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 dzień za dniem
Przedszkolaki
z Biało-Czerwoną

Tradycyjnie, przed długim weekendem majowym przedszkolaki z naszego
miasta spotkają się na rynku, aby uczcić
Święto Flagi. Święto naszych barw narodowych jest stosunkowo „młode”. Obchodzimy je w dniu 2 maja od 2004 roku.
Wspólnemu świętowaniu przyświeca zawsze ten sam cel – rozbudzanie wśród naszych wychowanków miłości do Ojczyzny.
Uroczyste obchodzenie Dnia Flagi wybrałyśmy, jako jedną z form pracy z dziećmi w
tym kierunku. Pragniemy, aby dzieci wiedziały, że są Polakami, że Polska to nasza Ojczyzna, a symbole narodowe, które łączą historię z teraźniejszością i przyszłością, wzbudzały wśród nich szacunek i dumę.
Uroczystość ta, jest też okazją do spotkania leżajskich przedszkolaków z władzami
miasta, ponieważ co roku w tym dniu zaszczycają nas swoją obecnością władze samorządowe i oświatowe miasta.
W tym roku część artystyczną przygotowały przedszkolaki z „Promyczka”. Słuchaliśmy pięknych wierszy, piosenek i przyśpiewek o naszej ojczyźnie. Dzieci przepięknie
zatańczyły krakowiaka, który jest jednym
z naszych tańców narodowych oraz przygotowały quiz wiedzy o Polsce. Na koniec
Piotr Urban – Burmistrz naszego miasta, zadał dzieciom ważne pytania z Katechizmu
Polskiego Dziecka Wł. Bełzy. Z odpowiedzi
naszych przedszkolaków doskonale było
widać, że dzieci znają swoje narodowe korzenie.
Fot. J. Berestka, I. Tofilska
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Rocznica uchwalenia Konstytucji
Trzeciego Maja w Leżajsku
Tradycyjnie miesiąc maj przywodzi skojarzenia patriotyczne związane z rokiem 1791,
kiedy to w naszym krtaju powstała pierwsza
w Europie Konstytucja Narodowa.
Trzeciego maja 2011 roku w Kościele Farnym w Leżajsku odbyła się uroczysta Msza
Święta w intencji narodu i rządzących. Obec-

ni byli przedstawiciele samorządów, struktur społecznych i kapłaństwa, a także poczty sztandarowe jednostek z terenu całego
powiatu. Eucharystię sprawowali: o. Radomił
Wójcikowski oraz ks. Krzysztof Pomykała.
Bezpośrednio po skończonej Mszy Świętej przed ołtarzem zaprezentowany został

„– Pamiętasz? Wtedy grały wszystkie dzwony,
A Ty, o Polsko, jak można królowa,
Słuchałaś pieśni gromowego słowa,
Duchem Narodu wzniesiona nad trony (...)”

krótki program patriotyczny. Wzięli w nim
udział aktorzy grupy teatralnej Baratario
oraz Chóry Cantiamo i Belcanto, prowadzone przez panią Barbarę Kuczek, zrzeszające
młodzież z leżajskiego Gimnazjum i Zespołu Szkół Licealnych.

(am)

Fot. Adam Kuźma

Biały Marsz

2 kwietnia br. obchodziliśmy 6. rocznicę śmierci Jana Pawła II.
Była wyjątkowa, gdyż niespełna miesiąc później polski papież
miał zostać wyniesiony na ołtarze.
Temu wydarzeniu poświęcony był program słowno-muzyczny, którym rozpoczęliśmy „Biały Marsz”. Licznie zebrani na placu Miejskiego Centrum Kultury mieszkańcy Leżajska usłyszeli o kilku cudach, jakie dokonały się za pośrednictwem Ojca Świętego. Harcerze przeczytali
parę wierszy autorstwa Karola Wojtyły. Recytację wzbogacały piosenki przygotowane przez
powstały na tę okoliczność zespół harcerski.
Następnie uczestnicy „Białego Marszu” przeszli ulicą Mickiewicza przed pomnik Jana Pawła II, który znajduje się przy Bazylice OO. Bernardynów. Tam odbyło się krótkie czuwanie modlitewne przygotowane przez zakonników. W rocznicowej godzinie śmierci Ojca Świętego Jana
Pawła II czyli o 21.37 zabiły dzwony, a ludzie zebrani na placu uczcili minutą ciszy wielką chwilę odejścia naszego papieża do Domu Pana.
Po tym bardzo wzruszającym momencie u stóp pomnika papieża złożono białe róże, które były symbolem tegorocznego marszu, zapalono znicze.
Na koniec licznie zebrani harcerze odśpiewali „Modlitwę Harcerską”.
No i wtedy... padły miłe słowa ze strony siostry zakonnej, która – serdecznie ściskając dh. Grzegorza – powiedziała: „póki istnieje taka
młodzież, Polska nie zginie”.

pwd. Edyta Dolecka





KĄCIK RZECZNIKA

Zadbaj o emeryturę
Kapitał początkowy ma wpływ na ustalenie wysokości emerytury liczonej
według nowych zasad. Jego brak oznacza niższe świadczenie. O jego ustalenie można zwrócić się do ZUS w każdej chwili.
Kto powinien wystąpić o wyliczenie kapitału początkowego?
Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku,
za darmo w każdym oddziale ZUS. Można
które do 1 stycznia 1999 r. przepracowały co
je też pobrać ze strony internetowej www.
najmniej sześć miesięcy i jeden dzień. Kazus.pl.
pitału początkowego nie wylicza się więc
Potrzebna jest również dokumentacja poosobom, które urodziły się przed 1 styczniatwierdzająca zatrudnienie w poszczegól1949 r., rozpoczęły pracę po 1 stycznia1999
nych zakładach pracy. Są to: zaświadczenia
r., przed 1999 r. przepracowały mniej niż
pracodawców, świadectwa pracy lub legitysześć miesięcy. Im większy kapitał początmacje ubezpieczeniowe, zawierające wpikowy, tym większa przyszła emerytura.
sy o okresach zatrudnienia. Ponadto należy
złożyć zaświadczenie o zatrudnieniu i wynaKapitał początkowy jest obliczany tylko
grodzeniu (ZUS Rp-7), które wystawia pracodla osób urodzonych po 31 grudnia 1948
dawca lub następca prawny firmy.
roku, a które przed 1 stycznia 1999 roku
Wysokość kapitału początkowego
opłacały składki na ubezpieczenie społeczmoże być ustalona:
ne lub za których składki odprowadzali płat z kolejnych 10 lat kalendarzowych,
nicy przez co najmniej sześć miesięcy i jeden
wybranych z 19 lat, z okresu od 1 stycznia
dzień. Zwaloryzowany kapitał początkowy
1980 r. do 31 grudnia 1998 r.,
będzie stanowił część przyszłej emerytury,
 z 20 lat dowolnie wybranych z całego
obliczanej według nowych zasad. Im więkokresu podlegania ubezpieczeniu przed
szy kapitał początkowy, tym wyższa emery1999 r.,
tura. Dlatego warto zadbać o przyszłą eme z rzeczywistego okresu podlegania
ryturę i złożyć wniosek o ustalenie kapitału
ubezpieczeniu, jeśli np.: nie możemy udopoczątkowego. Nie dotyczy to rolników obwodnić 10 kolejnych lat ubezpieczenia, bo
jętych ubezpieczeniem KRUS.
byliśmy w wojsku, na urlopie wychowawNależy pamiętać, że kapitał początkowy
czym, studiowaliśmy, nie byliśmy ubezpieobliczany jest wyłącznie na wniosek osób
czeni w Polsce, ale za granicą, w państwach
zainteresowanych. Warto to zrobić jak najUE lub Europejskiego Obszaru Gospodarszybciej, bo z każdym kolejnym rokiem trudczego.
niej odszukać stare dokumenty. Aby ustalić
kapitał początkowy, trzeba złożyć: wniosek
Tym, którzy nie mogą do obliczenia kapi(druk ZUS Kp-1) oraz kwestionariusz dotytału przedstawić zaświadczeń o osiąganych
czący okresów składkowych i nieskładkozarobkach, bo zakład pracy nie istnieje a dowych (ZUS Rp-6). Druki potrzebne do ustakumentacja została zniszczona, ZUS obliczy
lenia kapitału początkowego dostaniemy
wysokość kapitału przyjmując w zerowych
latach kwotę obowiązującego w tym okresie minimalnego wynagrodzenia.
Problem pojawia się wtedy, gdy dany zakład już nie istnieje, a my nie mamy dokumentów potwierdzających nasze zatrudnienie. Dotyczy to przedsiębiorstw, które
zatrudniały ponad 20 osób. Pozostają nam
wtedy archiwa państwowe i prywatne, gdzie
może być przechowywana dokumentacja
zlikwidowanego przedsiębiorstwa. Ostatecznie – jeżeli nie skompletujemy dokładnych danych o naszych zarobkach, ale uda
nam się potwierdzić zatrudnienie – będziemy mieli za taki okres wyliczany kapitał początkowy na podstawie minimalnego wynagrodzenia. Dla wielu przyszłych emerytów
nie będzie to jednak opłacalne.
Warto też wiedzieć, że niezależnie od tego,
w którym roku była lub będzie wydana decyzja o ustaleniu kapitału początkowego, podlega on waloryzacji od tych samych terminów i według takich samych wskaźników.

Małgorzata Bukała
Rzecznik prasowy
Oddziału ZUS w Rzeszowie



 ogłoszenia
Konkurs Sanepidu

28 kwietnia br. w Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Leżajsku rozstrzygnięty został – organizowany co roku – konkurs plastyczny o
treści antytytoniowej i odbyło się uroczyste wręczenie nagród dzieciom biorącym
udział w przedszkolnym programie „Czyste powietrze wokół nas”.
Konkurs plastyczny zamykał przedszkolne
działania edukacyjne i stwarzał możliwości
wykazania się wyobraźnią i umiejętnościami manualnymi.
Inicjatorem programu i konkursu była
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna
– Pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Laureatami konkursu zostali: I miejsce
– Estera Sroka PM 2 w Leżajsku, II miejsce –
Gabriela Stępień PM 3, III miejsce – Karolina
Margas PM 4. Wyróżnienia otrzymali: Majka Pustelny – Zespół Szkół (Przedszkole) w
Wierzawicach i Wiktor Wiatr – Zespół Szkół
(Przedszkole) w Giedlarowej.
Nagrody wręczył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku Leszek
Solarz. Dyplomy i podziękowania za pracę
z dziećmi przekazano nauczycielom Przeszkoli nr 2, 3 i 4 w Leżajsku oraz w Wierzawicach i Giedlarowej.

Popisy
matematyków

(san)

W tym roku szkolnym, wzorem lat ubiegłych, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr
2 w Leżajsku wzięli udział w kuratoryjnym konkursie matematycznym.
Obejmował on trzy etapy: szkolny, rejonowy i wojewódzki. Po uzyskaniu najlepszych
wyników w pierwszym etapie, do dwóch kolejnych zakwalifikowało się dwóch uczniów
z klasy VIa: Rafał Ćwiek i Hubert Cierpisz.
Udział w etapie wojewódzkim przyniósł
ogromny sukces obu uczniom, gdyż tytuł
laureata zdobył Rafał Ćwiek, a finalisty
Hubert Cierpisz. Jest to duże osiągnięcie,
zarówno dla samych uczniów jak i opiekuna
A. Sroki, ponieważ nasz laureat uzyskał trzeci wynik punktowy w województwie.

(as)

Logopeda
Gabinet Terapii Logopedycznej
mgr Katarzyna Kurowska-Czubat
ul. św. Jana z Dukli 16
37-300 Leżajsk

Rejestracja pod nr tel.

509 419 117

•
•

bogata oferta najnowszych programów multimedialnych wykorzystywanych w terapii zaburzeń mowy,
atrakcyjna forma prowadzonych zajęć indywidualnych.

 innowacje

Plakatowanie na terenie Leżajska
Z dniem 1 maja br. słupy i tablice ogłoszeniowe,
będące własnością Gminy Miasto Leżajsk, przeszły
w użytkowanie Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku.
Od 15 maja br. samowolne umieszczanie plakatów
i ogłoszeń komercyjnych będzie niedozwolone. Obowiązywać będzie regulamin umieszczania ogłoszeń i reklam na słupach ogłoszeniowo-reklamowych oraz cennik plakatowania.
Plakaty i ogłoszenia komercyjne przyjmowane będą
w siedzibie administratora słupów: Miejskie Centrum
Kultury w Leżajsku, ul. Mickiewicza 65, tel. 17 242 11 34,
a następnie po uiszczeniu odpłatności umieszczane na
słupach.
Na potrzeby mieszkańców Leżajska udostępnione zostaną tablice ogłoszeń drobnych, na których dopuszcza
się samowolne rozklejanie ogłoszeń o charakterze niekomercyjnym (m.in. klepsydr).

Cennik za plakatowanie
na terenie Miasta Leżajska
OGŁOSZENIA I REKLAMY
UMIESZCZANE NA SŁUPACH
OGŁOSZENIOWO-REKLAMOWYCH
Format

Liczba dni
1–7

8–14 15–21 22–30

A-5 (148 x 210)
A-4 (210 x 297)

3,00

5,00

7,00

9,00

A-3 (297 x 420)
B-3 (353 x 500)

4,00

7,00

10,00

13,00

A-2 (420 x594)
B-2 (500 x707)

5,00

9,00

13,00

16,00

A-1 (594 X 841)
B-1 (707 x 1000)

6,00

11,00

16,00

21,00

A-0 (841 X 1189)
B-0 (1000 X 1414)

7,00

13,00

19,00

25,00

Podane w tabeli ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.
 10% zniżki za jednorazowe zlecenie umieszczenia co najmniej
50 plakatów.
Lokalizacja słupów:
1. ul. Mickiewicza - „Pod kasztanami”
2. ul. Mickiewicza – obok Księgarni „Nova”
3. Rynek – obok Urzędu Miejskiego
4. ul. Klasztorna – obok PSS nr 15
5. ul. M. Curie-Skłodowskiej – obok MCK
PRZYKŁADOWA KALKULACJA:
Rozklejamy plakat A4 w liczbie 5 szt. na 7 dni ekspozycji
3 zł x 5 szt. = 15 zł netto + 3,45 zł (23%VAT) = 18,45 zł brutto

Regulamin

umieszczania ogłoszeń i reklam

na słupach ogłoszeniowo-reklamowych
na terenie miasta Leżajska
1. Administratorem słupów i tablic ogłoszeniowych oraz tablic
ogłoszeń drobnych będących własnością Gminy Miasto Leżajsk
jest Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku (MCK).
2. MCK jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do umieszczania reklam i ogłoszeń na słupach ogłoszeniowo-reklamowych.
3. Słupy ogłoszeniowo-reklamowe są oznaczone informacją o administratorze wraz z danymi kontaktowymi i wskazaniem punktu przyjęć ogłoszeń.
4. Wszelkie materiały informacyjne mogą być umieszczane na słupach ogłoszeniowo-reklamowych wyłącznie odpłatnie za zgodą administratora.
5. Wysokość opłat za wywieszanie materiałów informacyjnych na
słupach i tablicach reguluje cennik, stanowiący załącznik do regulaminu, dostępny w siedzibie administratora i punkcie przyjęć oraz na stronie internetowej MCK.
6. O miejscu plakatowania ogłoszeń i reklam na słupie ogłoszeniowym, decyduje kolejność przyjęcia przez administratora.
7. Jednostki gminne i stowarzyszenia, działające na terenie Gminy Miasto Leżajsk, wpłacają jednorazowo ryczałt w wysokości
10 zł + VAT, za każdy reklamowy temat niezależnie od liczby słupów.
8. Wszelkie materiały informacyjne przeznaczone do umieszczenia
na słupach ogłoszeniowo-reklamowych powinny być złożone
w siedzibie MCK, ul. Mickiewicza 65, w dni powszednie w godzinach 8.00–15.00. Nie przyjmuje się zleceń telefonicznych.
9. Materiały zostaną umieszczone na słupach po wniesieniu opłaty w kasie MCK lub w uzasadnionych wypadkach po jej wpłacie
na rachunek bankowy MCK, nie później jednak niż 3 dni przed
ustalona datą wywieszania materiałów. Po wniesieniu opłaty
zostaną one umieszczone na słupach ogłoszeniowo-reklamowych w ciągu 24 godzin.
10. MCK przysługuje prawo odmowy wykonania usługi w przypadku uzasadnionego przypuszczenia naruszenia dóbr osobistych
w treści informacyjnej lub graficznej reklamy lub ogłoszenia.
11. W przypadku zerwania lub uszkodzenia materiału powierzonego, administrator uzupełni braki materiałami powierzonymi
przez zleceniodawcę najpóźniej w następnym dniu po ich dostarczeniu do biura administratora.
12. Administrujący słupami ogłoszeniowo-reklamowymi może odmówić wywieszania ogłoszeń w przypadku braku miejsca reklamowego lub innej niemożności wykonania usługi.
13. MCK nie ponosi odpowiedzialności za treść, za dopisywanie treści lub informacji przez osoby trzecie oraz za stan reklam i ogłoszeń (uszkodzenie, niszczenie, zaklejanie, zrywanie, malowanie,
rysowanie, itp.) wywieszonych materiałów.
14. Każdy materiał wywieszony za zgodą MCK powinien posiadać
znak logo Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku, usytuowany
na widocznym miejscu – z wyłączeniem kampanii wyborczej.
15. Umieszczanie na tablicach ogłoszeń drobnych informacji
oraz ogłoszeń o charakterze niekomercyjnym jest bezpłatne bez względu na czas ekspozycji.
16. Samowolne wywieszanie materiałów informacyjnych bez zgody administratora jest zabronione.
17. W przypadku bezumownego korzystania ze słupów ogłoszeniowo-reklamowych (samowolne naklejanie plakatów, ogłoszeń i reklam) administrator słupów ma prawo bez poinformowania właściciela materiału reklamowego do jego natychmiastowego usunięcia.
18. W przypadku zniszczenia ekspozycji, administrator będzie dochodził odszkodowania na zasadach ogólnych.



 gospodarka

Inwestycje w mieście
O aktualnej sytuacji dotyczącej budowy obwodnicy Leżajska oraz prowadzonych inwestycjach
w mieście mówi zastępca burmistrza Marek Karakuła, który czuwa nad przebiegiem zadań związanych z rozwojem gospodarczym Leżajska.

Obwodnica miasta Leżajska
22 lutego bieżącego roku w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie otwarte zostały koperty oferentów, którzy przystąpili do przetargu na budowę obwodnicy Leżajska w ciągu
drogi krajowej nr 77. Zgłosiło się siedemnaście firm budowlanych z Polski i Europy. Po
zapoznaniu się z treścią ofert, 29 kwietnia
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie wybrała wykonawcę I etapu budowy obwodnicy Leżajska
o długości 4,1 km.
Ten pierwszy etap rozpocznie się od
skrzyżowania z łącznikiem, czyli przedłużeniem ulicy Władysława Jagiełły u zbiegu z
ulicą Marii Curie-Skłodowskiej. Ten łącznik
jest teraz w trakcie budowy. W dalszym ciągu krzyżować się będzie z drogą wojewódzką nr 877 Naklik – Szklary. Na drodze Leżajsk
Łańcut powstanie dwupoziomowy węzeł, a
w końcu obwodnica włączy się do istniejącej drogi nr 77 w Wierzawicach.
Najważniejszym kryterium w doborze
ofert była cena. Spośród 17 firm, które złożyły oferty, najniższą cenę, bo 36 531 tysięcy złotych zaoferowało konsorcjum firm na
czele z Sando Budownictwo Polska i Construcciones Sanchez Dominguez Sando z
Hiszpanii jako partnerem.
Liczymy, że jeszcze w maju zostanie podpisana umowa z wykonawcą oraz ustalony
harmonogram robót. Na wykonanie tej inwestycji wykonawca będzie miał 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Możemy się
więc spodziewać, że w końcu roku 2012 ta
część obwodnicy Leżajska będzie już funkcjonowała i najstarsza dzielnica miasta, czyli
okolica wokół Rynku, będzie zwolniona od
ciężkiego ruchu transportowego.
W tym też czasie powinna być już rozpoczęta budowa drugiego etapu obwodnicy
prowadzącego w kierunku Nowej Sarzyny.
Dokumentacja tego odcinka przygotowywana jest przez Biuro Projektowe „Klotoida”
w Krakowie i jest na ukończeniu. Pieniądze
są, ponieważ 174 miliony złotych zarezerwowano na całość obwodnicy. Spodziewamy
się, że na początku przyszłego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ogłosi przetarg na budowę II etapu tej drogi obwodowej i rozpoczęcie budowy II etapu zbiegnie się z oddaniem do użytku etapu I obwodnicy Leżajska.

Dworzec PKP
Następną ważną inwestycją w mieście
jest remont dworca PKP w Leżajsku. W lutym tego roku została podpisana umowa
między PKP Nieruchomości Kraków a głównym wykonawcą robót – firmą tarnowską
Ład-bud.
Zadanie to nosi tytuł: „Projektuj – remontuj – buduj”, co oznacza, że firma budowla-



na, która podjęła się jego realizacji, wcześniej musi opracować projekt. I właśnie w
tej fazie znajdują się obecnie prace dotyczące kapitalnego remontu dworca PKP w naszym mieście. Drugą fazą będą roboty budowlane.
Oprócz kompleksowego remontu budynku dworca – oczywiście pod bacznym
okiem konserwatora zabytków – to zadanie inwestycyjne będzie obejmowało też
budowę niewielkiego budynku handlowego przy dworcu a także około 60 miejsc postojowych w pobliżu. Zostanie też wyremontowane otoczenie dworca PKP – chodniki, nowy dywanik asfaltowy. Zakończenie
tego zadania zaplanowane zostało na maj
przyszłego roku.
Zarówno ta inwestycja jak i poprzednia
nie obciąża budżetu naszego miasta. Sfinansowane zostaną one ze środków Skarbu Państwa i Unii Europejskiej, co w dużej
mierze – nie ukrywam – jest zasługą pana
Zbigniewa Rynasiewicza, posła Ziemi Leżajskiej, za co należą mu się szczególne podziękowania.

ne słupy oświetleniowe, wylewane ostatnie
warstwy asfaltu, układane chodniki.

Sala gimnastyczna w SP 2
Inwestycją, która też zmierza już ku końcowi, jest budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku. Wykonuje ją firma „Integral” z Rzeszowa. Trwają prace wykończeniowe w środku budynku – malowanie ścian, układanie płytek i wykładzin podłogowych w szatniach i salach dydaktycznych. W korytarzach zamontowano już przy
schodach poręcze ze stali nierdzewnej. Takie
same montowane są na widowni sali sportowej. Wkrótce będą tam też i krzesełka dla kibiców. Równolegle prowadzone są prace w
dolnej części sali – malowanie ścian, zakładanie drabinek i siatek odbijających piłki.

Przejście podziemne
pod torami
Wszyscy mieszkańcy, którzy korzystają z
przejścia podziemnego pod torami, będą
mogli wkrótce odetchnąć z ulgą, bo ze ścian
znikną wkrótce ohydne bazgroły pseudograficiarzy, załatane zostaną dziury w posadzce
i nie będzie już powybijanych szyb.
Pragnę przekazać dobrą wiadomość.
Otóż, w trakcie wakacji zostanie przeprowadzony kapitalny remont podziemnego
łącznika dwóch części miasta. Zamiast szyb,
które są już w większości powybijane przez
wandali, będą ściany pokryte specjalną farbą, która utrudni działalność miłośnikom
graffiti. Oprócz tego zamontowana zostanie dodatkowa kamera połączona z posterunkiem policji i naprawiona posadzka.

Łącznik do obwodnicy
Zgodnie z umową z Przedsiębiorstwem
Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku od skrzyżowania ulic: W. Jagiełły i M. Curie-Skłodowskiej w kierunku drogi wojewódzkiej Leżajsk-Łańcut budowany jest łącznik do obwodnicy. Jest to inwestycja miejska (bo dojazd do obwodnicy ma zapewnić miasto),
ale w bardzo poważnym stopniu współfinansowana ze środków Unii.
Prace mają się zakończyć w sierpniu tego
roku. Termin na pewno zostanie dotrzymany, gdyż roboty przebiegają zgodnie w ustalonym wcześniej harmonogramem. Postawione są już na całej długości słupy na ekrany akustyczne, wykonana kanalizacja deszczowa oraz podbudowa całej drogi. W kolejnych dniach najbliższych trzech miesięcy zakładane będą ekrany akustyczne, montowa-

Sukcesywnie porządkowane jest też otoczenie – przygotowujemy je do budowy boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową. Cały teren szkolny zostanie otoczony nowym ogrodzeniem, a przed budynkiem powstanie parking.
Zakończenie tej całej inwestycji planowane jest na trzeci kwartał tego roku. Można liczyć na to, że po wakacjach uczniowie
zastaną znacznie ładniejszy wizerunek swej
szkoły i w dodatku pozbawiony już śladów
budowy.

„Schetynówki”
Zadania realizowane z narodowego programu przebudowy dróg lokalnych tzw.
„schetynówek” to aktualnie remonty trzech
ulic w Leżajsku: Żeromskiego, Przemysłowej i Klasztornej. To korzystne rozwiązanie
finansowe, bo 50 procent środków pochodzi z budżetu Państwa, a drugie 50 procent
– z budżetu gminy.

 w MZK


cji deszczowej w ulicy Jana Brzozy. Poprawi
ona w znacznym stopniu odwodnienie końcowej części tej ulicy.

Baterie słoneczne

Na remont tych ulic została w drodze
przetargu wyłoniona firma Skanska. Wykonała już kanalizację deszczową, teraz ustawia krawężniki, kończy układać kostkę i regulować ciągi piesze. Wykonawca planuje
zakończyć tę inwestycję do końca lipca bieżącego roku.

Ulica Łąkowa

Budowa ulicy Łąkowej w Leżajsku przekroczyła połowę zakresu robót. Na koniec
maja tego roku mieszkańcy osiedla będą
mogli już korzystać z ciągu jezdno-pieszego o długości 292 metrów łączących ulicę
Długą z ulicą Słoneczną.

Ulica Jana Brzozy
Zadanie, które zostało zakończone w
kwietniu tego roku, to wykonanie kanaliza-

Wiadomość z ostatniej chwili:

W sprawie dworca PKP
18 maja br. w leżajskim ratuszu odbyła
się narada poświęcona remontowi zabytkowego dworca PKP w Leżajsku.
Uczestniczyli w niej: główny wykonawca
inwestycji, prezes firmy „Ładbud” Edward
Chrupek i projektant – inż. Marian Bednarz,
Biuro Inżynierskie „Lezmaz” oraz przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych. PKP
Nieruchomości Kraków reprezentowali: dyrektor Paweł Chmielewski, zastępca dyrektora Grzegorz Dziadzio i pracownicy działu
technicznego: Anna Policht i Marek Stanoch.
Przedstawicielem PKP Polskie Linie Kolejowe – Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie
był dyrektor Mieczysław
Borowiec. Obecny był
również Zbigniew Jucha konserwator zabytków dyrektor Delegatury w Rzeszowie. Ze strony Urzędu Miejskiego w
naradzie wzięli udział:
burmistrz Leżajska Piotr
Urban, zastępca burmistrza Marek Karakuła, kierownik Referatu
Rozwoju Gospodarczego Miasta Leszek Gdu-

Kolejna inwestycja, która aktualnie jest w
trakcie realizacji dotyczy układu solarnego
na obiektach MOSiR-u. Jesteśmy po przetargu, wyłoniony został wykonawca na dokumentację techniczną.

Rewitalizacja
26 kwietnia bieżącego roku Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny
strategicznej i wybrał wnioski do dofinansowania w ramach „Osi priorytetowej 7 spójność wewnątrz regionalna działalność 7,1
rewitalizacja miast RPO województwa podkarpackiego na lata 2007–2013”.
Wśród tych wniosków pozytywnie rozpatrzony został wniosek Urzędu Miejskiego w
Leżajsku „Rewitalizacja i zagospodarowanie
przestrzeni publicznej wokół zabytkowego
rynku miejskiego w Leżajsku”. Jeszcze w tym
roku, w miesiącach: lipiec, sierpień zostanie
przeprowadzony remont zabytkowego dachu ratusza.
Pozostałe zadania to: wymiana stolarki,
remont elewacji ratusza, remont Biblioteki
Publicznej, monitoring Rynku, zagospodarowanie wąwozu, usytuowanego między ulicą
Mickiewicza a ulicą 28 Maja, oraz przebudowa placu targowego przy ulicy Sikorskiego
zostaną zrealizowane w latach 2012–2013.
Otrzymaliśmy na ten cel dotację w kwocie
około 3 milionów złotych. Miasto będzie
musiało dodać do niej około dwóch milionów złotych. Ale jest to kwota, którą można
rozłożyć na trzy lata.
la i Władysław Zagaja oraz architekt miejski
Ewa Jagusiak.
Na wstępie odbyła się multimedialna
prezentacja projektu przebudowy leżajskiego dworca. Projekt zakłada gruntowną
przebudowę obiektu jednakże z zachowaniem wszelkich uwag konserwatora zabytków, by nie zniszczyć zabytkowego charakteru dworca. Podczas narady analizowano
przedstawiony projekt, dzielono się uwagami, rozważano wprowadzenie dodatkowych
rozwiązań.
O szczegółach dotyczących kapitalnego
remontu dworca PKP w naszym mieście będziemy wracać w kolejnych wydaniach „Biuletynu Miejskiego”.

(bwl)

Z ekologią na Ty

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o.
w Leżajsku wraz z Powiatowym Związkiem Sportowym w Leżajsku – kierując się potrzebą promowania działań na
rzecz ochrony środowiska – organizują IX
edycję konkursu „Z Ekologią na Ty 2011”
– zbieramy surowce wtórne chroniąc naturalne środowisko człowieka.
Celem konkursu jest krzewienie wiedzy na temat problemów ekologicznych wśród uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych poprzez
aktywną edukację ekologiczną. Młodzież z terenu powiatu leżajskiego, niżańskiego i rzeszowskiego prowadzi zbiórkę odpadów w sposób selektywny – makulatura, tworzywa sztuczne, szkło, drobny złom – puszki, baterie. Zebrane surowce wtórne trafiają do Sortowni Surowców Wtórnych – Baza MZK przy ul. Podolszyny
1 w Leżajsku.
Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas dwudniowego Rajdu Rowerowego w
dniach 24–25 maja br.), w którym udział weźmie
młodzież ze szkół wyróżniających się w zbiórce
surowców wtórnych (około 120 osób).
Tym razem finał Rajdu, podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 25 maja br.
o godz. 12.00 w Domu Kultury w Kuryłówce.

(mzk)

OGÓLNOPOLSKIE
ODZNACZENIE
Szanowni Państwo.
W dniu 11 maja 2011 r. w Galerii Porczyńskich
w Warszawie, pod patronatem Wicepremiera Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka oraz Wiceministra Środowiska Bernarda Błaszczyka, odbyła się konferencja z okazji „10 lat Systemu Odzysku i Recyklingu Odpadów Opakowaniowych
w Polsce”. Organizatorem spotkania był Rekopol
Organizacja Odzysku SA.
Przybyło około 200 osób: przedsiębiorcy,
przedstawiciele izb gospodarczych, firm gospodarki komunalnej i recyklerów, władze samorządowe, reprezentanci administracji państwowej
oraz organizacji pozarządowych.
Na spotkaniu wyróżniono 10 firm komunalnych, które włożyły największy wkład w budowę systemu gospodarki odpadami.
Z ogromną przyjemnością przekazujemy, że
spośród 10 wyróżnionych, nagrodę otrzymał
Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku. Odznaczenie przyznał organizator spotkania – Rekopol Organizacja Odzysku SA.
Dokładnie 10 lat temu – 11 maja 2001 roku
– Sejm uchwalił pakiet ustaw wprowadzających
lub dostosowujących przepisy prawne dotyczące regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej,
m.in. ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Zaadoptowaliśmy zasadę „zanieczyszczający płaci”, która oznacza, iż realizacja wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych spoczywa na przedsiębiorcy
wprowadzającego na rynek produkt w opakowaniu.
Każdego roku wytwarzamy w Polsce ponad
13 mln ton odpadów, z czego ¼ to odpady opakowaniowe, które poddane odzyskowi i recyklingowi, mogą znów stać się użyteczne. Według najnowszych badań Eurostatu statystyczny
Polak segreguje niewiele ponad 10 kg odpadów,
podczas gdy np. Niemiec kilka razy więcej.

(ab)



 spotkania

Małe – wielkie talenty

Rok szkolny 2010/2011 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej został ogłoszony Rokiem Odkrywania Talentów. Po zapoznaniu się z regulaminem przyznawania tytułu „Szkoła Odkrywców Talentów”, rada pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr 2 „Promyczek” w Leżajsku zdecydowała o wysłaniu do
ministerstwa informacji o naszych działaniach związanych z rozwijaniem
uzdolnień i talentów wychowanków.

Opisałyśmy cztery dziedziny pracy z dziećmi. Pierwsza dziedzina aktywności to działalność plastyczna. Zajęcia plastyczne kształtują wyobraźnię, kreatywność, poczucie estetyki oraz rozbudzają inwencję twórczą. Dzieci tworzą rysunki i prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik. Do działania często inspirowane są muzyką i literaturą. Zajęcia prowadzone są systematycznie
w poszczególnych oddziałach. Dzieci biorą
udział w wystawach i konkursach prac plastycznych na terenie miasta, powiatu i województwa. W ubiegłym roku brały udział
w dwóch konkursach plastycznych: wojewódzkim, organizowanym przez kuratorium oświaty i stowarzyszenie „Przedszkola Przyszłości” pt.: „Moja Sportowa Rodzinka” Kasia Długosz otrzymała wyróżnienie
(nadesłano 365 prac), w konkursie powiatowym „Ja jako przyjaciel”, organizowanym
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Leżajsku, Oliwia Czerwonka i Dagmara Leja zdobyły równorzędne I miejsca, natomiast Kasia Długosz – wyróżnienie. W bieżącym roku, Esterka Sroka zdobyła I miejsce
w powiatowym konkursie plastycznym „Czyste powietrze wokół nas”, zorganizowanym
przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Leżajsku.
Nasze przedszkole odkrywa także uzdolnienia muzyczne wychowanków. Celem
zajęć jest rozwijanie zdolności muzycznych dzieci oraz uwrażliwienie ich na piękno muzyki. Dzieci uczą się piosenek, aranżują utwory muzyczne z wykorzystaniem
instrumentów perkusyjnych. Zajęcia obejmują także naukę układów rytmicznych i tanecznych. Dzieci przygotowują oprawę muzyczną uroczystości przedszkolnych i miejskich (Przedszkolaki z biało-czerwoną), biorą udział w konkursach. Konkursie powiatowym „Gram i śpiewam o przyjaźni”, organizowanym przez PPP w Leżajsku w występach
grupowych zdobyliśmy I miejsce. Reprezentowały nas: Patrycja Tabin, Laura Świąder i
Dominika Skwara. W konkursie indywidualnym Bartosz Tłuczek zdobył III miejsce. Z
dużymi sukcesami nasze dzieci uczestniczą
w festiwalu piosenki przedszkolnej „Iskier-



ka” organizowanym przez MCK w Leżajsku,
którego współorganizatorami są leżajskie
przedszkola. W ubiegłym roku Patrycja Tabin zdobyła nagrodę Grand Prix, Bartosz Tłuczek – I miejsce, Laura Świąder – III miejsce
i Amelia Grabarz – wyróżnienie.
W dziedzinie sportowej prowadzimy zajęcia, które stymulują rozwój motoryki, koordynacji ruchowej, plastyczności ruchu,
zmysłu równowagi statycznej i dynamicznej, nawyku prawidłowej postawy, zręczności i zwinności. Zajęcia te prowadzone są
systematycznie w poszczególnych oddziałach. Dzieci biorą udział w grach, zawodach
sportowych z elementem współzawodnictwa między oddziałami, których celem
jest uczenie dzieci odporności psychicznej
i współdziałania. Od kilku lat dzieci reprezentują przedszkola w Wojewódzkiej Olimpiadzie Sportowej – Przedszkoladzie, w której w ubiegłym roku w konkurencjach indywidualnych Wiktoria Moryś zdobyła II miejsce (rzut do celu woreczkiem), Adam Masełek IV m. (bieg w slalomie) i Bartosz Tłuczek
V m. (skok w dal z miejsca).
Adaś Masełek w konkursie gry w warcaby „Hop po planszy” zorganizowanym przez
PPP w Leżajsku zdobył I miejsce.
Ostatnią dziedziną aktywności, którą opisałyśmy jest działalność teatralna. Dzieci inscenizują utwory literatury dziecięcej. Ćwiczą wyrazistość i intonacje wypowiedzi
scenicznej, przygotowują scenografie i kostiumy do przedstawień. Dzieci wystawiają

przedstawienia na uroczystościach przedszkolnych m. in. Przedszkolna Wigilia, Dzień
Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Pożegnanie
Starszaków. Z okazji Dnia Chorego, na trwałe wpisały się w nasz kalendarz się wizyty
z programami artystycznymi w Zakładzie
Opiekuńczo-Leczniczym w Leżajsku.
Wymienione wcześniej dzieci są obecnie, w większości, uczniami klas pierwszych
i na pewno ich zdolności i odkryte talenty są
nadal rozwijane.
Przedstawiona przez przedszkole działalność w rozwijaniu uzdolnień dzieci, została wyróżniona przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej tytułem Szkoła Odkrywców Talentów. Przedszkole zostało umieszczone na
mapie Szkół Odkrywców Talentów, znajdującej się na stronie internetowej www.roktalentow.men.gov.pl.
W dniu 6 kwietnia br. odbyła się w naszym przedszkolu uroczystość odsłonięcia
pamiątkowej tablicy Szkoła Odkrywców Talentów, w której udział wzięły władze naszego miasta, zaproszeni goście z placówek
oświatowych, pracownicy przedszkola, rodzice. Uroczystość miała bardzo miły charakter. Rozpoczęła się od odsłonięcia tablicy przez Burmistrza Leżajska Piotra Urbana, który złożył gratulacje pani dyrektor i
gronu pedagogicznemu z okazji otrzymania przez placówkę tego zaszczytnego tyłu.
Podkreślił ogrom pracy wkładanej w kształtowanie umiejętności i rozwijanie uzdolnień
najmłodszych mieszkańców naszego miasta
przez nauczycieli wychowania przedszkolnego. Następnie odbył się pokaz talentów
naszych przedszkolaków, który spotkał się
z wielkim zainteresowaniem i aplauzem zaproszonych gości.
Otrzymanie przez nasze przedszkole
tego wyróżnienia, motywować nas będzie
do kontynuowania pracy z naszymi dziećmi,
aby osiągały sukcesy na własną miarę.

Lucyna Pudełkiewicz


Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżajsku

To już 10 lat

Na uroczystość z okazji jubileuszu 10-lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Leżajsku do
Domu Kultury w Giedlarowej przybyło 11 maja br. bardzo wiele osób sprzyjających idei niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym. Byli więc i księża, i osoby świeckie, i podopieczni okolicznych placówek Caritas w powiecie leżajskim zrzeszonych przy Archidiecezji Przemyskiej (nie tylko leżajskiego WTZ), stwarzających ludziom sprawnym inaczej możliwości
funkcjonowania w grupie i podejmowania inspirujących wyzwań.
– Zajęcia w WTZ w Leżajsku – powiedziała kierownik leżajskiego WTZ Katarzyna Fiegiela – to nie tylko praca w pracowniach: krawieckiej, gospodarstwa domowego, wikliniarskiej, rzemieślniczo-modelarskiej, komputerowej, ale także wspólne wyjazdy. Wyjeżdżamy do
kina, teatru, na przeglądy artystyczne, festiwale teatralne, obozy harcerskie, poznajemy Polskę i kraje Europy.
Potwierdzeniem tych słów była prezentacja
multimedialna – 10 lat rok po roku w zdjęciach
– obrazująca działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Leżajsku. Zobaczyliśmy, jak podopieczni WTZ wspólnie spędzali spotkania wigilijne,
andrzejkowe, choinkowe, pikniki, wycieczki do
Krakowa, Zakopanego, w Bieszczady, do Kotliny
Kłodzkiej, Częstochowy, nad Bałtyk, do Lichenia,
Krynicy Zdroju, Łańcuta, w Góry Świętokrzyskie,
na Węgry, na spływ kajakowy i po Dunajcu, jak
z radością uczestniczyli w spartakiadach.
A jeszcze nie tak dawno osoby niepełnosprawne wiodły samotny, wstydliwy żywot
w izolacji od normalnej rzeczywistości.
– Placówka otwarta została 1 lutego 2001
roku – powiedział Radosław Bieńkowski, pierwszy i długoletni kierownik tej placówki. – Wszyscy czuliśmy się w tym okresie zagubieni, bo
było to dla nas coś nowego. Podobne odczucia
mieli i nasi podopieczni. Ale od pierwszych dni
sprawą priorytetową dla nas stało się stworzenie ciepłej, przyjaznej, miłej serdecznej atmosfery, która miała być punktem wyjściowym do
podejmowania wszelkich naszych działań. Pracę rozpoczęliśmy z 20 uczestnikami w dwóch
współgrających z sobą obszarach: rehabilitacji
zawodowej i rehabilitacji społecznej. Na początek powstały cztery pracownie: gospodarstwa
domowego, plastyczna, krawiecka, wikliniarska.
Chodziło o to, by podopiecznym stworzyć podstawy możliwości zdobycia pracy, wyrobić jakieś
konkretne umiejętności.
Nie było łatwo, ale...

Warsztat staje się dla uczestników nie tylko
miejscem, w którym mogą zdobywać doświadczenie zawodowe. Jest też miejscem, gdzie mogą
rozwijać swoje umiejętności społeczne. – Przez
cały dziesięcioletni okres istnienia Warsztatu na
zajęcia w nim prowadzone uczęszczało lub nadal
uczęszcza 71 osób – powiedziała K. Figiela. – 11
z nich przeszło do środowiskowych domów samopomocy w Sarzynie, Jelnej lub w Leszczynach,
siedmioro podjęło pracę z zakładzie aktywności
zawodowej, a czworo znalazło zatrudnienie na
wolnym rynku. Dane te pokazują jak ważną rolę
pełnią placówki takie, jak nasza.
Dziękowano bardzo wielu osobom z Leżajska,
zaangażowanym we wprowadzenie w życie szlachetnej idei niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym. Czas zweryfikował ten pomysł. Więc
było co świętować. To była jedna z pierwszych
w tym regionie tak funkcjonujących placówek.
Pierwszą inicjatywą było stworzenie kuchni dla
ubogich. Potem powstała noclegownia dla bezdomnych a w końcu WTZ w wyremontowanym
budynku przy ulicy Jarosławskiej.
Podczas tej niezwykłej „Majówki z WTZ w Leżajsku” padło wiele ciepłych słów, były wzruszające wspomnienia, listy gratulacyjne, wręczane
statuetki. Wymieniono wiele nazwisk, jak: Romuald Wirski, ks. Krzysztof Szczygielski, Andrzej
Półtorak, Tadeusz Ulman, ks. Krzysztof Hasinger,
Jacek Chmura, Tadeusz Trębacz, Stanisław Słychan, Janusz Wylaź, Mariusz Konior, księża: Bronisław Żołnierczyk, Władysław Głowa, Ryszard
Królicki, Krzysztof Pelc, Paweł Pernal, Krzysztof
Pomykała. Dziękowano też posłowi Zbigniewowi Rynasiewiczowi za gorące wspieranie inicjatywy powstania WTZ i władzom centralnym
PFRONu, które sfinansowały jego powstanie i
początek działalności.
W końcowej części tego dnia, który rozpoczął się mszą św. w kościele farnym, był Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób
Niepełnosprawnych. Poprzedził go występ ze-

społu „Pozytywka” złożonego z 14 osób, podopiecznych leżajskiego WTZW, który przedstawił „Powrót Jonasza”. Całość świetnie opracowała i wyreżyserowała Agnieszka Margas, teatrolog z MCK.
W tym momencie wszyscy obecni na sali
widowiskowej giedlarowskiego domu kultury przekonali się, jak wiele potrafią z siebie dać
osoby określane mianem niepełnosprawnych,
jak wiele mogą nam przekazać i do jakich refleksji pobudzić.
To było 10 naprawdę bardzo dobrych i wartościowych lat.

(bwl)
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 informator urzędowy

XX Międzynarodowy
Festiwal Muzyki
Organowej i Kameralnej

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Leżajsku

Tradycją miasta jest, że letnie poniedziałkowe wieczory wypada spędzać przy muzyce z najwyższej półki, a wszystko za sprawą
Festiwalu, który już po raz dwudziesty króluje w Leżajsku.

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miejskiej w Leżajsku w okręgu wyborczym Nr 1, Wojewoda Podkarpacki zarządził na dzień 26 czerwca 2011 wybory uzupełniające.
Wyborcy w tym okręgu (jego granice podane są w oddzielnej informacji Burmistrza Leżajska) wybierać będą 1 radnego spośród kandydatów zarejestrowanych przez Miejską Komisje Wyborczą.
Załącznik do Zarządzenia nr 84/2011
Wojewody Podkarpackiego
z dnia 8 kwietnia 2011 r.

KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynności wyborczej
13 czerwca br. podczas koncertu inauguracyjnego z recitalem organowym wystąpi Joachim
Grubich.
W drugiej części koncertu usłyszymy Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego im. gen.
Józefa Wybickiego z towarzyszeniem połączonych Chórów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
z Lublina. W programie premierowe wykonanie
dzieła Grzegorza Duchnowskiego pt. „Msza za
grzechy świata”.
Jak co roku Festiwalowi towarzyszyć będą
wystawy fotograficzne Leżajskiego Klubu OPTIKOS, które będzie można oglądać w poniedziałkowe wieczory lub przy okazji zwiedzania Muzeum Prowincji OO. Bernardynów w Baszcie Św.
Jana z Dukli.
Festiwal realizowany jest przy pomocy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Wydarzenie artystyczne” Priorytet „Muzyka” oraz Województwa Podkarpackiego.
Więcej informacji na stronie internetowej
www.festiwal.lezajsk.pl.
Przygotowanie tak wielkiego Festiwalu, trwającego trzy miesiące i angażującego światowe
sławy, nie byłoby możliwe bez pomocy sponsorów i darczyńców. Mając na uwadze hojność
mieszkańców Ziemi Leżajskiej ośmielamy się
zwrócić z prośbą o wsparcie finansowe Festiwalu. Środki finansowe można wpłacać na nr konta: 59 1240 2630 1111 0000 3648 0913 z dopiskiem „Dar na organizację MFMOIK”.

do 27 kwietnia 2011

podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Podkarpackiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających,

do 7 maja 2011

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze
i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie
Miejskiej Komisji Wyborczej w Leżajsku,

do 7 maja 2011 r.

zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania
kandydatów na radnego,

do 9 maja 2011 r.

zgłaszanie kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Leżajsku,

do 12 maja 2011 r.

powołanie przez Komisarza Wyborczego w Rzeszowie Miejskiej Komisji Wyborczej w Leżajsku,

do 27 maja 2011 r.
do godz. 24

zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Leżajsku list kandydatów na radnego,

do 3 czerwca 2011 r.

zgłaszanie kandydatów na członków Odwodowych Komisji
Wyborczych Nr 1 i Nr 7 w Leżajsku,

do 5 czerwca 2011 r.

przyznanie przez MKW w Leżajsku numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnego,

do 5 czerwca 2011 r.

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicy obwodów głosowania
oraz o wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych,

do 11 czerwca 2011 r.

rozplakatowanie obwieszczenia MKW w Leżajsku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierających
numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami list i kandydatów,

do 12 czerwca 2011 r.

powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 i Nr 7
w Leżajsku,
sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miejskim w Leżajsku,

do 16 czerwca 2011 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
do głosowania,

do 24 czerwca 2011 r.
o godz. 24.00

zakończenie kampanii wyborczej,

25 czerwca 2011 r.

przekazanie spisu wyborców przewodniczącym Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 i Nr 7 w Leżajsku,

26 czerwca 2011 r.
godz. 8.00–22.00

przeprowadzenie głosowania.

Komitet Organizacyjny XX MFMOIK

Ważny dzień w SP 2
Szkolny Dzień Profilaktyki to przedsięwzięcie edukacyjne przeprowadzane corocznie w
Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku. Pieczę
nad jego organizacją sprawują członkowie
Zespołu Nauczycieli do Spraw Profilaktyki i
Rozwiązywania Trudności Wychowawczych,
a biorą w nim udział wszyscy pedagogowie
oraz cała społeczność uczniowska „dwójki”.
Projekt ten realizowany jest przy dużej pomocy Urzędu Miejskiego Leżajsku, który jest fundatorem nagród dla laureatów wewnątrzszkolnych
konkursów profilaktycznych. Tegoroczna edycja
Szkolnego Dnia Profilaktyki przebiegała pod hasłem „Rosnę – Myślę – Dbam”. Jest ono motywem przewodnim ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2011”, w
której uczestniczy SP nr 2. Program uwzględniał
• przeprowadzenie w poszczególnych zespołach
klasowych dwóch lekcji wychowawczych promujących wychowanie w poczuciu bezpieczeństwa, zachowanie zdrowego stylu życia oraz zaciąg dalszy na stronie 11
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Treść czynności
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Zarządzenie Nr 84/2011
WOJEWODY PODKARPACKIEGO

Ważny dzień w SP 2
ciąg dalszy ze strony 10

z dnia 8 kwietnia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Leżajsku
Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) – w porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Rzeszowie – zarządza się, co następuje:
§1
Zarządza się wybory uzupełniające w okręgu wyborczym Nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Leżajsku w związku z wygaśnięciem mandatu radnego w tym okręgu,
stwierdzonym uchwałą Nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 7 kwietnia 2011 r.
§2
W wyborach uzupełniających wybiera się jednego radnego.
§3
Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę przypadającą w dniu 26 czerwca 2011 r.
§4
Dla wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw określa się kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie miasta Leżajska.

pobieganie uzależnieniom, • zorganizowanie
dwóch konkursów o tematyce profilaktycznej:
literackiego (rymowanka) i plastycznego (plakat); • przygotowanie okolicznościowego programu artystycznego.
Zwieńczenie obchodów Szkolnego Dnia Profilaktyki w SP 2 nastąpiło 15 kwietnia br. Podczas uroczystego spotkania zgromadzonej w
sali gimnastycznej publiczności zaprezentowano montaż słowno-muzyczny oraz ogłoszono
wyniki rozstrzygniętych wcześniej konkursów
tematycznych.
Honorowymi gośćmi uroczystości byli: zastępca Burmistrza Leżajska Marek Karakuła, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Leżajsku Janusz Orłowski, przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej: Maria Babiarz i Andżelina Grabarz, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji: nadkomisarz Adam Kopacz i nadkomisarz Jarosław Grzeliński oraz przewodniczący
Rady Rodziców SP 2 Marek Leszczak.

Wojewoda Podkarpacki
Małgorzata Chomycz

OBWIESZCZENIE
INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA
z dnia 4 maja 2011 r.
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176 poz. 1190) oraz Zarządzenia
Nr 84/2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Leżajsku p o d a j ę do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Leżajsku oraz liczbie radnych wybieranych w wyborach uzupełniających
zarządzonych na dzień 26 czerwca 2011 r.
Nr
okręgu
1

1

Granice okręgu wyborczego
2
Ulice: 28 Maja, Akacjowa, Baczyńskiego, Blacharska, Bławatkowa, Błonie, Boczna Moniuszki, Burmistrzów Zawilskich, Cmentarna, Dolna, Fiołkowa, Furgalskiego, Garncarska, Górna, Grunwaldzka, Irysowa, Jarosławska, św. Jadwigi Królowej,
Klonowa, Konwaliowa, kpt. Kuczka, Krokusowa,
Krótka, Kwiatowa, Lipy, Mickiewicza 1–34, Moniuszki, Nizinna, Ogrodowa, Piekarska, Pl. Jaszowskiego,
Pl. Targowy, Podolszyny, Podzwierzyniec, Reymonta, Rynek, Rzeszowska, Sandomierska, Sikorskiego, Spokojna, Sportowa, Studzienna, Szkolna, Szymanowskiego, Targowa, Tulipanowa, Wałowa, Wierzbowa, ppłk. Więcława „Śląskiego”, Witosa, Zmuliska, Żwirki i Wigury.

Siedziba
Liczba
Miejskiej Komisji wybieranych
Wyborczej
radnych
3
4

Budynek
Urzędu
Miejskiego
w Leżajsku,
ul. Rynek 1,
pok. 15,
tel. 242 73 33

1

Burmistrz Leżajska Piotr Urban

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Leżajsku
Przewodniczący: Antoni Bereziewicz, zastępca przewodniczącego: Stanisław Wiesław
Majcher, członkowie: Andrzej Babski, Tomasz Kloc, Lesław Kostka, Karol Porada, Agnieszka Maria Wańczyk-Chmura.

Widowisko artystyczne złożone z kilku miniatur dramatycznych propagujących zdrowy
styl życia okraszono piosenkami o profilaktycznej tematyce. Scenki nawiązywały do realizowanych w szkole programów profilaktycznych.
Jest ich ogółem 6: „Radosny uśmiech – radosna
przyszłość”, „Zawsze razem”, „ Nie pal przy mnie,
proszę”, „Jaś i Małgosia na tropie”, „Trzymaj formę”, „Zachowaj trzeźwy umysł”. W programie
wzięli udział reprezentanci klas 3b, 6a, 6b.
Zmagania konkursowe przebiegały pod różnymi hasłami, w zależności od wieku uczestników: klasy I „Radosny uśmiech”; klasy II „W zdrowym ciele, zdrowy duch.”; klasy III „Papierosom
– NIE”; klasy IV „Nie milcz – walcz z agresją!.”;
klasy V „Bezpieczny Internet oknem na świat”;
klasy VI „Używki – Twój wróg”. Oceny przedłożonych prac dokonało wewnątrzszkolne jury pod
przewodnictwem wicedyrektor leżajskiej „dwójki” Lidii Kucharskiej.
W końcowej części profilaktycznego spotkania dyrektor SP nr 2 Józef Rzeszutko oraz zastępca Burmistrza Leżajska Marek Karakuła wręczyli laureatom obydwu konkursów dyplomy i nagrody rzeczowe. Artystyczny plon konkursowy
został udostępniony szerokiej widowni poprzez
zorganizowanie specjalnych ekspozycji w korytarzu gmachu szkolnego. Ponadto najciekawsze
prace będą również zaprezentowane na wystawie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Leżajsku.
Pomysłodawcami i koordynatorami wszelkich działań związanych z tegorocznym Szkolnym Dniem Profilaktyki byli członkowie Zespołu
Nauczycieli do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Trudności Wychowawczych: Lidia Kucharska
– przewodnicząca Zespołu, Teresa Dydacka-Jarek, Agata Sroka, Grażyna Jakubiec-Siwek, Joanna Cisło. Znaczącą pomoc w przygotowaniu dekoracji okazała Małgorzata Czyż-Czerwonka.

(lk)
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 mała Ojczyzna
Spotkanie z Henrykiem Atemborskim
15 kwietnia br. w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku odbyło się niecodzienne
spotkanie z podróżnikiem z Nowej Sarzyny Henrykiem Atemborskim.
Na spotkanie przybyli mieszkańcy naszego miasta oraz liczna grupa aktywnych seniorów. Henryk Atemborski jest emerytowanym
pracownikiem Zakładów Chemicznych w Nowej Sarzynie. Od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku prowadził zakładowy Oddział
PTTK w Nowej Sarzynie organizując m.in. wycieczki do państw tzw. bloku wschodniego.
Pasja poznawania ludzi i świata oraz chęć poznania samego siebie była powodem rowerowej wyprawy dookoła Europy, w którą wyruszył w maju 2002 roku. Wyprawa trwała niespełna rok (do kwietnia 2003 r.) Przez całe życie nieodparta siła popychała pana Henryka
do poznawania świata, przyrody i ludzi różnych cywilizacji. Podróż miała także charakter pielgrzymki do miejsc związanych z kulturą chrześcijańską: starożytne Bizancjum
(Istambuł) ze wspaniałym kościołem Hagia
Sofia, oraz Rzym z Bazyliką św. Piotra.

W trakcie podróży przejechał przez państwa basenu Morza Śródziemnego, Niemcy i kraje Beneluksu, przez Francję i Półwysep Iberyjski, przez Italię, przez Grecję i Turcję. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się jak
wyglądało codzienne życie podczas wyprawy, jak wyglądała codzienna toaleta, posiłki oraz kontakty ze spotkanymi ludźmi. Przygody a przy tym i trudności zmuszały pana
Henryka do wykazania się odwagą, determinacją i niejednokrotnie pomysłowością.
Wszyscy, którzy są zainteresowani szczegółami podróży, mogą przeczytać książkę pt. „
Rowerem dookoła Europy” autorstwa Henryka Atemborskiego.
Inicjatorem spotkania jest Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta funkcjonująca w
strukturach Miejskiego Centrum Kultury.

Iwona Tofilska

 spotkania
Program
XX Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki
Organowej i Kameralnej
Leżajsk 2011
13 czerwca
Joachim Grubich – recital organowy
Koncert „Msza za grzechy świata” w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego oraz połączonych Chórów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina

20 czerwca

Michał Białko – recital organowy
Małgorzata Kellis – sopran

27 czerwca

Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej

Komunikaty
TMZL zaprasza na „Rajd rowerowy po zdrowie” organizowany z Urzędem Miejskim
•
w Leżajsku w ramach wspólnego projektu „Zachowajmy w pamięci bohaterów walk

niepodległościowych”.
Rajd odbędzie się 28 maja br. Zbiórka uczestników pod pomnikiem Jana Pawła II
o godz. 9. Rajd odbywa się pod hasłem:„ Miejsca walk partyzanckich na Zasaniu”. Trasa rajdu rowerowego: Stare Miasto – Górki – Brzyska Wola – Ożanna – Kuryłówka „Khalówka” – Leżajsk.
Realizując nasze zadania statutowe poprzez imprezy turystyczno-krajoznawcze staramy się przybliżyć mieszkańcom miasta i okolic historię oraz walory turystyczne Ziemi Leżajskiej.
W trakcie rajdu rowerowego zaprosimy uczestników do zabawy i konkursu związanego z tematyką rajdu.
Bliższe informacje na ten temat na stronie internetowej TMZL, w telewizji kablowej
„SATEL” oraz w biurze CIT, ul. Rynek 1a (wieża), tel. 17 7877067.

•

Zarząd TMZL zaprasza wszystkich mieszkańców miasta i powiatu leżajskiego do zakupu książki Zbigniewa Larendowicz pt. „Karol Wojtyła – Jan Paweł II Polak w dziejach
Ziemi Leżajskiej. Wspomnienia”. Książka jest dostępna w Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta w Leżajsku, ul. Jarosławska 1, tel. 17 (2421268).

Zarząd i Członkowie TMZL

Marta Rogusz – recital organowy
Zespół wokalny „Imprevisti”

4 lipca

Elżbieta Karolak – recital organowy
Krakowskie Trio Stroikowe

11 lipca

Istvan Ella – recital organowy (Węgry)
Katalin Bodonyi – sopran (Węgry)

18 lipca

Andrzej Chorosiński – recital organowy
„Rozmowy z Mistrzem” – Bogdan Loebl:
Józef Skrzek – organy
Maja Kleszcz – śpiew
Piotr Adamczyk – recytacja
Strzyżowski Chór Kameralny pod dyr. Grzegorza Oliwy

25 lipca

Zaproszenie

Miejskie Centrum Kultury – Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta zaprasza na spotkanie z leżajskim podróżnikiem Krzysztofem Totuniem.
Jeśli interesujesz się turystyką rowerową, górską, kajakową – przyjdź na spotkanie 15 czerwca 2011 r. do sali kameralnej MCK w Leżajsku o godz. 17. W trakcie spotkania odbędzie się prezentacja multimedialna z licznych podróży, międzynarodowych zlotów rowerowych i kajakowych Krzysztofa Totunia.

Serdecznie zapraszamy

Hans Jurgen Kaiser – recital organowy
(Niemcy)

1 sierpnia

Agata Augustyn-Lichtscheidel – recital organowy
Ewa Wolak – sopran
Marcin Wolak – baryton

8 sierpnia

Lorenzo Ghielmi – recital organowy (Włochy)

15 sierpnia

Józef Serafin – recital organowy
Koncert Mietka Szcześniaka

21 sierpnia

Koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej
Komitet Organizacyjny Festiwalu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w
programie Festiwalu.
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28 maja – sobota
17.00 – Uroczystości religijno-patriotyczne upamiętniające 68 rocznicę
pacyfikacji Miasta Leżajska (Parafia
p.w. Świętej Trójcy Fara – Leżajsk)
19.00–20.00 – koncert zespołu RESONANCE (estrada na placu przed Gimnazjum)
20.30–21.30 – koncert Grupy Operacyjnej (estrada na placu przed Gimnazjum)
21.30–2.00 dyskoteka przy Zespole
Muzycznym HEVEN (estrada na placu przed Gimnazjum)
29 maja – niedziela
(estrada na placu przed Gimnazjum)
14.00 – zlot Samochodów Klubu Honda Podkarpacie
14.30 – otwarcie kiermaszu rękodzieła
artystycznego
15.00 – miasteczko Jednostki Strzeleckiej 2035 z Leżajska
15.30–17.15 – występy zespołów szkolnych: Z P i T „Mała Ziemia Leżajska” SP
Nr 3 „Ziemia Leżajska” ZST, Chóru SP
Nr 3, zespołu wokalnego „Pierniczki” z
SP Nr 1 w Leżajsku, pokaz gimnastyki artystycznej SP Nr 2 i Gimnazjum
Miejskiego
17.15–17.30 – Występ Grupy Wokalnej
Alebabki
17.30–19.00 – Prezentacja zespołów
artystycznych MCK Grupa RytmicznoTaneczna „KORALIK”, Zespół Taneczno- Estradowy „FAJNE GIENKI”, Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „HAJ23 maja (poniedziałek)
Turniej Tenisa stołowego (dzieci), godz.
11.00 (hala sportowa SP1)
25 maja (środa)
Zawody gimnastyczne szkoły podstawowe, godz. 9.00 (hala sportowa
SP2)
Piłka nożna OPEN/kl. IV–VI, godz. 10.00
(boisko przy Gimnazjum Miejskim)
Piłka siatkowa – chłopców 2x2, godz.
10.00 (hala Liceum)
26 maja(czwartek)
Biegi uliczne kl. IV–VI „Uciekaj przed nałogiem” SP3, godz.10.00
Piłka siatkowa dziewcząt kl. III–IV, godz.
9.00 (hala sportowa SP3)
Piłka siatkowa dziewcząt 3x3 Liceum,
godz. 10.00 (hala Liceum)
Turniej tenisa ziemnego młodzież szkolna kl. IV–VI, godz. 9.30 (kort przy pływalni krytej)

Program
obchodów

Dni Leżajska
2011
DUCZKI”, Zespół Tańca Towarzyskiego
„PLUS”, Zespół Pieśni i Tańca „LELIWA”,
Grupa wokalna „MERITUM” – dedykowany wszystkim matkom
19.00–19.15 – występ Zespołu Pieśni i
Tańca „SAN” z kapelą
19.15–19.30 – Uroczyste oddanie kluczy do Bram Miasta
19.30–20.00 – Mecenas Kultury
20.30–21.30 – Koncert Zespołu BACIARY
21.45–22.00 – pokaz sztucznych ogni

Imprezy towarzyszące:

uczniów szkół podstawowych na trasie
edukacyjnej ścieżki historyczno-kulturalnej w Leżajsku (MCK – PDDM), zbiórka na plantach obok Ratusza
27 maja 2011, godz. 10.00
spektakl w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku dla dzieci z leżajskich przedszkoli
28 maja 2011, godz.9.00
Rajd Rowerowy „Po Zdrowie” w ramach
Dni Leżajska na trasie: Leżajsk, Stare Miasto, Górki, Brzyska Wola, Ożanna, Kuryłówka, Leżajsk (TMZL, MCK PDDM)
29 maja 20011, godz. 15.00
IX Indywidualny Turniej w Rzucie Do
Tarczy (DART) o Puchar Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku (Kawiarnia „Kameleon”)

26 maja 2011, godz.18.00
premiera spektaklu Teatrzyku Lalkowego
Bajduś pt. „INTERMIŚ” dla dzieci z zespołów i kół zainteresowań MCK (sala MCK)

28–29 maja 2011
Miasteczko Firmy FIAT (na placu przed
Gimnazjum)
Na terenie miasteczka będzie dużo
atrakcji. Występy finalistów You Can
Dance, bezpłatne jazdy testowe autami z grupy Fiat, darmowa kawa dla każdego, kącik plastyczny dla dzieci, konkursy z nagrodami w postaci gadżetów
Fiata.

27 maja 2011, godz. 9.00
„Odkrywamy dziedzictwo naszych
przodków” – wycieczka piesza dla

Organizator zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia zmian w programie

20 maja 2011, godz.18.00
spektakl teatralny w wykonaniu Grupy
Baratario – „Stefcia Ćwiek w szponach
życia” (sala MCK)

DNI SPORTU
i REKREACJI
O PUCHAR
BURMISTRZA
LEŻAJSKA

22–31 MAJA 2011 r.
Turniej tenisa ziemnego dorośli, godz.
17.00 (kort przy pływalni krytej)
27 maja (piątek)
Gry i Zabawy dzieci kl. I–III, godz. 9.00
(hala-boisko SP3)
Piłka siatkowa chłopców kl. III–IV, godz.
11:00 (hala sportowa SP3)
Gimnazjalny Trój-Bój (piłka nożna, siatkówka plażowa, kometka), godz. 9.00
(hala gimnazjum, boisko)

28 maja (sobota)
Sztafety Rodzin – Basen, godz. 10.00
(basen MOSiR)
Turniej tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, godz. 10.00 (hala
Liceum)
29 maja (niedziela)
Otwarte zawody wędkarskie dla dorosłych – Puchar Przewodniczącego
Rady Miejskiej Koło PZW Nr 18 „San”
w Leżajsku, godz. 6.00 (zalew Floryda)
Otwarty turniej szachowy, godz. 10.00
(hala sportowa SP1)
Otwarte zawody wędkarskie dla dzieci
– Puchar Burmistrza Leżajska Koło
PZW Nr 18 „San” w Leżajsku, godz.
14.00 (zalew Floryda)
4 czerwca (sobota)
DZIEŃ DZIECKA – Nurkowanie dla
wszystkich (zapisy w kasie basenu
MOSiR, początek godz. 10:00)
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 spotkania
Schodzę do piwnicy w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku. Uchylone drzwi w maskującym
kolorze moro prowadzą do pracowni modelarskiej. Robi wrażenie! Cała w barwach ochronnych. Na lewo – ekspozycja około 30 samolotów bojowych – modeli myśliwców. Nad nią plakat: „1939. Pod biało-czerwoną szachownicą”. Po
prawej – pojedyncze stanowiska pracy. Na ścianach oprócz żółto-zielonego godła I Eskadry Modelarskiej w Leżajsku
„wisi” historia ostatniej wojny: zdjęcia, fakty, flagi, bohaterowie…

O eskadrze bojowej i skandynawskich
malarzach amatorach w SP 1

 Panie Eligiuszu, te twarze polskich pilotów w
mundurach na tych starych zdjęciach jakieś takie
znajome…
 A… to moi mali modelarze, którzy zdali egzamin. Te
fotografie wklejone są też w ich książeczkach lotów wraz z
nadanym identyfikatorem i historią zestrzeleń.
 ?!
 Każde zestrzelenie hitlerowskiego samolotu odnotowuję i potwierdzam popisem, gdy któreś z dzieci otrzyma
szóstkę lub piątkę z j. polskiego, matematyki, przyrody…
 A jeśli dostanie jedynkę?
 Cóż… wtedy to wróg niszczy maszynę, uczeń dwa tygodnie nie bierze udziału w zabawie. Na koniec roku szkolnego najlepszy ze strzelców otrzymuje z rąk dyrektora szkoły na uroczystej akademii tytuł Asa Myślistwa i elegancką
książkę o tematyce lotniczej.
 To rzeczywiście niezwykła zabawa motywacyjna, alternatywa dla gier komputerowych. Czy poza
„strzelanką” coś tu się jeszcze dzieje?
 W poniedziałkowe popołudnia spotykamy się, by
uczyć się cierpliwości i dokładności w sklejaniu papierowych
modeli, a przy tym i historii, i języka angielskiego, i techniki,
a także obsługi prostych programów komputerowych.
 Czyli przyjemne z pożytecznym. Panie instruktorze, a gdybym chciała, by mój syn dołączył do pilotów?
 Jesteśmy na etapie formowania nowej eskadry. Niech
pani spojrzy – wskazuje na szafę załadowaną stertą pudełek - jedna z tych walizek być może czeka właśnie na niego.
Gdy się pojawi, dostanie swoje stanowisko pracy, do ręki
klej, nożyczki, elementy modelu i... do dzieła! Gdy zda egzamin – z chęci, motywacji, umiejętności manualnych – wykona samolot, dołączy swoją podpisaną maszyną bojową
do modelarzy.
 I może zacząć zestrzeliwać wrogów?
 Strzelamy również prawdziwym karabinkiem pneumatycznym, raz w miesiącu, aby trochę „rozerwać” pilotów.
Czasem oglądamy przez lunetę księżyc, a raz w roku wyjeżdżamy do mieleckiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego „Royal
– Star Aero”. Oprócz spotkania z mechanikiem dzieci mają
naziemne zajęcia z pilotażu prawdziwego samolotu.
 A gdyby tak efekty pracy Pana i uczniów pokazać innym…
 Muszę się pochwalić, ze nasza wystawa w Muzeum
Ziemi Leżajskiej – tu wskazał na plakat – cieszyła się w
ubiegłym roku dużym powodzeniem, nawet została prze-
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Zawody modeli redukcyjnych w Dębicy
– zdobywca I nagrody Piotr Szuty.

Wystawa modeli samolotów w Muzeum Ziemi
Leżajskiej.

dłużona. Teraz przygotowujemy ekspozycję ilustrującą bitwę o Anglię pt. „Polscy piloci w służbie Jej Królewskiej Mości”. Każdy modelarz przedstawi swą maszynę bojową, jej
akcje bojowe i pilota – bohatera. Planujemy nagranie prezentacji na płytce DVD.
 To będzie ciekawa lekcja historii dla zwiedzających grup uczniów! Często bywam u rodziny w Dębicy. Zdaje mi się, że w lokalnej gazecie zetknęłam się
z Pana nazwiskiem?
 Mój syn Piotr, uczeń klasy V naszej szkoły, w styczniu
tego roku zdobył I miejsce w klasyfikacji szkół podstawowych w Międzyszkolnym Konkursie Modeli Redukcyjnych
„Ogniwko 2011”, organizowanym właśnie w tym mieście.
 Gratulacje! A skąd u Pana taka pasja?
 Dawno temu byłem uczniem – pilotem szybowca,
skoczkiem spadochronowym, amatorsko sklejałem to, co
można było wtedy dostać.

 A Pana zawód?
 Jestem artystą malarzem, „po tacie”, który był moim
jedynym nauczycielem. Zauważono moje obrazy 20 lat temu
w Skandynawii. Szwecja to moja pasja! Chciałbym posiadać podwójne obywatelstwo, przede mną egzamin z języka.
Od 1998 roku jestem ambasadorem honorowym szwedzkiej
prowincji Harjedalen. Wystawiam prace w Polsce i w Szwecji. Czasem jestem aktorem, gram objazdowego malarza w
trzydniowym przedstawieniu w Szwecji. Młodzież wędrując
górskim szlakiem spotyka przedstawicieli starych zawodów
i rzemiosła. Prowadzę też od 10 lat kurs malarstwa olejnego dla amatorów ze Szwecji, Norwegii i Danii. W tym roku
kurs jubileuszowy tu w Leżajsku. Moje podopieczne przyjechały w maju.

Kurs plastyczny w Skandynawii.

B.W.


Międzynarodowe warsztaty malarskie

„Polen maler kurs 2011”
Wizytą w ratuszu i spotkaniem z Burmistrzem Leżajska rozpoczął
się kolejny etap współpracy kulturalnej pomiędzy naszym miastem
a prowincją Harjedalen w Szwecji.
Przybyłe do Leżajska seniorki – malarki,
mieszkanki Harjedalen, to kursantki od 10
lat prowadzonych tam, przez Eligiusza Szutego, warsztatów malarskich. Tegoroczny, jubileuszowy kurs odbył się w Leżajsku i przybrał charakter międzynarodowego. 5 maja
br. w godzinach wieczornych cztery przemiłe panie: Britt Axert z Norwegii oraz AnnMarie Matsson, Maj-Luise Eriksson i Molly
Steinbech ze Szwecji odwiedziły też Leżajski Klub Seniora i wzięły udział w wieczorku
integracyjnym zorganizowanym przez jego
członkinie. Przyjemności dla ducha i podniebienia poprzedziła wspólna praca twórcza.
Wszystkie panie, po instruktażu opiekunki
Leżajskich Seniorów – Marty Zdeb wykonały papierowe kwiaty, które potem w wiązankach wręczone zostały gościom.
Przez kolejne trzy dni, w międzynarodowym towarzystwie, również dwie leżajskie seniorki – Danuta Romanowska i Marta
Zdeb przeżywały swoją przygodę z malarstwem. M miejscem zmagań z pędzlem były
sutereny Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie
mieści się pracownia modelarska stworzona
przez E. Szutego. Przy sztaludze usiadł również dyrektor szkoły Ryszard Pysz, stawiając
swe pierwsze kroki w malowaniu, a dokładnie pierwsze ślady farby na płótnie…
Skandynawskim artystkom przypadły
do gustu polskie, wiosenne klimaty, a największym powodzeniem cieszył się bocian
na gnieździe, którego portret jako pierwszy
zawisł na ścianie w drewnianych ramach. Atmosfera tych twórczych spotkań była ciepła
i pełna serdeczności, choć kontakty między
kursantkami często odbywały się na migi .
Podczas swego pobytu w Leżajsku Skandynawki zwiedziły też Muzeum Ziemi Leżaj-

skiej, bazylikę, gdzie zostały im zaprezentowane przez o. Radomiła niezwykle możliwości leżajskich organów oraz inne zabytki.
W niedzielę, 8 maja br., kawiarnia „Eliza”
była miejscem wernisażu i spotkania podsumowującego warsztaty. Przy pysznej herbatce i lampce wina malarki przedstawiły siebie
i swoje prace powstałe podczas kursu. Wieczór ten uświetniły śpiewem dziewczęta z
Zespołu „Meritum”.

Pełne wdzięczności słowa należą się osobom, które w znaczny sposób przyczyniły
się do organizacji i przeprowadzenia tego
przedsięwzięcia: Burmistrzowi Leżajska, pani
dyrektor MCK, dyrektorowi Muzeum Ziemi
Leżajskiej, dyrektorowi SP nr Nr 1 oraz Elżbiecie Moskal - właścicielce „Elizy”, zespołowi „Meritum” i jego instruktorowi Bartkowi
Urbańskiemu oraz członkiniom Leżajskiego
Klubu Seniora. Wszystkim serdecznie dziękują organizatorzy:

Marta Zdeb i Eligiusz Szuty

Konkurs powiatowy
ph. „To warto przeczytać”

Pisz recenzje
i wygrywaj książki!
MCK – Biblioteka Publiczna w Leżajsku zaprasza swoich Czytelników
do udziału w konkursie na recenzję
książek.
Zachęcamy Cię do pisania recenzji
na temat przeczytanych książek! Pomożesz w ten sposób innym Czytelnikom w wyborze, a przy okazji możesz
wygrać nagrodę w postaci książki. Najciekawsze recenzje zostaną także opublikowane na naszych stronach internetowych www.kultura.lezajsk.pl oraz
w prasie regionalnej.
Na pewno jest taka książka, która zrobiła na Tobie niesamowite wrażenie.
Może to dobry kryminał, najnowsza powieść ulubionego prozaika a może poradnik? Ważne, że chcesz się podzielić z innymi swoimi odczuciami, które
ona wywołała. Raz na kwartał wybieramy najciekawszą recenzję, której autor
otrzyma nagrodę.
Zasady konkursu:
1. konkurs na najlepszą recenzję trwa
od:
• 1 lutego do 31 marca 2011 roku
• 1 kwietnia do 30 czerwca 2011
roku
• 1 lipca do 30 września 2011 roku
• 1 października do 15 grudnia 2011
roku
• 1 lutego do 31 marca 2011 roku
2. Przyznanie nagród odbywa się pod
koniec każdego kwartału,
3. Nagrodą jest książka i publikacja
recenzji w prasie regionalnej,
4. Każda recenzja może wziąć udział
w konkursie tylko raz,
5. Konkurs przeznaczony jest dla
młodzieży ponad gimnazjalnej i osób
dorosłych.
Kryteria oceny recenzji są następujące:
1. Przydatność recenzji dla innych
czytelników. Nie ma znaczenia, czy recenzja jest pozytywna, czy negatywna
– ważne, by pomagała innym podjąć
decyzję czy warto czytać recenzowaną pozycję.
2. Zawartość merytoryczna – recenzja
powinna przekazywać możliwie szczegółowo wrażenia jej autora wynikające
z obcowania z ocenianą książką.
3. Walory językowe.
Prace można składać w Bibliotece
Publicznej w Leżajsku, ul. Jarosławska 1 lub przesłać pocztą elektroniczną pod adresem: bplezajsk@op.pl
Serdecznie zapraszamy!!!
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 w MCK

Tydzień Bibliotek w Leżajsku
Ósmy już raz w Bibliotece Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku – podobnie jak w całym kraju – odbył się Tydzień Bibliotek czyli wielka akcja popularyzacji książki
i czytelnictwa. Co roku ma ona inne hasło wiodące, które wskazuje, jakie obszary działalności bibliotek eksponujemy i co chcemy upowszechnić w świadomości społecznej. Wiodące hasło w Tygodniu Bibliotek 2011 brzmi: „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam
– wchodzę”.
To hasło nawiązuje do oczywistego faktu,
że biblioteki to niezastąpiony element naszego rozwoju intelektualnego, kariery zawodowej, spędzania wolnego czasu. Hasło
Tygodnia Bibliotek 2011 umożliwia pokazanie, że kontaktu z książką nie zastąpi cud
techniki, ani żadna inna, chociażby najbardziej nowoczesna forma przekazu. Z drugiej
strony współczesna biblioteka nie boi się nowinek technicznych, ułatwiających korzystanie z jej zbiorów. Służy zarówno tradycjonalistom, dla których największą przyjemnością jest powolne szperanie wśród regałów,
nie mówiąc już o możliwości zaszycia się z
książką w zacisznym kącie, jak i czytelnikom
XXI wieku, żyjącym w ciągłym pośpiechu i
ceniącym elektroniczny system wyszukiwania oraz udostępniania zbiorów.

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, Biblioteka Publiczna im. Stanisława
Wyspiańskiego w Leżajsku zorganizowała między innymi: lekcje biblioteczne, głośne czytanie dla dzieci, spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, spotkanie autorskie, wycieczki do biblioteki dla dzieci i
młodzieży.
Spotkanie autorskie z Małgorzatą Walawską-Sochą. Z cyklu „Poznajemy twórców słowa” 10 maja br. w Bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z poetką. Urodzona w Leżajsku, poezję pisze od najmłodszych lat
szkolnych, jest członkiem Klubu Poetów „Na
marginesie”. Swoje wiersze prezentowała na
łamach prasy lokalnej oraz w tomikach poetyckich. Brała udział w wielu konkursach
poetyckich – ogólnopolskich i międzynarodowych. Jej drugą po poezji pasją jest malarstwo. W czasie spotkania pani Małgorzata zaprezentowała najnowszy tomik poezji
„Jesienne tango”. Zaproszeni goście mogli
wysłuchać wybranych utworów poetyckich
w wykonaniu aktorów z grupy „Baratario”
Ewy Majkut i Rafała Dąbka oraz fragmentów z płyty CD (przygotowanej specjalnej
na spotkanie) w interpretacji Doroty Kwoki
i Stacha Ożoga. Licznie zgromadzeni goście
mogli również wysłuchać kompozycji muzycznych w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku. Były
to: trio instrumentów dętych: Alicja Krzemińska – flet, Dominika Baj – saksofon, Adrian Kozyra – saksofon oraz kwartet gitarowy: Gabriela Kania, Gabriela Kojder, Marcin
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Przeszło i Łukasz Urbański. Fragment muzyczny wykonał pięknie na akordeonie Grzegorz Osowski. Wieczór upłynął w niezwykle
miłej atmosferze, a wśród gości nie zabrakło
najbliższych przyjaciół i wielbicieli talentu
pani Małgorzaty Walawskiej – Sochy.
Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza w tym roku przygotowała
Gminna Biblioteka Publiczna w Leżajsku
z siedzibą w Giedlarowej. W uroczystości
udział wzięli bibliotekarze bibliotek publicznych z całego powiatu leżajskiego.
Rozstrzygnięcie konkursu powiatowego
ph. „Książka to przyjaciel, który nigdy nie
zdradzi”. Konkurs polegał na przedstawieniu swojego książkowego przyjaciela w formie przestrzennej (maskotka, kukiełka, maska, kostium). Celem konkursu była: promocja czytelnictwa, popularyzacja książkowych
postaci literackich rozwijanie zdolności manualnych i twórczych, rozbudzanie zainteresowań, rozwijanie wyobraźni. Na konkurs
wpłynęło około 90 prac. Jury w składzie:
przewodnicząca Anna Krysa, członkowie
Marta Zdeb i Jolanta Kędzierska wyłoniło
zwycięzców (nazwiska nagrodzonych osób
na stronie internetowej Biblioteki). Przewodnicząca jury mówiła o wysokim poziomie
ocenianych prac, jednak szczególną uwagę
zwróciła na samodzielność wykonywanych
prac. Wszyscy nagrodzeni otrzymali piękne
albumy.
Dyskusyjny Klub Książki. 9 maja br. odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Klubowicze mogli zapoznać się z prozą
Magdaleny Zarębskiej, „Życie teoretyczne”
to poruszająca powieść, pozwalająca spojrzeć na świat oczami głównej bohaterki. Jej
emocjonalna chwiejność, uzależnienie od
rodziców oraz egzaltacja stały się głównym
wątkiem dyskusji.
Spotkania z najmłodszymi. Najmłodsi
również mogli cieszyć się z propozycji, jakie
przygotowała dla nich Biblioteka. 13 maja
br. odbyło się pasowanie na czytelnika dla
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2. Dzieci z kl. Ib razem z wychowawczynią Jolantą Żołyniak wysłuchały bajek, które czytała
Agnieszka Margas z grupy teatralnej „Baratario” w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Miłą niespodzianką okazały się upominki wręczone uczniom przez
bibliotekarki – karty pamiątkowe i słodycze.
Uczniowie z innych leżajskich szkół chętnie
brali udział w lekcjach bibliotecznych i wycieczkach.

Jolanta Korasadowicz

Fajne Gienki
na podium

9 kwietnia br. Zespół Fajne Gienki działający przy MCK w Leżajsku, wziął udział
w V Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Form Tanecznych
„Pierwsze kroki” w Głogowie Małopolskim i zdobył III miejsce – tańcząc nowy
układ „Ptaki”.
Nie było łatwo, gdyż udział w przeglądzie
zgłosili najlepsi. Trudną decyzją było podjęcie się wyzwania i wzięcia udziału w konkursie, ponieważ nowy układ „Ptaki” nie był wystawiany jeszcze na żadnych scenach.
Dziewczęta z zespołu zachowały się jak
profesjonalistki wykonując wyuczone figury układu z wielkim wdziękiem i energią,
która zachwyciła publiczność i – jak się później okazało – jury również. Połączenie zsynchronizowanego ruchu z efektownym strojem stało się widowiskiem, które warto było
obejrzeć.
Zespół Fajne Gienki to młode dziewczęta, które z pasją i wielkim zaangażowaniem
wykonują to, co kochają najbardziej. Życzymy im jeszcze wielu sukcesów w tym, co robią, a Taniec niech będzie oderwaniem się
od codzienności.

Anna Olechowska

Jubileusz „Iskierki”

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
zaprasza na XXV Jubileuszowy Festiwal
Piosenki Przedszkolnej „Iskierka 2011”.
Festiwal organizowany corocznie dla leżajskich przedszkolaków ma w naszym środowisku bogatą tradycję i wypracował sobie stałą kartę w kalendarzu kulturalnym
miasta.
W bieżącym roku koncerty festiwalowe odbędą się 10 i 12 czerwca br. Pierwszy dzień Festiwalu jest przeglądem konkursowym, podczas którego w sali MCK zaprezentuje się 20 wykonawców z czterech
przedszkoli, natomiast drugi dzień to koncert laureatów oraz koncert zespołów artystycznych MCK.

(emk)



Wakacje z harcerzami

Nasi harcerze przy pomocy finansowej miasta Leżajska (w ramach realizacji
zadania publicznego – przeciwdziałanie patologiom) organizują obóz harcerski
w Jarosławcu.
Termin: 25 czerwca – 8 lipca br.
Zapewniamy:
• pełne wyżywienie (4 posiłki dziennie), • zakwaterowanie w namiotach typu NS (300 metrów od plaży),
• ubezpieczenie NNW, • transport, • profesjonalna opieka medyczna i wychowawcza, ratownik WOPR,
• wycieczki piesze i autokarowe, • gry i zabawy, konkursy z nagrodami.
Organizatorem wyjazdu jest ZHP Hufiec Leżajsk.
Karty kwalifikacyjne można pobrać w MCK (pok. 50).
Szczegółowe informacje uzyskać można:
• strona internetowa www.wakacje.zhp.lezajsk.pl
• Damian Dec, tel. 607 084 524.
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 sport
Karate

Mistrzostwa Podkarpacia
Dorobek zawodników Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate, kierowanego przez sensei Dariusza Burdę, był w XIII Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w Karate Kyokushin imponujący – 6 złotych,
5 srebrnych i 9 brązowych medali!
Zawody odbyły się sobotę, 16 kwietnia br. w Pilźnie. W mistrzostwach brało udział 242 zawodników z 12 klubów
zrzeszonych w Podkarpackim Okręgowym Związku Karate.
W konkurencji kumite złote medale
zdobyli: Maciej Jeziorowski, Natalia
Stachula i Hubert Fleszar, natomiast
w kata – Bartosz Tłuczek, Magda Zielińska i Kajetan Walawski. Drużynowo
Leżajski Klub Kyokushin Karate zajął 2
miejsce ustępując tylko jednym punktem „łączonej” ekipie z Krosna.
Ponadto w zawodach uczestniczyli,
zawodnicy: Emilia Goc, Julia Żak, Łukasz
Fleszar, Oskar Szczuka, Karol Maczała,
Mateusz Zieliński, Wojciech Kozłowski.
Sędziowie to: Sensei, Pepe i sekundanci:
Jabu, Melon, Naczelny oraz niezawodni
rodzice. Zawodnikom gratulujemy osiągniętych sukcesów, a pozostałym dziękujemy za pomoc i wsparcie naszego
klubu. Osu!
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Wyniki indywidualne naszych zawodników
Magdalena Zielińska
Bartosz Tłuczek
Kajetan Walawski
Natalia Stachula
Hubert Fleszar
Maciej Jeziorowski
Paula Majder
Izabela Dec
Wiktor Tokarz
Beniamin Szczuka
Katarzyna Burda
Anna Szczuka
Maryla Leszczak
Monika Zielińska
Filip Czaban
Oskar Bąk

1 miejsce w kata dziewcząt 2002 i młodsze
1 miejsce w kata chłopców 2002 i młodsi
1 miejsce w kata chlopców 2000–2001
1 miejsce w kumite kadetek 1998–1999
1 miejsce w kumite kadetów 1998–1999
1 miejsce w kumite młodzików 1996–1997
2 miejsce w kata dziewcząt 2000–2001
2 miejsce w kumite dziewcząt 2000–2001
2 miejsce w kata młodziczek 1996–1997
2 miejsce w kumite młodziczek 1996–1997
2 miejsce w kumite młodzików 1996–1997
3 miejsce w kumite kadetów 1998–1999
3 miejsce w kata kadetów 1998–1999
3 miejsce w kumite kadetek 1998–1999
3 miejsce w kata kadetek 1998–1999
3 miejsce w kumite dziewcząt 2000–2001
3 miejsce w kata dziewcząt 2000–2001
3 miejsce w kumite młodziczek 1996–1997
3 miejsce w kata chlopców 2000–2001
3 miejsce w kumite kadetów 1998–1999

Wyniki drużynowe:
1. Krosno – 55 pkt., 2. Leżajsk - 54 pkt., 3. Jasło – 47 pkt., 4. Brzozów- 15 pkt., 5.
Tarnobrzeg – 14 pkt., 6. Przeworsk – 11 pkt., 7. Dębica – 10 pkt., 8. Pilzno – 7 pkt.,
9. Nowa Dęba – 4 pkt., 10. Brzostek – 3 pkt., 11. Kolbuszowa – 0 pkt., 12. Krosno
Budo – 0 pkt.



Bieżnie Ryszarda Drypsa

Długodystansowiec Ryszard Dryps z Leżajska nie rezygnuje ze swej pasji i nadal
bierze udział w różnego rodzaju zawodach biegaczy. W tym roku 26 lutego podczas
Halowych Mistrzostw Polski Weteranów w LA w Spale w biegu na 1000 m zdobył złoty medal i puchar za najlepszy wynik w biegach średnich. Dwa tygodnie później w
dniach 15–20 marca br. brał udział w Halowych Mistrzostwach Europy Weteranów w
LA w Ghent w Belgii. W finale biegu na 1500 m (w tej konkurencji startowało 47 zawodników) zajął 6. miejsce.
Teraz przygotowuje się do występu na Mistrzostwach Polski Weteranów w LA, które odbędą się w Zielonej Górze, oraz do zaplanowanych na wrzesień Europejskich Igrzysk Weteranów w Lignano we Włoszech.
Rok 2011 jest ostatnim rokiem startów Ryszarda Drypsa w kategorii M-50, co oznacza
grupę mężczyzn w wieku 46–50 lat. W przyszłym roku w Mistrzostwach Świata Weteranów
wystąpi już w kategorii M-55. Jak zwykle w barwach Leżajska i swego zakładu pracy czyli
„Hortino”. Powodzenia!

Przebiegł półmaraton

Wicemistrzowie
z Leżajska

Zawodnicy Leżajskiego Klubu Kyokushin
Karate startowali 30 kwietnia br. w Baja w IV
Międzynarodowych Mistrzostwach Węgier
Karate Kyokushin IKO. Wywalczyli w sumie
sześć medali: 1 złoty, 4 srebrne i 1 brązowy.
Izabela Dec zajęła pierwsze miejsce w
konkurencji kumite semi kontakt juniorek;
wygrała trzy walki, w tym w finale pokonała zawodniczkę z Rosji. Drugie miejsce w kumite semi kontakt juniorów młodszych zajął Maciej Jeziorowski, który w bardzo ładnym stylu wygrał trzy walki przez ippon. Klasę i ładny styl pokazał Marcin Olszowy, który po zwycięskich czterech pojedynkach zdobył drugie miejsce w kumite full kontakt seniorów do 70 kg. Konrad Kowalski wygrał
trzy walki i w ogólnej klasyfikacji zajął trzecie
miejsce w kumite full kontakt seniorów do 70
kg. Krzysztof Zając zdobył drugie miejsce w
kumite full kontakt seniorów do 80 kg. Iwona
Turosz uplasowała się na drugim miejscu w
kumite full kontakt seniorek do 55 kg.
W Mistrzostwach startowało ponad 150
zawodników z Polski, Rosji, Serbii i Węgier.
Organizatorem była Węgierska Organizacja
Karate Kyokushin IKO kierowana przez sensei Robert Kern 4 Dan. Jednym z sędziów Mistrzostw był sensei Dariusz Burda reprezentujący Leżajsk, który jest sędzią międzynarodowym karate kyokushin IKO. Sekundantem naszych zawodników był senpai Piotr
Jeziorowski.
Marcin Olszowy, Iwona Turosz i Krzysztof
Zając zdobywając tytuły wicemistrzowskie
w Międzynarodowych Mistrzostwach Węgier uzyskali kwalifikacje do wagowych Mistrzostw Europy, które odbędą się 28 maja
br. w Padwie – Włochy.

Rekordowa liczba uczestników, rekordowa liczba kibiców na trasie, rekordowe wyniki i rekordowo niska temperatura – tak w skrócie można by podsumować 6. Półmaraton Warszawski, który odbył się w niedzielę, 27 marca br. na ulicach Warszawy. Dystans 21,097 km pokonało 4698 osób, co jest nowym historycznym rekordem frekwencji wśród półmaratonów w Polsce.
Na starcie przy Placu Zamkowym stanęli zawodnicy z kilkudziesięciu krajów. Wśród nich
cała elita polskich długodystansowców oraz 6 biegaczy z Leżajska. Trasa wiodła najciekawszymi ulicami miasta i przez dwa mosty.
Kenijczyk Sammy Kigen Korir z rewelacyjnym czasem 1:01:18 ustanowił nowy rekord trasy. Tak szybko w Polsce jeszcze nie biegano! Za nim na mecie pojawili się kolejni zawodnicy z Kenii i Polski.
Za plecami czołowych zawodników trwała zacięta walka o najlepsze czasy i lokaty reprezentantów Leżajska. Na 81 miejscu z bardzo dobrym czasem 01:19:54 metę przekroczył wielokrotny medalista Ryszard Dryps, zajmując drugie miejsce w kategorii wiekowej. Pozostali
zawodnicy z Leżajska zajęli kolejno: 244 miejsce – Wojciech Stadnik (01:27:51), 1170 miejsce – Ryszard Hryniewski (01:43:22), 1474 miejsce – Witold Urban (01:46:35), 1545 miejsce
– Zbigniew Pucia (01:47:30), 3001 miejsce – Konrad Kowalski (02:02:30).
Wyniki mają dla każdego zawodnika ogromne znaczenie, ale przecież samo ukończenie
tego morderczego biegu na tak długim dystansie już jest sukcesem!
Każdy zawodnik na mecie otrzymał pamiątkowy medal, z zwycięzcy – puchary i nagrody pieniężne. Wielu biegaczy wyjechało z Warszawy z życiowymi rekordami a także wielkimi wrażeniami.

(dd)

sensei Dariusz Burda
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 zdrowie i uroda

Przyjęcia ogrodowe

Spotkania rodzinne i towarzyskie przy grillu lub
ognisku mają wielu zwolenników wśród osób w każdym wieku. Po długiej zimie, chłodnej wiośnie tęsknimy za aromatem i smakiem grillowanego mięsa i
pieczonych kiełbasek.
Przemysł spożywczy oferuje nam mieszanki
przypraw i ziół do przygotowania wieprzowiny,
drobiu czy ryb przed pieczeniem. Odpowiednio
dobrane ilości sproszkowanych warzyw i przypraw podkreślają smak gotowych potraw. Każde z nich ma dobroczynne działanie na przewód
pokarmowy np. majeranek, gałka muszkatołowa, pieprz, chilli, jałowiec – przyspiesza trawienie, rozmaryn, bazylia, kminek – wzmacnia żołądek, kardamon, bazylia – likwiduje wzdęcia,
czosnek, rozmaryn – poprawia pracę wątroby i
trzustki, cząber – zapobiega niestrawności.
Przed grillowaniem można samodzielnie
przyprawić mięsa wykorzystując pojedyncze
zioła i przyprawy. Dobrze przyprawione, pikantne mięsa, ostre sosy, musztardy, smakują
nam dorosłym. Ale często uczestnikami plenerowych biesiad są dzieci. Dla nich i dla osób starszych, lub wszystkich, którzy ze względów medycznych nie powinni używać ostrych przypraw,
należy przygotować potrawy delikatniejsze.
Gdy zaspokoimy pierwsze smaki na pieczone karkówki, żeberka, kiełbaski, warto spróbować pieczonych warzyw, ziemniaków a nawet
owoców. Często piecze się je w folii, co sprawia, że są bardziej soczyste i lżej strawne. Najczęściej przyprawia się je ziołami, które poprawiają smak i uwydatniają aromat równocześnie
ułatwiają trawienie, wspomagają wydzielanie
soków żołądkowych i pracę jelit. Zioła i przyprawy szczególnie świeże zawierają cenne witaminy, sole mineralne, błonnik, garbniki, olejki

Gdy cera woła pić
Nawilżaj ją tonikami przygotowanymi z sezonowych warzyw i owoców lub
ziołowymi lotionami. Nie będzie już taka
sucha, a przy okazji dostarczysz jej niezbędnych witamin i mikroelementów.
Twarz stanie się nie tylko jędrna, ale uzyska także ładny, zaróżowiony kolor.
Kiedyś kobiety wklepywały w twarz rozcieńczone nalewki, białe wino lub wodę z sokiem z
cytryny, by ujędrnić skórę. I słusznie – kwaśny
odczyn tych płynów pomagał zachować na powierzchni naskórka ochronną warstwę lipidów,
która sama jest lekko kwaśna. Dzięki temu cera
pozostawała zdrowa świeża i nawilżona.
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Udka pieczone na grillu
Składniki: 8 udek kurczaka, sól. Marynata:
6 łyżek oleju, 6 łyżek sosu sojowego, 1 łyżeczka papryki w proszku, 1 łyżeczka musztardy, 3
łyżeczki koncentratu pomidorowego, 1 posiekana młoda cebulka ze szczypiorkiem, 1 posiekany ząbek czosnku, rozmaryn, trochę tymianku. Wykonanie: Z podanych składników wymieszać marynatę i zalać nią umyte udka kurczaka. Udka obrócić kilkakrotnie w marynacie.
Przed pieczeniem osuszyć je papierowym ręcznikiem, ułożyć na natłuszczonym ruszcie. W czasie pieczenia polewać marynatą, piec z każdej
strony 15–20 minut. Przed podaniem posolić
wg smaku. Można podawać z upieczonymi na
grillu kolbami kukurydzy, pomidorami i pszennym pieczywem.

Żeberka marynowane w piwie
Składniki: około 1,2 kg żeberek, sól, pieprz.
Marynata: 1,5 szklanki jasnego piwa, łyżka majeranku, łyżeczka kminku, pół łyżeczki rozmarynu, kilka ziaren jałowca, 3–4 liście laurowe. Sos
do smarowania: pół szklanki jasnego piwa, 3
łyżki oleju, 3 ząbki czosnku, sól. Wykonanie:
osuszyć umyte żeberka, pokroić na porcje, posypać solą, pieprzem, ułożyć warstwami w głębokiej salaterce. Każdą warstwę posypać roztartymi ziołami wymieszanymi z jałowcem i pokruszonymi liśćmi laurowymi. Zalać piwem (żeberka powinny być „zatopione”), przykryć je na 24
godz. wstawić do lodówki. Czosnek przecisnąć
przez praskę, wymieszać z solą, piwem i olejem.
Wyjąć żeberka z marynaty, wytrzeć je papierowym ręcznikiem, posmarować czosnkową bejcą, ułożyć na ruszcie grilla i upiec na złoty kolor.
W czasie pieczenia mięso kilkakrotnie przewracać i smarować. Podawać z pieczonymi ziemniakami i surówkami.
Szaszłyki owocowe
Składniki: 2 krążki ananasa z puszki, 3 brzoskwinie z puszki, 2 banany, 2 pomarańcze, pokrojone w plastry, 50 g mandarynek z puszki pokrojonych w plasterki, 40 ml winiaku, 60 g cukru, 1 łyżeczka cynamonu, szczypta imbiru. Wykonanie: owoce pokroić na kawałki, zanurzyć
przez chwilę w alkoholu i nabić na 4 szpikulce.
Obtoczyć w cukrze wymieszanym z cynamonem
i imbirem. Piec na grillu, aż cukier zbrązowieje.
Grillowane pomidory
Składniki: 6 pomidorów, 3 ząbki czosnku, trochę świeżego oregano, 3 dag masła, sól,
pieprz. Wykonanie: umyć i osuszyć pomidory,
naciąć na krzyż po stronie przeciwnej do ogonka (miejsce z ogonkiem ostrożnie wyciąć). Posiekać czosnek, rozetrzeć z solą, posmarować
pomidory w miejscu nacięcia. Posypać oregano, solą i pieprzem, na każdym pomidorze położyć kawałeczek masła. Grillować około 5 minut (najlepiej na tacce aluminiowej).
Tosty z camembertem i borówkami
Składniki: 4 kromki pieczywa tostowego,
4 połówki gruszek z puszki, 1 ser camembert,
30 g masła, 8 łyżeczek borówek ze słoika. Wykonanie: kromki chleba opiec z jednej strony, następnie posmarować ją masłem. Połówki
gruszek pokroić w plasterki, ułożyć na przypieczonej stronie tostów , obłożyć borówkami. Camembert pokroić w plasterki i rozłożyć na kromkach. Piec przez chwilę na grillu, najlepiej pod
przykrywą.

• Sokiem z ogórka samym lub wymieszanym
w równych proporcjach z gliceryną i wodą różaną przecieraj twarz 2–3 razy dziennie.
• Pół szklanki soku z ogórków połącz z połową szklanki soku marchwiowego. Dodaj trochę
soku z cytryny. Nałóż tonik na twarz i poczekaj
aż wyschnie. Na koniec przemyj twarz przegotowaną wodą.
• Opłukane liście kapusty włóż do sokowirówki. Otrzymanym sokiem przecieraj twarz 2–
3 razy w ciągu dnia. Jeżeli masz skórę podrażnioną słońcem, sok wymieszaj z pianą ubitą z
białka, nałóż na 15–20 minut i następnie zmyj
przegotowaną wodą.
• Sparz migdały, obierz je ze skórki, utłucz w
moździerzu na miazgę i dolej wody destylowanej (proporcje: 50 g migdałów na 1 l wody). Lotion ten świetnie działa na skórę delikatną, lekko podrażnioną opalaniem.
• Do szklanki mleka dodaj sok z całej cytryny,
przelej do garnuszka i wstaw na gaz. Po zagotowaniu ścięte mleko odcedź, a do serwatki dodaj
łyżeczkę spirytusu. Zmywaj twarz rano i wieczorem, szczególnie jeśli masz tłustą cerę.

• Weź dwie łyżki kwiatu rumianku, 1 łyżkę liści podbiału, 100g wody destylowanej, 10 kropli azulanu, 20g spirytusu (70 procentowego).
Zioła wsyp do naczynia, zalej wodą destylowaną z dodatkiem alkoholu i postaw na noc. Następnie przecedź płyn przez gazę dodaj azulanu, dokładnie wymieszaj. Tonik ten nadaje się
dla cery wrażliwej.
• Weź po łyżeczce korzenia ślazu, kwiatu lipy,
dodaj łyżeczkę miodu, zalej wszystko szklanką
wody i gotuj pod przykryciem 10 minut. Odstaw, aby płyn naciągnął, potem odcedź i zlej
do buteleczki, którą przechowuj w lodówce. Płynem tym nacieraj twarz po każdym jej umyciu.
• Pół szklanki posiekanej natki pietruszki zalej szklanką wrzątku. Odstaw do ostudzenia, a
następnie odcedź i przelej do zakręcanej butelki. 2–4 razy dziennie przemywaj twarz i dekolt
płatkiem waty zwilżonym tonikiem.
• 3 łyżki świeżych lub 2 łyżki suszonych liści
mięty zalej szklanką wrzątku. Parz pod przykryciem 10 minut. Wystudź, odcedź i przelej do butelki (zakręcanej lub z rozpylaczem). 2–5 razy
dziennie przemywaj twarz i dekolt lub rozpylaj go na skórze.

eteryczne i wiele innych substancji o udowodnionych właściwościach leczniczych np. tymianek, kardamon mają działanie uspakajające, cynamon działa rozgrzewająco, kurkuma i imbir
obniżają ciśnienie, a estragon i tymianek wspomagają odchudzanie. Estragonem można też
zastąpić w potrawach, sól i pieprz. Na końcowy
smak grillowanych mięs wpływa też przetrzymanie ich w marynatach i zaprawach. Powinny
zawierać składnik, który spowoduje „skruszenie”
mięsa np. sok z cytryny, ocet lub alkohol, przyprawy smakowe jak: czosnek, imbir, majeranek,
pieprz oraz składnik słodki – cukier, miód, dżem
morelowy, który „złamie” pikantny smak wcześniejszych dodatków.
Pełnię smaków docenimy podając do mięs
tzw. dipy czyli sosy: czosnkowy, pomidorowy
lub inne łagodne z dodatkiem koperku, posiekanych świeżych ogórków czy rzodkiewek. W
oczekiwaniu na koniec pieczenia mięs, można
podać zielone sałaty przyprawione sosem vinaigrette lub też obrane, pokrojone w cząstki
lub kawałki pomidory, ogórki, papryki, rzodkiewki, dla smaku i ozdoby, posypane posiekanym szczypiorkiem, cybuchami lub zieloną pietruszką.
Oprócz soków, wód mineralnych, kompotów
podawanych dla ugaszenia pragnienia można
zaproponować gościom koktajle owocowe lub
mleczne. Podane w wysokich szklankach, z kolorowymi rurkami na pewno znajdą amatorów
nie tylko wśród dzieci. Jeszcze pieczywo, bułeczki, kolorowe serwetki,a na wieczór świece ogrodowe dla dopełnienia nastroju i nasze popołudniowe spotkanie przy grillu pozostawi na długo aromatyczne i apetyczne wspomnienie.
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W Nordic Walking
– co jest ważne?
Wiele osób zaczyna uprawiać relaks „spacer z kijkami”, pytania jakie zadają osoby
chcące spróbować tego relaksu są przeróżne. Wracam do artykułu z zeszłego roku właśnie na temat Nordic Walking, w którym postaram się odpowiedzieć na większość z Państwa pytań.
Nordic Walking to typowo wytrzymałościowe
ćwiczenie, marsze trwają stosunkowo długo,
co oznacza, że niewygodny kijek oraz niedostateczna technika jego używania oraz złe obuwie
mogą spowodować urazy przeciążeniowe i obniżyć komfort uprawiania tej dyscypliny. Ceny
kijków w zależności od zawartości włókien węglowych, wahają się od 100 zł do 400 zł.
Wybierając długość kijka powinniśmy wziąć
pod uwagę takie czynniki jak: wzrost osoby,
długość kroku, ruchomość w stawach, proporcje kończyn, poziom sprawności fizycznej, długofalowe cele treningowe, umiejętności techniczne, rodzaj nawierzchni i terenu.
Długość
Właściwa długość kijka do Nordic Walking
związana jest ze wzrostem osoby. Kijkiem o odpowiedniej długości można odpychać się za linią tułowia, a zatem w odepchniecie zaangażowane mogą być mięśnie kończyn górnych,
barków oraz górnej części pleców. Długość kijka może być mierzona przy pomocy ręki przywiedzionej do ciała oraz zgiętej pod kątem 90
stopni, kiedy uchwyt rękojeści kijka jest rozluźniony, a kijek bez „bucika asfaltowego” oparty o
podłoże pod kątem prostym. Osoba z większym
doświadczeniem w Nordic Walking lub mająca
większą sprawność fizyczną może wybrać kijek
trochę dłuższy.
Podczas nauczania techniki Nordic Walking
początkowo dobiera się kijki o 5cm krótsze, a
po dobrym opanowaniu techniki stosuje się kijki właściwej długości lub o 5cm dłuższe. Trenujący sam decyduje, jaka długość kijka jest dla
niego najlepsza, aby czuł się komfortowo. Dostępne na rynku kije teleskopowe mają regulowaną długość, ale nie są tak trwałe.
Przy doborze długości kijka możemy także
posłużyć się diagramem. Zawsze jednak należy wziąć pod uwagę inne czynniki oraz mieć indywidualne podejście do każdego trenującego.
W przypadku, gdy nie mamy dostępu do diagramu, możemy posłużyć się następującym diagramem:

Trzon kijka
Trzon kijka powinien być lekki i elastyczny.
Materiał, z którego jest wykonany powinien wytrzymać działanie nawierzchni o różnym podłożu oraz nacisk osób o różnym ciężarze ciała,
co stanowi również czynnik bezpieczeństwa. W
dolnej części kijka najważniejszy jest jego wąski koniec zwany grotem. Dobrze zaprojektowany grot wbija się w grunt pod właściwym
kątem i nie ślizga się. Używany jest do chodzenia po miękkim terenie lub na śliskich i ośnie-

Witam w kolejnym wydaniu BM. Przypominam wszystkim szachistom o IX Międzynarodowym Turnieju Szachowym o
Puchar Burmistrza Miasta Leżajska, dla
dzieci, młodzieży i dorosłych „O UŚMIECH
DZIECKA 2011”, który odbędzie sie 29 maja
2011r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku. Serdecznie zapraszam do udziału w tym
turnieju. Szczegółowy komunikat znajduje
się na stronie internetowej www.uks.vel.pl.
Polecam także rozwiązanie kolejnych szachowych zadań.
Powodzenia!!!
Mat w dwóch posunięciach. (zaczynają białe)
Zadanie 1.

żonych drogach w zimie. Trenując na twardych
nawierzchniach, nakładamy na grot „asfaltowe
buciki”, które absorbują uderzenie o podłoże i
umożliwiają skuteczne odpychanie się.
Uchwyt
Jedną z ważnych cech kijka jest system pasków mocujących rękę w rękojeści. Paski muszą
Zadanie 2.

być mocne, solidnie wykonane i dobrze pasować do ręki, aby można było swobodnie chwytać rękojeść kijka. Odpychając się kijkiem za linią tułowia, zewnętrzna część dłoni opiera się
na pasku rękojeści, a palce rozluźniają uchwyt.
Wygodny pasek musi być zatem także miękki
i pozbawiony szwów, które mogłyby obcierać
rękę i zakłócać krążenie krwi. Pasek powinien
także posiadać możliwość regulacji stosownie
do wielkości dłoni, co umożliwia pewny chwyt.

Zadanie 3.

Rodzaje końcówek

Indeks Karbonowy
Indeks karbonowy został stworzony po to,
aby umożliwić najwłaściwszy dobór kijków.
Biorąc pod uwagę ciężar ciała oraz częstotliwość treningów, Indeks (CI) określa jaki model
kijków jest odpowiedni do indywidualnych potrzeb użytkowników. Indeks karbonowy opisuje charakterystykę trzonka kijka, tj. zawartość
włókien węglowych, sztywność, trwałość oraz
ciężar kijka. Trzon kijka oprócz włókien węglowych zawiera także włókna szklane, które są
mniej wytrzymałe na wszelkiego rodzaju obciążenia. Im więcej włókien szklanych, tym kijek jest cięższy oraz bardziej podatny na uszkodzenie. Natomiast w kijkach z przewagą włókien
węglowych jest odwrotnie, są lżejsze i o wiele
bardziej wytrzymałe. Wskaźnik CI waha się od
100 do 1000, gdzie na przykład wartość 1000
oznacza 100% zawartości włókien węglowych.
Można by rzec, że kijek z takim Indeksem Karbonowym jest nie do zdarcia.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z ostatniego kącika
szachowego w BM
Zad. 1 Wh8+, K:h8, Hh7 - mat, zad. 2
We8+, K:e8, He7 – mat,  zad. 3 Hh7+, K:
h7, Gf7 – mat  zad. 4 Wh4+, K:h4, Hh3 –
mat.

Andrzej Mazurkiewicz
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 na ryby
Rekord Polski?
Prima aprilis!

Niestety, w naszej Florydzie nie pływa tak duży szczupak, o jakim pisaliśmy w ostatnim BM. Znam łowcę szczupaka, złowionego we „Florydzie”, który miał ok. 9 kg. Być
może złowiono większe okazy, ale nikt się tym nie chwalił. Jeśli jest taka osoba i chciałaby się pochwalić taką rybą,
proszę o kontakt.

Wyniki zawodów

A oto relacja kol. Wiesława Furmańskiego z zawodów:
„Zawody o Mistrzostwo Koła w Drgającej Szczytówce”. 1.
Paweł Burek 2025 pkt., 2. Stanisław Czerniecki 1685 pkt.,
3. Zygmunt Kwieciński 1530 pkt.
W niedzielę, 10 kwietnia br. na zalewie Floryda w Leżajsku odbyły się zawody wędkarskie o Mistrzostwo Koła PZW
w Leżajsku w „drgającej szczytówce”. Zbiórka uczestników
nastąpiła o godz. 6. Pomimo bardzo nieciekawej pogody,
która nie wróżyła złapania niczego innego prócz kataru,
na wyznaczonym miejscu stawiło się dwudziestu zawodników. Zbiornik został podzielony na dwa sektory rozlokowane po dłuższych brzegach zalewu. Po rozlosowaniu miejsc
wszyscy rozeszli się na stanowiska i po sygnale zezwalającym na zanęcanie, z proc poszybowały wcześniej ulepione
kule okraszone różnymi tajemnymi ekstraktami. Kolejny
sygnał i łowienie rozpoczęło się na dobre. Tym razem do
wody wyleciały przynęty i nastąpiło oczekiwanie na pierwsze zdobycze. Ani niska temperatura - około 5 stopni, ani
ostry północny wiatr, ani co jakiś czas zacinający deszcz w
niczym nie zniechęciły i nie zmniejszyły stopnia rywalizacji w zdobyciu mistrzowskiego tytułu. Problem jedynie był
w tym, w jaki sposób i jakim zapachem sprowokować rybę
do skosztowania przynęty. Po kilkunastu minutach pierwsze szczytówki zadrgały i siatki zaczęły zapełniać się płotkami. Karpie niestety tym razem nie dopisały. Co prawda
co jakiś czas wyginały wędki, jednak żaden nie przekraczał
wymiaru ochronnego, więc nie mógł dostarczyć punktów
startującym w zawodach.
Po zakończeniu pierwszej tury uczestnicy mogli posilić się
przygotowaną przez organizatorów gorącą kiełbasą oraz porównać uzyskane wyniki. Najskuteczniejszymi w pierwszej
części zawodów okazali się: w sektorze pierwszym kol. Stanisław Czarniecki uzyskując 1030 pkt. kol. Zbigniew Zalot 625
pkt. i kol. Leszek Flak – 510 pkt. W sektorze drugim najlepsze wyniki uzyskali: kol. Paweł Burek 1010 pkt. kol. Zygmunt
Kwieciński 1000 pkt i kol. Maciej Kucharski 595 pkt.
Druga tura po zmianie sektorów wyłoniła już najlepszych. Mistrzem Koła został Paweł Burek który zdublował
wcześniej uzyskany wynik i łączną ilością 2025 pkt. wygrał
zawody. Drugie miejsce uzyskał kol. Stanisław Czarniecki z
ilością 1685 pkt. a trzecie kol. Zygmunt Kwieciński z 1530 pkt.

Zwycięzca drugiej tury w drugim sektorze Zbigniew Pawul
zajął ostatecznie czwarte miejsce z liczbą 1240 pkt., a piąte
w ogólnej klasyfikacji z 1120 pkt. kol. Leszek Flak.
Zawody zakończyły się o godz. 13,30. Fotoreportaż z kompletem zdjęć można zobaczyć pod adresem https://picasaweb.google.com/wifer6. Zachęcam wszystkich do uzupełniania już istniejących tam albumów a także do wspólnego
tworzenia nowych.
* * *
Poniżej kolejna część Regulaminu amatorskiego Połowu
Ryb. Dzięki „BM” możemy przybliżyć te przepisy, w kolejnych
miesiącach, omówimy też najważniejsze jego postanowienia. Jeśli ktoś miałby jakieś wątpliwości im pytania proszę o
kontakt poprzez e-mail.

Regulamin
Amatorskiego Połowu Ryb
(cz. 2)

V. DOZWOLONE METODY POŁOWU
1. Metoda gruntowo-spławikowa.
1.1. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną.
1.2. Uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku.
1.3. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest
do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:
a) łowiąc z brzegu – 10 m
b) między łodziami lub brodząc – 25 m
c) między łodzią, a wędkującymi z brzegu – 50 m
2. Metoda spinningowa.
2.1.Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest
na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną
sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki.
W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince.
2.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest
do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:
a) łowiąc z brzegu lub brodząc – 25 m
b) łowiąc z łodzi – 50 m
3. Metoda trolingowa.
3.1. Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę, zakończoną linką z jedną sztuczną
przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki, holowaną za napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem pływającym. Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych.

3.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany
jest zachować minimalną odległość 50 m od innych wędkujących.
4. Metoda muchowa.
4.1. Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na
jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek
o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej
niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą – przy
czym każdy haczyk nie może posiadać więcej niż dwa ostrza,
rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód
koła o średnicy 30 mm. Inne linki niż sznur muchowy w tej
metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej
długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur
muchowy. Na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją
przedmiotów.
4.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości od innych wędkujących;
a) z brzegu lub brodząc – 25 m,
b) z łodzi – 50 m.
5. Metoda podlodowa.
5.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną - inną
niż mormyszka – dozwolone jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na
dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci
jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.
5.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie
większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie
mniejszą niż 1 m.
5.3.Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.
5.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy
uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy
przechowywać w pojemnikach.
5.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m od innych wędkujących.
5.6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako
przynęty.

(c.d.n.)

Wodom Cześć!
Stanisław „Esox” Mączka
www.pzw.org.pl/1324
www.pzw.org.pl/1295
stanisław.maczka@interia.pl
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Innocenty XIII
Wśród obrazów, współtworzących wystawę pamiątek po
sławnych Bernardynach i dobrodziejach zakonu, ważną pozycję zajmuje portret Innocentego XIII.
Twarz papieża przedstawiona jest en face. Światło, padające
z lewej strony, wydobywa z mroku kontury wysokiego, nieznacznie pomarszczonego czoła, tłuste, nieco obwisłe i przekrwione
policzki, gruby nos, usta z ogromnymi, lekko złożonymi czerwonymi wargami oraz brodę z czytelną przedziałką, ujętą od dołu wydatnym podbródkiem. Najbardziej czytelnym akcentem twarzy
są szeroko otwarte oczy, wpatrzone w widza szarymi połyskującymi
źrenicami, podkreślone grubymi
powiekami, zwieńczone wyrazistymi konturami uniesionych wysoko
krzaczastych brwi. Głowę papieża
okrywa purpurowe camauro wykonane z czerwonego aksamitu z białą gronostajową otoczką. Ramiona
dostojnika, zwrócone nieznacznie
w lewo, przykrywa mozzetta uszyta
z karmazynowego jedwabiu, tworząca pelerynkę – tradycyjny elementem pozaliturgicznego ubioru biskupów Rzymu. Piersi zdobi
bogato haftowana stuła.
Postać oddana jest na gładkim
ciemnym tle. Na dole portretu
widnieje inskrypcja: INNOCENTIVS
XIII PONT. MAX Toti[us] ORDINIS
F.F. MINORVM S.P. FRANCISCI PATER VERE AMANTISSIMVS. Qui ejusdem ordinis Generale Capitulum,
ob varias temporum calamitates
celebrari plus quam per „xx” annos
inter missum, primo sui pontificatus anno, per speciale Apostolicum
Breue Rom[an]æ celebrandum indixit anno vero 2-do [secundo]
eidem capitulo, Romæ, in Ecclesia S. MARIÆ de Ara Cæli celebrato assistentibus I.V.S.R.E. cardinalibus Præses dignissimus ut antea proposuit, sic feliciter præsto adluit dignanter[que] præfuit
ac profluit. VIVAT IS EXTENTVM FELIX VALIDVS[que] PER ÆVVM
INSERTAT HVNC CÆLO PONTIFICALIS AMOR.
Michelangelo dei Conti urodził się 13 maja 1655 r. w Poli koło
Palestriny. Pochodził z książęcej rodziny. Był synem księcia Poli
Carlo II Conti di Segni, potomkiem rodu, do którego należał m.in.
papież Innocenty III (zm. 1216). Kształcił się w kolegium jezuickim w Anconie, następnie w rzymskim Uniwersytecie La Sapienza, gdzie obronił doktorat obojga praw. Papież Aleksander VIII
nadał mu tytuł tajnego szambelana i domowego prałata. Wysłał go z misją internuncjusza do Wenecji, by przekazał doży weneckiemu specjalnie pobłogosławiony hełm i sztylet. Mianował
go komisarzem contra bannitos w Państwie Papieskim, referendarzem Trybunału Sygnatury Apostolskiej Kurii Rzymskiej, a od
sierpnia 1691 r. gubernatorem Acoli. Urząd gubernatora pełnił
również w Frosinone, Campania e Maritima i Viterbo.
W czerwcu 1695 r. otrzymał nominację na arcybiskupa tytularnego Tarso. Konsekrowany został w Rzymie 16 czerwca przez
kardynała Galeazzo Marescottiego. Wówczas też powołano go
na asystenta Tronu Papieskiego. Był nuncjuszem w Szwajcarii
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i Portugalii. 7 czerwca 1706 r. otrzymał godność kardynalską,
z tytułem prezbitera SS. Quirico e Giulitta. W styczniu 1709 r.,
po zakończeniu misji dyplomatycznej w Portugalii, powierzono mu biskupstwo Osimo, a w sierpniu 1712 r. biskupstwo Viterbo e Toscanella. W styczniu następnego roku został kamerlingiem Kolegium Kardynalskiego, a w 1714 r. kardynałem-protektorem Królestwa Portugalii przy Stolicy Apostolskiej. Z powodu
choroby, w marcu 1719 r., zrezygnował z pasterzowania w Viterbo. Być może stan jego zdrowia stał się istotnym argumentem
dla uczestników konklawe, którzy po długich i trudnych obradach trwających dwa miesiące, 8 maja 1721 r. powierzyli mu
ster Kościoła. Był to kompromisowy wybór papieża „przejściowego”. Kardynał Conti, na cześć Innocentego III, przyjął imię Innocentego XIII.
Zgodnie z oczekiwaniami nie był to długi pontyfikat. Nowy
papież dążył do załagodzenia konfliktów powstałych za jego
poprzedników. W tym celu, już w 1721 r., wyniósł do godności kardynalskiej francuskiego ministra Guillaume Dubois, w rok
później przekazał w lenno cesarzowi Karolowi VI królestwo Neapolu i Sycylii, skłaniając go do wyrzeczenia się nadzoru nad
Kościołem sycylijskim. Mimo uległości papież utracił wpływy w księstwach Parmy i Piacenzy, bezskuteczne okazały się także jego pertraktacje w sprawie usunięcia wojsk
okupacyjnych z Comacchio. Choć
uznał i poparł aspiracje Jakuba III
do tronu Anglii i Szkocji, nie udało
mu się polepszyć sytuacji katolików
angielskich. Znany był ze swej niechęci do jezuitów. Powodem takiego stanu rzeczy stało się nieprzestrzeganie przez misjonarzy tego
zakonu postanowień bulli Klemensa XI w sprawie używania tzw. rytu
chińskiego. Wzbogacił Bibliotekę
Watykańską o zbiory numizmatów
i cenne wschodnie rękopisy. Zmarł
w Rzymie 7 marca 1724 r.
Konterfekt eksponowany w Muzeum nawiązuje do wielu zachowanych portretów Innocentego XIII.
Stanowi cenny dokument wielu
związków tego papieża ze środowiskiem franciszkańskim. Wskazuje na
rozwój nabożeństwa do Najświętszego Imienia Jezus, którego szczególnymi propagatorami w średniowieczu byli św. Bernardyn ze Sieny
i jego uczeń, św. Jan Kapistran, założyciel pierwszego na terenie Polski klasztoru Obserwantów Franciszkańskich (w Krakowie pod
Wawelem), zwanych tradycyjnie Bernardynami oraz, reprezentujący tę społeczność, św. Szymon z Lipnicy. O ile Klemens XII
(zm. 1534) pozwolił na osobne oficjum i Mszę św. o Imieniu Jezus, o tyle Innocenty XIII w 1721 r. rozciągnął to święto na cały
Kościół. Tenże papież w 1723 r. potwierdził prawa Bernardynów
do utraconego niegdyś przez nich klasztoru toruńskiego. Dzięki dokumentowi w tej sprawie, złożonemu w nuncjaturze warszawskiej, Bernardyni odzyskali wspomniany konwent.
Największą wartość dokumentu, ukazującego rzeczywisty
związek Innocentego XIII z zakonem franciszkańskim, posiada
jednak łacińska inskrypcja, która każe widzieć w nim przyjaciela po ojcowsku traktującego Braci Mniejszych. Tekst wspomina
również o kapitule generalnej, zwołanej w rzymskim konwencie franciszkańskim przy kościele S. Mariae de Ara Caeli, której
obrady przypadły w drugim roku jego panowania. Wówczas Innocenty XII wydał specjalne brewe. Malarz, reprezentując uczucia swych współbraci, życzył papieżowi długiego, pełnego miłości pontyfikatu.
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