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dzień za dniem

11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli 
Polska odzyskała niepodległość. Nastąpiło to po 
okresie niewoli spowodowanej aneksją naszych 
ojczystych ziem przez Rosję, Niemcy i Austrię 
w latach 1772–1795, po patriotycznych zrywach 
(powstanie listopadowe 1830, styczniowe 1863), 

po udziale w bitwach I wojny światowej. Marsza-
łek Józef Piłsudski stanął na czele Rzeczypospo-
litej Polskiej. Od roku 1939 do 1989 obchodze-
nie tego święta było zakazane. Po upadku rządów 
komunistycznych 11 listopada jest Narodowym 
Świętem Niepodległości Polski. 

Tradycyjnie, w tym dniu 
mieszkańcy Leżajska i powia-
tu czczą pamięć bohaterów, 
którzy w powstaniach i woj-
nach walczyli o wolność na-
szej Ojczyzny. Starostwo Po-
wiatowe w Leżajsku wspól-
nie z klasztorem Ojców Ber-
nardynów organizuje co roku 
Powiatowe Obchody Narodo-
wego Święta Niepodległości. 
W tym roku była to 94. rocz-
nica. Jej obchody rozpoczę-
ła uroczysta koncelebrowana 
msza św. w bazylice. Wśród 

licznie zgromadzonych mieszkańców Leżajska 
i powiatu obecni byli przedstawiciele samorzą-
dów miasta i gmin powiatu lezajskiego, komba-
tabci, żołnierze AK, harcerze, poczty sztandaro-
we organizacji, instytucji, szkół. W uroczystości 
uczestniczyła też kompania Strzelców z JS 2035 
złożona z uczniów ZSL w Leżajsku. 

Po mszy św. w części artystycznej wystąpili 
uczniowie Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie. Ko-
lejną częścią uroczystości był przemarsz pocztów 
sztandarowych, orkiestry i przybyłych na uroczy-
stość mieszkańców przed pomnik nieopodal ba-
zyliki wzniesiony w 1925 roku przez mieszkań-
ców Leżajska „Poległym Bohaterom z roku 1831– 
–1863, 1918 za walkę o wolność i niepodległość 
Ojczyzny”. Przy dźwiękach werbli delegacje insty-
tucji, zakładów pracy i organizacji złożyły wień-
ce, zapaliły znicze.

W imieniu mieszkańców Leżajska wieniec zło-
żyli: przewodniczacy Rady Miejskiej Ireneusz Ste-
fański, burmistrz Leżajska Piotr Urban i zastępca 
burmistrza Marek Karakuła. Wartę przy pomni-
ku pełnili harcerze z Hufca Leżajsk.

(bwl)
Fot. Adam Kuźma

Święto NiepodległoŚci

Złote gody
7 grudnia 2012 roku w Urzędzie Stanu Cy-

wilnego w Leżajsku Burmistrz Leżajska Piotr 
Urban w imieniu Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego „Medalem za długoletnie po-
życie małżeńskie” udekorował dwie pary do-
stojnych jubilatów, które obchodziły to wyjątko-
we święto. 

Jubilaci otrzymali kwiaty, podarunki, podjęci 
zostali poczęstunkiem – były ciasta, owoce i oczy-
wiście lampka szampana. Były też wspomnienia 
z nutką nostalgii. Pół wieku to szmat czasu, a do 
tego trzeba jeszcze dodać jakieś dwadzieścia lat 
dzieciństwa i młodości... Było co wspominać! Do-
stojni goście doceniali pozytywne zmiany w na-
szym mieście, wspominali młodość, a najchęt-
niej opowiadali o swoim dziedzictwie – dzie-
ciach i wnukach.

Byli nimi: Łucja i Franciszek Hałajowie oraz 
Katarzyna i Jan Więcławowie. 

 (bwl)
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kącik rzecznika ZUS cyfrowa tV

dlacZego Należało 
podNieŚć wiek emerytalNy?

Każdego roku, począwszy od 2013 r. wiek emerytalny będzie podnoszony o 4 miesiące. Męż-
czyźni już w 2020 r. będą musieli pracować do 67 roku życia, natomiast kobiety będą musiały 
pracować do 67 roku życia 20 lat później, tj. od 2040 r.

Czy podniesienie wieku emerytalnego było 
konieczne?

Z punktu widzenia wysokości przyszłych eme-
rytur był to ruch nieodzowny. Średnia długość ży-
cia systematycznie wzrasta. Oznacza to, że prze-
ciętny okres pobierania emerytury jest coraz 
dłuższy. A im przewidywany okres pobierania 
emerytury jest dłuższy, tym niższa staje się jej wy-
sokość. Kwota wypłacanej emerytury to nic inne-
go jak wynik dzielenia zgromadzonego kapitału 
składkowego przez średnią dalszą długość życia. 
Im więc mianownik jest wyższy, tym świadcze-
nie niższe. Przesuwając graniczny wiek przejścia 
na emeryturę, wydłużamy okres, w którym zbie-
ramy nasz kapitał. Tym samym świadczenie bę-
dzie wyższe.

Jak długo będziemy teraz pracować?
Zgodnie z generalną zasadą wiek emerytalny 

będzie wynosił 67 lat, tak dla mężczyzn, jak i ko-
biet. Dochodzenie do tego progu rozłożone jest 
w czasie. I tak, już od przyszłego roku, co kwar-
tał wiek emerytalny będzie podnoszony o jeden 
miesiąc. Dotyczy to mężczyzn urodzonych od 
1 stycznia 1948 r. i kobiet urodzonych od 1 stycz-
nia 1953 r. Tak więc kobiety urodzone w I kwar-
tale 1953 r. obowiązuje wiek emerytalny 60 lat i 
1 miesiąc, w II kwartale – 60 lat i 2 miesiące, itd. 
Dla mężczyzn urodzonych np. w I kwartale roku 
1949 r. wiek emerytalny wynosi 65 lat i 5 miesię-
cy, zaś dla mężczyzn urodzonych w II kwartale 
1949 r. – 65 lat i 6 miesięcy, itd. Tym samym próg 
67 lat będzie dotyczyć mężczyzn urodzonych już 
po 30 września 1953 r. oraz kobiet urodzonych po 
30 września 1973 r.

Jakie realne przełożenie na nasze emerytury 
będzie miała dłuższa praca?

Weźmy na przykład kobietę i mężczyznę uro-
dzonych w październiku 1973 roku i zarabiają-
cych przez cały okres aktywności zawodowej 
przeciętne krajowe wynagrodzenie. Gdyby kobie-
ta zechciała przejść na emeryturę w roku 2033, 
czyli po osiągnięciu 60 lat, to szacujemy, że otrzy-
małaby świadczenie w wysokości 2062 zł. Jeżeli 
zaś przejdzie na emeryturę zgodnie z nowym pra-

wem, czyli w wieku 67 lat, otrzyma 3411 zł, czy-
li o 65 proc. większe świadczenie. W przypadku 
mężczyzny kwoty te szacujemy odpowiednio na 
2921 zł i 3513 zł.

Czy osoby, które będzie obowiązywał już 
nowy wiek emerytalny muszą wypracować ja-
kiś minimalny staż, by otrzymać emeryturę?

Należy zgromadzić jakikolwiek kapitał emery-
talny, więc staż ubezpieczeniowy jest tu niezbęd-
ny. Ale nie ma wymogu posiadania jakiegokol-
wiek minimalnego stażu, który pozwoli przejść na 
emeryturę. Staż taki jest wymagany jedynie wów-
czas, gdy chcemy mieć gwarancję najniższej, okre-
ślonej prawem, emerytury. Aktualnie staż ten wy-
nosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Zgod-
nie jednak z ostatnimi zmianami w prawie staż 
dla kobiet będzie stopniowo wydłużany tak, aby 
docelowo wynosił 25 lat. I tak dłuższy o 1 rok staż 
będą musiały udowodnić kobiety, które na emery-
turę w podwyższonym wieku emerytalnym będą 
przechodziły w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 
31 grudnia 2015 r., czyli panie urodzone między 
1 października 1953 r. a 31 marca 1955 r. Kobie-
ty, które powszechny wiek emerytalny ukończą 
do 30 września 2013 r., do uzyskania najniższej 
emerytury – tak jak obecnie – muszą udowodnić 
20-letni staż pracy.

Czytelnicy pytają:
Jestem na wcześniejszej emeryturze, a teraz 

skończyłam 60 lat. Czy, żeby otrzymać emery-
turę, muszę składać jakiś wniosek czy ZUS nali-
czy mi ją z urzędu?

Czytelniczka powinna wystąpić do organu ren-
towego ze stosownym wnioskiem. Ubezpieczeni, 
urodzeni po 31 grudnia 1948 r., nabywają prawo 
do powszechnej emerytury na tzw. „nowych” za-
sadach, określonych w art. 24-26a ustawy eme-
rytalnej. Jej wysokość jest ustalana w oparciu o 
zwaloryzowany kapitał początkowy oraz zwalory-
zowane składki na ubezpieczenie emerytalne, ze-
widencjonowane na indywidualnym koncie ubez-
pieczonego od 1999 r. Wymagany wiek do uzy-
skania tego świadczenia wynosi odpowiednio 60 
lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Z dniem 1 
stycznia 2013 r. rozpocznie się reforma emerytal-
na, zakładająca m.in. stopniowe wydłużanie po-
wszechnego wieku emerytalnego do docelowych 
67 lat, dla kobiet, jak i dla mężczyzn, urodzonych 
odpowiednio po 31 grudnia 1952 r. i 31 grudnia 
1947 r., jednak nie obejmie ona zainteresowanej. 

Z prawa do powszechnej emerytury mogą sko-
rzystać także osoby uprawnione już do wcześniej-
szej emerytury, obliczonej na tzw. „starych” za-
sadach, uzależnionej od kwoty bazowej, podsta-
wy wymiaru i wypracowanego stażu pracy. Nowa 
emerytura nie jest przyznawana z urzędu. Aby ją 
otrzymać, konieczne jest wystąpienie ze stosow-
nym wnioskiem. Emerytura w nowej wysokości 
będzie wypłacana wówczas, gdy okaże się ona ko-
rzystniejsza od dotychczas pobieranej wcześniej-
szej emerytury.

Małgorzata Bukała
Rzecznik prasowy

Oddziału ZUS w Rzeszowie

UWAGA!
Naczelnik 

Urzędu Skarbowego w Leżajsku
informuje

o zmianie godzin pracy
tutejszego Urzędu

w dniach:

24.12.2012 r. – od 7.15 do 15.15
27.12.2012 r. – od 7.15 do 18.00
31.12.2012 r. – od 7.15 do 15.15
03.01.2013 r. – od 7.15 do 18.00

NaZiemNa telewiZja 
cyfrowa

W związku z pojawiającymi się coraz częściej 
pytaniami dotyczącymi wdrażania naziemnej te-
lewizji cyfrowej, przestawiamy poniżej odpowie-
dzi na najczęściej zadawane pytania.

Co to jest DVB-T?
DVB-T to standard telewizji cyfrowej DVB 

nadawanej z nadajników naziemnych. W Polsce 
do końca 2013 roku zastąpi całkowicie telewizję 
analogową czyli taką, jaką możemy odbierać teraz 
za pomocą zwykłej anteny i telewizora.

Jakie są korzyści z DVB-T?
 większa liczba kanałów,
 zdecydowanie lepsza jakość obrazu i dźwięku,
 dodatkowe funkcje (np. elektroniczny przewod-

nik po programach, „Video na życzenie” czyli 
wirtualna wypożyczalnia filmów i programów).
Gdzie można odebrać sygnał naziemnej te-

lewizji cyfrowej?
Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) jest w 

Polsce wprowadzana systematycznie według przy-
gotowanego harmonogramu. Obecnie swoim za-
sięgiem obejmuje już 95% powierzchni Polski, w 
tym Leżajsk i okolice.

Jaki odbiornik należy posiadać, aby odebrać 
DVB-T?

Aby odbierać cyfrową telewizję naziemną 
DVB-T można posiadać:
 telewizor z wbudowanym dekoderem DVB-T
 tuner telewizyjny z dekoderem DVB-T (deko-

der STB)
 zewnętrzną bądź wewnętrzną kartę telewizyjną 

do komputera/laptopa z możliwością odbioru 
DVB-T.
W Polsce obowiązuje standard kodowania 

MPEG4 (h.264). Tylko sprzęt wyposażony w tu-
ner umożliwiący dekodowanie MPEG4, będzie w 
stanie odbierać DVB-T.

Jaka antena jest potrzebna do odbioru DVB-T?
Aby odbierać DVB-T, można stosować zwykłe 

anteny telewizyjne lub anteny specjalnie prze-
znaczone do DVB-T. Jeżeli korzystasz z instala-
cji zbiorczej, masz odpowiedni tuner lub telewi-
zor, w Twoim mieście nadaje już DVB-T, a mimo 
to nie możesz odebrać sygnału, zwróć się do ad-
ministracji budynku, która powinna wprowadzić 
zmiany w urządzeniach zbiorczych.

Jakie programy telewizyjne będzie można 
odbierać?

Obecnie rozpoczął się etap przejściowy cyfry-
zacji telewizji. Równocześnie z nadawaniem te-
lewizji analogowej uruchamiane są multipleksy 
cyfrowe.

MUX 1 – uruchomienie tego multipleksu roz-
poczęło się w grudniu 2011. Obecnie multipleks 
zawiera kanały: TVP1 HD, TVP2, TVP INFO 
(regionalna), Eska TV, TTV, Polo TV, ATM Roz-
rywka. 

MUX 2 – przeznaczony dla nadawców komer-
cyjnych: Polsat, TVN, TV4, TV6, TV Puls, TV 
Puls 2, TVN 7, Polsat Sport News.

MUX 3 – przeznaczony dla Telewizji Polskiej 
obecnie: TVP1, TVP2 HD, TVP INFO (regional-
na), TVP Kultura, TVP Polonia, TVP Historia.

Obecnie wszystkie kanały DVB-T w ramach 
multipleksów 1, 2, 3 są bezpłatne.

Kiedy zostanie wyłączona telewizja analo-
gowa?

Telewizja analogowa zostaje sukcesywnie wy-
łączana na terenie Polski. Nadajniki, znajdujące 
się w naszej okolicy, zostaną wyłączone zgodnie 
z poniższym harmonogramem:

LEŻAJSK  2013-07-23 
PRZEMYŚL  2013-06-17 
RZESZÓW  2013-03-19

(pb)
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życzeniaw mZk

„Złota Bela makUlatUry” 
i „ZieloNy koNtakt” 
dla mZk leżajSk!

Tegoroczna XIII edycja kon-
kursu o „Puchar Recyklingu” 
przyniosła kolejne nagrody dla 
Miejskiego Zakładu Komunal-
nego Sp. z o.o. w Leżajsku. To 

już jedenasty rok z rzędu, jak leżajski Zakład po-
twierdza swoją przynależność do najlepszych firm 
komunalnych w kraju. Tym razem MZK Leżajsk 
zdobył:

I miejsce w kategorii 
„ZŁOTA BELA 

MAKULATURY” 
pokonując w tej kategorii 50 innych podmiotów 
zajmujących się selektywną zbiórką makulatury,

I miejsce w kategorii 
„ZIELONY KONTAKT” 

zostawiając z tyłu 25 innych firm zbierających zu-
żyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

oraz

nominację do tytułu 
„TYGRYSA RECYKLINGU”

Laureatami konkursu „Puchar Recyklingu” są 
tylko najlepsze firmy komunalne i organizacje, 
zajmujące się promowaniem działań na rzecz eko-
logii i ochrony środowiska w kraju. W tym sza-
cownym gronie swoje stałe miejsce od jedenastu 
lat ma Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Le-
żajsku, co nie pozostawia cienia wątpliwości, że 
jest to jedna z najlepszych firm komunalnych nie 
tylko w naszym regionie, ale i w Polsce.

Podczas tegorocznych Targów Poznańskich 
POLEKO Zakład otrzymał nagrody, które po-
twierdzają, że firma swoje usługi świadczy w spo-
sób profesjonalny i rzetelny, a ich jakość stoi na 
najwyższym poziomie. Zdobyte nagrody są po-
twierdzeniem tego, że MZK Leżajsk w dalszym 
ciągu jest krajowym liderem selektywnej zbiórki 
i segregacji odpadów komunalnych. 

Znaleźć się w gronie najlepszych firm i organi-
zacji jest niewątpliwie powodem do radości. Jed-
nak wygrać którąkolwiek z kategorii w ramach 
konkursu o „Puchar Recyklingu” to już ogrom-
ny sukces, tym bardziej że z roku na rok konku-
rencja jest coraz większa. Miejskiemu Zakłado-
wi Komunalnemu Sp. z o.o. w Leżajsku ta sztuka 
udaje się nieprzerwanie od 11 lat! Świadczy to z 
całą pewnością o profesjonalizmie tej firmy oraz 
o tym, że Zakład „nie stoi w miejscu”, tylko stale 
rozwija się, dążąc do osiągnięcia jak najwyższych 
poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Zdo-
byte w tym roku nagrody oraz kolejna nominacja 
do tytułu „Tygrysa Recyklingu” są dowodem na 
to, że MZK Leżajsk robi to skutecznie.

O „Puchar Recyklingu” 
walczą tylko najlepsi

Podczas tegorocznych Targów Poznańskich 
POLEKO dobiegła końca kolejna, XIII edycja, 
prestiżowego Konkursu o PUCHAR RECYKLIN-
GU, którego organizatorem jest redakcja „Prze-
glądu Komunalnego”. Finał Konkursu odbył się 
w dniach 19 i 20 listopada br. podczas Gali Mię-
dzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska 
ENVICON. W trakcie uroczystego spotkania 
wręczono tytuł „Tygrysa Recyklingu” oraz „Pu-
chary Recyklingu” a także nagrody i wyróżnienia 
w pozostałych kategoriach konkursu. 

Wśród uczestników największą część stanowi-
ły przedsiębiorstwa takie, jak MZK Leżajsk czy-
li związane bezpośrednio z gospodarką odpada-
mi. Ponadto w konkursie o „Puchar Recyklingu” 
wystartowały również, głównie w kategorii „edu-
kacja ekologiczna”, placówki oświatowe, centra 
edukacji ekologicznej, stowarzyszenia ekologicz-
ne oraz urzędy miejskie i gminne. 

Łącznie w poszczególnych kategoriach doko-
nano 297 zgłoszeń. Uczestnicy konkursu zebra-
li selektywnie ponad 425 tys. ton odpadów, czy-
li cztery razy więcej niż podczas ubiegłorocznej 
XII edycji! Zasięg programów edukacyjnych zgło-
szonych w kategorii „Edukacja Ekologiczna” ob-
jął ponad 7,2 mln mieszkańców. Jest to o 2 milio-
ny więcej aniżeli w poprzedniej edycji, co rów-
nież jest swego rodzaju sukcesem firm i organi-
zacji, zajmujących edukacją ekologiczną, w tym 
promowaniem segregacji odpadów. 

Piotr Pluszkiewicz

Mieszkańcom Leżajska 
i Ziemi Leżajskiej

z okazji
Bożego Narodzenia

spokoju, radości, świątecznej 
zadumy

i rodzinnej atmosfery
a w Nowym Roku

wszelkiej pomyślności
w życiu prywatnym 

i zawodowym

życzy
Zbigniew Rynasiewicz

Poseł na Sejm RP

Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia 

pragniemy przesłać mieszkańcom Leżajska
najserdeczniejsze życzenia. 

Niech nadchodzące Święta będą 
dla każdego z Was

niezapomnianym czasem spędzonym
bez pośpiechu, trosk i zmartwień.

Życzymy Wam, aby odbyły się w spokoju,
radości, wśród Rodziny, Przyjaciół

oraz wszystkich Bliskich dla Was osób.
A wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem

życzymy Każdemu z Was 
również dużo zdrowia i szczęścia. 

Niech nie opuszcza Was pomyślność 
i spełnią się 

najskrytsze marzenia.

Dyrektor wraz z pracownikami
Miejskiego Centrum Kultury

w Leżajsku

Niechaj te Święta 
Bożego Narodzenia 
będą ciepłe i pełne 

serdeczności,
a Nowy Rok

niech przyniesie
Mieszkańcom Leżajska

spełnienie planów 
i nadziei na lepszy czas

życzy
prof. Jan Burek

radny Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego
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Kościół farny i przynależne do niego budynki 
– wieża dzwonnicza, plebania, kościół Jezusa Mi-
łosiernego (dawna cerkiew), budynek gospodar-
czy i obejście Caritas, mury otaczające obie świą-
tynie są obiektami historycznymi, podlegającymi 
opiece konserwatora zabytków. Jak każda, zwłasz-
cza wielowiekowa, zabudowa wymagają ciągłych 
remontów. Mam też świadomość, iż proboszczo-
wie tej parafii, moi poprzednicy, na miarę moż-
liwości, prowadzili wielorakie prace remontowe i 
konserwatorskie. Jednakże remonty na taką ska-
lę, są realizowane dopiero w tym roku, a ja z racji 
pełnionej funkcji proboszcza parafii, jestem od-
powiedzialny za finalny etap działań renowacyj-
nych ww. obiektów. Umowa z Urzędem Marszał-
kowskim na prace, które trwają w tej chwili, zo-
stała podpisana w kwietniu 2012 roku. Zamyka-
ją się one w projekcie pod dość długim tytułem: 
„Rewitalizacja infrastruktury publicznej i za-
bytkowych obiektów kościelnych Parafii Farnej 
i Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Leżajsku”. 
Projekt ten jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2007–2013 oraz z Progra-
mu Promes Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Jednakże, aby cały ten projekt mógł być zre-
alizowany, abyśmy mogli dojść do tego etapu, na 
którym jesteśmy w tej chwili, to już w roku 2007 
rozpoczął się remont wnętrza i dachu plebani 
(środki niekwalifikowane) a następnie od 2008 
roku, żmudny proces, przygotowywania doku-
mentacji, bo jak wiemy z takim przedsięwzię-
ciem wiąże się cała masa projektów, pozwoleń, 

kosztorysów i ekspertyz, a następnie po dopre-
cyzowania wniosku i kilku poprawkach został on 
przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie przyję-
ty a końcem kwietnia 2012 roku, jak już wspo-
mniałem, została podpisana umowa otwierają-
ca drogę do realizacji projektu. Wykonawcy po-
szczególnych zadań zostają sukcesywnie wyła-
niani w wymaganych prawem otwartych prze-
targach. 

W zakres działań objętych projektem, wcho-
dzi odnowienie całej infrastruktury związanej z 
naszym kościołem farnym i obiektami Caritas. 
Najbardziej kosztownym elementem tego pro-
jektu, będzie budowa Centrum Młodzieżowego 
w miejsce dawnych salek katechetycznych. Ko-
lejnym ważnym zadaniem był kapitalny remont 
wieży kościelnej wraz z tzw. domkiem kościelne-
go. Ten remont się już zakończył – wymienione 
zostało poszycie dachowe, odnowiono elewację, 
przeprowadzono rekonstrukcję wnętrza, dzię-
ki czemu m.in. będą mogły na nowo odezwać 
się dzwony i zgodnie z ich przeznaczeniem słu-
żyć wiernym i parafii. Równocześnie trwały pra-
ce przy nowej elewacji plebani, które także dobie-
gły już końca. W chwili kiedy powstaje ten tekst, 
trwają ostatnie prace przy renowacji ogrodzenia 
i murów okalających kościół Jezusa Miłosiernego. 
W przyszłym roku czekają nas prace związane z 
renowacją części murów kościelnych przy Farze, 
odnowienie elewacji kościoła farnego i kościoła 
Jezusa Miłosiernego, prace przy budynku gospo-
darczym i obejściu naszego Caritas a na koniec 
zagospodarowanie całego terenu przed centrum 
młodzieżowym, plebanią, wikarówką oraz skar-
py od strony ulicy Sikorskiego. Termin zakoń-
czenia wszystkich prac to koniec września 2013 

roku. O kosztach realizacji tego projektu infor-
mują tablice – wartość całego projektu to kwota 
6 263 589, 54 zł, kwota dofinansowania z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 3 698 
448,71 zł. Wkład własny to kwota ponad dwóch 
milionów złotych.

Na etapie przygotowań do realizacji tego 
projektu – kompletowania dokumentacji, 
otrzymaliśmy z różnych instytucji środki, któ-
re mogliśmy spożytkować jako wkład własny. 
Były to stosunkowo skromne choć dla nas bar-
dzo znaczące, środki od Konserwatora Zabyt-
ków, z Urzędu Miejskiego, Starostwa czy Urzę-
du Marszałkowskiego. Przełomowy był, moż-
na rzec rok 2012, bo dostaliśmy znaczącą do-
tację z Urzędu Miejskiego w Leżajsku w kwocie 
350 tysięcy złotych oraz z Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego kwotę 462 tysię-
cy. Pieniądze z Ministerstwa są przekazywane w 
2 transzach (otrzymaliśmy na razie połowę tej 
kwoty), ale wiosną 2013 roku otrzymamy pozo-
stałą sumę. To wszystko, przy skromnych środ-
kach własnych, które ofiarnie i systematycznie 
składają parafianie, pozwoli – mam nadzieję – 
ten budżet zamknąć szczęśliwym finałem, choć 
wielu powiada, że najtrudniejsze jeszcze przed 
nami – a mianowicie bardzo skomplikowana 
procedura rozliczania, ale ufam, że z pomocą 
wielu życzliwych i kompetentnych osób, damy 
radę. Jestem przekonany, że bez tych wielomi-
lionowych funduszy unijnych na pewno jako 
parafia nie bylibyśmy w stanie podjąć się ta-
kich remontów. Zapewne na przestrzeni lat, ja-
kieś remonty byłyby sukcesywnie podejmowa-
ne, ale trwałoby to dziesiątki lat.

Myślę, że warto jeszcze wspomnieć o oso-
bach, bez których nie byłoby tego projektu. Ini-
cjatorem całego przedsięwzięcia był poprzed-
ni proboszcz ks. Ryszard Królicki, który umiał 

Dobiegający końca rok 2012 jest z pewnością 
przełomowy dla historii przeprowadzanych prac 
konserwatorskich w Sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszenia w Leżajsku. Tak wiekowy i cenny za-
bytek, jakim jest Bazylika Leżajska wraz z klasz-
torem i całym jej otoczeniem, niewątpliwie po-
trzebuje nieustannej troski i zaangażowania wie-
lu sił i środków finansowych. Przez wieki kolejne 
pokolenia Bernardynów, mieszkańców Leżajska i 
pielgrzymów starały się utrzymać ten ważny pod 
względem duchowym i zabytkowym obiekt. Dzię-
ki tym wysiłkom udało się zachować do dzisiej-
szych czasów tę „perełkę Podkarpacia”. Jak ważne 
miejsce zajmuje nasze Sanktuarium wśród zabyt-
ków znajdujących się na terenie Polski, świadczy 
choćby wpis na listę pomników historii przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 r.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat dzięki 
wsparciu i dotacjom oraz ze względu na fakt wy-
korzystania środków unijnych udało się sporo od-
nowić i zabezpieczyć przed zniszczeniem.

Przed dwoma laty OO. Bernardyni na czele z 
ówczesnym kustoszem o. Jarosławem Kanią po-
stanowili podjąć się bardzo ryzykownego a zara-
zem ambitnego wyzwania, jakim miało być przy-
gotowanie projektu, który objąłby swoim zakre-
sem zarówno klasztor jak i jego otoczenie. Pomysł 
wielokrotnie przechodził swoje wzloty i upadki. 

W ciągu tych dwóch lat zdążył on niejako wylą-
dować w koszu, aby znowu pojawiła się na ho-
ryzoncie jakaś iskierka nadziei na jego zakwali-
fikowanie i realizację. Przygotowanie tak wielkiej 
inwestycji wymagało zaangażowania sił nie tylko 
Klasztoru, ale także bardzo wielu ludzi i instytucji. 
Trzeba było stworzyć formalnie sam projekt, ze-
brać setki dokumentów i pozwoleń, ale także bar-
dzo dużo pieniędzy, aby opłacić firmę projektują-
cą (ponad 900 000 zł). Pomimo tych wysiłków nie 
było pewne, czy cały ten trud nie idzie na marne.

Dopiero w dzień 31 lipca tego roku mogliśmy 
odetchnąć, gdyż to właśnie wtedy w Warszawie 
została podpisana umowa o dofinansowanie pro-
jektu: „Rewaloryzacja i poprawa dostępności ba-
zyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku”. 
Ma to być projekt realizowany w ramach działa-
nia 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kultu-
rowego o znaczeniu ponadregionalnym prioryte-
tu XI Kultura i dziedzictwo narodowe Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007– 
–2013. Trochę to wszystko skomplikowane, ale 
tak się właśnie nazywa.

Następnym ważnym wydarzeniem było pod-
pisanie umowy z firmą Skanska w dniu 14 listo-
pada. To ta firma wygrała przetarg i będzie re-
alizować – mamy nadzieję, że z powodzeniem – 
tenże projekt.

Wielu mieszkańców Leżajska interesuje się i 
często dopytuje, czego będzie dotyczył zakres prac 
przewidzianych w projekcie. Muszę przyznać, że 
zakres ten jest bardzo obszerny i powinien zna-
cząco wpłynąć na wygląd całego otoczenia zwią-
zanego z klasztorem i Bazyliką. W ramach zapla-
nowanych prac możemy wyliczyć choćby takie, 
jak:  Konserwacja kurtyn murów obronnych,  
Przebudowa Placu Mariackiego i rozbudowa par-
kingu,  Odtworzenie ogrodów o charakterze hi-
storycznym,  Remont elewacji klasztoru,  Re-
mont wschodniego skrzydła klasztoru,  Budo-
wa Franciszkańskiego Ośrodka Kultury,  Zabez-
pieczenie Bazyliki i barokowych organów poprzez 
zainstalowanie nowoczesnych systemów antypo-
żarowych i antywłamaniowych.

Tak duży projekt związany jest z wielkimi 
środkami finansowymi. Kwota wyliczona jest 
na 30 847 367,97 zł. Projekt finansowany jest 
ze środków Unijnych na poziomie 85%, pozo-
stałe środki - czyli 15% - to wkład własny. Taki 
wkład własny to oczywiście olbrzymi problem, 
mimo że procentowo wydaje się dość niewiele. 
W rzeczywistości sam klasztor nigdy nie byłby 
w stanie uskładać takiej sumy (ok. 4 500 000 
zł). Jest to jednak projekt istotny nie tylko dla 
klasztoru, ale także dla miasta, gminy, powia-
tu i całego Podkarpacia. Liczymy zatem na po-
moc ze strony ośrodków samorządowych. Mam 
nadzieję, że przy takim wsparciu oraz pomocy 
ze strony całej naszej Prowincji Zakonnej, do-
brodziejów klasztoru i wiernych, powinniśmy 
jakoś dać radę.

rewitalizacja

rewitaliZacja w leżajSkiej farZe

rewitaliZacja w BaZylice 
i klaSZtorZe oo. BerNardyNów
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skupić wokół siebie fachowców w różnych dzie-
dzinach po to, żeby ten projekt przygotować i 
doprowadzić do przyjęcia. Ja jestem tylko tym, 
który z Bożej Opatrzności, już po przygoto-
waniu projektu, trafił do Leżajska, objął obo-
wiązki proboszcza a w konsekwencji przyszło 
mi podpisać umowę i realizować ten projekt. 
Człowiekiem, który z ramienia parafii, jako wo-
lontariusz koordynował i koordynuje wszyst-
kie działania związane z tym projektem jest Pan 
Tadeusz Ulman, dobry duch naszych rewitali-
zacyjnych zamierzeń, któremu jestem ogrom-
nie wdzięczny. 

Muszę też przyznać, że choć przed przyj-
ściem do Leżajska, byłem już 12 lat probosz-
czem w Przemyślu, nie prowadziłem prac re-
montowych w takim zakresie. Tutaj po raz 
pierwszy zetknąłem się z ich ogromem, więc 
dzień po dniu uczę się tej ogromnej machiny 
administracyjnej, której jako ksiądz nie znałem. 
Mam też świadomość, że bez pomocy Rady 
Duszpasterskiej, ofiarnych parafian i całego 
zespołu życzliwych ludzi nie byłbym w stanie 
podołać temu wyzwaniu. Bardzo im wszystkim 
za to z całego serca dziękuję. Mam tu na myśli 
także całą rzeszę życzliwych naszemu projek-
towi urzędników, począwszy od Urzędu Mar-
szałkowskiego, poprzez Starostwo a na Urzę-
dzie Miejskim skończywszy. 

Korzystając z okazji, chciałbym wszystkim 
Czytelnikom a zwłaszcza mieszkańcom Leżajska 
życzyć błogosławionych Świąt Bożego Narodze-
nia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i 
rodzinnym a Nowonarodzone Boże Dziecię niech 
otoczy Was wszystkich swoim pokojem.

ks. Marek Cisek
Proboszcz Parafii Farnej 

w Leżajsku

Przed nami jeszcze bardzo wiele pracy, musi-
my się jednak spieszyć, gdyż w roku 2014 wszyst-
ko musi być zakończone i nie istnieje inna opcja. 
Należy jednak podkreślić, że wykonanie wszyst-
kich zaplanowanych zadań przewidzianych w ra-
mach projektu sprawi, że pięknie będzie nie tyl-
ko we wnętrzu Bazyliki, ale także w całym jej oto-
czeniu. To także wielka szansa dla całego Leżajska, 
aby jeszcze bardziej zaznaczyć swoją obecność na 
mapach i w informatorach turystycznych.

Podsumowując to, co dotychczas zostało do-
konane, należy się wielkie podziękowanie bardzo 
wielu osobom. Ja sam od roku odpowiadając ze 
strony Klasztoru za Projekt, zawsze spotykam się 
z wielką życzliwością, pomocą i fachową radą ze 
strony wielu kompetentnych ludzi. Wielu się mo-
dli, wspiera dobrym słowem i groszem. Mogę po-
wiedzieć – nie mając żadnej wątpliwości – że to, 
co zostało osiągnięte, jest wspólnym dziełem całe-
go środowiska związanego z Klasztorem. W imie-
niu swoim i moich współbraci z Klasztoru wszyst-
kim bardzo dziękuję i proszę o dalsze wsparcie, bo 
jesteśmy dopiero w połowie drogi.

Na nadchodzące Boże Narodzenie składam 
najserdeczniejsze życzenia. Niech Nowona-
rodzony Chrystus udziela obfitości wszelkich 
łask, potrzebnych sił fizycznych i duchowych 
tak przecież niezbędnych w trudach codzienne-
go życia. Niech ten świąteczny czas wypełni na-
sze serca miłością i radością, przygotowując nas 
na Nowy Rok 2013.

o. dr Joachim W. Ciupa
Kustosz Sanktuarium 

Na regatach 
VeNdée gloBe 2012

W dniach 5–12 listopada br. nauczyciele oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Leżaj-
sku w ramach projektu AWARE uczestniczyli w Regatach Vendée Globe w Les Sables d’Olonne – 
wydarzeniu o randze światowej i największym wyzwaniem, z jakim może zmierzyć się żeglarz.

Idea regat – „pięć oceanów, jeden jacht i jeden 
człowiek” – oddaje w pełni istotę i wielkość całe-
go przedsięwzięcia. Żeglarze mają do pokonania 
w jak najkrótszym czasie około 30 000 mil mor-
skich bez zawijania do portów i bez jakiejkolwiek 
pomocy z zewnątrz.

Była to czwarta mobilność w ramach wielo-
stronnego projektu COMENIUS.

Podczas regat mieliśmy okazję poznać wybit-
nych żeglarzy oraz wręczyć każdemu z nich ko-
szulki i flagi z logo projektu oraz statut ochrony 
środowiska.

7 listopada br. tuż po otwarciu dla zwiedzają-
cych miasteczka regatowego w Les Sables d’Olon-
ne odwiedziliśmy polskiego żeglarza Zbigniewa 
Gutkowskiego oraz jego jacht ENERGA. 

Było to spotkanie pełne bardzo emocjonujące, 
gdyż po raz pierwszy w historii żeglarstwa nasz 
rodak startował w tak prestiżowym wydarzeniu, 
jak regaty dookoła świata. Gutka powitały dzie-
ci z różnych państw, przebrane w stroje narodo-
we. Wszyscy wspólnie odśpiewaliśmy specjalnie 
przygotowany na to spotkanie hymn dla żeglarzy. 
Uwieczniliśmy te chwile na wspólnym zdjęciu na 
jachcie ENERGA Zbigniewa Gutkowskiego. Do-
wiedzieliśmy się więcej o samotnych regatach 
dookoła ziemi oraz o jachcie. Sponsor programu 
ENERGA Sailing, którego Zbigniew Gutkowski 
jest ambasadorem, przygotował wiele upominków 
dla wszystkich dzieci, a żeglarz chętnie rozdawał 
autografy i podpisywał koszulki z logo projektu.

Poniżej wiadomość, którą dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 oraz szkół, biorących udział w pro-
jekcie, chcą przekazać nam wszystkim: 

Chcemy:  dbać o każdą kroplę wody. Woda 
to życie  być „na fali” i dbać o błękit niczym 

nieskażonych mórz  żyć w harmonii ze świa-
tem morskim, bez plastikowych kontynentów 
  szanować obszary chronione.   nie zabijać 
dla żywności wielorybów i zagrożonych wygi-
nięciem ryb  respektować zasady połowu ryb 
i szanować morskie prawa  pływać na żaglach 
i chronić oceany  widzieć statki tankujące w 
wyznaczonych miejscach  być odpowiedzial-
nymi: segregować, redukować zużycie, używać 
wielokrotnie  preferować odnawialną i czystą 
energię.

Razem damy radę – a troska o morze to tro-
ska o nas samych. Nie może potem – MORZE 
teraz!

Cały zespół ENERGA Sailing przyłączył się do 
tego apelu zamieszczając na swojej stronie inter-
netowej zdjęcia oraz artykuł na temat spotkania i 
projektu. Jest to niezwykłe wyróżnienie oraz po-
czątek współpracy z ENERGĄ i ze Zbigniewem 
Gutkowskim. Wierzymy równocześnie, że treści, 
jakie zawiera projekt, nie mogą pozostać obojęt-
ne nikomu wrażliwemu na ochronę środowiska. 
„Dookoła świata dbając o środowisko” to pro-
jekt wyjątkowy dlatego, że jest, upowszechnia-
ny, przez żeglarzy Vendée Globe, którzy umiesz-
czają o nim informacje na swoich stronach inter-
netowych, w mediach, płyną z flagą AWARE do-
okoła świata, są ubrani w koszulki z logo projektu 
oraz głośno mówią o tym, jakie wartości ma nasz 
projekt. Pokazywała nas już telewizja francuska i 
angielska podczas spotkania z Mike Goldwing a 
Alex Thompson pozdrawiał uczestników projek-
tu z Południowego Atlantyku. W ten sposób nasz 
apel o ochronę środowiska ma wymiar globalny!

Małgorzata Murdzia
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Rozmowa 
z PIOTREM URBANEM 

Burmistrzem Leżajska

 Mamy półmetek kadencji. Jakie refleksje 
budzi w Panu spojrzenie na miasto z perspek-
tywy minionych dwóch lat?
 Półmetek zawsze jest okazją do podsumo-

wań tego, czego się dokonało, jak i tego, czego się 
zrobić nie udało. Z jednej strony jest to więc czas 
satysfakcji, zaś z drugiej – pewnego niedosytu. 
Ale też świadomości, że jesteśmy dopiero w po-
łowie drogi.
 Co Pana satysfakcjonuje?
 Jest kilka powodów, z których czuję satys-

fakcję, ale na pierwszym miejscu stawiam fakt, 
że działania, jakie podjęliśmy w przeszłości, za-
owocowały i przyniosły wymierne efekty. Mam 
na myśli rozpoczęcie budowy pierwszego etapu 
obwodnicy Leżajska. Wiemy już, że termin jej 
zakończenia, przewidziany na 22 grudnia tego 
roku nie zostanie dotrzymany, ale czy nastąpi to 
w kwietniu, czy czerwcu przyszłego roku, nie ma 
już większego znaczenia – najważniejsze jest to, że 
ta obwodnica miasta powstanie i pozostanie , nikt 
jej nie zwinie i nie wyniesie z miasta jak dywan. 
Jesteśmy też przygotowani na przejęcie wzmożo-
nego ruchu, jaki powstanie na ulicach św. Jana 
z Dukli, Władysława Jagiełły i Marii Curie-Skło-
dowskiej po oddaniu pierwszego etapu obwodni-
cy, do czasu zrealizowania etapu drugiego.
 Czyli do kiedy?
 Nie jest to czas zbyt odległy, ponieważ Ge-

neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w 
Rzeszowie ocenia już oferty firm, które w dniu 2 
października tego roku wzięły udział w przetargu 
na budowę drugiego odcinka obwodnicy nasze-
go miasta. Jest bardzo prawdopodobne, że umowa 
z wykonawcą zostanie podpisana jeszcze w tym 
roku. Od tego momentu wykonawca będzie miał 
24 miesiące na wybudowanie tego dużo trudniej-
szego drugiego odcinka obwodnicy. 
 Więc wiosną 2015 roku cała obwodnica Le-

żajska powinna już żyć swoim życiem?
 Tego się spodziewamy i na to liczymy. 
 Co dalej? Obwodnica przecież narzuci swo-

je prawa terenom z nią sąsiadującym. 
 Zbudowana w całości obwodnica zakreśli jak 

również odetnie tereny, które muszą w planie za-
gospodarowania przestrzennego mieć określone 
przeznaczenie: usługi, zabudowa, komunikacja. 
Zastanawiamy się nad tym, co zrobić, by prze-
znaczenie tych terenów było najkorzystniejsze 
dla mieszkańców miasta Leżajska. Już dziś mu-
simy o tym myśleć i podejmować wiążące de-
cyzje. W związku z budową drugiego etapu ob-
wodnicy planujemy w przyszłym roku przepro-
wadzić remonty ulic Leśnej i Podleśnej, by ko-
munikacja między obwodnicą i miastem a szcze-
gólnie ze szpitalem nie tylko nie ucierpiała, ale 
wręcz była lepsza. 
 Co poza obwodnicą cieszy Pana?
 Cieszy mnie remont budynku Biblioteki Pu-

blicznej oraz remont i rozbudowa Miejskiego 
Domu Kultury, które trwają. W ubiegłym roku 
wybudowana została droga łącząca miasto z ob-
wodnicą, przy Szkole Podstawowej nr 2 powstała 
nowoczesna hala sportowa wraz z zapleczem dy-
daktycznym, boisko, odnowione korty tenisowe, 
przy szkołach podstawowych nr 3 i nr 1 – pla-
ce zabaw dla dzieci. Mam też cichą satysfakcję z 
tego, że udało nam się w końcu zagospodarować 
wąwóz za „Domem Książki” wiodący do ulicy Si-
korskiego i targowiska, zrobić ciągi piesze, oświe-

tlić. Chciałbym, żeby wszyscy, którzy będą z niego 
korzystali, uszanowali to miejsce. W nowym roku 
przebudowie zostanie poddany plac targowy przy 
ulicy Sikorskiego, co w połączeniu z remontami 
murów i plebanii kościoła farnego wykreuje ko-
lejny piękny fragment naszego miasta. 
 A dworzec kolejowy?
 To też mój powód do zadowolenia – pięk-

na wizytówka miasta. Udało się wynegocjować – 
bo tak to trzeba nazwać – remont dworca kole-
jowego. Jest ładny i funkcjonalny, podobnie jak 
całe jego otoczenie, nowe pawilony, parkingi. Ale 
na jego zagospodarowanie i wykorzystanie mia-
sto nie ma wpływu, ponieważ właścicielem i za-
rządcą tego obiektu są Polskie Koleje Państwowe. 

wiązywać wiele łamigłówek, by można było zwią-
zać koniec z końcem. Jak w domu – tu przyciąć, 
tu odjąć, tam dodać, z czegoś zrezygnować, prze-
konstruować... i kombinować, by bilans wyszedł 
na zero. Ale to wcale nie znaczy, że opuszczany 
ręce. Trudnościom trzeba stawić czoło i starać się 
im zaradzić, bo mieszkańcy nie powinni odczuć 
tych naszych kłopotów wynikających z tego, że 
szaleje kryzys.
 Dotyczy on nie tylko Leżajska.
  Każda gmina ma podobne problemy. My 

znajdujemy się w tej może trudniejszej sytuacji, 
że mamy rozpoczęte inwestycje, które muszą zo-
stać dokończone – remont i przebudowa Miej-
skiego Domu Kultury, kapitalny remont i rewi-
talizacja Biblioteki Publicznej, kapitalna przebu-
dowa placu targowego przy ulicy Sikorskiego. To 
inwestycje dotacyjne, które muszą być zakończo-
ne w 2013 roku. Nie chciałbym jednak, żeby po-
mimo wszechobecnej mizerii finansowej można 
było dostrzec jakikolwiek spadek poziomu usług 
i wyglądu naszego miasta.
 Największy problem Leżajska?
 Oczywiście bezrobocie. Brak miejsc pracy 

wywołuje negatywne skutki ekonomiczne, na-
stroje i ubóstwo, a to przekłada się na nasze za-
chowania i obniżenie lokalnej siły nabywczej. W 
najtrudniejszej sytuacji są ludzie młodzi, pragną-
cy rozwijać się i zakładać rodziny. Każde miasto 
jest bogate bogactwem swoich mieszkańców. My 
musimy do tego dążyć, nic nam nie pozostaje, jak 
ucieczka do przodu.
 Jak układa się współpraca z samorządami 

powiatu leżajskiego?
 Kiedy objąłem urząd burmistrza, postanowi-

łem zmienić dotychczas panujące relacje pomię-

Za i prZed Nami trUdNy rok
 Te ostatnie dwa lata były też drogą po gru-

dzie.
 Błędem by było sądzić, że wszechobecny kry-

zys, powielany w telewizji, radiu, prasie pozostał 
bez wpływu na kondycję naszego miasta. Kry-
zys ten odbija się na dochodach firm a w konse-
kwencji na zasobach miejskiej kasy. Staramy się, 
by ten kryzys nie wywarł negatywnego piętna na 
poziomie dotychczasowych świadczeń typu: czy-
stość, oświetlenie, wygląd miasta, zieleń itp. Jest 
to trudne, wymaga wyrzeczeń. W porównaniu do 
dochodów miasta w latach 2009–2010 – ostatnie 
dwa lata przyniosły najniższe dochody.

Chcę powiedzieć, że kończący się okres RPO 
2007–2013 zaowocował tym, iż w budżecie przy-
szłego roku mamy inwestycje (z wyjątkiem jed-
nej), które mają przywilej 85 procentowej dotacji 
Unii Europejskiej przy naszym 15 procentowym 
zaangażowaniu. Nie mając pieniędzy na pokry-
cie tych 15 procent, staramy się posiłkować kre-
dytami. Nikt tych kredytów nie wita z radością, 
ale moje pytanie jest takie: kiedy, nie korzystając 
z 85-procentowej dotacji, byłoby nas stać z wła-
snych środków na wydanie 100 procent kasy na 
remont biblioteki czy domu kultury? Twierdzę, 
że w ciągu najbliższych dwudziestu lat na pewno 
nie. Więc skoro się nadarza okazja pozyskania te-
raz pieniędzy unijnych, to trzeba je wziąć, wyko-
nać inwestycje i zaciskając pasa spłacać raty. To 
jest jedyna szansa.
 Ten kończący się rok 2012 był finansowo 

wyjątkowo trudny. Jak zapowiada się następny?
  Niestety, nic nie wskazuje na to, że będzie 

lepiej. Budżet na rok 2013 jest jeszcze większym 
wyzwaniem. Najtrudniejszy, z jakim spotkałem 
się w okresie pracy w samorządzie. Musimy roz-

dzy miastem Leżajskiem a ościennymi gminami. 
Pierwszy wyciągnąłem rękę, ponieważ uważam, 
że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Dziś nasze 
relacje z gminą Leżajsk są bardzo dobre – współ-
pracujemy na kilku płaszczyznach.

Nie ukrywam, że byłem też inicjatorem zjed-
noczenia samorządów powiatu leżajskiego. Co ja-
kiś czas spotykamy się: wójtowie, burmistrzowie 
i skupiamy się na problemach – nieraz prozaicz-
nych, codziennego dnia – poszczególnych gmin. 
Każdy z nas, samorządowców ma swoje doświad-
czenie, przemyślenia i my się tym dzielimy. Uwa-
żam, że jeżeli nadarza się okazja do wspólnego 
działania samorządów, to trzeba z tego skorzy-
stać. Błędem byłoby przejść obojętnie obok sie-
bie, wzajemnych problemów, bo wszyscy mogli-
by na tym stracić. Przyjęliśmy zasadę, że wspólne 
spotkania konsultacyjne będą się odbywać w po-
szczególnych gminach – w leżajskim ratuszu, w 
Grodzisku, w Kuryłówce, w Nowej Sarzynie. I co 
ciekawe – dyskutując, nie sporządzamy protokołu, 
czy stenogramu – zaś wzajemne ustalenia, czy po-
mysły są akceptowane i szanowane przez strony.

Na koniec tej rozmowy – ponieważ zbliżają się 
najpiękniejsze święta – Święta Bożego Narodzenia 
– pragnę z tej okazji wszystkim mieszkańcom Le-
żajska życzyć przede wszystkim spokoju i rodzin-
nego ciepła, abyśmy mogli w miłości i zgodzie za-
siąść do wigilijnego stołu, nacieszyć się obecno-
ścią swoich najbliższych, dzieci, wnuków, a w No-
wym 2013 Roku, żeby w rodzinach panowała zgo-
da, miłość, szacunek i przede wszystkim, by nam 
wszystkim dopisywało zdrowie przez kolejne lata. 
 Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka

wywiad miesiąca
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prZy herBacie
III Jesienne Spotkania literacko-muzycz-

ne „Przy herbacie” dobiegły końca.

Trudno uwierzyć, ale 23 listopada tego roku za-
kończyliśmy cykl Jesiennych Spotkań, które trzeci 
już raz w tę smutną, piękną ale też i ponurą porę 
roku towarzyszyły w Kawiarni „Eliza” przy leżaj-
skim Rynku miłośnikom poezji, muzyki i specy-
ficznej atmosfery.

Była to kontynuacja przedsięwzięcia, podjęte-
go w 2010 roku, którego celem jest promowanie 
amatorskiego ruchu muzycznego i literackiego w 
Leżajsku. Jego organizatorem jest MCK. W każ-
dy kolejny piątek listopada o godz. 17 w Kawiar-
ni „Eliza” można było usiąść, pokosztować pysz-
nych herbat i popaść w zadumę.

9 listopada br. odbyło się pierwsze spotkanie, 
podczas którego zaprezentowali się: poetka Ma-
ria Kozłowska z Wierzawic oraz śpiewająca gru-
pa uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Le-
żajsku w składzie: Małgorzata Trestka, Karolina 
Bzdyra, Anita Pecyna i Dominik Szczęch.

Tydzień później, tj. 16 listopada prezentowana 
była poezja Zdzisławy Giży z Leżajska, a w części 
muzycznej wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Leżajsku w składzie: Izabela Klaudys 
i Magdalena Karaś – flet, Agnieszka Rydzik, Kin-
ga Baran i Kajetan Walawski – klarnet oraz Grze-
gorz Osowski – akordeon.

Ostatni wieczór zgromadził największą licz-
bę widzów. Interpretacja wierszy poetów z Klu-
bu „Na marginesie” przedstawiona przez Grupę 
Teatralną Baratario dostarczyła wielu wzruszeń. 
Grupę w składzie: Justyna Kyc, Magdalena Ma-
ruszak, Marta Cielęcy, Justyna Sołek, Konrad Żak 
oraz Filip Sołek przygotował Rafał Dąbek. Akcen-
tem tego Jesiennego Spotkania był występ „Me-
ritum” z MCK. Tego wieczoru grupę tę tworzy-
ły: Aleksandra Federkiewicz, Magdalena Piestrak, 
Ewelina Wiatr, Ewelina Brudniak i Marta Kieł-
bowicz.

Jesienne wieczory spędzone w Kawiarni „Eliza” 
przy aromacie pysznych herbat stały się już trady-
cją. Każdy, kto przybył na taki poetycko-muzycz-
ny wieczorek, otrzymał pamiątkowy tomik poezji 
z autografem autora.

Spotkania „Przy herbacie” sponsorują między 
innymi: Kancelaria Notarialna Anny Heleniak i 
Kawiarnia „Eliza”.
(kcm)

harcerSkie SpotkaNie 
Z pioSeNką

W dniach od 16 do 18 listopada br. w Leżajsku odbywał się IX Festiwal Piosenki Harcerskiej 
i Turystycznej „HiT 2012”. Organizatorami Festiwalu była Komenda Hufca w Leżajsku oraz 
Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku.

W festiwalu wzięło udział ponad 140 uczestni-
ków z hufców: Leżajsk, Ziemia Rzeszowska, Sta-
lowa Wola, Mielec, Jarosław, Ziemia Przemyska, 
Łańcut i Rzeszów. Po czterogodzinnych przesłu-
chaniach konkursowych jury przyznało sześć na-
gród w dwóch kategoriach. W kategorii solowej 
pierwsze miejsce otrzymała druhna Anna Rej-
man z Leżajska, natomiast w kategorii zespołowej 
„Soczek Band” również z Leżajska. Najważniej-
sza nagroda Festiwalu – nagroda Grand Prix po-
wędrowała do zespołu „Brygada Zielono-Czar-
nych” ze Szczepu Drużyn Zielono-Czarnych im. 
Szarych Szeregów z Lasowiackiego Hufca w Sta-
lowej Woli.

Podczas gali wyróżniony został również ko-
mendant hufca i jednocześnie komendant festi-
walu phm. Damian Wyszyński. Druh Damian 
odebrał z rąk komendantki Chorągwi Podkar-
packiej hm. Władysławy Domagały Brązowy 
Krzyż „Za Zasługi Dla ZHP”. Jest to harcerskie 
odznaczenie honorowe i jednocześnie najwyższe 
wyróżnienie w Związku Harcerstwa Polskiego.

Koncert galowy uświetnił występ harcerskiego 
zespołu JAAAMW-u z Kołaczyc. Zespół ten brał 
udział w poprzednich edycjach Festiwalu, cztero-
krotnie zdobywając nagrodę Grand Prix.

w Leżajsku, Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, 
Grupa Żywiec S.A. Browar w Leżajsku, Miejski 
Zakład Komunalny, Stare Miasto Park, Digital 
Center, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Leżajsku, 
Metaloplastyka  J&T, Sklep Muzyczny AKORD, 
Drukarnia Emka, Studio Nagrań REVO – To-
masz Kycia.

(hl)

Impreza zakończyła się harcerską mszą świętą, 
która tradycyjnie została odprawiona o północy 
z soboty na niedzielę. 

Więcej informacji na temat Festiwalu HiT 
można znaleźć na stronie internetowej www.hit.
zhp.lezajsk.pl.

Szczególne podziękowania kierujemy do insty-
tucji i sponsorów, którzy udzielili nam wsparcia: 
Poseł na Sejm RP Zbigniew Rynasiewicz, Urząd 
Miejski w Leżajsku, Starostwo Powiatowe w Le-
żajsku, Gmina Leżajsk, Zespół Szkół Technicz-
nych im. T. Kościuszki w Leżajsku, Szkoła Pod-
stawowa nr 2, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

Koleżankom
Małgorzacie i Joannie Szczęch

wyrazy żalu i szczerego współczucia
po śmierci

O J C A
sk ładają

dyrektor oraz pracownicy
Miejskiego Centrum Kultury,

Biblioteki Publicznej
w Leżajsku
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w szkołach

W dniach 9–11 października br. ucznio-
wie Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku w 
ramach projektu PO KL: „Szansa dla am-
bitnych ekonomistów” odbyli wycieczkę 
naukową do Warszawy pod opieką zespo-
łu projektowego w składzie: Maria Bazan – 
koordynator projektu, Iwona Karakuła-Stad-
nik – koordynator ds. techniczno-organizacyj-
nych oraz Małgorzata Borkowska-administra-
tor projektu. Celem było poznanie instytucji 
tworzących prawo i stosujących prawo.

48 uczestników projektu z klasy III i IV 
Technikum nr 2, kształcących się w zawo-
dzie technik ekonomista rozpoczęło zwie-
dzanie stolicy od Sejmu i Senatu. Uczniowie 
poznali funkcjonowanie Parlamentu opar-
te na demokracji konstytucyjnej, podział i 
równowagę władzy ustawodawczej, wyko-
nawczej i sądowniczej. Spotykali znanych z 
mediów posłów i senatorów. Kolejnym eta-
pem była Giełda Papierów Wartościowych, 
mieszcząca się w centrum finansowym War-
szawy. Uczniowie mieli okazję obserwować, 
jak zmieniają się notowania wartości indek-
sów giełdowych WIG, WIG 20 oraz wartości 
akcji spółek notowanych na GPW.

W Narodowym Banku Polskim zapozna-
li się z historią polskiej bankowości oraz ze 
strukturą organizacyjną banku centralne-
go, a także ze sposobami wykrywania fał-
szywych banknotów. Pokazano im metody 
szybkiego i dokładnego przeliczania pienię-
dzy, otrzymali różnorodne materiały infor-
macyjne.

Odwiedzili Centrum Nauki Kopernik, 
jedną z najnowocześniejszych europejskich 
instytucji pokazujących związek nauki z co-
dziennością.

Uzupełnieniem części naukowej wyciecz-
ki było zwiedzanie i poznanie historii War-
szawy. Rozpoczęliśmy od spaceru po ulicach 
Starego Miasta, obejrzeliśmy siedzibę Uni-
wersytetu Warszawskiego, podziwialiśmy pa-
noramę stolicy z tarasu widokowego Pałacu 
Kultury i Nauki. Zwiedziliśmy Muzeum Po-
wstania Warszawskiego – wyraz hołdu war-
szawiaków dla tych, którzy walczyli i ginęli 
w 1944 r. za wolną Polskę.

Jak przystało na bywalców stolicy, jeden z 
wieczorów spędziliśmy w teatrze Ateneum. 
Sztuka pt. „Kasta La Vista”, która jest satyrą 
funkcjonowania banku komercyjnego bar-
dzo się młodzieży podobała.

Pełen wrażeń ciekawy, owocny wyjazd 
długo zostanie w pamięci uczniów. Zwiedza-
jąc różne miejsca uczniowie poszerzyli swoją 
wiedzę na temat instytucji państwowych i fi-
nansowych, poznali tragiczną historię War-
szawy. Możemy powiedzieć za Ryszardem 
Kapuścińskim: „Podróż przecież nie zaczyna 
się w momencie, kiedy ruszamy w drogę, i nie 
kończy, kiedy dotarliśmy do mety”. Zdobyta 
wiedza i umiejętności zostaną wykorzysta-
ne w życiu zawodowym przyszłych ambit-
nych ekonomistów.

Maria Bazan
Iwona Karakuła-Stadnik

Zdrowe dZieci 
– Zdrowa SZkoła

We wrześniu 2012 roku Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Leżajsku przystąpiła do realizacji 
dwuletniego międzynarodowego projektu 
pod nazwą „Zdrowe dzieci – zdrowa szkoła” 
(„Healthy kids – healthy school”).

Nadrzędnymi celami tego edukacyjnego przed-
sięwzięcia finansowanego ze środków unijne-
go programu Comenius są: rozpowszechnianie 
wśród młodych ludzi zdrowego stylu życia; kształ-
towanie umiejętności tworzenia przyjaznych re-
lacji międzyludzkich; promowanie nauczania ję-
zyków obcych; pogłębianie wiedzy o rozmaitych 
aspektach kultury europejskiej. 

Koordynatorami działań projektowych są 
przedstawiciele berlińskiej szkoły podstawowej 
Werbellinsee-Grundschule. Oprócz placówki z 
Niemiec i leżajskiej „dwójki” w przedsięwzięciu 
bierze udział pięć innych instytucji oświatowych: 
szkoła podstawowa Gaziosmanpasa Ilkogretim 
Okulu ze Stambułu w Turcji; szkoła podstawowa 
CEIP San Benito de Lérez z hiszpańskiego mia-
sta Pontevedra; Istituto Comprensivo n.3 – zespół 
szkół, mający swe siedziby we włoskim mieście 
Imola i jego okolicach; szkoła podstawowa Eco-
le Primaire Leon Gambetta z osady La Motte Au 
Bois we Francji; zespół szkół Agrupamento Ver-
tical de Escolas Lousada Centro z portugalskiej 
gminy Lousada.

W pierwszej połowie listopada br. w Berlinie 
odbyło się kilkudniowe spotkanie koordynacyj-
ne, podczas którego nauczyciele reprezentują-
cy wszystkie partnerskie placówki podsumowali 
dotychczasowe czynności projektowe (nakręcenie 
filmów wideo promujących poszczególne szkoły; 
wyodrębnienie miejsc na oficjalnych szkolnych 
stronach internetowych informujących o postę-
pach w realizacji projektu) i zatwierdzili wspól-
ny plan działań na trzy kolejne miesiące (opraco-
wanie, wypełnienie i ewaluacja ankiet o tematy-
ce profilaktycznej; wykonanie prezentacji multi-
medialnych uwzględniających tradycje kulinarne 
związane z cyklicznymi świętami; zorganizowanie 
międzyszkolnych wideokonferencji przy użyciu 
internetowego komunikatora Skype podejmują-
cych motyw kulinariów charakterystycznych dla 
różnych zakątków Europy). 

Nauczyciele, biorący udział w berlińskiej sesji, 
byli obecni na wielu otwartych zajęciach lekcyj-
nych w szkole Werbellinsee-Grundschule, mając 
dzięki temu okazję zapoznania się z cechami nie-
mieckiego systemu nauczania. Ponadto uczestni-
czyli w szkolnej gali będącej wszechstronną pre-
zentacją umiejętności wokalnych, muzycznych i 
tanecznych tamtejszej społeczności uczniowskiej.

Spotkanie koordynacyjne w Berlinie wzboga-
cone było wieloma imprezami towarzyszącymi. 
Jej uczestnicy, poza angażowaniem się w czynno-
ści bezpośrednio związane z organizacją projektu, 
mieli sposobność poszerzenia swej wiedzy na te-
mat historii i teraźniejszości stolicy Niemiec (wi-
zyty w licznych miejscowych muzeach i urzędach; 
przejażdżka po centrum miasta specjalnym auto-
karem wycieczkowym; obejrzenie w teatrze mu-
zycznym spektaklu opartego na wydarzeniach z 
powojennych dziejów narodu niemieckiego).

(gk)

Dla ambitnych ekonomistów

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego
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informator urzędowy

SprawoZdaNie Z XXii SeSji 
rady miejSkiej w leżajSkU

29 listopada 2012 r. odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku. W obradach uczestni-
czyło 14 radnych.

Po wysłuchaniu sprawozdania Burmistrza z 
pracy w okresie między sesyjnym Rada rozpatrzy-
ła i podjęła uchwały w następujących sprawach:
  w sprawie przyjęcia programu współpra-

cy Gminy Miasto Leżajsk z organizacjami po-
zarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2013 – 
w przyjętym przez Radę Programie, Gmina Mia-
sto Leżajsk deklaruje wolę współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznego, przy reali-
zacji swoich zadań ustawowych w 2013 roku. Pro-
gram określa cele, zasady, obszary i formy współ-
pracy oraz wysokość środków przeznaczonych na 
jego realizację. Priorytetowymi obszarami współ-
pracy są: przeciwdziałanie uzależnieniom i pato-
logiom społecznym; upowszechnianie kultury fi-
zycznej, sportu i rekreacji; wspieranie sektora po-
zarządowego, w tym promocja i organizacja wo-
lontariatu; ochrona zdrowia i wzmocnienie po-
mocy społecznej,
 w sprawie określenia stawek opłaty targowej 

oraz sposobu jej poboru – po ponownym prze-
analizowaniu, Rada podjęła uchwałę określającą 
nowe stawki opłaty targowej oraz sposób jej po-
boru. Stawki będą obowiązywać po upływie 14 
dni od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Podkarpackiego,
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do ce-

lów wymiaru podatku rolnego na 2013 r. – Rada 
podjęła uchwałę o obniżeniu ceny skupu żyta, któ-
ra jest stosowana do wymiaru podatku rolnego. 
Ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego cena 75,86 zł za 1 dt została obniżona do 
kwoty 46 zł. Cena ta będzie miała zastosowanie do 
podatku należnego od 1 stycznia 2013 r.
  w sprawie zwolnień z podatku od nieru-

chomości – Rada podjęła uchwałę o zwolnieniu 
z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, 
budynków lub ich części oraz gruntów stanowią-
ce własność komunalną, wykorzystywanych na 
prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej 
i działalności kulturalnej (świetlice, domy kultu-
ry, biblioteki) oraz gruntów zajętych na potrzeby 
cmentarzy komunalnych i pod drogi. Zwolnienia, 
nie obejmują nieruchomości związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej,
 w sprawie wprowadzenia zmian w budże-

cie miasta na 2012 r. – Rada wprowadziła do 
budżetu dotację celową na realizację projektu 
oświatowego „Comenius” pn. „Uczenie się przez 
całe życie” w Szkole Podstawowej nr 2 w wyso-
kości 48 000 zł oraz zabezpieczyła kwotę 7000 zł 
na wkład własny do dotacji przyznanej, na reali-
zację zadań w zakresie pomocy materialnej dla 
uczniów,
 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty bu-
dowlane przy zabytku wpisanym do rejestru za-
bytków – w związku ze zmianą przepisów ustawy 
o finansach publicznych oraz aktualnym orzecz-
nictwem, Rada podjęła nową uchwałę określającą 

zasady udzielania dotacji na prace konserwator-
skie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, która za-
stąpi dotychczasową uchwałę z 2004 r.
  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 

w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego nr 56B/03 dla terenu przy ul. Ogro-
dowej w Leżajsku – podjęta uchwała rozpocznie 
procedurę sporządzenia zmiany dotychczasowe-
go planu w celu umożliwienia dojścia i dojazdu 
do cmentarza od strony północnej. 
 w sprawie nadania nazwy ulicom na tere-

nie miasta Leżajska – w związku z zakończeniem 
scalenia i podziału nieruchomości, położonych w 
rejonie ulic: Studziennej, Moniuszki, Bocznej Mo-
niuszki i Spokojnej, w wyniku którego wydzielone 
zostały drogi dojazdowe do działek budowlanych 
Rada nadała nazwy nowopowstałym ulicom. Na 
wniosek mieszkańców, pozytywnie zaopiniowany 
przez doraźną komisję ds. nazewnictwa ulic, uli-
ce te, w nawiązaniu do sąsiedztwa ul. Spokojnej, 
otrzymały nazwy „Łagodna” i „Zaciszna”.

W związku ze zmianą systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi Rada podjęła 
kilka uchwał, które pozwolą na wdrożenie tego 
systemu z dniem 1 lipca 2013 r., dotyczyły one: 
 przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie miasta Leżajska,
 wyboru metody ustalenia opłaty za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki takiej opłaty,
 określenia szczegółowego sposobu i zakre-

su świadczenia usług w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów w zamian na 
uiszczoną opłatę,
 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi,
 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi,

 wymagań, jakie powinien spełniać przedsię-
biorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i trans-
portu nieczystości ciekłych.

Uchwały te, wraz z pełną informacją o nowych 
zasadach gospodarowania odpadami komunalny-
mi, zostaną podane w najbliższym numerze Biu-
letynu Miejskiego.

Dodatkowo na wniosek Burmistrza zgłoszony 
na sesji, Rada podjęła uchwałę: 
 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/136/12 

Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 25 październi-
ka 2012 roku – zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
z budżetu Gminy Miasto Leżajsk dla przedszkoli 
niepublicznych wpisanych do prowadzonej przez 
Gminę Miasto Leżajsk ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych. Wiązało się to z wszczęciem po-
stępowania przez organ nadzorczy w stosunku do 
tej uchwały

oraz
 w sprawie zobowiązania finansowego po-

nad budżet 2012 r. dotyczącego projektu pod 
nazwą: „Modernizacja infrastruktury edukacyj-
nej i wzmocnienie systemu oświaty dla rozsze-
rzenia działań w zakresie zajęć pozalekcyjnych 
w mieście Leżajsk” – w związku ze stwierdzeniem 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową nieważno-
ści uchwały podjętej na ostatniej sesji Rada, pod-
jęła nową uchwałę w powyższej sprawie, uzupeł-
niając ją zgodnie ze wskazaniem RIO.

W wolnych wnioskach, Rada wysłuchała ro-
dziców dzieci Szkółki piłkarskiej działającej przy 
Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Leżajsku, 
którzy przedstawili problem dalszego funkcjono-
wania tej Szkółki przy MOSiR. Rodzice nie zga-
dzają się na przejęcie ich dzieci przez Stowarzy-
szenie „Mała Pogoń”, które także prowadzi szko-
lenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej. 

Rada zapoznała się również z wnioskiem 
przedstawicieli mieszkańców ul. Żwirki i Wi-
gury, którzy poruszyli problem zakłócania ciszy 
nocnej i innych uciążliwości związanych z funk-
cjonowaniem na tej niedużej ulicy dwóch loka-
li gastronomicznych. Wnioskowali, aby w nowo 
otwieranym lokalu przy tej ulicy nie było zgody 
na sprzedaż alkoholu.

C. Turosz

Burmistrz Leżajska przypomina
o zimowych obowiązkach właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391) właściciele nieruchomości za-
pewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanie-
czyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje 
się wydzieloną część drogi publicznej, służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy 
granicy nieruchomości. 

Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest do-
puszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Niewywiązywanie się z ww. obowiązków może stać się przyczyną wypadków zaistniałych wsku-
tek poślizgnięcia, a poszkodowany ma prawo dochodzenia odszkodowania od właściciela przy-
ległej do chodnika nieruchomości. 

Za niewywiązanie się z ww. obowiązków – zgodnie z art. 10 ww. ustawy – grozi kara grzywny. 
Kontrole w tym zakresie będą prowadzić inspektorzy Straży Miejskiej.
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informator urzędowy

Uchwała Nr XXi/132/12 
rady miejSkiej 
w leżajSkU Z dNia 
25 paźdZierNika 2012 r.

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 
mieście Leżajsku na rok 2013

Na podstawie art. 4¹ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 
z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), art. 10 
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, 
poz. 1485 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 
późn. zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co na-
stępuje:

§ 1 
Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Leżaj-
sku na rok 2013, stanowiący załącznik do niniej-
szej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Le-

żajska.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w 
Urzędzie Miejskim w Leżajsku oraz w Biulety-
nie Miejskim.

Załącznik do Uchwały Nr XXI/132/12 
Rady Miejskiej w Leżajsku

z dnia 25 października 2012 r.

Według Światowej Organizacji Zdrowia alko-
hol znajduje się na trzecim miejscu wśród czyn-
ników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 
rodzajów chorób i urazów wiąże się z jego spo-
żywaniem. Spośród licznych problemów społecz-
nych, jakie występują w naszym kraju, problemy 
związane z alkoholem mają szczególne znaczenie. 
Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na zdro-
wie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek, jak i 
rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób 
pijących szkodliwie, ale wpływają na całą popula-
cję. Większość osób nadużywających czy uzależ-
nionych nie leczy się, a wielu spośród nich nie jest 
świadoma, że już dawno przekroczyła próg szko-
dliwego używania tej substancji. 

Do zadań własnych Gminy należy prowadzenie 
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywa-
niem problemów alkoholowych, przeciwdziała-
niem narkomanii oraz integracją społeczną osób 
uzależnionych od alkoholu i substancji psychoak-
tywnych. Zadania te określone są w ustawach: · z 
dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. 
Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),  z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 
Dz. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.),  z 
dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemo-
cy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493),  z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.).

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2013r. zawiera za-
dania określone ww. ustawach, które będą reali-
zowane w formach dostosowanych do aktualnych 
potrzeb lokalnych, z wykorzystaniem istniejących 
zasobów służących rozwiązywaniu problemów 
wynikających z uzależnień. Program jest konty-
nuacją zadań realizowanych w latach ubiegłych. 
Głównymi założeniami Programu jest ogranicze-
nie występowania negatywnych zjawisk będących 
skutkiem nadużywania alkoholu, rozwój działań 
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem pro-
blemów alkoholowych, wzrost społecznej świa-
domości dotyczącej tej tematyki oraz doskonale-
nie współpracy pomiędzy osobami i instytucjami. 
Program uwzględnia działania związane z profi-
laktyką uzależnień oraz rozwiązywaniem proble-
mów alkoholowych, które będą skierowane do 
wszystkich mieszkańców naszego miasta. Zawie-
ra działania profilaktyczno-informacyjne, mają-
ce na celu propagowanie zdrowego stylu życia i 
zmianę postaw przy użyciu sprawdzonych i re-
komendowanych programów profilaktycznych, 
odpowiadających na środowiskowe zapotrzebo-
wanie. Zakłada realizację działań z zakresu pro-
filaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 
Uwzględnia system działań pomocowych skiero-
wanych do osób uzależnionych, osób spożywają-
cych alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy, jak 
również do ich rodzin. W celu zapewnienia sku-
teczności, uwzględnione działania są długofalo-
we, konsekwentnie wdrażane oraz systematycznie 
prowadzone na terenie naszego miasta.

Przy konstruowaniu Programu wykorzysta-
no wnioski oraz rekomendacje do dalszych dzia-
łań uzyskane z takich instytucji z terenu miasta 
Leżajska jak: Policja, Poradnia Leczenia Uzależ-

nień, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Izba Wy-
trzeźwień, Sąd, placówek oświatowych oraz zało-
żenia określone w Narodowym Programie Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych na lata 2011–2015. Działania prowadzone w 
ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych będą sko-
relowane z działaniami z zakresu przeciwdziała-
nia narkomanii oraz przemocy w rodzinie. Pro-
jekty dotyczące udzielania pomocy osobom uza-
leżnionym od alkoholu oraz ich rodzinom będą 
uwzględniały również możliwość korzystania z 
pomocy osobom uzależnionym od narkotyków 
oraz ich rodzinom – dotyczyć to będzie działań 
podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, orga-
nizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące 
działalność w wymienionym zakresie.

W celu przeciwdziałania zjawiskom patolo-
gicznym i zahamowania ich wzrostu, Rada Miej-
ska w Leżajsku za najważniejsze uznaje następu-
jące działania:

1. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 
dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi 

zgodnie z warunkami podanymi w ogłoszonym 
otwartym konkursie ofert na wsparcie realiza-
cji zadania publicznego gminy miasto Leżajsk w 
roku 2013 „Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeu-
tycznej w Leżajsku”.

2. Realizacja w szkołach podstawowych i gim-
nazjum miejskim programów edukacyjno-infor-
macyjnych wpływających na postawy i umiejęt-
ności ważne dla zdrowia i trzeźwości z udziałem 
funkcjonariuszy policji, psychologów, terapeutów 
uzależnień, uczniów, nauczycieli, wychowawców, 
pedagogów oraz rodziców. 

3. Prowadzenie w szkołach zajęć edukacyjno-
-informacyjnych dla rodziców w zakresie pomocy 
młodzieży w utrzymaniu abstynencji. 

4. Organizowanie przez szkoły, palcówki kultu-
ralne i organizacje młodzieżowe imprez promu-
jących krzewienie trzeźwości i abstynencji oraz 
zdrowego stylu życia (z udziałem m.in. liderów 
młodzieży szkolnej, harcerzy i wolontariuszy).

5. Organizowanie w leżajskich szkołach konkur-
sów literackich, malarskich, plastycznych, dotyczą-
cych profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-
holowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
i narkomanii, oraz wystaw pokonkursowych. Naj-
ciekawsze prace literackie winny być publikowane 
na łamach Biuletynu Miejskiego, a laureaci kon-
kursów winni otrzymywać nagrody i wyróżnienia.

6. Podejmowanie działań mających na celu 
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – współ-
praca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

7. Publikowanie w lokalnych mediach (Biule-
tyn Miejski, strona internetowa Urzędu Miejskie-
go) regularnych informacji na temat procedury 
– „Niebieskich kart”, tak aby jak najwięcej osób 
dowiedziało się o ich istnieniu oraz aby motywo-

wało to odpowiednie służby do posługiwania się 
tą procedurą.

8. Dofinansowanie szkoleń i kursów służą-
cych podniesieniu kompetencji zainteresowa-
nych służb w zakresie zagadnień związanych z 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i nar-
komanii.

9. Dalsze funkcjonowanie Punktu Konsulta-
cyjno-Informacyjnego ds. Profilaktyki Uzależ-
nień dysponującego tzw. „telefonem interwen-
cyjnym” nr 17 242-62-55.

10. W punkcie, który między innymi udzielać 
będzie bezpłatnych porad psychospołecznych i 
prawnych osobom uzależnionym od alkoholu i 
członkom ich rodzin, osobom dotkniętym prze-
mocą oraz mającym kontakt z narkotykami peł-
nione będą następujące dyżury:

a) tzw. specjalistyczne (przez zespół w składzie: 
specjalista terapii uzależnień, psycholog i praw-
nik) przynajmniej dwa razy w miesiącu w godzi-
nach popołudniowych (każdy pierwszy i trzeci 
poniedziałek miesiąca).

Dyżurujący poza udzielaniem porad diagno-
zować winni sytuację całej rodziny tj. ustalać ja-
kie dysfunkcje występują w danej rodzinie np.: 
przemoc, zaniedbywanie dzieci, pijące nastolat-

miejSki program profilaktyki i roZwiąZywaNia proBlemów alkoholowych 
oraZ prZeciwdZiałaNia NarkomaNii w mieŚcie leżajSkU Na 2013 rok
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ki. Dyżurujący planować będą pomoc dla wszyst-
kich członków rodziny.

b) dyżury w pozostałe poniedziałki miesią-
ca w godzinach popołudniowych prowadzone 
przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i innych specjalistów.

11. Punkt Konsultacyjny winien współpraco-
wać z placówkami lecznictwa odwykowego, a 
zwłaszcza Poradni Leczenia Uzależnień i Współ-
uzależnienia w Leżajsku.

12. Doposażenie Punktu w profesjonalne mate-
riały edukacyjno-informacyjne (programy na pły-
tach DVD, książki, broszury, informatory, ulotki 
i plakaty), które winny być wykorzystane do re-
alizacji niniejszego programu i udostępniane na 
miejscu osobom zainteresowanym.

13. Rozszerzanie informacji o działalności Punk-
tu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Profilaktyki 
Uzależnień, mieszczącego się w budynku Centrum 
Informacji Turystycznej w Leżajsku o możliwo-
ściach uzyskiwania bezpłatnych porad specjalistycz-
nych udzielanych przez prawnika, wykwalifikowa-
nego terapeutę uzależnień i psychologa.

14. Udział miasta w ogólnopolskich kampa-
niach edukacyjno-profilaktycznych („Zacho-
waj Trzeźwy Umysł”, „Odpowiedzialny Kierow-
ca 2013”), „Postaw na Rodzinę” organizowanych 
przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennika-
rzy Radiowych. Kampanie te są programami ad-
resowanymi do młodzieży szkół podstawowych i 
gimnazjów oraz kierowców i kursantów.

15. Wspieranie organizowania różnorodnych 
form spędzania wolnego czasu, rozwijania zami-
łowań i zainteresowań, oraz wzbogacanie poza-
lekcyjnej oferty dla dzieci i młodzieży (pozalek-
cyjne zajęcia sportowe, zespoły i kluby zaintere-
sowań itp.).

16. Wspieranie działalności Izby Wytrzeźwień 
w Rzeszowie w formie udzielenia dotacji celowej 
w zakresie realizacji dodatkowych programów 
profilaktycznych skierowanych do osób zatrzy-
manych w Izbie (np.: rozmowy interwencyjno-
-motywujące).

17. Organizowanie przez szkoły, MCK, orga-
nizacje sportowe imprez rozrywkowych i rekre-
acyjno-sportowych dla młodzieży (np.: w ramach 
obchodów Dni Leżajska, Dnia Dziecka, oraz przy 
innych okazjach).

18. Organizowanie i finansowanie udziału w 
konferencjach i szkoleniach z zakresu profilak-
tyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
dystrybucja i wydawanie materiałów informacyj-
no-edukacyjnych.

19. Organizowanie badań i sondaży lokalnych, 
diagnoz i ekspertyz pozwalających ocenić aktual-
ny stan problemów alkoholowych i narkomanii.

20. Zorganizowani choinki noworocznej dla 120 
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym wyty-
powanych przez MOPS i pedagogów szkolnych.

21. Dofinansowanie kosztu pobytu 30 dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych na 10-dniowym obozie 
wypoczynkowo-terapeutycznym w okresie waka-
cji szkolnych.

22. Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych powinna odbywać regu-
larne posiedzenia (przynajmniej raz w kwartale) 
i realizować swój program działania obejmujący 
zadania wynikające z ustawy z dnia 26 paździer-
nika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi i Miejskiego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych na rok 2013.

23. Wysokość wynagrodzenia za udział w po-
siedzeniach Komisji wynosić będzie 80 zł za jed-
no posiedzenie, natomiast wysokość wynagrodze-
nia ryczałtowego Przewodniczącego Komisji wy-
nosić będzie 2000 zł (brutto) rocznie.

24. Członkowie Miejskiej Komisji ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych i osoby współ-
pracujące z Komisją, a zwłaszcza pedagodzy i te-
rapeuci uzależnień winni uczestniczyć w organi-
zowanych kursach i szkoleniach specjalistycznych.

25. Komisja powinna prowadzić rozmowy pro-
filaktyczno-ostrzegawcze z osobami uzależniony-
mi od alkoholu i narkotyków, celem wstępnego 
motywowania ich do poddania się terapii odwy-
kowej.

26. Współpraca władz samorządowych miasta 
Leżajska i Miejskiej Komisji z Ośrodkami Szko-
lenia Kierowców w zakresie włączania do progra-
mów szkolenia kandydatów na kierowców pro-
blematyki alkoholowej, oraz dystrybucji wśród 
szkolonych materiałów edukacyjnych. Dystry-
bucją tych materiałów winny być objęte również 
osoby posiadające już prawo jazdy.

27. Rozszerzenie współpracy z Komendą Po-
wiatową Policji w celu zwiększenia liczby kontro-
li kierowców pod względem trzeźwości i wspo-
maganie Policji w tym zakresie np.: zakup alko-
matów, testerów na obecność substancji odurza-

jących w organizmie, dostarczenie materiałów 
edukacyjnych dla kierowców.

28. Zorganizowanie narad i spotkań z udzia-
łem przedstawicieli instytucji stykających się na 
co dzień z rozmaitymi formami problemów al-
koholowych (służba zdrowia, pomoc społecz-
na, Prokuratura, Caritas, dyrektorzy szkół, peda-
godzy szkolni, psycholodzy oraz przedstawicie-
le mediów lokalnych, handlu, klubów i organiza-
cji sportowych) dot. profilaktyki uzależnień, prze-
mocy w rodzinie, społecznych kosztów używania 
alkoholu i narkotyków oraz stworzenia lokalnej 
koalicji profilaktycznej.

29. Zorganizowanie kursów i szkoleń mło-
dzieży szkolnej, rodziców i pedagogów w zakre-
sie przeciwdziałania narkomanii.

30. Doposażenie placówek działających na 
rzecz profilaktyki uzależnień w pomoce niezbęd-
ne do prowadzenia zajęć terapeutycznych.

31. Systematyczne publikowanie w lokalnych 
mediach („Biuletyn Miejski”), informacji i mate-
riałów dot. profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, oraz narkomanii, szkodliwości nad-
używania alkoholu, palenia tytoniu i używania 
substancji psychoaktywnych. Ukazywania pro-

blemów przestępczości związanej alkoholem i 
narkomanią. 

32. Przeprowadzanie okresowych kontroli 
przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholo-
wymi przez podmioty posiadające zezwolenia na 
sprzedaż tych napojów. W trakcie kontroli szcze-
gólna uwaga powinna być zwrócona na prze-
strzeganie przepisów dotyczących zakazu sprze-
daży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom 
niepełnoletnim. W skład zespołu kontrolnego 
powinni wchodzić między innymi upoważnie-
ni przedstawiciele Miejskiej Komisji ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, Straży Miej-
skiej i Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku. 
Zespół kontrolny winien przedkładać protokoły 
z przeprowadzonych kontroli wraz ze stosowny-
mi wnioskami Burmistrzowi Leżajska.

33. Wspieranie działalności instytucji, stowa-
rzyszeń i organizacji społecznych w zakresie pro-
filaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych, wychowania w trzeźwości i abstynencji.

34. Dofinansowanie realizacji zadań wymie-
nionych w uchwale budżetowej – objętych Miej-
skim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2013 r. przez insty-
tucje, stowarzyszenia i inne podmioty w kwocie 
285 000 tys. zł.

35. W celu zapewnienia skutecznej realiza-
cji niniejszego Programu winna być zacieśniona 
współpraca i współdziałanie Miejskiej Komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z 
ZOZ, Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależ-
nienia, służbami Starostwa Powiatowego, Sądem 
Rejonowym, Prokuraturą Rejonową, Powiatową 
Komendą Policji, Poradnią Psychologiczno- Pe-
dagogiczną, Parafiami Kościoła Rzym.-Kat. w Le-
żajsku, wszystkimi typami szkół, MOPS, Klubem 

sportowym „POGOŃ”, MCK ,Powiatowym In-
spektorem Sanitarnym, Komendą ZHP, jednost-
kami upowszechniania kultury i organizacjami 
sportowymi w zakresie profilaktyki, rozwiązy-
wania problemów alkoholowych i przeciwdzia-
łania narkomanii, oraz promocji zdrowia i trzeź-
wych obyczajów.

36. Niniejszy program winien być opublikowa-
ny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Leżajsku w Biuletynie Informacji Publicznej.

37. Na realizację zadań przewidzianych w ni-
niejszym programie przeznacza się środki finan-
sowe w wysokości 360 000 tys. zł. pochodzące z 
opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych, w tym 6000 tys. zł. na prze-
ciwdziałanie narkomanii.

38. Integralną część Miejskiego Programu sta-
nowi preliminarz wydatków przewidzianych na 
realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych oraz przeciw-
działania narkomanii.

39. Koordynatorem niniejszego Programu 
będzie Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilak-
tyki Uzależnień w ścisłej współpracy z Miejską 
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych.

miejSki program profilaktyki i roZwiąZywaNia proBlemów alkoholowych 
oraZ prZeciwdZiałaNia NarkomaNii w mieŚcie leżajSkU Na 2013 rok
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Sanepid ostrzegainformator urzędowy

Uchwała Nr XXii/143/12 
rady miejSkiej w leżajSkU 
Z dNia 29 liStopada 2012 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 
1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 li-
stopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, 
co następuje:

§ 1
Obniża się cenę skupu żyta do celów wymia-

ru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny 
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 
2012 r. z kwoty 75,86 zł do kwoty 46 zł za 1 dt.

§ 2
Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi 

Leżajska.
§ 3

Traci moc uchwała Nr XI/59/11 Rady Miejskiej 
w Leżajsku z dnia 28 października 2011 r. w spra-
wie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymia-
ru podatku rolnego w 2012 roku.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

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

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów po-
datku rolnego na 2013 rok.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listo-
pada 1984 r. o podatku rolnym Rada Gminy jest 
uprawniona do obniżania, w formie podjęcia sto-
sownej Uchwały, średniej ceny skupu żyta ogło-
szonej w Komunikacie Prezesa GUS przyjmowa-
nej jako podstawę obliczenia podatku rolnego.

W dniu 19 października 2012 r. Prezes GUS 
ogłosił, że cena skupu żyta za pierwsze trzy kwar-
tały 2012 roku wynosi 75,86 zł za 1 dt. Przyjmując 
tę cenę żyta podatek rolny na 2013 rok wzrósłby 
wartościowo o 75% w stosunku do obowiązującej 
stawki w roku 2012.

W przypadku nie podjęcia niniejszej uchwa-
ły stawka podatku rolnego w 2013 roku wyno-
siłaby kwotę 189,65 zł od 1 ha przeliczeniowe-
go dla gruntów gospodarstw rolnych, oraz kwo-
tę 379,30 zł od 1 ha fizycznego dla pozostałych 
gruntów sklasyfikowanych na użytkach rolnych, 
a nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Mając na uwadze fakt, że górne stawki podat-
ku i opłat lokalnych na 2013 rok wzrastają, pro-
ponuje się wzrost ceny skupu żyta z kwoty 43,30 
zł za 1 dt do kwoty 46,00 zł za 1 dt.

W związku z tym należy obniżyć cenę skupu 
żyta przyjętą do obliczenia podatku rolnego na 
2013 rok o kwotę 29,86 zł za 1 dt, tj. o 39,36 %, 
wówczas podatek rolny będzie wynosił dla gospo-
darstw rolnych kwotę 115 zł z 1 ha przeliczenio-
wego, natomiast dla gruntów sklasyfikowanych na 
użytkach rolnych, a nie wchodzących w skład go-
spodarstwa rolnego kwotę 230 zł.

roZStańmy Się 
Z dymkiem

W tym roku pod takim hasłem 15 listo-
pada zainicjowała swe działanie Ogólnopol-
ska Kampania Społeczna „Rzuć palenie ra-
zem z nami”.

Jak nas poinformował Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Leżajsku, celem tegorocz-
nych obchodów Światowego Dnia Rzucania Pa-
lenia (15 listopada) była realizacja planu Europy 
Wolnej od Dymu Tytoniowego. 

Palenie tytoniu jest jednym z najważniejszych 
czynników ryzyka wielu chorób w tym: układu 
krążenia, nowotworów i w efekcie jedną z głów-
nych przyczyn umieralności. Rocznie na świecie 
umiera 4 mln osób. W Polsce codziennie pali ty-
toń 33,5 proc. dorosłych mężczyzn i 21 proc. do-
rosłych kobiet, łącznie 27 proc. (8,7mln) doro-
słych Polaków. 

Palenie tytoniu jest chorobą przewlekłą i wy-
maga stałej troski, poradnictwa i leczenia. Warto 
przyłączyć się do udziału w działaniach na rzecz 
profilaktyki antytytoniowej.

Osoby, chcące rzucić palenie i potrzebują-
ce wsparcia, mogą korzystać z Telefonicznej Po-
radni Pomocy Palącym dzwoniąc pod numer 
0-801-108-108.

Rzucając palenie zyskujesz:
* lepsze zdrowie,
* lepsze relacje społeczne,
* większe oszczędności,
* lepszą jakość życia.

Światowy dZień 
walki Z aidS

1 grudnia jest Świa-
towym Dniem walki 
z AIDS. W związku z 
tym Państwowy Powia-
towy Inspektor Sanitar-
ny w Leżajsku zaprosił 
do gremialnego wzięcia 
udziału w tegorocznych 
obchodach. Miało nim 
być umieszczenie „czer-
wonej kokardki” i artykułu o HIV/AIDS na 
stronie internetowej placówek i instytucji. 

Czerwona kokardka jest symbolem poświęce-
nia i zaangażowania w walkę z AIDS.

Zakażenie HIV jest problemem nie tylko me-
dycznym, ale i społecznym, a brak rzetelnych in-
formacji i wiedzy w tym zakresie wywołuje nie-
pokój i wrogość wobec osób zakażonych. Ekspo-
nowanie czerwonej kokardki zwłaszcza w dniu 
1 grudnia zwraca uwagę na inicjatywy podejmo-
wane przez instytucje państwowe, samorządowe 
i społeczeństwo obywatelskie w związku z HIV/
AIDS oraz przypomina o konieczności osobistej 
przezorności w obliczu ryzyka, którego nie widać. 
Rozpowszechnianie tego znaku stanowi pierwszy 
krok na drodze do oswojenia z tematyką HIV/
AIDS, co powinno zaowocować ograniczeniem 
liczby nowych zakażeń i wzrostem zrozumienia 
dla sytuacji osób żyjących z HIV.

Wspólny Program Organizacji Narodów Zjed-
noczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) odnotowu-
je ponad 50 proc. spadek liczby nowych zakażeń 

HIV na terenie 25 krajów. Ponadto przez ostatnie 
2 lata wzrosła liczba osób (63 proc.) mających do-
stęp do terapii antyretrowirusowej, a liczba zgo-
nów z powodu AIDS spadła o ponad 25 proc. 
(dane na lata 2005-2011). 

Raport UNAIDS 2012 zaprezentowany 20 li-
stopada br. na warszawskiej konferencji ds. AIDS 
ukazuje, że znacznie udało się zredukować licz-
bę zgonów z powodu AIDS szczególnie w Afry-
ce Subsaharyjskiej. Terapia antyretrowirusowa, z 
której korzysta około 63 proc. osób zakażonych 
stała się tam potężną bronią w walce z epidemią. 

Szacuje się, iż 6,8 mln osób na całym świe-
cie spełnia kryteria włączenia do terapii antyre-
trowirusowej, lecz nadal nie ma do niej dostępu. 
Wg. UNAIDS kolejne 4 mln par o różnym statu-
sie serologicznym (co oznacza, iż jeden z partne-
rów żyje z wirusem) mogłoby odnieść korzyści z 
leczenia ARV czyli uchronić zdrowego partnera 
przed zakażeniem.

Sytuacja zakażeń HIV i zachorowań na AIDS 
w województwie podkarpackim.

W województwie podkarpackim od wdrożenia 
badań w roku 1985 do 31 października 2011 r. 
odnotowano ogółem 226 zakażeń HIV potwier-
dzonych serologicznie. Wśród zakażonych HIV 
stwierdzono: 161 mężczyzn, 53 kobiety, 5 dzie-
ci do lat 15, 7 osób bez podanych danych. Ogó-
łem na terenie województwa podkarpackiego za-
chorowało na AIDS 67 osób, z czego 27 zmarło. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stro-
nie internetowej: http://mz.gov.pl/

Narkotyki 
SyNtetycZNe

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny w Leżajsku przesyła informację dotyczącą 
rosnącej liczby narkotyków syntetycznych. 

W dorocznym raporcie opublikowanym w Li-
zbonie przez Europejskie Obserwatorium Narko-
tyków i Uzależnień (EMCDDA) poinformowało 
o wykryciu na rynku 49 nowych substancji psy-
choaktywnych, co jest rekordową liczbą na prze-
strzeni ostatnich trzech lat. Są one w większości 
produkowane w Chinach oraz Indiach i sprzeda-
wane przez internet pod postacią udającą legal-
ne produkty.

Liczba takich sklepów znanych jako „smart 
shops” lawinowo rośnie; od zeszłego roku niemal 
dwukrotnie. W 2010 roku zidentyfikowano 170 
stron internetowych oferujących narkotyki syn-
tetyczne, w 2011 r. – ich liczba wzrosła do 314.

EMCDDA podaje, że w ciągu ostatniego roku 
około 80,5 mln osób w wieku 15–64 lat przynaj-
mniej raz w życiu sięgnęło po narkotyki psycho-
aktywne. Największym problemem w dalszym 
ciągu pozostaje heroina z uwagi na wywołują-
cą najcięższą formę uzależnienia. Po opioidy, w 
tym heroinę, sięga szacunkowo około 1,4 mln. 
Europejczyków. Zbiera ona największe śmiertel-
ne żniwo. W 2010 roku leczeniu farmakologicz-
nemu poddano 
ponad 710 tys. 
osób uzależnio-
nych. Leczenie to 
– w połączeniu z 
opieką socjalną, 
medyczną oraz 
psychologiczną 
– daje najwięk-
sze prawdopo-
dobieństwo sku-
teczności.

Pamiętajmy, 
że żaden narko-
tyk ani dopalacz 
nie rozwiąże na-
szych proble-
mów! Najlepiej jest rozwiązywać je trzeźwym i 
zdrowym umysłem.
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w szkołach

eUropejSki dZień jęZyków 
oBcych

15 listopada br. w Zespole Szkół Technicznych obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Ob-
cych. Decyzja Rady Europy, dotycząca ustanowienia tego święta, podjęta jedenaście lat temu, 
miała na celu pokazanie korzyści płynących ze znajomości języków obcych, a dla nauczycieli 
w ZST stała się bodźcem do corocznych obchodów tego wydarzenia.

Inicjatywie Rady Europy sprzyja nauczanie ję-
zyków obcych w przyjaznych uczniom formach 
teatralnych. Połączenie nauki języka obcego z ele-
mentami sztuki: plastyki , muzyki, tańca tworzy 
płaszczyznę dla nowatorskich rozwiązań eduka-
cyjnych, ponieważ stwarza uczniowi możliwości 
do wyrażania nie tylko swoich myśli, czy podsta-
wowych potrzeb w języku obcym, ale też do uze-
wnętrznienia własnych uczuć i emocji. W dzi-
siejszych czasach, kiedy opanowanie tylko języka 
angielskiego już nie wystarcza, w Zespole Szkół 
Technicznych zachęcamy młodzież do poznawa-
nia także innych języków np. francuskiego, rosyj-
skiego, czy niemieckiego. 

Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca Komi-
sji Języków Obcych Małgorzata Jakubowska po-
witaniem przybyłych gości, którzy i tym razem 
nie zawiedli. Zaproszenia dyrektor ZST Haliny 
Samko przyjęli: burmistrz Leżajska Piotr Urban, 
wicestarosta leżajski Marek Kogut, dyrektor Miej-
skiego Centrum Kultury Maria Horoszko oraz 
choreograf zespołu „Ziemia Leżajska” Jan Brzu-
zan. Jak zawsze dopisali nauczyciele i uczniowie 
ZST. W bieżącym roku, spotkanie zorganizowa-
ły nauczycielki języka francuskiego Anna Mar-
ciniak-Grabarz i Edyta Ulman oraz rosyjskiego 
Małgorzata Korczyńska i Jolanta Goch. Zgod-
nie z tematem całego przedsięwzięcia: „Paryż – 
Moskwa” została zaprezentowana kultura i język 
dwóch krajów: Francji i Rosji. 

Uczniowie reprezentujący Rosję, w swoich po-
szukiwaniach „rosyjskiej duszy”, przemierzali z 
piosenką ulicę Arbat XIX-wiecznej Moskwy. Już 
sama scenografia zachęcała do obejrzenia przed-
stawienia. Ulice Moskwy z przełomu wieków wy-
kreowały prace uczniów nagrodzonych w kon-
kursach plastycznych towarzyszących imprezie. 
Na ulicę Arbat zapraszają prowadzący spotkanie 
Gabriela Kasper i Sylwester Kozyra. Ubrani w ro-
syjskie stroje ludowe wprowadzają widzów w kli-
mat przedstawienia. A na Arbacie czas zatrzymuje 
się na chwilę... Na słynnej moskiewskiej ulicy ar-
tysta maluje portrety przechadzających się gim-
nazjalistek (tutaj grają i śpiewają liczni muzycy, 
wśród nich, szczególnie: Damian Ćwikła grający 
na saksofonie i Wojciech Grzywna ze swoją gita-
rą basową przyciągają uwagę publiczności) a tak-
że przekupek, sprzedających obwarzanki. Jedna 
z nich, w tej roli Ewelina Łoin, daje się ponieść 
muzyce, porzuca dotychczasowe zajęcie i zaczyna 
śpiewać z zespołem. Inna, grana przez Agniesz-
kę Skitał pozostaje nadal na Arbacie, by parzyć 
herbatę ubogim artystom. Krystian Brzyski w roli 
współczesnego barda, śpiewa poezję zachwyca-
jąc barwą i skalą swojego głosu, malarze sprzedają 
portrety wybitnych osób, uczennice Instytutu dla 
Panien Szlachetnie Urodzonych – Anna Wróbel 
i Sabina Ślusarz tańczą poleczkę z samym Dosto-
jewskim. To tutaj można wypić herbatę prosto z 
samowara, a atmosferę ulicznego święta potęguje 
zapach pieczonych pierogów i obwarzanków. Na 
Arbacie pojawiają się postacie wybitnych pisarzy 
rosyjskich, tworząc klimat do ściślejszych badań 

nad „rosyjską duszą”. A w dalszej wędrówce przez 
Rosję widzowie stykają się z folklorem. W chore-
ografii Jana Brzuzana zespół „Ziemia Leżajska” 
znakomicie oddaje klimat rosyjskiej prowincji 
wykonując rosyjski taniec ludowy. Zespołowi to-
warzyszy „Katiusza” śpiewana przez Natalię Krze-
mińską i Monikę Kuras. Z oddali dobiega dźwięk 
balałajki i tamburyna. To tabor cygański nadciąga 
ze swoją pieśnią. Urzeka wszystkich pełnym pa-
sji tańcem cygańskim Sabina Ślusarz. Żywiołowe 
rytmy i nostalgiczny tekst rosyjskiego romansu w 
wykonaniu Joanny Sarzyńskiej i Dominika Kucka 
porywają publiczność. Nie można przeoczyć fak-
tu, że to muzyka klasyczna w dużej mierze wy-
raża złożoność „rosyjskiej duszy”, a „Jezioro Ła-
będzie” zdaje się zamykać ten krąg poszukiwań. 
Bajkowe postacie zaklętych łabędzi wykreowane 
przez wspaniałą choreografię Wojciecha Banasia, 
nauczyciela ZST, zadziwiają publiczność wdzię-
kiem i subtelnością. Występujący w rolach łabę-
dzi uczniowie: Joanna Sarzyńska, Anna Wróbel i 
Jarosław Czajka wywołują lawinę oklasków. Pew-
ne jest, że część tych oklasków należy się mamom 
uczniów, które uszyły kostiumy. Bez zaangażowa-

nia pań: Anny Wośko, Agaty Bogdan, Małgorza-
ty Dyjak i Marii Grzywny przedstawienie nie mo-
głoby się odbyć. 

Zagłębiając się w kulturę rosyjską wchodzimy 
w czasy współczesne. W łaźni rosyjskiej zwanej 
„banią” spotykają się rosyjscy biznesmeni. Żar-
ty i skecze o nowobogackich Rosjanach bawią 
publiczność do łez . W tej dziedzinie nie mają 
sobie równych: Marlena Łyżeń, Mateusz i Ma-
ciej Tupaj, Krystian Słaby, Damian Ćwikła i Da-
mian Bucior.

Nieoczekiwany zwrot akcji obwieszcza błyska-
wiczna zmiana dekoracji. To ciężka praca staty-
stów z klasy III TER sprawia, że na miejscu mo-
skiewskiej ulicy Arbat powstają paryskie Pola Eli-
zejskie. Przy dźwiękach piosenki „Les Champs 
Elysees”, pewnym krokiem, przypominającym 
szturm na Bastylię, klasa II TG zdobywa sce-
nę. Prowadzący: Grzegorz Flis i Izabela Baran 
przy wejściu do kawiarenki „Cafe de flore” wita-
ją wszystkich przybywających do Francji. Chwilę 
później w tej samej kawiarence spotkają się mo-
delka jednego z paryskich domów mody i zako-

chany w niej Gavroche. W chwili, gdy wyznaje 
on miłość dziewczynie, rozlegają się słowa pio-
senki „J`en ai marre”, śpiewanej przez Ewelinę 
Łoin, która pozbawia Gavroche`a wszelkich złu-
dzeń. Modelka wybiera współczesność i odjeż-
dża ze zwycięzcą wyścigu „Tour de France”! W 
tej roli wystąpił Grzegorz Grabowski. Przy dźwię-
kach piosenki „Voyage, voyage” zakochani opusz-
czają scenę. Zawiedziony Gavroche dochodzi do 
wniosku, że gdyby był odważnym muszkieterem, 
umiałby zawalczyć o ukochaną... W sukurs jego 
myślom pojawiają się na scenie dwaj muszkiete-
rowie. Nie przypominają jednak poważnych i wa-
lecznych zabijaków. To Łukasz Foryt i Krzysztof 
Misiak. Swoim nieco rubasznym humorem, dow-
cipem i talentem komicznym wywołują kaskady 
śmiechu. Następnie impresja akordeonowa „Le 
Petit boutique” w wykonaniu Andrzeja Perlaka i 
nauczyciela ZST Tomasza Kyci gromadzi wszyst-
kich na słynnym paryskim Montmartrze. Tutaj 
malarka, w tej roli Wioleta Szpila, tworzy karyka-
tury postaci historycznych, a przechodnie mogą 
sprawdzić swoją wiedzę o Francji biorąc udział 
w quizie, spróbować ciasta lotaryńskiego, francu-
skich croissantów, bagietek i oczywiście... ślima-

ków. Całość kończy kankan – taniec paryskiego 
kabaretu „Moulin Rouge”. Sprawnością fizyczną 
zaskakują wszystkich tancerki, a właściwie mło-
dzi tancerze z klasy I TD. Figury taneczne w ich 
wykonaniu, gwiazdy i szpagaty wywołują owację 
publiczności.

Przedstawienie skończyło się . Jeszcze tylko 
degustacja potraw kuchni rosyjskiej i francuskiej 
oraz podziękowania organizatorów osobom, któ-
re szczególnie  przyczyniły się do realizacji tego 
przedsięwzięcia: dyrektor Szkoły Halinie Samko, 
wicedyrektorom: Piotrowi Forytowi i Mirosławo-
wi Szląskiewiczowi, nauczycielom z Komisji Języ-
ków Obcych, nauczycielom wychowania fizycz-
nego, Emilii Szlajndzie z ZST, Marcie Zdeb, Elż-
biecie Kuźmie i Elżbiecie Majcher z MCK, Janowi 
Brzuzanowi, Czesławowi Zawieruckiemu, Toma-
szowi Kyci z „Ziemi Leżajskiej” oraz Wojciechowi 
Banasiowi z ZST w Leżajsku.

Na zakończenie dyrektor Zespołu Szkół Tech-
nicznych podziękowała młodzieży za wspaniale 
wykonany program artystyczny, nauczycielom, 
rodzicom oraz sponsorom imprezy: Starostwu 
Powiatowemu w Leżajsku, Firmie „Poltino”, 
Szkole Języków i Zarządzania „PROMAR In-
ternational” reprezentowanej przez Agatę Ho-
spod - dyrektor oddziału w Leżajsku, Księgarni 
Językowej „LAMAR” w Rzeszowie, Rosyjskie-
mu Ośrodkowi Nauki i Kultury w Warszawie 
oraz Radzie Rodziców przy Zespole Szkół Tech-
nicznych w Leżajsku, a następnie wręczyła na-
grody laureatom konkursów.

Małgorzata Korczyńska
Anna Marciniak Grabarz

Quiz wiedzy o Francji

Prezentacja portretów największych pisarzy rosyjskich
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podróże

kaNioNy StaNów ZjedNocZoNych

W czwartek, 8 listopada br. w sali konferen-
cyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się spo-
tkanie podróżnicze zorganizowane z inicjatywy 
Centrum Informacji Turystycznej (działającego 
w strukturach MCK) i Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Leżajskiej.

Tym razem tematem przewodnim spotkania 
były „Kaniony Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej”, przedstawione przez znanego leżaj-
skiego podróżnika Ireneusza Wołka. 

Na granicy stanów Arizona, Utah, Nowy Mek-
syk i Kolorado rozpościera się płaskowyż Kolo-
rado, który jest największym na świecie obsza-
rem występowania kanionów. Stany Zjednoczo-
ne mogą się pochwalić wieloma niewiarygodny-
mi pomnikami przyrody. Jednym z nich, znanym 
na całym świecie jest Wielki Kanion – pomnik 

przyrody żłobiony przez miliony lat przez rzekę 
Kolorado.

Składa się on przede wszystkim z łupków Yish-
nu, piaskowców, wapieni i granitowych intruzji. 
Te skały osadowe obfitują w rozmaite skamienia-
łości, począwszy od pierwotnych glonów, przez 
drzewa i morskie muszle, aż po szczątki dinozau-
rów. W kolorystyce tego jednego z siedmiu cudów 
świata dominują krwiste czerwienie i soczyste po-
marańcze. Czas powstawania kanionu szacuje się 
na około 10 milionów lat.

Park Narodowy Wielkiego Kanionu został 
utworzony w roku 1919 i jest jednym z najstar-
szych parków narodowych w USA. W 1979 roku 
został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Park posiada wiele punktów widoko-
wych rozlokowanych wzdłuż ponad 50-kilome-

trowej, ogólnie dostępnej krawędzi. Z każdego 
punktu jest inny widok. Zależy on nie tylko od 
miejsca obserwacji, ale także od pory dnia i po-
gody. Wielki Kanion nigdy nie wygląda tak samo.

Podczas spotkania można było podziwiać pięk-
ne zdjęcia oraz obejrzeć interesujący film z podró-
ży rodziny Wołków. Spotkanie przebiegło w miłej 
i przyjaznej atmosferze. Goście dopisali, nikt nie 
wyszedł z pustym brzuchem, a na ich twarzach 
malował się uśmiech i zadowolenie.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżaj-
skiej składa serdeczne podziękowania dyrektoro-
wi Muzeum Ziemi Leżajskiej za pomoc w zorga-
nizowaniu spotkania.

Iwona Tofilska
Karolina Stępień

SpotkaNie Z aNNą jaNko
25 października br. w Muzeum Ziemi Leżajskiej czytelnicy i miłośnicy dobrej literatury mie-

li niepowtarzalną okazję spotkać się z jedną z najlepszych współczesnych polskich pisarek – 
Anną Janko.

Pani Anna to również poetka i uznany krytyk 
literacki, finalistka nagrody literackiej Nike 2001. 
Debiutowała jako poetka tomem List do króli-
ka doświadczalnego w 1977 r. Wydała 5 zbiorów 
wierszy, między innymi Wykluwa się staruszka 
(1979), Diabłu świeca (1980), Koronki na rany 
(1989). W latach 1998–2004 była redakto-
rem autorskiej serii wydawniczej „To jest po-
ezja”. Rok 2012 dla pisarki był bardzo praco-
wity – wznowiono „Dziewczynę z zapałkami” 
oraz wydano powieść „Pasja według św. Han-
ki” (kontynuacja „Dziewczyny z zapałkami”), 
ukazały się „Maciupek i Maleńtas. Niezwy-
kłe przygody w Brzuchu Mamy” oraz „Boscy 
i nieznośni” (szkice biograficzne niezwykłych 

ludzi – m.in. Margaret Mitchell, Mii Farrow, 
Czesława Miłosza, Dustina Hoffmana).

Spotkanie obfitowało w wiele ciekawych 
opowieści o pracy twórczej poetki, o rodzi-
nie i sensie życia. Uczestnicy spotkania byli pod 
wrażeniem precyzji, a jednocześnie lekkości po-
sługiwania się słowem i niezwykle głęboką ana-
lizą stanów emocjonalnych bohaterów. Pisarka 
powiedziała o sobie, że jest typowym przy-
kładem człowieka bez korzeni. W swoim ży-
ciu wiele razy zmieniała miejsce zamieszka-
nia, co niewątpliwie miało wpływ na jej ży-
cie. Wieczór z poetką uświetnił występ zespo-
łu wokalnego Meritum działającego przy 
MCK w Leżajsku. 

Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskie-
go projektu Instytutu Książki „Tu Czytamy” – Dys-
kusyjne Kluby Książki.

Biblioteka Publiczna dziękuje dyrektorowi Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej za możliwość zorganizo-
wania spotkania w murach dawnego Dworu Sta-
rościńskiego.

Jolanta Korasadowicz
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w muzeum prowincji ojców Bernardynów

pamiątka Bractwa 
różańcowego

W Galerii Rodzimej Sztuki Sakralnej znajduje się obraz nama-
lowany na desce, który w górnej strefie wykreślonej półkoliście, na 
ugrowo-złotawym tle, prezentuje Madonnę Niepokalaną.

Najświętsza Dziewica stoi na sierpie półksiężyca i na kuli ziemskiej ople-
cionej przez węża, dzierżącego w swej paszczy jabłko – symbol rajskiego 
grzechu Adama i Ewy. Ma na sobie różową suknię z obszernym dekol-
tem i niebieski płaszcz okrywający ramiona, plecy i biodra, cią-
żący ku dołowi kłębiącymi się dynamicznie fałdami. Gło-
wa Matki Bożej z długimi włosami opadającymi na ra-
miona i plecy, otoczona glorią złocistych promieni, 
nimbem i wieńcem z dwunastu gwiazd biegnącym 
wokół świetlistego okręgu, przechylona jest deli-
katnie w lewo. Oczy Madonny przysłonięte wy-
datnymi powiekami spoglądają w dół, zaś ra-
miona wyciągnięte są w stronę dwóch klęczą-
cych duchownych w strojach kanonickich, 
umieszczonych symetrycznie po obydwu 
stronach. Jeden z kapłanów, z prawej stro-
ny, otrzymuje od Maryi Różaniec, drugi – 
modlitewnik oprawiony w czerwone okład-
ki. Dolną strefę obrazu wypełnia inskryp-
cja: OFIARA Dobrowolna na podwyzszenie 
Bractwa Nayświętszey Panny MARYÍ w ko-
śćiele O: O: Bernardynów 1852”. Dwie klam-
ry widniejące poniżej wskazują na miejsca 
umocowania skarbony. 

Pierwsze bractwa różańcowe zakładano 
na terenie Polski już pod koniec XV w. Były 
one związane głównie z klasztorami domini-
kańskimi. Pełniejszy rozkwit tych korporacji 
nastąpił w okresie kontrreformacji. W XVII 
w. propagowały je także inne zakony i du-
chowieństwo diecezjalne, widząc w modli-
twie różańcowej jakby skróconą Ewangelię, 
rodzaj kontemplacji prawd wiary oraz for-
mę propagowania kultu maryjnego odpo-
wiadającą wytycznym potrydenckiego Ko-
ścioła. Rozprzestrzenianiu nabożeństwa ró-
żańcowego i bractw towarzyszyło wydawanie 
książek. Pierwszą z nich pt.: Różanego Wian-
ka Panny Mariey wyłożenie nabożne wydał 
w 1568 r. ks. Benedykt Herbest, kaznodzie-
ja poznański, piastujący godność kanonika 
tumskiego. Kolejną pt.: Kwiai rajskiabo ró-
żanka opublikował w 1580 r. ks. Jan Janu-
szowski, archidiakon sanocki. Rosarium seu 
libellus, wydane w 1583 r. przez Antonina 
z Przemyśla, zawierało pierwszy zbiór sta-
tutów brackich. Na kolejnych pozycjach tego 
typu, autorstwa Abrahama Bzowskiego i Wa-
leriana Andrzejowicza, opierali się późniejsi autorzy książek dewocyjnych.

Z założeniem konfraterni łączyło się powstawanie osobnych ołtarzy 
brackich, a nawet kaplic różańcowych, których ściany dekorowano stiu-
kami bądź malowidłami o tematyce różańcowej. Ołtarze umieszczane na 
ogół w nawach bocznych bywały skromne, posiadały zwykle jeden obraz 
bądź rzeźbę. Fundowano także feretrony i chorągwie noszone podczas pro-
cesji organizowanych przy okazji obchodów uroczystych świąt kościelnych, 
a także specjalne kapy służące do przykrywania mar podczas brackich ce-
remonii pogrzebowych. Rycinami przedstawiającymi Matkę Bożą Różań-
cową zdobiono modlitewniki i druki ulotne, rozdawane z okazji głównych 
świąt obchodzonych przez członków konfraterni.

Najstarsze ołtarze związane z bractwami różańcowymi powstawały na 
terenie Niemiec już w 2 poł. XV w., nawiązując do przedstawień Matki 
Bożej w płaszczu opiekuńczym, Niewiasty Apokaliptycznej, Immaculaty, 
Matki Bożej Bolesnej czy Maryi w ogrodzie różanym, ustalonych w XIV-

-wiecznej sztuce europejskiej. Wizerunki te charakteryzowały malowane 
sznury paciorków nie symbolizujących jeszcze różańca. Pojawiały się spo-
radycznie na terenie Polski w 1 poł. XVI w. pod wpływem impulsów z za-
chodu, oddziaływujących na artystów krakowskich i śląskich głównie za 
pośrednictwem wzorów graficznych takich twórców, jak: Albrecht Dürer, 
Hans Suess z Kulmbachu, Hans Schafelein, Łukasz Cranach Starszy czy 
Albrecht Altdorfer. 

Twórcy czynni w XVII i XVIII w. inspirowali się kilkoma zasadniczymi 
typami przedstawień zaczerpniętych głównie ze sztuki niemieckiej i wło-
skiej. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się schemat z Niewiastą Apo-
kaliptyczną, ilustrujący wizję św. Jana. Średniowieczne koncepcje plastycz-

ne ukazujące Niewiastę obleczoną w słońce prezentowały Mat-
kę Bożą w pozycji stojącej i łączyły w sobie przedstawienie 

w typie Maryi Niepokalanie Poczętej, Wniebowziętej 
(Assunty) i Ukoronowanej (Incoronaty). Słońce było 

w nich symbolem Jezusa, półksiężyc pod stopami 
Niewiasty znakiem św. Jana Chrzciciela, chrztu, 

przemijania świata względnie pokonanego zła, 
a dwanaście gwiazd błyszczących nad głową 
Niewiasty uzmysławiało treści zodiaku, póź-

niej zaś dwunastu Apostołów. 
Z czasem, gdy w Niewieście Apokalip-

tycznej zaczęto widzieć Matkę Bożą Nie-
pokalanie Poczętą, przedstawiano Ją w po-
zycji stojącej na półksiężycu, trzymającą 
w ramionach Dzieciątko i depczącą smoka. 
Szczególnym atrybutem tego typu przedsta-
wień był spowijający postacie nimb słonecz-
ny bądź wieniec z róż, a także różaniec trzy-
many w dłoni przez Jezusa, a niekiedy tak-
że przez Matkę Bożą. Bogurodzica w pra-
wej dłoni dzierży berło – królewski atry-
but, który koresponduje z koroną wieńczącą 
Jej skronie. Dotychczasowe symbole apoka-
liptyczne, takie jak słońce i księżyc, zaczęły 
oznaczać czystość Maryi, natomiast smok 
stał się symbolem szatana, identyfikowa-
nym z wężem opisanym w Księdze Rodzaju. 
Na niektórych obrazach, oprócz półksięży-
ca, znajduje się okrągły glob opleciony przez 
węża z jabłkiem w pysku. Przedstawienia te 
ukazują Maryję z insygniami królewski-
mi jako Immaculatę – Nową Ewę. Na in-
nych, otoczona płomienistą mandorlą, trzy-
ma różę w prawej dłoni. Dzieciątko wycią-
ga obie ręce lub błogosławi, a dwa unoszące 
się anioły trzymają nad głową Maryi koro-
nę otoczoną wieńcem z dwunastu gwiazd – 
znak koronacji, a później atrybut Królowej 
Różańca Świętego. Tendencje te, łatwe do 
uchwycenia w sztuce niemieckiej już pod 
koniec XV i na pocz. XVI w., zaistniały pod 
wpływem religijności ludowej.

Wydaje się, że anonimowy autor nasze-
go wizerunku partycypował w tym dorobku 

form i treści. Na jego obrazie Maryja występuje sama, bez korony na gło-
wie i berła królewskiego w dłoni. Zamiast tych atrybutów Jej dłonie zajęte 
są przekazywaniem Różańca i modlitewnika związanego z tym nabożeń-
stwem. Kontekst kuli ziemskiej i sierpa księżyca wskazuje na immakuli-
styczny charakter zaprezentowanej koncepcji, która zdaje się nawiązywać 
do przedstawień Madonny Wniebowziętej, znanej w ikonografii polskiej 
z licznych naśladownictw koncepcji Bartolomé Esteban Murilla.

Nie wiadomo kim z imienia i nazwiska byli duchowni przedstawieni na 
obrazie, nieznany jest także autor oraz miejsce przeznaczenia dzieła. Z in-
skrypcji wiadomo jednak, że skarbona ufundowana została dla któregoś 
z kościołów bernardyńskich. Taki zasób wiedzy o obiekcie nie zadawala 
historyka sztuki, mobilizując do dalszych badań.

Tekst i zdjęcie
o. dr Efrem Obruśnik OFM



kultura

W ramach XXI Międzynarodowego Festiwa-
lu Muzyki Organowej i Kameralnej zorganizo-
wana została w Muzeum Prowincji Ojców Ber-
nardynów w Leżajsku wystawa fotograficzna za-
tytułowana „Oblicze sacrum”. Jej autorami byli: 
Anna Węglarz, Wacław Padowski, Ryszard Wę-
glarz i Mieczysław Wroński.

Wystawa została otwarta w poniedziałek 18 
czerwca, w dzień inaugurujący koncerty i trwa-
ła do końca września. Zwiedziło ją przeszło 1400 
osób z Leżajska i okolicy, a także 2 osoby z Anglii, 
1 z Austrii, 5 z Belgii, 1 z Chorwacji, 6 z Grecji, 2 
z Guatemali, 5 z Hiszpanii, 7 z Kanady, 5 z Nie-
miec, 2 ze Słowacji, 2 ze Szwajcarii, 9 z Ukrainy, 
11 z USA i 5 z Włoch.

O specyfice wystawy świadczy sam jej tytuł, 
który – jak stwierdziła Anna Węglarz –„zwy-
kle naprowadza odbiorcę na treści prezentowane 
przez autorów”. Zdaniem Autorki „wybór tematu 
stanowi zaledwie początek całego procesu twór-
czego. Zdarza się, że na realizację jednego projek-
tu trzeba poświęcić kilka lat. Zwykle więc pracuje 
się nad kilkoma projektami jednocześnie”. Autor-
ka zaznacza, że wystawy są trudne do wykonania, 
gdyż całość prac godnych wyeksponowania, nie-
zależnie od zakresu uwzględnionej w nich pro-
blematyki, musi jej zdaniem tworzyć „niebanal-
ną opowieść”. Za konieczną uważa selekcję mate-
riału fotograficznego i czasem rezygnację ze zdjęć, 
które „stanowią emocjonalną wartość dla autora”. 

Przed takim właśnie zadaniem stanęli autorzy 
wystawy. Fotografie potrzebne do jej stworzenia 
gromadzili od wielu lat. Były one związane z te-
matyką religijną i dotyczyły obiektów znajdują-
cych się w Leżajsku i w innych miejscach kraju, a 
także za granicą. Ponieważ według autorów Wy-
stawy sfera sacrum stanowi dużą część naszej rze-
czywistości pełnej określonych miejsc, przestrze-
ni, a także osób czynnych w określonym czasie, 
dlatego przy zbieraniu materiału zwrócili uwagę 
na architekturę sakralną, obrzędy i praktyki reli-
gijne w różnych okresach, a także na przedmioty 
kultu religijnego. Wśród prac można znaleźć fo-
tografie prezentujące święcenie pokarmów wiel-
kanocnych we Lwowie, cerkiew w Wólce Żmijow-
skiej, bibliotekę Ojców Bernardynów w Leżajsku, 
a także wiernych i osoby konsekrowane, biorące 
udział w różnych kościelnych uroczystościach np.: 
w Białym Marszu zorganizowanym w Leżajsku 
oraz w nabożeństwie drogi krzyżowej na Tarnicę 
i w Kalwarii Pacławskiej. Istotną rolę w cyklu wy-
stawowym spełniają również fotografie różnych 
przedmiotów np. palm wielkanocnych w Lipnicy 
Murowanej czy zapomnianego różańca w jednej 
z opuszczonych cerkwi pod Przemyślem. Anna 
Węglarz zaznacza: „Zbiór wybranych przez nas 
fotografii nie wyczerpuje tematu, ale mamy na-
dzieję, że sacrum zostało chociaż na chwilę za-
trzymane w kadrze”.

Myśli te rozwija Ryszard Węglarz, który wy-
znaje: „Dla mnie już sam tytuł „Oblicza Sacrum” 
ma swoją symbolikę. Tak jak każdy człowiek po-
siada inną twarz, tak i sacrum jest różnorod-
ne. Fotografując od lat tematy sakralne w róż-
nych kościołach mogę zauważyć, że nawet Mat-
ka Boża posiada różne lico. Sacrum to kościoły, 
msze święte, obrzędy liturgiczne, duże uroczysto-
ści kościelne z udziałem najwyższych władz Ko-
ścioła: papieża, biskupa czy dużej liczby wiernych. 
Ale to jakby oczywiste oblicza. Są też ulotne sym-

bole, przed którymi przechodzimy obojętnie albo 
ich w ogóle nie zauważamy. Jest to czasami krzy-
żyk, różaniec w zapracowanej dłoni, złożone rącz-
ki dziecka, rzeźba, obraz, napis na transparencie, 
samotny krzyż czy przydrożna kapliczka. Są też 
smutne oblicza, do których zaliczyłbym zdewa-
stowane, zniszczone i rozsypujące się cerkiewki, 
połamane krzyże, często naruszone zębem cza-
su zapomniane cmentarze czy grobowce”. Zda-
niem Węglarza autorzy starali się uwiecznić wła-
śnie te obrazy. 

Wacław Padowski dokonując wyboru zdjęć na 
wystawę, miał dylemat dotyczący sposobu ukaza-
nia sfery sacrum przysługującej obrzędom, przed-
miotom i istotom. Od wielu lat fotografuje zabyt-
ki architektury drewnianej, zapomniane miejsca 
wiecznego spoczynku ludzi różnych wyznań oraz 
uroczystości związane z wyznawaną wiarą. Przy-
gotowując tegoroczną Wystawę w dużej mierze 
koncentrował się na bazylice Ojców Bernardynów 
w Leżajsku sądząc, że można w niej w namacal-
ny sposób zobaczyć „oblicza sacrum”. Leżajska 
świątynia bernardyńska jest jego zdaniem „prze-
pełniona atmosferą modlitwy i dowodami umi-
łowania Matki Bożej oraz Jej syna Jezusa i Boga 
Ojca”, których dopatruje się we wspaniałym wy-
stroju architektonicznym. „Liczne pielgrzymki i 

rzesze wiernych, biorących udział w uroczysto-
ściach odpustowych, świadczą o tym miejscu wy-
branym, gdzie każdy szuka wsparcia duchowego 
i może zostawić swoje troski. Myślę – dodaje Pa-
dowski – że zdjęcia prezentowane na wystawie w 
pełni oddały oblicze świętości i atmosferę miejsc, 
które odwiedziłem nie tylko jako fotograf”.

Dla Mieczysława Wrońskiego istotna w przy-
gotowaniu wystawy była „chęć pokazania różno-
rodności możliwości przedstawiania wizerunków 
postaci, miejsc oraz uroczystości sakralnych”. Au-
tor chciał pokazać, że „oblicza” sacrum „stanowią 
nie tylko wartość dokumentalną i artystyczną, ale 
też niosą za sobą poczucie wspólnoty chrześci-
jańskiej i pewnego rodzaju uczestnictwa”. W wy-
stawie widzi on także źródło inspiracji adresowa-
ne do zwiedzających, mające zmobilizować ich do 
odwiedzenia miejsc prezentowanych na fotogra-
fiach, zainteresować tematyką, a tym samym po-
głębić ich wiarę. W fotografii autor widzi jedno-
cześnie „osobistą deklarację przynależności do 
wspólnoty chrześcijańskiej oraz kultywowania 
tradycji dziadków i rodziców”.

Tekst i zdjęcia
o. dr Efrem Obruśnik

Niech przy żywicznym zapachu
strojonej choinki, upłyną piękne
chwile polskiej Wigilii ze wspólnie
śpiewaną kolędą, z upragnionym
gościem przy stole i w rodzinnym,
pełnym radości gronie życzy

mieszkańcom Leżajska

Zarząd
Towarzystwa Miłośników 

Ziemi Leżajskiej

Komunikat TMZL
W grudniu 2012 roku ukaże się ósmy 

numer „Almanachu Leżajskiego”. Perio-
dyk będzie płatny, gdyż został wydany ze 
środków własnych TMZL. Zeszyt numer 8 
„Almanachu Leżajskiego” będzie można 
nabyć w Centrum Informacji Turystycz-
nej, mieszczącym się chwilowo w budyn-
ku dworca kolejowego w Leżajsku – Plac 
Dworcowy 2. Nakład dostępny do wyczer-
pania zapasu. 

Spis publikacji w sprzedaży CIT jest do-
stępny na stronie internetowej http://kul-
tura.lezajsk.pl 

wyStawa „oBlicZe SacrUm”
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w szkołach

rewiZyta UcZNiów 
Z mogUNcji

W ramach programu międzynarodowej 
wymiany młodzieży współfinansowanego 
przez Polsko-Niemiecką Współpracę Mło-
dzieży w dniach od 21 do 24 października 
br. odbyła się rewizyta uczniów ze szkoły 
partnerskiej BBS 1 w Moguncji w Zespole 
Szkół Technicznych w Leżajsku wraz z opie-
kunami mgr Barbarą Kolker oraz Martinem 
Springorum. 

W ubiegłym roku nasi uczniowie przebywali w 
zaprzyjaźnionej szkole BBS1 w Moguncji. 

Podczas wizyty w ZST młodzież z Niemiec re-
alizowała projekt edukacyjny wspólnie z uczniami 
klas technikum informatycznego, mechatronicz-
nego, mechanicznego, hotelarskiego oraz ucznia-
mi zasadniczej szkoły zawodowej.

Grupa z Niemiec zwiedziła szkołę, zwracając 
szczególną uwagę na wyposażenie pracowni i la-
boratoriów mechatronicznych, elektrotechnicz-
nych i innych, zapoznała się z systemem szkolnic-
twa polskiego, z kierunkami kształcenia w naszej 
szkole i z jej organizacją, uczestniczyła w zajęciach 
dydaktycznych oraz obejrzała pracownię prak-
tycznej nauki zawodu. Młodzież zwiedziła także 
leżajskie zakłady produkcyjne: Hortino i Browar 
oraz obejrzała zabytki Leżajska i Sandomierza.

Wizyta pozwoliła młodzieży z obu szkół do-
skonalić swoje umiejętności językowe, poszerzyć 
wiedzę o kraju sąsiadów oraz nawiązać osobiste 
kontakty i przyjaźnie.

A. Grabowska-Błońska

koNkUrS ekologicZNy 
– NagrodZeNi

20 listopada br. Biblioteka Publiczna im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku roz-
dała nagrody w fotograficznym konkursie 
ekologicznym ph. „Fauna i flora naszych la-
sów i pól”.

Konkurs skierowany był do uczniów leżajskich 
szkół podstawowych.

Jury w składzie: Wacław Padowski, Adam 
Kuźma i Beata Pucia wyłoniło laureatów kon-
kursu. Komisja przyznała nagrody:  w katego-
rii kl. I–III: II miejsce: Jakub Jamrogowicz – SP 
nr 2, wyróżnienie: Szymon Terech – SP nr 2.  w 
kategorii kl. IV–VI: I miejsce ex aequo Maciej 
Nowak i Mateusz Grzybek z SP nr 1, II miejsce: 
Gabriela Zasońska – SP nr 1, III miejsce Kajetan 
Walawski – SP nr 2, wyróżnienie: Paweł Brud-
niak – SP nr 1. 

Nagrody ufundował Urząd Miejski w Leżajsku.
Jolanta Korasadowicz

Xi koNkUrS wiedZy 
prZyrodNicZo-łowieckiej

Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Łowieckiej or-
ganizowany jest od 11 lat (w tym roku o zmienio-
nej formule) – w ramach edukacji przyrodniczej 
dzieci i młodzieży. Konkurs jest wspólnym przed-
sięwzięciem leżajskich instytucji: Miejskiego Cen-
trum Kultury, Nadleśnictwa, Zespołu Szkół Tech-
nicznych im. Tadeusza Kościuszki oraz Telewizji 
Kablowej SATEL Sp. z o.o, a jego tegoroczna XI 
edycja objęta została patronatem honorowym 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacka Woj-
tasa, Starosty Leżajskiego Jana Kidy oraz Bur-
mistrza Leżajska Piotra Urbana. 

Konkurs obejmował różne formy:
 dla dzieci z kl. I–III szkół podstawowych Le-

żajska był to konkurs plastyczny ph. „Las i jego 
mieszkańcy”. Jego główne cele to rozbudzanie 
wśród dzieci zainteresowań przyrodą oraz dosko-
nalenie umiejętności wyrażania subiektywnych 
uczuć poprzez plastyczne środki wyrazu. Tema-
tykę konkursu dzieci mogły wyrazić w dowol-
nych technikach plastycznych (wyłączając tech-
niki przestrzenne). Wpłynęło 99 prac. 
 dla dzieci z kl. IV–VI szkół podstawowych 

oraz młodzieży gimnazjów powiatu leżajskiego 
zorganizowano turniej wiedzy. Obejmował on 
swoim zasięgiem zakres wiedzy szkolnej z biolo-
gii, formy ochrony przyrody w Polsce ze szcze-
gólnym uwzględnieniem roślin i zwierząt chro-
nionych, zanieczyszczenie i ochronę środowiska, 
zagadnienia związane z Ligą Ochrony Przyrody 
oraz wiadomości dziedziny łowiectwa na pod-
stawie książki pt. „Vademecum myśliwego”. Fi-
nał turnieju poprzedziły eliminacje powiatowe z 
udziałem reprezentacji 11 szkół podstawowych i 
9 gimnazjów, z których zakwalifikowano po 5 re-
prezentacji.
 dla młodzieży szkół średnich powiatu leżaj-

skiego: konkurs filmowy ph. „Las bez tajemnic”. 
Pracę konkursową młodzież mogła przedstawić w 
dowolnie wybranej konwencji (np. reportaż, film 
dokumentalny lub fabularny), technice (np. ani-
macja), za pomocą kamery video, aparatu komór-
kowego lub innego narzędzia zapisu, także na pły-
cie CD-ROM, DVD lub innym nośniku pamię-
ci w jednym z formatów odtwarzania: avi, mpg, 
mpg4, wmv.

Jurorzy poszczególnych form przyznali nagro-
dy i wyróżnienia:
 w konkursie plastycznym nagrodzeni zosta-

li: Julia Siudy kl. I b SP nr 2, Franciszek Szklan-
ny – kl. I b SP nr 2, Szymon Terech – kl. I b SP nr 
2, Laura Rymarz – kl. III SP nr 1, Michał Rydzik 
– kl. III SP nr 1, Mateusz Nędza – kl. IIIa SP nr 
.....??????......... Wyróżniono 21 prac.
 w turnieju wiedzy nagrody otrzymali:
w kategorii szkół gimnazjalnych: I miejsce - 

Zespół Szkół Gimnazjum im. Jana Pawła II Gim-
nazjum w Grodzisku Dolnym, II miejsce – Gim-
nazjum Miejskie im. Władysława Jagiełły w Leżaj-
sku, III miejsce – Zespół Szkół Gimnazjum im. 
prof. Franciszka Lei w Grodzisku Górnym, IV 
miejsce – Zespół Szkół Gimnazjum w Dąbrowicy, 
V miejsce – Zespół Szkół Gimnazjum w Sarzynie. 
 w kategorii szkół podstawowych: I miej-

sce – Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. prof. 
Franciszka Lei w Grodzisku Górnym, II miejsce 
– Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy, 
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wła-
dysława Broniewskiego w Leżajsku, IV miejsce 
– Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa w Piskoro-
wicach, V miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Mikołaja Kopernika w Leżajsku.
 w konkursie filmowym: Nagrodę Specjalną 

otrzymał Paweł Banach – uczeń kl. II TI Zespo-
łu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki 
w Leżajsku.

Finał Konkursu odbył się 26 października br. 
w auli Zespołu Szkół Technicznych. Uczestnicy i 
laureaci wszystkich form spotkali się z organiza-
torami i fundatorami nagród, odebrali dyplomy i 
wartościowe nagrody rzeczowe.

Nagrody ufundowali: Starostwo Powiatowe w 
Leżajsku, Urząd Miejski w Leżajsku – Fundusz 
Ochrony Środowiska, Miejskie Centrum Kultu-
ry w Leżajsku, Nadleśnictwo w Leżajsku, Urząd 
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Handel Hurtowy 
i Detaliczny Artykułami Przemysłowo-Spożyw-
czymi Mieczysław Szpila, Firma Transportowo-
-Handlowa WISIENKA Wiesława Szpila.

Organizatorzy i uczestnicy Konkursu serdecz-
nie dziękują Darczyńcom.

Elżbieta Kuźma
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zdrowie i uroda

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

tylko ty
pod redakcją
Małgorzaty Jakubowskiej

SZyja prZed 
karNawałem 
do poprawki!

Ale wcale nie u chirurga! Domowa pielę-
gnacja też jest skuteczna i co najlepsze kosz-
tuje grosze…

O szyi mówi się, że jest metryką kobiety i to 
niestety prawda! Pierwsze zmarszczki mogą się 
na niej pojawić już przed trzydziestką. Po czter-
dziestce zmienia się przemiana materii i szyja za-
czyna tyć. Jak z tym walczyć?
 Trzy razy w tygodniu po wieczornej kąpieli 

masuj szyję miękką szczoteczką nasączoną spie-
nionym mydłem nawilżającym, kierując się za-
wsze od nasady szyi do uszu. Masaż powinien 
trwać 3–4 minut. Na koniec szyję spłucz ciepłą 
wodą a kark zimną.

 Noś głowę wysoko. Częste schylanie jej po-
woduje utrwalenie się poprzecznych zmarszczek. 
Trzymaj głowę tak, aby skóra szyi utrzymywana 
była w stałym napięciu. Pożegnaj się z wielkimi 
poduszkami w łóżku i obcisłymi golfami, które 
nie służą urodzie szyi.
 Ćwicz „żółwika”. Z uniesionym podbródkiem 

dynamicznie wysuwaj do przodu szyję i następnie 
cofaj, pamiętając przy tym, by jak najmocniej na-
prężyć mięśnie szyi, a w efekcie też skórę.
 Rano nie wstając z łóżka, połóż się na brzu-

chu, ręce splącz ze sobą na wysokości pośladków 
i unoś głowę oraz górną część tułowia.

Odmłodzić szyję pomogą Ci 
domowe sposoby
Maseczka odżywcza

Trzy łyżki oliwy wlej do garnka i lekko podgrzej. 
Dodaj 2 żółtka i dokładnie wymieszaj. Powstałą 
papkę nałóż na oczyszczoną skórę szyi i dekoltu. 
Po 20 minutach zmyj letnią przegotowaną wodą.

Maseczka regenerująca
Połowę dużego banana rozgnieć widelcem, do-

daj żółtko i łyżkę miodu. Dobrze wymieszaj. Taką 

miksturę nakładaj na oczyszczoną skórę szyi i de-
koltu. Zmyj letnią przegotowaną wodą po upły-
wie 20 minut.

Maseczka wygładzająca
Ugotuj 2 nieduże, obrane ziemniaki. Rozgnieć 

je na papkę i zmieszaj z 2 łyżkami mleka. Nałóż 
na oczyszczoną skórę szyi i dekoltu. Zmyj letnią 
przegotowaną wodą po upływie 20 minut.

Maseczka ujędrniająca
Do szerokiego naczynia wsyp 3 łyżki zielo-

nej herbaty i zalej wrzątkiem. Po co najmniej 10 
minutach parzenia wywaru zanurz w nim mały 
ręcznik, delikatnie wykręć. Następnie przyłóż do 
oczyszczonej skóry szyi i dekoltu. Trzymaj przez 
20 minut.

Lód
Ochładzanie ciała i naczyń krwionośnych 

ujędrnia i wygładza skórę. Już po kilkuminuto-
wym masażu kostkami zauważysz, jak skóra się 
napina, a zmarszczki stają się mniej widoczne.

a Święta tUż, tUż...
Nic tak nie nastraja świątecznie, jak uno-

szący się zapach pieczonych pierników, goto-
wanych grzybów, maku i suszonych owoców 
na wigilijny kompot. Staramy się być w zgo-
dzie z tradycją i pod białym obrusem kła-
dziemy sianko, nad stołem wieszamy jemio-
łę, stawiamy puste krzesło i nakrycie, a po-
trawy przygotowujemy z różnych surowców 
grzybów, kapusty, grochu, kasz, maku i mio-
du, żeby nie zabrakło ich w następnym roku.

W tradycji ludowej ściśle przestrzegano zwy-
czajów wierząc, że mają wpływ na życie czło-
wieka. Nawet tak drobna rzecz jak kształty pier-
niczków, wieszanych na choince, mają znacze-
nie. Pierniki okrągłe symbolizują słońce i radość, 
w kształcie gwiazdki chronią przed złem, te jak 
dzwonki odpędzają złe duchy, w formie choin-
ki zapewniają ciągłość życia, w kształcie zwierzą-
tek to nawiązanie do danin składanych kiedyś bo-
gom, a symbol ryby ma zapewnić harmonię i wy-
zwolenie.

W kuchni staropolskiej i na wigilii królowa-
ły potrawy z ryb uznawane za źródło zdrowia i 
dostatku. Smażone, pieczone, z grzybami, w so-
sach i w galarecie według upodobań. Podawano 
też zupę rybną na równi z grzybową, migdałową 
i barszczem z uszkami. Tylko wtedy potraw mu-
siało być dwanaście. Święta Bożego Narodzenia to 
nie tylko wigilia. Ważność tych świąt podkreśla-
no pieczystym czyli pieczonym mięsem lub dro-
biem. W wielu cywilizacjach świata gęsi uznawa-
ne są za pośredników między niebem a ziemią i 
z tego powodu szczególnie nadawały się na świą-
teczne danie główne. Obkładano je i faszerowano 
owocami, które podkreślały smak, a równocześnie 
ułatwiały trawienie.

Składniki wigilijnego i świątecznego menu 
oprócz magicznych mocy przypisywanej im przez 
wierzenia ludowe, mają dobroczynne działanie w 
organizmie. Owoce i warzywa dostarczają wita-
min, soli mineralnych, błonnika, kwasów orga-

nicznych, zioła i przyprawy ułatwiają trawienie, a 
miód i czosnek substancji biologicznie czynnych. 
Ryby zawierają pełnowartościowe białko, tłuszcz 
z NNKT, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i 
sporo soli mineralnych.

Tak jak zawieszamy nad stołem jemiołę,ozna-
czającą pojednanie i zgodę, tak nie rezygnujmy z 
przygotowania choć 2–3 potraw takich, jakie ro-
biły nasze babcie i prababcie. To dla zadośćuczy-
nienia tradycji, zachowania uroku świąt i zapew-
nienia sobie przychylności losu na następny rok.

Pierniczki
Składniki: Mąka 500 g, tłuszcz 60 g, miód na-

turalny 200 g, cukier 100 g, cukier na karmel, jaj-
ka 2 szt., 3–4 łyżki śmietany, soda oczyszczona 
10 g, przyprawa do pierników, 10 g tłuszcz do for-
my, do dekoracji: polewa, lukier, orzechy, migda-
ły, lub kolorowa posypka. Wykonanie: Miód , cu-
kier zagotować dodać przyprawy ostudzić. Cukier 
przeznaczony na karmel silnie zrumienić, dodać 
4–5 łyżek wody, zagotować. Mąkę przesiać z sodą 
na stolnicę, dodać tłuszcz, posiekać, dodać miód, 
jajka, śmietanę, karmel, wyrobić ciasto gęste jak 
na pierogi, pozostawić na ok. 20 minut. Ciasto 
rozwałkować na grubość 1/2 cm, wykrawać pier-
niczki foremkami, układać na blasze, piec ok. 20 
minut na złoty kolor. Upieczone pierniczki po-
lać polewą lub lukrem i udekorować orzechami 
oraz posypką.

Pikantna zupa rybna
Składniki: 1 kg ryb, dwie cebule, 3 ząbki czosn-

ku, 3–4 łyżki koncentratu pomidorowego, 4 łyżki 
oliwy, liść laurowy, ziele angielskie, sok z cytry-
ny, pieprz ziarnisty, sól, 2 szklanki białego wina. 
Wykonanie: Ryby sprawić, odciąć głowy i ogony, 
opłukać, przekroić wzdłuż kręgosłupów, usunąć 
ości, pokroić na kawałki, skropić sokiem z cytry-
ny. Odstawić w chłodne miejsce na 30 min. Na 
oliwie podrumienić rybę, cebulę i czosnek. Do-
lać litr wody, dusić ok. 5 minut, dodać koncentrat 
i przyprawy, ogrzewać pod przykryciem 10 mi-
nut. Rybę wyjąć z wywaru łyżką cedzakową, zupę 
przecedzić przez gęste sito do innego garnka i po-
nownie zagotować razem z wytrawnym winem. 
Osobno ugotować makaron (łazanki) dodać do 
zupy razem z kawałkami ryb, przyprawić do sma-
ku solą, pieprzem i sokiem z cytryny. Podawać 
gorącą, posypaną posiekaną zieloną pietruszką.

Pieczony sandacz
Składniki: 1,5 kg sandacza (lub innej ryby 

słodkowodnej), dwie cebule, 1 cytryna, 1/2 se-

lera naciowego, 2 marchewki, mały brokuł, 1/4 
kostki masła, sól, pieprz i przyprawa (np. Vege-
ta). Wykonanie: Rybę sprawić, odfiletować, po-
nacinać w poprzek, oprószyć przyprawami, ob-
łożyć plasterkami cebuli, skropić sokiem z cy-
tryny i odstawić w chłodne miejsce na jedną go-
dzinę. Umyć i obrać marchewkę, pokroić w pla-
sterki, umyte brokuły rozdzielić na małe różycz-
ki, a opłukaną łodygę selera w talarki. Rybę uło-
żyć na folii w brytfance, obłożyć rozdrobniony-
mi warzywami, a na wierzchu poukładać kawa-
łeczki masła, folię zawinąć i piec około 20–25 
min. W piekarniku nagrzanym do temperatury 
180 C. Rybę podawać udekorowaną posiekaną 
pietruszką, z pieczywem pszennym lub z opie-
kanymi ziemniakami.

Pieczona gęś po staropolsku
Składniki: Gęś ok. 4 kg, 500 g winnych jabłek, 

1 duża pomarańcza, 150 g suszonych śliwek bez 
pestek, kieliszek białego wytrawnego wina, ły-
żeczka suszonej szałwi, łyżka masła, sól, pieprz, 
łyżeczka soku z cytryny, łyżka miodu, 4 duże 
jabłka, 2 łyżki rodzynek, 2–3 łyżki posiekanych 
orzechów, łyżka rumu, łyżka miodu. Wykona-
nie: Sprawioną gęś moczymy przez 2–3 godziny 
w zimnej wodzie, po czym osuszamy i nacieramy 
solą i pieprzem. Umyte śliwki zalewamy 2 łyżkami 
wina, zostawiamy na 2 godziny. Obrane i pozba-
wione gniazd nasiennych jabłka kroimy w grube 
plastry, skrapiamy sokiem z cytryny, posypujemy 
szałwią, mieszamy z miodem. Obraną pomarań-
czę dzielimy na cząstki, usuwamy pestki. Łączy-
my pomarańczę, śliwki i jabłka, nadziewamy gęś, 
zszywamy, smarujemy masłem, układamy w głę-
bokiej brytfannie, polewamy 2–3 łyżkami wrząt-
ku, wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pie-
czemy do miękkości 3–4 godzin, skrapiając wi-
nem i polewając wytworzonym sosem.

Rodzynki sparzamy wrzątkiem, osączamy 
na sicie, zalewamy rumem i miodem, dokład-
nie mieszamy z orzechami. Jabłka myjemy, osu-
szamy, delikatnie specjalną łyżeczką wydrąża-
my gniazda nasienne i w ich miejsce wkładamy 
przygotowane rodzynki. Na 20–25 minut przed 
końcem pieczenia układamy jabłka wokół gęsi, 
dalej pieczemy. Po przestudzeniu, gęś dzielimy 
na porcje, układamy w żaroodpornym naczyniu, 
obkładamy faszerowanymi upieczonymi jabłka-
mi. Przed podaniem podgrzewamy w nagrza-
nym piekarniku.
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sport

Xiii miStrZoStwa 
polSki

Podczas rozegranych 27 października br. 
w Krakowie XIII Mistrzostw Polski Junio-
rów Młodszych Karate Kyokushin bardzo 
dobrze zaprezentowała się pięcioosobo-
wa ekipa zawodników Leżajskiego Klubu 
Kyokushin Karate zdobywając dwa trzecie 
miejsca w kumite semi kontakt.

W tych najważniejszych w sezonie zawodach 
dla tej grupy wiekowej udział wzięło 162 za-
wodników z 42 klubów z całej Polski. Najlepiej 
wśród naszych zawodników wypadli: Izabela 
Dec i Mateusz Karaś, którzy w swoich kate-
goriach wywalczyli brązowe medale. Iza wy-
grała dwie walki przez ippon i w pojedynku 
o drugie miejsce przegrała ze zwyciężczynią 
swojej kategorii wagowej. Mateusz wygrał je-
den pojedynek przez wskazanie sędziów oraz 
drugie starcie przez niezdolność swojego prze-
ciwnika do dalszej walki i w ostatecznym rozra-
chunku swój start zakończył na 3 miejscu. Tuż 

obok podium, wygrywając po dwie walki upla-
sowali się Maciej Jeziorowski 5 miejsce i Da-
niel Błoński 8 miejsce. Na pochwałę zasługu-
je również Karol Kurzyp, który po wyrówna-
nym pojedynku przegrał walkę z późniejszym 
triumfatorem najcięższej kategorii wagowej 
tych mistrzostw.

Organizatorem Mistrzostw był Polski Związek 
Karate, a partnerem przedsięwzięcia Wojewódz-
two Małopolskie. Patronat honorowy objął Mar-
szałek Województwa Podkarpackiego.

(kat)
kyokUShiN cUp 2012

4 listopada br. w Zielonce (woj. mazo-
wieckie) lezajscy karatecy wzięli udział w V 
Ogólnopolskim Turnieju Karate pod nazwą 
„Kyokushin CUP 2012”. Zawody były roz-
grywane w konkurencjach kumite semi. 

Był to bardzo owocny turniej dla naszych za-
wodników, którzy wywalczyli 9 medali, w tym: 1 
złoty, 2 srebrne i 6 brązowych. W zawodach wzięło 
udział 170 zawodników z 12 klubów z całej Polski. 
Organizatorem był Klub Kyokushin oraz Ośrodek 
Kultury i Sportu w Zielonce. Impreza była obje-
ta patronatem honorowym przez Marszałka Wo-

jewództwa Mazowieckiego, Starostę Powiatu Wo-
łomińskiego i Burmistrza Miasta Zielonki.

Miejsca naszych zawodników: I – Mateusz 
Ner, II – Beniamin Szczuka i Anna Szczuka, III – 
Oskar Bąk, Izabela Dec, Paulina Majder, Klaudia 
Szelengiewicz, Tomasz Szuba i Magdalena Zieliń-
ska, IV – Łukasz Fleszar i Marcin Miś. Sędzią był 
Dariusz Burda, sekundantami: Marek Ner i Bog-
dan Bogdanowicz.

(kat)
tUrNiej w ciechaNowie

10 listopada br. w Ciechanowie rozegra-
ny został II Ogólnopolski Turniej Karate o 
Puchar Prezydenta Ciechanowa.

Organizatorem imprezy był Ciechanowski 
Klub Karate Kyokushin kierowany przez senpai 
Jana Szerszenia. Na starcie stanęło 198 zawodni-
ków i zawodniczek z 20 polskich klubów kara-
te. Turniej odbył się pod patronatem honorowym 
Prezydenta Miasta Ciechanowa. Uczestnicy rywa-
lizowali w pełno kontaktowej walce wg reguł In-
ternational Karate Organization.

Leżajski Klubu Kyokushin Karate reprezen-
towało 8 zawodników, z których czterech sta-
nęło na podium. Marcin Miś zajął I miejsce, 
Anna Szczuka II, Wiktor Waliłko II i Beniamin 

Szczuka III miejsce. Ponadto w zawodach star-
towali: Radosław i Łukasz Fleszar, Magdalena 
Zielińska i Oskar Bąk, rolę sekundanta naszej 
ekipy pełnił Janusz Waliłko. Jednym z sędziów 
zawodów był sensei Dariusz Burda.

(wb)
tUrNiej w gorZycach

24 listopada br. w Gorzycach rozegrany 
został V Ogólnopolski Turnieju Karate Ky-
okushin. Organizatorem był Gorzycki Klub 
Karate Kyokushin i Starostwo Powiatowe w 
Tarnobrzegu.

Bardzo dobrze zaprezentowali się młodzi za-
wodnicy Leżajskiego Klubu Kyokushin Kara-
te, którzy zdobyli 26 pucharów indywidualnie i 
pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej. W 
turnieju startowało około 70 karateków zrzeszo-
nych w IKO Poland – z Brzostka, Dębicy, Tarno-
brzega, Leżajska, Nowej Sarzyny Rudnika i Go-
rzyc. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach 
kata czyli indywidualnym pokazie technik kara-
te oraz w kumite czyli walkach semi contact. Na 
szczególne wyróżnienie zasługuje Jakub Bogda-
nowicz, który wygrał finał w kategorii lekkiej i 
ciężkiej.

(kat)

lkkk – iX pUchar polSki

17 listopada br. w Gubinie pod auspi-
cjami Polskiego Związku Karate odbył 
się IX Puchar Polski Juniorów i Mło-
dzików. Do walki stanęło 125 zawodni-
ków reprezentujących 38 Klubów Karate 
Kyokushin z terenu całej Polski. Organi-
zatorem był Gubiński Klub Karate. Im-
preza objęta była honorowym patrona-
tem Starosty Powiatu Krośnieńskiego i 
Burmistrza Miasta Gubin.

Zawodnicy Leżajskiego Klubu Kyoku-
shin Karate zdobyli medale: 3 złote, 4 
srebrne i 1 brązowy oraz I miejsce w kla-

syfikacji drużynowej. Dodatkowo tytuł najlepszej 
zawodniczki wśród młodziczek przypadł Katarzy-
nie Burdzie. Na sukces Klubu zapracowali: Kata-
rzyna Burda (II m. w kumite i kata), Izabela Dec 
(I m. w kumite i IV m. w kata), pozostali zawod-
nicy – w kumite: Klaudia Szelengiewicz (I m.), 
Paulina Majder (II m.), Natalia Stachula (III m.), 
Maciej Jeziorowski (I m.) i Mateusz Kuraś (II m.).

Oprócz zdobywców medali w zawodach 
udział wzięli zawodnicy: Julia Żak, Hubert Fle-
szar, Oskar Szczuka, Karol Kurzyp i Daniel Błoń-
ski, którym do zdobycia medalowych miejsc za-
brakło bardzo niewiele. Na szczególne wyróżnie-
nie zasługuje Karol Kurzyp, który w najcięższej 
kategorii wagowej wygrał pierwszą walkę a dru-
gim pojedynku uległ w dogrywce przez wskaza-
nie sędziego maty zawodnikowi cięższemu o 30 
kilogramów.

Kierownikiem ekipy i jednym z sędziów zawo-
dów był sensei Dariusz Burda, sekundantem Adam 
Fleszar, a opiekunem i kamerzystą Robert Karaś.

(kat)
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Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

graNd priX 
2012

Po rozegraniu dziesięciu zawodów wiemy 
już wszystko.

Tak, jak w ubiegłym roku mamy dwóch li-
derów! Pierwsza dziesiątka to Kadra Sporto-
wa naszego Koła na następny rok. 

1. Stanisław Czarniecki 108 pkt.; Zdzisław 
Gdula 108 pkt., 3. Witold Mączka 77 pkt.; 4. 
Paweł Burek 73 pkt.; 5. Łukasz Bereziewicz 69 
pkt.; 6. Zbigniew Zalot 55 pkt.; 7. Maciej Ku-
charski 53 pkt.; 8. Kamil Sadurski 49 pkt.; 9. 
Edward Burek 43 pkt.,  Zbigniew Pawul 43 pkt.; 
11. Aleksander Kuras 42 pkt., Paweł Czekirda 
42 pkt.; 13. Sławomir Goździewski 41 pkt.; 14. 
Wojciech Kulpa 34 pkt., Mariusz Pajer 34 pkt., 
Marian Nowak 33 pkt.; 17. Zygmunt Kwieciński 
31 pkt.; 18. Stanisław Mączka 30 pkt., Zbigniew 
Bzdoń 30 pkt.; 20. Damian Bzdoń 27 pkt.; 21. 
Marian Chmura 23 pkt.; 22. Zbigniew Wiatr 
20 pkt.; 23. Paweł Smotryś 18 pkt.; 24. Sylwe-
ster Kamiński 15 pkt.; 25. Leszek Flak 13 pkt.; 
26. Marcin Ramocki 12 pkt.; Paweł Ramocki 12 
pkt.; 28. Paweł Ledwożyw 11 pkt.; Leszek Bo-
rek 10 pkt.; Tomasz Kaszycki 10 pkt.; 31. Dawid 
Ćwikła 8 pkt.; 32. Józef Kubat 7 pkt.; Mateusz 
Leśko 7 pkt.; 34. Tomasz Śliwa 6 pkt.; 35. Pa-
weł Gołąb 5 pkt.; 36. Zbigniew Szczęch 4 pkt.; 
37. Bartłomiej Strażan 1 pkt.; Adrian Pietrzyk 1 
pkt.;  Jacek Sienkiewicz 1 pkt.; Zbigniew Basiń-
ski 1 pkt.; Tadeusz Węgrzyński 1 pkt.; Zbigniew 
Kryla 1 pkt.; Marcin Bieszczad 1 pkt.; Tomasz 
Łeptuch 1 pkt.; Jacek Pawelec 1 pkt.

Uchwała Nr 46/2012 Zarządu Okręgu PZW 
w Rzeszowie z dnia 11 października 2012 r. 
Fragment uchwały Zarządu Okręgu dot. składek 
na przyszły rok – szczegółów szukajcie na stro-
nie internetowej. 
 Składka członkowska – pełna 66 zł.  Skład-

ka członkowska ulgowa 50%: 1) młodzież szkolna 
i studenci w wieku 16–24 lat, 2) członkowie od-
znaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, 3) męż-
czyźni po ukończeniu 65. roku życia, 4) kobiety 
po ukończeniu 60. roku życia – 33 zł.  Składka 
członkowska ulgowa 75%: 1) członkowie uczest-
nicy do lat 16, 2) członkowie odznaczeni odzna-
ką PZW złotą z wieńcami – 16 zł.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE OKRĘGOWE: 
  1. Składka roczna: 146 zł.   Składka roczna 

Witam w świątecznym wydaniu BM. Z tej 
okazji życzę dużo zdrowia oraz wszelkiej po-
myślności w Nowym Roku 2013. Zachęcam 
także do zgłębiania szachowej wiedzy. Grać w 
szachy może nauczyć się każdy. To gra, która 
sprzyja wszechstronnemu rozwojowi, kształci 
pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logiczne-
go myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. 
Wpływa też na rozwój intelektu, zwiększa ak-
tywność umysłową, rozbudza twórcze zdolno-
ści. Sprawdź, czy jesteś w stanie rozwiązać po-
niższe szachowe zadania.

Powodzenia!!!

Rozwiązania zadań z ostatniego kącika sza-
chowego w BM

Zad. 1 Wb6, G:b6, Ha1 - mat, zad. 2 Sg1, 
h:g1H, Wh8 - mat, zad. 3 Gb4, K:b4, Hb6 – 
mat, zad. 4 Kf6, f:e6, Wd8 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz

Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe)

Rodzinnych, ciepłych Świąt Bożego Narodzenia, 
Szczęśliwych Świąt Nowego Roku i taakiej ryby 
w 2013 roku! Wędkarzom, czytelnikom BM

życzy Zarząd Koła „San”
w Leżajsku

Rodzinnych, ciepłych Świąt Bożego Narodzenia, 
Szczęśliwych Świąt Nowego Roku i taakiej ryby 
w 2013 roku! Wędkarzom, czytelnikom BM

życzy Zarząd Koła „San”
w Leżajsku

ulgowa: 1) młodzież szkolna i studenci i w wie-
ku 16–24 lat, 2) członkowie odznaczeni srebrną 
i złotą odznaką PZW, 3) mężczyźni po ukończe-
niu 65. roku życia, 4) kobiety po ukończeniu 60. 
roku życia, 5) osoby poruszające się na wózkach 
inwalidzkich: 73 zł.  Składka roczna ulgowa: 1) 
członkowie uczestnicy do lat 16: 25 zł.

OPŁATY DLA NIEZRZESZONYCH (do węd-
kowania wymagana jest karta wędkarska): wyso-
kość kwotowa – opłaty całoroczne: Wody górskie 
i nizinne Okręgu* – 615 zł; Wody nizinne Okrę-
gu* – 492 zł.

Wodom Cześć!
Stanisław „Esox” Mączka

www.pzw.org.pl/1324; www.pzw.org.pl/1295 
stanisław.maczka@interia.pl
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mopS

projekt „cZaS Na aktywNoŚć w gmiNie 
miejSkiej leżajSk” Na fiNiSZU w rokU 2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżaj-
sku w 2012 roku po raz piąty rok z rzędu konty-
nuował realizację projektu systemowego pt: „Czas 
na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk” współ-
finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji 
społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji, Poddziałanie, 7.1.1, 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt w roku 2012 skierowany był do osób 
zamieszkujących na terenie miasta Leżajska. 
Uczestnikami Projektu mogły być osoby bezro-
botne, niepracujące, a także zatrudnione (w tym 
rolnicy), pozostające w wieku aktywności zawo-
dowej, zagrożone wykluczeniem społecznym, z 
problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz 
korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 
oraz osoby z otoczenia pozostające we wspólnym 
gospodarstwie domowym z UP.

Rekrutacja do projektu (uwzględniając zasa-
dę równych szans) odbywała się od stycznia do 
kwietnia br. Na podstawie regulaminu rekruta-
cji, wywiadu środowiskowego, ankiety rekrutacyj-
nej oraz diagnozy potrzeb zawartej w wywiadach, 
wyłoniono grupę 26 osób, które wyraziły zainte-
resowanie uczestnictwem w projekcie. Ostatecz-
nie po procesie rekrutacji, kontraktami socjal-
nymi objęto 25 osób w tym 2 rodziny skorzy-
stały z usług asystenta rodziny. Asystent rodziny 
we współpracy z pracownikiem socjalnym, wraz 
ze swoimi podopiecznymi tworzy indywidual-
ny plan pomocy w celu wyjścia rodziny z kryzy-
su. Motywuje do większej aktywności społecznej, 
uzupełniania kwalifikacji, podejmowania pracy 
zarobkowej, w końcu radzenia sobie z codzien-
nymi problemami w tym zwłaszcza związanymi 
w wychowywaniem dzieci. 

Objęcie wsparciem aż 25 Uczestników Projek-
tów wraz z ich rodzinami przez MOPS w Leżaj-
sku było możliwe dzięki wystąpieniu Kierownika 

MOPS do instytucji pośredniczącej o zwiększe-
nie alokacji środków na zadanie - Aktywna in-
tegracja oraz zapewnieniu przez Burmistrza Le-
żajska wkładu własnego gminy wynoszącego 45 
045,09zł w postaci świadczeń z pomocy społecz-
nej dla uczestników projektu. Cały budżet projek-
tu zamknął się sumą 429 000,85 zł z czego kwota 
dofinansowania ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego wyniosła 383 955,76 zł. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżaj-
sku, dzięki realizacji projektu, w ramach zadania 
praca socjalna, kontynuuje zatrudnienie czterech 
pracowników socjalnych przyjętych do pracy w 
2008 - 2011 roku. Tym samym MOPS w Leżajsku 
osiągnął standardy zatrudnienia o których mowa 
w ustawie o pomocy społecznej tj. 1 pracownik 
socjalny na 2 tys. mieszkańców.

Celem głównym projektu było przeciwdzia-
łanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu 
beneficjentów, w tym zwłaszcza kobiet, poprzez 
wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia. 

W ramach kontraktów socjalnych mogli oni 
skorzystać ze wsparcia w postaci aktywizacji za-
wodowej, edukacyjnej i społecznej a także pomo-
cy materialnej i pracy socjalnej.

Aktywizacja zawodowa dotyczyła głównie 
pracy z doradcą zawodowym który zdiagnozo-
wał predyspozycje zawodowe beneficjentów 
oraz psychologiem tak indywidualnie jak i gru-
powo.

Aktywizacja edukacyjna zawierała szkolenia i 
kursy zawodowe dla uczestników projektu, które 
sami mogli wybrać, wcześniej tworząc razem z do-
radcą zawodowym Indywidualny plan działania. 

Kursy i szkolenia zawodowe które ukończyli 
uczestnicy projektu w roku 2012:
 Kucharz małej gastronomii 
 Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych 
 Operator koparko ładowarki 
 Prawo jazdy kat. C
 Gospodarka magazynowa z obsługą kasy fi-

skalnej – sprzedawca

 Technolog robót wykończeniowych
 Monter instalacji sanitarnych
 Spawacz
 Kurs księgowej
 Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej dla 

kat.C
 Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat.B
 Kurs wizażu
 Operator wózka widłowego 
 „Dziesięć zasad zdrowego żywienia z elemen-

tami HACCP”
W trakcie szkoleń dzieciom Uczestników Pro-

jektu została zapewniona opieka.
Po raz pierwszy w 2012 Uczestnicy Projektu 

wraz ze swoimi rodzinami brali udział w trzy-
dniowych warsztatach szkoleniowych w Zakopa-
nem pt: „Terapia rodzinna” oraz „Kurs przedsię-
biorczości”. 

Aktywizacja społeczna polegała na organiza-
cji i sfinansowaniu treningu kompetencji i umie-
jętności społecznych w trakcie, którego uczestni-
cy projektu mogli nauczyć się min: jak zachować 
się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak napisać 
CV, list motywacyjny, jak dokonać autoprezenta-
cji, jak aktywnie poszukiwać pracy.

Zorganizowano również trening adaptacyj-
ny, dzięki któremu beneficjenci dowiedzieli się 
m.in. jak efektywnie gospodarować własnym 
budżetem, jak dbać o własny wygląd jak nie dać 
się oszukać na pozornych promocjach.

Dodatkowym wsparciem była praca socjal-
na, prowadzona przez pracowników socjalnych 
MOPS mająca na celu  pomoc osobom i rodzi-
nom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolno-
ści do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez 
pełnienie odpowiednich ról społecznych. 

W dniu 7 grudnia br. została zorganizowana 
uroczysta konferencja podsumowująca realiza-
cję projektu w roku 2012. W trakcie konferencji 
szczegółowo zostały omówione działania oraz re-
zultaty, jakie zostały osiągnięte w projekcie. Było 
to ostatnie formalne grupowe spotkanie z uczest-
nikami projektu, w czasie którego beneficjenci 
otrzymali pisemne podziękowania za uczestnic-
two w projekcie.

Uczestnicy poprzez udział w projekcie syste-
mowym „Czas na aktywność w gminie miejskiej 
Leżajsk” zdobyli wiedzę i umiejętności przydatne 
do powrotu na otwarty rynek pracy.

Kierownik MOPS w Leżajsku
Krzysztof Rutowicz
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caNtiamo wciąż w cZołówce 
ogólNopolSkiej a Nawet międZyNarodowej

W dniach 19–21 października br. odbył się Finał XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a’Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy.

Władysławowi Pyżowi a także opiekunom Ewelinie Kucło i Grzegorzowi 
Raźnikiewiczowi.

Skład chóru: Natalia Kucińska, Izabela Kochman, Dorota Kolończyk, 
Aleksandra Bobowska, Magdalena Masełek, Dominika Paszko, Paulina 
Kusio, Wiktoria Hander, Joanna Jaworska, Izabela Partyka, Gabriela Rau-
za, Kaja Nazar, Monika Pawul, Karolina Nazar, Wioletta Kostek, Aleksandra 
Kisiel, Karina Raźnikiewicz, Magdalena Malkowska, Diana Jagusztyn, Fau-
styna Marszalec, Edyta Kamińska, Aldona Juśko, Anna Ciągło, Weronika 
Hejda, Katarzyna Kuczek, Karolina Kuczek, Karolina Łomnicka, Marlena 
Kusy, Dominika Lewkowicz.

Barbara Kuczek
Zdjęcia Grzegorz Raźnikiewicz

Chór Cantiamo z GM pod batutą Barbary Kuczek już jedenasty raz udo-
wodnił swój wysoki poziom, ponieważ ciągle utrzymuje się w czołówce 
ogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej. Tym razem w Bydgoszczy 
otrzymał Srebrny Kamerton, na zdobycie którego dziewczęta poświęci-
ły wiele swojego wolnego czasu. Konkurs ten wymaga ogromnej precy-
zji i profesjonalizmu. Chóry są oceniane przez profesorów uniwersytetów 
muzycznych, kompozytorów i przedstawicieli z ministerstwa. Sam skład 
jurorów świadczy o wysokim poziomie tegoż konkursu. 

Cudownym i wspaniałym przeżyciem dla CANTIAMO był VIII War-
szawski Międzynarodowy Festiwal ,,Varsovia Cantat”, który odbył się 
w dniach 26–28 października br. w Uniwersytecie Muzycznym im. Fryde-
ryka Chopina w Warszawie. Chór Cantiamo po raz pierwszy wziął udział 
w tym bardzo prestiżowym konkursie.

Pod koniec maja zapadł werdykt o zakwalifikowaniu leżajskiego chóru 
do tego wspaniałego festiwalu. Pobyt w Warszawie i udział w tym konkur-
sie był dla nas ekscytującym i niezapomnianym przeżyciem. Wzięły w nim 
udział chóry z Polski, Słowenii, Łotwy, Szwecji, Estonii, Macedonii, a nawet 
z Indonezji. Występy chórów zagranicznych były bardzo ciekawe, barw-
ne i piękne. Cantiamo swój program konkursowy prezentował w sobotę 
po południu, następnie koncertował w kościele św. Anny na Krakowskim 
Przedmieściu. W niedzielę o godz. 12:00 wszystkie chóry wraz z dyrygen-
tami zaproszono na scenę i ogłoszono werdykt. Chór Cantiamo z Leżaj-
ska otrzymał II miejsce tzw. ,,Srebrny dyplom”. Byłyśmy bardzo szczę-
śliwe, radosne, roześmiane. Później jeszcze raz było nam dane wystąpić 
na tej scenie, na koncercie galowym. Było pięknie! 

Chóry oceniało niezależne jury - dwóch Polaków z Warszawy: kompozy-
tor prof. Romuald Twardowski, Marcin Cmiel – dyrektor artystyczny, z Wę-
gier – Budapeszt: Agnes Gerenday, z Włoch – Bolonia: Andrea Angelini, 
z Singapuru – Toh Ban Sheng.

Po ogłoszeniu wyników i koncercie galowym dyrektor artystyczny 
oświadczył mi, że chór z Leżajska zaśpiewał najlepiej z chórów polskich. 
Tak więc nasze drugie miejsce było najwyższą lokatą w Polsce. To tak jak-
byśmy w Polsce zajęły pierwsze miejsce. To dla nas wielki, ogromny, mię-
dzynarodowy sukces. Usłyszałam od fachowców wiele pochwał i uznania 
co do mojego warsztatu pracy i emisji głosu. Dziewczęta pięknie prezen-
towały się na scenie. Były najmłodszą grupą wiekową. 

Z Warszawy wróciłyśmy pełne wiary w swoje możliwości i chęci do pracy. 
Wyjazd do Warszawy i Bydgoszczy był możliwy dzięki sponsorom: Bur-

mistrzowi Leżajska Piotrowi Urbanowi, Elektrociepłowni w Nowej Sarzy-
nie Iwonie Sierżędze, BMF Polska Sp. z.o.o Zakład Konstrukcji Stalowych 
w Leżajsku prezesowi Heinrichowi Steinbrecherowi, Grupie Żywiec S.A. 
Browar Leżajsk dyrektorowi Krzysztofowi Żyrkowi, MZK w Leżajsku pre-
zesowi Stanisławowi Żołyniakowi, za co serdecznie dziękują chórzystki 
wraz z dyrygentką. Podziękowania należą się również Przewodniczące-
mu Rady Miasta Ireneuszowi Stefańskiemu oraz dyrektorowi gimnazjum 

Chór „Cantiamo” przed werdyktem jury Festiwalu „Varsovia Cantat”.

Chór z Indonezji.
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