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Żywią i bronią
8 września br. tradycyjnie, po raz czternasty do leżajskiej bazyliki przybyli ci, o których od wieków mówi się, że żywią i bronią.
Rolnicy z całego powiatu przynieśli dożynkowe
wieńce, by złożyć je u stóp Matki Bożej Pocieszenia, dziękować za tegoroczne plony, prosić o łaskę dobrych siewów i bogatych zbiorów za rok. W
zwartym szyku stanęły poczty sztandarowe polskich służb mundurowych: żołnierze, policjanci,
strażacy, celnicy, strażnicy granic naszego kraju,
kolei, miasta, zakładów penitencjarnych. Przybyli,
by w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi odnowić akt zawierzenia jej swojej służby i powierzyć ją jej opiece.
Koncelebrowanej mszy świętej – z udziałem
między innymi Prowincjała o. Jarosława Kani
i franciszkanina o. bpa Waltera Herasa Segarry
z Ekwadoru przewodniczył ksiądz arcybiskup

18 września br. w leżajskim ratuszu odbyła
się uroczystość uhonorowania właścicieli nagrodzonych posesji. Laureatom „Konkursu na najpiękniejszą posesję” okolicznościowe statuetki
wręczył burmistrz Piotr Urban.

szczegóły na stronie 23

Stanisław Wielgus. W długim, jednak trudnym
do zapomnienia, odważnym kazaniu, przekazał
prawdy o służbie ziemi i ludziom, o potrzebie i
wartości chleba, jego znaczeniu i miłości.
Na uroczystość przybyli parlamentarzyści,
przedstawiciele samorządów: województwa, powiatu, miasta, pielgrzymi z okolicznych miejscowości, mieszkańcy Leżajska. Gospodarzem tegorocznych dożynek był Burmistrza Leżajska Piotr
Urban. Starostami dożynek byli: Maria i Stanisław Mach. Wieniec w kształcie wielkiego snopa zbóż, który przeradza się w chleb, wykonała
Marta Zdeb.
Oprawę mszy świętej sprawowali – jak tradycja każe – Podhalańczycy z 21. Dywizji Wojska
Polskiego, Orkiestra Garnizonowa z Rzeszowa.
(bwl)

Najpiękniejsze posesje 2013
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kącik rzecznika

Co musisz wiedzieć o abolicji
 Od ponad pięciu miesięcy obowiązują
przepisy dotyczące abolicji składkowej. Czy
możemy na tym etapie podsumować obowiązywanie tej ustawy?
 Zainteresowani nie mieli problemu z uzyskaniem informacji dotyczącej możliwości skorzystania z abolicji. Od początku obowiązywania ustawy, czyli od 15 stycznia 2013 r. do czerwca 2013 r.
do ZUS wpłynęło 58 828 wniosków, co daje średnio 2800 wniosków tygodniowo.
 Czy jeszcze wielu przedsiębiorców zamierza złożyć wnioski?
 Trudno powiedzieć. Czas pokaże, czy mamy
już za sobą największy ich wpływ, czy dopiero nadejdzie ta fala, a może będzie się to odbywało systematycznie?
 Przypomnijmy, kogo dotyczy ta ustawa i
kto może z niej skorzystać?
 Uprawnione do abolicji są osoby, które podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności od 1 stycznia
1999 r. do 28 lutego 2009 r. Warto dodać, że również osoby trzecie i spadkobiercy, którzy otrzymali decyzje o odpowiedzialności za zobowiązania
płatnika są uprawnione do skorzystania z abolicji.
 Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku? Czy wypełnienie ich jest skomplikowane?
 Zdecydowaną większość wnioskodawców
stanowią osoby, które nie są już przedsiębiorcami
– tę grupę tworzy prawie 80 proc. spośród wszystkich upoważnionych do abolicji. Te osoby muszą jedynie złożyć wniosek, nie ma żadnych dodatkowych dokumentów. Wypełnienie wniosku
nie powinno sprawiać trudności. Pojawiające się

problemy mogą wynikać jedynie z braku dostatecznej znajomości obowiązującej ustawy. Zdarzają się sytuacje, że z wnioskami występują osoby nieuprawnione. Wtedy Zakład wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie. Bywa również tak, że wnioskodawca wskazuje we wniosku niewłaściwy przedmiot żądania,
np. wnosi o umorzenie tych należności, które nie
mogą być objęte abolicją. Wówczas ZUS wydaje
decyzję o umorzeniu postępowania.
 Część osób, których może dotyczyć abolicja, nie ustaliło do jakiego okresu podlegali ubezpieczeniom społecznym. Co można im
poradzić?
 W takim przypadku procedura będzie polegała na uprzednim wydaniu decyzji o podleganiu ubezpieczeniom społecznym, a następnie, jeżeli nie zostaną złożone za ten okres dokumenty
rozliczeniowe, decyzji o wysokości zadłużenia. Po
uprawomocnieniu się tych decyzji podjęte zostanie postępowanie o objęcie należności abolicją.
 A co z osobami, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne?
 Jeżeli zaległości składkowe wnioskodawcy
dochodzone są przymusowo i prowadzone jest
postępowanie egzekucyjne, to ulega ono zawieszeniu z dniem złożenia wniosku. Nie ma tu znaczenia czy okres, za jaki jest prowadzona egzekucja pokrywa się z okresem podlegającym abolicji.
Do czasu uprawomocnienia się decyzji o umorzeniu bądź odmowie umorzenia zawieszone będzie
całe postępowanie egzekucyjne.
 Czy przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie pracowników ZUS-u w zakresie poradnictwa oraz wypełniania wniosków?

Urlop rodzicielski
dla rodziców
 Rodzice zyskali nowe uprawnienia w zakresie opieki nad dzieckiem. Po urlopach ojcowskich i finansowaniu składek niań, przyszedł
czas na nowy, półroczny urlop rodzicielski.
 Przysługujących obecnie rodzicom urlopów
i zasiłków z tytułu urodzenia dziecka jest kilka i
to może powodować pewną dezorientację. Jednak
wszystkie zmiany są bardzo korzystne. Do niedawna funkcjonował tylko urlop macierzyński i dodatkowy urlop macierzyński. W przypadku urodzenia
jednego dziecka składały się one na 24 tygodnie zasiłku macierzyńskiego. Teraz opiekę nad dzieckiem
wydłużyć można o kolejne, 2 tygodnie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i kolejne pół roku
w postaci urlopu rodzicielskiego. W sumie jest to
więc okrągły rok opieki nad dzieckiem.
 Skąd nazwa – urlop rodzicielski?
 Nazwa mówi o możliwościach, jakie daje
nowy urlop. Teraz rodzice mogą podzielić się
opieką w o wiele większym stopniu. Co prawda,
wcześniej wprowadzony dodatkowy urlop macierzyński ma również charakter urlopu rodzicielskiego, gdyż rodzice mogą dzielić się uprawnieniami do tego urlopu i zasiłku za jego okres, jednak urlop rodzicielski – ze względu na jego możliwy czas trwania – te możliwości zdecydowanie
zwiększa. Urlop rodzicielski może wykorzystać w
części matka i w części ojciec lub też może z niego
skorzystać tylko matka albo tylko ojciec, wszystko w ramach 26 tygodni. Aby jednak skorzystać
z urlopu rodzicielskiego, wcześniej należy wykorzystać w całości urlop macierzyński i dodatkowy
urlop macierzyński.
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 Kto skorzysta z nowego wymiaru urlopu?
Czy urodzenie dziecka 1 stycznia 2013 r. także
daje takie uprawnienia?
 Nowe uregulowanie uwzględnia rodziców
dzieci, które urodziły się w pierwszym kwartale
2013 r., a zatem z nowych uprawnień, czyli z urlopu rodzicielskiego oraz zasiłku za ten okres mogą
skorzystać osoby, których dziecko urodziło się po
31 grudnia 2012 r. lub po tej dacie zostało przez
nich przyjęte na wychowanie. Mają one zastosowanie także do osób, które urodziły lub przyjęły
na wychowanie więcej niż jedno dziecko przed
1 stycznia 2013 r., o ile z tego tytułu 17 czerwca
2013 r., (czyli w dniu wejścia w życie ustawy) pobierały zasiłek macierzyński. To oznacza, że dzieci
mogły się urodzić lub zostać przyjęte na wychowanie nawet przed 1 stycznia 2013 r.
 Jaka teraz będzie wysokość zasiłku? Czy łączy się ona z dotrzymaniem określonych terminów?
 Za okres 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 6-tygodniowego dodatkowego urlopu macierzyńskiego zasiłek przysługuje w wysokości 100
proc. podstawy wymiaru (w przypadku pracowników – wynagrodzenia), za okres urlopu rodzicielskiego jest to 60 proc. Ustawa przewiduje również, że rodzic może zdecydować się na uśrednioną, 80-procentową wysokość zasiłku, który będzie
pobierany przez cały okres trzech urlopów (urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego). Jest jeden
warunek: wniosek w tej sprawie musi być złożony nie później niż 14 dni od dnia porodu. Jeżeli

 Pracownicy na salach obsługi klientów służą wszelką pomocą. Wyjaśniają jak należy wypełnić dokumenty, odpowiadają na pytania. Przygotowano również broszury informacyjne oraz formularze, dostępne zarówno w oddziałach ZUS jak
i na stronie www.zus.pl. Na specjalnej zakładce
są zamieszczone odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 Do kiedy zainteresowani mogą składać
wnioski o umorzenie?
 Do dnia 15 stycznia 2015 r., czyli 24 miesiące
od dnia wejścia w życie ustawy. Natomiast w sytuacji, gdy ZUS wyda decyzję o podleganiu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, bądź o
wysokości zadłużenia za okres od 1 stycznia
1999 r. do 28 lutego2009 r. – 12 miesięcy od momentu uprawomocnienia się takiej decyzji, chyba
że 24 miesięczny termin jest dłuższy.
* * *
Czytelnicy pytają o abolicję…
 Jakie negatywne skutki będzie miało umorzenie?
 Umorzenie należności z tytułu składek spowoduje, iż okres za jaki składki zostały umorzone nie zostanie zaliczony do okresu ubezpieczenia przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury
lub renty z ubezpieczeń społecznych.
 Czy istnieje możliwość złożenia wniosku o
umorzenie składek za pracowników?
 Nie, ustawa abolicyjna przewiduje wyłącznie
umorzenie należności osoby obowiązkowo podlegającej ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia
pozarolniczej działalności.
Małgorzata Bukała
Rzecznik prasowy
Oddziału ZUS w Rzeszowie
jednak, mimo takiej deklaracji, osoba pobierająca zasiłek przerwie urlop i zrezygnuje z części lub
całości dodatkowego urlopu albo z urlopu rodzicielskiego, wówczas zasiłek zostanie jej wyrównany z 80 proc. do 100 proc. podstawy wymiaru, o
ile oczywiście z uprawnień nie skorzysta drugi z
rodziców dziecka.
 A co z osobami, które w chwili wejścia w życie nowych przepisów były już na urlopie macierzyńskim?
 Wykorzystają one pełny wymiar urlopu macierzyńskiego i zasiłku za jego okres. Mają prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego wydłużonego o 2 tygodnie – do 6 lub 8 tygodni (w
przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie). Następnie osoby te
– jeżeli wykorzystają w pełnym wymiarze urlop
macierzyński i dodatkowy urlop macierzyński –
mogą skorzystać z urlopu rodzicielskiego i zasiłku za jego okres.
 A co dotyczy osób, które nie są pracownikami, np. prowadzą działalność pozarolniczą lub
wykonują umowy cywilnoprawne?
 Uprawnienia do urlopu rodzicielskiego obejmują także ubezpieczonych innych niż pracownicy, np. właśnie przedsiębiorców. Wprawdzie nie
mają oni urlopów, ale mają prawo do zasiłku macierzyńskiego za okresy odpowiadające tym urlopom.
 Gdzie można szukać informacji, jak uzyskać zasiłek?
 Informacje są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl. Można też pytać w salach obsługi
klientów oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej.
Małgorzata Bukała
rzecznik prasowy
Oddziału ZUS w Rzeszowie

inwestycje

Otwarcie
I odcinka obwodnicy
Oficjalne, uroczyste otwarcie użytkowanej już od kilku dni I odcinka obwodnicy
miasta Leżajska nastąpiło 30 września br.
Licznie przybyli goście i mieszkańcy Leżajska
zgromadzili się w miejscu, które stanowi fragment II odcinka, będącego aktualnie w budowie.
Burmistrz Leżajska Piotr Urban serdecznie powitał „wszystkich, którzy przybyli, aby dzielić z
nami naszą radość”. Obecni m.in. byli: Zbigniew
Rynasiewicz wiceminister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, poseł Ziemi Leżajskiej,
Lech Witecki dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, Wiesław Kaczor dyrektor GDDKiA oddział w Rzeszowie – inwestor inwestycji, Jorge Pastor Rodriguez z Sando – dyrektor kontraktu. Na tę uroczystość przybyli też
przedstawiciele samorządu województwa, powiatu i miasta oraz zaprzyjaźnionych gmin.
– Ostatnie lata to czas wielkich inwestycji drogowych w naszym kraju. W gronie szczęśliwców
znalazł się Leżajsk z dwoma etapami obwodnicy
miasta Leżajska. Dzisiaj jesteśmy świadkami uroczystego, oficjalnego otwarcia I etapu obwodnicy
– powiedział burmistrz Piotr Urban. Podzięko-

wał wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że
ten pierwszy odcinek obwodnicy Leżajska stał się
faktem. Zaznaczył też, że bezsprzecznie dobrym
duchem i orędownikiem tej drogi był Zbigniew
Rynasiewicz. – To on będąc przewodniczącym sejmowej Komisji Infrastruktury swoją determinacją
wspierał nas we wszystkich staraniach, na wszystkich szczeblach decyzyjnych.
Z kolei Zbigniew Rynasiewicz zabierając głos,
powiedział, że ta inwestycja potrzebna jest z wielu powodów: gospodarczych, społecznych, kulturowych i wszyscy, którym na niej zależało, mają w
tym swoją cegiełkę.
Lech Witecki – inwestor podziękował wszystkim, którzy ją zbudowali.
Przecięcia wstęgi dokonali: Zbigniew Rynasiewicz, Lech Witecki, Wiesław Kaczor, Piotr Urban,
Stanisław Bajor (Klotoida), Jorge Pastor Rodriguez.
Aktu poświęcenia drogi dokonali: ks. Marek
Cisek i o. Joachim Ciupa.
Następnie wszyscy wyruszyli na obwodnicę.
(bwl)
Fot. Janusz Berestka
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Otwarcie Biblioteki
im. Stanisława Wyspiańskiego
w Leżajsku
19 września br. odbyło się uroczyste otwarcie po remoncie i modernizacji budynku dawnej
„Proświty” obecnie Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku.
Uroczystego otwarcia leżajskiej książnicy dokonali: Burmistrz Leżajska Piotr Urban, wykonawca
Paweł Piotrowski, jeden z najaktywniejszych czytelników – Krzysztof Malita oraz kierownik Biblioteki Jolanta Korasadowicz, która powtórzyła
za Cyceronem, że człowiekowi do szczęścia potrzeba biblioteki i ogrodu.
Na uroczystości obecny byli również: były wieloletni dyrektor Biblioteki Stanisław Socha oraz
dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie Barbara Chmura.
Burmistrz Leżajska podziękował za wsparcie
i realizację tej ważnej inwestycji. W uznaniu zasług wraz z zastępcą burmistrza Markiem Karakułą wręczył statuetki najbardziej zaangażowanym osobom. Otrzymali je: poseł Ziemi Leżajskiej, wiceminister Zbigniew Rynasiewicz, prof.
Jan Burek, Paweł Piotrowski, Tadeusz Ulman i
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Jolanta Korasadowicz. Wyremontowany budynek poświęcił ks. prałat Marek Cisek proboszcz
leżajskiej Fary.
Zaproszeni goście obejrzeli multimedialną prezentację „100 lat – historia biblioteki”.
Po części oficjalnej i okolicznościowych przemówieniach uroczystość otwarcia uświetnił recital Renaty Johnson-Wojtowicz i Piotra Szpary przy akompaniamencie Ryszarda Marchewki.
A. Rydz
Zdjęcia: J. Berestka, M. Matkowski, archiwum
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Projekt pt. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku
niezbędnym czynnikiem rozwoju kulturowego i turystycznego w regionie” dofinansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach osi priorytetowej VI Turystyka
i kultura RPO WP na lata 2007–2013 oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uroczyste otwarcie
budynku Domu Kultury
W piątek, 20 września br. odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi w świeżo wyremontowanym budynku Domu Kultury. Symbolicznego
otwarcia dokonali: Piotr Urban – burmistrz Leżajska, Maria Horoszko – dyrektor MCK w Leżajsku,
Jacek Rupar – wykonawca inwestycji, właściciel
firmy DOMREX, Marcin Nowak – przedstawiciel
posła na Sejm RP Zbigniewa Rynasiewicza, prof.
Jan Burek – wicemarszałek województwa Podkarpackiego, Zygmunt Cholewiński – radny Sejmiku Wojewódzkiego, a poświęcenia budynku – ks.
Marek Cisek, proboszcz Parafii Farnej.
Podczas okolicznościowych przemówień nie
zabrakło słów wzruszenia, uznania i podziękowań. Dla najbardziej zasłużonych inwestorzy –
burmistrzowie Piotr Urban i Marek Karakuła
wręczyli pamiątkowe statuetki za wsparcie i zaangażowanie na rzecz realizacji inwestycji. Otrzymali je: Zbigniew Rynasiewicz, Jan Burek, Zygmunt Cholewiński, Jacek Rupar, Małgorzata Tarkowska (projektantka rozbudowy obiektu), Le-
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szek Gdula, Władysław Zagaja, Agnieszka Ruszak
i Cezary Sławecki, prezes Suprema Polska S.A. –
dostawca wyposażenia cyfrowego kina.
Otwarcie Domu Kultury połączone było także
z otwarciem kina. Zgromadzeni goście wysłuchali
piosenki „W starym kinie” w wykonaniu Meritum
i przekonali się, jakie możliwości ma nowoczesna
aparatura cyfrowa kina w Leżajsku.
Tego dnia wieczorem odbył się pierwszy seans filmowy. Była to polska premiera filmu Diana. Wszystkie miejsca w błyszczącej nowością sali
widowiskowo-kinowej były zajęte. Warto dodać,
że już w pierwszym tygodniu października sprzedano ponad 3 tysiące biletów!
Na koniec wszyscy zostali zaproszeni do zwiedzania budynku.
Uroczystości towarzyszyło otwarcie wystawy
fotograficznej „Wczoraj i dziś” Domu Kultury.
A. Rydz
Zdjęcia: J. Berestka,
A. Kuźma

informator urzędowy
Sprawozdanie z XXIX sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku
27 sierpnia 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbyła się XXIX sesja
Rady Miejskiej. W obradach uczestniczyło 13 radnych.
Po wysłuchaniu sprawozdania Burmistrza z
pracy w okresie międzysesyjnym Rada zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Miasta Leżajska oraz informacją o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.
Jak co roku wysłuchała też informacji na temat stanu realizacji zadań oświatowych Gminy
Miasto Leżajsk za rok szkolny 2012/2013, o wynikach sprawdzianu w ostatnim roku nauki w
szkole podstawowej i w gimnazjum oraz informacji dotyczącej organizacji placówek oświatowych podległych Gminie Miastu Leżajsk w roku
szkolnym 2013/2014.
W części uchwałodawczej Rada podjęła uchwały w następujących sprawach:
 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z
o.o. w Leżajsku – w związku z dezaktualizacją
dotychczasowego planu Rada uchwaliła nowy
plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013–
–2020. Plan obejmuje urządzenia będące w posiadaniu MZK, jak również wszelkie zadania
inwestycyjne objęte planami przestrzennymi i
kierunkami rozwoju miasta oraz ustaleniami w
miejscowych planach zagospodarowania.
 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Miasta Leżajska na 2013 rok – zmiany dotyczą
m. in. wprowadzenia do planu dochodów i wydatków majątkowych kwoty 250 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wykupu gruntów pod przyszłe inwestycje drogowe i jednocześnie zmniejszenia planu dochodów i wydatków inwestycyjnych w związku z nie pozyskaniem dofinansowania ze środków budżetu UE
kosztów modernizacji infrastruktury edukacyjnej jednostek oświatowych Miasta Leżajska
oraz zmianą harmonogramu rzeczowo finansowego w ramach realizacji projektu informatycznego PSeAP. Wolne środki z planu finansowego tych inwestycji zostały przeznaczone
na dwa nowe zadania – budowę sieci wodociągowej przy ul. Kąty – kwota 130 tys. zł oraz
powiększenie planu finansowego rozbudowy
MCK o kwotę 84 tys. zł.
 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2013–
–2019 – uchwała dostosowuje prognozę do aktualnego stanu budżetu oraz dokonuje zmian w
przedsięwzięciach na przyjętych limitach wydatków dwóch zadań inwestycyjnych. Dostosowuje zmiany w budżecie dokonane zarządzeniami Burmistrza w okresie lipca i sierpnia br.
i podjętą wcześniej uchwałą w sprawie zmian
w budżecie.
 w sprawie uchwalenia zmiany Nr 5/12 w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska” – spełniając wymogi ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada uchwaliła zmianę Studium, związaną ze sporządzanym równolegle miejscowym planem zagospo-

darowania przestrzennego Nr 64/09 dla terenu
cmentarza komunalnego wraz z jego otoczeniem, tak aby ustalenia tego planu były zgodne z zapisami Studium. Uchwała ta określa
podstawowe funkcje dla terenów otaczających
cmentarz i jego rozbudowę, wyszczególnia trzy
obszary pod usługi – jeden przy ul. Cmentarnej, drugi od strony północnej z możliwością
dojazdu od ul. Ogrodowej, trzeci za budynkiem zarządcy cmentarza. Pozostałe tereny w
obszarze cmentarza pozostawiono jako rolne,
z wyodrębnieniem działki pod zabudowę zagrodową.
 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/150/12
Rady Miejskiej w Leżajsku w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Leżajska – w związku z funkcjonującym od 1 lipca br. nowym systemem odbioru odpadów Rada wprowadziła zmiany w
regulaminie utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta, wynikające z wytycznych i
wyjaśnień Ministerstwa Ochrony Środowiska
oraz sugestii mieszkańców. Zmiany dotyczyły sposobu prowadzenia selektywnej zbiórki
odpadów (można będzie zbierać wspólnie papier, makulaturę i opakowania wielomateriałowe oraz tworzywa sztuczne z metalami). Rozszerzony został zakres pojemności pojemników do 1500 l (typu „dzwon”), zmniejszona do
pięciu ilość worków przeznaczonych do zbiórki odpadów. Ponadto wprowadzono zmiany w
częstotliwości odbioru odpadów komunalnych
od mieszkańców oraz zapis zdejmujący z właścicieli obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki (będzie to obowiązkiem firmy
wywozowej wyłonionej w przetargu).
 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/152/12
Rady Miejskiej w Leżajsku 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 – w konsekwencji przyjęcia zmian
w regulaminie, Rada wprowadziła takie same

zapisy również w uchwale określającej zakres
usług świadczonych w zamian za opłatę,
 w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska
Miejskiego w Leżajsku położonego przy ul. Sikorskiego – w związku z kończącą się modernizacją targowiska przy ul. Sikorskiego Rada
uchwaliła nowy regulaminu targowiska, którego zapisy będą obowiązywać na terenie tego
targowiska.
 w sprawie sposobu rozpatrzenia skarg na Burmistrza Leżajska – Rada rozpatrzyła dwie skargi
uznając jedną z nich w części za bezzasadną, a
drugą w całości za zasadną.
W wolnych wnioskach radni zapoznali się z korespondencją kierowaną do Rady oraz poruszali nurtujące ich sprawy i zgłaszane przez mieszkańców.
C. Turosz

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

Sprawozdanie z XXX sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku
23 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbyła się XXX sesja
Rady Miejskiej w Leżajsku. Uczestniczyło w niej 11 radnych.
Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym,
na wniosek Burmistrza Leżajska uzasadniony pilną potrzebą podjęcia uchwały, niezbędnej do złożenia wniosku w kolejnym naborze wniosków o
dofinansowanie zadań drogowych z „Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” – etap II
Bezpieczeństwo i Rozwój. Termin składania wniosków został wyznaczony na 30 września br.
Rada Miejska w Leżajsku podjęła uchwałę:
 w sprawie zobowiązania finansowego ponad budżet 2013 r. dotyczącego projektu pod
nazwą: „Przebudowa ulic Garncarska i Plac
Jaszowskiego jako połączenie drogi krajo-

wej nr 77 z drogą wojewódzką nr 877 w Leżajsku”. Rada zobowiązała się do zabezpieczenia w
roku 2014 środków stanowiących wkład własny
dla tego projektu w kwocie 230 000 zł. Projekt
ma szansę uzyskać dofinansowanie w wysokości
50% jego wartości i jest przewidziany do realizacji w partnerstwie (dotyczącym udziału finansowego) z podmiotami zlokalizowanymi na nieruchomościach przyległych do dróg planowanych
do remontu.
W porządku obrad tej nadzwyczajnej sesji nie
było innych spraw.
C. Turosz
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informator urzędowy
UCHWAŁA Nr XXIX/197/13 Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Leżajsku położonego przy ul.
Sikorskiego
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594)
Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:
§1
Ustala się Regulamin Targowiska Miejskiego w Leżajsku położonego przy ul. Sikorskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.
§3
Traci moc uchwała Nr 178/421/98 Zarządu Miasta Leżajska z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Leżajsku położonego przy ul. Sikorskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Załącznik do uchwały Nr XXIX/197/13
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Regulamin Targowiska Miejskiego w Leżajsku położonego przy ul. Sikorskiego
POŁOŻENIE I WYPOSAŻENIE TARGOWISKA
§1
1. Targowisko Miejskie położone jest przy ul. Sikorskiego, a jego granice i obszar wyznaczono na załączniku graficznym do niniejszego
regulaminu.
2. Wyposażenie targowiska stanowią:
1) utwardzony kostką plac handlowy,
2) pawilony handlowe zamontowane na stałe,
3) budynek socjalno-gospodarczy dla obsługi
targowiska wraz z ubikacjami,
4) stojaki na rowery,
5) kontenery do składowania i wywozu śmieci.
ZASADY OGÓLNE
§2
1. Targowisko jest zarządzane i prowadzone
przez Urząd Miejski w Leżajsku, a bezpośredni nadzór nad nim sprawują: Kierownik Sekcji Obsługi Urzędu Miejskiego w Leżajsku oraz
obsługa targowiska-inkasenci.
2. Targowisko czynne jest w każdy wtorek od
godz. 5:00 do 15:00. W pozostałe dni tygodnia
dopuszcza się wykorzystanie placu targowego na inne cele wg odrębnie zawartych umów
i ustaleń, za zgodą prowadzącego targowisko.
3. Do prowadzenia działalności handlowej na targowisku uprawnieni są przedsiębiorcy oraz inne
osoby, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej, zgodnie z jej art. 3.
§3
1. Osoby dokonujące sprzedaży na targowisku
uiszczają dzienną opłatę targową zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami ustalonymi
uchwałą Rady Miejskiej w Leżajsku.
2. Wysokość opłaty ustala inkasent na podstawie
stawek określonych uchwałą Rady Miejskiej w
Leżajsku, biorąc pod uwagę, sposób prowadzenia sprzedaży, asortyment towarów, oraz zajętą powierzchnię.
3. Pobór opłaty targowej odbywa się w dniu
sprzedaży przez upoważnionych inkasentów
bezpośrednio na placu targowym.
4. Pracownicy obsługi targowiska-inkasenci zobowiązani są do posiadania identyfikatorów.
5. Za pobraną opłatę inkasent wystawia pokwitowanie w postaci bloczków opłaty targowej o
odpowiednim nominale zaznaczając na nim
dzień i miesiąc uiszczenia opłaty.
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6. Bloczki opłaty targowej stanowiące druk ścisłego zaszeregowania są ponumerowane oraz
oznakowane pieczęcią okrągłą i podłużną
Urzędu Miejskiego w Leżajsku.
7. Bloczki opłaty targowej należy zachować do
kontroli do zakończenia handlu, w danym dniu.
§4
1. (uchylony)
2. Ruch pojazdami mechanicznymi odbywa się
zgodnie z zasadami Kodeksu drogowego i planem organizacji ruchu na Targowisku Miejskim przy ul. Sikorskiego.
3. Na targowisku obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
4. Wjazd na teren targowiska dla osób posiadających rezerwację, dozwolony jest wyłącznie w
godz. od 5:00 do 8:00.
WYZNACZANIE MIEJSC HANDLOWYCH
§5
1. Miejsca do sprzedaży wyznacza prowadzący
targowisko.
2. Pawilony handlowe, jak i teren przeznaczony
dla handlu obwoźnego podzielony jest na boksy i działki z przypisanymi do nich numerami.
3. Istnieje możliwość wykupienia rezerwacji miesięcznej na każdy wolny boks i działkę, zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami.
4. Wykupiona rezerwacja zobowiązuje obsługę
targowiska do zapewnienia, określonego miejsca w dniu handlowym do godz. 8:00.
5. Termin dokonywania wpłaty tytułem rezerwacji mija w ostatni wtorek każdego miesiąca.
6. Dopuszcza się za wcześniejszą zgodą obsługi
targowiska rozkładanie na placu targowym na
czas prowadzenia handlu namiotów, mających
estetyczny wygląd i nie powodujących utrudnienia w prowadzeniu targowiska.
PROWADZENIE HANDLU
§6
1. Zajmowanie miejsc oraz ustawianie straganów,
ław i wszelkiego rodzaju sprzętu na targowisku
powinno odbywać się według wskazówek i za
zgodą obsługi targowiska.
2. Zabrania się ustawiania towarów na jezdniach,
chodnikach i w przejściach przeznaczonych
dla ruchu pieszych i pojazdów oraz na trawnikach.

§7
Na targowisku dozwolone jest prowadzenie
sprzedaży artykułów rolno-spożywczych oraz
przemysłowych za wyjątkiem, między innymi:
1) napojów alkoholowych, środków oburzających, i substancji psychotropowych,
2) nafty, benzyny oraz innych paliw,
3) broni, amunicji, mat. pirotechnicznych i
wybuchowych,
4) produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
5) zwierząt oraz ptactwa,
6) innych artykułów, objętych zakazem sprzedaży na podstawie odrębnych przepisów
prawa.
§8
1. Osoba prowadząca sprzedaż zobowiązana jest
do:
1) umieszczania w widocznym miejscu cen na
wystawionych towarach,
2) używania urządzeń pomiarowych z ważną
cechą legalizacji oraz w sposób umożliwiający kupującemu sprawdzenie prawidłowości pomiaru.
2. Sprzedający powinien posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z aktualnym adresem zamieszkania.
3. Po zakończeniu handlu najpóźniej do godz.
15.00 osoby dokonujące sprzedaży opuszczają plac targowy wraz z wyposażeniem i
towarem.
PRZEPISY KOŃCOWE
§9
1. Osoby biorące udział w handlu na targowisku
zobowiązane są do przestrzegania regulaminu targowiska, ustalonych zasad oraz przepisów higieniczno-sanitarnych, handlowych, porządkowych i przeciwpożarowych.
2. W stosunku do osób nie przestrzegających
niniejszych zasad zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne oraz sankcje w postaci usunięcia z terenu targowiska.
§ 10
Pisemne postulaty, skargi, wnioski i zażalenia
dotyczące funkcjonowania targowiska mogą być
składane u obsługi targowiska lub Burmistrza Leżajska.
§ 11
1. Obsługa targowiska ma prawo do:
1) usuwania z terenu targowiska osób, które
nie przestrzegają zasad określonych regulaminem,
2) usuwania na koszt właściciela obiektów
handlowych i pojazdów znajdujących się
na targowisku wbrew obowiązującym zasadom.
2. Kontrolę bezpośrednią nad przestrzeganiem
zasad ustalonych niniejszym regulaminem
sprawuje Kierownik Sekcji Obsługi Urzędu
Miejskiego w Leżajsku oraz Straż Miejska w
Leżajsku.
3. Prowadzący targowisko nie odpowiada za mienie ruchome i nieruchome znajdujące się na
placu targowym w czasie jego otwarcia jak i
też po jego zamknięciu.
4. Pojazdy, urządzenia i rzeczy znajdujące się na
targowisku w miejscach do tego nie wyznaczonych lub pozostawione na targowisku po jego
zamknięciu będą usunięte przez obsługę targowiska na koszt ich właścicieli.
§ 12
Na targowisku zabrania się:
1) spożywania napojów alkoholowych,
2) reklamy i promocji wyrobów tytoniowych
oraz napojów alkoholowych,
3) prowadzenia sprzedaży w drodze publicznych losowań,
4) organizowania i prowadzenia gier hazardowych.

UCHWAŁA Nr XXIX/195/13 Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/150/12 Rady Miejskiej w Leżajsku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 4
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r.,
poz. 391 z późn. zm.)
Rada Miejska w Leżajsku uchwala,
co następuje:
§1
W uchwale Nr XXII/150/12 Rady Miejskiej w
Leżajsku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do
prowadzenia selektywnego zbierania a przedsiębiorca odbierający odpady do odbierania następujących wyselekcjonowanych odpadów:
1) papieru, makulatury i opakowań wielomateriałowych (np. opakowania po napojach),
2) szkła bezbarwnego i kolorowego,
3) tworzywa sztucznego i metali (np. puszki, złom),
4) przeterminowanych leków i chemikaliów,
5) zużytych baterii i akumulatorów,
6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
7) odpadów wielkogabarytowych (np. mebli),
8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
9) zużytych opon,

10) odpadów biodegradowalnych – zielonych,
11) pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych.”
2) w § 6:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) pojemniki o pojemności od 60 do 1500 litrów”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2.Worki i pojemniki powinny być oznaczone nadrukiem
jakiego rodzaju odpady należy w nich gromadzić oraz winny posiadać następującą kolorystykę:
1) niebieski – przeznaczy na papier, makulaturę i odpady wielomateriałowe,
2) biały – przeznaczony na szkło,
3) żółty – przeznaczony na tworzywa sztuczne
oraz puszki i drobny złom,
4) zielony – przeznaczony na odpady zielone i
biodegradowalne,
5) czarny – przeznaczony na zmieszane odpady komunalne”,
c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a.
Obowiązki, wymienione w § 6 ust. 3 oraz § 10
ust. 3, może przejąć Gmina na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian
za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”,
3) w § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej nie rzadziej niż:

UCHWAŁA Nr XXIX/196/13 Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/152/12 Rady Miejskiej w Leżajsku 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
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art.
6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 391 z późn. zm.),
Rada Miejska w Leżajsku uchwala,
co następuje:
§1
W uchwale Nr XXII/152/12 Rady Miejskiej
w Leżajsku 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 wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„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 w okresie od maja do końca
października, jeden raz na dwa tygodnie od
listopada do końca kwietnia,

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;
4) odpady ulegające biodegradacji – odpady
zielone:
a) jeden raz na dwa tygodnie z obszarów zabudowy jednorodzinnej w okresie od maja do końca października, jeden raz w miesiącu z obszarów zabudowy jednorodzinnej w okresie od listopada do końca kwietnia,

a) w okresie od maja do końca października:
– zmieszane odpady komunalne – jeden raz
na tydzień,
– zebrane selektywnie – papier, makulatura,
szkło, tworzywa sztuczne, metale (puszki i
drobny złom), opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – jeden raz w miesiącu,
– odpady ulegające biodegradacji – odpady
zielone – jeden raz na dwa tygodnie,
– odpady wielkogabarytowe, zużyte opony –
dwa razy w roku w terminie określonym w
harmonogramie,
b) w okresie od listopada do końca kwietnia:
– zmieszane odpady komunalne – jeden raz
na dwa tygodnie,
– zebrane selektywnie – papier, makulatura,
szkło, tworzywa sztuczne, metale (puszki i
drobny złom), opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – jeden raz w miesiącu,
– odpady ulegające biodegradacji – odpady
zielone – jeden raz w miesiącu,
– odpady wielkogabarytowe, zużyte opony –
dwa razy w roku w terminie określonym w
harmonogramie”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2014 roku z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit.
c), który wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
b) nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu z obszarów zabudowy wielorodzinnej,
5) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony –
dwa razy w roku w terminie ustalonym w
harmonogramie odbioru odpadów,
6) odpady remontowe i rozbiórkowe należy
dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki
odpadów.”
2) w § 2 po ust. 5 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu:
„6. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w
odpowiednią ilość urządzeń do gromadzenia
odpadów komunalnych na nieruchomościach
zamieszkałych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przejmuje gmina, poprzez firmę wywozową, która wyposaży nieruchomości zamieszkałe: w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki i worki do zbierania odpadów a w zabudowie wielorodzinnej (wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe) w pojemniki do
zbiórki odpadów”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.
§3
Uchwała wchodzi w życie, po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2014 r. z wyjątkiem § 1 pkt 2, który
wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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w MCK

Inwestycja w kulturę
Dobrze się dzieje, jeśli władze dostrzegają potrzeby i problemy związane z rozwojem kultury i potrafią na nie właściwie reagować. Tak stało się w Leżajsku, gdzie w tym samym czasie
do szczęśliwego finału doprowadzone zostały dwie ważne inwestycje: rewitalizacja zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej oraz rozbudowa i modernizacja budynku Domu Kultury.
Dzięki temu przed mieszkańcami Leżajska stanęły nowe możliwości związane z lepszym dostępem do dóbr kultury. Wymienić tu należy przede
wszystkim wytęsknione przez mieszkańców kino,
które po wielu latach wznowiło działalność i to w
najnowocześniejszej technologii cyfrowej.
Pod znakiem zakończenia tych dwóch ważnych
dla miasta inwestycji odbył się w tym roku festiwal Spotkanie Trzech Kultur w Leżajsku. Głównym celem tej imprezy jest zaprezentowanie elementów kultury polskiej, ukraińskiej i żydowskiej,
czyli tych nacji, które niegdyś zamieszkiwały Leżajsk. Wśród muzycznych atrakcji tegorocznej
edycji znalazł się zespół z samego serca Ukrainy,
z Pyriatynia – Ludowy Zespół Folklorystyczny
Gorlicja. Muzykę żydowską zaprezentował znakomity Rzeszów Klezmer Band. Tuż po nich na
plenerowej scenie przed Domem Kultury wystąpiła niezwykle żywiołowa grupa instrumentalistów – Vołosi. Już po pierwszym utworze wiadomo było, że panowie podbiją serca leżajskiej publiczności. Na zakończenie pierwszej – plenerowej części festiwalu wystąpił Zespół Pieśni i Tańca SAN wraz z Kapelą Ludową, działający przy
Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku.
Na zakończenie festiwalu odbył się koncert
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego z Rzeszowa w
ramach projektu „Przestrzeń otwarta dla muzyki”. Orkiestrze przewodził Aleksander Sosnowski, który przyjechał specjalnie z Mińska na Białorusi. Wystąpiła także sopranistka Hanna Samson oraz siedmiu młodych solistów – laureatów
konkursów wokalnych w Polsce i za granicą. Koncert ten odbył się dzięki staraniom wicemarszałka
Jana Burka, wielkiego miłośnika Ziemi Leżajskiej.
Na leżajskim festiwalu obecny był także poseł
na Sejm RP Zbigniew Rynasiewicz, któremu Ziemia Leżajska zawdzięcza wiele ważnych inwestycji, w tym także te dwie – remont biblioteki oraz
rozbudowę domu kultury. W dowód wdzięczności za pamięć i starania o wygląd naszego miasta
burmistrz Piotr Urban wręczył Zbigniewowi Ry-
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nasiewiczowi pamiątkową statuetkę.
W ramach „Spotkania Trzech Kultur” odbył się
także kiermasz rękodzieła artystycznego. Wśród
wystawianych przedmiotów znalazły się m.in.:
malarstwo, ręcznie robiona biżuteria, koronkarstwo, hafty, wyroby z wikliny, ozdoby ze sznurka,
ceramika, miody, nalewki...
Od 23 września 2013 roku w obydwu całkowicie odnowionych obiektach kultury w Leżajsku naładowani pozytywną energią pracownicy
Miejskiego Centrum Kultury działają z wielkim
animuszem. Oby te piękne mury spełniały swoją
funkcję jak najdłużej i służyły jak najszerszemu
gronu odbiorców.
Organizatorzy festiwalu Spotkanie Trzech Kultur w Leżajsku składają serdeczne podziękowania sponsorom, którymi byli: Browar w Leżajsku,
BMF Polska Sp. z o. o., Polenergia wytwarzanie,
Firma Rolnik Sp. j. Helena i Zenon Grabarz, Silikony Polskie Sp. z o. o., MZK Sp. z o. o. w Leżajsku, Termoinstal Łańcut Sp. z o. o., Gabinet Stomatologiczny Katarzyny Kozłowicz-Grabarz.
Agnieszka Rydz

ZPiT „Leliwa” na Węgrzech
Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa” działający przy MCK, w tym roku odwiedził kolejny europejski kraj. W dniach 18–22 sierpnia grupa młodzieżowa wzięła udział w X Międzynarodowym
Festiwalu Folklorystycznym św. Stefana na Węgrzech.
14 zespołów z różnych krajów uczestniczących w Festiwalu zostało ulokowanych głównie
w trzech miastach: Szolnok, Cegled i Abony, skąd
codziennie rozjeżdżały się na koncerty i festiwalowe imprezy. „Leliwa” mieszkała w Szolnok, a występowała w Abony i Tapioszolos. Wszyscy razem
spotkali się dopiero na zakończenie Festiwalu w
Abony, gdzie w uroczystej paradzie ulicami miasta przemaszerowały wszystkie zespoły, po czym
prezentowały się na scenie plenerowej w kilkunastominutowych programach. Trwający do późnych godzin wieczornych koncert zakończył pokaz sztucznych ogni. Muzyka, tańce i piękna pogoda sprawiły, że publiczność dopisała, a Festiwal był
dla mieszkańców Abony prawdziwym świętem.
W programie przygotowanym na Festiwal „Leliwa” zaprezentowała tańce narodowe: kujawiaka z oberkiem i poloneza z mazurem oraz tańce
i przyśpiewki rzeszowskie. Występy były bardzo

udane, zespół znakomicie oddał urok polskiego
folkloru, a piękne, bogate stroje przyciągały uwagę publiczności. Młodzież wszędzie przyjmowana była bardzo serdecznie z powodzeniem promowoła nasze miasto, region i kraj. Miała również okazję poznać kulturę przyjaznego nam narodu węgierskiego oraz folklor taneczny 12 innych państw, których zespoły uczestniczyły w
Festiwalu.
Wyjazd na Węgry to także nagroda za wieloletnią pracę w zespole. Dodatkową atrakcją był
całodzienny pobyt w Budapeszcie – zwiedzanie
zabytków tego pięknego miasta, przechadzki po
zabytkowych uliczkach, przejażdżka metrem pod
Dunajem, zwiedzanie oceanarium – tropikarium:
prawdziwej dżungli, pełnej tropikalnej roślinności
i egzotycznych zwierząt.
Zespół „Leliwa” mógł wziąć udział w Festiwalu
dzięki pomocy sponsorów, którzy wsparli zespół

Dzień Przedszkolaka w MCK
Dom Kultury to miejsce przyjazne wszystkim, bez względu na wiek. Jednak jest taki jeden
dzień w roku, kiedy specjalne względy mają tu maluszki w wieku przedszkolnym – to Dzień
Przedszkolaka w MCK, który w tym roku zorganizowany został dnia 8 października.
Na szczęście pogoda dopisała i dzieciaki ze
wszystkich leżajskich przedszkoli całymi grupami przymaszerowały do Domu Kultury. Specjalnie dla nich leżajska grupa teatralna Baratario przygotowała bajkowy spektakl pt. „Za ósmą
górą”. Barwna scenografia i kostiumy, których
przygotowaniem zajęła się Jolanta Kędzierska
wraz z uczestnikami Pracowni Plastycznej Barwa,
a także bardzo sugestywna gra aktorów (Bajarz –
Magdalena Maruszak, Kmieć – Marta Cielęcy,
Król I – Karolina Pawul, Księżniczka – Weronika Czyrny, Król II – Justyna Sołek, Książę – Filip
Sołek, Smok A – Justyna Kyc, Smok B – Bernadeta Szałajko) sprawiła, że spektakl przypadł do
gustu małej publiczności, która niezwykle żywiołowo reagowała na wszystkie perypetie sceniczne.
Po spektaklu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ogłoszonego dla przedszkoli. Zadaniem dzieci było stworzenie ilustracji do
wierszy leżajskich poetów. Dzieci spisały się na
medal – do Domu Kultury wpłynęło 84 prace, z
czego jury wyłoniło dwa pierwsze miejsca: Han-

na Baryga i Zuzanna Półtorak, miejsca II dla Zuzanny Naróg oraz Aleksandry Mieleszko, oraz
dwa miejsca III: dla Kai Bzdoń oraz Amelii Sochy. Wyróżnienia powędrowały do: Mai Kozaczuk, Karoliny Burek, Róży Jaworskiej, Martyny Kani, Martyny Stępień, Eweliny Wróbel,
Krystiana Działo, Mai Żuraw, Ani Kwiecińskiej,
Marysi Jaworskiej, Julii Daź, Mateusza Ciryta,
Kingi Augustyn, Izy Dyjak, Karola Wilińskiego.
Dzieci odbierały nagrody z rąk leżajskich poetów
– twórców tych wierszy do
których ilustracje musiały
stworzyć. Z Klubu Leżajskich Poetów „Na marginesie” obecni byli: Alina
Hasiak, Halina Zygmunt,
Stanisław Kornasiewicz,
Jerzy Welc. Zwieńczeniem pracy dzieci i poetów

finansowo. Byli nimi: Elektrociepłownia Sp. z o.o.
w Nowej Sarzynie, Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Leżajsku, Browar w Leżajsku, Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku, Bank Spółdzielczy w Leżajsku, Krystyna i Henryk Bereziewicz Skład Części
Zamiennych s. c. w Leżajsku, Tadeusz Rutkowski
i Zbigniew Trębacz Firma Usługi Transportowe
s. c. w Leżajsku.
Młodzież oraz instruktorzy i opiekunowie
„Leliwy” serdecznie dziękują za zrozumienie i
wsparcie.
Elżbieta Kuźma

będzie wydanie tomiku z bajkami pt. „Cała góra
marzeń”, w którym opublikowane zostaną wybrane ilustracje.
Na koniec dzieci mogły obejrzeć swoje prace
na wystawie, która przez wiele dni zdobiła hol
Domu Kultury. Dzień Przedszkolaka był dniem
pełnym wrażeń, nie zabrakło gromkiego radosnego śmiechu dzieci i wesołych minek – a o to właśnie chodziło.
Impreza zrealizowana została we współpracy z
Towarzystwem Społeczno – Kulturalnym „Leliwa” i dofinansowana ze środków Miasta Leżajsk.
Agnieszka Rydz
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rocznice

Hołd poległym pod Zadwórzem
Obchody 93. rocznicy Bitwy pod Zadwórzem jak co roku przygotowało Polskie Towarzystwo
Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie i Placówka Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie.
Współorganizatorem uroczystości była też delegacja Ziemi Leżajskiej, w której składzie znaleźli się członkowie Zarządu Powiatu Leżajskiego ze
starostą Janem Kidą i wicestarostą Markiem Kogutem, przewodniczącym Rady Miejskiej w Leżajsku Ireneuszem Stefańskim, a także Zarząd i
członkowie Klubu TMLiKP-W w Leżajsku na czele z Eugeniuszem Matkowskim i Stanisławem Słychanem. Byli wśród nich również: ówczesny dyrektor Zespołu Szkół Licealnych Stanisław Bartnik wraz z delegacją uczniów ZSL, JS 2035 Strzelec i nauczycieli, delegacja Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku z uczniami i nauczycielami, mieszkańcy Leżajska i okolic.
18 sierpnia br. przyjazd delegacji leżajskiej do
Zadwórza poprzedzony został odwiedzinami na
Cmentarzu Orląt Lwowskich. Oficjalna delegacja
złożyła hołd bohaterskim obrońcom Lwowa. Przy
okazji członkowie leżajskiego Klubu TMLiKPW
przekazali pomoc rzeczową opiekunom cmentarza z TOnGW we Lwowie.
Uroczystość w Zadwórzu zgromadziła kilkuset uczestników. Wśród oficjalnych gości i delegacji znaleźli się: Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Kunert, Marszałek
Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl,
Konsul Generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd
wraz z pacownikami Konsulatu (Marianem Orlikowskim i Marcinem Zieniewiczem), prezes Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi
we Lwowie Jan Franczuk wraz z członkami Towarzystwa, prezes Federacji Organizacji Polskich
na Ukrainie Emilia Chmielowa. Jak co roku na
to miejsce przybyła także siostra Bronisława Mireckiego – Maria Mirecka-Loryś (członkini Narodowej Organizacji Wojskowej, Komendantki
Głównej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet, członkini ZG Związku Polek w Ameryce oraz Krajowego Zarządu Kongresu Polonii
Amerykańskiej.
Stronę ukraińską reprezentowały delegacje
władz miasta Lwowa i Rejonu Buskiego wraz z
okolicznymi mieszkańcami. Obecni byli m.in.:
zastępca gubernatora kierownik aparatu Lwowskiej Administracji Obwodowej Wadym Hural,
sekretarz Komisji ds. Integracji Europejskiej Jarosław Krawczenko, kierownik Buskiej Administracji Rejonowej Wolodymyr Saj, wójt Zadwierskiej
Wiejskiej Rady Taras Duma, a także delegacja z
Przemyślan na czele z księdzem Piotrem Smolką.
Ponadto na uroczystość przybyli też przedstawiciele organizacji społecznych, służb mundurowych i wojska, członkowie organizacji młodzieżowych: harcerze i strzelcy z wielu miast Polski:
Rzeszowa, Przemyśla, Stalowej Woli, Ostrowca
Świętokrzyskiego, Janowa Lubelskiego i innych.
Po raz pierwszy w historii na uroczystości wyruszył z Przemyśla I Zadwórzański Rajd Rowero-

14

wy, którego uczestnicy przyjechali do Zadwórza,
aby oddać w ten sposób hołd Bohaterom Lwowa.
Głównym punktem uroczystości była msza
święta koncelebrowana przez kilku księży w obrządku rzymskokatolickim, na czele z o. Robertem Głodowskim ze Zgromadzenia Saletynów
z parafii w Busku, ks. Piotrem Smolką z parafii
Przemyślany, ks. Bartoszem Skoczylasem z parafii w Ostrowca Świętokrzyskiego oraz księdzem
ze Stalowej Woli. Homilię wygłosił ks. prałat Stanisław Czenczek z Przemyśla, który przypomniał
zebranym przebieg bitwy pod Zadwórzem oraz jej
znaczenie dla Polski i Europy. Mszę świętą muzycznie oprawiła Orkiestra dęta z Grodziska Dolnego wraz z Chórem Męskim „Aria” ze Świdnika. Po jej zakończeniu odegrano hymny Ukrainy i
Polski, po czym głos zabrali przedstawiciele władz
polskich i ukraińskich oraz zaproszeni goście.

Podczas uroczystości w Zadwórzu Klub Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Leżajsku spotkał wielki zaszczyt. Jego wiceprezes Stanisław Słychan
otrzymał Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci
Narodowej przyznany przez Radę Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa z rąk sekretarza ROPWiM Andrzeja Kunerta. Zawdzięcza go swej inicjatywie odnowienia i uczczenia pamięci Bohaterów Zadwórza oraz wieloletniej działalności na
rzecz ochrony miejsc pamięci na Kresach.
Następnie, przybyłe na uroczystość delegacje, złożyły wieńce u stóp pomnika bohaterów
umieszczonego na kurhanie. Harcerze wykonali
pieśń „Kwiaty Zadwórza”, uważaną za nieoficjalny hymn „Polskich Termopili”. Odśpiewane zostały też inne pieśni patriotyczne z okresu 20-lecia międzywojennego.
Bitwa pod Zadwórzem (33 km za Lwowem) rozegrała się w dniu 17 sierpnia 1920 roku. Dzięki
bohaterskiej walce oddziału lwowskich ochotników, złożonego z gimnazjalistów, studentów i kil-

kudziesięciu żołnierzy pod dowództwem kpt. Bolesława Zajączkowskiego, powstrzymano przez jeden dzień nawałę konnicy armii Budionnego na
Lwów. Mieszkańcy Lwowa zyskali czas na przygotowanie obrony swojego ukochanego miasta i
na posiłki armii polskiej. Spośród 330 lwowskich
ochotników pod Zadwórzem ocalało zaledwie 12
rannych. Większość zginęła od kul, szabel i bagnetów, walcząc do ostatniego naboju. Stąd bój
pod Zadwórzem – ze względu na męstwo i ofiarność polskich obrońców – zyskał miano „Polskich
Termopili”.
Tradycyjnie po zakończeniu uroczystości,
wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani gorącym posiłkiem (bigos z pieczywem) przygotowanym i przywiezionym z Leżajska.
Do wyjazdu delegacji Ziemi Leżajskiej mogło
dojść dzięki wsparciu samorządów powiatu leżajskiego, szkół oraz wielu darczyńców i sponsorów,
którzy od lat wspierają Klub Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Leżajsku.
Za każdy wkład w dzieło utrwalania pamięci tożsamości narodowej i męczeństwa Polaków
na Kresach, wszystkim osobom, instytucjom, firmom i organizacjom społecznym Zarząd Klubu
składa serdeczne podziękowania.
Tekst i zdjęcia
Marian Matkowski
członek Klubu TMLiKP-W w Leżajsku

w TMZL

Okupacja sowiecka
– wystawa IPN
Początek jesieni z racji przypadającej rocznicy agresji III Rzeszy oraz ZSRR na Polskę skłania do refleksji nad naszym współczesnym patriotyzmem. Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej oraz Miejskie Centrum Kultury stawiające sobie wśród celów działania także oddziaływanie na dzieci i młodzież promując oraz utrwalając właściwe postawy i wartości corocznie
organizują okolicznościowe wystawy i prelekcje.
Tym razem tematem wystawy była „Okupacja
sowiecka na prawym brzegu Sanu w latach
1939–1941”. Została ona przygotowana przez
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.
Ekspozycja przedstawia przebieg wydarzeń na
terenach wchodzących w skład obecnego województwa podkarpackiego, które znalazły się w
1939 r. pod okupacją sowiecką, w tym: agresję sowiecką na Polskę we wrześniu 1939 roku, represje
wobec polskich żołnierzy oraz ludności cywilnej,
działania NKWD i sowieckiego wymiaru sprawiedliwości na ziemiach okupowanych oraz barbarzyńskie deportacje ludności polskiej w 1940 r.
w głąb ZSRR. Na wystawie zaprezentowano przekształcenia społeczno-ekonomiczne na zajętych
terenach – naśladujące model radziecki, sowiety-

zację szkolnictwa, walkę z religią, a także indoktrynację ogółu społeczeństwa.
Na wystawie ukazano również przygotowania ZSRR i III Rzeszy do wojny, przebieg działań wojennych w czerwcu 1941 r. oraz masową
eksterminację więźniów politycznych, dokonaną
przez wycofujące się NKWD. Uroczyste otwarcie
wystawy, na które złożył się wykład pracownika
IPN p. Artura Brożyniaka oraz recytacja okolicznościowej poezji odbyło się 7 października
br. Na otwarcie przybyli zaproszeni uczniowie
wraz z opiekunami z ZSL im. Bolesława Chrobrego. Wystawa była wystawiona w galerii MCK
i dostępna dla mieszkańców Leżajska do 16 października.
Iwona Tofilska

Projekt Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej

Twórczość ludowa
łącznikiem pokoleń

Projekt TMZL „Twórczość ludowa łącznikiem pokoleń” rozpoczął
się spotkaniem organizacyjnym 10 września br. w Muzeum Ziemi Leżajskiej.
Elementem integracji była wycieczka do Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej, gdzie
grupa zetknęła się z istotą pracy garncarza, procesem wydobycia, przerobu i wypalania gliny. Wycieczka połączona została z warsztatami garncarskimi dla uczestników projektu. Grupa kilkunastu seniorów wraz z wnukami zwiedziła Zagrodę
Garncarską, obserwowała pokaz mistrza toczącego naczynia z gliny na tradycyjnym kole, a następnie miała możliwość samodzielnego dotknięcia obracającej się gliny i nadania jej kształtu. Była
to wielka radość nie tylko dla dzieci, ale również
dla seniorów, którzy z zapałem próbowali tchnąć
duszę w wykonane przez siebie naczynia. Kolejnym działaniem przewidzianym w projekcie są
spotkania warsztatowe w Pracowni Ceramicznej
Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku.
Celem warsztatów jest przede wszystkim zapoznanie z istotą pracy garncarza, rozwój wyobraźni
przestrzennej i kształcenie umiejętności manualnych. Podczas warsztatów dzieci wraz z seniorami
poznają tajniki pracy z gliną, jej możliwości oraz
techniki formowania i dekorowania a także tworzą drobne naczynia użytkowe: miseczki, okaryny (ptaszki grające), kubki rzeźby.

Wypalanie części wykonanych przedmiotów
odbyło się już podczas plenerowego spotkania
przy ognisku stanowiącym główny element prymitywnego wypału jamowego. Nie jest to proces
prosty i składa się z kilku etapów. W pierwszej kolejności naczynia były suszone, następnie umieszczone zostały w pobliżu ogniska w celu pozbycia
się resztek wilgoci (w tym momencie nastąpiło
również wstępne rozgrzanie naczynia). Po upływie około godziny naczynia zostały umieszczone
w żarze, gdzie nastąpił właściwy wypał. Wypalone
miseczki można było wyjąć dopiero po kilku godzinach. Efekt naszych działań można obejrzeć w
Pracowni Ceramicznej MCK w Leżajsku.
Serdecznie zapraszamy seniorów wraz z wnukami mieszkających w Leżajsku i powiecie leżajskim do wzięcia udziału w kolejnych warsztatach.
Następnym działaniem przewidzianym w projekcie są warsztaty bibułkarskie, które poprzedzi wykład etnografa na temat tradycyjnego zdobnictwa
bibułkarskiego w naszym regionie.
Zajęcia odbywają się w czwartki w Pracowni
Ceramicznej MCK o godz. 16.
Tekst i zdjęcie
Iwona Tofilska

Rajd szlakiem
Ernesta
Wodeckiego

W sobotę, 14 września br. odbył się jesienny rajd rowerowy zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej we
współpracy z Urzędem Miejskim oraz Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej.
W tym roku mija 69. rocznica śmierci dowódcy obwodu Łańcut kpt. Ernesta Wodeckiego
„Szpaka” i sześciu jego podkomendnych, którzy
polegli w walce z oddziałami kawalerii kałmuckiej
na Khalówce we wsi Tarnawiec 29 czerwca 1944
roku. Towarzystwo zorganizowało rajd rowerowy,
aby przypomnieć te tragiczne wydarzenia i oddać
hołd bohaterom.
Zbiórka uczestników rajdu nastąpiła przed budynkiem ZUS, skąd udano się przed pomnik leżajszczan rozstrzelanych roku przez hitlerowców
28 maja 1943 roku. Następnie droga prowadziła do Starego Miasta, Kuryłówki, Brzyskiej Woli
(Górki), Ożanny i powrót do Leżajska.
Historyk Antoni Bereziewicz opowiedział
uczestnikom rajdu o wydarzeniach z lat wojny:
udanym zamachu partyzantów „Ojca Jana” na
hitlerowskiego urzędnika Qislinga, zgrupowaniu
oddziałów partyzanckich AK podczas akcji „Burza” w 1944 roku i tragicznych wydarzeniach na
Khalówce.
W Ośrodku Wypoczynkowym „APEX” w
Ożannie uczestnicy rajdu spędzili miłe chwile przy
ognisku, piekąc kiełbaski. Organizatorzy przygotowali niespodzianki – między innymi konkurs piosenki, gry, zabawy sportowe i zręcznościowe dla
młodzieży i dorosłych. Przebieg sportowej rywalizacji opracowali i przeprowadzili Jacek Grzywna
i Leszek Sarzyński. Zwycięzcy otrzymali nagrody i
na pamiątkę akcesoria rowerowe. Atmosfera była
wspaniała i wszystkim dopisywały humory. Organizatorzy dziękują Marii Skrzat i Dariuszowi Latuszkowi – nauczycielom Gimnazjum Miejskiego
w Leżajsku za pomoc oraz sympatycznym uczniom
za wzorowe uczestnictwo w rajdzie.
W tym rowerowym rajdzie TMZL uczestniczyło 55 osób – najstarszy uczestnik rajdu miał 78 lat,
a najmłodsza, malutka Iga – 1,5 roku.
Był to kolejny bardzo udany rajd zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej. Relację fotograficzną można zobaczyć
w galerii na stronie internetowej TMZL (www.
tmzl.lezajsk.pl)
Tekst i zdjęcia
Leszek Sarzyński

15

w szkołach

Spotkanie w Komańczy

Każdego roku ss. Nazaretanki oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego organizują spotkanie placówek oświatowych w Komańczy. Odbywają
się one w rocznicę aresztowania ks. Prymasa, co nastąpiło 25 września 1953 roku w Warszawie.
W tym roku obchodziliśmy 60. rocznicę tego
wydarzenia. Z tej okazji uroczystej mszy świętej
przed klasztorem ss. Nazaretanek w Komańczy,
w asyście pocztów sztandarowych, przewodniczył
Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej ks. bp Jan Wątroba, który w swej homilii przypomniał zebranym
jak niezłomnym, odważnym i pełnym miłości człowiekiem był patron ich szkół. Podczas mszy świętej
modliliśmy się o jego rychłą beatyfikację.
Szkoła Podstawowa nr 3 w znaczący sposób
przyczyniła się do uświetnienia tej uroczystości,
chór szkolny pod przewodnictwem Pawła Palucha i Bogdana Łyko zapewnił wzruszającą oprawę

muzyczną, ponadto uczniowie, nauczyciele i rodzice przygotowali czytanie, modlitwę wiernych
i dary ofiarne.
Po mszy świętej ss. Nazaretanki zapewniły
wszystkim uczestnikom słodki poczęstunek.
Uczestnicy spotkania mogli zwiedzić muzeum
poświęcone Prymasowi, pospacerować dróżkami, którymi często wędrował, a także pomodlić się przy figurze Matki Bożej Leśnej.
Wyjazd zakończył się krótkim wypadem nad
Solinę.
Ks. kard. Stefan Wyszyński przebywał w Komańczy od 29 października 1955 roku do 28 paź-

dziernika 1956 roku. Wcześniej ks. Prymas był
więziony przez reżim komunistyczny PRL w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim oraz w Prudniku
Śląskim. Klimat Komańczy, opieka sióstr Nazaretanek i spacery po okolicy pozwoliły Prymasowi
wrócić do zdrowia i napisać Jasnogórskie Śluby
Narodu Polskiego, wygłoszone 26 sierpnia 1956
roku.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku od wielu
lat uczestniczy w tych wyjątkowych spotkaniach,
czerpiąc z nich piękne lekcje wychowania w duchu patriotyzmu i religijnym.
(ga)

Narodowe Czytanie Fredry w Leżajsku
„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w
2012 roku przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej
tożsamości. Tegoroczna edycja poświęcona
była twórczości Aleksandra Fredry.
Nasze miasto aktywnie włączyło się do akcji
„Narodowego Czytania”. 7 września 2013 roku w
Leżajsku w ratuszu miejskim utwory Fredry czytali uczniowie leżajskich szkół. W akcji uczestniczyła młodzież z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku wraz nauczycielką Małgorzatą Kowalską czytając „Zemstę”. We wspólnym czytaniu dzieł Aleksandra Fredry wzięli udział również uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 1 z nauczycielką Beatą Wójtowicz, ze Szkoły Podstawowej nr 2 uczniowie wraz
z wicedyrektor Lidią Kucharską oraz uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 3 z dyrektor Ewą Dmitrowską-Kaduk i nauczycielką Jolantą Sanecką.
Można było posłuchać fragmentów komedii i
bajek tego znakomitego komediopisarza, w szczególny sposób związanego z Podkarpaciem. W tym
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roku mija 220. rocznica urodzin Aleksandra Fredry, dlatego to jego twórczości poświęcona była
tegoroczna akcja.
Nie mogło zabraknąć również włodarzy naszego miasta burmistrza Leżajska Piotra Urbana i zastępcy Marka Karakuły.

Natomiast na rynku miejskim fragmenty „Zemsty” czytali członkowie grupy teatralnej Baratario działającej przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku.
(jk)
Fot. J. Berestka

w Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów

Zesłanie Ducha
Świętego
Jeden z feretronów dwustronnie malowanych, uwzględnionych
w Galerii Rodzimej Sztuki Sakralnej Muzeum, zdobią dwa obrazy zakomponowane w owalu, ujęte symetrycznie ułożonymi kiściami winnego grona tworzącymi wieniec. Jeden z nich ukazuje Adorację Matki
Bożej przez Świętych, drugi – będący tematem niniejszego artykułu –
scenę Zesłania Ducha Świętego.
Centrum interesującego nas przedstawienia zajmuje tronująca Matka Boża
z dłońmi modlitewnie złożonymi, odziana w jasnoczerwoną suknię i ciemnoniebieski płaszcz okrywający Jej głowę, ramiona i kolana. Postać Maryi
uderza prostotą i pokorą, zilustrowaną gestem głowy ujętej nimbem, nieznaczne odchylonej w stronę lewego ramienia oraz widokiem bosych stóp
wystających spod ubrania. Madonna znajduje się na okrągłym smukłym podwyższeniu, ku któremu prowadzą trzy stopnie
gładkich schodów z ostrymi krawędziami,
zataczającymi owalne kręgi.
Po obu stronach Matki Bożej siedzi
dwunastu Apostołów. Każdy z nich ma
na sobie tunikę i togę przewieszoną przez
ramiona. Jeden z nich, przy prawej krawędzi obrazu, dłonią lewej ręki dotyka piersi, a prawą unosi ku górze, drugi, po przeciwnej stronie, ma dłonie złożone do modlitwy. Ustawieni najbliżej widza sprawiają wrażenie postaci pierwszoplanowych,
trudnych jednak do rozpoznania z powodu braku atrybutów. Pozostali Apostołowie ukazani są do pasa bądź do ramion.
Z układów dłoni złożonych, a także z pozycji głów i twarzy z oczami wpatrzonymi w Madonnę można odczytać nastrój
emocjonalnego zaangażowania w podniosłą chwilę, której treść dopowiada trzynaście czerwonych płomyków ognia, unoszących się po jednym nad każdą głową. Scena ukazana jest na gładkim błękitnym tle, którego górną strefę wypełnia poświata niebiańska jaśniejąca wiązką długich promieni, bijących od ujętej pośrodku Gołębicy Ducha Świętego.
Scena stanowi ilustrację wydarzenia
opisanego w Dziejach Apostolskich. Z tekstu księgi dowiadujemy się, że po wstąpieniu Chrystusa do nieba Apostołowie powrócili do Jerozolimy. „Przybywszy
tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej,
Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1, 13–14). Po
kilku dniach Piotr, który zaczynał spełniać swój urząd głowy Kościoła, zaproponował, by w miejsce tragicznie zmarłego Judasza kogoś wybrać. Los
padł na Macieja.
Podczas święta Pięćdziesiątnicy, gdy wszyscy byli razem, „nagle dał się
słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały
dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które
się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch
pozwalał mówić” (Dz 2, 2–4). Z relacji pozostawionej przez św. Łukasza
wynika, że w Jerozolimie przebywali wówczas „pobożni Żydzi, pochodzący „ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum,
zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego
własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? (…) Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: Co ma znaczyć? – mówili jeden do drugiego. Upili się młodym winem – drwili inni”
Dz 2. 5–13). Wówczas Piotr, razem z Apostołami, wstał i zaprzeczył tym
przypuszczeniom. Oświadczył również, że właśnie na nich, uczniach Je-

zusa, spełniły się zapowiedzi proroka Joela, iż Pan wyleje Ducha swego na
każdego człowieka.
Jakkolwiek zdarzenie to jest momentem podstawowym w dziejach chrześcijaństwa, stanowiącym datę powstania Kościoła, to jednak w ikonografii
chrześcijańskiej, zwłaszcza po Średniowieczu, było rzadko przedstawiane.
Początkowo w sztuce bizantyjskiej scena Pięćdziesiątnicy łączona była z ilustracją Wniebowstąpienia. Najstarsze ikony, ukazujące ów temat samodzielnie, nie stanowiły wiernego odzwierciedlenia opisu zawartego w Piśmie św.
Brakowało w nich postaci Maryi, a w gronie Apostołów, zamiast św. Macieja, ukazywany bywał św. Paweł. Centrum kompozycji zajmował pusty tron
Chrystusa. Na wielu obrazach przedstawiano w tym miejscu ukoronowanego starca będącego alegorią Kosmosu, a zarazem personifikacją ludu pogańskiego. Dwanaście zwojów w jego ręku symbolizowało słowa głoszone przez
Apostołów narodom ewangelizowanym w ich własnych językach. Dopiero
w XVI w. zaczęły powstawać koncepcje z grupą Apostołów zebranych wokół Najświętszej Maryi Panny.
Tego typu ujęcia znane był w sztuce zachodniej już w X w. Obecność Bogurodzicy, o której nie ma wzmianki w opisie cudu Pięćdziesiątnicy, tłumaczono
odniesieniem do wcześniejszego fragmentu Dziejów Apostolskich (Dz 1, 14),
w którym jest mowa o Apostołach wraz
z Maryją zgromadzonych na modlitwie.
W przedstawieniach tych Najświętsza
Dziewica, ukazywana zawsze w środku sceny, symbolizowała Kościół obchodzący święto swoich narodzin. Apostołowie zaś byli jego posłańcami oświeconymi przez Ducha Świętego, obdarowanymi umiejętnością władania wszystkimi
językami świata niezbędnymi do głoszenia Ewangelii. W przedstawieniach tego
typu uczniowie zazwyczaj gestykulują
i rozmawiają, podczas gdy Matka Boża,
obdarzona pełnią łaski już w dniu Zwiastowania, pełni rolę symboliczną. W scenie tej oprócz Kolegium Dwunastu i Najświętszej Dziewicy czasem pojawia się
Maria Magdalena i inne pobożne niewiasty. Duch Święty, zawsze obecny, ukazywany był pod postacią Gołębicy ujętej
świetlistymi promieniami lub płonącym
kołem, rzadziej motywem ręki Boga. Od
XVI w. epizod ten, choć z całym uszanowaniem dla Pisma Świętego, daje pole do
swobodniejszej interpretacji. Ikonografia Zesłania Ducha Świętego przechodziła szczególny okres w średniowieczu. W epoce baroku scenę cudu Pięćdziesiątnicy Zesłania malowano często na podniebiach sklepień.
Interesujący nas obraz zawiera wiele reminiscencji przynależących do średniowiecznej i renesansowej tradycji ikonograficznej, najbardziej jednak odzwierciedla elementy znane sztuce XVIII wieku. W motywie schodów eksponowanych pośrodku sceny, służących podkreśleniu głównej roli postaci
stojącej na ich szczycie, nietrudno dostrzec rekwizyt charakteryzujący wiele późnobarokowych obrazów, ukazujących zwłaszcza Ofiarowanie Maryi
w świątyni czy też Zaślubiny Maryi z Józefem. Obraz jest dziełem nieznanego
malarza cechowego, czynnego prawdopodobnie pod koniec XVIII, a może
na początku XIX w. Kolorystykę dzieła charakteryzują blade i soczyste czerwienie oraz zielenie. Wyróżniają się błękity, które w wielu miejscach są intensywne, niemal szafirowe, w innych szarawe, przełamane bielą, a także zróżnicowanymi odcieniami brązów i czerni. Szczególnie znamienną cechę warsztatu plastycznego stanowi sposób prezentowania twarzy o niemal identycznie malowanych łukach brwiowych, ustach okolonych zarostem i profilach.
Godna uwagi wydaje się również maniera, czytelna w modelowaniu za pomocą ciemniejszych tonacji koloru lokalnego światłocieni oraz fałd, które
choć miękkie w swej formie, sprawiają wrażenie grubych i w pewnym stopniu nie podkreślających anatomii ciała.
Tekst i zdjęcie
o. dr Efrem Obruśnik OFM
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Projekt o wędrowaniu

We wrześniu br. w Zespole Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku (Technikum nr 2)
dobiegła końca realizacja projektu Comenius pt. „Wanderung”.
Projekt ten realizowany był w klasach Technikum Zespołu Szkół, kładziono w nim nacisk na
rozwój umiejętności posługiwania się językiem
niemieckim oraz aspektów związanych z szeroko rozumianą wędrówką – jako główny motyw
projektu.
Uczniowie i nauczyciele uczestniczący w projekcie, w sumie 32 osoby, mogły w trakcie dwóch
lat trwania projektu nabyć wiedzę i umiejętności, które w znaczący sposób wzbogaciły ich intelektualnie, naukowo czy emocjonalnie. Każdy
z uczestników projektu zyskał również nowych
przyjaciół w Europie – w słonecznych Włoszech,
w uporządkowanych Niemczech, w orientalnej
Turcji, w malowniczej Rumunii czy w radosnych
Czechach.
Ostatnie dwie wizyty odbyły się Włoszech (w
marcu 2013) oraz w Czechach (w maju 2013).
Wizytę w pięknej Italii zaplanowano tylko dla
nauczycieli w terminie 18–22 marca br. W Polsce przeżywaliśmy wówczas kolejny atak zimy,

RYMY O ŚWIETLICY
Świetlica szkolna działająca przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Leżajsku zorganizowała
konkurs, którego tematem była najciekawsza rymowanka na temat świetlicy.
9 października br. nastąpiło uroczyste wręczenie laureatom konkursu nagród i upominków. W
konkursie zwyciężyła Dominika Skwara, drugie
miejsce zajęła Weronika Czech, a trzecie – Julia Białkowska i Wiktoria Bucior, na czwartym
uplasował się Bartek Różak. Laureatom gratulujemy.
Anna Frań
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a Corato przywitało nas słońcem i temperaturą
ok. 15–18 stopni Celsjusza. Motywem przewodnim spotkania był średniowieczny zamek cesarza
Fryderyka II Castel del Monte, który do dziś kryje przed naukowcami liczne tajemnice. Zwiedzanie tego obiektu połączone było z prezentacjami
przygotowanymi przez uczniów miejscowego Liceum Klasycznego – gospodarza spotkania. W
bogatym programie wizyty znalazło się ponadto
zwiedzanie Corato z muzeum miejskim, wizyta w
ratuszu i spotkanie z władzami miasta, zwiedzanie Ruvo oraz nadmorskiego miasteczka Trani z
jego uroczą starówką, romańsko-gotycką katedrą,
dzielnicą żydowską i portem. W trzecim dniu gospodarze zapoznali nas z lokalną kulturą i tradycją regionu Apulii. W miejscowych wytwórniach
poznaliśmy technologie wyrobu makaronu oraz
produkcji oliwy z oliwek a w specjalistycznym gospodarstwie – lokalnego sera. Tam też przygotowano i podano kolację z tradycyjnymi potrawami
lokalnej kuchni. Spotkanie połączone było z prezentacją apulijskich tańców ludowych i wspólną
zabawą. Wizytę kończyło zwiedzanie stolicy regionu – miasta Bari. Wśród licznych atrakcji i zabytków (starówka, fortyfikacje miejskie, zamek,
średniowieczne kościoły) nie zabrakło akcentu
polskiego, bowiem w miejscowej bazylice św. Mikołaja znajduje się grobowiec polskiej królowej,
żony Zygmunta Starego – Bony Sforzy.
Czechy. W dniach 27–30 maja br. ośmiu
uczniów z Technikum nr 2 (Katarzyna Majder,
Aleksandra Gronowicz, Karolina Słabiak, Magdalena Jaworowska, Dominik Książek, Patryk Łęcki, Jacek Czapla, Krzysztof Jaworowski) oraz 4 na-

uczycieli (J. Maj, E. Kwitkowska, D. Polańska, M.
Sudoł) wzięło udział w ostatnim spotkaniu projektu Comenius „Wanderung” („Wędrówka”), które odbyło się w Czechach, w uroczym miasteczku
Rymarov. Tym razem głównym elementem spotkania był motyw wędrówki pieśni.
Uczniowie uczestniczyli w licznych warsztatach muzycznych, malarskich czy sztuki aktorskiej przełamując bariery językowe czy emocjonalne. Punktem kulminacyjnym spotkania był
wielki koncert uczniów i nauczycieli ze szkoły w
Rymarovie. Nawet nasze dwie nauczycielki i nauczycielka z Włoch zaśpiewały w profesjonalnym
chórze...
Kreatywnej pracy towarzyszyła również wędrówka po pięknej okolicy miasta Rymarov, obejrzano wodospady Resov, zwiedzano historyczne
miasto Olomouc. Wszyscy wrócili do domów pełni wrażeń wspominając jeszcze wiele razy w szkole ten wyjazd.
Ewa Kwitkowska
Fot. Andrzej Tofilski

Ratuj siebie i innych

We wrześniu br. uczniowie z klas IV–VI Szkoły Podstawowej nr 3 uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych „Szanuj zdrowie – ratuj życie”.
Zajęcia prowadził ratownik medyczny, który opowiedział dzieciom o zagrożeniach związanych ze składnikami napojów energetycznych i
gazowanych oraz z substancjami zawierającymi
konserwanty i sztuczne barwniki.
Uczył też uczniów, jak należy udzielić pierwszej
pomocy w przypadku krwotoku, utraty przytomności, zadławienia się przez
małe dziecko oraz w sytuacjach innych wypadków.
Dzieci mogły także
przećwiczyć, jak należy
prawidłowo wezwać pogotowie do wypadku. Ratownik zapoznał uczniów również z zagrożeniami związanymi z paleniem papierosów. Jego przekaz był interesujący, potrafił przyciągnąć uwagę odbiorców,
ponieważ dzielił się z pasją swoimi doświadczeniami z pracy w pogotowiu. Uczniowie aktywnie
i chętnie uczestniczyli w

zajęciach, temat uzależnień ich bardzo zaciekawił, bo zadawali dużo pytań, na które prowadzący
cierpliwie i wyczerpująco odpowiadał.
Warsztaty profilaktyczne zostały sfinansowane
z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(er)

PROFILAKTYKA PRZEZ TEATR

Rosnąca liczba zachowań problemowych wśród dzieci i młodzieży a także pojawianie się nowych zagrożeń dla ich prawidłowego rozwoju wywołują coraz większy niepokój dorosłych. Instytucją, od której oczekuje się rozłożenia parasola ochronnego, jest głównie szkoła.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, realizuje
znane, rekomendowane programy profilaktyczne oraz tworzy własne programy autorskie. Jednym z nich jest uczniowski teatr profilaktyczny,
który działa od września 2011 roku. Uczestnikami zajęć są uczennice i uczniowie z klas IV–VI.
Pracują oni pod kierunkiem pedagoga szkolnego – Ewy Rejman.
Celem działania teatru profilaktycznego jest
przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole,
zwiększenie poczucia własnej wartości uczniów,
kształtowanie szacunku dla własnego życia i zdrowia; kształtowanie postaw empatii, uwrażliwianie
dzieci na potrzeby innych ludzi, uczenie ich tolerancji, promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie zainteresowań uczniów, wdrażanie ich do aktywnego spędzania wolnego czasu, a także zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące z nierozważnego korzystania z komputera i internetu.
Zaletą teatru profilaktycznego tworzonego
przez samych uczniów jest to, iż czują się oni odpowiedzialni za realizowanie działań profilaktycznych w szkole, angażują się w te działania oraz że
przekaz płynący od uczniów bardziej trafia do ich
rówieśników. Ponadto uczestnictwo w zajęciach
teatralnych wyzwala ich twórczy potencjał, po-

zwala realizować ich pasje i zainteresowania sztuką sceniczną. Młodzi aktorzy są bardzo kreatywni, wnoszą wiele własnych pomysłów w kształt
przedstawienia, mają swoje artystyczne wizje i realizują je. Daje im to wiele satysfakcji, szczególnie
wtedy, gdy ich wysiłki są doceniane przez widzów
oraz dorosłych, ważnych w ich życiu.
Teatr profilaktyczny z SP 3 prezentuje swoje
spektakle przed społecznością szkolną, ale uczestniczy także w powiatowym konkursie Drama Profilaktyczna, organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Leżajsku i Miejskie
Centrum Kultury. Temat tegorocznej Dramy
brzmiał: „NIE KLIKASZ – NIE ZNIKASZ –
komunikacja nie tylko przez portale społecznościowe”. Zespół teatralny z SP 3 zaprezentował „Historię pewnej Kasi i jej przyjaciela” i
zdobył II miejsce. Przedstawienie to obejrzeli
również wszyscy uczniowie w ramach programu realizowanego w szkole „Bezpieczny Internet”. Uczestniczki i uczestnicy teatru profilaktycznego poprzez bardzo sugestywną grę
aktorską przestrzegali swoich kolegów przed
niebezpieczeństwami płynącymi z Internetu.
Występ spotkał się bardzo żywym przyjęciem
ze strony publiczności.
(re)

Na kolonii
w Gąsawie
W czasie wakacji, w dniach 9–18 lipca br.
grupa 30 dzieci w wieku 7–15 lat z Leżajska
przebywała na kolonii w Gąsawie koło Biskupina. Listę uczestników kolonii przygotował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Koloniści zakwaterowani byli w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych. W sumie, w ośmiu grupach
było ich 90. – także z innych miejscowości: Białopola, Nałęczowa, Zebrzydowic, Końskowoli i
Przesmyków. Opiekę nad nimi sprawowała wykwalifikowana i doświadczona kadra. Warunki mieszkaniowe były dobre, posiłki też. Koloniści do dyspozycji mieli świetlicę, boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki plażowej, tenisa, plac zabaw i strzeżone kąpielisko nad Jeziorem Gąsawskim. Życie kolonistów pełne było zabaw, gier, turniejów sportowych, zajęć informatycznych i wycieczek do okolicznych miejscowości, miedzy innymi do Biskupina, Torunia, Poznania, Kruszwicy, Inowrocławia, Torunia, Gniezna.
Uczestniczyli też w Otwarciu Mistrzostw Europy w Hokeju na trawie oraz Weneckiej Nocy z
Parowozami. Zobaczyli naprawdę bardzo wiele:
Katedrę Gnieźnieńską, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Muzeum Kolejki Wąskotorowej,
Zamek Krzyżacki, Osadę Słowian, pomnik Leszka Białego.
Podczas apelu podsumowującego turnus wzorowi koloniści otrzymali dyplomy i nagrody.
Koszt kolonii to 20 970 złotych, które wyasygnowane zostały z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(jab)

Sanepid dziękuje
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku z uwagi na zbliżający się
termin zakończenia w październiku 2013 r.
ogólnopolskiego projektu Bloomberg „Odświeżamy nasze miasta – TOB3CIT”
uprzejmie dziękuje Państwu za publikację
wszystkich artykułów prasowych dotyczących profilaktyki antytytoniowej.
Mam nadzieję, że nasze wspólne działania edukacyjno-informacyjne w ciągu ostatnich dwóch lat przyczyniły się do zwiększenia wiedzy mieszkańców powiatu leżajskiego na temat konsekwencji zdrowotnych wynikających z narażenia na dym tytoniowy.
Bardzo dziękuję za owocną współpracę
oraz zachęcam do dalszego zaangażowania
w działania na rzecz zdrowia naszego społeczeństwa.
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Leżajsku
lek. med. Leszek Solarz
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zdrowie i uroda
sekrety garnka

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

Jesienne
gotowanie

Jesień już bardzo dominuje w przyrodzie,
z każdym dniem pokazuje nam swe chłodniejsze oblicze, wciąż jednak oferując duży
wybór świeżych owoców i warzyw.
Warzywa strączkowe to różne grochy, fasole,
soja, soczewica, ciecierzyca, bób ale też zielony
groszek i fasolka szparagowa. W potrawach można je łączyć z mięsem, wędlinami, warzywami,
nadają się do sporządzania dań samodzielnych,
farszów lub dodatków do innych potraw. Cenione są za wartościowe białko, dużą ilość błonnika.
Ze względu na zawartość węglowodanów złożonych dają uczucie sytości. Przyprawy i zioła np.
majeranek, tymianek ułatwiają trawienie, nadają
aromat potrawom, które podane gorące rozgrzewają i sycą. Niektórzy nie stosują ich w żywieniu
ze względu na właściwości wzdymające. Mimo to
warto włączyć je do swojego jadłospisu chociaż
2–3 razy w tygodniu.
Soczewica jak i inne warzywa strączkowe zawiera błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny w wodzie. Jeden obniża poziom cholesterolu
i glukozy we krwi, co zmniejsza ryzyko rozwoju
chorób układu krążenia i cukrzycy, a drugi zapobiega rozwojowi raka jelita grubego. Witaminy z
grupy B, np. kwas foliowy, sole mineralne: żelazo,
miedź, fosfor, potas chronią przed chorobami serca i udarem mózgu. Soczewica zawiera też dużo
białka, mało tłuszczu i kalorii.

TYLKO TY

pod redakcją
Małgorzaty Jakubowskiej

Królewska
uroda

Barbara Radziwiłłówna mogła sobie pozwolić na najdroższe kosmetyki świata.
Sprowadzano dla niej rozmaite wschodnie
pachnidła czy kosztowne kremy ze sproszkowanymi klejnotami. Ona jednak najchętniej używała swojskiego korzenia ślazu czyli prawoślazu lekarskiego.
Jest on bogaty w witaminy zwłaszcza A, C, D, E
i z grupy B. Zawiera też asparaginę, pektyny, skrobię, betainę, sole mineralne i garbniki.
Kosmetyczne właściwości prawoślazu:
Łagodzi podrażnienia – ekstrakt prawoślazu
działa przeciwzapalnie, łagodzi wszelkie podrażnienia i koi wrażliwą skórę. Sprawdza się przy silnych zmianach zapalnych a nawet przy oparzeniach.
Zmiękcza skórę – dodatek prawoślazu np. do
kremów na dzień delikatnie zmiękcza i wygładza
skórę przez co jest przyjemna w dotyku.
Regeneruje – zdolność do regeneracji skóry to
według naukowców klucz do zachowania młodego wyglądu. Prawoślaz nie tylko działa w stanach
zapalnych ale i pobudza komórki do regeneracji,
tak by skóra długo zachowała młodość.
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Wyjątkowo zasobna w składniki odżywcze jest
soja. Ma wszystkie niezbędne aminokwasy, witaminy z grupy B, witaminę C i witaminę E, B-karoten, kwasy tłuszczowe omega-3, wapń, żelazo i
inne biologicznie czynne związki. Składniki te są
szczególnie cenne dla kobiet dojrzałych, chronią
je przed osteoporozą, nowotworami i chorobami
serca . Z ziaren soi sporządza się mleko sojowe,
kotlety i płatki, serki tofu o różnej konsystencji.
Tofu ma łagodny smak i zapach, dlatego należy stosować go z potrawami i sosami bardziej
wyrazistymi. Może zastępować mięso oraz ser w
wielu potrawach. Ma bardzo dużo białka, wapnia i nie zawiera cholesterolu. Serki tofu miękkie
mogą być wykorzystywane do zagęszczenia konsystencji zup, a te twarde pokrojone w kostki dodaje się do podsmażanych warzyw, gulaszu, zapiekanek. Soja i produkty sojowe dominują w kuchni dalekiego wschodu, stąd jego mieszkańcy rzadziej chorują na choroby nowotworowe, układu
krążenia i serca.
Tofu z warzywami
Składniki: 25 dag tofu, mała róża brokułów,
sos sojowy, mała papryka, 10 dag grzybów shitake lub pieczarek, oliwa z oliwek. Wykonanie:
tofu pokroić na małą kostkę, paprykę umyć, osuszyć, usunąć nasiona, pociąć na kawałki, grzyby
opłukać, drobno pokroić. Brokuły opłukać, osączyć, podzielić na małe różyczki i wrzucić na 3
min do osolonej gotującej wody, potem odcedzić.
Na głębokiej patelni rozgrzać oliwę, wrzucić paprykę i grzyby, krótko podsmażyć, dodać kostki
tofu i brokuły. Smażyć wszystko jeszcze 3–4 minuty, na koniec przyprawić do smaku sosem sojowym. Podawać z grzankami, tostami lub ryżem.
Kotlety z grochu
Składniki: 3 szklanki grochu, fasoli lub bobu
(może być mrożony), 3 średniej wielkości ziemniaki, cebula, 2 jaja, łyżka ziaren sezamu, bułka
tarta, tłuszcz do smażenia, majeranek, pieprz, sól.
Wykonanie: groch lub fasolę przebrać opłukać, za-

lać wrzątkiem, odstawić na 3–4 godziny (bobu nie
trzeba moczyć), odcedzić po czym zalać gorącą
wodą i ugotować. Miękki groch odsączyć na durszlaku, ostudzić i zemleć. Ziemniaki i cebulę umyć,
obrać i opłukać. Ziemniaki ugotować i przecisnąć
przez praskę, a cebulę drobno pokroić i podsmażyć na 2–3 łyżkach oleju. Do zmielonego grochu
dodać, ziemniaki, cebulę, żółtko i jajo. Wyrobić na
gładką masę, przyprawiając do smaku solą, pieprzem i majerankiem. Jeśli masa będzie za rzadka,
zagęścić ją 1–2 łyżkami tartej bułki (do kotletów z
bobu można też dodać 10 dag bryndzy). Uformować z masy małe kotlety, obtoczyć je w bułce tartej
wymieszanej z sezamem, posmarować pianą ubitą z białka. Za pomocą łopatki , ostrożnie kłaść kotlety na rozgrzany na patelni tłuszcz i smażyć z obu
stron na rumiano. Podawać z kaszą gryczaną i sosem pieczarkowym oraz pikantną surówką.
Żeberka zapiekane z fasolą
Składniki: 75 dag żeberek, pół szklanki fasoli perłowej, 2 cebule, 2–3 łyżki keczupu, pół łyżki smalcu, liść laurowy, majeranek, przyprawa
typu jarzynka, sól, pieprz. Wykonanie: Żeberka
wypłukać, podzielić na porcje, posypać przyprawą, pieprzem, zrumienić na mocno rozgrzanym
tłuszczu. Przełożyć do rondla, podlać niewielką
ilością wody i dusić na wolnym ogniu pod przykryciem, tak długo aż będą miękkie. Namoczoną
wcześniej fasolę ugotować w świeżej wodzie z dodatkiem liścia laurowego, posolić (sól dodać pod
koniec gotowania. Gotową fasolę odcedzić. Umytą i obraną cebulę drobno posiekać, przesmażyć
na pozostałym na patelni tłuszczu, wymieszać z
fasolą i majerankiem, doprawić do smaku. Z wystudzonych żeberek usunąć kości, a mięso ułożyć
w natłuszczonym naczyniu, podlać odrobiną sosu
z duszenia, posmarować keczupem, na wierzchu
rozłożyć równą warstwą fasolę z cebulą. Przykryć
folią aluminiową i zapiec 15–20 minut. Podawać
z ziemniakami puree i surówką z kiszonej kapusty lub korniszonami.

Reguluje poziom nawilżenia – prawoślaz
wpływa na stopień utraty wody przez naskórek
dzięki czemu jest w stanie przeciwdziałać wysuszaniu skóry.
Chroni przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – zanieczyszczenia, spaliny
samochodowe, zmienne temperatury, dym papierosowy; to tylko niektóre ze szkodliwych czynników na, które codziennie narażona jest skóra.
Pod ich wpływem szybciej starzeje się, ale i jest
bardziej podatna na wpływ wolnych rodników.
Prawoślaz tworzy na skórze ochronny filtr, który
chroni ją przed utratą wody i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
Przynosi ulgę zmęczonym i podrażnionym
oczom – kompres z prawoślazu cudownie koi i
regeneruje zmęczone i zapuchnięte oczy. Już po
kilku minutach są w lepszej kondycji i gotowe do
dalszej pracy.
Także dziś renomowane firmy kosmetyczne
chętnie go wykorzystują jako składnik swoich kremów i maseczek. Można je jednak przygotować samodzielnie – jak za czasów królowej Barbary.
Domowa maseczka
regenerująco-łagodząca z prawoślazu
Namocz jedną łyżkę rozdrobnionego korzenia
prawoślazu w połowie szklanki letniej wody i pozostaw na 30 minut, a następnie przecedź. Dwie
łyżki naparu połącz z drobno rozdrobnioną garścią płatków owsianych i łyżką gęstego jogurtu naturalnego. Starannie wymieszaj i nałóż na
oczyszczoną skórę twarzy. Po kwadransie zmyj
ciepłą wodą.

Tonik ślazowo-różany
Weź 4 łyżki obranego korzenia ślazu i 1½
szklanki wody różanej, łyżeczkę miodu pszczelego. W porcelanowej miseczce zalej korzeń
szklanką wody różanej, przykryj i odstaw na całą
noc. Potem przecedź przez sito, podgrzej lekko
(do temperatury ciała) resztę wody różanej (1/2
szklanki) i rozpuść w niej miód. Zmieszaj oba płyny i przelej do ciemnej butelki ze szczelnym zamknięciem.
Balsam ślazowy
10 łyżek rozdrobnionego korzenia ślazu zalej
w porcelanowym naczyniu litrem zimnej wody.
Odstaw na noc do naciągnięcia, przecedź przez
sito. Smaruj nim ciało po kąpieli – zwłaszcza jeśli
masz zanieczyszczoną skórę. Balsam podleczy ją,
wygładzi i zmiękczy.
Krem ślazowy
Weź 40 g balsamu ślazowego, 15 g lanoliny,
30 g olejku migdałowego, 5 g wosku pszczelego
oraz 5 kropli olejku aromatycznego np. jałowcowego. Lanolinę i wosk rozpuść w kąpieli wodnej, dodaj olejek migdałowy i podgrzej do około 60 stopni, cały czas mieszając. Osobno podgrzej balsam ślazowy – także do 60 stopni (nie
mocniej, bo straci część cennych właściwości).
Po zdjęciu z ognia zmieszaj oba płyny, dodając
po kropelce olejku zapachowego. Wystudzony
krem (uniwersalny o właściwościach nawilżających i leczniczych, na dzień i na noc) przełóż do
czystego pojemniczka.

sport

Drugie miejsce
dla UKS Trójka
27 września br. przed meczem Asseco
Resovii z Cerrad Czarnymi Radom na sali
sportowej SP nr 3 rywalizowały zespoły
chłopców w minisiatkówce.
Na zaproszenie Jana Macha, trenera UKS Trójka, na mini turniej przybyły dwa zespoły LUKS
Chobrzany oraz dwa zespoły Resovii Rzeszów.
W wyniku rywalizacji systemem „każdy z każdym” najlepsi okazali się siatkarze z pierwszego
zespołu Resovii Rzeszów, których kapitanem jest
syn Andrzeja Kowala, trenera Asseco Resovii.
Drugie miejsce zajęli nasi siatkarze, którzy ulegli tylko zwycięzcom turnieju 16:26 oraz pokonali LUKS Chobrzany I 25:18, Resovię II 25:15 oraz
Chobrzany II 25:12. Na trzecich miejscach uplasowały się Resovia II i Chobrzany I oraz LUKS
Chobrzany II. Bezpośrednio po turnieju zespoły udały się na halę ZST na mecz Asseco Resovii
i Cerrad Czarni Radom.
(jm)

ORLIK VOLLEYMANIA 2013
Mamy radosną wiadomość! Dwa leżajskie kluby siatkarskie działające przy Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku tj. UKS „Trójka” Leżajsk oraz MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa
Sarzyna stworzyły jeden wspólny zespół złożony z dziewcząt z roczników 2000 i 2001 reprezentujący miasto Leżajsk w trzeciej edycji turnieju Orlik Volleymania.
Młode leżajszczanki nie mogły zagrać na
orliku z powodu brzydkiej pogody i musiały
przenieść się na halę gimnazjum nr 7 w Rzeszowie. Chyba mamy szczęście do takiego rozwoju
wydarzeń, ponieważ – podobnie jak przed rokiem – nasze siatkarki wygrywają Volleymanię
na etapie wojewódzkim! dziewczyny pokonały
pewnie UKS San Lesko 2:0 i Gimnazjum Krasne 2:1 awansując tym samym do Finału Makroregionu, który odbył się 24 września br. w
Starym Sączu.
Był to Finał Makroregionu Turnieju Orlik
Volleymania 2013. Po rozegraniu trzech meczy
w grupie tj,: Leżajsk – Sparta Kraków 2:0 (15:9,
16:14); Leżajsk – Oświęcim 2:0 (15:5, 15:7); Leżajsk – Zaleszany 2:0 (15:8, 15:9) młode leżajszczanki wygrały swoją grupę a tym samym wywalczyły AWANS DO MISTRZOSTW POLSKI, które odbyły się w piątek, 27 września br. w Poznaniu. Serdecznie gratulujemy młodym siatkarkom
i dziękujemy naszym sponsorom Miastu Leżajsk
oraz Elektrociepłowni Nowa Sarzyna.

„IKO TATARIA CUP”
Kolejny sezon szkoleniowy Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate rozpoczął się Ogólnopolskim Młodzieżowym Turniejem Karate „IKO TATARIA CUP”, rozegranym 21 września 2013
roku w hali sarzyńskiego MOSiR-u.

Impreza była częścią obchodów 40 rocznicy
powstania miasta Nowa Sarzyna. Swoim honorowym patronatem „TATARIĘ 2013 ” objęli: Ambasada Japonii w Polsce, Wojewoda Podkarpacki. Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz
Starosta Leżajski.
W zawodach udział wzięło 165 zawodników
reprezentujących 14 klubów (24 Dojo). Sędzią
głównym turnieju był Shihan Jacek Czerniec
(5 dan). Po oficjalnym otwarciu, którego dokonał burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Jerzy Paul wraz z obecnymi: Burmistrzem Leżajska
Piotrem Urbanem i Prezesem LKKK Mirosławem

Hołdą rozpoczęły się zmagania zawodników na
trzech matach.
W ramach zawodów oprócz rywalizacji w
kumite i kata rozegrane zostały zawody dla najmłodszych zawodników LKKK. Młodzi adepci
karate z Dojo zrzeszeni w LKKK swoje pierwsze zawodnicze kroki stawiali w konkurencjach
„kumite pierwszy krok” i w „walce na tarczach”.
Dla najmłodszych karateków była to pierwsza
okazja do oswojenia się z atmosferą panującą
na tego rodzaju zawodach, do poznania etykiety obowiązującej na macie i zdobycia pierwszych trofeów.
Zawodnicy Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate zdobywając indywidualnie 14 pierwszych, 16
drugich i 16 trzecich miejsc wywalczyli dla LKKK
drużynowe pierwsze miejsce.

Niestety, ze względów czysto sportowych
(wcześniejsze zgłoszenie się do turnieju młodziczek w Przemyślu rozegranego 28 września br.)
zespół z naszego miasta nie wziął udziału w poznańskich mistrzostwach.
Skład zespołu: Sara Kosiarska, Sabina Franus,
Olga Zatońska, Nina Wojnar, Gabriela Bełz oraz
trener Daniel Domagała.
(sda)

Drużynowo drugie miejsce zajął Bielski Klubu
Kyokushin Karate, a trzecie UKS BUSHI z Warszawy.
Dziękujemy gościom, którzy przybyli na organizowany przez nasz klub turniej Gratulujemy wszystkim zawodnikom wysokiego poziomu
sportowego. Podziękowania kierujemy również
do wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania i sprawnego przebiegu sarzyńskiego turnieju, a w szczególności władz samorządowych
regionu, zarządu klubu, działaczy, sędziów, obsługi medycznej, sympatyków i kibiców.
(rk)
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na ryby
W niedzielę 13.10.2013 r. rozegrano ostatnie zawody wędkarskie koła PZW „San” w Leżajsku. Mimo, że pogoda sprzyjała wędkowaniu
(było ciepło) to ryby nie bardzo współpracowały.
Z prawie 20 zawodników, po jednej rybie złowiło
4 osoby. Oto wyniki:
1. Paweł Burek – 600 pkt.
2. Witek Mączka – 550 pkt.
3. Jan Gondek – 230 pkt.
Przy okazji tych zawodów nasunęła mi się taka
refleksja jak bardzo nie doceniamy tego co mamy
obok. Tylko brak ścieżki wzdłuż biegu Sanu jest
przeszkodą dla swobodnego oglądania tego co
tam można zobaczyć. Kaliny, głogi, trzmieliny

KĄCIK SZACHOWY
Witam w kolejnym numerze BM.
Wszystkich najmłodszych zapraszam do
udziału w zajęciach szachowych, które od
listopada organizowane będą w dwóch
grupach w MCK w Leżajsku w każdy
czwartek w godz. 17–19.
Tradycyjnie także polecam rozwiązanie
zadań szachowych.
Powodzenia!!!
Rozwiązania zadań z ostatniego kącika szachowego w BM:
Zad. 1 He7, Kg8, He8, W:e8, W:e8 –
mat, zad. 2 g7, H:g7, H:h6, H:h6, W:g8 –
mat, zad. 3 W:h6+, K:h6, Hg5, Kh7, Hh5
– mat, zad. 4 Ha5+, K:a5, Wa4, b:a4, b4
– mat.
Andrzej Mazurkiewicz

obwieszone owocami, ich liście w różnych odcieniach czerwieni i pomarańczy. Drzewa pokryte
dzikim chmielem, uginające się od szyszek. Setki
(!) dzikich kaczek na rzece, majestatyczne jastrzębie, kolorowe zimorodki. Dzikość i naturą po którą jeździmy do Parków Narodowych jest na wy-

ciągnięciu ręki! A jak pięknie byłoby spłynąć kajakami np. od ujścia Wisłoka do Starego Miasta,
lub nawet dalej Krzeszowa. Niesamowita byłaby
też trasa rowerowa, „krosowa”, od mostu w Rzuchowie do starego Miasta i drugą stroną rzeki, od
Starego Miasta do Rzuchowa.

Grand Prix 2013
Po całorocznej zaciętej rywalizacji mamy zwycięzców. Podium zdominowali ojciec i syn –
Edward i Paweł Burkowie. „Przedzielił” ich Kol.
Zbigniew Zalot. Gratulacje!

Wyniki Grand Prix 2013:
1. Paweł Burek – 91 pkt.
2. Zbyszek Zalot – 89 pkt.
3. Edward Burek – 78 pkt.

Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe)
Zadanie 1.

Zadanie 3.

Zadanie 2.

Zadanie 4.
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O Puchar Burmistrza
4 października br. na boisku „ORLIK” przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku został rozegrany Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Piotra Urbana „Leżajsk 2013”.
Turniej został zorganizowany w ramach ogólnopolskiej akcji na rzecz rozwoju sportu młodzieżowego. Wzięły w nim udział drużyny SP nr 1,
SP nr 2 i SP nr 3 z Leżajska, natomiast Gminę
Leżajsk reprezentowała drużyna UKS „Lotnik”
Wierzawice. W skład drużyn wchodziły dzieci z klas od IV do VI. W rywalizacji na boisku
do ostatniego gwizdka sędziego nie można było
wskazać drużyny najlepszej, o miejscach decydowała różnica zdobytych i straconych bramek w
kolejnych meczach.
W rezultacie Puchar Burmistrza pojechał do
UKS „Lotnik” Wierzawice, drugie miejsce zajęła SP nr 3, trzecie – SP nr 2, miejsce czwarte

ju zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku wraz ze Szkołą Podstawową nr 1.
Wojciech Surma
Fot. Janusz Berestka

SP nr 1. Najlepszym zawodnikiem turnieju został M. Świerzawski, najlepszym bramkarzem
turnieju został M. Mierzwa , a najlepszym strzelcem J. Fusiarz.
Podziękowania kieruję na ręce Pana Burmistrza Piotra Urbana za ufundowanie Pucharu
oraz za gorący doping podczas rywalizacji na boisku. Słowa wdzięczności przesyłam dyrektorowi
ZSL w Leżajsku Zbigniewowi Trębaczowi za udostępnienie boiska „Orlik” oraz Państwu Halinie i
Tadeuszowi Kwaśnym za sponsoring poczęstunku dla dzieci uczestniczących w turnieju. Dziękuję nauczycielom i opiekunom drużyn za przygotowanie zawodników i uczestnictwo w turnie-
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Najpiękniejsze posesje 2013

I

5 września 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Leżajsku rozstrzygnięty został „Konkurs na najpiękniejszą posesję” roku 2013 na terenie miasta Leżajska.
Komisja powołana przez Burmistrza Leżajska do oceny nieruchomości
w składzie: Ewa Jagusiak (architekt miejski) – przewodnicząca komisji oraz
członkowie: Jerzy Jarosz (radny, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Spraw Społecznych), Stanisław Brzuzan (właściciel firmy „KAROL”, zajmującej się utrzymaniem zieleni miejskiej) i Beata Jodkowska (inspektor ds.
ochrony środowiska) dokonała w miesiącach letnich bieżącego roku przeglądu posesji mieszkalnych indywidualnych położonych na terenie miasta
Leżajska, zwracając uwagę na zagospodarowanie poszczególnych nieruchomości, a w szczególności na:
 stan techniczny i wygląd budynków, w tym elewacji frontowych,
 wygląd i stan ogrodzeń,
 stan zieleni wokół budynków: trawniki, rabaty, ogródki, balkony,
 ogólny widok posesji z ulicy.
Po przeglądzie nieruchomości oraz dokonaniu ich oceny, komisja postanowiła ostatecznie przyznać następujące nagrody:
I miejsce
posesji Państwa Katarzyny i Sebastiana Babisiów
przy ul. Studziennej
II miejsce
posesji Państwa Alicji i Stanisława Słychanów
przy ul. Burmistrzów Zawilskich
III miejsce
posesji Państwa Doroty i Henryka Wareniców
przy ul. Podzwierzyniec
Komisja uważa, że na uznanie zasługują właściciele również innych posesji, które co roku plasują się w ścisłym finale konkursu, lecz nie wszystkie
mogą zostać nagrodzone, a także właścicieli nieruchomości nagrodzonych
i wyróżnionych w konkursach w poprzednich latach, którzy zgodnie z regulaminem konkursu nie mogą otrzymać ponownie nagród.
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