock

łecznym. Celem działania jest zwiększenie umiejętności życiowych, opiekuńczo-wychowawczych,
rozwiązywania problemów życia codziennego.
Między innymi zostaną przeprowadzone zajęcia
szkoły dla rodziców, warsztaty z udziałem prawnika oraz zostanie zorganizowana grupa samopomocowa.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku, dzięki realizacji projektu, w ramach zadania
praca socjalna, kontynuuje zatrudnienie czterech
(3 i ½ etatu) pracowników socjalnych przyjętych
do pracy w 2008, 2009, 2010 i 2011 roku. Tym
samym MOPS w Leżajsku osiągnął standardy zatrudnienia o których mowa w ustawie o pomocy
społecznej tj. 1 pracownik socjalny przypada na
2 tys. mieszkańców. Pracownicy socjalni zajmują się m.in. zawieraniem kontraktów socjalnych
z uczestnikami projektu a także sporządzaniem
umów z beneficjentami w ramach PAL. Wszyscy
uczestnicy projektu objęci będą wsparciem w postaci pracy socjalnej oraz w razie potrzeby będą
łagodzone skutki ich niekorzystnej sytuacji materialnej poprzez wypłacanie zasiłków z pomocy
społecznej.
Rekrutacja do projektu na rok 2013 już się
rozpoczęła (od 2 stycznia 2013 r.) i potrwa do
31 marca br. Osoby chętne do wzięcia udziału
w projekcie „Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk” proszone są o kontakt z MOPS
w Leżajsku osobiście lub pod jednym z telefonów: 17-242-04-97 lub 17-240-28-70, zapraszamy również na naszą stronę internetową: www.
mopslezajsk.com.pl
Kierownik MOPS w Leżajsku
Krzysztof Rutowicz

w walce, z którym ponieśliśmy pierwszą turniejową porażkę 2–0, tym samym pozostała nam walka o brązowe medale.
W ostatnim meczu o brąz spotkaliśmy się z zespołem z naszej grupy eliminacyjnej i jak się okazało nie był to łatwy mecz. Siatkarki ze Strzelina
zrewanżowały się naszym dziewczętom za porażkę w grupie i wygrały 2–0, czwarte miejsce pozostawiło duży niedosyt, ale taki jest sport – porażki uczą zawodników pokory i mobilizują do dalszej ciężkiej pracy na treningach.
W meczu finałowym spotkały się zespoły: UKS
Jedynka Kluczbork i MUKS Volley Płock. Po pasjonującym pojedynku zwycięzcą turnieju okazał
się zespół z Płocka. W całym turnieju rozegrano
siedemdziesiąt dwa spotkania, które stały na bardzo wysokim poziomie sportowym.
Przez trzy dni zmagania sportowców obserwowali goście turnieju Adam Kowalski i Grzegorz
Wagner, makroregionalni koordynatorzy S.O.S.
Serdeczne podziękowanie kierujemy do rodziców oraz prywatnych sponsorów bez których pomocy finansowej wyjazd do Kędzierzyna nie doszedłby do skutku a są to: INFOPROS Leżajsk,
DREW – PAN Leżajsk oraz Panu Krzysztofowi Trębaczowi.
(dd)
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„TRÓJKA”
WYGRYWA TURNIEJ
MIĘDZYNARODOWY
W SIEMIATYCZACH
W dniach 28–30 grudnia ub. r. odbył
się III Świąteczny Międzynarodowy
Turniej Piłki Siatkowej Kadetek o Puchar Burmistrza Miasta Siemiatycze. W
zawodach uczestniczyło dziewięć zespołów, które rozegrały po 8 spotkań w systemie „każdy z każdym”.
Otwarcia dokonał burmistrz miasta, po czym
zespoły przystąpiły do trzydniowej batalii o zwycięstwo. Najlepsze okazały się siatkarki UKS
„Trójka” Leżajsk, podopieczne Daniela Domagały. Spotkania były bardzo emocjonujące, walka i
nieustępliwość cechowała większość zespołów.
Nasz zespół trzeba przyznać, spisał się rewelacyjnie!!! Nasze siatkarki przegrały tylko dwa sety na
osiem meczów (rozegrane 24 sety).
Dobra forma cieszy przed zbliżającym się
wielkimi krokami finałem ligi wojewódzkiej
kadetek i walki o awans do Mistrzostw Polski.
Poniżej przedstawiamy opisy naszych przeciwniczek.
Nasze siatkarki walczyły z następującymi zespołami: SM Tauras Wilno – zespół z Litwy, który w ubiegłym roku wygrał mistrzostwa krajów
nadbałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia), w Polsce
dokładnie rok temu zajął 13 miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej w Rawie Mazowieckiej. UKS
Esperanto Warszawa – drużyna, która rywalizowała w II lidze mazowieckiej, awansując do drugiej rundy. KS Torstar Kobyłka – podopieczne
Mateusza Mosura grały w II lidze mazowieckiej.
W tym turnieju zespół ten został wzmocniony kilkoma zawodniczkami z Olimpu Tłuszcz.
MUKS Gim-net Mońki – najlepszy zespół woj.
podlaskiego. Drużyna prowadzona przez Katarzynę Gawędzką to zdecydowany faworyt Ligi
Kadetek. Gimnazjum Tykocin – zespół szkolny z Tykocina, w dotychczasowych rozgrywkach
gimnazjady awansował do finału wojewódzkiego, czyli 12 najlepszych zespołów województwa
podlaskiego. MOSiR Siemiatycze i UKS Danex
Siemiatycze – zespoły gospodyń, w ekipie MOSiR-u wystąpiły młodziczki wzmcnione paroma
kadetkami.
UKS Trójka Leżajsk – przypomnijmy – w
ubiegłym sezonie dotarła aż do 1/2 finału Mistrzostw Polski Młodziczek. Obecnie zajmuje
trzecie miejsce w podkarpackiej lidze kadetek.
W klasyfikacji końcowej UKS Trójka Leżajsk
z 22 punktami zdobył I miejsce, nagrodę indywidualną MVP turnieju otrzymała Maria Bigas
(UKS Trójka Leżajsk), a wyróżnioną zawodniczką w naszym zespole została Agnieszka Kowal.
Serdeczne podziękowania składamy Firmie
Transportowo-Usługowej Rutkowski Trębacz,
która pokryła całkowity koszt transportu leżajskich siatkarek oraz ich rodzicom za pokrycie
kosztów pobytu na turnieju.
(dd)
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KOZIOŁEK 2013 Z BRĄZU

Zespół Feniks Leżajsk (rocznik 1997 i młodsi ) w dniach 11–13 stycznia br. uczestniczył w VII
Międzynarodowym turnieju piłki siatkowej w Kędzierzynie Koźlu „Koziołek 2013”.
W turnieju chłopców brało udział 12 zespołów.
Drużyny zostały podzielone na trzy grupy, system
rozgrywek każdy z każdym w grupie. Nasz zespół
miał mocnych przeciwników.
Zespół Feniks zajmując drugie miejsce w grupie według klucza trafił w ćwierćfinale na mocny zespół SOS Gimnazjum 17 Częstochowa. Po
emocjonującym meczu i horrorze w końcówce tie
breaka (14:12, 14:15, 17:15) Leżajski zespół wygrywał 2:1 i znalazł się w półfinale, gdzie czekała już Gwardia Wrocław. I tu ponownie lepszym
zespołem okazał się zespół z Wrocławia (w poprzednim sezonie 5 miejsce MP Młodzika).
W niedzielne przedpołudnie w meczu o trzecie miejsce Feniks prowadzony przez trenera Janusza Zygmunta spotkał się z AKS Resovia Rzeszów. Pierwszy set wygrany przez nasz zespół do
14, drugi w podobnym stosunku punktów oraz
stylu przegrany do 15, w decydującej odsłonie
meczu cały zespół z Leżajska zmobilizował się i

nie dał żadnych szans chłopcom z Rzeszowa. Wygrywając do 8 punktów, zdobył brązowy medal
VII Międzynarodowego Turnieju piłki siatkowej
Koziołek 2013 w Kędzierzynie Koźlu.
Podczas uroczystości zakończenia turnieju
przy wręczaniu nagród za poszczególne miejsca
dodatkowo zostali wyróżnieni najlepsi zawodnicy turnieju z poszczególnych drużyn: najlepszym
zawodnikiem w drużynie Feniks Leżajsk został
uznany Marcin Karakuła, a najlepszym przyjmującym: Marcin Pudło.
Skład zespołu: Marcin Pudło (kapitan), Marcin Karakuła, Wojciech Zięzio, Patryk Kotula,
Michał Stopyra, Radek Łabuda, Damian Garbacki, Tobiarz Sarzyński, Paweł Ślanda, Jakub
Daź, Tomasz Sałek, Jarosław Wnęk.
Więcej informacji oraz zdjęć na stronie klubu:
www.fenikslezajsk.vel.pl
(zk)

IV EDYCJA ZAWODÓW
W PŁYWANIU „LIGA PIĘCIU MIAST”

Rywalizacja pierwsza w tym roku odbyła się na Pływalni Miejskiej „Oceanik” w Leżajsku
w dniu 12 stycznia br. Do zawodów zgłosiło się ponad 120 zawodników z miast: Głogów Małopolski, Sokołów Małopolski, Łańcut, Nowa Sarzyna i Leżajsk. Zawody przeprowadzone były
w różnych konkurencja i dystansach w zależności od grup wiekowych.
Miasto Leżajsk reprezentowała Grupa
„OLIMP”, należąca do Szkoły Pływania „Delfin”, działającej przy MOSiR w Leżajsku, którą
trenuje Ryszard Kołodziej.
W ogólnej punktacji IV Edycji Zawodów drużyna z Leżajska zdobyła 183 pkt., zajmując pierwsze miejsce. Na drugim miejscu uplasował się zespół „Wodnik” z Głogowa Małopolskiego, trzecie
miejsce przypadło drużynie MOSiR z Nowej Sarzyny, tuż za podium z czwartym miejscem znalazła się drużyna z Łańcuta, a na miejscu piątym
– drużyna z Sokołowa Małopolskiego, która uzyskała 59 pkt.
Najlepszymi wynikami zawodów mogą się pochwalić zawodnicy z Leżajska: Joanna Kopaczek
0:35,84 s 50 m motyl, Kamila Małek 25 m grzbiet
i 50 m dowolny (rocznik 2004), Laura Marciniec
50 m dowolny i 50 m grzbiet (rocznik 2003) i Julia Gałusza 50 m klasyczny i 50 m grzbiet (rocznik 2002).

Podziękowania kieruję do rodziców i opiekunów, którzy licznie przybyli, by dopingować w rywalizacji sportowej swoje dzieci. Dziękuję również sędziom i sędziemu głównemu Ryszardowi
Kołodziejowi za organizację oraz sprawne przeprowadzenie zawodów.
Wojciech Surma

REWANŻE CZAS ZACZĄĆ

Leżajska Pogoń w połowie stycznia rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej rozgrywek w IV Lidze
Podkarpackiej.
Jak nas poinformował prezes Klubu Pogoń
Janusz Dąbek, skład drużyny ulegnie pewnym zmianom.
Odchodzą Bogusław Sierżęga, Serhij Sawczuk, Paweł Kędzierski i Mateusz Staroń. Ich
miejsce zajmą: grający trener Paweł Wtorek,

grający asystent trenera Krystian Lebioda
oraz zawodnicy Piotr Gilar i Jacek Maciorowski.
Ponadto skład pierwszej drużyny uzupełniony będzie wyróżniającymi się juniorami
naszego Klubu. Rozgrywki wiosenne roz-

poczną się 16 marca br., a głównym zadaniem pierwszej drużyny jest zajęcie jednego
z czołowych miejsc w końcowej tabeli rozgrywek.
(r. sz.)

VIII MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY
W „JEDYNCE”
Rekordowa ilość 254 uczestników VIII Mikołajkowego turnieju szachowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych o Puchar Burmistrza Miasta Leżajska i Starosty Leżajskiego przybyła do
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku w dniu 9 grudnia 2012 r., aby wziąć
udział w sportowych zmaganiach.
Był to największy turniej szachowy w naszym
województwie w roku 2012!!! Najliczniejszą grupą
zawodników były najmłodsze dzieci z przedszkoli
oraz szkół podstawowych – 132 osoby. Uczestnicy przyjechali do JEDYNKI z takich miejscowości
jak: Nowojaworowsk – Ukraina, Wadowice Górne,
Pilzno, Łańcut, Przemyśl, Tomaszów Lubelski, Rzeszów, Żołynia, Wólka Podleśna, Stalowa Wola, Oleszyce, Przeworsk, Biłgoraj, Górno, Rudnik nad Sanem, Sędziszów Małopolski, Nowa Sarzyna, Krosno, Dębica, Markowa, Mielec, Lubcza Racławówka, Strażów, Biszcza, Kosienice, Czarna k.Dębicy,
Żnin (woj. kujawsko-pomorskie), Alekandrów,
Kraków, Kolbuszowa, Wysoka Strzyżowska, Turbia, Dzikowiec, Wólka Grodziska, Grodzisko Górne, Stare Miasto, Niechobrz, Chałupki Dębiańskie.
Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Burmistrz Miasta Leżajska Piotr Urban oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Leżajsku Ryszard Pysz i organizator turnieju Andrzej Mazurkiewicz – prezes UKS SP1 w Leżajsku.
Zawodnicy rywalizowali w XIII kategoriach,
osobno w grupie chłopców i dziewcząt. Nasze
miasto reprezentowały dzieci z przedszkola miejskiego BAJKA oraz SP1, SP3, a także mieszkańcy
Leżajska. Sędzią głównym był Marian Bysiewicz
– (klasa FIDE), pomagali mu Janusz Rowiński i
Leszek Mokszycki.

Każdy uczestnik turnieju otrzymał gorący posiłek, pamiątkowy dyplom oraz upominek. Najlepsi
zaś otrzymali puchary, medale i nagrody rzeczowe.
Największą atrakcją turnieju była wizyta św. Mikołaja, który dla wszystkich przygotował paczki.
Radość najmłodszych uczestników oraz tych „trochę starszych” była największym podziękowaniem
dla organizatorów tego turnieju. Trofea sportowe
na zakończenie wręczali wspólnie: Burmistrz Miasta Leżajska, Zastępca Burmistrza Marek Karakuła, dyrektor szkoły oraz Prezes UKS SP1. Turniej
ten po raz kolejny potwierdził, że warto popularyzować również tą dyscyplinę sportową, szczególnie wśród najmłodszych dzieci w naszym mieście.
Tak duże przedsięwzięcie szachowe, byłoby
niemożliwe do zrealizowania gdyby nie pomoc
władz miasta, powiatu, sponsorów i życzliwych
osób. W imieniu wszystkich uczestników bardzo serdecznie dziękuję Burmistrzowi, Staroście Leżajskiemu,
Krzysztofowi Żyrkowi – dyrektorowi Browaru w Leżajsku, Annie
Dąbek, dyrektorowi SP1 w Leżajsku, Wiesławowi Urbanikowi,
Prezesowi Hortino w Leżajsku,
właścicielom Hurtowni Owocowo-Warzywnej LOBO oraz nauczycielom i uczniom SP1 za pomoc w przygotowaniu tak dużej
szachowej imprezy!!!
Andrzej Mazurkiewicz

WYNIKI TURNIEJU

Grupa A – juniorki ur. w 2005r. i młodsze
V – Rydzik Magdalena, Leżajsk Przedszkole BAJKA
VII – Talar Martyna, Leżajsk Przedszkole BAJKA
Grupa B – juniorzy ur. w 2005r. i młodsi
III – Gdula Maciej, SP3 Leżajsk
XIV – Skica Krystian, Leżajsk Przedszkole BAJKA
Grupa D – juniorzy ur. w 2003–2004r.
II – Stępniowski Jakub, SP1 Leżajsk
VIII – Stopyra Sylwester, SP1 Leżajsk
XVIII – Stopyra Adrian, SP1 Leżajsk
XXVIII – Dudziński Bartłomiej, SP1 Leżajsk
Grupa F – juniorzy ur. w 2000–2002r.
XVI – Gdula Bartłomiej, SP3 Leżajsk
Grupa I – juniorki ur. w 1994–1996r.
II – Chrupcała Magdalena, UKS SP1 Leżajsk
OPEN do rankingu 1800, mężczyźni
III – Piędel Marek, UKS SP1 Leżajsk
V – Malita Dariusz, UKS SP1 Leżajsk
XIII – Chowaniec Artur, UKS SP1 Leżajsk
OPEN do rankingu 1800, kobiety
I miejsce – Półtorak Ewelina, UKS SP1 Leżajsk
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na ryby

PIERWSZE
ZAWODY
WĘDKARSKIE
2013
W przepięknej scenerii pokrytych lodem i

śniegiem drzew wokół zbiornika Ożanna rozegrane zostały w niedzielę 27 stycznia br. pierwsze tegoroczne zawody wędkarskie. W zawodach
uczestniczyło 12. wędkarzy. Jedynie trzynaste stanowisko nie przyniosło żadnej ryby, co dało pechowcowi…. 13. miejsce w zawodach. I jak tu nie
wierzyć w feralną trzynastkę.
Koledzy Stanisław Czarniecki i Zbigniew Zalot przygotowali bigos. Smakował wyśmienicie.
Zajęte miejsca: 1. Zalot Zbigniew 1025 pkt.; 2.
Goździewski Sławomir 570 pkt.; 3. Łukasz Bereziewicz 40 pkt.; 4. Kuras Aleksander 350 pkt.; 5. Burek
Edward 335 pkt.; 6. Czarniecki Stanisław 165 pkt.

porządku obrad. 4. Odczytanie i przyjęcie uchwał
z ostatniego zebrania. 5. Przyjęcie regulaminu obrad. 6. Wybór Komisji: Wniosków i Uchwał, mandatowo-skrutacyjnej, wyborczej. 7. Przedstawienie sprawozdań: 1) Zarządu Koła; 2) Komisji Rewizyjnej; 3) Sądu Organizacyjnego; 4) Społecznej Straży Rybackiej 5) rzecznika Dyscyplinarnego Koła. 8. Dyskusja nad sprawozdaniami. 9.
Przyjęcie planu pracy i preliminarza budżetowego
na 2013r. 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującym władzom. 11. Przerwa. 12.
Wybory nowych władz, organów Koła oraz delegatów i ich zastępców na okręgowy Zjazd. 13.

Wolne wnioski. 14. Przyjęcie Uchwały Zebrania.
15. Zakończenie obrad.
Zarząd Koła PZW nr 18 w Leżajsku
Uwaga:
Prosimy o zabranie legitymacji członka PZW
w celu potwierdzenia członkowska w Kole i aktualności składek. Prosimy osoby, które nie zwróciły jeszcze rejestrów połowu ryb (zezwoleń), o
ich zwrot (za potwierdzeniem) podczas zebrania
– przypominamy, że ostateczny termin zwrotu rejestrów za rok 2012 to 30 kwietnia 2013r. – nawet
jeśli nie opłacamy składek.

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego
nr 18 w Leżajsku „San” uprzejmie informuje, że
Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła odbędzie się 3 marca br. o godzinie
10.30 w ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH
W LEŻAJSKU (wejście od strony MDK). W razie nie wystarczającej frekwencji zebranie odbędzie się w drugim terminie – godzina 11.00 bez
względu na liczbę uczestników.
Proponowany porządek zebrania: 1. Otwarcie
zebrania. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza (-y) zebrania. 3. Przyjęcie zaproponowanego

KĄCIK SZACHOWY
Witam w naszym kąciku szachowym.
Nowy Rok 2013 może być dla wszystkich
szachistów okazją do podniesienia poziomu swojej gry, który można osiągnąć poprzez udział w turniejach, studiowanie szachowej literatury, a także rozwiązywanie zadań. Życzę uzyskania jak najlepszej kategorii szachowej.
Powodzenia!!!

Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe)
Zadanie 1.

Zadanie 3.

Zadanie 2.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z ostatniego kącika
szachowego w BM
Zad. 1 Wh4+, Gh5, Hf6 – mat, zad. 2
We8+, K:e8, Sf6 – mat, zad. 3 Hh7+, K:h7,
Gf7 – mat, zad. 4 W:h7+, K:h7, Hg7 – mat.
Andrzej Mazurkiewicz
Biuletyn Miejski nr 1–2 (234–235) styczeń–luty 2013. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. Wydawca: Rada Miejska w Leżajsku.
Kolegium redakcyjne: Barbara Woś-Lisiecka (red. nacz.), Marek Karakuła, Eugeniusz Mazur, Celina Turosz, Iwona Tofilska, Janusz Berestka, Grzegorz Korasadowicz, Jolanta
Korasadowicz, Agnieszka Ruszak. Adres redakcji: 37–300 Leżajsk, Rynek 1, tel. 17 242 73 33 w. 138, http://www.lezajsk.um.gov.pl; e-mail: bm@lezajsk.um.gov.pl
Łamanie i druk: „Mitel”, 35–210 Rzeszów, ul. Baczyńskiego 9. Złożono do druku 13 lutego 2013. Nakład 1300 egzemplarzy.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk dozwolony z podaniem źródła. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, zmiany tytułów. Za treść reklam nie bierze odpowiedzialności. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
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MZKS
POGOŃ Leżajsk

PierwSZa drużyna POGOni LeżajSK

Główny
sponsor
Klubu

Fot. BM

W górnym rzędzie od lewej: Piotr
Bubiłek, Paweł Wtorek (trener), Rafał
Murawski, Mariusz Woś.
W środkowym rzędzie od lewej: Karol
Bałut (kierownik drużyny), Wojciech
Stopyra, Kamil Pyż, Robert Kurosz,
Dominik Mazur, Krystian Lebioda
(asystent trenera), Mateusz Warenica.
W dolnym rzędzie od lewej: Andrzej
Ćwikła, Piotr Gilar, Kamil Kasprzak,
Łukasz Mędrek.
Nieobecni na zdjęciu: Dominik Bucior,
Arkadiusz Dąbek, Hubert Bukowski,
Konrad Bukowski, Jacek Maciorowski
i Kamil Rajski.

Na zdjęciu:

Miasto Leżajsk
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