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dzień za dniem
Od lewej: Marta Siuzdak, Piotr Urban, Helena i Antoni Grabarzowie,
Anna i Stanisław Smyczowie, Elżbieta Piątkowska, Marek Karakuła.

Fot. Janusz Berestka

Znów na podium
Zofia Turosz i Ryszard Dryps tym razem reprezentowali Ziemię Leżajską na XVIII Mistrzostwach
Europy Weteranów w LA, które odbyły się w dniach 15 – 25 sierpnia br. na stadionie w Zittan w Niemczech.

Złote gody
20 września br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Leżajsku odbyła się uroczystość uczczenia 50-lecia pożycia małżeńskiego. Świętowały dwie pary małżeńskie z Leżajska: Helena i Antoni Grabarzowie oraz Anna i Stanisław Smyczowie.
Pary udekorowane zostały medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego a wręczonymi przez Burmistrza Leżajska Piotra Urbana.
Spotkanie odbyło się w miłej i sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, życzenia, kwiaty, upominki od samorządu miejskiego. Po części oficjalnej jubilaci zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek, któremu towarzyszyły chwile wspomnień.
(ep)

znów na podium
Zofia Turosz zdobyła srebrny medal w biegu
na 10 km w kat. wiekowej W-70. Przegrała z mistrzynią świata z Portugalii. Na trzecim miejscu
uplasowała się zawodniczka z Anglii. Drugi raz
stanęła na podium po biegu na dystansie 5 km.
Zdobyła brązowy medal ulegając zawodniczkom
z Portugalii i Niemiec.

Ryszard Dryps natomiast wziął udział w biegu
na 1500 m w kategorii wiekowej M-55. Wywalczył
srebrny medal. Uległ zawodnikowi z Rosji, a wyprzedził halowego rekordzistę i mistrza świata w
tej kategorii z Francji.
(bwl)
Medaliści: Zofia Turosz
i Ryszard Dryps
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Święto MB Siewnej
8 września w kościele katolickim obchodzone
jest święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny nazywane też świętem Matki Boskiej Siewnej.
Tego dnia rolnicy dziękują za zebrane plony ziemi i efekty swej pracy, przynoszą do kościołów
ziarno do poświęcenia przed zasianiem, by plon
był obfitszy.
Od trzynastu lat do Bazyliki w Leżajsku z okazji
tego święta przybywają nie tylko rolnicy z wień-

cami na Powiatowe Dożynki, ale też pielgrzymują
kompanie honorowe służb mundurowych: żołnierzy, strażaków, policjantów, służby granicznej, celnej, więziennej, od pięciu lat również Straży Marszałkowskiej Sejmu RP, a także młodzieży z Jednostki Strzeleckiej w Leżajsku. Tak było i w tym
roku.
Podczas koncelebrowanej mszy św., której
przewodniczył o. Herkulan Malczuk OFM, Ar-

cybiskup Kijowsko-Żytomierski na Ukrainie dokonało się uroczyste zawierzenie służb mundurowych Matce Boskiej Leżajskiej. W homilii, poświęconej Matce Bożej, arcybiskup o. Herkulan
zwrócił się też do tych, którzy od wieków żywią i
bronią. Podziękował im za trud ciężkiej, codziennej pracy. Poświęcił też dożynkowe wieńce przyniesione przez delegacje rolników z różnych miejscowości Ziemi Leżajskiej.
W uroczystości wzięli udział – oprócz pielgrzymów, przedstawicieli władz województwa podkarpackiego oraz samorządów lokalnych – parlamentarzyści z senator Janiną Sagatowską i posłem Zbigniewem Rynasiewiczem.
Tekst i fot. (bwl)

Dworzec w nowej szacie
3 sierpnia br. nastąpiło uroczyste otwarcie zmodernizowanego i odnowionego dworca PKP w Leżajsku.
Budynek stacji kolejowej w centrum miasta
od dawna straszył swym wyglądem. Wewnątrz
na parterze znajdowała się kasa biletowa z obskurną poczekalnią. Na piętrze były mieszkania
dla rodzin kolejarzy. Toalety znajdowały się w
oddzielnym budynku. Obecnie w obiekcie tym
są dwie poczekalnie, dwie kasy, toalety, winda,
która porusza się w obrębie trzech kondygnacji, i kilka pomieszczeń (także w dawnych piwnicach) pozostających w dyspozycji PKP. W trakcie modernizacji budynku i otoczenia uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych. Powstał też parking z 60 miejscami postojowymi.
Od wielu lat przedstawiciele kolejnych kadencji samorządu Leżajska wraz z posłem z Ziemi
Leżajskiej Zbigniewem Rynasiewiczem zabiegali o odrestaurowanie zabytkowego, ponad stulet-

niego budynku dworca. W końcu udało się. Nic
więc dziwnego, że urzeczywistnienie tych starań
sprawiło, iż przekazanie tego obiektu do użytku
miało charakter bardzo uroczysty. Wstęgę przecinali wspólnie: Burmistrz miasta Leżajska Piotr
Urban, Paweł Chmielewski dyrektor PKP S.A.
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w
Krakowie, poseł na Sejm RP Zbigniew Rynasiewicz i Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński. Aktu poświęcenia
odnowionego dworca dokonali: ks. Eugeniusz
Zarębiński Duszpasterz Kolejarzy i ks. Marek Cisek Proboszcz Parafii Trójcy Świętej w Leżajsku.
Licznie przybyli też przedstawiciele samorządu
miasta i powiatu oraz mieszkańcy Leżajska.
(bwl)
Fot. D. Wiech

Grzegorzowi Korasadowiczowi
wyrazy szczerego żalu
i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJC A

składają
Burmistrz
oraz koleżanki i koledzy
z Urzędu Miejskiego w Leżajsku

Wyrazy
szczerego żalu i współczucia
Jolancie i Grzegorzowi
Korasadowiczom
z powodu śmierci

TEŚCIA i OJCA

składają
Dyrektor i Pracownicy
Miejskiego Centrum Kultury
w Leżajsku

Koleżance
Urszuli Duch
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

O jca
składają
Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Centrum Kultury
oraz Biblioteki Publicznej
w Leżajsku
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ogłoszenia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podkarpacki Oddział Regionalny

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007–2013
Modernizacja gospodarstw rolnych
nabór wniosków dla rolników z województwa podkarpackiego
planowany na miesiąc październik 2012 roku
JAKI JEST CEL DZIAŁANIA?
Działanie ma na celu wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, w tym wprowadzenie nowych technologii produkcji, poprawę jakości produkcji, różnicowanie działalności rolniczej, a także zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt.
JAKIE OSOBY BĘDĄ UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O POMOC?
Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:
• są posiadaczami (np. właścicielami lub dzierżawcami) gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanych dalej gospodarstwem,
• prowadzą działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej,
• spełniają obowiązujące wymogi formalne, zróżnicowane w zależności od formy prawnej w jakiej jest prowadzona działalność rolnicza.
NA JAKIE OPERACJE BĘDZIE MOGŁA BYĆ PRZYZNANA POMOC?
Pomoc będzie mogła być przyznana na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej, która m.in.:
• przyczyni się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa, w tym wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10%, w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub
zwiększenia wartości dodanej produktu; poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie: ochrony środowiska lub warunków utrzymania zwierząt, lub higieny i bezpieczeństwa produkcji, lub infrastruktury drogowej,
• spełnia wymagania określone przepisami prawa,
• jest uzasadniona ekonomicznie,
• nie ma charakteru inwestycji odtworzeniowej,
• nie spowoduje wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu,
• jest realizowana w gospodarstwie, którego wielkość ekonomiczna wynosi co najmniej 4 ESU.
JAKIE KOSZTY BĘDĄ MOGŁY PODLEGAĆ REFUNDACJI?
Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty:
• budowy, przebudowy remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych,
• zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych
do sprzedaży bezpośredniej, wraz z kosztami transportu i montażu,
• zakładania lub wyposażania sadów lub plantacji wieloletnich, z wyłączeniem zakładania plantacji choinek, wiśni, malin, truskawek, porzeczek
oraz roślin na cele energetyczne,
• zakupu, instalacji lub budowy elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej,
w tym utwardzania placów manewrowych, zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
JAKA BĘDZIE FORMA, POZIOM I WYSOKOŚĆ POMOCY?
Pomoc będzie przyznawana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy jest zróżnicowany i wynosi: od 40% do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych
Maksymalna wysokość pomocy udzielona jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo w ramach działania w okresie realizacji PROW 2007–
–2013 nie może przekroczyć 300 tys. zł; o pomoc mogą ubiegać się również osoby, które już korzystały z tego działania ale nie wykorzystały jeszcze
całości ww. limitu.
GDZIE BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze
względu na miejsce realizacji operacji (Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR). Informacja o możliwości składania w danym roku wniosków o przyznanie pomocy będzie podawana przez Prezesa Agencji do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.
GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI?
• w Podkarpackim Oddziale Regionalnym ARiMR, 35-311 Rzeszów, al. Rejtana 36, tel. 17 875 60 00,
• w Biurze Powiatowym ARiMR w Leżajsku, ul. Mickiewicza 20, tel. 17 240 23 45,
• pod bezpłatnym numerem infolinii 0-800-38-00-84
• na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl oraz www.minrol.gov.pl
• wysyłając e-mail na adres: info@arimr.gov.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w obszary wiejskie
Publikacja opracowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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pożegnania

Odszedł na
zawsze
W pierwszych dniach sierpnia zmarł Roman Chorzępa, organista i nauczyciel muzyki, człowiek o zachwycającym głosie i równie wspaniałym sercu.
Ludzi, którzy go cenili, było bardzo wielu. Podczas mszy św. pogrzebowej z trudem mieścili się
w Bazylice. Przybyli Go pożegnać nie tylko mieszkańcy Leżajska, ale też pobliskiego Sokołowa Młp.
Żegnali Go burmistrzowie obu tych miejscowości. Koncelebrowanej mszy św. w Bazylice leżajskiej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp.
Ignacy Dec, modlitwę pożegnalną na cmentarzu
odprawił o. bp. Damian Muskus.
Pan Roman był mistrzem trudnej sztuki gry na
organach i nie tuzinkowym mieszkańcem Leżajska. Znało Go, szanowało i podziwiało kilka pokoleń leżajszczan.
Urodził się w Sokołowie Młp., ale całe swe dorosłe życie związał z naszym miastem. Najpierw
przez 30 lat był organistą w kościele farnym, kolejnych 40 lat spędził przy organach w leżajskiej bazylice. Jednocześnie przez 14 lat prowadził szkolny chór.
Od dziecka wykazywał zdolności muzyczne.
Pierwszym jego instrumentem była fujarka-ligawka kupiona przez ojca, wiejskiego muzykanta. Potem skrzypce. Gry na organach uczył się w
Kolegium Serafickim OO. Kapucynów w Rozwadowie i w Krakowskim Kolegium Serafickim OO.
Kapucynów w Krakowie. Naukę w Kolegium zakończył egzaminem dojrzałości w 1935 roku. Trzy
lata później w Kurialnej Szkole Muzycznej w Przemyślu zdał kwalifikacyjny egzamin organistowski.

Zawsze jego najbardziej ukochanym instrumentem były organy, zwłaszcza te w leżajskiej bazylice, których słuchał jeszcze jako dziecko, gdy z
rodzicami przyjeżdżał na uroczystości odpustowe.
Nie przypuszczał, że życie spełni jego dziecięce
marzenie, że zamieszka w Leżajsku w pobliżu bazyliki i na tym wspaniałym instrumencie będzie
grał niemal do ostatnich swych chwil.
Był w naszym mieście POSTACIĄ i żywą historią dwóch leżajskich świątyń, z którymi związały go organy. Za pracę w dziedzinie rozwoju kultury w 1997 roku uchwałą Rady Miejskiej został
Mu nadany honorowy tytuł: „Zasłużony dla miasta Leżajska”. W czerwcu 2003 roku Rada Miejska w Sokołowie Młp. przyznała Mu „Honorowe Obywatelstwo”. Uhonorowany został też dyplomami: Błogosławieństwa Ordynariusza Diecezji Przemyskiej ks. bpa Ignacego Tokarczuka
oraz Błogosławieństwa Apostolskiego przez papieża Jana Pawła II.

Rodzinie

Rodzinie

ROMANA CHORZĘPY
organisty i nauczyciela

Zasłużonego
dla miasta Leżajska
wyrazy głębokiego żalu
i szczerego współczucia
składają
Burmistrz i Rada Miejska
w Leżajsku

Zmarłego
śp.

Romana Chorzępy
wyrazy szczerego
współczucia
i żalu

składają
Dyrektor i Pracownicy
Miejskiego Centrum Kultury
w Leżajsku

W sierpniu 2004 roku, gdy obchodził swe 90.
urodziny, w bazylice odprawiona została w jego
intencji koncelebrowana msza św. Odebrał mnóstwo życzeń, kwiatów, gratulacji. Dwa lata później
Pan Roman Chorzępa obchodził jubileusz 70-lecia pracy. Z tej okazji został poproszony o wykonanie koncertu, niejako wpisanego w finał XV
Międzynarodowy Festiwalu Muzyki Organowej
i Kameralnej. Powiedział wtedy: – Po raz pierwszym grałem na tym instrumencie nie w ramach
swoich codziennych obowiązków. Program przygotował z wielkim pietyzmem, chciał pokazać pełnię brzmienia wszystkich trzech instrumentów w
bazylice. Po tym koncercie przyznał, że ma jedną
szczególnie ulubioną pieśń, którą śpiewa rzadko,
zwykle podczas uroczystości rodzinnych. Zanucił: „Cicho zamkniesz oczy w grobie, da Bóg niebo tobie”... i dodał: – Ja ją zawsze w tym miejscu
wyciszam...

Nie umiera ten,
kto pozostaje w pamięci żywych

Wszystkim osobom,
które wspierały nas pomocą,
modlitwą i obecnością
w trudnych chwilach
oraz uczestniczyli
w ostatniej ziemskiej
drodze naszego Tatusia,
Dziadziusia i Pradziadzia

ś.p. Romana Chorzępy
serdeczne podziękowanie
i wyrazy wdzięczności

składa
Rodzina
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gospodarka

Inwestycje
w mieście
O zakończonych i będących w trakcie realizacji inwestycjach w Leżajsku mówi Marek Karakuła, zastępca burmistrza, który nadzoruje realizację zadań związanych z rozwojem infrastruktury w mieście.
Obwodnica. Najważniejszą inwestycją dla
miasta obecnie realizowaną jest obwodnica Leżajska. Jak zapewnia wykonawca – firma Sando
a zarazem kierownik budowy Jacek Midura, termin zakończenia prac wyznaczony jest na dzień
22 grudnia tego roku. Obecnie trwa szalowanie
wiaduktu i kontynuowane są prace ziemne. Ich
tempo na niektórych odcinkach zostało ostatnio
zwolnione, gdyż firma Sando czeka na wykonanie przekładek infrastruktury, tj. magistrali wodnej, teletechniki oraz gazociągów.
Drugi etap obwodnicy. Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na
budowę drugiego etapu obwodnicy Leżajska. W
październiku ma nastąpić otwarcie kopert i ich
ocena. Wyłonienie wykonawcy nastąpi jesienią.
Wykonawca będzie miał czas na zrealizowanie
tego zadania inwestycyjnego 24 miesiące od dnia
podpisania umowy.
Ulice Władysława Jagiełły, św. Jana z Dukli
i Marii Curie-Skłodowskiej. Jako miasto jesteśmy przygotowani do tego, żeby ruch, który po
oddaniu pierwszego etapu obwodnicy w znacznym stopniu kierowany był na ulice św. Jana z
Dukli, Jagiełły i Skłodowskiej. Miasto wywiązało
się z obietnic – wcześniej wykonany został łącznik do obwodnicy, a teraz zrobiliśmy gruntowny
remont całego ciągu tych trzech ulic. Termin zakończenia prac upłynął ostatniego sierpnia tego
roku i wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów wywiązała się z niego. Ulica św.
Jana z Dukli dostała nową nawierzchnię, powstał
obustronny chodnik, dwie zatoki autobusowe, ulica Jagiełły również ma chodnik po obu stronach
i nową nawierzchnię, a na ulicy Curie-Skłodowskiej poza nową nawierzchnią wymienione zostały stare płyty chodnikowe na nową kostkę brukową. Ta inwestycja była prowadzona jako tzw. schetynówka z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych II etap Bezpieczeństo – Dostępność – Rzowój.
Ulica Zielona. We wrześniu ma zakończyć
się budowa ulicy Zielonej. Mieliśmy problemy z
przełożeniem gazociągu, czekamy na dokumenty, które pozwolą nam na zakończenie tych prac.
Parking przy ulicy Opalińskiego. W sierpniu
została wykonana zatoka postojowa przy ulicy
Opalińskiego przy Urzędzie Gminy Leżajsk i Komendzie Straży Pożarnej. Zadanie to zrealizowaliśmy wspólnymi siłami, tj. gminy Leżajsk, miasta
Leżajsk i prywatnego przedsiębiorcy, który ma w
pobliżu siedzibę swojej firmy. Powstał parking dla
20 samochodów, co znacznie usprawni komunikację w tej części ulicy Opalińskiego.
Parking przy ulicy Warszawskiej. Zakończyły
się prace przy budowie parkingu przy ulicy Warszawskiej. Na początek powstały 34 miejsca do
parkowania samochodów. To dopiero pierwszy
etap budowy, bo docelowo będzie tu 220 miejsc.
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Parking ten budował Miejski Zakład Remontowo-Budowlany w Leżajsku.
Biblioteka. Kontynuowana jest realizacja programu rewitalizacji obiektów zabytkowych, która
rozpoczęła się w roku 2011. Remont ratusza został
już zakończony, o czym informowałem wcześniej,
a od wiosny tego roku trwa remont Biblioteki Publicznej. Termin zakończenia prac to 23 czerwca
2013 roku. Wykonawcą jest Firma Piotrowski z
Piwody. Obiekt był zużyty w zakresie technicznym, sanitarnym, były spękania murów, na co
z pewnością poważny wpływ miał bardzo duży
ruch samochodowy obok tego budynku.
Wąwóz. Na ten rok w ramach programu rewitalizacji zaplanowane jest wykonanie zagospodarowania wąwozu za księgarnią i murami fary.
Będzie tam deptak, schodki, ławeczki, oświetlenie, powstanie ładne miejsce rekreacyjne. Kolejna
inwestycja z programu rewitalizacji – to remont,
przebudowa placu targowego przy ulicy Sikorskiego. Na ten rok przewidziane jest odwodnieniowe placu, pozostałe prace zostaną wykonane
w przyszłym roku.
Dom Kultury. Jesteśmy na etapie wyłonienia
wykonawcy na wykonanie kapitalnego remontu
i modernizacji Domu Kultury.
Korty tenisowe. W lipcu trwały prace remontowe polegające na odbudowie zniszczonych kortów tenisowych przy Szkole Podstawowej nr 2.
Przez okres miesiąca położona została nowa nawierzchnia z mączki ceglanej, teren został poszerzony, więc wokół kortów jest więcej miejsca, zamontowano ławki. Korty są ogólno dostępne, czyli dla młodzieży i dorosłych, a wejście póki co jest
bezpłatne. Prosimy tylko o poszanowanie ich, by
mogły służyć jak najdłużej. Korty należą do Szkoły Podstawowej nr 2.
Oświetlenie. Na placu zabaw, na terenie po
spalonym przedszkolu w okolicy ulic Kopernika
i Skłodowskiej zamontowane zostały 2 lampy dla
poprawy oświetlenia tego placu, aby między innymi nie dochodziło do dewastacji urządzeń zabawowych.
Wykonane zostało też oświetlenie przy ulicy
Bolesława Prusa.
Potok Jagoda. Potok Jagoda został uregulowany począwszy od ul. Słonecznej aż do Sanu.
Miasto wyremontuje jeszcze przepust na ulicy
Słonecznej, co przyczyni się do lepszego spływu
wody potokiem.
„Radosna szkoła”. Wkrótce zaczniemy prace
przy budowie placu zabaw z programu „Radosna
szkoła” przy Szkole Podstawowej nr 1. Powstanie
pełno wymiarowy plac zabaw, podobny do tego,
który funkcjonuje już przy Szkole Podstawowej nr
3.W następnej kolejności planujemy taką inwestycję również przy Szkole Podstawowej nr 2. To inwestycja dla najmłodszych naszych mieszkańców,
żeby mieli gdzie spędzać wolny czas.

Obwodnica w budowie

Ul. M. Curie-Skłodowskiej

Ul. św. Jana z Dukli

Wieża farna. Wykonawcą remontu wieży farnej jest Igloobud z Leżajska, a zleceniodawcą Parafia Farna. To pierwszy etap rewitalizacji obiektów leżajskiej Fary. Wieża farna, chociaż przylega
do ratusza, należy do kościoła, nie jest własnością
miasta. Parter wieży użyczony został nam na siedzibę Centrum Informacji Turystycznej.
Z boku wieży są schody prowadzące na dzwonnicę. Konstrukcja drewniana w środku była już
tak zła, że dzwonów nie można było uruchamiać.
Schody na sześciu kondygnacjach również drewniane, częściowo kręcone także wymagały remontu. Remont kapitalny zaczął się od wymiany
uszkodzonych dachówek na wieży i odrestaurowaniu wieżyczki na szczycie. Wykonane zostanie
wzmocnienie konstrukcji drewnianych wewnątrz,

Potok Jagoda

dzień za dniem
konstrukcja wsparcia trzech dzwonów ma być
nowa. W środku wieży, w jej grubych murach zostanie przeprowadzona injekcja przeciwwilgociowa, a na zewnątrz wykonana izolacja. Projekt remontu nie przewiduje niestety zbudowania ogólnodostępnego punktu widokowego dla turystów.
Po remoncie CIT powróci do wieży, ponieważ, jak
zapewnił nas ksiądz proboszcz Parafii Farnej Marek Cisek, umowa użyczenia tego pomieszczenia
w wieży będzie nadal aktualna.
Zdjęcia Janusz Berestka

Ślady zbrodni komunistycznych
Parking przy ul. Warszawskiej

Wrzesień – z racji przypadającej rocznicy wybuchu II wojny światowej – skłania do refleksji
nad naszym współczesnym patriotyzmem.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej, stawiające sobie wśród celów działania także oddziaływanie na dzieci i młodzież, promując oraz utrwalając właściwe postawy i wartości, corocznie organizuje okolicznościowe wystawy i prelekcje.
Tym razem tematem wystawy są zbrodnie komunistyczne na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1956.
Wystawa ukazuje siedziby jednostek aparatu bezpieczeństwa i miejsca zbrodni dokonanych przez komunistycznych funkcjonariuszy na terenie ówczesnego województwa rzeszowskiego. Wśród prezentowanego materiału znajdują się fotografie archiwalne, dokumenty, relacje oraz zdjęcia zachowanych do
dziś śladów epigraficznych pozostawionych przez więźniów w aresztach i więzieniach.
Wystawa została zorganizowana z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej oraz MCK
– CIT i będzie prezentowana w ZSL im. B. Chrobrego w Leżajsku do końca września.
Iwona Tofilska
Fot. Andrzej Tofilski

Wąwóz

VIII warsztaty
„Sposób na wakacyjną nudę”
Podczas minionych wakacji Biblioteka Publiczna w Leżajsku zorganizowała po raz ósmy zajęcia literacko-plastyczne pod hasłem Sposób na wakacyjną nudę.
Na zakończenie warsztatów powstała wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci
w trakcie wakacyjnych spotkań.
Sposób na wakacyjną nudę zrealizowany był
przy wsparciu finansowym BMF Polska Sp. z o.o.
(jk)

Korty SP 2

Wieża farna

Wieża farna

W związku z modernizacją budynku Biblioteki Publicznej przy ul. Jarosławskiej zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej Nr 1. Warsztaty te
przeznaczone były dla dzieci z przedszkoli oraz ze
szkół podstawowych w Leżajsku. Dwa razy w tygodniu dzieci licznie gromadziły się, aby wykonywać
prace plastyczne w różnych, często zaskakujących
technikach, które poznawały na zajęciach, słuchały głośnego czytania bajek i wierszy, rozwiązywały
rebusy i krzyżówki literackie, grały w gry planszowe, w tenisa stołowego. Najmłodsi mieli do swojej
dyspozycji salę zabaw, a w niej m. in. basen z kulkami. Dwukrotnie na zajęciach dzieci miały okazję zobaczyć prezentację multimedialną dotyczącą
bezpieczeństwa w czasie wakacji. Autorem pierwszej prezentacji był pan Adam Kuźma ratownik
GOPR, który opowiadał o zasadach bezpieczeństwa podczas wycieczek górskich, natomiast kolejną prezentację przedstawiła pracownica SANEPID-u Marii Babiarz. Pogadanka ta uczyła jak radzić sobie w walce z kleszczami oraz jak reagować
podczas ataku groźnego psa.
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rewitalizacja

Projekt p.n.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku” dofinansowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości 2,9 mln zł przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Trwa rewitalizacja budynku Biblioteki Publicznej
w Leżajsku
Prace modernizacyjne budynku Biblioteki
Publicznej przy ul. Jarosławskiej 1 rozpoczęte
w czerwcu br. nabrały tempa.
W ramach wykonywanych prac budowlanych
pozbijano odpadające tynki wewnątrz budynku,
wyburzono niektóre zniszczone i zużyte elementy budowlane i wykonano nowe, zdemontowano
drewniane boazerie i sufity podwieszone.
W celu wzmocnienia w poziomie stropu nad
parterem opasano budynek zewnętrznym wieńcem żelbetowym.
Rozpoczęły się też roboty zewnętrzne przygotowawcze, rozbiórkowe oraz konstrukcyjne tarasu i schodów. Powierzchnie zewnętrznych ścian
podziemnych przyziemia, ścian piwnic i fundamentowych poddano zabiegom izolacji.
Zdemontowano wewnętrzne instalacje sanitarne, centralnego ogrzewania i elektryczne. Przystąpiono do wzmocnienia konstrukcji dachu nad
niższą częścią budynku.
* * *
Biblioteka mieści się w budynku dawnego
Domu Ludowego Ukraińskiego Towarzystwa
„Proświta” zbudowanego w 1913 roku.
Po pożarze w 1970 roku obiekt ten został odbudowany i wyremontowany z adaptacją na siedzibę biblioteki publicznej.
Budynek – poprzez eksponowane położenie
na wzniesieniu – stanowi jeden z najważniejszych
elementów architektonicznych w śródmieściu Leżajska. Zawiera on istotne walory architektoniczne, dokumentuje proces historycznego rozwoju
miasta na przestrzeni lat przez społeczeństwo łączące w sobie różnorodne elementy etniczne, co
jest cechą charakterystyczną dla krajobrazu kulturowego tego regionu.
* * *
Wykonywane roboty stanowią zadanie inwestycyjne nr 4 – Modernizacja i remont budynku
miejskiej biblioteki przy ul. Jarosławskiej 1, jako
jedno z sześciu zadań projektu p.n.: „Rewitalizacja
i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół
zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013.
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Wartość projektu wg umów o dofinansowanie wynosi 4 845 112,79 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 910 834,56 zł oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 103 129,44 zł.
Prace remontowe przewidują m.in. nowe instalacje wewnętrzne i nowy przyłącz deszczówki, remont elewacji, wymianę okien i drzwi wejściowych, nowe WC na parterze przystosowane
dla osób niepełnosprawnych, modernizację dachu
z przywróceniem pierwotnego wyglądu (kształtu
dachu wraz z nowym pokryciem). Zostanie też

w MCK

„Złote Jodły”
– wielki sukces „Meritum”

W dniach od 15 do 29 lipca br. odbył się 39. Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury
Młodzieży Szkolnej Kielce 2012. W gronie ponad 1400 uczestników festiwalu z Polski,
Niemiec, Chorwacji, Białorusi, Ukrainy, Rosji a nawet Mołdawii, znalazły się wokalistki grupy
„MERITUM” działającej przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku.
zmodernizowane zagospodarowanie terenu wokół budynku. Wewnątrz będą wykonane na nowo
węzły sanitarne, a w całym budynku nowe posadzki oraz kompletne wykończenie pozostałych
elementów wewnętrznych. Zakupione zostanie
również nowe wyposażenie niezbędne do bieżącej działalności biblioteki.
* * *
Przypominamy, że na czas realizacji inwestycji Biblioteka Publiczna przeniesiona została do Szkoły Podstawowej nr 1 mieszczącej się przy Placu Jaszowskiego w Leżajsku.
A. Ruszak
Inwestujemy w rozwój Województwa
Podkarpackiego
Magdalena Piestrak, Aleksandra Federkiewicz i Ewelina Brudniak przez dwa tygodnie
godnie reprezentowały Ziemię Leżajską na festiwalowych scenach oraz przeglądach konkursowych. Jury festiwalowe bardzo wysoko oceniło ich umiejętności wokalne przyznając im
dwie najwyższe nagrody; „Złotą Jodłę” w kategorii zespoły wokalne, a także „Złotą Jodłę Harcerską” w kategorii piosenka harcerska i turystyczna.
Kielecki festiwal to nieprzerwanie od 1974
roku kilkanaście lipcowych dni wypełnionych
tańcem, piosenką, zabawą, radością, uśmiechem
oraz wakacyjnym wypoczynkiem. W czasie festiwalu Kielce stają się miastem młodości i radości, goszcząc dziesiątki zespołów muzycznych, tanecznych, wokalnych, teatralnych, folklorystycznych, orkiestr i solistów. To, co wyróżnia kielecki
festiwal, to także niepowtarzalna sceneria koncertów galowych w najpiękniejszym w Europie, naturalnym amfiteatrze kieleckiej Kadzielni. Koncerty, przeglądy konkursowe i imprezy towarzyszące odbywają się natomiast w różnych częściach

miasta a także w sąsiadujących z Kielcami miastach i miejscowościach. W czasie trwania festiwalu zespoły doskonalą swoje umiejętności podczas warsztatów artystycznych, a także nawiązują
między sobą niezliczone nowe znajomości, które
nieraz trwają przez długie lata.
Tak też było w wypadku wokalistek „MERITUM”. Dziewczęta ciężko pracowały na próbach
i warsztatach wokalnych oraz brały udział we
wszystkich możliwych koncertach. Szczególnie
wyjątkowy był występ dla mieszkańców Domu
Opieki Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach,
gdzie nie obyło się bez wielu wzruszeń, a widok
prawdziwej radości w oczach ludzi pokrzywdzonych przez los miał wartość większą niż niejedna nawet „Złota Jodła”. Dużym wyróżnieniem
dla grupy „MERITUM” było także zaproszenie
– jako reprezentacji polskich zespołów – na specjalne koncerty podczas spotkań z wojewodą kieleckim oraz marszałkiem województwa świętokrzyskiego.
Tekst i zdjęcia
Bartłomiej Urbański
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w MCK

Metafizyka codzienności czyli o tym,
czego Wasyl Machno szukał na
dębniańskich pastwiskach
Kiedy słyszę słowa: „wieczór autorski”, od razu przypomina mi się przeczytana gdzieś relacja Jana Himilsbacha z jednego ze spotkań autorskich z nim w roli głównej (nie mam śmiałości
jednak przytaczać tu zgrabnych popisów polszczyzny Pana Himilsbacha, soczyście zaprawionych kuchenną łaciną, więc odsyłam zainteresowanych do poszukiwań tej historii na własną
rękę) i tym chętniej uczestniczę w tego typu wydarzeniach, w nadziei, że w końcu trafię na taki
autorski wieczór, o którym można by powiedzieć, że był inny niż wszystkie.
Dotychczas były to spotkania powiedzmy: tradycyjne. Tradycyjne pytania, satysfakcjonujące odpowiedzi, chrząknięcia na sali w tej samej
tradycyjnej tonacji co zwykle, a potem rozchodziliśmy się do domów… oczywiście ze świeżo zakupioną książką autora pod pachą, zapominając szybko o jego spojrzeniu, które zdawało się krzyczeć cytatem z Szymborskiej (nomen
omen z wiersza pt. Wieczór autorski”): „Dwanaście osób jest na sali, […] / Połowa przyszła,
bo deszcz pada, / reszta to krewni”. Co ważne,
wszystkie spotkania z autorami ,w jakich przyszło mi brać udział odbywały się w dużym mieście, gdzie wówczas mieszkałam i tam raczej nie
powinno być problemów z frekwencją.
Nic bardziej mylnego. Z takim właśnie malkontenckim nastawieniem wybrałam się, tym
razem do Leżajska, na wieczór autorski ukraińskiego poety i eseisty Wasyla Machno. Jakby tego
było mało, zanim dowiedziałam się o tym spotkaniu, zabrałam się do czytania niezwykle ironicznej powieści o rynku wydawniczym, krytykach,
pisarzach i czytelnikach. W dodatku o samym bohaterze wieczoru wiedziałam niewiele (tak, wiem,
wstyd przyznać), ot kolejne nazwisko we współczesnej literaturze ukraińskiej obok Jurija Andruchowycza, Serhija Żadana czy Oksany Zabużko.
Uzbrojona po zęby w swoją ignorancję zasiadłam
wśród reszty uczestników spotkania, którzy poświęcili sobotni wieczór 8 września br. i przybyli
tłumnie (!) do Muzeum Ziemi Leżajskiej, by dowiedzieć się co Pan Machno ma do powiedzenia.
Pretekstem do spotkania było wydanie, w tłumaczeniu na język polski, książki pt. „Dubno koło
Leżajska. Wiersze i eseje”, którą autor dedykuje
ojcu, urodzonemu w Dębnie, skąd został wysiedlony na tereny dzisiejszej Ukrainy.
Kiedy zadośćuczyniono formułom powitalnym, oczom moim i pozostałych partycypantów
ukazał się autor w towarzystwie nie kogo innego jak… Bohdana Zadury, który jest tłumaczem
wspomnianej już publikacji, o czym także nie
wiedziałam (kompromitując się do cna tym wyznaniem, na swoje usprawiedliwienie mam ciągły
deficyt czasowy, który nie pozwala mi śledzić wydarzeń kulturalnych w mieście – obiecuję poprawę!). Dla niewtajemniczonych: Pan Zadura jest
dla trudniących się poezją tym, kim był Sokrates
dla Platona. Żeby lepiej zobrazować, co mam na
myśli, przywołuję wspomnienie pewnego wieczoru z poetami, w którym przed kilku laty braliśmy
udział my: studenci – organizatorzy i oni: czołowi polscy poeci, a wśród nich Bohdan Zadura.
Spotkanie odbywało się w plenerze i kiedy pojawił się Zadura nie byliśmy już „zacnymi żakami”,
lecz stadem studenciątek pasącym się na Stepach
Akermańskich i wpatrującym w postać mistrza,
który, jak się nam zdawało, nie kroczył po ziemi,
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ale „wpływał na suchego przestwór oceanu”. Tyle
o tłumaczu.
Osobę autora celowo zostawiam na koniec, bo
muszę przyznać otwarcie i szczerze (a najlepiej robić to ponoć na końcu), że Wasyl Machno mnie
zaskoczył. Wasyl Machno swoją książką „dał po
nosie” mojemu cynizmowi. I nie chodzi już nawet o to, że w trakcie spotkania okazał się przesympatycznym i skromnym człowiekiem z dużym (jakże dziś pożądanym) dystansem do trudnej i bolesnej historii polsko – ukraińskiej. Wasyl
Machno jest przede wszystkim wirtuozem metafizyki codzienności. Używa jej do tropienia swojej tożsamości, przemierzając dębniańskie pastwiska i szukając śladów ojca. Metafizyka codzienności w wydaniu Wasyla Machny jest sposobem
na emigranckie niedole, kiedy błądzi po nowojorskich ulicach, czy kiedy przekonuje się czym jest
krakowski spleen. Po wieczorze autorskim z Wasylem Machno, wiem już, że autentyzm, jaki bije
z jego poezji i esejów, nie jest konstruktem literackim stworzonym na potrzeby odbiorców. Autor książki „Dubno koło Leżajska” jest autentyczny do bólu, ale bólu takiego, co nie boli, lecz sprawia, że nie odbieramy telefonów, nie otwieramy
drzwi nikomu, zapadamy w fotel i strona, po stronie pożeramy umysłem „Dubno…”, zarywając noc
po pięciu kawach.
Za te właśnie doznania wielkie brawa należą
się przede wszystkim dwóm instytucjom: Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Dębno i Miejskiemu
Centrum Kultury w Leżajsku, które stoją za całym przedsięwzięciem: wydaniem książki i zorganizowaniem (wraz z Muzeum Ziemi Leżajskiej)
spotkania autorskiego. Kolejne brawa niech powędrują do Pani Aliny Hasiak, poetki i malarki,

Wasyl Machno

której wspaniałe ilustracje możemy znaleźć na
kartach „Dubna…”.
Do wydania książki przyczynili się również
sponsorzy i darczyńcy, a są nimi: Grupa Żywiec
S.A. Browar w Leżajsku, Zakład Mięsny Górno,
Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o., Zakład Usług Elektroenergetycznych EL-CHEM sp.
z o.o. Nowa Sarzyna, Zakład Usług Energetycznych WOD-REM sp. z o.o. Nowa Sarzyna ,Firma,, REMAL” Sylwester Łazarowicz z Dębna, Firma Usługowo – Transportowa ,,Trojpol” Mariusz
Trojnar z Dębna, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie, Region Sanu i Trzebośnicy” oraz Niepubliczne Gimnazjum w Dębnie.
Śmiem twierdzić, że ludzie, którzy tam pracują, wiedzą, co znaczy inwestować w kulturę. Ukłony należą się także solistkom z grupy wokalnej
Meritum, działającej przy MCK w Leżajsku, która umiliła muzycznie ten wyjątkowy wieczór.
A samą książkę można (ba! należy) kupić w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku (ul. Mickiewicza 67, tel. 17 242 11 34).

Od lewej: Wasyl Machno, Bohdan Zadura i Burmistrz Leżajska Piotr Urban

Natalia Nowicka

informator urzędowy

Sprawozdanie z XIX sesji
Rady Miejskiej w Leżajsku

30 sierpnia 2012 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbyła się XIX sesja Rady
Miejskiej. W obradach uczestniczyło 14 radnych.
Po wysłuchaniu sprawozdania Burmistrza Leżajska 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 2012
roku.
Z kolei – na wniosek Rady zgłoszony na poprzedniej sesji – burmistrz przedstawił informację dotyczącą analizy zasadności funkcjonowania
targowiska w aktualnej formie w rejonie parkingu
przy ul. Warszawskiej. Ponad to, jak co roku, Rada
wysłuchała informacji na temat stanu realizacji
zadań oświatowych Gminy Miasto Leżajsk za rok
szkolny 2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
oraz egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno
Administracyjnej Szkół i Przedszkoli przedstawił
także informację dotyczącą organizacji w roku
szkolnym 2012/2013 placówek oświatowych podległych Gminie Miastu Leżajsk.
W części uchwałodawczej Rada podjęła uchwały w następujących sprawach:
• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
miasta na 2012 r. – Rada wprowadziła zmiany
w budżecie polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w łącznej wysokości 30 000
zł, w tym bieżących o kwotę 5000 zł z tytułu dotacji celowej udzielonej przez Gminę Nowa Sarzyna na dofinansowanie organizacji XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku. Natomiast dochody i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 25 000 zł,
wprowadzając dotację celową otrzymaną z Gminy Leżajsk w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zatoki postojowej przy
ul. Opalińskiego w Leżajsku”. Ponadto dokonano
przesunięcia wydatków bieżących z działu 900 do
nowego działu 010 w kwocie 20 000 zł, z przeznaczeniem na dotację celową związaną z dofinansowaniem realizacji przez spółki wodne statutowych zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód
i urządzeń wodnych.
• w sprawie sposobu rozpatrzenia skargi na
Burmistrza Leżajska – Rada uznała za nieuzasadnioną skargę mieszkańca Leżajska na działalność Burmistrza w zakresie objęcia scaleniem
i podziałem jego działki i wpisu do ksiąg wieczystych nowej działki.
• w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla
Miasta Leżajska” – na wniosek Kapituły, która
pozytywnie zaopiniowała zgłoszone kandydatury, Rada nadała dwa tytuły „Zasłużony dla Miasta Leżajska”:
* prof. Ryszardowi Kurzawie – kierownikowi Kliniki Alergologii i Pneumonologii Instytutu
Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce, na wniosek osób

Informacja o organizacji
w roku szkolnym 2012/2013
placówek
oświatowo-wychowawczych
podległych Gminie
Miastu Leżajsk

fizycznych, za jego zasługi i zaangażowanie w pomoc dzieciom chorym na astmę i alergię, powstanie Polskiego Stowarzyszenia pomocy dzieciom
oraz miejskiego Koła w Leżajsku. Za jego wieloletnią aktywną współpracę i bycie ambasadorem
naszego miasta,
* pośmiertnie Grzegorzowi Gorzkiewiczowi
– długoletniemu działaczowi Polskiego Związku
Wędkarskiego, na wniosek zgłoszony przez Koło
PZW nr 18 „SAN” w Leżajsku, Za jego ponadprzeciętne zaangażowanie w sprawy PZW i społeczności lokalnej, wychowywanie młodzieży
wędkarskiej, współorganizowanie zawodów i licznych konkursów dla dzieci i młodzieży.
• w sprawie zobowiązania finansowego ponad budżet 2012 dotyczącego projektu pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku niezbędnym czynnikiem rozwoju kulturowego i turystycznego w regionie” – w związku z mającym
nastąpić przetargiem na remont Miejskiego Centrum Kultury, Rada podjęła uchwałę zobowiązując się do zabezpieczenia finansowego ponad budżet 2012 r. środków stanowiących wkład własny
na realizację ww. projektu w kwocie 325 000 zł
w roku 2013. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, oś priorytetowa VI – Turystyka i kultura i Budżetu Państwa w łącznej wysokości 1 823 074,90 zł Uchwała ta jest niezbędna do podpisania kompleksowej
umowy z wykonawcą tego zadania.
W wolnych wnioskach radni zapoznali się ze
skierowaną do Rady korespondencją.
C. Turosz

W nowym roku szkolnym 2012/2013 do szkół
podstawowych będzie uczęszczać ok. 801 dzieci
w 33 oddziałach – mniej o 40 dzieci i 2 oddziały.
Do Gimnazjum Miejskiego będzie uczęszczać
ok. 500 dzieci w 20 oddziałach – bez zmian do
poprzedniego roku.
W przedszkolach miejskich będzie ok. 470
dzieci w 20 oddziałach – jest to poziom roku minionego.
Zatrudnionych będzie ogółem 159 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – jest to spadek
o 4 etaty w stosunku do planowanych w poprzednim roku szkolnym. Trzeba jednak zaznaczyć, że
w ostatnich latach te dane są zmienne w trakcie
roku szkolnego, a wynika to z korzystania przez
nauczycieli z urlopów dla poratowania zdrowia
i pojawiających się w związku z tym zastępstw
za urlopowanych nauczycieli. W ubiegłym roku
szkolnym było to np. 4 nauczycieli.
Od września br. do klas I miały obowiązkowo
pójść dzieci sześcioletnie, ale reforma została na
razie przesunięta do roku 2014.
W okresie wakacji w placówkach zostały przeprowadzone drobne remonty i naprawy bieżące,
aby utrzymać budynki w należytym stanie technicznym
Z większych zadań to: trwa budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Leżajsku
o wartości 160 000 zł oraz zostały wyremontowane korty tenisowe przy SP2 o wartości 30 000 zł.
Ogólnie należy stwierdzić, że placówki oświatowe są przygotowane do rozpoczęcia nowego
roku szkolnego.
Janusz Orłowski

Burmistrz Leżajska

Burmistrz Leżajska informuje,
że do dnia 20 listopada 2012 roku
w Urzędzie Miasta Leżajska będą prowadzone zapisy osób, które zamierzają w roku 2012 dokonać wymiany pokryć dachowych z azbestu lub poddać
unieszkodliwieniu składowane materiały zawierające azbest.
Zebrane informacje będą podstawą
do złożenia przez Gminę Miasto Leżajsk wniosku o przyznanie dotacji do
kosztów demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.
W przypadku jego rozpatrzenia możliwe będzie uzyskanie dofinansowania
w wysokości 85% tych kosztów.

Piotr URBAN

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

Marek KARAKUŁA

przyjmuje obywateli
w sprawach skarg i wniosków
w każdą środę miesiąca
w godzinach 13–15
Sekretarz Miasta Leżajska

Eugeniusz MAZUR

przyjmuje obywateli
w sprawach skarg i wniosków
w każdy czwartek miesiąca
w godzinach 13–15
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FESTIWALOWA MAGIA
Nie ma chyba miłośnika muzyki, który nie czekałby z niecierpliwością na tak wspaniałe wydarzenie, jakim jest coroczny Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku. 18 czerwca br., już po raz dwudziesty pierwszy znakomici muzycy, zaproszeni goście i rzesze melomanów przybyli do leżajskiej Bazyliki,
by oddać się we władanie magii dźwięku leżajskich organów.
Jak zwykle, organizatorzy Festiwalu: Miasto
Leżajsk, Powiat Leżajski, Gmina Leżajsk, Miasto
i Gmina Nowa Sarzyna, Klasztor OO. Bernardynów oraz Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku,
także i tym razem nie zawiedli, sprawiając, że poziom artystyczny tego wydarzenia to już nie poziom ogólnopolski, lecz światowy. Wyjątkowość
miejsca, jakim jest Bazylika i sława leżajskich organów zapewniają Festiwalowi niesłabnące zainteresowanie wśród wirtuozów organistyki, jak również
w gronie innych muzyków, którzy chętnie przyjmowali zaproszenia do udziału w cotygodniowych
koncertach, które odbywały się tradycyjnie w każdy poniedziałek o godz.19 aż do 20 sierpnia br.
Na długo przed rozpoczęciem pierwszego koncertu Klasztor oo. Bernardynów wypełnił się po brzegi chętnymi do udziału w tak wyśmienitej uczcie muzycznej. Każdy z niecierpliwością oczekiwał chwili, gdy nasze organy obwieszczą rozpoczęcie Festiwalu, a kiedy ten moment nadszedł, świat został poza wrotami świą-
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tyni, bo liczyło się tylko tu i teraz, a tym „tu i teraz” była muzyka.
Uroczystość inauguracyjną rozpoczął recital organowy w wykonaniu wybitnego organisty
prof. Mirosława Pietkiewicza. W programie recitalu znalazły się takie utwory, jak: Preludium i
fuga h-moll Jana Sebastiana Bacha, Suite du deuxieme ton Louisa-Nicolasa Clerambault i Improwizacja op. 38 nt. „Święty Boże” Mieczysława Surzyńskiego. Motywem przewodnim kameralnej
części koncertu była Gala pieśni Ave Maria, podczas której mogliśmy usłyszeć rozmaite interpretacje utworu w wykonaniu takich sław operowych
jak: Dariusz Stachura (tenor), Mariola Płazak-Ścibich (sopran), Grażyna Bieniek (mezzosopran) i
Adam Żaak (baryton). Artyści zaprezentowali
również arie pochodzące z najbardziej znanych
oper świata jak choćby Traviata G.Verdiego czy
Napój miłosny Donizettiego. Solistom akompaniowała rewelacyjna Gliwicka Orkiestra Festiwalowa „Promenada” pod dyrekcją Adama Żaaka.
Zespół podbił serca publiczności m.in. mistrzowskim wykonaniem Walca no. 2 Dmitria Szostakowicza. Kunszt wykonania utworu niewątpliwie
szedł w parze z emocjami, jakie można było dostrzec na twarzach słuchaczy.
Kolejne koncerty dodatkowo potwierdziły i
ugruntowały prestiż Festiwalu. Zjawiskowe improwizacje jazzowe Włodek Pawlik Trio, duet
saksofonu altowego Andrzeja Rzymkowskiego
z towarzyszeniem warstwy elektroakustycznej
w wykonaniu Andrzeja Horoszki, fenomenalny wachlarz kompozycyjny od muzyki renesansu po współczesną prezentowany przez kwintet
Poznań Brass, akordeonowa melancholia, którą wyczarowywał dla słuchaczy Grzegorz Palus,
urzekające brzmienie fletni Pana, na której zagrał Dumitru Harea czy efektowne recitale organowe Antoniego Pokory, Hanny Dys, Marka
Stefańskiego, Daniela Zaretsky’ego, Erica Lebruna, Wacława Golonki, Magdaleny Czajki, Katarzyny Sikorskiej - Wrembel i Mario Sedlera, zapisały się na długo w pamięci niejednego „muzycznego pielgrzyma”, który zdecydował się odpocząć od zgiełku codzienności na tym, jakże
pięknym, kulturowym przystanku.

W programie występów finałowych, które odbyły się 20 sierpnia br., nie mogło zabraknąć recitalu organowego prof. Józefa Serafina, który
jest Dyrektorem Artystycznym Festiwalu. Podczas części kameralnej ostatniego koncertu mogliśmy podziwiać kunszt głosu Magdaleny Witczak, która swoim wykonaniem kantat Jana Sebastiana Bacha wprawiła w zachwyt wszystkich
słuchaczy. Artystce akompaniował zespół Tesori di musica, któremu towarzyszył wybitny polski
trębacz Paweł Hulisz oraz klawesynistka Elżbieta Kulińska. Ze szczególnym przyjęciem spotkał
się również utwór, który Pan Paweł zadedykował
swemu zmarłemu przyjacielowi.
Koncert finałowy Festiwalu został zrealizowany we współpracy z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym „LELIWA” przy pomocy finansowej Województwa Podkarpackiego w ramach zadania publicznego „Małe Zlecenia 2012”.
Festiwalowi towarzyszyła wystawa fotograficzna „Oblicza sacrum”. Autorzy wystawy: Anna Węglarz, Ryszard Węglarz, Wacław Padowski, Mieczysław Wroński ukazali sferę oblicza świętości
przysługującą obrzędom, przedmiotom, przestrzeniom i istotom. Wystawę można było oglądać w poniedziałkowe wieczory lub przy okazji
zwiedzania Muzeum Prowincji OO. Bernardynów w Baszcie św. Jana z Dukli.
Podczas takich uczt czas płynie zdecydowanie za szybko. Powoli, cichutko na palcach szeleszcząc już gdzieniegdzie suchymi liśćmi, zbliża

się jesień. Będzie nam brak tych muzycznych poniedziałków. Jednak na szczęście muzyka ma to
do siebie, że długo jeszcze nam w duszy gra, gdy
milkną instrumenty i oby sprawiła, że senne listopadowe wieczory staną się bardziej znośne. Tego
życzymy wszystkim.
Idea Festiwalu przetrwała dzięki naszym hojnym
sponsorom i instytucjom wspomagającym, którymi są: Grupa Żywiec S.A. Browar w Leżajsku, Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A., Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o., Miejski Zakład
Komunalny w Leżajsku Sp. z o.o., Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o., Owens-Illinois Produkcja
Polska S.A. w Jarosławiu, Owens-Illinois Sprzedaż i
Dystrybucja Sp. z o.o. w Jarosławiu, Zakład Mięsny
Smak Górno, PGE Obrót S.A, Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ZPOW HORTINO w Leżajsku,
Kwiaciarnia Storczyk Grażyny i Tadeusza Lejów, Provident, Podkarpacki Bank Spółdzielczy, Maria i Eugeniusz Argasińscy, VAP-SYSTEM Andrzej Horoszko, PRO-ART Dariusz Śmigiel, Meblostyl – Meble
Holenderskie.
Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji
Festiwalu kierujemy do: Muzeum Ziemi Leżajskiej,
Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce, harcerzy
Hufca Leżajsk.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowali: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Zbigniew Rynasiewicz – Poseł
na Sejm RP oraz Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego.
Natalia Nowicka
Zdjęcia: Łukasz Dec, Adam Kuźma,
Wacław Padowski, Bartłomiej Urbański
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TRZY KULTURY,
TRZY GŁOSY,
TRZY HISTORIE
Buszując kiedyś w muzealnej bibliotece
w poszukiwaniu informacji o cadyku Elimelechu z Leżajska, natrafiłam na opowieść o tym,
jak to dawniej, w jednej karczmie, przy jednym
stole zasiadali: rabin, ksiądz i pop (batiuszka).
W nieskończoność wiedli rozprawy o życiu,
dzielili się rozterkami i zaśmiewali do łez.
A pamiętam tę historyjkę tylko dlatego, że za
każdym razem, gdy wybieram się na Festiwal
Trzech Kultur w Leżajsku, mój umysł samodzielnie zdrapuje mentalny strupek niepamięci i znów lecą strumyczkiem owe literackie obrazki z karczmy. Trzy kultury, trzy głosy i trzy
historie, których wspólnym mianownikiem
jest zgoda na współistnienie. I właśnie tą cechą szczyci się nasz leżajski Festiwal – dla mnie
(i być może dla wielu innych ludzi, a taką mam
nadzieję) symbol dawnych, braterskich spotkań
przewodników duchowych każdej z zamieszkujących leżajskie ziemie nacji. Coroczne festiwalowe spotkania przypominają nam o wspólnym dziedzictwie kulturowym, z którego należy czerpać pełnymi garściami, wybierając to,
co najlepsze.
O tym, że tak się dzieje i jak bardzo jest to
potrzebne, świadczy fakt, że 9 września br. Festiwal świętował swoje dziesięciolecie. Uczestnicy imprezy, którzy przybyli na plac przy
Miejskim Domu Kultury w Leżajsku, również
z miejscowości oddalonych od Leżajska o wiele
kilometrów, doskonale wiedzieli, po co przyjechali. Na tak różnorodną muzyczną ucztę warto czekać okrągły rok.
Kolejny raz organizatorzy Festiwalu Trzech
Kultur nas nie zawiedli! Zaprosili tym razem

Zespół Chmielnikers
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Zespół Turnioki

trzy uznane i wyjątkowe zespoły: Turnioki,
Chmielnikers i Dollars Brothers.
W tym festiwalowym koncercie jako pierwsza wystąpiła grupa Turnioki, która przyjechała do nas „spod samiuśkich Tater” z piękną
i charyzmatyczną wokalistką na czele. Zespół
z powodzeniem łączy muzykę góralską z innymi muzycznymi gatunkami, głównie z rockiem, jazzem i reggae, czym doskonale wpisuje się w nurt współczesnej muzyki folkowej.
Moc, jaką wyzwalają utwory grupy, udzieliła się
także leżajskiej publiczności, bo nie było przed
sceną nikogo, komu nogi nie rwały się do tańca
przy „Ciupadze” czy „Spod tego jawora”.
W nastrojowy klimat klezmerskich dźwięków, tuż po żywiołowych Turniokach, wprowadziła nas kielecka formacja Chmielnikers,
reprezentująca kulturę żydowską. Nazwa zespołu pochodzi od miasteczka Chmielnik,
które przed wojną było niemal w całości zamieszkane przez społeczność żydowską. Grupa odwołuje się w swoim repertuarze do XVII-wiecznej tradycji muzyki klezmerskiej (zwią-

zanej niegdyś z obrzędami religijnymi), nie zamykając się także na wpływy jazzu, rocka i jakże odrębnej kulturowo muzyki bałkańskiej.
Po pięknych i nostalgicznych balladach
znów przyszedł czas na muzyczny zastrzyk
energii w wykonaniu zespołu Dollars Brothers,
polsko-łemkowskiej formacji, która swoją muzyką oddaje hołd kulturze Łemkowszczyzny.
Grupę można śmiało nazwać muzycznym fenomenem a to dlatego, że tworzy niespotykane – jak dotąd – połączenia łemkowskiej muzyki ludowej z bluesem, funkiem, pop-rockiem
i jazzem. Choć występ zespołu nieco się opóźnił, to jednak warto było czekać, bo kiedy grupa w końcu pojawiła się na scenie i zabrzmiały
pierwsze dźwięki utworu „Lisom, lisom”, zapomniałam, że jeszcze przed chwilą cisnęły mi się
na usta inwektywy pod adresem „ciężko rannego” poniedziałku i ulotniła się gdzieś wizja odsypiania festiwalowej niedzieli w tak atrakcyjnych warunkach wzmożonej (raczej wymuszonej) aktywności fizycznej, jaką może zapewnić
tylko fotel w pociągu osobowym o 6.30 rano.

Zespół Dollars Brothers

ogłoszenia

UWAGA!
WŚCIEKLIZNA
Rozporządzenie nr 1/2012
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Leżajsku
z dnia 20 sierpnia 2012 r.

w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu leżajskiego

Warsztaty ceramiki artystycznej prowadzone przez
Anetę Barygę w ramach Spotkania Trzech Kultur

Podczas festiwalowego szaleństwa nie zabrakło również regionalnego akcentu w postaci Zespołu Pieśni i Tańca „San”, a entuzjastów
rękodzielnictwa na pewno ucieszył kiermasz
rękodzieła artystycznego przygotowany przez
lokalnych artystów.
Solidne podziękowania za tak przednią zabawę należą się organizatorom Festiwalu: Miejskiemu Centrum Kultury w Leżajsku i Miastu
Leżajsk. Nieocenioną pomoc okazali niezawodni jak zwykle sponsorzy: Grupa Żywiec
S.A. Browar w Leżajsku, Hortino ZPOW w Leżajsku, Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku, Owens Illinois w Jarosławiu i BMF Polska S.A.
Natalia Nowicka
Fot. Adam Kuźma

Zespół Pieśni i Tańca San

Wręczanie medalionów sponsorom „Spotkanie Trzech
Kultur”

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 pkt 3 lit. b pkt 4 pkt 8 pkt 10 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008 r.
Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) po stwierdzeniu wścieklizny u kuny wolno żyjącej, zabitej na terenie nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Przychojec, gm. Leżajsk
zarządzam, co następuje:
§ 1. Uznaje się miejscowości: Przychojec, Stare Miasto, Giedlarowa, Maleniska w gminie Leżajsk oraz Jelna, Łukowa, Ruda Łańcucka, Sarzyna w gminie Nowa Sarzyna oraz miasta Leżajsk
i Nowa Sarzyna za obszar zagrożony wścieklizną zwierząt i oznacza się je tablicami ostrzegawczymi o treści: „UWAGA! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”.
§ 2. Na obszarze zagrożonym wścieklizną zwierząt, o którym mowa w § 1, nakazuje się:
1) umieszczenie tablic z napisem ostrzegawczym, o którym mowa w § 1;
2) trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;
3) odstrzał sanitarny lisów wolno żyjących na zasadach określonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Leżajsku.
§ 3. Na obszarze zagrożonym wścieklizną, o którym mowa w § 1, zakazuje się:
1) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt;
2) polowań i odłowów zwierząt łownych;
3) przemieszczania psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Leżajsku.
§ 4. Wykonanie nakazów wymienionych w § 2 pkt 1 powierza się Burmistrzowi Miasta Leżajsk, Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz Wójtowi Gminy Leżajsk, a wykonanie nakazów wymienionych w § 2 pkt 3 powierza się Koordynatorowi 10 Okręgu Hodowlanego Polskiego Związku Łowieckiego oraz Zarządom Kół Łowieckich „Polana”, „Dzik” i „Wydra”
działającym na terenie powiatu leżajskiego.
§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób
zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Leżajsku
Krzysztof Gajewski
Uzasadnienie do rozporządzenia
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Leżajsku
w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu leżajskiego
W związku ze stwierdzeniem wścieklizny w zwłokach kuny – zwierzęcia wolno żyjącego – w wyniku przeprowadzonego badania laboratoryjnego przez Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie Oddział
w Rzeszowie (wynik z dnia 17. 08. 2012 r. nr WIWZHW.931.1/00870/MI/W/00161/12 oraz przeprowadzonego dochodzenia epizootycznego w dniu 17. 08. 2012r. w miejscowości Przychojec w gminie Leżajsk,
istnieje konieczność zastosowania środków wymienionych w rozporządzeniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Leżajsku.
Wścieklizna jest niezmiernie ostrą i prawie zawsze śmiertelną, wirusową chorobą zakaźną, atakującą układ nerwowy ludzi i zwierząt stałocieplnych.
Wirus wścieklizny jest odporny na gnicie, tzn. w rozkładających się zwłokach może przeżywać nawet kilka tygodni. Jest również odporny jest na zamarzanie. Natomiast wrażliwy jest na ogrzewanie, bo w temperaturze 60° C przeżywa zaledwie 5 min. Wrażliwy jest też na działanie większości środków dezynfekcyjnych.
Do zakażenia wścieklizną dochodzi na ogół wskutek pogryzienia przez chore zwierzę. Zakażenie możliwe jest poprzez kontakt ze śliną chorego lub zakażonego zwierzęcia.
Wirusy wścieklizny początkowo atakują zakończenia nerwowe uszkodzonych miejsc, a następnie poprzez nerwy obwodowe – mózg.
Teren zagrożony wścieklizną należy oznakować napisami ostrzegawczymi w celu poinformowania ludzi o zagrożeniu oraz zachowaniu poprzez nich ostrożności w kontaktach ze zwierzętami dzikimi i o nieznanym pochodzeniu.
Mając na uwadze zachowania psów i kotów, należy ograniczyć możliwość ich kontaktu ze zwierzętami
wolno żyjącymi poprzez nakaz utrzymywania psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu.
Zakazy przeprowadzenia polowań i odłowów zwierząt łownych mają na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, którzy mogą mieć kontakt ze zwierzętami.
Zakazy organizowania targów, wystaw, pokazów, konkursów zwierząt mają na celu ograniczenie możliwości przemieszczenia zwierząt, a tym samym ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się choroby,
zakażenia ludzi oraz zwierząt.
Wścieklizna jest chorobą podlegającą obowiązkowi zwalczania stosownie do art. 41 ust. 1 z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213,
poz. 1342 z późn. zm.). Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 1756.
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po dzwonku

Comenius
w leżajskiej
SP 2

31 lipca br. Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku zakończyła drugi, zarazem finalny
etap realizacji międzynarodowego projektu
„Poznawanie dziedzictwa kulturowego oczyma naszych europejskich partnerów w interaktywnym świecie” („Exploring our culture through the eyes of our European partners
in the interactive world”) – edukacyjnego
przedsięwzięcia finansowanego ze środków
unijnego programu Comenius.
Koordynatorami działań w projekcie, w którym uczestniczyła leżajska placówka, byli przedstawiciele szkoły podstawowej CEIP San Benito
de Lérez z hiszpańskiego miasta Pontevedra. Zadania projektowe wykonywały ponadto jeszcze
dwie inne instytucje oświatowe: szkoła St. Mary’s
Catholic Primary School z miasta Stoke-on-Trent
w Wielkiej Brytanii oraz Istituto Comprensivo n.3
– zespół szkół, mający swe siedziby we włoskim
mieście Imola i jego okolicach.
W dniach 6–12 listopada 2011 roku w brytyjskiej miejscowości Stoke-on-Trent odbyła się sesja koordynacyjna, której nadrzędnym celem było
uzgodnienie i zatwierdzenie przez przedstawicieli zespołów pracowniczych wszystkich placówek
oświatowych, biorących udział w projekcie wspólnego planu działań na okres od początku listopada 2011 roku do końca lipca 2012 roku. Podczas
warsztatowych spotkań ustalono, iż druga faza
realizacji projektu w dalszym ciągu poświęcona
będzie kultywowaniu i popularyzacji różnorodnych aspektów rodzimego dziedzictwa kulturowego. Wprowadzono też dodatkową formę przekazywania materiałów edukacyjnych pomiędzy
poszczególnymi szkołami – do wcześniej stosowanych (międzynarodowego portalu oświatowego
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Twiducate, oficjalnych blogów i stron internetowych placówek uczestniczących w projekcie) dodano wideokonferencje przy użyciu internetowego komunikatora Skype.
W dniach 27-31 maja 2012 roku w hiszpańskiej
miejscowości Pontevedra odbyła się sesja ewaluacyjna, w trakcie której nauczyciele reprezentujący cztery partnerskie szkoły wspólnie dokonali podsumowania drugiego etapu działań projektowych oraz opracowali plan raportu końcowego projektu.
Obydwie sesje wzbogacone były wieloma imprezami towarzyszącymi. Ich uczestnicy, poza angażowaniem się w czynności bezpośrednio związane z organizacją projektu, mieli sposobność
zapoznania się z cechami systemów edukacyjnych Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, poszerzenia
swej wiedzy na temat historii angielskiego okręgu przemysłowego zwanego The Potteries (jego
centralną częścią jest Stoke-on-Trent) słynącego
z wielowiekowych tradycji garncarsko-ceramicznych oraz dziejów powstałej w czasach rzymskich
i obfitującej w cenne zabytki architektury Pontevedry, wymiany doświadczeń pedagogicznych
z przedstawicielami systemów oświatowych innych krajów.

W drugiej fazie realizacji projektu dominowały dwa rodzaje międzyszkolnych działań edukacyjnych. Pierwszy z nich obejmował redagowanie
w języku angielskim czterech jednorodnych treściowo i stylistycznie legend podejmujących wątki charakterystyczne dla dziedzictwa kulturowego
niektórych państw Unii Europejskiej (poszczególne szkoły za każdym razem tworzyły jedną z czterech części całego tekstu) i umieszczanie ich na
portalu Twiducate. Drugi natomiast związany był
ze zorganizowaniem ogółem sześciu wideokonferencji za pomocą komunikatora Skype poświęconych kultywowaniu i promowaniu różnorodnych aspektów kulturowych związanych z tradycjami, obyczajami, zwyczajami, obrzędami i cyklicznymi świętami – uczniowie SP 2 w Leżajsku
uczestniczyli najpierw w „internetowym” spotkaniu z grupą ich rówieśników ze szkoły w Pontevedrze, którego założeniem była popularyzacja
pieśni typowych dla Bożego Narodzenia, a następnie w dwóch konferencjach ze społecznością
szkół partnerskich z Imoli i Stoke-on-Trent, których tematyka w obu przypadkach dotyczyła podobieństw i różnic w sposobie obchodzenia Wielkanocy w różnych zakątkach Europy.
(gk)

w Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów

Matka Boża
Karmelitańska

Jeden z feretronów procesyjnych, uwzględnionych w Galerii Rodzimej Sztuki Sakralnej Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku, prezentuje Madonnę z Dzieciątkiem.
Bogurodzica – ukazana półpostaciowo, frontalnie – ubrana jest w złotą suknię z monogramem Jej Imienia widocznym pod ozdobnym dekoltem oraz szaroniebieską chustę (maforium) z ciemnobłękitnym podbiciem,
z lamowanymi złotem krawędziami, okrywającą Jej głowę i ramiona. Pociągła Twarz Madonny, oddana za pomocą bieli zróżnicowanej subtelnymi
szarościami i odcieniami czerwieni, zwrócona jest w stronę widza. Jej rysy wykreślają subtelnie prowadzone półkoliste linie powiek i brwi, przechodzące w proste linie cienkiego długiego nosa. Najbardziej czytelnymi akcentami bladego oblicza są zamyślone oczy ujęte subtelnym
cieniem, wpatrujące się w rozmodlonego
rozmówcę, oraz wąskie usta, z pięknymi
wargami zaznaczonymi rozbieloną czerwienią. Otwartą dłonią lewej ręki dotyka
swych piersi, prawą tuli Dzieciątko Jezus
ubrane w złotą tunikę przewiązaną w pasie. Chłopięca twarz Chrystusa o karnacji
przypominającej oblicze Matki, ujęta krótkimi ciemnymi kędzierzawymi włosami,
zwrócona jest w trzech czwartych do widza. Dzieciątko w lewej dłoni trzyma szkaplerz bracki, prawą unosi w geście błogosławieństwa. Głowy obu postaci, otoczone aureolą gwiazd, zdobią złote zamknięte korony zwieńczone krzyżami.
Obraz ujmuje owalna rama, od góry
i od dołu ozdobiona parami symetrycznie ułożonych Puttów, którą otacza ażurowy złocony wieniec z nosiłkami, stanowiący integralną część symetrycznie zakomponowanych, stylizowanych motywów roślinnych. W górnej strefie widnieje monogram imienia Maryi, wkomponowany w wieniec mięsistych stylizowanych
rocaille’ów. Obraz stanowi awers feretronu
procesyjnego i łączy się bezpośrednio z funkcjonowaniem Bractwa Szkaplerza Świętego.
Pierwsze sprawdzone dane historyczne, dotyczące tego typu korporacji we
Florencji, Bolonii, Wenecji i w innych miastach Włoch, pochodzą z XIV w.
Do jej rozpowszechnienia przyczynił się papież Klemens VII i Grzegorz XIII,
nadając liczne odpusty związane z kultem szkaplerza. Ta nowa forma pobożności, propagując wiarę w określone przywileje odnoszące się do dusz
w czyśćcu cierpiących oraz łączące się z podstawowymi dogmatami katolicyzmu, atakowanymi przez protestantów, stała się szczególnie silnym orężem Kościoła katolickiego w walce z obozem reformacji.
Początkowo Bractwa Szkaplerza Świętego powstawały jedynie przy kościołach karmelickich. Do silnego rozpowszechnienia tych konfraterni przyczyniła się konstytucja papieża Klemensa VIII Quaecumque z 1604 r., pozwalająca na ich erygowanie także przy kościołach parafialnych. Odtąd sprzyjali im
również franciszkanie, norbertanie, cystersi, benedyktyni, jezuici, kapucyni,
paulini, żeńskie zgromadzenia zakonne oraz duchowieństwo diecezjalne.
Członkowie bractwa mili określone przywileje i obowiązki. Jacek Duracz w szóstym rozdziale Pobudki do bractwa y confraterniey podaje: „maią
nosić habit, to iest szkaplerzyk mały, lub czarny lub dzikawy na którym
ma być Panny Maryey obrazek na cześć Błogosławioney Dziewice de Monte Carmelo” (Duracz, s. 64). Bracki szkaplerz składał się z dwóch prostokątnych kawałków sukna koloru brązowego, połączonych dwiema tasiemkami. Oprócz wizerunku Matki Bożej umieszczano na nim często inicjały IHS i MARYA. Szkaplerze nosili m.in. królowa Jadwiga i król Władysław Jagiełło, Jan Kazimierz i Michał Korybut Wiśniowiecki. Posiadanie

cudownego daru Maryi było przywilejem także wielu magnatów, szlachty, mieszczan i chłopów.
W związku z powstaniem konfraterni zaistniała potrzeba erygowania
osobnego ołtarza ozdobionego wyobrażeniem Matki Bożej Szkaplerznej,
służącego rozwijaniu różnorodnych form kultu, takich choćby jak nabożeństwa, koronki, litanie i pieśni do świętych patronów zakonu. W kościele
zbierano się na uroczyste procesje brackie. Cyprian a S. Maria, w wydanym
w 1650 r. Skarbie karmelitańskim podaje, że „bractwo ma być postanowione
przy pewnym ołtarzu, abo też w kaplicy na to zgotowaney. Na ołtarzu bractwa bądź w kościele bądź w kaplicy będącym będzie obraz Naświętszey Panny podaiącey Szkaplerz sw. Błogosławionemu Szymonowi, iako w historiey
piszą y maluią”. Podobne wskazówki odnajdujemy w dziele Duracza, zatytułowanym: Pobudki do bractwa y confraterniey. Autor zaleca, że „dwie chorągwie maią być w bractwie tym, iedna solenna, druga powszednia: na solenney ma
być namalowana, abo wyszyta Panna Marya dawaiąca Szkaplerz błogosławionemu
Szymonowi Stoczkiuszowi, a po brzegach
naszy patroni”.
Związany z liturgią obraz w ołtarzu,
a także występujący na chorągwi lub w feretronie jako punkt koncentrujący życie
bractwa, znak ikoniczny oraz prawdziwe
unaocznienie wierzeń i modlitwy członków konfraterni, charakteryzował się ściśle określonym program ikonograficznym,
obowiązującym również na drzeworytach
ilustrujących pobożne książki. Rolę brackich obrazów pełniły często przedstawienia maryjne nie posiadające cech charakterystycznych dla ikonografii karmelitańskiej. Bywały to zwykle wizerunki Matki
Bożej z Dzieciątkiem malowane według
utrwalonych schematów maniery bizantyjskiej, często na pół ludowe, nawiązujące do wzoru cudownej ikony Salus Populi Romani z bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie. Jednym ze słynniejszych wizerunków tego typu jest obraz Matki Bożej Śnieżnej czczony w sanktuarium berdyczowskim. Na obrazie tym Dzieciątko
lewą dłonią podtrzymuje kodeks, a prawą wyraża gest błogosławieństwa. Istnieje
wiele rycin z XVIII w., na których rzymski
pierwowzór ubogacano motywem szkaplerza brackiego. XVIII-wieczna kopia ikony Salus Populi Romani, znajdująca się w klasztorze Ojców Karmelitów Bosych w Czernej, ma szkaplerz
nieistniejący na oryginale. Twórcy malując obrazy dla bractw karmelitańskich naśladowali również inne znane wizerunki maryjne, jak choćby obraz
Najświętszej Maryi Panny czczony w krakowskim kościele Ojców Karmelitów Trzewiczkowych na Piasku. Znana kopia tego wizerunku, znajdująca się
w kościele parafialnym w Łańcucie, prezentuje Dzieciątko trzymające w lewej dłoni księgę, natomiast w prawej szkaplerze, dodatkowo podtrzymywane lewą dłonią Maryi. Niektóre obrazy nawiązują również do średniowiecznych przedstawień maryjnych znany pod nazwą Umilenje, w których Dzieciątko tuli się do swojej Matki, czule dotykając dłonią Jej twarzy. Jeżeli szkaplerz nie był uwzględniony w koncepcji malarskiej obrazu, przyczepiano go
bądź modelowano na blaszanych sukienkach, ochraniających cudowne wizerunki. Takimi sposobami starano się zaznaczyć ich specyficzny charakter.
W ikonografii naszego obrazu nie ma śladów zależności od pierwowzoru Salus Populi Romani i wspomnianych wyżej obrazów. Zasadnicza inność
przedstawienia tkwi w ułożeniu Dzieciątka Jezus ze szkaplerzem na prawym ramieniu Maryi. Ujęcie to sprawia wrażenie lustrzanego odwrócenia
tradycyjnej koncepcji Hodegetrii typu małopolskiego, nawiązuje także do
przedstawienia w typie Umilenje, choć brak w nim wyraźnego, symbolicznego przytulenia twarzy. O karmelitańskiej wymowie obrazu świadczy jedynak szkaplerz trzymany przez Jezusa w lewej dłoni oraz związany bezpośrednio z tym motywem gest błogosławieństwa, symbolizujący przyleje nadane Bractwu.
Tekst i zdjęcie: o. dr Efrem Obruśnik OFM
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ogłoszenia

kącik rzecznika ZUS

Do ZUS przez internet

Zamiast pracownika – awatar, który odpowie na pytania i pomoże załatwić formalności, zamiast tradycyjnego okienka – monitor komputera. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Dzięki tej wygodnej formie kontaktu z ZUS-em
można zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu.

PODZIĘKOWANIA
Z całego serca dziękujemy wszystkim
Darczyńcom, którzy odpowiedzieli na nasz
apel i udzielili pomocy finansowej naszemu synowi Kubie, poprzez wpłaty na konto
Fundacji Pomoc Leśnikom w Krośnie.
Kuba stracił nogę w nieszczęśliwym wypadku we wrześniu 2011 roku. To w znacznym
stopniu dzięki Państwu udało się zakupić dla
niego dobrą mechaniczną protezę, która pozwoli mu na powrót do normalnego życia.
Bez pomocy organizacyjnej i finansowej
Fundacji i wszystkich Darczyńców byłoby to
niemożliwe.
Wdzięczni rodzice Kuby
Grażyna i Stanisław Bochniarz
Warszawa, wrzesień 2012

Komunikat
Miejskiego Centrum Kultury
w Leżajsku

Informujemy, iż w związku z rozbudową i modernizacją budynku przy ul. Mickiewicza 65 (Dom Kultury), dział Artystyczno-Programowy zostaje przeniesiony do Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku
(sala audiowizualna, piętro II).
Przepraszamy za utrudnienia!
Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem tel. (17) 242 11 34.
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Czym jest PUE?
Platforma Usług elektronicznych ma poszerzyć
dostęp klientów do usług świadczonych przez
ZUS drogą elektroniczną, czyli przez Internet,
oraz dodatkowo przez telefon. PUE to rewolucja,
jeżeli chodzi o sposób i środki, przy pomocy których Zakład dzieli się ze swoimi klientami danymi, które zgromadził w systemie. Po raz pierwszy
ZUS tak szeroko udostępnia każdemu informacje, jakie o nim zebrał, dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych, pobieranych świadczeń itd.
W ramach PUE Zakład uruchomił dwa duże
kanały komunikacji. Po pierwsze; w Internecie utworzono portal informacyjny pue.zus.pl,
na którym każdy z klientów będzie miał dostęp
do swoich danych zgromadzonych w ZUS, możliwość składania wniosków oraz dokumentów
ubezpieczeniowych. Każdy, w zależności od tego,
w jakiej roli występuje w Zakładzie, będzie miał
swój własny profil: świadczeniobiorcy, płatnika,
ubezpieczonego, lekarza czy komornika. Drugi,
nowy sposób komunikacji z ZUS, to Centrum
Obsługi Telefonicznej (COT), czyli kontakt telefoniczny z konsultantem. Także w tym przypadku
założenie konta na platformie PUE otworzy dostęp do takich samych danych jak przez Internet.
Czy po to, aby móc skorzystać z PUE trzeba
założyć konto?
Założenie konta na PUE jest możliwe na trzy
sposoby. Jeżeli ktoś posiada już certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP, może, bez konieczności wychodzenia z domu, założyć konto
na portalu pue.zus.pl. W takim przypadku system automatycznie odczyta dane indentyfikacyjne: imię, nazwisko i PESEL i odpyta Kompleksowy System Informatyczny ZUS (KSI), w jakich
rolach dany użytkownik występuje w kontaktach
z ZUS.
Jeżeli osoba zakładająca konto jest np. osobą
prowadzącą własną działalność gospodarczą, to
są zakładane dla niej dwa profile: płatnika i ubezpieczonego. Trzecia możliwość założenia konta
wymaga wizyty w Zakładzie. Trzeba najpierw na
portalu pue.zus.pl wypełnić formularz, podając
swoje dane, a następnie przyjść do dowolnej jednostki ZUS z dokumentem tożsamości. Na podstawie dowodu osobistego pracownik Zakładu
potwierdzi tożsamość, a system automatycznie
podepnie odpowiednie role i założy konto.
Jakie korzyści będzie miał pan Kowalski z korzystania z portalu?
Przysłowiowy Kowalski będzie mógł sprawdzić swoje dane identyfikacyjne i adresowe, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, to będzie mógł je zmienić. Uzyska także informacje o wysokości składek,
które odprowadza za niego pracodawca. Dzięki
temu zweryfikuje, czy podstawa, od jakiej odprowadzane są za niego składki, jest właściwa, tzn.
czy odprowadzane są od faktycznie osiąganych
zarobków. Pan Kowalski będzie mógł też sprawdzić, czy jest zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego i czy członek jego rodziny również został zgłoszony. Na profilu ubezpieczonego znaj-

dą się także informacje o przynależności do OFE,
składkach przekazanych przez ZUS do funduszu,
o składkach zgromadzonych i zwaloryzowanych
na koncie w ZUS i na subkoncie.
Dostępne są także kalkulatory emerytalne, przy
użyciu których na podstawie danych zgromadzonych przez ZUS i założonych, przyszłych zarobkach można wyliczyć wysokość świadczenia, jakie otrzymamy w przyszłości.
Co można znaleźć na profilu świadczeniobiorcy?
Osoby pobierające zasiłki czy emeryturę lub
rentę będą miały, tak jak ubezpieczeni, dostęp do
swoich danych adresowych i identyfikacyjnych.
Będzie też informacja o samym świadczeniu –
od kiedy do kiedy zostało przyznane i w jakiej
wysokości. Należy jednak zaznaczyć, że w portalu widoczne będą świadczenia emerytalno-rentowe, które zostały przyznane od 2009 r. Ograniczenie to wynika z faktu, że wcześniejsze dane
o emeryturach i rentach przetwarzane są przez zewnętrzne systemy informatyczne, które nie są częścią Kompleksowego Systemu Informatycznego.
Jednakże trwają prace nad przeniesieniem wszystkich tych informacji do systemu KSI. Ponadto
na portalu pue.zus.pl będzie możliwość zmiany
sposobu przekazywania świadczenia. Jeżeli ktoś
otrzymuje emeryturę za pośrednictwem listonosza, będzie mógł zgłosić wniosek o przekazywanie świadczenia na rachunek bankowy.
Dostępna będzie także usługa Centrum Obsługi Telefonicznej (COT).
COT będzie docelowo obsługiwać 100 konsultantów ZUS. Będzie się z nimi można
komunikować telefonicznie, przy pomocy popularnego komunikatora internetowego Skype oraz dzięki czatowi. W centrum można będzie np. zasięgnąć informacji o danych zgromadzonych na indywidualnym koncie, zarezerwować wizytę w placówce ZUS czy złożyć niektóre
wnioski, niewymagające podpisu elektronicznego.
Jakie elementy PUE funkcjonują już w placówkach ZUS?
We wszystkich placówkach został już wdrożony system kierowania ruchem (SKR), dzięki
któremu obsługa klientów odbywa się w sposób
płynny i nie tworzą się kolejki. Po wejściu do ZUS,
klient podchodzi do tzw. dyspensera. Na monitorze tego urządzenia wybiera grupę spraw, z jaką
przychodzi, np. emerytura czy składki. Urządzenie automatycznie kieruje go do odpowiedniego
stanowiska i drukuje bilet z numerem tego stanowiska oraz przewidywanym czasem obsługi. Dyspenser umożliwia też obsługę wizyt zarezerwowanych, bowiem na portalu pue.zus.pl można wcześniej wybrać sobie dzień i godzinę wizyty w ZUS.
W takim przypadku po przyjściu do ZUS podajemy w dyspenserze login PUE, a urządzenie zaprasza do podejścia do odpowiedniego stanowiska o wyznaczonej przez nas godzinie.
Małgorzata Bukała
Rzecznik prasowy
Oddziału ZUS w Rzeszowie

dzień za dniem

BYLIŚMY WE WŁOSZECH

W dniach 20–29 sierpnia br. zespół Drogowskaz działający przy klasztorze oo. Bernardynów w Leżajsku wraz z kapelanem o. Bartymeuszem miał okazję odpowiedzieć na zaproszenie współbraci z dwóch bernardyńskich klasztorów we Włoszech i wyruszyć na muzyczny podbój Italii.
Była to doskonała okazja, by zwiedzić jedną
z piękniejszych części Europy – Włochy, które powitały nas gorącym słońcem i przepięknymi widokami. W trakcie podróży zwiedziliśmy miejsca,
które wzbudziły w nas zachwyt i niekiedy zadumę.
Najpierw Padwa leżąca w płn.-wsch. części kraju, gdzie mieliśmy okazję zwiedzić grób św. Antoniego – jednego z najbardziej czczonych świętych we Włoszech. Następnie udaliśmy się do na-

szego bernardyńskiego klasztoru w Arezzo, leżącego w Toskanii, gdzie spędziliśmy 3 noce. Była
to nasza baza, z której wyjeżdżaliśmy do Asyżu,
podążając ścieżkami św. Franciszka, odwiedzając
jego dom narodzin oraz La Vernę, gdzie święty
otrzymał stygmaty. W jeden z wieczorów zagraliśmy także koncert ku radości Włochów. Prawdziwym przebojem okazała się dobrze znana wszystkim „Barka”.

W czwartym dniu naszych wakacji udaliśmy
się do Settebagni, gdzie zagościliśmy na 4 dni. Na
koniec naszej podróży zaplanowaliśmy zwiedzić
perełki Włoch tj. Rzym, Watykan oraz Wenecję.
Podziwialiśmy piękno tych miejsc, zabytki, architekturę...
Podczas tego naszego pobytu we Włoszech
mieliśmy też czas na grillowanie, wspólne śpiewy wieczorami, plażowanie czy kąpiel w morzu.
Podczas tego pobytu we Włoszech daliśmy dwa
koncerty.
Pobyt na Półwyspie Apenińskim będziemy długo wspominać.
Członkowie zespołu
Drogowskaz

ZPiT „Ziemia Leżajska” w Rumunii

Działający przy Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” od wielu lat kultywuje i rozpowszechnia rodzimą tradycję. W tym roku, Zespół po raz kolejny został zaproszony do wzięcia udziału w VI edycji międzynarodowego festiwalu folklorystycznego „GAROFITA”, który odbył się w dniach od 6 do 8 lipca w rumuńskim mieście Brasov w Transylwanii.
W pierwszym dniu pobytu grupa uczestniczyła w odbywającej się w ratuszu miejskim konferencji prasowej. Następnie, wspólnie z innymi zespołami wzięła udział w barwnej paradzie ulicami centrum Brasov oraz wystąpiła
przed zgromadzoną na rynku publicznością.
Kolejne dni przyniosły dalsze występy w Brasov, a także w pamiętającej jeszcze czasy Imperium Rzymskiego fortecy Rasnov, czy słynnym zamku Draculi.

Oprócz naszego zespołu na scenie pojawiły się grupy z Rumunii, Węgier,
Serbii i Turcji. Występy „Ziemi Leżajskiej”, zarówno grupy tanecznej, jak i orkiestry spotkały się z wyjątkowo ciepłym i serdecznym przyjęciem i były nagrodzone gromkimi brawami.
Kierownictwo i opiekunowie Zespołu dziękują Urzędowi Miasta Leżajsk
i Urzędowi Gminy Leżajsk za pomoc w sfinansowaniu wyjazdu.
Agata Zygmunt
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zdrowie i uroda
sekrety garnka

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

Owoce
jesieni

W sadach i ogrodach drzewa uginają
się pod ciężarem gruszek i śliwek. Dorodne owoce najchętniej zjadamy na surowo, delektując się ich smakiem i soczystym miąższem. Te mniej okazałe
przeznaczamy na przetwory potrawy
i desery.
Jabłka są uniwersalnymi owocami. W potrawach można je łączyć z mięsem, drobiem, warzywami, a desery i ciasta – przyprawione cynamonem, wanilią i goździkami – zyskują niepowtarzalny smak. Jabłka są bogatym źródłem pektyn,
błonnika, zawierają witaminę C, witaminy z grupy B, działają w organizmie moczopędnie, oczyszczają organizm z toksyn, obniżają poziom cholesterolu. Leczą biegunki i zaparcia, a krzem, zawarty w ich skórce, korzystnie wpływa na kondycję włosów.
Gruszki są słodkie w smaku dzięki fruktozie,
mają sporo fosforu i potasu, witamin z grupy B
i witaminy C, pektyny i błonnik – chronią przed
miażdżycą i zaparciami. Można je marynować,
sporządzać kompoty, gotować syropy i dodawać
do ciast i deserów.

TYLKO TY

pod redakcją
Małgorzaty Jakubowskiej

Sojowy
sekret
młodości
Kobiety Dalekiego Wschodu do późnej
starości cieszą się zdrowiem i zachwycają piękną, gładką cerą. Naukowcy od dawna chcieli poznać tajemnicę tego fenomenu. Okazało się, że sekret tkwi w diecie bogatej w soję.
Doskonale znają ją wegetarianie jako cenne
źródło białka. Dla urody ważniejszy jest jednak inny składnik soi – fitohormony czyli hormony roślinne. Są to substancje, które regulują wzrost i rozwój rośliny. Na ludzki organizm
mają wpływ podobny do żeńskich hormonów
– estrogenów. Po czterdziestym roku życia ich
ilość u kobiet zaczyna stopniowo maleć. Ponieważ estrogeny pobudzają wydzielanie kolagenu i elastyny, utrzymujących jędrność i sprężystość naskórka, ich niedobór sprawia, że skóra wiotczeje i pojawia się na niej coraz więcej
zmarszczek.
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Śliwki od dawna uważane są jako środek przeciw zaparciom ze względu na dużą ilość błonnika i pektyn. Zawierają sole mineralne, między innymi potas, żelazo, magnez, witaminę C, witaminy z grupy B i beta karoten. Suszone śliwki mają
znacznie więcej kalorii niż świeże, ale nadają niepowtarzalny smak i zapach potrawom. Śliwki, podobnie jak gruszki, nadają się do marynowania,
suszenia, zamrażania, można je dodawać do ciast,
robić z nimi knedle i pierogi oraz desery. Każda potrawa, jaką przygotujemy z dodatkiem tych
owoców, będzie smakowała wyśmienicie.

Gruszki pięknej Heleny
Składniki: 8 połówek gruszek z kompotu lub
syropu, mały pojemniczek lodów waniliowych,
10 dag gorzkiej czekolady, 3 łyżki śmietanki lub
mleka skondensowanego, łyżka cukru, kieliszek
rumu lub brandy.
Wykonanie: wyjąć gruszki z zalewy, osączyć.
Do rondelka wlać śmietankę lub mleko, wrzucić
połamaną na kawałki czekoladę i rozpuścić ją,
trzymając rondelek nad parą lub w kąpieli wodnej. Wymieszać polewę z alkoholem. W pucharkach lub na talerzykach ułożyć po dwie połówki
gruszek, 1–2 gałki lodów i polać gorącą czekoladą.

Mufinki jabłkowe
Składniki: 350 g mąki, 25 g masła, 50 g cukru oraz dodatkowa łyżka do posypania, 30 g pestek słonecznika, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, ½ łyżeczki sody, 1 łyżeczka cynamonu, 250
ml śmietany 18%, 1 jajko, 2 duże twarde jabłka,
4 łyżki mleka.

Zachowaj twarz
Wykorzystując sekret Azjatek, kosmetolodzy zaczęli stosować fitohormony do produkcji kremów przeciwzmarszczkowych, odświeżających cerę. Stosowanie ich zwiększa w organizmie produkcję kolagenu i elastyny. Skóra staje się bardziej napięta i lepiej ukrwiona. Drobne zmarszczki praktycznie znikają, jak rozprasowane żelazkiem, a głębokie, mimiczne, stają
się mniej widoczne. Naskórek łatwiej się regeneruje i wzrasta jego odporność na szkodliwy
wpływ środowiska (spaliny, dym papierosowy,
nadmiar słońca).

Tylko dla dojrzałych
Kosmetyki z hormonami roślinnymi przeznaczone są dla kobiet, które skończyły czterdziesty
piąty, pięćdziesiąty rok życia. Wcześniej nie ma
sensu ich używać, gdyż młodsza skóra nie odczuwa jeszcze skutków spadku poziomu estrogenów.
Soja jest najbogatszym, ale nie jedynym źródłem
fitohormonów. Pozyskuje się je także ze słonecznika, pestek jabłka i grzybów shiitake. Warto włączyć do swojej diety produkty zawierające hormony roślinne, zwłaszcza po wkroczeniu w wiek dojrzały. Polecam także domowe, odmładzające kosmetyki z fitohormonami.

Odżywcza maseczka sojowa
Pół szklanki ugotowanych do miękkości ziaren
soi rozgnieć na papkę. Wymieszaj ją z 2 łyżkami

Wykonanie: 50 g mąki rozetrzeć z masłem
dodać łyżkę cukru i pestki słonecznika, odstawić
w chłodne miejsce. W naczyniu przygotować suche składniki: pozostałą mąkę, proszek, sodę, cynamon, cukier i dokładnie wymieszać. Do drugiego naczynia dodać jajka, mleko, śmietanę, obrane i starte na tarce jabłka. Połączyć wszystkie
składniki. W formie do pieczenia wyłożyć gotowe papierowe foremki na mufinki (około 12
szt.), napełnić je do połowy wysokości, na wierzchu posypać mieszanką z mąki, masła i pestek
słonecznika. Piec w piekarniku w temperaturze
180-200oC około 20 minut, aż wyrosną i nabiorą złotego koloru.

Torcik czekoladowy
ze śliwkami
Składniki: 250 g śliwek węgierek, 5 łyżek winiaku, 2 łyżki kakao, 1 tabliczka gorzkiej czekolady, 50 g masła, 200 g cukru pudru, 4 białka, 100 g
mąki, 1 i ½ łyżeczki cynamonu.
Wykonanie: śliwki umyć, osuszyć, przekroić na połówki, usunąć pestki i skropić winiakiem. Masło rozpuścić w rondlu, dodać kawałki czekolady, kakao, 170 g cukru, oraz ½ szklanki ciepłej wody. Składniki dokładnie wymieszać
i odstawić do wystudzenia. Ubić białka, dodając stopniowo pozostały cukier. Ubite białka dokładnie połączyć z masą czekoladową. Do tortownicy wysmarowanej masłem wlać ciasto, na
wierzchu ułożyć połówki śliwek i posypać cynamonem. Piec w piekarniku nagrzanym do 180oC
około 30 minut. Torcik można udekorować bitą
śmietaną.
miodu. Maseczkę nałóż cienką warstwą na twarz
i szyję. Okryj twarz wilgotnym, ciepłym płótnem
a następnie ręcznikiem frotte. Po 20 minutach
zmyj twarz letnią wodą. Kompres ma działanie
odżywcze i jednocześnie wygładza wrażliwą, nadmiernie przesuszoną skórę.

Przeciwzmarszczkowa
maseczka
z pestkami słonecznika
Utrzyj żółtko jajka z 2 łyżeczkami miodu, dodaj garść rozgniecionych na miazgę pestek słonecznika. Białko ubij na sztywna pianę. Połącz
wszystkie składniki i mocno wstrząśnij w szczelnie zamkniętym słoiku. Kleistą maseczkę nałóż
na twarz i szyję. Po 10–15 minutach zmyj letnią wodą. Doskonale ujędrnia skórę i wygładza
zmarszczki.

Upiększająca
kąpiel sojowa
Jeśli przyrządziłaś na obiad potrawę sojową,
możesz wykorzystać wodę, w której soja się gotowała. Wlej ją do wanny wypełnionej ciepłą wodą.
Dosyp 30 dag soli morskiej (lub zwykłej, gruboziarnistej soli kuchennej). Możesz także dodać 2
szklanki tłustego mleka. Kąpiel powinna trwać
nie dłużej niż 15–20 minut. Twoje ciało stanie się
po niej aksamitnie gładkie.

sport

Szachowy sukces Jakuba
Jakub Stępniowski uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku. Jest zawodnikiem sekcji szachowej Uczniowskiego Klubu Sportowego
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku.
W dniach od 1–9 lipca 2012 r. brał udział w Ogólnopolskim Turnieju Szachowym w Rudniku. Wygrał wszystkie swoje partie. Dzięki temu zwycięstwu uzyskał II kategorię szachową.
Jakub zrobił ogromny postęp w szachach. Jest najmłodszym leżajskim szachistą posiadającym tak wysoką kategorię. A gra w szachy zaledwie od dwóch lat! Niewykluczone, że w niedługim czasie będzie w stanie uzyskać normę na I kategorię.
Sukces ten zawdzięcza swojej pracy, talentowi oraz wsparciu najbliższych.
Poziomem gry dorównuje już swojemu instruktorowi Andrzejowi Mazurkiewiczowi, który nie kryje swojego zadowolenia, że doczekał się takiego szachisty.
(am)

Awans
leżajskich
tenisistów
stołowych

Zawodnicy sekcji tenisa stołowego, którzy od
trzech lat reprezentują nasze miasto w rozgrywkach V ligi, w sezonie 2011/2012 zajęli I miejsce
i uzyskali awans do IV ligi.
Na co dzień, zawodnicy trenują w Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku w każdy wtorek, środę
i piątek w godz. 18.00–20.30.
Drużyna UKS SP1 w Leżajsku wygrała trzynaście meczów, jeden zremisowała, a dwa przegrała.
Zespół w rozgrywkach ligowych występował w następującym składzie: Wiesław Urbanik,
Krzysztof Klocek, Dariusz Kleczkowski, Andrzej
Mazurkiewicz, Krzysztof Urbanik, Jakub Grabarz,

Robert Drożdżal, Grzegorz Burek, Piotr Gąsiorek,
Dawid Sowa, Sylwester Drożdżal.
Sukces drużyny to nie tylko zasługa samych zawodników.
Dziękuję Burmistrzowi Miasta Leżajska, Staroście Leżajskiemu, Dyrektorowi Browaru w Leżajsku oraz sponsorom za finansowe oraz rzeczo-

we wsparcie działalności tenisa stołowego w naszym mieście.
Uczniowski Klub Sportowy przy SP1 prowadzi
szkółkę oraz organizuje także liczne turnieje tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
W obecnym sezonie 2012/2013 zawodnicy sekcji tenisa stołowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku
będą startowali w rozgrywkach o mistrzostwo IV
i V ligi oraz Pucharze Polski.
Po raz drugi UKS SP1 rozegra w dniu 10
października br. o godz. 17.00 mecz z drużyną
SPAR AZS Politechnika Rzeszowska, występującą
w najwyższej lidze rozgrywkowej. Drużyna gości
w ubiegłym sezonie zajęła IV miejsce.
Dla wszystkich sympatyków tenisa stołowego
mecz ten będzie okazją do zobaczenia gry najlepszych zawodników w Polsce. Zapraszam kibiców tenisa stołowego do udziału w tym spotkaniu, w czasie którego rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.
Andrzej Mazurkiewicz
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na ryby
Memoriał Grzegorza
Gorzkiewicza – Leżajsk,
Floryda, 5 sierpnia 2012

W zawodach wzięło udział 15 osób. Zwycięzcą
został Kol. Zdzisław Gdula (złowił też największą
rybę zawodów – lina).
1. Zdzisław Gdula 1935 pkt. (w tym największa ryba 705 pkt); 2. Zbigniew Zalot 1610 pkt.; 3.
Zygmunt Kwieciński 925 pkt.; 4. Stanisław Czarniecki 810 pkt.; 5. Mariusz Pajer 795 pkt.; 6. Aleksander Kuras 570 pkt.

Zawody dla dzieci
i młodzieży o Puchar wójta
Gminy Leżajsk Leżajsk,
Floryda, 26 sierpnia 2012

Fot. Paweł Gdula

Za nami ostatnie zawody dla dzieci i młodzieży
w tym roku, organizatorem było Koło PZW Leżajsk, sponsorem Gmina Leżajsk, puchary, nagrody i dyplomy wręczał osobiście Wójt Gminy Leżajsk – Krzysztof Sobejko.

W kategorii do 10 lat:
1. Bartłomiej Warzecha 1810 pkt.; 2. Filip Czerwonka 1205 pkt.; 3. Kamil Pajer 995 pkt. ; 4. Katarzyna Paul 995 pkt.; 5. Magdalena Burek 630 pkt.;
6. Madzia Pawul 560 pkt.; 7. Jan Grabarz 460 pkt.;
8. Klaudia Pokrywka 445 pkt.; 9. Jan Walawander
35 pkt.; 10. Mateusz Zawadka 0 pkt.
W kategorii 11–16 lat:
1. Aleksander Czerwonka 1165 pkt.; 2. Kamil
Pokrywka 885 pkt.; 3. Adrian Pietrzyk 705 pkt.;
4. Maciej Dąbek 595 pkt.; 5. Mateusz Dziedzic
590 pkt.; 6. Kacper Kuczek 445 pkt.; 7. Kuba Topor 345 pkt.; 8. Anna Garbacz 320 pkt.; 9. Hubert
Ciurko 200 pkt.; 10. Bartłomiej Strażan 130 pkt.;
11. Artur Górak 100 pkt.; 11. Katarzyna Grabarz
100 pkt.; 13. Hubert Ochab 75 pkt.; 14. Konrad
Daź 55 pkt.; 15. Wiwianna Gdula 45 pkt.; 16. Łukasz Pięta, Katarzyna Flis, Wojciech Borek, Damian Nazar, Daniel Szpetnar 0 pkt.

Fot. Wiesław Furmański

KĄCIK SZACHOWY
Jeden ze znanych szachistów Paul Morphy powiedział: „Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich
przyszłość możecie być spokojni”. Dzięki wsparciu Burmistrza Miasta Leżajska możliwe jest rozwijanie szachowych zainteresowań przez uczniów
z kl. I–VI. Dlatego też serdecznie zapraszam do
udziału w zajęciach, które odbywają się w każdy
poniedziałek i środę w Szkole Podstawowej nr 1
w Leżajsku w godz. 13.00–15.30.
Tym, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę polecam rozwiązanie szachowych zadań.
Powodzenia!!!
Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe).
Rozwiązania zadań z ostatniego kącika szachowego w BM:
Zad. 1. Wd8+, G:d8, Hf8 – mat, zad. 2. Wd8+,
H:d8, H:c6 – mat, zad. 3. Hh7+, K:h7, Gf7 – mat,
zad. 4. We8+, K:e8, Sf6 – mat.
Andrzej Mazurkiewicz

Fot. Wiesław Furmański

Zadanie 1.

Zadanie 3.

Zadanie 2.

Zadanie 4.
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sport

Starcie samorządowców
W sobotę, 1 września br. na leżajskim stadionie MZKS Pogoń odbył się VI Turniej o Puchar
Przewodniczącej Sejmiku Województwa Podkarpackiego Teresy Kubas-Hul. Towarzyszyli jej:
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński i członek Zarządu Sławomir Miklicz.
Na starcie stawili się przedstawiciele samorządów kilku gmin Podkarpacia, między innymi –
oczywiście – Leżajska, którzy uwielbiają grać w
piłkę nożną. Mecze były zacięte, doping kibiców
równie wielki, jak wola walki i wiara w zwycięstwo. Ostatecznie zdobywcami Pucharu zostali
przedstawiciele samorządu Leżajska.
Na kolejnych miejscach uplasowały się: Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Starostwo Powiatowe w Sanoku, Urząd Miasta
Jarosławia. W Turnieju brały również udział reprezentacje Urzędu Miasta Tarnobrzega i Starostwa Powiatowego w Jaśle.
Były też inne gratyfikacje. Nagrodę Fair Play
otrzymała drużyna Urzędu Miasta Lubaczowa, tytuł Króla Strzelców przypadł Danielowi Niemczykowi z drużyny Starostwa Powiatowego w Sano-

ku, a najlepszym bramkarzem okazał się Marek
Karakuła – wiceburmistrz Leżajska.
Kolejną atrakcją sportowo-samorządowego
dnia był mecz Podkarpackie VIPy kontra Dziennikarze. W składzie drużyny Podkarpackie VIPy
wystąpili między innymi: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński,
Burmistrz Leżajska Piotr Urban, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Jerzy Paul, Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko. Silna grupa samorządowców pokonał drużynę dziennikarzy wynikiem 5:3.
Wszyscy, którzy tego dnia byli na stadionie Pogoni w Leżajsku, spędzili dzień pełen emocji.
(bwl)
Fot. Janusz Berestka
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Najpiękniejsze posesje 2012

5 września 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Leżajsku na okoliczność rozstrzygnięcia „Konkursu na najpiękniejszą posesję” w roku
2012 na terenie miasta Leżajska.
Komisja konkursowa 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), komisji, 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 Kozłowicz-Grabarz
i Zenona Grabarza przy ul. Sandomierskiej
II miejsce posesji Państwa Beaty i Wojciecha Lipków
przy ul. Pułaskiego
III miejsca (równorzędne):
posesji Państwa Marii i Tadeusza Sarzyńskich
przy ul. Opalińskiego
oraz posesji Państwa Teresy i Andrzeja Półtoraków
przy ul. Sandomierskiej

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 właściciele nieruchomości nagrodzonych
i wyróżnionych w konkursach w poprzednich latach, którzy zgodnie z regulaminem konkursu nie mogą otrzymać ponownie nagród.
Ponadto komisja zwróciła uwagę, że prawie wszyscy właściciele posesji położonych wzdłuż ul. Lipy (numery parzyste od strony linii kolejowej PKP)
oraz przy ul. Leśników od lat szczególnie dbają o swoje nieruchomości.
(ej)
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