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13 czerwca br. w Sali Posiedzeń Urzędu 
Miejskiego w Leżajsku odbyła się niezwykła 
uroczystość. Przez burmistrza Piotra Urbana 
podjęte zostały pary małżeńskie, które obcho-
dziły w tym roku pięćdziesiąte i sześćdziesiątą 
rocznicę ślubu.

Z tej okazji uhonorowane zostały „Me-
dalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 
Jubilatom wręczył je burmistrz Leżajska Piotr 
Urban. 

60-lecie pożycia obchodzili Państwo Ka-
tarzyna i Władysław Dubielowie, natomiast 
50-lecie - Państwo Wiesława i Zbigniew Dzi-
mirowie, Maria i Bronisław Kusy, Bronisława 
i Leokadiusz Lachowie, Maria i Franciszek 
Mazurkowie (nieobecni na uroczystości ze 
względów zdrowotnych) oraz Halina i Ludwik 
Więcławowie.

Jest nam miło poinformować, że dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku MARIA HOROSZKO, została uhonorowana indywidualną 
Nagrodą Zarządu Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury za całokształt działalności. Wręczenie nagród odbyło się 26 czerwca br.  
w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

Biuro Prasowe UMWP, fot. Sebastian Kieszkowski

WIELKIE JUBILEUSZE

LAUREATKA NAGRODY W DZIEDZINIE KULTURY

TALENT ROKU

DZIEŃ ZA DNIEM

Spotkanie odbyło się w miłej i sympa-
tycznej atmosferze. Były gratulacje, życzenia, 
kwiaty, upominki od Burmistrza Miasta. Po 
części oficjalnej jubilaci zostali zaproszeni na 

wspólny poczęstunek, któremu towarzyszyły 
chwile wspomnień.

(ep)
fot. Leszek Piątkowski

W siódmej edycji konkursu Talent Roku 
zwycięzcą został RAFAŁ ĆWIEK, uczeń Gim-
nazjum Miejskiego w Leżajsku.

Ten zaszczytny tytuł, statuetkę „Młody 
Talent” i czek na 2000 złotych otrzymuje pod 
koniec roku szkolnego uczeń, którego wybiera 
Kapituła konkursu – najwybitniejszy, wyróż-
niający się nie tylko znakomitymi wynikami 
w nauce, ale też mający zainteresowania wy-
kraczające daleko poza wymagania szkolnego 
programu nauczania.

Cele konkursu Talent Roku, zapisane  
w regulaminie, to: promocja najzdolniejszych 
uczniów, wyzwalanie u młodego człowieka 
możliwości twórczych, tworzenie pozytyw-
nych wzorców do naśladowania, docenienie 
zasług i dokonań uczniów, prezentacja dorob-
ku uczestników konkursu, wymiana doświad-
czeń.

Honorowy patronat nad konkursem ogło-
szonym przez Burmistrza Leżajska sprawuje 
od początku Podkarpacki Kurator Oświa-
ty. W skład Kapituły, która wybiera laureata 
konkursu wchodzą: przedstawiciel Kurato-
rium Oświaty w Rzeszowie, przedstawiciel 
Burmistrza Miasta Leżajska, dyrektorzy szkół 

podstawowych i gimnazjum w mieście. Oni 
też zgłaszają kandydatów do tej prestiżowej 
nagrody.

W tegorocznej edycji wpłynęło 5 wnio-
sków – cztery ze szkół podstawowych i jedna 
z gimnazjum. Po ich analizie Kapituła wyło-
niwszy laureata nagrody Talent Roku, posta-
nowiła przyznać jeszcze 4 wyróżnienia. Prze-
mawiały za tym wysokie wyniki kandydatów 
w konkursach przedmiotowych na szczeblu 

wojewódzkim. Wyróżnienia zdobyli: Jakub 
Stępniowski – SP 1, Michał Sroka – SP 2 oraz 
Joanna Upchurch i Robert Higgins z SP 3. Na-
grody wręczone zostały 24 czerwca br. przez 
burmistrza Piotra Urbana i dyrektora ZOE-
-ASiP Janusza Orłowskiego w Szkole Podsta-
wowej nr 1, która tego roku była gospodarzem 
uroczystości podsumowującej osiągnięcia 
uczniów w minionym roku szkolnym.

(bwl), fot. Barbara Woś-Lisiecka 

Od lewej: K. W. Dubielowie, M. Siuzdak (USC), burmistrz P. Urban, B. L. Lachowie, W. Z. Dzimirowie, 
H. L. Więcławowie, M. B. Kusy.      
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gnięcie podwyższonego powszechnego wie-
ku emerytalnego określonego dla mężczyzny 
miały ustalone prawo do okresowej emerytury 
kapitałowej. 

W celu ustalenia emerytury w powszech-
nym wieku emerytalnym określonym dla 
mężczyzn, ZUS dokona z urzędu ponownego 
obliczenia przysługującej im dotychczas eme-
rytury z FUS, uwzględniając w podstawie ob-
liczenia emerytury środki zewidencjonowane 
na subkoncie w ZUS (w tym środki z OFE). 
Taka ponownie obliczona emerytura nie może 
być niższa niż suma dotychczas pobieranych: 
emerytury z FUS i okresowej emerytury ka-
pitałowej.

Czytelnicy pytają…
• W sierpniu kończę podwyższony wiek emery-

talny, określany dla mężczyzn. Pobieram emery-
turę z FUS oraz emeryturę okresową. Czy muszę 
składać wniosek, aby od sierpnia ZUS ustalił mi 
nową wysokość emerytury? 

Emerytura docelowa będzie ustalona przez 
ZUS bez konieczności składania jakiegokolwiek 
wniosku przez kobiety pobierające okresowe 
emerytury kapitałowe.

• Jestem członkiem OFE i w tym roku wybie-
ram się na emeryturę. Jak będzie obliczona? Czy 
jako członek OFE, będę musiała złożyć o emerytu-
rę dwa wnioski: w ZUS i OFE? 

Wystarczy, że złoży Pani jeden wniosek  
w ZUS. Organ rentowy ustali Pani prawo do 
emerytury z ZUS, (której wysokość będzie 
ustalona w oparciu o kapitał początkowy i zgro-

KĄCIK RZECZNIKA ZUS, OGŁOSZENIA

EMERYTURY OD CZERWCA 2014 R.
Od czerwca 2014 r. przyznawane są pierwsze 

emerytury w powszechnym wieku emerytal-
nym przewidzianym dla mężczyzn, z uwzględ-
nieniem - w podstawie ich obliczenia - środków 
zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS,  
w tym środków przeniesionych z otwartych 
funduszy emerytalnych. Emerytury te przysłu-
gują ubezpieczonym, którzy są członkami OFE 
i osiągnęli podwyższony powszechny wiek eme-
rytalny określony dla mężczyzn. 

Emeryturę w powszechnym wieku emery-
talnym określonym dla mężczyzn mogą otrzy-
mać kobiety i mężczyźni urodzeni w I kwarta-
le 1949 r., którzy wiek emerytalny wynoszący 
65 lat i 5 miesięcy ukończą w okresie: czerwiec 
- sierpień 2014 r.

Emerytura przysługuje w przypadku, gdy 
kobieta lub mężczyzna - po ukończeniu pod-
wyższonego powszechnego wieku emerytal-
nego określonego dla mężczyzny: 

• złoży po raz pierwszy wniosek o emery-
turę, 

• zostanie im przyznana z urzędu emerytu-
ra, w związku z ukończeniem tego wieku. 

Emerytura zostanie obliczona poprzez po-
dzielenie sumy środków zewidencjonowanych 
na koncie i subkoncie w ZUS, w tym kwoty 
środków przeniesionych z OFE oraz zwalo-
ryzowanego kapitału początkowego przez 
właściwą liczbę miesięcy średniego dalszego 
trwania życia. 

Emerytura zostanie również ustalona dla 
kobiet, które do dnia poprzedzającego osią-

„ALKOHOL – OGRANICZONA DOSTĘPNOŚĆ”
Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku podobnie jak w roku ubiegłym, prze-

prowadzi działania profilaktyczne pod nazwą „Alkohol-ograniczona dostępność”. 
W ramach tej akcji kontrolowane będą miejsca sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Alkohol niejednokrotnie jest przyczyną wypadków, źródłem patologii spo-
łecznych i przestępczości. Stanowi szczególne zagrożenie dla młodych ludzi, dla-
tego ważne jest fizyczne ograniczanie jego dostępności.

Funkcjonariusze Policji wspólnie z przedstawicielami Miejskich i Gminnych 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzać będą kontro-
le w ramach akcji „Alkohol-ograniczona dostępność”. Kontrolowane będą pla-
cówki handlowe, lokale gastronomiczne i rozrywkowe w zakresie przestrzegania 
prawa wynikającego z przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi.

Kontrole dotyczyć będą w szczególności: • ujawniania przypadków spożywa-
nia alkoholu w sklepach i w ich najbliższym otoczeniu • ujawniania przypadków sprzedaży i podawania alkoholu osobom niepełnoletnim • ujaw-
niania przypadków nieuwidaczniania w miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych informacji o szkodliwości spożywania alkoholu

W razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy wyciągane będą konsekwencje prawne. Przedsiębiorcy naruszający prawo mogą stracić 
zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

asp. mgr Krzysztof Ficek Rzecznik Prasowy KPP Leżajsk

madzone składki emerytalno-rentowe) oraz do 
okresowej emerytury kapitałowej, której wyso-
kość będzie obliczona na podstawie środków 
zgromadzonych na subkoncie (w tym przenie-
sionych z OFE). 

Wypłata emerytury okresowej będzie przy-
sługiwała do osiągnięcia podwyższonego po-
wszechnego wieku emerytalnego przewidzia-
nego dla mężczyzn. Po osiągnięciu tego wieku 
wysokość emerytury będzie ponownie ustalona 
na podstawie sumy zgromadzonych składek 
na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, kapitał 
początkowy oraz środki zewidencjonowane na 
subkoncie. 

• Czy ZUS ma obowiązek ustalić kapitał po-
czątkowy wszystkim ubezpieczonym?

Kapitał początkowy obliczany jest osobom, 
które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. oraz 
opłacały składki na ubezpieczenie społeczne lub 
pozostawały w zatrudnieniu przed 1 stycznia 
1999 r. Przed 1999 r. ZUS nie był zobowiązany 
do prowadzenia indywidualnych kont ubezpie-
czonych. Z tego względu za okresy pracy (ubez-
pieczenia) przypadające przed 1999 r. odtwa-
rzana jest teoretyczna składka na ubezpieczenie 
społeczne poprzez obliczenie kapitału począt-
kowego. Od 1999 r. ZUS ewidencjonuje skład-
ki na ubezpieczenie emerytalne każdej osobie 
podlegającej ubezpieczeniom społecznym na 
indywidualnym koncie ubezpieczonego. 

Małgorzata Bukała
Rzecznik Prasowy Oddziału ZUS w Rzeszowie

SANEPID INFORMUJE
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku informuje, że rozpoczęła się ogólnoeuropejska kampania informacyjna „Stres  

w pracy? Nie, dziękuję!”, która trwać będzie do końca 2015 roku.
Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat stresu i zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy oraz zachęcenie pracodaw-

ców, kierowników oraz pracowników i ich przedstawicieli do prowadzenia współpracy oraz korzystania z prostych, praktycznych narzędzi  
i wytycznych w zakresie zarządzania tymi zagrożeniami.

W Europie stres zajmuje drugie miejsce (po zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego) wśród najczęściej zgłaszanych proble-
mów zdrowotnych związanych z pracą zawodową. Według szacunków Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy, 50-60% utraconych dni 
roboczych może być spowodowanych stresem związanym z pracą. Dlatego tworzenie środowiska pracy o korzystnym wpływie psycho-
społecznym przyczynia się do poprawy stanu zdrowia pracowników i ich wydajności, a tym samym poprawia wyniki danej organizacji  
i społeczeństwa rozumianego jako całość.

Więcej informacji o działaniach kampanijnych znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem: 
https://www.healthy-workplaces.eu/pl 
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SPOTKANIA

Iskierka 2014
Cieszący się sympatią w środowisku leżaj-

skim Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Iskier-
ka” obchodził w tym roku już 28 urodziny. 

Od 1987 r. każdego roku w czerwcu 5 i 6 
– letnie przedszkolaki prezentują swoje wo-
kalne talenty na scenie domu kultury. I jak to 
jest na prawdziwym festiwalu, śpiewanie od-
bywa się na „żywo”. Aby jednak móc wystą-
pić, maluchy muszą najpierw przebrnąć przez 
sito eliminacji w przedszkolach, a później 
(raz w tygodniu przez prawie dwa miesiące) 
uczestniczyć w próbach stopniowo przygoto-
wujących do występu finałowego, oglądanego 
przez widzów.

Przez 28 lat pod szyldem „Iskierki” wy-
stąpiło już kilkaset dzieciaków z Leżajska  
i okolic. Tego roku podczas przeglądu kon-
kursowego 12 czerwca, zaprezentowało się 20 
małych wokalistów z leżajskich przedszkoli: 
Przedszkola Miejskiego nr 2 „Promyczek”, 
Przedszkola Miejskiego nr 3 „Bajka”, Przed-
szkola Miejskiego nr 4 oraz Niepublicznego 
Przedszkola Sióstr Służebniczek. Ich wy-
stęp oceniało Jury, w skład którego weszli 
wokaliści i muzycy: Ilona Wdowiak, Mał-
gorzata Bucior, Piotr Szpara i Edward Ho-

roszko - przyznając miejsca i wyróżnienia: 
Grand Prix Festiwalu zdobyła Pola Grabarz  
z PM Nr 2 „Promyczek”, I miejsce – Zuzanna 
Jajak z PM nr 4, II miejsce – Izabela Staroń  
z NPSS, III miejsce – Wiktoria Kiełbowicz  
z PM nr 3 „Bajka”. Wyróżnienia zaś otrzymali: 
Róża Jaworska – NPSS, Aleksandra Piechow-
ska – PM nr 4, Maja Żuraw – PM nr 2, Julia 
Wołowiec– PM nr 3, Gabriela Dolecka – PM 
nr 2, Julia Paładiczuk – PM nr 3, Marcel Kotu-
ła – PM nr 2 i Paweł Jagustyn – PM nr 4.

Występujących oceniało również Jury 
Dziecięce - wokalistki Grupy Wokalnej „Me-
ritum”: Patrycja Tabin, Weronika Kuczek  
i Zuzanna Kopyt. Nagrodę Jury Dziecięcego 
otrzymał Marcel Kotuła. Przyznawaną od 
kilku lat Nagrodę Dyrektora MCK z rąk Ma-
rii Horoszko otrzymała Kornelia Czerniecka  
z PM nr 2, a Nagrodę Burmistrza Leżajska 
Piotr Urban wręczył Tymonowi Kyci z PM nr 3.

Ulubienicą publiczności i zdobywczynią 
prestiżowej Nagrody Publiczności została Iza-
bela Staroń z NPSS.

Drugi dzień Festiwalu, 15 czerwca br. to 
koncert laureatów z ogłoszeniem wyników  
i oczywiście oczekiwane przez wszystkich na-

grody, których – jak co roku – było tyle, że aż 
brakowało rąk. W tym dniu wystąpił również 
dla dzieci Teatrzyk „Promyczek” z Oddziału 
Przedszkolnego szkoły Podstawowej w Brzy-
skiej Woli oraz z MCK ZP i T „Mała Leliwa”,  
a jurorki Jury Dziecięcego Patrycja, Weronika 
i Zuzanna zaśpiewały piosenki. 

Miła atmosfera, szczęśliwe, uśmiechnięte 
buzie dzieciaków i wspomnienia na wiele lat – 
to przede wszystkim podziękowanie dla orga-
nizatorów i sponsorów – fundatorów nagród  
i całego Festiwalu.  

Festiwal „Iskierka 2014” wspierali leżajscy 
darczyńcy: Urząd Miejski w Leżajsku, BMF 
Polska Sp. z o.o., Nadleśnictwo Leżajsk, Ma-
rek Ordyczyński radny Powiatu Leżajskiego, 
Lekarze z Przychodni „Pod Klasztorem”.

Wszystkim sponsorom za życzliwość  
i zrozumienie Miejskie Centrum Kultury w Le-
żajsku składa serdeczne podziękowania. Ser-
deczne podziękowania składamy także dyrek-
torom i nauczycielom leżajskich przedszkoli 
za współpracę przy organizacji Festiwalu. 

Elżbieta Kuźma
Zdjęcia Adam Kuźma

Organizatorzy festiwalu. Od lewej: A. Rydz, 
B. Urbański, E. Kuźma, burmistrz P. Urban Marcel Kotuła Pola Grabarz
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wychowawców i podopiecznych, włodarzy  
i obywateli miast, miasteczek i wsi, zatem do 
każdego we wspólnej sprawie promowania 
MODY NA ŻYCIE BEZ UZALEŻNIEŃ, na 
życie bez przemocy fizycznej i psychicznej, na 
życie godne i odpowiedzialne, którego warto-
ścią jest wolność. Zastępca burmistrza Leżaj-

SPOTKANIA

Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa” działający 
przy MCK w tym roku odwiedził kolejny euro-
pejski kraj. W dniach 3-12 lipca grupa młodzie-
żowa wzięła udział w VIII Międzynarodowym 
Festiwalu Folklorystycznym BALKAN FOLK 
FEST w Kiten – na samym południu Bułgarii, 
nad brzegiem Morza Czarnego.

Festiwal BFF trwa tam przez cały tury-
styczny sezon: od 15 czerwca do 5 września. 
Każdego roku bierze w nim udział ponad 200 
zespołów, które wymieniają się przez cały ten 
czas. Koncerty odbywają się wieczorami, na 
otwartych scenach w kilku nadmorskich mia-
stach. Poprzedza je uroczysta parada przez 
miasto, która ściąga rzesze widzów: zarówno 
mieszkańców, jak i turystów. „Leliwa” wystę-
powała w Kiten i dwukrotnie w Primorsku. 
Muzyka i tańce z różnych krajów, a także 
niezmiennie piękna pogoda sprawiają, że pu-
bliczność ciekawa kultury innych narodów 
zawsze dopisuje. 

W programie przygotowanym na Festiwal 
„Leliwa” zaprezentowała tańce narodowe: po-
loneza z mazurem oraz tańce i przyśpiewki 

ZPiT „LELIWA” W KITEN

„PROFILAKTYKA A TY” W BIBLIOTECE PUBLICZNEJModa na życie bez uzależnień, a więc życie 
bez narkotyków, alkoholu, bez przemocy. Ta-
kim przesłaniem rozpoczął się 14 czerwca br. 
„Ogólnopolski Głos Profilaktyki”, której inicja-
torem jest Komenda Główna Policji. W Leżaj-
sku przedsięwzięcie było realizowane w MCK 
- Bibliotece Publicznej im. Stanisława Wyspiań-
skiego.

Podczas tej akcji uczestnicy prezento-
wali twórczą profilaktykę. Zaprezentowano 
wystawę plakatu profilaktycznego, spektakl  
o tolerancji w wykonaniu młodzieżowej gru-
py teatralnej z Kuryłówki oraz rozmowy  
o profilaktyce z udziałem członków Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, psychologa, nauczycieli i policjantów. 
Działania te na terenie powiatu leżajskiego zo-
stały poprzedzone zajęciami profilaktycznymi 
dla uczniów szkół mającymi im uświadamiać 
mnogość zagrożeń i ich skutki. Zaproszenie 
do udziału w Ogólnopolskim Głosie Profi-
laktyki skierowane było do rodzin, dzieci, 

ska Marek Karakuła odczytał Odezwę społecz-
ności PAT, wyjaśniającą cel Ogólnopolskiego 
Głosu Profilaktyki.

Symbolem tej wolności był GEST bicia 
serca wykonywany przez 60 sekund - jedno-
cześnie przez wszystkich uczestników tej akcji  
w całym kraju 14 czerwca br. o godz. 16.00. 
Ten gest nazywany jest ZRYWEM WOL-
NYCH SERC. Serc wolnych od przemocy  
i uzależnień. Serc wrażliwych na drugiego 
człowieka. Serc zdrowych i odpowiedzial-
nych. Serc ceniących własną wolność. Głów-
nym inspiratorem do wzięcia udziału w tego-
rocznym Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki  
w Leżajsku była Komenda Powiatowa Policji. 
W spotkaniu w Bibliotece Publicznej uczestni-
czyli - prowadzący spotkanie komisarz Adam 
Kopacz i aspirant Krzysztof Ficek.

(bp)

rzeszowskie. Występy były bardzo udane, ze-
spół znakomicie oddał urok polskiego folklo-
ru, a piękne, bogate stroje przyciągały uwagę 
publiczności. Młodzież wszędzie przyjmowa-
na była bardzo serdecznie, z powodzeniem 
promując nasze miasto, region i kraj. Miała 
również okazję poznać kulturę przyjaznych 
nam Bułgarów oraz folklor taneczny innych 
państw, których zespoły uczestniczyły w Fe-
stiwalu.

Wyjazd do Bułgarii, to także nagroda za 
wieloletnią pracę w zespole. Czas wolny mło-
dzież spędzała na kąpielach i plażowaniu nad 
ciepłym Morzem Czarnym, a wieczory na 
dyskotekach organizowanych dla uczestników 
Festiwalu. Dodatkową atrakcją była wyciecz-
ka do antycznego miasta Nesebar („perełka” 
Bułgarii), rejs po dzikiej, malowniczej rzece 
Ropotamo w Parku Narodowym „Ropotamo”, 
kilkugodzinny pobyt w ogromnym i bardzo 
atrakcyjnym nasebarskim aquaparku oraz rejs 
pirackim statkiem po Morzu Czarnym. Jedy-
nie kilkudziesięciogodzinna droga była nieco 
nużąca (1.700 km w jedną stronę), ale postój  

z noclegiem w rumuńskim, zabytkowym Bra-
sov i spacer po starówce dostarczył również 
ciekawych wrażeń (tu znajduje się Strada Sforii 
- najwęższa uliczka w Europie oraz największa 
budowla sakralna Rumunii - Czarny Kościół). 
Także „ścieżka strachu” obok Zamku Drakuli  
w Bran była niezwykłym przeżyciem. A poza 
tym te 1.700 km przejechanych przez całą Sło-
wację, Węgry, Rumunię i Bułgarię – malownicze 
doliny i górskie serpentyny, ogromne łany sło-
neczników, panorama mijanych miasteczek i wsi 
- to również niezapomniane doznania. 

„Leliwa” mogła wziąć udział w Festiwalu 
dzięki pomocy sponsorów, którzy wspierają 
zespół finansowo – są nimi: 1. Elektrociepłow-
nia Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie, 2. Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Leżajsku, 3. BMF Polska Sp.  
z o.o., 4. Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku, 
5. Bank Spółdzielczy w Leżajsku, 6. Pan Marek 
Olekszyk – Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie, 
7. Państwo Krystyna i Henryk Bereziewicz. Mło-
dzież oraz instruktorzy i opiekunowie “Leliwy” 
serdecznie dziękują za zrozumienie i wsparcie.

Elżbieta Kuźma



Biuletyn Miejski8

Wiceburmistrz Leżajska MAREK KARAKUŁA mówi o budowie 
obwodnicy miasta Leżajska oraz inwestycjach w mieście, jakie po-
czyniono w tym roku i jakie są w trakcie realizacji. 

• Budowa drugiego etapu obwodnicy naszego miasta zbliża się ku 
końcowi. Na wiaduktach prowadzone są prace stricte wykończeniowe. 
Wszystkie prace żelbetowe przy obu wiaduktach zostały zakończone. 
Prowadzone są prace związane z montażem balustrad, barier. Wykona-
ne są antykorozyjne zabezpieczania powierzchni schodów skarpowych 
dla obsługi i do ewakuacji, montowane jest oświetlenie. Na wiaduk-
cie nad torami zamontowane zostały ekrany przeciwporażeniowe nad 
trakcją kolejową – prace trwały nocami, przez cały tydzień w lipcu nie 
jeździły w nocy pociągi. Wykonano zabezpieczenia antykorozyjne mo-
stów. Na drugim moście, w okolicy ogródków działkowych, zamonto-
wane zostało odwodnienie obiektu. Pokryto asfaltem  drogę dojazdo-
wą do ogródków działkowych. Na całej długości drogi położona jest 
podbudowa bitumiczna. Prowadzone są teraz roboty wykończeniowe 
przy rondach i poboczach, umacnianie rowów, humusowanie skarp, 
utwardzanie poboczy, montaż barier drogowych, montaż słupów 
oświetleniowych. Jak zapewnia wykonawca, firma Dragados, na prze-
łomie października i listopada ruch samochodowy zostanie całkowicie 
przełożony na obwodnicę.

• Zakończony został remont drugiego odcinka drogi krajowej – uli-
cy Mickiewicza. W ubiegłym roku ulica ta została wyremontowana od 
Rynku do krzyżówki z ulicą św. Jana z Dukli. W lipcu tego roku wyko-
nano kolejny etap - od krzyżówki z ulicą św. Jana z Dukli do szpitala. To 
zadanie wykonywała firma Dragados, która buduje II etap obwodnicy. 

• Inwestycją największą, która w budżecie miasta zajmuje pierwszą 
pozycję, jest budowa targowiska miejskiego przy ulicach Kopernika 
i Curie-Skłodowskiej. Realizacja tego zadania dobiega końca. Wyko-
nano prace ziemne, nową kanalizację deszczową. Całość targowiska 
będzie zadaszona, z każdego dachu woda będzie odprowadzona do 
kanalizacji deszczowej. Powstanie 56 pawilonów handlowych i jeden 
pawilon z węzłem sanitarno-administracyjnym. Na targowisko bę-
dzie 8 wejść, trzy korytarze o szerokości 3 metrów. Prócz tego będą 
też stoły przeznaczone dla okazjonalnych sprzedawców – tzw. sprzedaż 
z ręki - dla rolników, działkowców, którzy wcześniej rozkładali towar 
na chodnikach - głównie jajka, owoce leśne, grzyby. W nowo wybudo-
wanym targowisku miejsca najmą dotychczasowi sprzedawcy. Targo-
wisko zajmować będzie powierzchnię 744 metrów kw. Każdy pawilon 
będzie zasilany w energię elektryczną, zadaszenia przejść będą wyko-
nane z poliwęglanu. Można powiedzieć, że handlujący będą pracować 
w komfortowych warunkach. Jest to inwestycja miejska realizowana w 
ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiej-
skiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, dofinanso-
wana w kwocie 1 mln złotych. Miasto wyłożyło na nią 650 tysięcy zło-
tych. Oprócz targowiska powstanie 30 miejsc parkingowych od strony 

Domu Kultury i od strony Starostwa Powiatowego. Parking od strony 
Zespołu Szkół Technicznych pozostanie.

• Inwestycja, która „wskoczyła” w trakcie roku to przebudowa 
Placu Jaszowskiego i ulica Garncarska - w budżecie Państwa po-
jawiły się dodatkowe środki z programu Narodowy Program Prze-
budowy Dróg Lokalnych tzw. schetynówki. Na ulicy Garncarskiej i 
Placu Jaszowskiego wykonywana jest nowa nawierzchnia i chodni-
ki z kostki brukowej. Zostanie wykonana zatoka parkingowa na 30 
miejsc postojowych. Dla bezpieczeństwa mieszkańców a szczególnie 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 przejście w stronę miasta  będzie 
dodatkowo oznakowane - podświetlane przez solary. Koszt całego 
przedsięwzięcia to 460 tysięcy złotych. Miasto ze swego budżetu wy-
łożyło 230 tys. zł a pozostałe 230 tys. zł przekazał Skarb Państwa, bo 
dofinansowanie w przypadku schetynówek wynosi 50 procent kosz-
tów. W poprzednich trzech latach również korzystaliśmy z takiego 
dofinansowania i dzięki temu wyremontowane zostały takie ulice, 
jak: Leśna, Podleśna w tamtym roku, wcześniej Skłodowskiej i Jana  
z Dukli oraz Klasztorna, Hutnicza, Żeromskiego. Każdego roku stara-
my się wykorzystywać takie możliwości dofinansowania. 

• Do końca sierpnia będzie wykonany remont ulicy Kopernika. 
Jest to główna droga osiedlowa między blokami. Cała ulica Kopernika 
pokryta zostanie nową nawierzchnią, dodatkowo będzie remontowana 
kanalizacja deszczowa. W sumie to 2120 metrów kwadratowych na-
wierzchni. 

• Powstał parking dla samochodów pomiędzy blokami przy ulicy 
Mickiewicza 55 a 57 - zadanie to obejmowało wykonanie 10 miejsc 
parkingowych. Dziś widać, jak bardzo były one tam potrzebne. Gdy 
zwolni się teren pomiędzy Domem Kultury a blokiem przy Mickiewi-
cza 63a, zajmowany obecnie przez kupców, którzy przeniosą się do pa-
wilonów po oddaniu targowiska, odzyskamy 30 miejsc parkingowych. 
A jeśli dodamy do tego oddane w zeszłym roku parkingi koło MCK  
i nowo powstały parking przy targowisku, to – jak sądzę - zaspokoi to 
potrzeby mieszkańców tej okolicy. Będziemy w dalszym ciągu w miarę 
potrzeb mieszkańców rozbudowywać sieć parkingów w naszym mie-
ście. 

• W tym roku został wyremontowany chodnik przy ulicy Kołłą-
taja. Z jednej strony ulicy były tam schody bardzo już zdewastowane. 
Zadanie polegało na rozebraniu chodnika i ponownego jego ułożenia. 
Cała powierzchnia to około 270 m kw. Dodane zostały nowe obrzeża. 
Jest to przejście ważne, szczególnie ze względu na dzieci, bo prowadzi 
w stronę Ogródka Jordanowskiego.

• Przebudowa ulicy Zielonej. W zeszłym roku była wykonana 
część tej ulicy od Sielanki do ulicy Borki. Na tyle pozwalały możliwości 
finansowe. W tym roku zostało zakończone to zadanie - do ulicy Borki. 
Prace będą kontynuowane; zależy nam na tym, by ulice Zieloną po-
przez Słoneczną połączyć z Siedlanką. W miarę posiadanych środków 

INWESTYCJE W MIEŚCIE

GOSPODARKA



9Biuletyn Miejski

domo, że część wody opadowej z obwodnicy będzie trafiać do Jagody. 
Jako Miasto o regulację tego odcinka potoku staraliśmy się już wcześniej 
w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych. Co roku 
znaczny fragment potoku jest regulowany. W poprzednich latach były to 
odcinki od Sanu w górę Jagody. 

• W trakcie roku złożyliśmy wniosek z Miejskim Centrum Kultury 
na doposażenie Domu Kultury w wentylację i klimatyzację. Firma, 
która wygrała przetarg czeka na pozwolenie na budowę i natychmiast 
przystąpi do realizacji tego zadania. Otrzymaliśmy na ten cel 150 tys. 
złotych od ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Z tych fundu-
szy zostanie wykonana wentylacja i klimatyzacja sali widowiskowej, 
atrium tanecznego, klimatyzacja w sali małych form i serwerowni,  
a także podest sceniczny w sali małych form oraz system alarmowy ca-
łego Domu Kultury.

• Przejazd kolejowy do Przychojca. Jest to inwestycja na terenie 
Leżajska, ale wiąże się z drogą powiatową - dotyczy przejazdu kolejo-
wego w kierunku Przychojca. Przypomnę, że w trakcie projektowania 
obwodnicy Leżajska Zarząd PKP stwierdził, że zamyka obydwa prze-
jazdy: jeden koło Pilcha na drodze krajowej w kierunku na Sarzynę  
i drugi w kierunku Przychojca. W okolicy wiaduktu nad torami kole-
jowymi nie przewiduje się ruchu pieszego, a przecież on nie zniknie. 
Przynajmniej jeden przejazd kolejowy należało zachować, by stwo-
rzyć warunki przemieszczania się pieszych, rowerzystów w stronę 
miasta, pielgrzymek do bazyliki. W związku z tym samorządy trzech 
gmin: Miasto Leżajsk, Gmina Leżajsk i Starostwo Powiatowe zawar-
ły porozumienie, że każda z tych gmin w swoim budżecie przeznaczy 
90 tysięcy złotych na przebudowę przejazdu kolejowego z Leżajska na 
Przychojec. W dniach 18 – 29 sierpnia br. przeprowadzony zostanie 
remont tego przejazdu, który otrzyma tzw. kategorię B. Oznacza to, że 
nie będzie drużnika, a zapory będą opuszczane automatycznie na sy-
gnał o zbliżającym się do przejazdu pociągu.  Te trzy samorządy wy-
kazały dużą determinację, żeby utrzymać ów przejazd, gdyż z punktu 
widzenia mieszkańców Przychojca, rowerzystów, pielgrzymów jest to 
bardzo ważny punkt. Dodatkowo istotny jest on również w związku  
z ustaleniami tras rowerowych przechodzących przez cztery wojewódz-
twa południowo-wschodniej Polski, w tym przez przejazd kolejowy 
Przychojec – Leżajsk, który nagle Polskie Koleje Państwowe chciały zli-
kwidować. Od 1 września w tej części komunikacyjnej miasta zostanie 
wprowadzona kolejna zmiana organizacji ruchu ze względu na budowę 
dróg i rond przez wykonawcę obwodnicy Leżajska.

• Trwają prace związane ze zbrojeniem terenu na gruntach poscale-
niowych między ulicami Sandomierską a Ogrodową. Są to ulice: Kroku-
sowa, Fiołkowa, Bławatkowa, Tulipanowa, Kwiatowa – wykonywana jest 
kanalizacja i wodociągi dla przyszłych mieszkańców – część z nich już 
tam mieszka, inni są w trakcie budowy domów. Wykonawcą jest Miejski 
Zakład Komunalny, który prowadzi tę inwestycję z własnych środków. 
Do wykonania w tym roku jest wodociąg o długości 482 metry i kanali-
zacja sanitarna o długości 437 metrów. Kolejne prace nad uzbrojeniem 
terenów po scaleniach gruntów przewidziane są na przyszły rok przy 
ulicy Łagodnej i Zacisznej. 

• Do wykonania na ten rok zostały jeszcze prace przy ulicy Sporto-
wej - ułożenie chodnika o powierzchni 382 m kw. Dla poprawienia bez-
pieczeństwa wymagane było na łuku drogi przełożenie dwóch ogrodzeń. 

• We wrześniu wykonana będzie budowa około 100 metrów bieżą-
cych o szerokości 5 metrów ulicy Błonie.

• Kolejnym zadaniem ujętym w budżecie jest położenie nawierzch-
ni poliuretanowej pod boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 3.  
W nowym roku szkolnym dzieci będą mogły już korzystać z odnowio-
nego boiska.

• Przewidziane jest dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej przy 
ulicy Długiej. Zakres zadania obejmuje wybudowanie kanalizacji sa-
nitarnej o długości 102 metrów między ulicą Długą a ulicą Podolszyny 
oraz budowę wodociągu o długości 200 metrów.

• Przy okazji budowy obwodnicy powstało kilka dróg serwisowych. 
Chcemy je połączyć tak, aby stworzyć z nich sieć bezpiecznych tras dla 
piechurów czy rowerzystów, na których nie ma wielkiego ruchu samo-
chodów.

• Przygotowujemy się do remontu placu wewnętrznego ratusza przed 
wejściem do Urzędu Stanu Cywilnego. Odczyszczona zostanie kostka 
brukowa i odnowiona ściana po przeciwnej stronie wejścia do USC. 
W ubiegłym roku przeprowadzony został emont wnętrz Urzędu Stanu 
Cywilnego. Teraz chcielibyśmy, aby również i droga do niego nabrała 
odpowiedniego wyglądu.

• Korzystając z okresu wakacyjnego w Przedszkolu Miejskim nr 3 
„Bajka” wykonano prace remontowe polegające na pokryciu całego da-
chu dwuwarstwową papą termozgrzewalną i wymianie podłóg z PCV  
w salach dydaktycznych.

w następnych budżetach chcielibyśmy zamknąć tę inwestycję, żeby ten 
rejon miasta miał drogę z prawdziwego zdarzenia.

• Kolejnym zadaniem inwestycyjnym jest remont chodnika przy 
ulicy 11 listopada. Kilka lat temu zbudowany został chodnik po stro-
nie sklepu PSS i szkoły, a druga strona pokryta była płytami chodni-
kowymi, które z czasem popękały, chodnik stał się niebezpieczny dla 
przechodniów. W tym roku Rada zdecydowała o przeprowadzeniu re-
montu tego chodnika. I tak chodnik wzdłuż ulicy 11 Listopada otrzy-
mał nową nawierzchnię od Domu Pielgrzyma po przejazd pod Czer-
wonym Mostem po jednej i drugiej stronie. To zadanie obejmowało 
ułożenie kostki brukowej o powierzchni 800 metrów kw. Prace zostały 
zakończone w czerwcu.

• Skatepark. W tym roku zamontowano pierwsze urządzenia na 
placu przewidzianym pod Skatepark dla młodzieży. Zostały zamonto-
wane cztery urządzenia: bank ramp, funbox z grindboxem i rurą, qu-
oter pipe, rail. Jest to zaczątek tego, w co chcemy wyposażyć ten plac. 
Młodzieży jeżdżącej na rolkach, deskach, rowerach, hulajnogach jest 
sporo. Dostrzegamy jej potrzeby. Jest to inwestycja oczekiwana od 
dłuższego czasu. W miarę możliwości będziemy uzupełniać wyposa-
żenie tego placu. Na razie jedna strona skateparku służy do jazdy bez 
przeszkód, a druga przeznaczona jest dla młodzieży, która chce wyko-
nywać ewolucje. Miasto na inwestycję tę wydało prawie 34 tys. złotych. 
Skatepark znajduje się w okolicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji, gdzie w pobliżu krytej pływalni znajdują się boiska do piłki siat-
kowej i wielofunkcyjne oraz – wybudowane przez Starostwo – boisko 
„Orlik”. W tym kompleksie sportowo-rekraecyjnym mogłaby powstać 
też siłownia na wolnym powietrzu dla seniorów. Czynimy starania  
w tej sprawie, złożyliśmy wniosek w Programie PZU „Trasa zdrowia”  
i mamy nadzieję na pozytywne zakończenie. 

• Regulowany jest potok Jagoda na odcinku 200 metrów od obwod-
nicy do ulicy Reja. Jest to kontynuacja prac wykonywanych sukcesyw-
nie na tym potoku przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Rzeszowie. Ustawiczna regulacja tego potoku jest koniecz-
na, żeby zapobiec problemom, jakie mogą powstać po gwałtownych 
ulewach. Teraz uwaga poświęcona jest okolicy obwodnicy, bo wia-

GOSPODARKA
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w SZKOŁACH

Tuż przed oficjalnym zakończeniem roku szkolnego, 24 czerwca br. odbyła się uroczystość 
uhonorowania najlepszych uczestników międzyszkolnych konkursów wiedzy, które pod patro-
natem burmistrza Leżajska organizowane są każdego roku dla uczniów szkół podstawowych 
naszego miasta. Każdego roku gospodarzem spotkania jest inna szkoła. W tym roku była nim 
Szkoła Podstawowa nr 1. Nagrody rzeczowe i dyplomy wraz z gratulacjami wręczali: Burmistrz 
Leżajska Piotr Urban oraz dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i 
Przedszkoli w Leżajsku Janusz Orłowski.

W części artystycznej wystąpiły uczennice SP 1: Sara Jagusztyn, Paulina Hejda, Jadwiga Bil-
ska, Zuzia Płaza, Weronika Kuczek, Zuzanna Kopyt, Martyna Gąsiorek, Małgorzata Malita, Do-
minika Kąpińska i Patrycja Osip.

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W tegorocznej, dwunastej edycji Kon-

kursu Języka Angielskiego dla Szkół Podsta-
wowych w Leżajsku została zastosowana 
nowa formuła – zmagania konkursowe 
przeprowadzono w dwu kategoriach wie-
kowych: dla klas 3-4 i dla klas 5-6. Obie 
wersje konkursu były dwuetapowe – 5 maja 
odbyły się eliminacje szkolne, a 28 maja 
– tura finałowa. Nadrzędnym celem tego 
cyklicznego przedsięwzięcia jest promowa-
nie wśród młodych ludzi zainteresowania 
językiem angielskim i kulturą krajów an-
glojęzycznych. Pieczę nad organizacją kon-
kursu sprawuje Dyrekcja SP 2 w Leżajsku,  
a w działania związane z przeprowadzeniem 
poszczególnych etapów konkursowych za-
angażowani są nauczyciele języka angiel-
skiego ze wszystkich leżajskich podstawó-
wek.

Nagrody rzeczowe dla uczestników kon-
kursu zostały ufundowane przez Urząd 
Miejski w Leżajsku, wydawnictwo językowe 
Oxford University Press oraz Szkołę Języko-
wą English Way, której przedstawiciele byli 
ponadto autorami wszystkich zadań kon-
kursowych.

W kategorii klas 5-6 wyłoniono 3 laure-
atów i 3 finalistów. Status laureata uzyskali: 
Anna Olszewska SP2, Joanna Upchurch 
SP3, Robert Higgins SP3. Finalistami zo-
stali: Katarzyna Mielniczek SP2, Sara Pa-
cyniak SP2, Anna Wójtowicz SP2. W kate-
gorii klas 3-4 wyłoniono 3 laureatów i 10 fi-
nalistów. Status laureata uzyskali: Laura Ry-
marz SP1, Dominika Skwara SP2, Mikołaj 
Buba SP2. Finalistami zostali: Bartosz Tłu-
czek SP2, Sylwester Stopyra SPl, Wojciech 
Kosior SP2, Amelia Rzucidło SP2, Urszula 
Olechowska SP2, Daria Nazar SP2, Adrian 
Mach SP1, Jagoda Łuszczak SP2, Karolina 
Żyrek SP3 i Kornelia Tofilska SP2.

JĘZYK ANGIELSKI
CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM
W tym roku, podobnie jak w poprzed-

nim, do udziału w tym konkursie zapro-
szeni zostali również uczniowie szkół pod-
stawowych z powiatu leżajskiego. Finał II 
Powiatowego Konkursu z Języka Angiel-
skiego „Czytanie ze zrozumieniem” odbył 
się 4 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 
3 w Leżajsku. W konkursie wzięło udział 11 
szkół z powiatu leżajskiego. Do etapu fina-
łowego dostali się najlepsi uczniowie, a było 
ich 36. W finale komisja konkursowa wyło-
niła 7 laureatów i 6 finalistów.

Laureatami zostali: Kamila Burek - SP 
w Wierzawicach i Katarzyna Mielniczek 
- SP2 w Leżajsku, kolejne miejsca zajęli: 
Wojciech Kulpa - SP w Grodzisku Górnym, 
Robert Higgins - SP3 w Leżajsku, Joanna 
Upchurch - SP3 w Leżajsku, Magdalena 
Tokarz - SP w Grodzisku Górnym i Bartosz 
Kniaziewicz - SP w Wierzawicach.

Tytuły finalistów otrzymali: Anna Wój-
towicz – SP2 w Leżajsku, Anna Olszew-
ska - SP2 w Leżajsku, Paulina Ślanda - SP2  
w Grodzisku Dolnym, Martyna Sroka - SP2 
w Leżajsku, Antoni Biały - SP2 w Leżajsku  
i Michał Sroka - SP2 w Leżajsku.

LAUREACI I FINALIŚCI MIĘDZYSZKOLNYCH KONKURSÓW WIEDZY
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w SZKOŁACH
CORRIDA
Finał Międzyszkolnego Konkursu Orto-

graficznego „Corrida” odbył się 27 maja br.  
w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Leżajsku. Konkurs ten organi-
zowany jest przez Szkołę Podstawową nr 3 oraz 
Urząd Miejski i cieszy się od lat bardzo dużym 
zainteresowaniem. W tym roku w drugim etapie 
konkursu wzięło udział 51 uczniów klas IV – VI 
z trzech leżajskich szkół podstawowych. Jury w 
składzie: Barbara Woś-Lisiecka, Regina Żołynia 
i Bożena Zygmunt wyłoniło sześciu laureatów: 
I miejsce otrzymały: Anna Olszewska SP2  
i Sara Pacyniak SP2, II miejsce – Katarzyna 
Długosz SP3, Zuzanna Ostolska SP2 i Michał 
Sroka SP2, III miejsce – Robert Higgins SP3. 
Na wyróżnienia zasłużyły: Gabriela Bełz SP3, 
Wiktoria Bilska SP1, Wiktoria Drożdżak SP3, 
Karolina Malec SP2, Maria Pragłowska SP1, 
Emilia Rączka SP2 i Sylwia Ugorenko SP3.

MISTRZ ORTOGRAFII
Miejski Konkurs Ortograficzny dla klas II 

i III odbył się 6 czerwca br. w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Leżajsku. Wzięło w nim udział 
29 finalistów konkursów szkolnych klas dru-
gich i trzecich z trzech szkół podstawowych  
w mieście. Komisja konkursowa dokonała 
oceny prac i wyłoniła trzech laureatów oraz 
przyznała wyróżnienia. I miejsce zajęła Joanna 
Pliszka SP2, II miejsce – Mieszko Kozaczuk 
SP3, III – Kornelia Kwitkowska SP3. Wyróż-
nienia otrzymali: Andżelika Giża SP1, Jadwiga 
Bilska SP1, Magdalena Martula SP2, Szymon 
Terech SP2, Kornelia Tofilska SP2, Martyna 
Ciągło SP1 i Michał Kotulski SP3.

LEŻAJSK – MOJE MIASTO
II miejski etap czyli finał konkursu wiedzy 

o Leżajsku „Leżajsk – moje miasto”odbył się 26 
maja br. w leżajskiej Szkole Podstawowej nr 3. 
Wzięło w nim udział 32 uczniów z trzech szkół 
podstawowych w naszym mieście. Po spraw-
dzeniu prac i podliczeniu punktów komisja 
konkursowa przyznała tytuły laureatów i wy-
różnienia.

Laureaci: Aleksandra Grzywna SP3, Michał 
Sroka SP2, Jakub Biskup SP2, Jakub Talar SP3, 
Ewelina Osip SP1, Dominika Kąpińska SP1. 
Wyróżnienia: Karolina Murzyn SP3, Mateusz 
Papak SP3, Wojciech Więcław SP1, Karolina 
Naróg SP2, Kamil Siuzdak SP1, Stefan Doma-
radzki SP2.

MISTRZ MATEMATYKI
Finał III Miejskiego Konkursu Matematycz-

nego dla uczniów klas czwartych i piątych szkół 
podstawowych w mieście odbył się 15 kwietnia 
br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku. Kla-
sy IV reprezentowało w finałowych zmaganiach 
trzynaścioro uczniów. Komisja w składzie: 
Janusz Rowiński i Andrzej Mazurkiewicz po 
sprawdzeniu prac wyłoniła najlepszych.

Mistrzem Matematyki Miasta Leżajska zo-
stał Mikołaj Buba SP2, I Wicemistrzem Ma-
tematyki Miasta Leżajska – Sylwester Stopyra 
SP 1 i Konrad Augustyn SP2, II Wicemistrzem 
Matematyki Miasta Leżajska – Jakub Stęp-
niowski SP1.

W finale konkursu wzięło udział dziewięcio-
ro uczniów klas V. Po sprawdzeniu prac komisja 
konkursowa ustaliła następującą kolejność fina-
listów: Mistrzem Matematyki Miasta Leżajska 
została Małgorzata Siuzdak, I Wicemistrzem 
Matematyki Miasta Leżajska – Karolina Mu-
rzyn, II Wicemistrzem Matematyki Miasta Le-
żajska – Kamil Wilk. 
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25 sierpnia br. z udziałem prof. Józe-
fa Serafina oraz Warszawskiej Orkiestry 
Smyczkowej im. Zenona Brzewskiego z to-
warzyszeniem skrzypaczki Magdaleny Kołcz 
zakończy się XXIII Międzynarodowy Festi-
wal Muzyki Organowej i Kameralnej w Le-
żajsku.

Można powiedzieć, że podczas tegorocznej 
edycji Festiwalu skonfrontowała się tradycja 
z nowoczesnością. Niewątpliwie imponująco 
wypadł 23 czerwca koncert inauguracyjny, 
który dla wielu jego uczestników pozosta-
wił niezapomniane wrażenia. Na początek 
zabrzmiały organy, na których zagrał młody 
artysta Jakub Chachulski. W drugiej części 
koncertu usłyszeliśmy recital światowej sła-
wy śpiewaków: Małgorzaty Kellis z Nowego 
Jorku i Wiesława Ochmana z towarzyszeniem 
Orkiestry Kameralnej „Polish Camerata” pod 
dyr. Marka Głowackiego. 

30 czerwca mogliśmy podziwiać dźwięki 
wspaniałych zabytkowych organów podczas 
recitalu Wojciecha Różaka. W części kameral-
nej wystąpił kwartet w składzie: Dorota Szcze-
pańska – sopran i kastaniety, Mirosław Feld-
gebel – fortepian, Leszek Potasiński – gitara, 
Tomasz Strahl – fortepian.

Nie mniej interesujące były kolejne kon-
certy. Podczas festiwalu usłyszeliśmy jeszcze 
m.in. wiolonczelistę Konrada Bukowiana  
z towarzyszeniem Kwartetu Smyczkowego 
„Lasoń Ensamble” (7 lipca), śpiewaków: Re-
natę Johnson – Wojtowicz i Piotra Szparę przy 
akompaniamencie Ryszarda Marchewki (14 
lipca), duet akordeonowy „Duo Acosphere” 
(4 sierpnia), Wrocławski Kwartet Skrzypco-
wy (11 sierpnia) oraz sopranistkę Magdalenę 
Witczak z towarzyszeniem Marii Peruckiej 
na skrzypcach (18 sierpnia), a także recita-
le organowe znamienitych muzyków Juliana 
Gembalskiego (7 lipca), Jakuba Garbacza (14 
lipca), Olgi Dmytrenko z Ukrainy (21 lipca), 
Wolfganga Zerera z Niemiec (28 lipca) Arka-
diusza Bialica (4 sierpnia), Karoliny Joudelyte 
z Litwy (11 sierpnia) oraz Romana Peruckiego 
(18 sierpnia). 

Jak co roku Festiwalowi towarzyszyła wy-
stawa fotograficzna. Tegoroczna wystawa pt. 
„Sztuka sakralna” została wykonana przez 
Annę Węglarz, Ryszarda Węglarza, Mieczysła-
wa Wrońskiego i Wacława Padowskiego. Wy-
stawę można było oglądać w poniedziałkowe 
wieczory lub przy okazji zwiedzania Muzeum 
Prowincji OO. Bernardynów w Baszcie Św. 
Jana z Dukli. 

O randze Festiwalu może świadczyć fakt, 
iż po raz kolejny odbywał się on pod hono-
rowym patronatem Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. Festiwal reali-

XXIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ W LEŻAJSKU

Konrad Bukowian i Jasoń Ensamble. Fot. A. Kuźma

Arkadiusz Bialic. Fot. A. Kuźma

Duo Accopshere. Fot. A.Kuźma

Olga Dmytrenko. Fot. W. Padowski

Jakub Garbacz. Fot.A.Kuźma Wiesław Ochman
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zowany był przy pomocy finansowej Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
Programu „Wydarzenie artystyczne” Priorytet 
„Muzyka”.

Organizatorami Festiwalu są: Miasto 
Leżajsk, Powiat Leżajski, Gmina Leżajsk, 
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, Klasztor 
OO. Bernardynów w Leżajsku oraz Miejskie 
Centrum Kultury w Leżajsku.

Przygotowanie tak wielkiego Festiwalu, 
trwającego trzy miesiące i angażującego świa-
towe sławy, nie byłoby możliwe bez pomocy 
sponsorów i darczyńców. Serdeczne podzię-
kowania kierujemy m.in. do: Grupy Żywiec 
S.A. Browar w Leżajsku, Miejskiego Za-
kładu Komunalnego w Leżajsku Sp. z o.o., 
PGE Obrót S.A., Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Leżajsku, ZPOW HORTINO w Leżajsku, 
Pałacu w Sieniawie, Elektrociepłowni Nowa 
Sarzyna Sp. z o.o., Wyroby z wikliny Celi-
na Olko, Gospodarstwa agroturystycznego 
Czesławy Zawadzkiej w Przychojcu oraz 
Państwa Marii i Eugeniusza Argasińskich. 
Szczególne podziękowania kierujemy do: 
Haliny Samko – dyrektor Zespołu Szkół 
Technicznych w Leżajsku, Jednostki Strze-
leckiej 2035 przy Zespole Szkół Licealnych 
w Leżajsku, Zbigniewa Trębacza – dyrektora 
Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku – za 
pomoc techniczną przy organizacji koncer-
tów, Kwiaciarni Fiołek Bożeny Duraj w Le-
żajsku za przygotowanie wiązanek kwiatów 
dla artystów.

A. Ruszak

MISTRZOWSKI KURS WOKALNY

Wrocławski Kwartet Smyczkowy. Fot. A. Kuźma

Karolina Joudelyte. Fot. A. Kuźma Wojciech Różak. Fot. A. Kuźma

Renata Johnson - Wojtowicz, Piotr Szpara, Ryszard Marchewka. Fot. A. Kuźma

Wolfgang Zerer. Fot. W. Padowski

Małgorzata Kellis

20 czerwca br. w Bibliotece Publicznej w ramach cyklu „Znani ważni i poważni opowiadają o...” wybitna sopranistka Małgorzata Kellis opowie-
działa o ogromnej pracy, determinacji i sukcesie jaki osiągnęła. Pani Małgorzata poprowadziła również mistrzowski kurs wokalny. Przewodnim 
tematem warsztatów były „Techniczne aspekty prawidłowej emisji głosu”. W zajęciach udział wzięli uczniowie szkół muzycznych i członkowie chórów 
ze Stalowej Woli, Leżajska i okolic. Po ich zakończeniu wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty.

Małgorzata Kellis jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie. Śpiewała wiele koncertów i recitali w Europie i USA m.in.: na Uniwer-
sytecie Św. Cecylii w Rzymie, w Zurichu, Kolonii, Aachen, Wiesbaden, Frankfurcie, Nowym Jorku i Jacksonville - Floryda. Po studiach wyjechała 
do Ameryki w celu doskonalenia warsztatu wokalnego pod kierunkiem prof. Charlsa Kellisa z Juilliard School. Oprócz tradycyjnego repertuaru 
operowego śpiewaczka występowała w musicalu „Powtórka z Czerwonego Kapturka” goszcząc na deskach Teatru stu w warszawskim Pałacu 
Kultury i Nauki. W Queens Opera była jedną z trzech solistek w cyklu koncertów zatytułowanym: Trzy Divy. Występowała również ze znanym 
polonijnym zespołem smyczkowym - Slavic Arts Ensamble. 

(bp)
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Chlubę Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku 
przyniósł uczeń klasy VI a, obecnie absolwent 
tej szkoły – Michał Sroka, który w minionym 
roku szkolnym uczestniczył w wojewódzkich 
konkursach z języka polskiego oraz historii or-
ganizowanych przez Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty w Rzeszowie. Konkursy składały się 
z trzech etapów. Uczestniczyli w nich najzdol-
niejsi uczniowie szkół podstawowych woje-
wództwa podkarpackiego.

Wojewódzka Komisja Konkursowa przy-
znała chłopcu tytuł laureata w konkursie z ję-
zyka polskiego oraz tytuł laureata w konkursie 
z historii. 12 czerwca 2014 roku w sali kon-
ferencyjnej hotelu „Rzeszów” odebrał on list 
gratulacyjny z rąk Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty oraz Wojewody.

Uczeń przygotowywał się do konkursów 
pod kierunkiem pani Marzeny Orzelskiej-
-Witkowskiej, nauczycielki języka polskiego 
oraz Krystyny Pliszki - nauczycielki historii.

Michał Sroka to uczeń zafascynowany 
historią, szczególnie okresem II wojny świa-
towej, nowożytnością oraz językiem polskim. 
Próbuje swoich sił w pisaniu wierszy, opo-
wiadań i dramatów historycznych. Jego prace 
cechuje wysoka poprawność ortograficzna, 
dlatego wielokrotnie zwyciężył w Miejskim 
Konkursie Ortograficznym „Corrida”. Posiada 
ogromną motywację do realizacji swoich ce-
lów, zdobywania sukcesów, jest obowiązkowy 
i wytrwały. Do jego ulubionych utworów na-
leżą: powieści detektywistyczno – historyczne 
„Kroniki Archeo” Agnieszki Stelmaszyk oraz 
powieści fantastyczne „Pas Deltory” Jennifer 
Rowe. Jako chłopiec wszechstronnie uzdolnio-
ny chętnie uczestniczy również w konkursach 
z języka angielskiego, matematyki i przyrody 
oraz uczęszcza na lekcje gry na fortepianie.

(ow)

Sylwia Dąbek, uczennica klasy 6 Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Leżajsku swoją pracą „My 
Town” zajęła II miejsce w Międzynarodowym 
Konkursie Plastycznym, którego organizato-
rem była firma Pentel. W konkursie wzięło 
udział 12 709 prac, nadesłanych z całego świata, 
w tym 903 z Polski. 

Farby, kredki, pastele, pisaki, ołówki... 
otwierają przestrzeń niespodziewanych po-
mysłów, plastycznych smaczków, dziecięcych 
marzeń-skojarzeń. Dzieci tworzą, kreują, 
kierując się swoim gustem i emocjami. Rozu-
mieją świat na swój sposób – świeżo, czysto  
i niestereotypowo, podbijają serca szczerym  
i energetycznym pejzażem niebanalnych prac.

Każde nowe doświadczenie rodzi inne 
punkty widzenia, każde kolejne wyzwanie 
niesie świeże inspiracje.

Taki był ten konkurs – rozbudzał wyobraź-
nię, pobudzał do zadawania pytań, nie wyma-
gając jednoznacznych odpowiedzi. Ogólno-
światowy zasięg sprzyjał głębokim refleksjom 
na ważne tematy związane z dialogiem między 
kulturowym oraz rozumieniem inności ponad 
wszelkimi podziałami.

Niezależne od płci, koloru skóry, miejsca 
zamieszkania i wieku dzieci tworzą rysun-

w SZKOŁACH

SUKCESY MATEMATYCZNE 
GIMNAZJALISTÓW

NAGRODZONA
PRZEZ PENTEL

PODWÓJNY LAUREAT

Rok szkolny 2013/2014 obfitował w sukcesy 
matematyczne uczniów i nauczycieli nasze-
go gimnazjum. Oto przegląd najważniejszych  
z nich.

Przedmiotowy Konkurs Matematyczny 
to konkurs organizowany przez Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie. Miło nam poinformo-
wać czytelników BM, że uczeń naszej szkoły 
– Rafał Ćwiek (III B) zakwalifikował się do fi-
nału tego konkursu oraz jako jedyny z powiatu 
został jego laureatem. 

Olimpiada Matematyczna dla uczniów 
gimnazjum. Konkurs o dużym stopniu trud-
ności, w którym oprócz testu obowiązuje także 
część korespondencyjna. Na wysłanie swoich 
prac zdecydowało się łącznie 11 uczniów na-
szej szkoły. Zewnętrzna komisja konkursowa 
oceniła prace i do II etapu zakwalifikowała 
dwóch uczniów: Rafała Ćwieka (III B) oraz 
Adriana Krzemińskiego (III E).

Ogólnopolski Konkurs „Pangea” to jeden 
z konkursów matematycznych organizowa-
nych przez wyspecjalizowane instytuty. Chęt-
ni uczniowie, zgłoszeni do udziału w  nim, 
rozwiązywali zadania typu testowego, które 
zostały następnie przesłane do oceny do orga-
nizatora konkursu. Do finału, który odbył się 
28 marca br. w Warszawie, zostali zaproszeni 
uczniowie, którzy zakwalifikowali się do gru-
py najlepszych 500 uczniów w swojej katego-
rii. Wśród nich znalazło się pięciu uczniów z 
naszej szkoły: Jakub Mazur, Kajetan Walaw-
ski, Krzysztof Wilkos, Piotr Bednarz i Rafał 
Ćwiek. Wielu z nich znalazło się w pierwszej 
pięćdziesiątce w skali kraju. Jednak największy 
sukces odniósł Kajetan Walawski uzyskując 
dwunasty wynik w skali kraju. Za swoje osią-
gnięcie zdobył nagrodę, którą odebrał dnia 29 
kwietnia br. w Warszawie. Nagrodą dla pozo-
stałej czwórki był sam wyjazd do Warszawy  
i wizyta w Centrum Nauki „Kopernik”.

Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. 
Franciszka Leji jest przeznaczony dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych, ale umożliwia 
wzięcie w nim udziału także uczniom klas 
III gimnazjum. I znów młodzi adepci mate-
matyki z naszej szkoły – Rafał Ćwiek, Adrian 
Krzemiński i Natalia Sudoł – przygotowywani 
przez nauczycielki Małgorzatę Karaś oraz Ja-
dwigę Franus, zajęli czołowe miejsca w etapie 
powiatowym. Ponadto, Rafał Ćwiek zakwalifi-
kował się do finału tego konkursu, pokonując 
w etapie rejonowym wielu swoich rówieśni-
ków oraz uczniów klas I szkół ponadgimna-
zjalnych. Zdobył wyróżnienie.

Żeby dać szansę wykazania się wiedzą 
uczniom klas pierwszych i drugich, nauczy-
ciele matematyki z naszej szkoły od kilkunastu 
lat organizują Powiatowy Konkurs Matema-
tyczny „Odważnik”. W drugim etapie tego 
konkursu, który odbył się 12 marca br. wzięli 
udział uczniowie z Giedlarowej, Żołyni, Sta-
rego Miasta, Grodziska Górnego, Grodziska 
Dolnego, Wierzawic, Dębna, Kuryłówki, Brzó-
zy Królewskiej oraz sześć osób z naszego gim-
nazjum. Łącznie 33 uczniów z klas pierwszych 
i drugich. Po ocenieniu zadań komisja konkur-
sowa przyznała jedno pierwsze miejsce, dwa 
drugie, dwa trzecie oraz siedem wyróżnień. 
Nasi uczniowie znaleźli się w czołówce zwy-
cięzców: II miejsce – Łukasz Łobodziński –  
I D (opiekun Jadwiga Franus), II miejsce – Ka-
mil Naróg – II F (opiekun Urszula Grzywna), 

III miejsce – Konrad Żyrek – II B (opiekun 
Elżbieta Filarowska), wyróżnienie – Kajetan 
Walawski – I D (opiekun Jadwiga Franus), wy-
różnienie – Szymon Żołynia – II C (opiekun 
Elżbieta Filarowska)

Kim był Stefan Banach? Mogli się tego do-
wiedzieć uczniowie, którzy dnia 14 marca br. 
pod opieką pani Urszuli Grzywny udali się do 
Jarosławia, gdzie odbywał się II Ogólnopolski 
Maraton Matematyczny, zwany „Banachia-
dą”. I znów uczniowie naszej szkoły – Adrian 
Krzemiński oraz Rafał Ćwiek – sięgnęli po 
laury, pokonując ponad trzydzieści innych 
drużyn. 

Kolejny konkurs, który jest już znany czy-
telnikom Biuletynu Miejskiego, gdyż jest 
wspólnym przedsięwzięciem nauczycieli więk-
szości szkół działających na terenie miasta, to 
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny 
„Kangur”. Tegoroczna edycja tego konkursu 
odbyła się 20 marca br. Wzięło w niej udział 
422 uczniów z terenu miasta i powiatu, w tym 
ponad 50 uczniów naszej szkoły. 

I jeszcze jeden konkurs, który odbył się 15 
kwietnia 2014, to konkurs „Matematyka in-
nego wymiaru”, w którym uczniowie GML 
wzięli udział po raz pierwszy. Do udziału w 
tym konkursie uczniowie przygotowywali się, 
korzystając między innymi ze specjalnie utwo-
rzonej internetowej platformy edukacyjnej.

(ug)

kową „mapę” osobistych przeżyć. Poważnie 
lub całkiem beztrosko opowiadają historie 
za pomocą farb, kredek, pisaków, pasteli czy 
ołówka. Nieograniczeni schematami, wolni  
i nieskrępowani, rysują całym sercem, tworząc 
kolorowy łańcuch, który łączy dzieci z każde-
go zakątka świata!

Dzięki twórczemu działaniu dzieci, my 
dorośli uczymy się świata się świata na nowo, 
obserwując świeże i intrygujące spojrzenie na 
otaczającą nas rzeczywistość. 

Patronami konkursu byli: Minister Spraw 
Zagranicznych Japonii, Minister Sztuki, Edu-
kacji, Sportu, Nauki i Technologii oraz Biiku 
Bunka Kyokai (Japońska Fundacja na Rzecz 
Rozwoju Sztuki), Japońskiej Federacji Projek-
towania Artystycznego, Japońskiego Stowa-
rzyszenia Edukacji Artystycznej.

(mm)
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ci zostały umieszczone na wystawie pokon-
kursowej. W myśl słów Prymasa Tysiąclecia 
„Abyście umieli brać od świata to, co warto-
ściowe”, dzieci z naszej świetlicy przekonały 
się, że warto być aktywnym, mierzyć wyso-
ko i zdobywać  nagrody. 

Anna Szlajnda

W roku szkolnym 2013/2014 dzieci uczęsz-
czające do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 3 
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego przystąpiły 
do udziału w XIV edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Z Prymasem Tysiąclecia w trzecie ty-
siąclecie”, organizowanego przez Zespół Szkół 
w Głogowie Małopolskim. 

Celem konkursu było zapoznanie dzieci  
z nauczaniem prymasa Stefana Wyszyńskiego, 
zawartym m.in. w takich jego opracowaniach, 
jak „Jedna jest Polska”, „Idącym w przyszłość”, 
„Nie chciejcie łatwego życia”, a także rozwi-
janie współpracy i przyjaźni instytucji, szkół  
i innych placówek oświatowych i kulturalnych 
noszących imię kardynała Stefana Wyszyń-
skiego oraz przybliżenie postaci wielkiego 

Muzycznego, dwa zespoły taneczne prezentu-
jące tańce ludowe, oraz gimnastycy wykonu-
jący skomplikowane układy gimnastyczno-
-akrobatyczne.

Kulminację świątecznego dnia w „dwójce” 
stanowił wspólny piknik zorganizowany na 
szkolnym skwerze. Uczestniczyli w nim na-
uczyciele, uczniowie i rodzice. 

Duży wkład w logistyczną oprawę zabawy 
na świeżym powietrzu – obok rad klasowych 

KONKURS Z PRYMASEM

w SZKOŁACH

ŚWIĘTO SZKOŁY

MIĘDZYNARODOWA SESJA W SP 2

W sobotę, 14 czerwca br. w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Leżajsku miało miejsce jedno  
z najważniejszych wydarzeń zaproponowanych 
w corocznym kalendarium imprez edukacyjno-
-rozrywkowych tej placówki – Święto Szkoły. 
W tym dniu w murach „dwójki” oprócz jej 
pracowników i społeczności uczniowskiej 
pojawili się zaproszeni na uroczystość goście, 
m.in.: burmistrz Leżajska Piotr Urban oraz 
liczne grono rodziców.

Tegoroczna edycja tego cyklicznego przed-
sięwzięcia obejmowała przegląd dokonań 
artystycznych i umiejętności sportowych 
uczniów  SP 2 oraz wieńczący całość piknik 
integracyjny. 

Po oficjalnym otwarciu szkolnego święta 
przez dyrektora placówki Józefa Rzeszutko 
nastąpiła wielostronna prezentacja umiejęt-
ności wychowanków leżajskiej „dwójki”. Wy-
stąpili wokaliści śpiewający piosenki polskie 
i anglojęzyczne, uczniowie prezentujący róż-
norodne wiersze, członkowie Szkolnego Koła 

W dniach 2 – 6 czerwca br. Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Leżajsku była gospodarzem szóstej, 
zarazem ostatniej, sesji pedagogicznej między-
narodowego projektu edukacyjnego „Zdrowe 
dzieci – zdrowa szkoła” (”Healthy kids – he-
althy school”), realizowanego w ramach akcji 
Comeniusa „Wielostronne Projekty Szkół”.  
W kilkudniowej konferencji oprócz reprezen-
tantów „dwójki” uczestniczyło 17 nauczycieli 
z Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Włoch. 
Oficjalnego otwarcia sesji dokonał dyrektor 
SP 2 Józef Rzeszutko, a następnie okolicz-
nościowe przemówienie wygłosił burmistrz 
Leżajska Piotr Urban. Kolejnym punktem 

inauguracyjnego spotkania była wielostronna 
prezentacja artystycznych, językowych i spor-
towych dokonań społeczności uczniowskiej. 
Na scenie pojawili się przedstawiciele wszyst-
kich klas 1-6 prezentując program złożony  
z piosenek polskich i obcojęzycznych, utworów 
instrumentalnych, polskich tańców ludowych 
oraz pokazu gimnastycznego. Uroczystość 
uświetniły ponadto występy chóru „Cantiamo” 
z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku i Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Leliwa” działającego przy 
leżajskim MCK. Nadrzędny cel pedagogicz-
nej konferencji stanowiła ewaluacja wszyst-
kich dotychczasowych działań projektowych.  

W trakcie kilku warsztatowych spotkań miały 
miejsce przeglądy prezentacji multimedial-
nych uwzględniających osiągnięte rezultaty.

Goście z zagranicy poza angażowaniem 
się w czynności bezpośrednio związane z or-
ganizacją projektu mieli również sposobność 
zapoznania się z cechami polskiego systemu 
edukacyjnego (uczestnictwo w otwartych za-
jęciach lekcyjnych) oraz wzbogacenia swej 
wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego 
wybranych miejsc Podkarpacia (zwiedza-
nie: kompleksu klasztornego OO. Bernardy-
nów w Leżajsku, Muzeum Ziemi Leżajskiej, 
Muzeum Zamkowego w Łańcucie, Starówki  
w Przemyślu, Podziemnej Trasy Turystycznej 
w Rzeszowie). 

(jk)

Polaka zaprzyjaźnionym szkołom z Unii Eu-
ropejskiej.

W świetlicy naszej szkoły dzieci wykonały 
ponad trzydzieści prac różnymi technikami 
plastycznymi m.in. takimi jak wydzieranka, 
wyklejanki z bibuły, papieroplastyka, graffi-
ti. Informacje do pomysłów wykonania prac 
zbierały w różnych źródłach, korzystając z bi-
bliotek szkolnych i domowych. 

Profesjonalne Jury pod przewodnictwem 
J. Kwiatkowskiego – dziennikarza, redaktora 
gazety VIP, po zapoznaniu się z 476 pracami 
ze szkół z całej Polski i z zagranicy, postanowi-
ło przyznać wyróżnienia uczennicom z naszej 
szkoły Julii Gwóźdź i Gabrieli Kwitkowskiej 
– w kategorii klas I-III, a Karolinie Gwóźdź  
w kategorii klas IV-VI. Laureatki odebrały na-
grody 28 maja br. w Zespole Szkół w Głogowie 
Młp. Wszystkie pozostałe prace naszych dzie-

rodziców – mieli pracownicy szkolnej świetli-
cy, którzy osobom uczestniczącym w obcho-
dach szkolnego święta zapewnili konsumpcję 
staropolskiej potrawy – bigosu po myśliwsku.

Zwiedzający pomieszczenia budynku 
szkolnego mieli sposobność obejrzenia kilku 
wystaw. Nieopodal ekspozycji została umiesz-
czona specjalna księga do pamiątkowych wpi-
sów. Wymienione wystawy, scenariusz a także 
wszystkie inne elementy związane ze szkolną 
uroczystością zostały przygotowane przez na-
uczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku. 

Krystyna Pliszka, Krzysztof Chowaniec
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ryłówce za spektakl pt. „Tolerancja” (opiekun 
Małgorzata Kordas, Małgorzata Sztyrak),  
II miejsce i srebrne maski teatralne - Gim-
nazjum w Dąbrowicy za spektakl pt. „Randka 
w ciemno” (opiekun Edyta Kusa), III miejsce 
i brązowe maski teatralne Gimnazjum w No-
wej Sarzynie – za spektakl pt. „Jasne światło” 
(opiekun Iwona Paul, s. Rafaela Jezierska).

Nagrodę za najlepszą kreację sceniczną 
w kategorii szkół podstawowych otrzymała 
Kinga Zacharyasz uczennica SP w Dąbrowi-
cy, w kategorii aktor – nagrody nie przyzna-
no. Nagrodę za najlepszą kreację sceniczną 
w kategorii szkół gimnazjalnych otrzymali: 
Julia Darnia (Gimnazjum w Dąbrowicy), 
Aleksander Socha (Gimnazjum w Dąbrowicy 
i Bartosz Zagaja (Gimnazjum w Kuryłówce).

Wyróżnienie dyrektora MCK w Leżajsku 
za krzewienie wrażliwości na drugiego czło-

W XIII Powiatowym Przeglądzie Dziecię-
cych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych 
Drama Profilaktyczna 2014 pod hasłem „Ja – Ty 
– On sztuka tolerancji”, wystąpiło osiem zespo-
łów teatralnych – trzy w kategorii szkół podsta-
wowych i pięć w kategorii gimnazjów.

Przegląd został zorganizowany w dniu 20 
maja br. w MCK w Leżajsku przez Poradnię 
Psychologiczno – Pedagogiczną i Miejskie 
Centrum Kultury. Cele profilaktyczne tego-
rocznej Dramy to m. in. popularyzacja wśród 
uczniów postaw tolerancyjnych, walki ze ste-
reotypami i niwelowaniem uprzedzeń zwią-
zanych z rasą, narodowością, wyznaniem, 
światopoglądem, mniejszościami i różnorod-
nościami społecznymi.

Jury w składzie: przewodnicząca - Boże-
na Zygmunt, nauczycielka języka polskiego 
w Gimnazjum Miejskim w Leżajsku, człon-
kowie - Jolanta Korasadowicz, kierownik Bi-
blioteki Miejskiej w Leżajsku, Dorota Kostek, 
pedagog, logopeda PPP w Leżajsku oceni-
ło występy grup teatralnych. Oto werdykt:  
W kategorii szkół podstawowych przyznano 
I miejsce i złote maski teatralne - SP w Wól-
ce Łętowskiej za spektakl pt. „Zielony pies” 
(opiekun Iwona Dmitrowska), II miejsce  
i srebrne maski teatralne - SP w Brzyskiej 
Woli za spektakl pt. „Dziwny potwór” (opie-
kun Elżbieta Fus, Dorota Lewkowicz), III 
miejsce i brązowe maski teatralne - SP w 
Dąbrowicy – za spektakl pt. „Dziecko też czło-
wiek” (opiekun Halina Kycia). W kategorii 
szkół gimnazjalnych przyznano I miejsce 
i złote maski teatralne - Gimnazjum w Ku-

SPOTKANIA

DRAMA PROFILAKTYCZNA 2014 „JA – TY – ON SZTUKA TOLERANCJI”

V POWIATOWA PRZEDSZKOLADA

wieka otrzymało Gimnazjum w Kuryłówce za 
przedstawienie pt. „Tolerancja”. Wyróżnienie 
było premiowane wystąpieniem przed szer-
szą publicznością w Bibliotece Publicznej im. 
St. Wyspiańskiego w Leżajsku 14 czerwca br. 
Prezentacja sztuki odbyła się w ramach ogól-
nopolskiego zrywu wzmocnienia twórczej 
profilaktyki, powstałego z inicjatywy Komen-
dy Głównej Policji pod nazwą „Profilaktyka  
a Ty”, organizowanego w Leżajsku przez 
MCK, Bibliotekę Publiczną im. St. Wyspiań-
skiego w Leżajsku i Komendę Powiatową Po-
licji. 

Patronat honorowy nad przeglądem spra-
wował Podkarpacki Kurator Oświaty i Staro-
sta Leżajski, sponsorami przeglądu była Elek-
trociepłownia Nowa Sarzyna i Powiat Leżajski.

(dk)

W ramach V Powiatowej Przedszkolady – 
projektu wspierającego rozwój dziecka zdolne-
go pt. „Z wartościami za pan brat, przedszko-
laki idą w świat” zorganizowano dla dzieci dwa 
konkursy: plastyczny pod hasłem „Przyjaźń, 
uczciwość, wytrwałość i miłość dla przedszko-
laka wielką są siłą” i teatr dziecięcy „Przedszko-
lak poznaje świat wartości, by korzystać z nich 
w przyszłości”.

Na konkurs plastyczny 16 przedszkoli  
z powiatu leżajskiego nadesłało 83 prace, wy-
łonione w drodze eliminacji wewnętrznych. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 9 kwietnia 
br. Komisja konkursowa w składzie: Jolan-
ta Kędzierska i Paweł Kupras dokonała oce-
ny nadesłanych prac. Jury wyłoniło 24 prace 

przyznając wyróżnienia, autorzy pozostałych 
59 prac otrzymali nagrody rzeczowe za udział  
w konkursie. Przyznane przez jury wyróżnie-
nia i nagrody za udział w konkursie, zostały 
wręczone na uroczystym zakończeniu V Po-
wiatowej Przedszkolady, które odbyło się 13 
maja br. w Miejskim Centrum Kultury w Le-
żajsku. 

Z Leżajska otrzymały je: Wiktoria Martula, 
Maja Żuraw, Anna Działo, Julia Golec - Przed-
szkole Miejskie nr 2 „Promyczek” w Leżajsku, 
Wiktoria Tabin - Przedszkole Miejskie nr 3 
„Bajka” w Leżajsku, Weronika Pakosz - Przed-
szkole Niepubliczne im. E. Bojanowskiego  
w Leżajsku. 

Tego samego dnia również w MCK  
w Leżajsku w przedstawieniu „Przedszkolak 
poznaje świat wartości, by korzystać z nich  
w przyszłości” uczestniczyło 9 grup teatral-
nych z przedszkoli z gmin powiatu leżajskiego. 

Jury w składzie: Bożena Zygmunt, Jolanta 
Korasadowicz i Dorota Kostek po ocenie wy-
stępów dziecięcych grup teatralnych wytypo-
wało najlepszych. II miejsce uzyskało Przed-
szkole Niepubliczne im. Bł. E. Bojanowskiego 
w Leżajsku – dzieci biorące udział w występie: 
Julia Jurkowska, Martyna Kania, Julia Karcz, 
Emilia Kiełbowicz, Kacper Mendyk, Aleksan-
dra Misiak, Antonina Sarzyńska, Izabela Sta-
roń, Rafał Wilk, Antonina Zabłotni - opiekun: 
s. Irena Jagodzińska. Pierwsze i trzecie miej-
sca otrzymały Oddział przedszkolny przy SP  
w Brzyskiej Woli i Samorządowe Przedszkole 
nr 1 w Nowej Sarzynie.

Nagrodzone przedszkola otrzymały pucha-
ry, dyplomy, a dzieci indywidualne nagrody 
rzeczowe, pozostałe grupy dyplomy za udział 
i pamiątkowe nagrody.

W przerwach między dziecięcymi występa-
mi oraz w czasie obrad jury zgromadzoną pu-
bliczność w sali widowiskowo-kinowej MCK 
w Leżajsku bawił zespół muzyczny MERITUM 
w składzie: Patrycja Tabin, Weronika Kuczek  
i Wiktoria Bilska.

V Powiatowa Przedszkolada była objęta 
honorowym patronatem Podkarpackiego Ku-
ratora Oświaty i Starosty Leżajskiego, finan-
sowana ze środków Elektrociepłowni Nowa 
Sarzyna i Powiatu Leżajskiego.

(me)
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KAMIENNY POSĄG  ŚW. JANA Z DUKLI

w MUZEUM PROWINCJI OJCÓW BERNARDYNÓW

Na wysokim betonowym cokole, pośrodku wystawy lapidariów 
Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów zlokalizowanej w pod-
piwniczeniach południowego skrzydła klasztornego, stoi kamien-
na figura św. Jana z Dukli.

Postać wyróżnia habit franciszkański z kapturem i pasek z trzema 
węzłami opasujący biodra. Ręce Świętego są wysoko uniesione. Gło-
wę uniesioną ku górze charakteryzuje tonsura otoczona kędzierza-
wymi włosami, których kosmyki układają się miękko nad wysokim 
gładkim czołem, na skroniach i potylicy. Twarz Świętego jest chuda, 
z wystającymi kątami żuchwy i kości skroniowych. Szczególnie wy-
mowne wydają się oczy ujęte grubymi powiekami, osadzone w głębo-
kich oczodołach, a także wystający prosty nos i otwarte usta otoczone 
bielą gładkiej, wystającej, niemal spiczastej brody subtelnie zaznaczo-
nej dołkiem. W źrenicach skierowanych ku niebu oraz w subtelnym, 
lecz wyraziście oddanym skurczu lekko uniesionych brwi nietrudno 
dostrzec ekstatyczne modlitewne uniesienie. Elementy te stanowią 
szczególnego rodzaj czynnik ekspresji modulowanej światłocieniem.

Szeroko rozpostarte ramiona, 
jakby dopasowane do poziomej 
belki krzyża, stanowią horyzontal-
ny akcent kompozycyjny postaci, 
pozostający w czytelnej opozycji 
względem wertykalnie zakompono-
wanego tułowia, bioder i nóg. Lekko 
skręcone biodra podkreślają kontra-
post, uzyskany charakterystycznym 
rozstawem nóg, z których prawa 
wsparta jest kolanem o wystający 
owalny głaz, lewa, wysunięta nieco 
ku przodowi, spoczywa na spiętrzo-
nych obłokach. Stopa wyłaniająca 
się spod fałdów habitu, odchylona 
w nienaturalny sposób w bok, potę-
guje wrażenie ruchu całej sylwetki. 
Układ postaci nawiązuje do XVIII-
-wiecznej ikonografii Duklana, 
rozwiniętej pod wpływem grafiki 
Sinteza.

Fałdy habitu z przodu opadają 
pionowo w dół, natomiast w obrębie 
prawego kolana załamują się niemal 
pod kątem prostym. Między fałdami 
po stronie lewego ramienia, poniżej 
paska, ukośnymi i grubo ciętymi, 
widać duże zagłębienie przypomi-
nające szczelinę, której lewa, niemal 
pionowa krawędź biegnie wzdłuż 
nogi, podkreślając jej anatomiczne 
cechy, prawa, łącząca się z nią powy-
żej stopy, mocno odchylona do tyłu, 
sprawia wrażenie elementu materii 
będącej pod wpływem mocnego po-
wiewu wiatru.

Interesujący nas posąg stanowi przykład rzeźby rokokowej, dyscy-
pliny, która dotarła do Polski głównie z Austrii i Bawarii, przez Cze-
chy i Śląsk. Tematyka była głównie sakralna, a materiałem najczęściej 
używanym – drewno. W połowie XVIII wieku istniało kilka różnią-
cych się od siebie szkół artystycznych: krakowska, w której działali 
między innymi Antoni Frąckiewicz, Wojciech Rojewski, a także ano-
nimowy twórca rzeźb w kościele Bożego Ciała w Krakowie; poznań-
ska, w której zasłynął Augustyn Szeps; gdańska, gdzie tworzył Jan 
Henryk Meisner oraz wileńska, najmniej zbadana, gdzie wsławił się 
br. Michał Schick. Ważniejszym od wspomnianych był ośrodek war-
szawski i lubelski, z którym związał się szczególnie Jan Jerzy Plersch 
i tworzący pod jego wpływem Franciszek Antoni Vogt. Twórcą tego 
ośrodka był także Jan Chryzostom Redler.

Za najbardziej oryginalny uważa się ośrodek lwowski. Artyści 
koncentrujący się wokół niego działali na znacznych obszarach Rze-
czypospolitej. Ich plastyka posiadała charakter czysto religijny. Two-
rzyli rzeźby charakteryzujące się poruszeniem postaci, wytwornością 
i obfitością drapowanych szat. Przeobrażając czynniki obcej pro-
weniencji osiągnęli własny, osobliwy i bardzo wysoki poziom arty-
styczny, zrównujący ich twórczość z wybitnymi osiągnięciami sztuki 
zachodnioeuropejskiej. Głębią uczucia i ekstatycznością duchowego 

wyrazu plastyka ta zbliżała się do późnobarokowej rzeźby hiszpańskiej.
W środowisku tym działali Fesingerowie. Jeden z nich, Fabian, rzeźbił 

w kamienieniu. Był autorem licznych figur Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny. Jego dłuta jest wzniesiony na wysokiej kolumnie 
posąg św. Jana z Dukli z 1736 roku, wieńczący niegdyś kolumnę przed 
pobernardyńskim kościołem we Lwowie. Sebastian Fesinger uważany 
jest za twórcę kamiennych rzeźb św. Idziego i bł. Jana Dunsa Szkota oraz 
Matki Bożej Niepokalanej na balustradzie schodów przed kościołem 
franciszkanów w Przemyślu. Przypisuje mu się także autorstwo czte-
rech z szesnastu drewnianych figur wykonanych około 1764 roku, per-
sonifikujących zakony reguły augustiańskiej oraz rzeźbę św. Augustyna  
w tamburze kopuły kościoła dominikanów we Lwowie. Artysta ten po-
wtarzał w swych dziełach swoisty ascetyczny typ męski o szerokiej czasz-
ce, suchej i kościstej twarzy oraz krótkiej brodzie. Fałdy szat jego postaci 
zbiegają się na zgięciach w długie szwy-garbki, oplatające figury istną 
siecią kanciastych zgrubień. Z ośrodkiem lwowskim związany był także 
Maciej Polejowski, tworzący od 1760 roku. Pozostawił po sobie dzieła 

między innymi w kościele Ojców Ber-
nardynów w Opatowie. 

Jednym z najwybitniejszych twór-
ców tego ośrodka był Jan Jerzy Pinzel, 
tworzący głównie w kamieniu. Miał 
pracownię w Buczaczu. Wykonał tak-
że wiele figur ołtarzowych wyrzeźbio-
nych w drewnie, przeznaczonych dla 
kościołów w Horodence, Hodowicy 
oraz w Monasterzyskach, do kaplicy  
w Mariampolu, klasztoru w Sąsiado-
wicach i kościoła św. Marcina we Lwo-
wie. Twórczość Pinzla, mieszczącą się  
w kręgu oddziaływania sztuki połu-
dniowoniemieckiej, wyróżnia szcze-
gólna ekspresja i dramatyzm przedsta-
wień. Dynamika konwulsyjnie wygię-
tych ciał, ukazanych z całym naturali-
zmem napiętych mięśni, ścięgien i żył, 
potęgowana jest przez pełne wyrazu 
traktowanie draperii, skłębionych nie-
spokojnie wokół postaci, stanowiących 
wręcz samodzielny element plastyczny, 
modelowanych śmiało za pomocą du-
żych płaszczyzn ograniczonych wyraź-
nymi, ostrymi krawędziami. O wielkim 
mistrzostwie artysty świadczy umiejęt-
ność bezbłędnego komponowania wie-
lopostaciowych grup rzeźbiarskich.

W środowisku tym działał również 
Antoni Osiński. Tworzył w Nawarii 
oraz dla kościołów bernardyńskich  
w Leszniowie, Zbarażu i Leżajsku. Jed-
ną z najbardziej charakterystycznych 
cech jego stylu są żywe i pełne afekta-

cji gesty postaci oddanych jakby w tanecznym ruchu, o wystudiowanej 
teatralnej pozie, pełne wdzięku twarze o obliczach wyrażających stany 
ekstatyczne, a także ostro cięte fałdy szat, załamujące się na wzór jakby 
„krystalicznych tworów”. 

Kamienny posąg będący przedmiotem naszego zainteresowania ma 
wiele cech sztuki Fabiana Fesingera, czytelnych zwłaszcza w traktowaniu 
szat. Wspomniane wyżej zagłębienie między fałdami przypominające 
szczelinę i ostre krawędzie pionowych, łamiących się fałd bardzo przy-
pominają elementy łatwe do uchwycenia na rzeźbach przemyskich Pin-
zla. Różnice widoczne są jednak w traktowaniu głowy, w naszym posągu  
z wydatną tylną częścią czaszki i nieco wydłużoną brodą. Zdumiewa tak-
że gładkość chudej uduchowionej twarzy i charakterystyczny układ nogi 
zgiętej w kolanie z odchyloną na zewnątrz stopą. Są to cechy łatwe od 
uchwycenia w leżajskich rzeźbach Osińskiego na ołtarzu Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przedstawiających św. Tomasza i bł. 
Jana Duns Szkota. Nasz posąg nie posiada jednak typowych dla dzieł 
wspomnianego artysty odrealnionych fałd, a także zdynamizowane-
go układu postaci. Cechy te wynikają być może ze specyfiki materiału. 
Utrudniają jednoznaczne określenie atrybucji dzieła.

Tekst i zdjęcie
o. dr Efrem Obruśnik OFM

Dyrektor Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku
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Od początku lipca, dwa razy w tygodniu, 
przez cały okres wakacji w Bibliotece Publicz-
nej im. Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku 
odbywały się – już po raz dziesiąty z rzędu – 
zajęcia integracyjno-dydaktyczne dla dzieci  
z cyklu „Sposób na wakacyjną nudę”.

Motywem przewodnim każdego kolejnego 
spotkania był wybrany kraj słynący z ciekawej 
historii, kultury, obyczajowości. Tematem in-
auguracyjnych zajęć, które odbyły się pierwsze-
go lipca była Francja. Dzieci miały okazję zapo-
znać się z podstawowym słownictwem języka 
francuskiego – ze zwrotami grzecznościowymi, 
liczebnikami, charakterystycznymi nazwami 
związanymi z geografią, kuchnią francuską, li-
teraturą i sztuką. Poprzez nagromadzenie róż-
nego rodzaju gadżetów, rekwizytów, symboli 
kultury francuskiej, które stanowiły istotne tło 
i scenografię do zajęć, uczestnicy mogli poczuć 
– przynajmniej w bardzo ograniczonym zakre-
sie – prawdziwego ducha tego kraju.

Ze względu na naturalne walory architekto-
niczno-topograficzne kamienicy bibliotecznej 
zajęcia odbywały się zarówno w jej urokliwych 
wnętrzach jak i w pięknej scenerii widokowe-

Noc Kupały, zwana też nocą kupalną lub so-
bótkami to stare słowiańskie święto związane  
z letnim przesileniem słońca. 

Kupalnocka poświęcona jest przede wszyst-
kim żywiołom wody i ognia.

Tradycję związaną z tym świętem wykorzy-

„Włóczykije” - Leżajski Klub Nordic Wal-
king działający przy Miejskim Centrum Kul-
tury od 2,5 roku, a prowadzony przez Elżbietę 
i Wojciecha Włodarczyków - ma już na swoim 
koncie znaczące sukcesy na ubiegłorocznych 
i tegorocznych Mistrzostwach Polski w Kol-
buszowej i Świdniku, a także na pierwszych 
trzech etapach pięcioetapowych Ogólnopol-
skich Zawodach Nordic Walking „O Puchar 
Lubelszczyzny“. Ostatni etap 4 października 
br. w Kazimierzu Dolnym wyłoni zdobywcę 
tego Pucharu. Kilku członków „Włóczykijów” 
ma realne szanse na zajęcie czołowych miejsc, 
jednak o wszystkim zadecydują pozostałe dwa 
etapy. Ale „Włóczykije” to nie tylko chodze-
nie z kijkami i ćwiczenie, żeby dobrze wypaść 
na zawodach. To również aktywne spędza-
nie wolnego czasu, to przyjemność spotkania  
z grupą, to także nowe znajomości i przyjaź-

nie. Tak właśnie nasi chodziarze zaprzyjaźnili 
się z chodziarzami z Jarocina i przeszli wspól-
nie ścieżki w Jarocinie i Leżajsku, a 2 sierpnia 
br. przepłynęli kajakami ponad 20 kilometrowy 
odcinek przepięknej, urokliwej rzeki Bukowa 
od Nalep do Szwedów w malowniczych La-
sach Janowskich. Sam spływ trwa ok. 5 godzin,  

W ŚWIĘTOJAŃSKĄ NOC

WŁÓCZYKIJE RÓWNIEŻ PŁYWAJĄ

SPOSÓB NA WAKACYJNĄ NUDĘ

w MCK

stali członkowie zespołów, działających przy 
Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku, aby 
zakończyć rok artystyczny 2013/2014. 

W Noc Świętojańską w paradnym szyku, 
dziewczęta w białych strojach, z kwiatami we 
włosach i pieśnią na ustach w towarzystwie ko-

a później jest jeszcze możliwość spędzenia resz-
ty dnia nad jarocińskim zalewem i skorzystania 
z bogatej oferty wypożyczalni sprzętu wodnego. 
Koszty spływu nie są wysokie, a sama Bukowa 
jest płytką i bezpieczną rzeką również dla dzieci. 
Taki spływ w gronie rodziny lub osób zaprzyjaź-
nionych jest niezapomnianą, całodniową wy-
prawą oraz wielką frajdą i przednią zabawą dla 
wszystkich.

„Włóczykij” Ela

legów przeszły od MCK nad leżajską Florydę. 
Tam przy blasku ognia odbyło się rytualne 

puszczanie wianków na wodę. A potem, już 
mniej rytualne – pieczenie kiełbasek, tańce  
i śpiewy przy ognisku do późnego wieczora.

Serdeczne podziękowania kierujemy do 
Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku za za-
bezpieczenie trasy pochodu.

A. Rydz

go obejścia. Szczególną atrakcję stanowił bar-
dzo przytulny i malowniczy taras z rozsuwaną 
markizą, na którym często odbywała się część 
praktyczna zajęć. Dzieci malowały, wycinały, 
kleiły, tworząc charakterystyczne dla danego 
kraju eksponaty. W czasie spotkań organizato-
rzy robili dużo zdjęć, dzięki czemu, niemalże 

na gorąco – bezpośrednio po nich, ich uczest-
nicy mogli przyglądnąć się swoim poczyna-
niom na stronach internetowych biblioteki.  
W podobnej konwencji, nie pozbawionej 
wszak kreatywnej ewaluacji, odbyły się zajęcia 
na temat Hiszpanii, Włoch, Kenii i Tanzanii, 
Wielkiej Brytanii, Indii, Meksyku, Australii, 
Chin i Grecji, Stanów Zjednoczonych, Egiptu, 
Rosji, Japonii, Węgier, Ukrainy, Czech i Polski.

(bp)



19Biuletyn Miejski

teatralne zapraszają nas na przedstawienia…
Aby umożliwić zaprezentowanie się grup 

tanecznych i wokalnych zorganizowany został 

Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów 
Folklorystycznych odbywa się co trzy lata,  
a jego początki sięgają roku 1969. Tegoroczny 
festiwal jest już 16 edycją tego święta. Do Rze-
szowa przyjechało blisko tysiąc tancerzy z 37 
zespołów, reprezentujących 14 krajów.

Zasięg tej imprezy rozrasta się na całe Pod-
karpacie. Miejskie Centrum Kultury w Leżaj-
sku przyłączyło się do organizacji festiwalu 
goszcząc w swoich progach dwa fantastyczne 
zespoły: Zespół Pieśni i Tańca Wołyńskie Sło-
wiki z Łucka na Ukrainie oraz Zespół Pieśni  
i Tańca Karolinka z Londynu, Wielka Bryta-
nia. 

W niedzielę, 27 lipca br. na plenerowej sce-
nie obok Domu Kultury w Leżajsku zespoły 
miały możliwość popisać się swoim kunsz-
tem wokalnym i tanecznym. A naprawdę było 

Dziecięca Grupa Teatralna „Awantura” 
działająca przy Miejskim Centrum Kultury  
w Leżajsku doczekała się swojej pierwszej pre-
miery spektaklu pt. „Inne Kaczątko”. Grupa 
działa od września i zrzesza wielu małych fa-
nów teatru.

Premierowy występ odbył się 4 czerwca 
br. na deskach sceny widowiskowej Miejskie-
go Centrum Kultury. Był to spektakl z okazji 
Dnia Dziecka, dedykowany wszystkim dzie-
ciom z zespołów działających przy MCK. 
Mali aktorzy wspaniale poradzili sobie z wy-
zwaniem. Sztuka nie była łatwa, wymagała 
wielu prób, a także samodzielnej pracy dzieci 
nad scenariuszem. Aktorzy zostali nagrodze-
ni wielkimi brawami od swoich rówieśników 
oraz rodziców, którzy kibicowali na widowni 
swoich małym pociechom. 

Zaledwie dzień później dzieci wzięły udział 

ZESPOŁY POLONIJNE W LEŻAJSKU

ZMAGANIA ZE SCENĄ

„PIECHOTĄ DO LATA”

w MCK

czym, bo obydwa zespoły mają długoletnią 
tradycję i wypracowany bardzo wysoki po-
ziom artystyczny, co z entuzjazmem doceniła 
leżajska publiczność.

w przeglądzie małych form teatralnych pt. 
„Teatralny Autograf ” w Sędziszowie Małopol-
skim i po raz drugi zagrały „Inne Kaczątko”. 
Była to dla nich niesamowita przygoda oraz 
wielkie wyróżnienie. Widowisko spotkało się 
z pozytywna opinią jurorów. 

Kolejny spektakl „Awantura” wystawiła 
10 czerwca br. w Miejskim Centrum Kultury. 

Obok gości na scenie zaprezentowały się 
także zespoły działające przy Miejskim Cen-
trum Kultury w Leżajsku. Wystąpił Zespół 
Pieśni i Tańca San wraz z kapelą, Zespół Pieśni 
i Tańca Leliwa oraz Grupa Wokalna Meritum. 

Wspólne korzenie i umiłowanie polskiego 
folkloru łączą jak mało co, dlatego zarówno 
podczas koncertu jak i całego pobytu gości 
w Leżajsku dało się odczuć bardzo rodzinną 
atmosferę. 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku kie-
ruje swoje podziękowania do sponsorów: Elek-
trociepłownia Nowa Sarzyna, Browar w Leżajsku, 
Skład Budowlany ALLMAT, BMF Polska, Miejski 
Zakład Komunalny w Leżajsku, Przetwórstwo Mię-
sa Eugeniusz Borkowski, Masarnia Zygmunt Osip, 
Firma Jacmar, SMAK Górno oraz właściciele stra-
ganów na leżajskim bazarze.

Agnieszka Rydz, fot. Wacław Padowski

Wraz z początkiem wakacji kończy się rok 
kulturalny w Miejskim Centrum Kultury. Czas 
więc na podsumowania. 

Trzeba przyznać, że rok artystyczny 
2013/2014 obfitował w wydarzenia. Działal-
ność domu kultury rozszerzyła się, bo prze-
cież nareszcie mamy kino… Nowe sale zmo-
dernizowanego budynku dały także możliwo-
ści na poszerzenie oferty artystyczno – eduka-
cyjnej. Powstały nowe grupy taneczne, grupa 
teatralna, pracownia ceramiczna, koła języka 
angielskiego i szachowe. Właściwie każdy po 
ukończeniu 3 roku życia znajdzie w aktualnej 
ofercie domu kultury coś dla siebie. 

Koniec roku kulturalnego wiąże się z pre-
zentacją owoców całorocznej pracy. Pracow-
nie i koła plastyczne otwierają wystawy, grupy 

specjalny koncert pod nazwą „Piechotą do 
lata”. Ze względu na dużą liczbę zespołów kon-
cert został podzielony na dwie części – 16 i 17 
czerwca. Poziom artystyczny naszych zespo-
łów jest bardzo wysoki. Co jednak zasługuje 
na szczególną uwagę to nie poziom, ale at-
mosfera, jaka panuje wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych należących do różnych zespołów. 
Czasem pewnie pojawi się mała nutka mobili-
zującej, między zespołowej rywalizacji, ale za 
kulisami wszyscy są dla siebie bardzo życzliwi, 
pomagają sobie nawzajem. Wszyscy spotykają 
się przecież w jednym domu, tworząc coś na 
kształt wielkiej, bo blisko tysięcznej rodziny.

Już dziś Miejskie Centrum Kultury w Le-
żajsku zaprasza wszystkich zainteresowanych 
działalnością artystyczną na nowy sezon kul-
turalny. Szczegóły na naszej stronie już we 
wrześniu!

(dk)

Tym razem na widowni pojawiły się dzieci  
z leżajskich przedszkoli oraz uczniowie szkół 
podstawowych. Spektakl cieszył się wielkim 
zainteresowaniem i został bardzo pozytywnie 
odebrany przez oglądające go dzieci.

Serdecznie gratulujemy młodym aktorom  
i życzymy kolejnych sukcesów scenicznych.

Magdalena Maruszak
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SEKRETY GARNKA 
pod red. specjalistki w dziedzinie żywienia Hanny Janiszewskiej-Celej 

SMAKI LATA

TYLKO TY pod red. Małgorzaty Jakubowskiej

PIĘKNA CERA PO LECIE

Gorące lato zmienia nasze upodobania sma-
kowe. Bierzemy przykład z narodowości żyjących 
w cieplejszym od naszego klimacie i chętniej spo-
żywamy potrawy o lekkiej konsystencji, przygoto-
wane z owoców, warzyw, z dodatkiem ziół, przy-
praw korzennych, tłuszczów roślinnych, łącząc 
różnorodne surowce, ograniczając często obrób-
kę cieplną tylko do pieczenia na grillu.

Coraz rzadziej sporządza się zupy owocowe, 
chłodniki na bazie kefiru, jogurtu czy maślanki 
ze świeżych ogórków, rzodkiewki, szczypiorku 
i koperku. Dzisiaj bardziej znane jest np. hisz-
pańskie gazpacho. Bardzo prosta wersja tej 
chłodzącej zupy pomidorowej, to zmiksowane 
warzywa: pomidory, ogórek, czerwona papry-
ka i cebula, doprawione odrobiną oliwy, solą  
i pieprzem. Gęsty krem, mocno schłodzony, 
udekorowany listkami świeżych ziół powinien 
być od razu podany. Taka zupa dostarczy wi-
tamin, β-karotenu, błonnika, soli mineralnych, 
zwłaszcza potasu, i wody, które są niezbędne 
do zachowania równowagi elektrolitowej w or-
ganizmie. Po zaspokojeniu apetytu na pierwsze 
owoce lata, po truskawkach, porzeczkach i mali-
nach nastał czas brzoskwiń, moreli, śliw, gruszek 
i jabłek. Wszystkie doskonale komponują się z 
mięsami, ciastami, warzywami i można z nich 
przygotować przetwory na zimę. Brzoskwinie 
są dobrym źródłem β-karotenu, witamin B1, B2, 
PP, C. zawierają sporo magnezu, wapnia i żelaza. 
Jeszcze więcej β-karotenu mają morele a także 
również  sporo magnezu, manganu , fosforu  
i błonnik. Śliwy są to owoce bardziej kaloryczne, 
bogate w potas, witaminy z grupy B. Mają wła-
ściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, 
a medycyna ludowa stosowała je zawsze jako 
środek na zaparcia. Jabłka to przede wszystkim 

pektyny i błonnik. W organizmie obniżają po-
ziom cholesterolu, oczyszczają go z toksyn, leczą 
biegunki i zaparcia. Gruszki, najskromniejsze 
pod względem wartości odżywczej, kalorii do-
starczają niewiele, mają potas, fosfor i pektyny 
dlatego chronią przed miażdżycą. Ich aromat 
sprawia, że wykorzystuje się je do sporządzania 
deserów. W trakcie upałów zalecane jest do-
starczenie organizmowi większej ilości wody, 
zwłaszcza osobom ciężko pracującym fizycznie, 
starszym i dzieciom. Ci ostatni często zapomi-
nają o uzupełnianiu płynów i dobrym rozwiąza-
niem są wtedy koktajle owocowe i mleczne, de-
sery, które oprócz wody dostarczą organizmowi 
dodatkowych składników odżywczych.

Powidła śliwkowo-gruszkowe
Składniki: 2 kg śliwek węgierek bez pestek, 1 kg 
gruszek (ewentualnie cukier ), 2 szklanki posie-
kanych orzechów włoskich.
Wykonanie: śliwki, umyć, osuszyć, wyjąć pestki. 
Włożyć do rondla o grubym dnie i rozgotować. 
Jeśli są mało słodkie, dodać cukier, nie więcej 
niż 150 gramów na kilogram. Umyć, obrać i po-
kroić gruszki. Dodać do śliwek. Przebrać orze-
chy. Podprażyć je na suchej patelni, posiekać  
i dosypać do garnka z powidłami. Wymieszać, 
przełożyć gorące powidło do gorących słoików  
i zakręcić. Do powideł można zamiast orzechów 
dodać płatki migdałowe, lekko podprażone na 
suchej patelni.

Korzenny deser brzoskwiniowo-lodowy
Składniki: 3 dag masła, 3 łyżki brązowego cukru 
(ciemnego), kilka kropli olejku waniliowego, ¼ 
łyżeczki mielonego kardamonu, szczypta mielo-
nej gałki muszkatołowej, 50-70 dag dojrzałych  
brzoskwiń pokrojonych w cząstki (można użyć 

innych owoców np. moreli, gruszek, białych 
śliw albo jabłek), 4 kulki lodów waniliowych, 
uprażone migdały lub orzechy włoskie (migdały  
w całości albo połówki orzechów).
Wykonanie: Roztopić masło na małym ogniu, 
wsypać cukier, wymieszać. Dodać wanilię, kar-
damon i gałkę, mieszając podgrzewać około 
minuty. Włożyć brzoskwinie i delikatnie mie-
szać, aby całe pokryły się sosem. Pogotować je 
na średnim ogniu, aż owoce będą miękkie, ale 
wciąż jędrne. Ostudzić je, przykryć i schłodzić 
w lodówce. Do pucharków wyporcjować lody, 
brzoskwinie i udekorować orzechami lub mig-
dałami.

Schab z sosem imbirowo- śliwkowym
Składniki: 75 dag schabu środkowego bez ko-
ści, sos: 30 dag śliwek węgierek, kawałek (3 cm) 
świeżego imbiru (może być szczypta imbiru  
w proszku), ząbek czosnku, łyżka sosu sojowego, 
2 łyżki brązowego lub białego cukru, 1 gwiazdka 
anyżu lub ćwierć łyżeczki nasion anyżku, łyż-
ka octu jabłkowego, 2 małe cebulki dymki bez 
szczypioru, sól, pieprz. 
Wykonanie: mięso umyć, osuszyć, pokroić na 
niezbyt grube kotlety, lekko rozbić. Przygoto-
wać sos: śliwki umyć, usunąć pestki i pokroić. 
Imbir obrać, opłukać, posiekać, włożyć do ron-
delka. Dodać umyty, obrany i zmiażdżony czo-
snek, śliwki, sos sojowy, cukier, anyż lub anyżek, 
wymieszać, doprawić solą, pieprzem i gotować 
ok. 20 minut, od czasu do czasu mieszając  
(w miarę potrzeby podlać wodą). Śliwki powin-
ny się całkiem rozgotować. Wlać ocet i gotować 
bez przykrycia 10 minut, aż sos będzie miał 
konsystencję keczupu. Wtedy wyjąć gwiazdkę 
anyżku i dodać posiekaną dymkę. Plastry mięsa 
posmarować tym sosem i upiec z obu stron na 
rozgrzanym grillu. Gotowe mięso przełożyć na 
talerz, polać resztą sosu. Podawać z pieczywem 
lub pieczonymi ziemniakami i sałatą skropioną 
sosem vinegret.

Słońce daje nam bardzo dużo: odpręża, 
poprawia nastrój, uatrakcyjnia wygląd. Ale 
może też zaszkodzić naszej skórze i włosom, 
wysuszając i pozostawiając różnego rodzaju 
przebarwienia. Czy wiesz, jak im pomóc?

Gdy wracasz z urlopu, chętnie pokazujesz 
oliwkową skórę. Znajomi chwalą, że pięknie 
wyglądasz, że wakacje ci służą. Rzeczywiście, 
opalenizna jest jak najlepszy profesjonalny 
makijaż - tuszuje niedoskonałości, „ujmuje 
kilogramów”, modeluje sylwetkę. Bywa jednak 
również niebezpieczna. Kiedy zblednie, może 
się okazać, że poczyniła spore spustoszenia. 
Kąpieli słonecznych zażywaj więc bardzo 
umiejętnie. Pamiętaj - w młodości pracujesz 
na to, jak będziesz wyglądać w późniejszym 
wieku. Skóra wystawi ci rachunek! Długo  
i bezlitośnie opalana skóra w wyniku odwod-
nienia traci swój naturalny płaszcz ochronny, 
jest przesuszona, łuszczy się. Odpowiadający 
za elastyczność kolagen, który składa się w 
dużej mierze z wody, pod wpływem słońca 
i częstych kąpieli wysusza się i twardnieje. 
Skóra robi się więc nieprzyjemnie ściągnięta. 
Zauważ, że nie pomaga żaden krem ani bal-
sam nawilżający, bo prawie się nie wchłania, 
pozostawia tylko uczucie lepkości.

Masz dość opalenizny? Kiedy nie mo-
żesz ubrać sukienki bez ramiączek ponieważ 
opalenizna pojawia się tylko w niektórych 
częściach skóry, inne odznaczają się bielą – 

te naturalne substancje wybielające pomogą 
oczyścić twarz i ciało i rozjaśnią opaleniznę 
tam, gdzie tego potrzebujesz.

Rozjaśnianie twarzy
Składniki: 4 łyżki mleka, 1 łyżka miodu, 2 łyż-
ki soku z cytryny. Wymieszaj wszystkie skład-
niki i nałóż równomiernie na opaloną część 
ciała na 15 minut. Zmyj zimną wodą jak papka 
przyschnie. Doskonale działa na skórę tłustą  
i przetłuszczającą się.

Oczyszczanie jogurtem i miodem
Składniki: 4 łyżki jogurtu, 2 łyżki miodu, 3 łyż-
ki soku z cytryny. Wymieszaj wszystkie skład-
niki. Dodaj odrobinę skrobi kukurydzianej, 
by pasta uzyskała odpowiednią konsystencję  
i wmasuj mieszanką skórę twarzy przez 2-3 
minuty. Spłucz zimną wodą.

Naturalne złuszczanie - Scrub z owsianki
Składniki: 1 łyżeczka owsianki, 1 łyżeczka 
sody oczyszczonej. Wymieszaj składniki z wy-
starczającą ilością wody, by zrobić gęstą pastę. 
Przemywaj twarz przez 2-3 minuty, wypłucz  
i osusz nie przecierając ręcznikiem skóry. Od-
powiedni do każdego rodzaju skóry.

Scrub z mleka zsiadłego
Składniki: 1 łyżeczka mąki z ciecierzycy, 1 ły-
żeczka soku z cytryny, 2-3 listki mięty, zsiadłe 
mleko, kawałek startej marchewki. Wymieszaj 
wszystkie składniki, by uformować pastę, któ-
rą nałóż na twarz. Wmasuj ją okrężnymi ru-
chami, by usunąć jak najwięcej nieczystości.

Odzyskaj promienistą cerę
Cera straciła miły, zaróżowiony kolor? Oto 

szybki sposób na odzyskanie pięknej, zdrowej 
i żywej skóry, która będzie gładka, miękka  
i świeża w 20 minut.

Składniki: miąższ z ananasa, olej z wino-
gron, miąższ z papai, kurkuma i lukrecja

Zmiksuj wszystkie składniki na pastę. Na-
łóż sporą porcję na twarz i szyję, omijając oko-
lice oczu. Pozwól wyschnąć i spłucz wodą.

Coś na piegi
...prosto z ogrodu
Składniki: 3-4 łyżki soku z ogórków, 1 ły-

żeczka soku z cytryny, szczypta kurkumy,  
1 łyżeczka proszku z drzewa sandałowego, li-
ście mięty i bazylii

Wymieszaj składniki i nałóż na skórę twa-
rzy na 15 minut. Oprócz usuwania martwych 
komórek maseczka ta ma właściwością chło-
dzące, neutralizuje nadmiar sebum i usuwa 
bakterie, które zatykają pory.

Tonizuj!
Oprócz regularnego wybielania, oczysz-

czania, usuwania martwych komórek, twoja 
skóra wymaga tonizowania po lecie. Oto na-
turalny sposób…

Poszukaj roślinki aloesu na zaprzyjaźnio-
nym parapecie. Wystarczy, że złamiesz listek 
i użyjesz wyciągu z aloesu wymieszanego  
z wodą różaną, by najlepiej chronić skórę  
i zapobiegać zatykaniu porów. Aloes pomaga 
również zapobiegać alergiom skórnym, wy-
sypkom i swędzeniu.
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SPORT 

TARTARIA

BRĄZOWY MEDAL OOM ZAWODNIKA LTS FENIKS 

SZKÓŁKA PIŁKARSKA NA OBOZIE W ZWIERZYŃCU

II edycja turnieju karate „IKO TATA-
RIA CUP” rozegrana 14 czerwca br. w hali 
sarzyńskiego MOSiR zgromadziła 183 za-
wodników z 23 klubów kyokushin z Polski 
tj.: Tomaszów Lubelski, Brzostek, Jaro-
sław, Krosno, Korczyna, Przeworsk, Jeżo-
we, Zamość, Zielonka, Piaseczno, Błonie, 
Brwinów, Prażmów, Nowa Sarzyna, Le-
żajsk, Bielsko-Biała, Chełm, Sarzyna, Maj-
dan Łętowski, Rudnik, Michalin, Józefów  
i jednego z Ukrainy - Rawa Ruska.

Honorowym patronatem „TATARIĘ 
2014” objęli: Wojewoda Podkarpacki, Mar-
szałek Województwa Podkarpackiego, Sta-
rosta Leżajski oraz Ambasada Japonii w 
Polsce. Sędzią głównym turnieju był Sensei 
Dariusz Burda (3 dan).

Po oficjalnym otwarciu, którego dokonał 
starosta leżajski Marek Kogut wraz z obec-
nymi burmistrzem Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna Jerzym Paulem i prezesem LKKK 
Mirosławem Hołdą rozpoczęły się zmagania 
zawodników na dwóch matach tatami.

Zawody odbywały się w formule kata  
i kumite full contact według przepisów świa-
towej organizacji IKO. Rywalizacja na turnieju 
stała na bardzo wysokim poziomie. Szczegól-
nie goście z Ukrainy „wysoko zawiesili po-
przeczkę” pokazując bardzo dobre przygoto-
wanie do turnieju. Można było zobaczyć wiele 
widowiskowych i efektownych walki.

Nagrody zwycięzcom poszczególnych ka-
tegorii wręczali: Burmistrz Miasta i Gminy 
Nowa Sarzyna Jerzy Paul, Prezes LKKK Mi-
rosław Hołdą, Sensei Paweł Juszczyk (4 dan)  
z Otwocka i Sensei Krzysztof Policha (4 dan) 
z Zamościa. 

Zawodnicy Leżajskiego Klubu Kyoku-
shin Karate wywalczyli drużynowo pierwsze 
miejsce. Drugie miejsce w klasyfikacji druży-
nowej zajął Zamojski Klub Kyokushin Karate, 
a trzecie KSW Kyokushin z Zielonki.

Dziękujemy gościom, którzy przybyli na 
organizowany przez nasz klub turniej Gra-
tulujemy wszystkim zawodnikom wysokiego 
poziomu sportowego. Podziękowania kie-

rujemy również do wszystkich, którzy przy-
czynili się do zorganizowania i sprawnego 
przebiegu sarzyńskiego turnieju, a w szcze-
gólności władz samorządowych regionu, 
zarządu klubu, działaczy, sędziów, obsługi 
medycznej, sympatyków i kibiców. Turniej zo-
stał zorganizowany z pomocą Urzędu Miasta  
i Gminy Nowa Sarzyna, za co serdecznie dzię-
kujemy.

Sensei Dariusz Burda 
Leżajski Klub Kyokushin Karate

W dniach 6 – 10 lipca br.we Wrocławiu odbyły się finały XX 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w piłce siatkowej. Nasz za-
wodnik MARCIN KARAKUŁA jako reprezentant województwa pod-
karpackiego zdobył brązowy medal OOM. Rozegrane przez Podkar-
pacie mecze były bardzo wyczerpujące i emocjonujące. Z 5 meczów 4  
z nich zakończyły się po tie break-ach. 

Zespół Podkarpacia w swojej grupie pokonał rówieśników z woj. 
dolnośląskiego 3:2, małopolskiego 3:1 oraz przegrał z śląskim 2:3.  
W półfinale po najlepszym meczu turnieju Podkarpacie przegrało mi-
nimalnie z woj. łódzkim 2:3. W meczu o 3 miejsce drużyna Podkarpa-
cia ponownie pokonała drużynę woj. małopolskiego 3:2 i wywalczyła 
brązowy medal. 

Marcin rozegrał bardzo dobre zawody wychodząc w każdym spo-
tkaniu w podstawowym składzie zespołu z Podkarpacia. Gratulujemy 
kolejnego medalu w zawodach rangi ogólnopolskiej. Życzymy kolej-
nych sukcesów od 1 września 2014 z zespołem AKS Resovia Rzeszów.

LTS

W dniach 2 – 6 sierpnia br. odbył się obóz sportowy w Zwierzyńcu dla 35 zawodników Szkółki Piłkarskiej „Pogoń Leżajsk”. Dzieci oprócz 
regularnych treningów rozegrały po dwa mecze sparingowe z drużynami Hetman Zamość. Dodatkowo miały zapewnione liczne atrakcje m.in. 
spływ kajakowy oraz pobyt na strzeżonym kąpielisku.

(wt)
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NA RYBY

WAKACYJNE ZAWODY
Puchar Dyrektora MOSiR
Wakacyjne zawody dla dzieci i młodzie-

ży o Puchar Dyrektora MOSiR, odbyły się 
przy słonecznej pogodzie na zalewie Flo-
ryda. W zawodach wzięło udział 21 dzieci  
w dwóch kategoriach wiekowych: do 10 
lat oraz od 11 do 16 lat. Rywalizacja trwała 
jedną turę przez dwie godziny. Przed przy-
stąpieniem do zawodów dzieci brały udział 
w quizie i odpowiadały na pytania z wiedzy 
wędkarsko przyrodniczej.

Troje dzieci, które jako pierwsze odpo-
wiedziały poprawnie na trzy pytania, zostały 
nagrodzone, a byli to: Jan Wszołek,  Konrad 
Piziak, Jakub Olechowski.

Zwycięzcami zawodów zostali odpowied-
nio w kategorii do lat 10: 1. Adam Wszołek 
- 1190 pkt.; 2. Izabela Siwiec - 1030 pkt.; 3. 
Jakub Olechowki - 590 pkt.

W kategorii od 11 do 16 lat: 1. Jan Wszo-
łek - 2200 pkt.; 2. Dawid Leja - 1450 pkt.;  
3. Kamil Olechowski - 1245 pkt. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gra-
tulujemy i zapraszamy na kolejne zawody 
dla dzieci i młodzieży. 

Ożanna, 27-29 czerwca 2014
Tradycyjnie Maraton Wędkarski o Me-

moriał Mieczysława Dziurzyńskiego cieszy 
się największym zainteresowaniem spośród 
wszystkich zawodów i przyciąga rzeszę węd-
karzy, nie tylko z naszego Koła.

W tym roku odbyła się XVI edycja tej 
imprezy, w której udział wzięło 26 dwuoso-
bowych drużyn. Zawody rozpoczęły się o 
godz. 15. w piątek i trwały do godz. 10.00 
w niedzielę. Oprócz karpia, który liczył się 
podwójnie, trafiały się leszcze, płocie, okonie 
oraz sumy karłowate o dość imponujących 
wymiarach. Przypominam, że ryba aby mo-
gła zostać liczona do wyniku, musiała prze-
kroczyć 25 cm (nie licząc karpia, który - jak 
wiemy - ma wymiar ochronny 35 cm). Na 
uwagę zasługuje bardzo dobra organizacja 
i przyjazna atmosfera, jak zwykle zwyciężył 

duch zdrowej rywalizacji. Lista zwycięzców 
przedstawia się następująco: I miejsce Sta-
nisław Czarniecki i Zbigniew Zalot - 20695 
pkt. (m.in. 9 sztuk karpia), II miejsce Mar-
cin Grzesik i Jan Gądek - 17470 pkt. (m.in. 
3 sztuki karpia), III miejsce Rafał Zawadz-
ki i Bogusław Zdeb - 17180 pkt., IV miej-
sce   Zbigniew Pawul i Robert Kuczkowski 
– 11490 pkt. (m.in. 3 sztuki karpia), V miej-
sce Sylwester Kamiński i Sławomir Klimek 
– 10225 pkt., VI miejsce Adam Moczarski  
i Dawid Ćwikła – 7835 pkt.

Puchar za największą rybę zdobył Marcin 
Grzesik.

Składamy serdeczne gratulacje zwycięz-
com i dziękujemy wszystkim zawodnikom 
za uczestnictwo. W imieniu organizatorów 
chcemy podziękować wszystkim sponso-
rom, bez których nasza impreza nie mogłaby 
się odbyć – byli to: Grupa Żywiec S.A. Bro-
war Leżajsk, Urząd Gminy Kuryłówka.
Kapitanat Sportowy Koła Nr 18 San w Leżajsku
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Szkółka Piłkarska „Pogoń Leżajsk” jako sto-
warzyszenie funkcjonuje od roku. Dzieci trenu-
ją w trzech kategoriach wiekowych od rocznika 
2007 do 2002. W tym czasie dzieci rozegrały 
ponad 50 spotkań m.in.: rozgrywki w ramach 
Ligi Okręgowej Młodzików Starszych zajmując 
2 miejsce, Rozgrywki Orlikowe Podkarpackiej 
Ligi Orlika Starszego, Podkarpacki turniej De-
ichmann, Turniej w Stalowej Woli Stalowa CUP 
II miejsce, Turniej Zamość – Sitaniec II miejsce 
rocznik 2005, III miejsce rocznik 2004, Festi-
wal Piłkarski w Budziwoju, Turniej w Mielcu 
II miejsce, Resovia Champions League rocznik 
2005 II miejsce, Resoviacka Majówka, Turniej 
Mikołajkowy w Leżajsku, Turniej Leżajsk CUP 
I miejsce rocznik 2005, II miejsce rocznik 2004, 
II miejsce rocznik 2002/2003, Turniej o Puchar 
Dyrektora GOK w Kuryłówce II miejsce.

Zawodnicy z naszej Szkółki brali również 
udział w turniejach o Puchar Tymbarku, Łu-
kacijewska CUP, Coca Cola Cup i wielu in-
nych turniejach organizowanych na terenie 
województwa podkarpackiego. W sezonie 
2014/2015 nasi zawodnicy uczestniczyć będą 
w rozgrywkach I Ligi Podkarpackiej Młodzik 
Starszy, Młodzik Młodszy oraz Żak Starszy. 
Trenerami są Tomasz Szmuc i Adrian Rauza.

Podsumowując rok działalności naszej 
Szkółki, jako stowarzyszenie uważamy, że roz-
wija się ona bardzo dynamicznie. Był to czas 
pracowity i owocny w wiele przedsięwzięć, 
przede wszystkim dzięki ogromnemu zaanga-
żowaniu rodziców. Zorganizowaliśmy zimowy 
obóz sportowy, turniej mikołajkowy, Podkar-
packi Halowy Turniej Piłki Nożnej w dwóch 
kategoriach wiekowych oraz turniej orlikowy,  
a także uroczyste zakończenie sezonu połączo-
ne z Piknikiem Rodzinnym.

Szkółka obecnie liczy ok. 80 dzieci, które 
szkolą się w trzech kategoriach wiekowych. 
Działalność nasza ma na celu głównie zapew-
nienie dzieciom warunków do właściwego spę-
dzania wolnego czasu poprzez zapewnienie im 
udziału w treningach, rozgrywkach, obozach  
i innych przedsięwzięciach dzięki czemu roz-
wijają się one pod względem psychofizycznym, 
uczą się współzawodnictwa, systematyczności, 
odpowiedzialności. Podnoszą swoją sprawność 
fizyczną oraz umiejętności dążąc do określone-
go celu. Nasza Szkółka utrzymuje się ze składek 
(obecnie 20 zł) oraz dzięki wsparciu instytucji, 
firm oraz osób prywatnych. Koszty związane  
z prowadzeniem Szkółki są coraz większe 
(głównie transport, organizacja i obsługa me-
czów).

(wt)

SZKÓŁKA PIŁKARSKA „POGOŃ LEŻAJSK”

Szkółka Piłkarska „Pogoń Leżajsk” 
ogłasza nabór dzieci z rocznika 2006 i młodsi. 
Wszystkich chętnych zapraszamy na treningi. 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru 
znajdują się na stronie 

www.sppogon-lezajsk.pl 
w zakładce NABÓR.

Instytucje, które wspierają działalność naszej szkółki: Urząd Miejski w Leżajsku – wsparcie finansowe, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Gmina 
Leżajsk – wsparcie rzeczowe (nagrody, upominki), MOSIR Leżajsk - obiekty sportowe, Zespół Szkół Licealnych, MZKS Pogoń Leżajsk; Firmy: 
Wytwórnia Mas Bitumicznych PBI w Żołyni – Bartłomiej Kotwica, Robert Wiśniewski – Tassman, Andrzej Maruszak MAAWSport Leżajsk, Par-
tyka Parkiet – Tomasz Partyka, Firma Toja – Wanda Partyka, Autobajex Stare Miasto, E&D GSM Telefony Komórkowe Dawid Mieleszko, Telkam 
Telefony Komórkowe – Kamil Federkiewicz, Usługi Transportowe – T. Rutkowski M. Trębacz, Da Grasso w Leżajsku – Magdalena Banaś, Grze-
gorz Bożek Telewizja Kablowa Satel w Leżajsku Sp. z o.o., Jakub Polit Restauracja Zaścianek, Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto Leszek Czop  
i Sylwester Rzepko, Styropianex – Eugeniusz Bucior, Komis Samochodowy Autotu Decowski Artur, Maciej Kucharski-Usługowy Zakład Optyki 
Okularowej w Leżajsku, Krzysztof Brudniak „Moto-Gum”, Sewar Kheder „Midiafarm”, Edyta Fil Zakład Fryzjerski „Arcado”, Artur Decowski 
„Autokomis”, Dominik Duduś, Firma Foggy - Piotr Możdżeń, Eurobank, Zakład Fryzjerski - Ewa Pest, Jacek Szczepanik „Pizzeria Zodiak”;  
Osoby fizyczne: Zbigniew Szmuc, Tadeusz Rauza, Ramona i Paweł Kowalczykowie, Kinga Bryniarska.

DRUŻYNA MŁODZIK STARSZY rocznik 2002 i 2003

DRUŻYNA MŁODZIK MŁODSZY rocznik 2004 i 2005

DRUŻYNA ŻAKI
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