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dzień za dniem

70. bolesna rocznica
28 maja br. przedstawiciele samo-

rządów lokalnych miasta i powiatu, 
szkół, organizacji i instytucji, rodzi-
ny patriotów zamordowanych przez 
hitlerowców w czasie pacyfikacji Le-
żajska w 1943 roku, członkowie Armii 
Krajowej, weterani wojenni, harcerze, 
mieszkańcy miasta złożyli hołd boha-
terom, którzy „polegli, by inni mogli 
żyć”. Taki napis został wyryty na ka-
mieniu przy pomniku wzniesionym 
ku ich czci. 

Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła koncele-
browana msza św. w leżajskim kościele farnym. 
Odprawili ją w intencji tych, którzy tamtego dnia 
siedemdziesiąt lat temu oddali swe życie za Ho-
nor, Boga i Ojczyznę, dziekan i proboszcz parafii 
farnej ks. Marek Cisek oraz kustosz Sanktuarium 
Matki Bożej o. Joachim Ciupa.

Po mszy św. wszyscy zgromadzeni, w tym 
poczty sztandarowe urzędów, szkół, organizacji 
i instytucji udali się w pochodzie na miejsce kaź-
ni, gdzie obecnie stoi pomnik. Pochód prowadzili 
księża i ministranci intonując Litanię Loretańską. 

Na miejscu Orkiestra Dęta z Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Kuryłówce odegrała Hymn Polski.

Po hymnie głos zabrał Burmistrz Leżajska Piotr 
Urban, który przypomniał historię tamtego tra-
gicznego dnia.

Wczesnym rankiem hitlerowscy żołnierze i żan-
darmi opanowali miasto. Wyciągali z domów lu-
dzi. Dobrze wiedzieli, o kogo im chodzi. Mieli listę 
nazwisk żołnierzy konspiracyjnych, którzy walczy-
li z okupantem. Wydał ich konfident. Hitlerowcy 
w budynku Sądu zorganizowali parodię rozpraw, 
a sędzią był właśnie ów konfident. Patrioci zginę-
li, bo działali w konspiracyjnym ruchu oporu, bo 
marzyli o wolnej i niepodległej Polsce. Silni wiarą 
w zwycięstwo nad faszyzmem, w zwycięstwo do-
bra nad złem, przeciwstawiali się butnemu i dobrze 
uzbrojonemu okupantowi. Ale nie przewidzieli, iż 
wśród nich może być zdrajca, który ich wyda. Zgi-
nęli jak bohaterowie. W ostatnich chwilach przed 
egzekucją wznosili okrzyki: „Niech żyje Polska!” 
Wierzyli, że kolejne pokolenia uczynią Ojczyznę 
spokojną, dostatnią i niepodległą. Tego dnia pod-
czas pacyfikacji Leżajska z rąk hitlerowców zginę-
ło 38 mieszkańców Leżajska – 28 rozstrzelano, 10 
zabito na ulicach miasta, 9 wywieziono do obozów 
koncentracyjnych, z których nigdy nie wrócili.

Po przemówieniu burmistrza i modlitwie ks. 
dziekana Marka Ciska odbył się apel poległych. 
Odczytała go ppor. Beata Drozd. Salwy hono-
rowe oddali żołnierze 21 Dywizjonu Artylerii 
Przeciwlotniczej im. gen. dyw. Józefa Ludwika 
Zająca w Jarosławiu.

Przed pomnikiem pełnili wartę harcerze.
Przedstawiciele miasta, powiatu, kombatan-

tów, instytucji i organizacji, leżajskich szkół 

złożyli wieńce i oddali honory poległym pa-
triotom.

Następnie o. Joachim Ciupa udzielił wszystkim 
błogosławieństwa, a orkiestra z Kuryłówki ode-
grała hymn „Boże coś Polskę”.

Zgromadzeni rozeszli się w zadumie do swo-
ich miejsc. 

(bwl)
Fot. Wacław Padowski, 

Barbara Woś-Lisiecka
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kącik rzecznika zUs

Konferencja „Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS”

Układ oddechowy

Układ krąŜenia

Narząd ruchu

Narząd ruchu 
w systemie ambulatoryjnym

Układ krąŜenia
w systemie ambulatoryjnym

Schorzenia 
psychosomatyczne

Układ krąŜenia monitorowany tele-
medycznie w systemie ambulatoryjnym 

Schorzenia onkologiczne
gruczołu piersiowego

Lokalizacja ośrodków rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS w 2013 r.
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nie płać firmie
zUs (za darmo) pomoże wypełnić wniosek 
o umorzenie

Na stronach internetowych pojawiły się ofer-
ty firm dotyczące odpłatnej pomocy przy wy-
pełnianiu wniosku o umorzenie nieopłaco-
nych składek w ramach tzw. ustawy abolicyjnej. 
Przypominamy, że w każdej jednostce Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych można otrzymać bez-
płatną pomoc przy wypełnianiu niezbędnych 
formularzy. ZUS przygotował także szczegóło-
we ulotki informacyjne dostępne w Salach Ob-
sługi Klienta oraz na stronie www.zus.pl.

Możliwość umorzenia składek na ubezpiecze-
nia społeczne od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 
2009 r. przewiduje ustawa z dnia 9 listopada 2012 
r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nie-
opłaconych składek przez osoby prowadzące poza-
rolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551). 
Na rynku pojawiły się ogłoszenia, w których firmy 
oferują płatną pomoc przy wypełnianiu formula-
rzy niezbędnych do ubiegania się o umorzenie nie-
opłaconych składek w ramach ww. ustawy.

W przypadku osób nie prowadzących pozarol-
niczej działalności w dniu 1 września 2012 r. oraz 
w dniu złożenia wniosku o umorzenie jedynym 
dokumentem jest poprawnie wypełniony wnio-
sek o umorzenie należności dostępny na stronie 
www.zus.pl

Osoby, prowadzące pozarolniczą działalność 
w dniu 1 września 2012 r. albo w dniu złożenia 
wniosku o umorzenie, muszą złożyć następują-
ce dokumenty:
 poprawnie wypełniony wniosek o umorze-

nie należności,
 wypełniony „Formularz informacji przed-

stawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini-
mis” (formularz dostępny jest w jednostkach ZUS 
oraz na stronie: http://www.uokik.gov.pl/downlo-
ad.php?plik=8387) lub
 wypełniony „Formularz informacji przed-

stawianych przez wnioskodawcę” – w przypadku 
ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie 

lub rybołówstwie (formularz dostępny jest w jed-
nostkach ZUS oraz na stronie: http://www.dzien-
nikustaw.gov.pl/D2010121081001.pdf),
 oświadczenie zawierające informacje nie-

zbędne do ustalenia kategorii ratingowej (druk 
oświadczenia jest dostępny w jednostkach ZUS 
oraz na stronie: www.zus.pl/),
 wszystkie zaświadczenia o pomocy de mini-

mis, które otrzymały w roku, w którym ubiegają 
się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających 
go lat (mogą to być również oświadczenia tych 
osób o wielkości pomocy de minimis otrzymanej 
w tym okresie) albo oświadczenia, że nie otrzy-
mały pomocy de minimis w tym okresie.

Przypominamy, że pomoc przy wypełnianiu 
ww. dokumentów można nieodpłatnie uzyskać 
w każdej jednostce ZUS. Przygotowane przez 
Zakład ulotki informacyjne są dostępne w dwóch 
wersjach:
 dla osób, które na dzień 1 września 2012 

r. nie prowadziły działalności pozarolniczej,
 dla osób, które na dzień 1 września 2012 r. 

prowadziły działalność pozarolniczą.

Małgorzata Bukała
Rzecznik prasowy

Oddziału ZUS w Rzeszowie

aby odzyskać 
zdolność do pracy

Ponad 70 tys. osób skorzystało w minionym 
roku z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej ofero-
wanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Niemal 90 proc. z nich rehabilitowało się poza 
domem, w sanatoriach.

Rehabilitacja lecznicza jest prowadzona w ra-
mach realizowanego przez ZUS programu pre-
wencji rentowej. Ma na celu przywrócenie spraw-
ności ubezpieczonym, zagrożonym długotrwałą 
niezdolnością do pracy, którzy równocześnie ro-
kują odzyskanie tej zdolności po przeprowadze-
niu rehabilitacji. Z programu mogą skorzystać 
też osoby uprawnione do zasiłku chorobowego i 
świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu 
do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowe-
go oraz osoby już pobierające rentę okresową z ty-
tułu niezdolności do pracy.

Podstawą do skierowania na rehabilitację lecz-
niczą jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji wy-
stawione przez lekarza orzecznika ZUS. Do lekarza 
orzecznika kieruje zaś lekarz prowadzący – wnio-
sek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ra-
mach prewencji rentowej może wystawić każdy le-
karz prowadzący leczenie, a osoba, której ten wnio-
sek dotyczy, składa go w dowolnej jednostce ZUS. 
Co istotne, ZUS ponosi wszystkie związane z re-
habilitacją koszty (zabiegi lecznicze, zakwaterowa-
nie, wyżywienie) z kosztami przejazdu włącznie – z 
miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego 
i z powrotem najtańszym środkiem komunikacji.

W zależności od wskazań lekarza w trybie sta-
cjonarnym (w sanatorium) oraz ambulatoryjnym 
(zazwyczaj w miejscu zamieszkania), rehabilito-
wane są osoby ze schorzeniami narządu ruchu, 
układu krążenia, psychosomatycznymi, układu 

oddechowego oraz kobiety po operacji onkolo-
gicznej gruczołu piersiowego.

W minionym roku najbardziej liczną grupą 
były osoby ze schorzeniami układu ruchu: w su-
mie 28 253 mężczyzn oraz 27 944 kobiety. Grupa 
ta łącznie stanowiła ponad połowę wszystkich ko-
rzystających z rehabilitacji rentowej. W przypad-
ku schorzeń układu krążenia zdecydowaną więk-
szość pacjentów stanowili mężczyźni: 6469 osób. 
Kobiet zaś było jedynie 1463.

Z rehabilitacji leczniczej można skorzystać w 
ośrodkach na terenie całego kraju, niezależnie od 
pory roku. W 2012 roku najwięcej osób korzy-
stało z zajęć rehabilitacyjnych w ośrodkach zlo-
kalizowanych w województwie dolnośląskim – 
13 947 osób oraz podkarpackim – 11 717 osób, 
zaś najmniej w województwie opolskim – zale-
dwie 310 osób.

Szczegółowe informacje na temat możliwo-
ści udziału w programie prewencji rentowej ZUS 
można znaleźć w Internecie, pod adresem:

http://www.zus.pl/rehabilitacja.
Małgorzata Bukała
Rzecznik prasowy

Oddziału ZUS w Rzeszowie
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dzień za dniem

Z ekologią na Ty
zbieramy surowce wtórne 

chroniąc naturalne środowisko człowieka

Z ekologią na Ty
zbieramy surowce wtórne 

chroniąc naturalne środowisko człowieka

Znamy najlepszych!
W dniach 23–24 maja br. zakończyła się XI 

edycja organizowanego przez MZK Leżajsk 
konkursu „Z ekologią na ty”, który po raz drugi 
z rzędu został objęty Patronatem Honorowym 
przez Marszałka Województwa Podkarpackie-
go. W konkursie prowadzonym pod hasłem 
„zbieramy surowce wtórne chroniąc naturalne 
środowisko człowieka” wzięły udział 24 szko-
ły podstawowe i gimnazja z terenu 5 powiatów.

Głównym przesłaniem akcji jest nauczenie naj-
młodszego pokolenia prowadzenia prawidłowej 
segregacji odpadów, co przy aktualnej rewolucji 
śmieciowej pozwoli społeczeństwu sprostać unij-
nym wymaganiom. A trzeba przyznać, że liczący 
sobie 11 lat konkurs „Z ekologią na ty” zdecydo-
wanie wpłynął na podniesienie świadomości eko-
logicznej naszego lokalnego społeczeństwa i przy-
nosi zamierzone efekty. Dowodem na to jest bli-
sko 50-procentowy wzrost ilości surowców wtór-
nych odzyskanych ze strumienia odpadów komu-
nalnych, jaki odnotowała leżajska spółka w ostat-
nich latach. Ten wzrost jest potwierdzeniem tego, 
że uczestnicy pierwszych edycji konkursu „Z eko-
logią na ty” zostali odpowiednio wyedukowani i 
przygotowani do dorosłego życia, w które właśnie 
wchodzą.

W tegorocznej edycji konkursu uczniowie 24 
szkół zebrali 41 430 kg surowców wtórnych, z 
czego 30 950 kg stanowiła makulatura, 3 895 kg 
to tworzywa sztuczne, natomiast stłuczki szklanej 
zebrano 6 585 kg. Ponadto dzieci zebrały i odda-
ły do recyklingu 1 261 kg zużytych baterii i aku-
mulatorów, co jest jednym z najlepszych wyni-
ków w jedenastoletniej historii konkursu. Podczas 
wszystkich edycji konkursu zebrano i przekaza-
no do recyklingu blisko 460 ton surowców wtór-
nych oraz ponad 8 ton zużytych baterii i akumu-
latorów, co dla leżajskiej Spółki jest nie tylko po-
wodem do dumy, ale i inspiracją do dalszego dzia-
łania na rzecz ochrony środowiska.

Tegoroczna XI edycja konkursu „Z ekologią 
na ty” tradycyjnie zakończyła się dwudniowym 
Rajdem Rowerowym, podczas którego zwiedza-

no między innymi Sortownię Surowców Wtór-
nych, Leżajską Oczyszczalnię Ścieków oraz Le-
żajskie Nadleśnictwo wraz z rezerwatem przyro-
dy Las Klasztorny. W trakcie rajdu rozegrane zo-
stały zawody o Puchar Prezesa MZK Leżajsk w 
tenisie stołowym, a ochotnicy mogli wziąć rów-
nież udział w konkursie z wiedzy ekologicznej i 
wykazać się między innymi wiedzą dotyczącą se-
gregacji odpadów.

Uroczysty finał IX edycji konkursu „Z ekologią 
na ty” odbył się 24 maja w Gimnazjum Miejskim 
w Leżajsku. W trakcie uroczystej gali wręczono 
nagrody i upominki szkołom, których ucznio-
wie wykazali się największym zaangażowaniem 
w zbiórkę surowców wtórnych. W tym roku bez-
konkurencyjną okazała się Szkoła Podstawowa w 
Brzyskiej Woli, której uczniowie zebrali ponad 90 
kg surowców wtórnych na osobę. Miejsce drugie 
i trzecie zajęły odpowiednio: Szkoła podstawowa 
w Opaleniskach oraz Szkoła Podstawowa w Wól-
ce Łętowskiej. Pozostałe szkoły, które wykazały się 
chęcią edukowania swoich podopiecznych i wzię-
ły udział w konkursie otrzymały upominki w po-
staci sprzętu sportowego.

Zakup nagród, a także organizacja samego 
konkursu i rajdu rowerowego nie byłaby jed-
nak możliwa, gdyby nie pomoc sponsorów oraz 
współorganizatorów. Dlatego Miejski Zakład Ko-
munalny Sp. z o.o. w Leżajsku składa serdeczne 
podziękowania na ręce tym wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji XI edycji konkur-
su „Z ekologią na ty”.

P. Pluszkiewicz

sUkces 
„WłóczykijóW”

Leżajski Klub Nordic Walking „Włóczy-
kije“ działa przy Miejskim Centrum Kultu-
ry od marca ubiegłego roku – pod okiem in-
struktora Wojciecha Włodarczyka.

Po ponadrocznej pracy członkowie Klubu po-
stanowili spróbować swoich sił w szerszym gro-
nie i zmierzyć się z innymi klubami na zawodach.

Na Podkarpaciu brakuje tego typu imprez, jed-
nak w tym roku pojawiła się szansa, ponieważ V 
Mistrzostwa Polski Nordic Walking o Puchar Pol-
ski Nordic Walking odbywały się w Kolbuszowej. 
I tak 1 czerwca 10 leżajskich „Włóczykijów” po-
jechało tam, aby się sprawdzić. Mimo deszczu i 
zimna do miasta na Nilem zjechało ponad 300 
miłośników Nordic Walking z całej Polski. Była 
też grupa z Ukrainy. Startowali na trzech dystan-
sach: 20, 10 i 5 km z podziałem na kobiety i męż-
czyzn oraz kategorie wiekowe. Na starcie mógł 
stanąć każdy, ale przeważali wytrawni zawodni-
cy, którzy wielokrotnie brali udział nie tylko w 
zawodach Nordic Walking, ale również w róż-
norakich biegach – także maratonach. Tak więc 
startującym po raz pierwszy „Włóczykijom” za-
leżało już nie na czołowych miejscach, ale przede 
wszystkim na pokonaniu swojego dystansu i za-
liczeniu zawodów.

Okazało, że leżajskie „Włóczykije” wcale nie 
są tacy słabi, bo ich pierwsze zawody przyniosły 
ogromny sukces i w V Mistrzostwach Polski Nor-
dic Walking o Puchar Polski Nordic Walking le-
żajskie „Włóczykije” zdobyły 5 pucharów! Zdo-
bywcy czołowych miejsc na wszystkich trzech dy-
stansach w swych kategoriach wiekowych w więk-
szości przekroczyli pięćdziesiątkę. Widać więc, że 
jest to rodzaj sportu dla każdego, kto kocha ruch 
na świeżym powietrzu.

Sukces „Włóczykijów” w tak prestiżowej im-
prezie jest także sukcesem Miejskiego Centrum 
Kultury i Leżajska, które reprezentowały. Jest też 
znakomitą promocją naszego miasta w kraju. 
Może zachęci on więcej osób do postawienia na 
„włóczenie” z kijami jako świetną formę sportu i 
aktywnego spędzania wolnego czasu, a co za tym 
idzie – smukłą sylwetkę i dobre samopoczucie.

„Włóczykij” Ela

Xi finał konkUrsU
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ogłoszenia

Droga Mieszkanko 
i Drogi Mieszkańcu Miasta Leżajska!

Jeśli posiadasz aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
oraz

 masz ukończony 18 rok życia i nie ukończony 35 rok życia
 masz wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe
 jesteś zarejestrowany(a) jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku lub 

spełniasz warunki, aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna,

zapraszamy Cię do wzięcia udziału w drugiej i ostatniej edycji projektu „Bądź sprawny na rynku 
pracy” realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w projekcie pozwoli Ci na zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, wzrost umie-
jętności społeczno-zawodowych a tym samym podniesie Twoje zdolności do zatrudnienia.

W ramach projektu oferujemy m.in.: Indywidualny Plan Działania, szkolenie „Kompetencje spo-
łeczne”, Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, indywidualne szkolenia zawodowe (tematyka szko-
lenia jest wybierana przez uczestnika projektu po uzgodnieniu z doradcą zawodowym), 6 miesięczne 
staże u pracodawców. Istnieje możliwość zwrotu kosztów przejazdu i kosztów opieki nad dzieckiem 
do lat 7 lub osobą zależną.

Aby wziąć udział w projekcie należy być zarejestrowanym lub zarejestrować się jako bezrobotny/a w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku oraz wziąć udział w procesie rekrutacji. Rekrutacja do pro-
jektu zostanie ogłoszona w połowie czerwca 2013 r.

Szczegółowe informacje na bieżąco są zamieszczane na stronie internetowej: www.praca.lezajsk.pl 
w zakładce projekty EFS, udzielane telefonicznie pod numerem 17 240 67 26 lub osobiście w poko-
ju nr 17 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku ul. Mickiewicza 56 w godzinach od 8:00 do 15:00. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Firma

zaprasza  na akcję

pod patronatem
Burmistrza Miasta Leżajska

na

tydzień Bezpłatnych
Badań Słuchu
(usługi bezpłatnych, 

profilaktycznych badań słuchu 
oferowane na rynku prywatnym)

wraz z konsultacją
protetyków słuchu
zapraszamy w dniach

24 czerwca – 5 lipca br.
Leżajsk, ul. Leśna 22

w godzinach: pon. – pt. 7.00–15. 00
terminy wizyt prosimy uzgadniać 

telefonicznie: 17 242 67 89
bezpłatna infolinia: 800 13 33 77

www.geers.pl
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mistrz recytacji
Miejskie Centrum 

Kultury w Leżajsku 
może się poszczycić 
fantastycznymi recyta-
torami, których świet-
ną formę potwierdza-
ją co krok zdobywane 
laury.

Wśród ostatnich suk-
cesów podkreślić nale-
ży zwycięstwa Filipa 

Sołka, jednego z młodszych członków Grupy Teatral-
nej Baratario. Z ramienia MCK uczestniczył w tym 
roku w dwóch konkursach recytatorskich i obydwa 
zwyciężył.

Zdobył I miejsce w III Podkarpackim Konkursie Po-
ezji Współczesnej „Niepokorne słowa i nuty”. Konkurs 
ten odbył się w kwietniu br. w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Rzeszowie. I miejsce przywiózł także z Re-
gionalnego Konkursu Recytatorskiego „O skrzydło orle” 
5 czerwca br.

Kunszt żywego słowa i ogromna dawka emocji, jaką 
zaprezentował na scenie Filip, nie mogła zostać nie za-
uważona przez jurorów. Organizatorzy i jurorzy, podczas 
wręczania nagród, zwrócili uwagę na zdolności Filipa i 
jego aktorskie predyspozycje.

A. Rydz

w mck

Projekt pt. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Miejskiego Centrum Kultury 
w Leżajsku niezbędnym czynnikiem rozwoju kulturowego i turystycznego w regionie” 
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej VI Turystyka i kultura 
RPO WP na lata 2007–2013.

Trwa rozbudowa i modernizacja budynku Domu Kultury
Wykonano już większość prac budowlanych. 

Dobiegają końca zewnętrzne roboty konstruk-
cyjne i wykończeniowe. Nowych kolorów na-
brała elewacja budynku.

Wewnątrz budynku wykonano nowe insta-
lacje elektryczne, sanitarne oraz centralnego 
ogrzewania.

Dobudowano dwa nowe segmenty (jeden od 
strony ul. Kopernika, drugi od strony parkingu).

Nowego wyglądu nabierają również po-
mieszczenia istniejącego budynku m.in. hall 
główny z szatnią, atrium taneczne zwane po-
tocznie „basenem”, sala małych form (tzw. sala 
kameralna).

Trwa modernizacja sali widowiskowo-kino-
wej.

Zamontowane zostaną nowe wygodniejsze fo-
tele, nowoczesny ekran kinowy, kurtyny oraz pa-

nele akustyczne. Zmieni się wystrój i kolorysty-
ka ścian.

Sala widowiskowo-kinowa uzyska wymagane 
parametry techniczne w zakresie wymagań bez-
pieczeństwa pożarowego i ewakuacji, co pozwo-
li na reaktywację kina oraz organizację koncer-
tów i spektakli.

Rozbudowa i modernizacja MCK ma na celu 
zdecydowane polepszenie warunków jego funk-
cjonowania, zapewnienie bezpieczeństwa użyt-
kownikom, udostępnienie obiektu dla osób nie-
pełnosprawnych. Obiekt ten będzie spełniał nie-
zbędne funkcje do prowadzenia działalności kul-
turalnej, będzie bezpieczny i wygodny dla użyt-
kowników.

Planowany termin zakończenia inwestycji: sier-
pień 2013 r.

A. Ruszak

od leżajska 
do przemyśla

O atrakcyjne nagrody i miano laureatów Fi-
nału XXIII Przeglądu Piosenki „Śpiewaj Razem 
z Nami” w Przemyślu przez dwa dni walczyło 
70 solistów i 9 zespołów z całego Podkarpacia.

Scena Przemyskiego Centrum Kultury w dniach 5 i 
6 kwietnia 2013 roku rozbrzmiewała muzyką i śpiewem 
utalentowanych młodych artystów w wieku od 6 do 17 
lat. Śpiewano i grano głównie utwory w języku polskim, 
ale można było także usłyszeć piosenki anglojęzyczne.

Przegląd w Przemyślu ma wieloletnią tradycję i cie-
szy się dużą popularnością w naszym regionie, o czym 
można się było przekonać podczas tegorocznego finału.

Cała impreza ma charakter dwuetapowy. Najpierw 
przeprowadzane są eliminacje powiatowe, w których 
wyłaniane są osoby reprezentujące poszczególne powia-
ty i gminy w przesłuchaniach finałowych, by później 
wybrana przez konkursowe jury ścisła czołówka mo-
gła zaprezentować się wszystkim w koncercie galowym.

W tegorocznym finale przeglądu, nasze miasto, po-
wiat i gminę reprezentowały trzy solistki: Patrycja Ta-
bin, Diana Cisek i Julia Kurasiewicz oraz trzyosobo-
wy zespół wokalny: Wiktoria Bilska, Sara Pacyniak i 
Ania Rejman. Wszystkie te osoby uczęszczają na zaję-
cia grupy wokalnej „MERITUM” działającej przy Miej-
skim Centrum Kultury w Leżajsku.

Wielka była ich radość, kiedy ogłoszono werdykt i 
okazało się że w koncercie galowym wystąpią aż trzy z 
nich. W najmłodszej kategorii wiekowej (klasy I–III) I 
miejsce zdobyła Patrycja Tabin. W kategorii wiekowej 
klasy IV–VI I miejsce uzyskała Julia Kurasiewicz, na-
tomiast Diana Cisek otrzymała wyróżnienie.

(mck)

Inwestujemy w rozwój Województwa Podkarpackiego
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inwestycje

inWestycje 
W mieście

O budowach i remontach infrastruktury w Le-
żajsku mówi Marek Karakuła, zastępca burmi-
strza, który nadzoruje realizację zadań związa-
nych z rozwojem infrastruktury w mieście. 

Po raz pierwszy jest tak, że ze wszystkich stron 
prowadzących od głównych dróg do Leżajska 
trwają prace budowlane lub remontowe. Od stro-
ny Łańcuta – I etap obwodnicy, od strony Soko-
łowa Młp. – II etap obwodnicy, od strony Nowej 
Sarzyny również II etap obwodnicy, od strony Na-
klika – kapitalny remont drogi wojewódzkiej i od 
strony Jarosławia – I etap obwodnicy. Dwie z tych 
inwestycji drogowych zostaną wkrótce zakończo-
ne. Natomiast budowa II etapu obwodnicy dopie-
ro rozwija skrzydła.

Obwodnica – I etap
Budowa pierwszego etapu obwodnicy miasta Le-

żajska zmierza ku końcowi. Prace budowlane jesz-
cze trwają, ale – jak zapewnia główny wykonawca 
firma SANDO – zostaną one zakończone w okre-
sie letnim tego roku. Finalizowane są prace przy 
wiadukcie w okolicy cmentarza w Giedlarowej i 
przy włączeniu obwodnicy do drogi krajowej nr 77 
w miejscowości Wierzawice. Na tym odcinku od 
maja odbywa się ruch wahadłowy, występują pew-
ne utrudnienia, ale jest to konieczne. Termin za-
kończenia wszystkich prac wyznaczono ostatecznie 
na lipiec tego roku. Po odbiorze tej drogi przez Ge-
neralną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad nie-
zwłocznie nastąpi udostępnienie jej użytkownikom.

Pierwsza część obwodnicy o długości 4,1 km 
prowadzić będzie od Wierzawic poprzez wia-
dukt w Giedlarowej do ulicy Jagiełły i skrzyżo-
wania ulicy św. Jana z Dukli z ulicą Mickiewicza.

I co bardzo ważne! W tym miejscu zostanie 
wprowadzona zmiana organizacji ruchu.

Ulica św. Jana z Dukli stanie się drogą główną, 
a ulica Mickiewicza straci dotychczasowe prawo 
pierwszeństwa przejazdu i będzie drogą podpo-
rządkowaną.

W tym czasie Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad przystąpi do remontu całej uli-
cy Mickiewicza, którą później przekaże miastu, bo 
po zmianie organizacji ruchu ulica ta nie będzie 
już drogą krajową w gestii GDDKiA, lecz miejską. 
Odtąd całe utrzymanie, odśnieżanie, dbanie o zie-
leń spadnie na barki miasta Leżajska.

Obwodnica – etap II
Wykonawca drugiego etapu budowy obwod-

nicy Leżajska Polsko-Hiszpańskie Konsorcjum 
firm Pol-Aqua-Dragados od początku bardzo 
ostro wzięła się do pracy i efekty działań są wy-
raźnie widoczne. Na wykonanie tej inwestycji ma 
dwa lata (styczeń 2015).

Na całej długości obwodnicy pas lasu potrzeb-
ny pod drogę został wykarczowany, usunięte zo-
stały korzenie drzew.

W okolicy przejazdu kolejowego w kierunku 
Nowej Sarzyny, powstają nasypy przy głównym 
elemencie tego etapu obwodnicy czyli wiadukcie 
nad torami. Powstanie tam wiadukt o wysokości 
7 metrów. Firma musi go zbudować w tym roku, 
ponieważ zgodnie z wymaganiami technologicz-
nymi musi mieć on 6 miesięcy czasu na stabiliza-
cję w gruncie. Wiadukt wzniesiony będzie na 142 
palach, wbijanych w ziemię na głębokość 20 me-
trów. Dwa takie urządzenia do palowania wyko-
nują cztery pale dziennie. 

Na dotychczasowej drodze prowadzącej w kie-
runku Niska został wyłączony pewien odcinek i 
utworzony objazd wiodący częściowo drogą w 
kierunku Przychojca, to konsekwencja prac pro-
wadzonych przy budowie wiaduktu.

Z drugiej strony obwodnicy przy ulicy Toma-
sza Michałka przekładana jest infrastruktura. 
Tam newralgicznym punktem jest podmokły te-
ren koło zalewu Floryda i potoku Jagoda. Tam też 
muszą być zrobione wzmocnienia, uzbrojenie te-
renu. Przy ulicy Tomasza Michałka na połączeniu 
z obwodnicą powstanie rondo.

Wcześniej niż planowano zakończone zosta-
ły badania archeologiczne terenu przewidziane-
go pod obwodnicę.

Powstało utrudnienie w dojeździe do ogród-
ków działkowych w okolicy ulicy Opalińskiego. 
Przez okres czterech miesięcy będzie obowiązy-
wał objazd. Firma, która wykonuje II etap obwod-
nicy, będzie budowała tu wiadukt i w przyszło-
ści droga prowadząca do ogródków działkowych 
będzie przebiegała w tym miejscu co obecnie, ale 
wiaduktem nad obwodnicą.

Ulice Słowackiego i Sanowa
Kolejna inwestycja drogowa to remont ulicy 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Leżajsk–Na-
klik. W obrębie miasta Leżajska czyli od ronda 
Lecha Kaczyńskiego poprzez ulicę Słowackie-
go i Sanową są prowadzone prace przy budowie 
chodników i nawierzchni asfaltowej. Zmierzają 
one ku końcowi. Wykonawca firma Strabag ma 
18 miesięcy od podpisania umowy na zrealizo-
wanie tej inwestycji – termin mija w październi-
ku. Sądzimy, że wraz z nastaniem kalendarzowej 
jesieni prace zostaną zakończone. Całość drogi 
do Naklika to 13,5 km.

Nawierzchnia na całej tej drodze będzie nowa, 
wykonana z materiałów tłumiących hałas prze-
jeżdżających pojazdów. Remont ten poprawi ja-
kość drogi i komfort jazdy. Dla zwiększenia bez-
pieczeństwa przechodniów powstały chodniki z 
dwóch stron.

Drogi miejskie
Trwa kapitalny remont ulic Leśnej i Pod-

leśnej. Czekały na to ponad dwadzieścia lat i 
wreszcie się go doczekały. Dla zwiększenia bez-
pieczeństwa powstał lepiej wyprofilowany za-
kręt łączący obie ulice. W sumie wykonany zo-
stanie remont nawierzchni jezdni o długości 
1,2 km. Obejmuje on położenie warstwy ście-
ralnej na obu ulicach, ułożenie chodników o po-
wierzchni 1059 m kw. 

Inwestycja wykonywana jest w ramach „Naro-
dowego programu przebudowy dróg lokalnych II 
etap bezpieczeństwo, dostępność i rozwój” – do-
staliśmy dofinansowanie w wysokości 50 procent.

Plac Targowy
Na finiszu jest już przebudowa targowiska przy 

ulicy Sikorskiego. Powstanie tam 95 miejsc par-
kingowych. W dni targowe czyli we wtorki będzie 
ten teren przeznaczony pod handel, a w pozostałe 
dni jako parking.

Wcześniej wykonano odwodnienie terenu, 
zbudowano ciągi piesze o powierzchni ponad 
1300 m kw., wyremontowano budynek gospo-
darczy wraz z zapleczem sanitarnym.

Oddanie placu do użytku przewidziane jest na 
koniec września tego roku.

Targowisko połączone jest z wąwozem odda-
nym w zeszłym roku. Mieszkańcy mogą korzy-
stać z miejsc parkingowych, parkować samocho-
dy i schodami w wąwozie przejść do ulicy Mickie-
wicza w centrum miasta.

Biblioteka
W ramach rewitalizacji i zagospodarowania 

przestrzeni publicznej wokół zabytkowego ryn-
ku miejskiego w Leżajsku kapitalnemu remonto-
wi poddana została w ubiegłym roku Biblioteka 
Publiczna w Leżajsku. Jest on już na ukończeniu. 
Wykonuje go firma Piotrowski z Piwody. Trwają 
jeszcze prace wykończeniowe wewnątrz budyn-
ku. Obiekt w okresie wakacyjnym będzie odda-
ny do użytku.

I etap budowy obwodnicy w okolicy Wierzawic. U styku I i II etapu budowy obwodnicy.

Targowisko przy ul. Sikorskiego.
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Rewitalizacja budynku Biblioteki Publicznej w Leżajsku
Dobiegają końca zewnętrzne i wewnętrzne roboty konstrukcyjne i wykończeniowe. Wykona-

no instalacje elektryczne, sanitarne, centralnego ogrzewania i przyłącz deszczówki. Wymienio-
no okna i drzwi wejściowe, zaadoptowano budynek dla użytku osób niepełnosprawnych, Trwa-
ją jeszcze prace modernizacyjne dachu tj. m.in. wymiana poszycia z blachy i rynien z przywró-
ceniem pierwotnego wyglądu (kształtu dachu).

Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę 
nowego wyposażenia niezbędnego do bieżącej 
działalności biblioteki (m.in. nowe regały biur-
ka, stoliki, krzesełka).

Biblioteka mieści się w budynku dawnego 
Domu Ludowego Ukraińskiego Towarzystwa 
„Proświta”, zbudowanego w 1913 roku. Po po-
żarze w 1970 roku budynek został odbudowany 
i wyremontowany z adaptacją na siedzibę biblio-
teki publicznej. Położenie budynku na wznie-
sieniu stanowi jeden z najważniejszych elemen-

tów architektonicznych w śródmieściu Leżajska. 
Posiada istotne walory architektoniczne, a tak-
że dokumentuje proces historycznego rozwoju 
miasta, tworzonego na przestrzeni lat przez spo-
łeczeństwo łączące w sobie różnorodne elemen-
ty etniczne, co jest cechą charakterystyczną dla 
krajobrazu kulturowego tego regionu.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 845 112,79 
zł, w tym ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego: 2 910 787,80 zł oraz 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 
109 890,07 zł .

Przypominamy, że na czas realizacji inwe-
stycji Biblioteka Publiczna przeniesiona zosta-
ła do Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Ja-
szowskiego w Leżajsku.

A. Ruszak
Fot. D. Wyszyński

Dom Kultury
Równocześnie trwa modernizacja i rozbudo-

wa Miejskiego Domu Kultury. Koniec prac prze-
widziany jest w sierpniu tego roku. Wykonawca 
FHUP Domrex Białobrzegi wywiązuje się w 100 
procentach z harmonogramu prac, jesteśmy bar-
dzo zadowoleni z ich postępu. Firma napotyka 
jednak na problemy związane z drobnymi wła-
maniami. Apeluję więc do mieszkańców o zwra-
canie uwagi na chuligańskie wyczyny osób kręcą-
cych się wokół będącego w przebudowie obiektu. 

Do dawnego budynku zostały dobudowane 
dwa segmenty dodatkowe – jeden o powierzch-
ni 307 metrów kw., drugi o powierzchni 92 me-
trów kw. 

Zostanie między innymi zmodernizowana sala 
widowiskowo-kinowa, będzie nowe wyposażenie, 
poprawiona będzie akustyka.

Oceanik – instalacje stacji solarnych
Jesteśmy na etapie przygotowań do rozpoczę-

cia w lipcu prac przy montażu instalacji baterii so-
larnych na obiekcie pływalni Oceanik w ramach 
projektu projektu „Energia słoneczna w obiektach 
miasta Leżajska czynnikiem poprawy środowiska 
naturalnego”. Zakres zadania obejmuje montaż 60 
kolektorów słonecznych wraz z niezbędnymi in-
stalacjami i automatyką oraz wykonaniem wpięć 
w sieci ciepłej wody użytkowej.

Drugie zadanie z tego programu wykonane zo-
stanie na stadionie miejskim przy ulicy Sporto-
wej. Tam zamontowanych zostanie 6 paneli. W 
sumie w obu obiektach będzie 66 paneli o mocy 
120 KW.

Przejazd kolejowy
10 czerwca bieżącego roku rozpoczął się re-

mont i modernizacja przejazdu kolejowego na 
ulicy Klasztornej. Polega on na likwidacji jedne-
go toru, który jest od lat nie używany, i na wymia-
nie pozostałych. Położony zostanie też gumowy 
przejazd między torowiskiem, który służył będzie 
wyciszeniu huku przejeżdżających pojazdów. Wy-
mienione zostaną zapory i wzdłuż ulicy zbudowa-
ne przejście dla pieszych. Prace będą trwały około 
trzech tygodni. Całość inwestycji to koszt ponad 
1 miliona złotych. 

Wbijanie pali pod wiadukt nad drogą od strony Sa-
rzyny.

Budowa II etapu obwodnicy Leżajska od wjazdu z So-
kołowa.
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UcHWała nr XXVii/182/13 
rady miejskiej 
W leżajskU z dnia 
9 maja 2013 r.
w sprawie wyrażenia protestu dotyczącego 
zamiaru likwidacji Prokuratury Rejonowej 
w Leżajsku

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), ma-
jąc na uwadze dobro mieszkańców Gminy Mia-
sto Leżajsk oraz zdecydowanie dążąc do realizacji 
idei: „urząd bliżej obywatela”

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co nastę-
puje:

§ 1
Wyraża zdecydowany sprzeciw wobec zamia-

ru likwidacji Prokuratury Rejonowej w Leżajsku.
§ 2

Szczegółowe powody protestu zawiera uza-
sadnienie do uchwały, które stanowi jej integral-
ną część.

§ 3
Wykonanie uchwały poprzez przekazanie jej:

Ministrowi Sprawiedliwości,
Prokuratorowi Generalnemu,
Prokuratorowi Apelacyjnemu w Rzeszowie,
Prokuratorowi Okręgowemu w Rzeszowie,
Prokuratorowi Rejonowemu w Leżajsku,
Senatorom RP z okręgu wyborczego nr 54,
Posłom RP z okręgu wyborczego nr 23,
Staroście Leżajskiemu,
Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,
Wójtom gmin położonych na terenie powiatu le-
żajskiego
powierza się Burmistrzowi Leżajska.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku Nr 
XXVII/182/13 z dnia 9 maja 2013 roku w spra-
wie wyrażenia protestu dotyczącego zamiaru 
likwidacji Prokuratury Rejonowej w Leżajsku

Rada Miejska w Leżajsku wyraża zaniepokojenie i 
protest przeciwko zamiarowi likwidacji Prokuratury 
Rejonowej w Leżajsku.

Pragniemy podkreślić, że prokuratura jest jedną z 
najważniejszych instytucji państwowych funkcjonują-
cych w powiatach zapewniając odpowiedni poziom bez-
pieczeństwa, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia przestęp-
czością. Likwidacja prokuratur rejonowych będzie ogra-
niczeniem funkcji i zadań państwa na poziomie lokal-
nym, a Leżajsk straci kolejną znaczącą instytucję o cha-
rakterze powiatotwórczym.

Dotychczasowa struktura organizacyjna prokuratu-
ry gwarantuje społeczności lokalnej szybki i łatwy do-
stęp do ochrony swoich podstawowych praw i stwarza 
poczucie bezpieczeństwa.

Projektowana reorganizacja niewątpliwie utrudni 
dostęp i podniesie koszty funkcjonowania prokuratu-
ry. Pociągnie to także wzrost kosztów i spowolnienie 
działań dla innych instytucji ściśle współpracujących z 
Prokuraturą Rejonową, takich jak Policja.

Planowana likwidacja Prokuratury Rejonowej zde-
cydowanie obniży poczucie bezpieczeństwa mieszkań-
ców Miasta Leżajska, utrudniając realizację konstytu-
cyjnej zasady dostępności obywatela do wymiaru spra-
wiedliwości.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miejska w Leżaj-
sku wyraża zdecydowany protest przeciwko zamiarowi 
likwidacji Prokuratury Rejonowej w Leżajsku, która w 
ocenie społeczeństwa jest ze wszech miar potrzebna i 
funkcjonuje prawidłowo. Prokuratura Rejonowa w Le-
żajsku w swoim obecnym kształcie jest niezbędną in-
stytucją gwarantującą utrzymanie porządku i bezpie-
czeństwa na terenie Gminy Miasto Leżajsk oraz gmin 
ościennych.

spraWozdanie z XXVii 
sesji rady miejskiej 
W leżajskU

9 maja 2013 r. odbyła się XXVII sesja Rady 
Miejskiej w Leżajsku. W obradach uczestni-
czyło 14 radnych na ogólną liczbę 15.

Na początku sesji, w obecności zaproszonych 
gości, odbyło się uroczyste wręczenie Aktu nada-
nia tytułu „Zasłużony dla Miasta Leżajska”. Ten 
zaszczytny tytuł otrzymał prof. dr hab. n. med. 
Ryszard Kurzawa, kierownik Kliniki Alergologii i 
Pneumunologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc 
w Rabce Zdroju. Treść Aktu, pamiątkową statuet-
kę i odznakę wręczył przewodniczący Rady Irene-
usz Stefański wraz z burmistrzem Piotrem Urba-
nem. Profesor Ryszard Kurzawa od 20 lat aktyw-
nie współpracuje z leżajskim środowiskiem me-
dycznym i ma nieocenione zasługi w zakresie nie-
sienia pomocy rodzicom i dzieciom ze schorze-
niami alergologicznymi, w szczególności choru-
jącymi na astmę oskrzelową.

Realizując dalszy porządek obrad Rada podjęła 
uchwały w następujących sprawach:
 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Cen-

trum Kultury w Leżajsku – Rada nadała sta-
tut Miejskiemu Centrum Kultury w Leżajsku 
w nowym brzmieniu, stanowiącym załącznik 
do uchwały. Stracił moc statut nadany Uchwałą 
Nr XVIII/165/2000 Rady Miasta Leżajska z dnia 
26 czerwca 2000 r. w sprawie połączenia insty-
tucji kultury Gminy Miasto Leżajsk i utworzenia 
Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku z póź-
niejszymi zmianami,
 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/170/13 

Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 14 lutego 2013 r. 
w sprawie określenia szczegółowych warunków ko-
rzystania z nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Miasto Leżajsk, oddanych w trwały zarząd 
gminnym jednostkom organizacyjnym – w związ-
ku zastrzeżeniem organu nadzorczego Rada do-
konała zmiany w uchwale z 14 lutego br. określa-
jąc, że wchodzi ona w życie 9 maja 2013 r., a nie 
jak było pierwotnie, po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Podkarpackiego,
 w sprawie włączenia do istniejącej ul. Wła-

dysława Jagiełły łącznika do obwodnicy – uchwa-
ła przedłuża istniejącą ulicę Władysława Jagiełły 
o odcinek nowej drogi stanowiącej łącznik do ob-
wodnicy miasta Leżajska,
 w sprawie wyrażenia protestu dotyczącego za-

miaru likwidacji Prokuratury Rejonowej w Leżaj-
sku – Rada wyraziła zdecydowany sprzeciw wo-
bec zamiaru likwidacji Prokuratury stwierdza-
jąc, że w ocenie społeczeństwa jest ona ze wszech 
miar potrzebna i w swoim obecnym kształcie 
jest niezbędną instytucją gwarantującą utrzyma-
nie porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy 
Miasto Leżajsk oraz gmin ościennych. Rada zo-
bowiązała Burmistrza do przesłania tej uchwały: 
Ministrowi Sprawiedliwości, Prokuratorowi Ge-

neralnemu, Prokuratorowi Apelacyjnemu w Rze-
szowie, Prokuratorowi Okręgowemu w Rzeszo-
wie, Prokuratorowi Rejonowemu w Leżajsku, Se-
natorom RP z okręgu wyborczego Nr 54, Posłom 
RP z okręgu wyborczego Nr 23, Staroście Leżaj-
skiemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Sa-
rzyna oraz Wójtom gmin położonych na terenie 
Powiatu Leżajskiego,
 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania 

do usunięcia naruszenia prawa – Rada odmówiła 
uwzględnienia wezwania Rzeszowskiego Stowa-
rzyszenia Ochrony Zwierząt do usunięcia naru-
szenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Leżaj-
sku z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
Leżajska w 2013 roku. Uchwała ta uzyskała akcep-
tację służb prawnych Wojewody Podkarpackiego 
i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego,
 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/174/13 

Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 25 marca 2013 r. 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2013–2019 – 
Rada dokonała zmian w treści objaśnień do wie-
loletniej prognozy finansowej, umocowując w 
drodze uchwały wyjaśnienia Burmistrza zwią-
zane z postępowaniem nadzorczym Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, wszczętym z powodu bra-
ku odpowiedniego uzasadnienia rozwiązań przy-
jętych w uchwale z marca.

W wolnych wnioskach Rada wysłuchała miesz-
kańców ulicy Podolszyny, którzy licznie przyby-
li na sesję, aby zaprotestować przeciw lokalizacji 
kontenerów mieszkalnych przy tej ulicy. Po dys-
kusji ustalono, że burmistrz udzieli pisemnej od-
powiedzi na zadane pytania.

Rada zapoznała się też z kierowaną do niej ko-
respondencją, zajmując stanowiska w porusza-
nych sprawach.

C. Turosz

Burmistrz Leżajska
Piotr URBAN
przyjmuje obywateli

w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek miesiąca

w godzinach 13–15

Zastępca Burmistrza Leżajska
Marek KARAKUŁA

przyjmuje obywateli
w sprawach skarg i wniosków

w każdą środę miesiąca
w godzinach 13–15

Sekretarz Miasta Leżajska
Eugeniusz MAZUR

przyjmuje obywateli
w sprawach skarg i wniosków
w każdy czwartek miesiąca

w godzinach 13–15
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Masz psa, masz obowiązki

pies po sobie nie posprzĄta
Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 

miasta Leżajska, osoby posiadające zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania środ-
ków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem dla ludzi oraz przed zanie-
czyszczaniem terenów użytku publicznego. Ponoszą także pełną odpowiedzialność za za-
chowanie swoich zwierząt. Przypominamy także, że na terenach zabudowy jednorodzin-
nej psy bez dozoru nie mogą przebywać poza terenem nieruchomości.

W związku z tym mieszkańcy, wyprowadzając psy na spacer w miejscach publicznych, 
muszą pamiętać o obowiązku prowadzenia ich na smyczy oraz o tym, że zwolnienie z niej 
dozwolone jest tylko w miejscach mało uczęszczanych pod warunkiem założenia zwie-
rzęciu kagańca.

Ponadto właściciele swoich pupilków zobowiązani są bezwzględnie do natychmiasto-
wego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym.

Do usunięcia nieczystości można użyć torebki, najlepiej papierowej (folia nie pochłania 
wilgoci), kawałka gazety, papierowych ręczników itp.

Problem ten jest odczuwalny w każdym mieście, bo niestety opiekunowie psów nie czu-
ją się w obowiązku sprzątania po nich.

Za niezastosowanie się do obowiązujących przepisów, w tym za nieuprzątnięcie nieczy-
stości grozi do 500 złotych mandatu karnego, który może nałożyć Straż Miejska.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Leżajska o poważne potrakto-
wanie swoich obowiązków i stosowanie ich na co dzień, mając na względzie bezpieczeń-
stwo, porządek i czystość w mieście.

Beata Jodkowska

kres teleWizji analogoWej
leżajsk – 23 lipca br.

Burmistrz Leżajska przypomina, iż zgodnie z sukcesywnym wyłączaniem telewizji analogo-
wej na terenie Polski – nadajniki, znajdujące się w naszej okolicy zostaną wyłączone zgodnie z 
harmonogramem: w Leżajsku do dnia 23 lipca br.

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

Jakie są korzyści z naziemnej telewizji 
cyfrowej?
 większa liczba kanałów,
 zdecydowanie lepsza jakość obrazu i dźwięku,
 dodatkowe funkcje (np. elektroniczny prze-

wodnik po programach, „Video na życzenie” – 
VOD – czyli wirtualna wypożyczalnia filmów i 
programów).

Gdzie można odebrać sygnał naziemnej 
telewizji cyfrowej?

Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) jest w 
Polsce wprowadzana systematycznie według przy-
gotowanego harmonogramu. Obecnie swoim za-
sięgiem obejmuje już 95% powierzchni Polski, w 
tym Leżajsk i okolice.

Jaki odbiornik należy posiadać, aby odebrać 
DVB-T?

Aby odbierać cyfrową telewizję naziemną 
DVB-T, trzeba wybrać jedną z następujących opcji:
 telewizor z wbudowanym dekoderem DVB-T,
 tuner telewizyjny z dekoderem DVB-T (de-

koder STB),
 zewnętrzną bądź wewnętrzną kartę telewi-

zyjną do komputera/laptopa z możliwością od-
bioru DVB-T.

W Polsce obowiązuje standard kodowania 
MPEG4 (H.264). Tylko sprzęt wyposażony w tu-

ner umożliwiający dekodowanie MPEG4 będzie 
w stanie odbierać DVB-T.

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

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

Jakie programy telewizyjne będzie można 
odbierać?

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

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

MUX 2 – przeznaczony dla nadawców komer-
cyjnych: Polsat, TVN, TV4, TV6, TV Puls, TV 
Puls 2, TVN7, Polsat Sport News.

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

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

(pb)

APEL 
do Mieszkańców Leżajska
W związku z przypadającym w 2013 roku 

Jubileuszem 100 lecia powstania budynku, w 
którym obecnie mieści się Biblioteka Publicz-
na przy ul. Jarosławskiej (dawna „Proświta”), 
MCK – Biblioteka Publiczna w Leżajsku zwra-
ca się z gorącą prośbą do dawnych i obecnych 
Mieszkańców Leżajska oraz okolic o udostępnie-
nie (wypożyczenie bądź ofiarowanie) wszelkich 
materiałów archiwalnych związanych z działal-
nością tej placówki kultury. Zainteresowaniem 
cieszyć się będą wszelkie archiwalia w formie 
dokumentów, zdjęć, publikacji, artykułów pra-
sowych, czy nagrań.

Zapewniamy, że wszelkie materiały zostaną 
wypożyczone za potwierdzeniem, a po skopio-
waniu niezwłocznie zwrócone. Osoby użyczają-
ce swoje pamiątki zostaną wymienione w jubi-
leuszowej dokumentacji historycznej Biblioteki 
Publicznej w Leżajsku.

Za okazaną życzliwość i wszelką udzieloną 
nam pomoc już dziękujemy.

Kontakt:
MCK – Biblioteka Publiczna w Leżajsku

tel. 17 242 12 68
Jolanta Korasadowicz – tel. kom. 516 085 789

mamo, tato 
nie pal

Pod takim hasłem Powiatowa Stacja Sa-
nitarno-Epidemiologiczna w Leżajsku jak 
co roku zorganizowała antytytoniowy kon-
kurs plastyczny, który zamykał przedszkol-
ne i szkolne działania edukacyjne, utrwa-
lał zdobytą wiedzę, a także dawał możli-
wość wykazania się wyobraźnią oraz zdol-
nościami plastycznymi, których dzieciom 
nie brakuje.

Konkurs skierowany był do dwóch grup wieko-
wych:  5–6-latków z oddziałów przedszkolnych 
realizujących program „Czyste powietrze wokół 
nas”,  7–9-latków ze szkół podstawowych reali-
zujących program „Nie pal przy mnie, proszę”.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 17 maja 
br. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Leżajsku. Komisja konkursowa w skła-
dzie: przewodniczący: lek. med. Leszek Solarz – 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz 
członkowie: Angelina Grabarz, Maria Babiarz – 
pracownice Pionu Oświaty Zdrowotnej i Promo-
cji Zdrowia przyznała następujące wyróżnienia:

W kategorii wiekowej „5–6-latki”: I miejsce: 
Adrian Gut – Przedszkole w Giedlarowej, opie-
kun: Anna Zybura i Urszula Ziembicka, II miej-
sce: Kamila Pelc – Szkoła Podstawowa w Opa-
leniskach – Oddział Przedszkolny, opiekun: Ewa 
Burda, III miejsce: Kamila Kozyra – Zespół Szkół 
w Brzózie Królewskiej – Oddział Przedszkolny, 
opiekun – Bożena Cisek.

W kategorii wiekowej „7–9-latki”: I miejsce: 
Aleksandra Dolecka kl. II – Zespół Szkół w Brzó-
zie Królewskiej, opiekun – Diana Loryś, II miej-
sce: Gabriela Stępień kl. I – Szkoła Podstawowa w 
Biedaczowie, opiekun: Alina Pikor, III miejsce: 
Dawid Skica kl. III – Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Leżajsku, opiekun: Jolanta Żołyniak.

Nagrody w postaci przyborów plastycznych 
wręczał dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Leżajsku, który był również ich 
głównym fundatorem. Nagrodzone prace moż-
na obejrzeć w holu PSSE w Leżajsku. Wszystkim 
uczniom, którzy przystąpili do konkursu jeszcze 
raz składamy gratulacje oraz gorące podzięko-
wania.

(gb)

sanepid informuje
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tytUły „mecenasa kUltUry leżajskiej”
Kierując się intencją wspierania rozwoju współpracy środowisk gospo-

darczych z Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku, leżajskimi twórcami, 
stowarzyszeniami i organizacjami artystycznymi i kulturalnymi, dyrektor 
Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku w 2007 r. ustanowił tytuł MECE-
NASA KULTURY LEŻAJSKIEJ, który przyznawany jest osobom lub pod-
miotom za wyróżniającą się pomoc udzielaną przedsięwzięciom kultural-
nym i artystycznym. Tytuł MECENASA KULTURY LEŻAJSKIEJ przy-
znawany jest corocznie w kategoriach Promotor Kultury, Patron Kultury, 
Sponsor Kultury, Sponsor Imprezy oraz Patron Medialny Kultury przez 
Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku na wniosek Komitetu 
Mecenasa Kultury Leżajskiej.

Statuetki oraz pamiątkowe dyplomy wręczono tegorocznym laureatom w 
dniu 26 maja br. na Stadionie Miejskim podczas obchodów Dni Leżajska.

LAUREACI TYTUłóW 
W POSZCZEGóLNYCH KATEGORIACH:

Patron Kultury O. Joachim Ciupa Kustosz Bazyliki OO. Bernardynów
za wsparcie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym na terenie Leżajska, a 
także samej instytucji jaką jest Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

Promotor Kultury Krzysztof Żyrek
za wspieranie działań artystycznych na terenie Leżajska oraz aktywne w 
nich uczestnictwo, a także za szczególne zrozumienie dla działań Miejskie-
go Centrum Kultury, za wspieranie nowatorskiego podejścia do kultury i 
ekspresji artystycznej w naszym mieście.

Sponsor Kultury BMF Polska Sp. z o.o.
za wspieranie inicjatyw kulturalnych, za przychylne spojrzenie na wszel-
kie działania Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku, za bezinteresowny 

Jak co roku Dni Leżajska zorganizowane zo-
stały w formie kilkudniowego cyklu różnorod-
nych wydarzeń o charakterze kulturalnym i 
sportowym skierowanym do wszystkich grup 
wiekowych mieszkańców naszego miasta.

26 maja br. mieszkańcy Leżajska i tysiące 
przybyłych gości bawiło się na Imieninach Mia-
sta. Władze Miasta, Miejskie Centrum Kultury a 
przede wszystkim sponsor główny Browar Leżajsk 
zrobili wszystko, by tegoroczne Dni Miasta były 
szczególne.

Program był tak skonstruowany, że każdy mógł 
wybrać coś dla siebie.

Od lat Dni Miasta są okazją do zaprezentowa-
nia się lokalnym zespołom artystycznym. Swoimi 
osiągnięciami pochwaliły się leżajskie szkoły. Wy-
stąpiła Mała Ziemia Leżajska oraz Chór SP nr 3.

Występ gwiazdy poprzedził koncert zespołów 
artystycznych Miejskiego Centrum Kultury w Le-
żajsku. Wystapiły: Grupa Wokalna Meritum, Ze-
spół Taneczno-Estradowy Fajne Gienki, Dziecięcy 
Zespół Tańca Ludowego Hajduczki, Grupa Ryt-
miczno-Taneczna Koralik, Zespół Pieśni i Tań-
ca SAN z kapelą.

Swoje umiejętności zaprezentowała również le-
żajska grupa „No future”.

Gorącymi brawami leżajska publiczność przy-
witała Andrzeja Kowala trenera Asseco Resovia 
Rzeszów – Mistrza Polski 2012/2013 w siatków-

ce. Gratulacje i podziękowania w imieniu miesz-
kańców Leżajska składał Burmistrz Piotr Urban i 
jego zastępca Marek Karakuła.

Gwiazdami wieczoru były zespoły: Baciary, 
MYSLOVITZ, BOYS i Solaris.

W ramach obchodów Dni Leżajska zorgani-
zowano także kiermasz rękodzieła artystyczne-
go, stoisko rekreacyjno-rozrywkowe – animacja 
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W ramach 
Dni Leżajska odbywały się również Dni Sportu i 
Rekreacji.

Organizatorzy są przekonani, że tegoroczne 
Święto Miasta na długo pozostanie w pamięci 
mieszkańców i gości z całego regionu.

Podmioty realizujące zadanie:
Główny Organizator: Urząd Miejski w Leżajsku
Współorganizatorzy: Miejskie Centrum Kul-

tury w Leżajsku, Firma ADAMEX
Sponsorzy: Grupa Żywiec S.A. Browar w Le-

żajsku, Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku, 
BMF Polska, Firma Usługowo – Transportowa – 
Rutkowski – Trębacz, Centrum Usług Informa-
tyczno Finansowych „GELD” w Leżajsku – auto-
ryzowany punkt sprzedaży CYFROWEGO POL-
SATU, Drogeria Sekret Urody Leżajsk, PSS Spo-
łem, Styropianex.

(mck)
Zdjęcia: A. Kuźma, D. Wyszyński, Dede

dni leżajska 2013

wkład w rozwój i pielęgnację kultury lokalnej, za finansowanie uroczystości 
o zasięgu międzynarodowym, a także regionalnym, za zrozumienie potrzeb 
kulturalnych młodzieży, za docenienie roli instytucji w pracy nad wychowa-
niem młodego pokolenia.

Sponsor Imprezy PGE Obrót S.A.
za szczególne wspieracie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i 
Kameralnej w Leżajsku, za niezmienną współpracę w utrwalaniu rangi Festi-
walu na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Patron Medialny Kultury Gazeta Codzienna NOWINY
za szczególne promowanie wszelkich inicjatyw kulturalnych organizowanych 
na terenie Leżajska.

Fot. A. Kuźma

spotkania
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Realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 
projekt COMENIUS o akronimie AWARE „Aro-
und the World-A Race for the Environment” jest 
już na finiszu. Właśnie odjechali z Leżajska goście: 
nauczyciele, rodzice i uczniowie ze szkół partner-
skich. Łącznie gościło u nas 50 osób z Francji, An-
glii oraz Hiszpanii.

Czas spędzony w Polsce partnerzy wspominają 
jako wyjątkowy. W ciągu ostatniego tygodnia po-
bytu wiele się wydarzyło. Była wycieczka do Zwie-
rzyńca i Łańcuta, spacer ścieżką poznawczą po 
wydmie i obserwacja świata wodnego „Stawów 
Echo”. A przejazd bryczkami po Roztoczańskim 
Parku Narodowym okazał się niemałą atrakcją!

Koncert organowy w leżajskiej Bazylice wpra-
wił wszystkich w zdumienie i zachwyt. Dorośli i 
dzieci zgodnie stwierdzili, że było to wydarzenie, 
w jakim nigdy nie mieli okazji uczestniczyć, a re-
lacje można przeczytać na stronie szkoły angiel-
skiej: www.alverstokejunior.wordpress.com. 
W dniu 4 czerwca br. cała delegacja odwiedzi-
ła Urząd Miejski w Leżajsku, gdzie spotkała się 
z burmistrzem naszego miasta Piotrem Urba-
nem i zastępca burmistrza Markiem Karakułą. 
Potem wszyscy udali się do Szkoły Podstawowej 
nr 1 na przedstawienie przygotowane przez pa-
nie ze świetlicy szkolnej. Brawom nie było końca. 
Wieczorem tego samego dnia odbyły się wystę-
py taneczne zespołów ludowych działających przy 
Miejskim Centrum Kultury. Wszyscy uczestnicy 
projektu ubrani byli w specjalnie przygotowane 
koszulki z logo AWARE.

W dniach 3–7 czerwca br. w Muzeum Ziemi 
Leżajskiej czynna była wystawa prac uczniów z 
pięciu szkół europejskich współpracujących w 
projekcie. Prace i prezentacje tworzyli ucznio-
wie ze szkół we Francji, Anglii, Hiszpanii i Polski 
przez dwa lata i były one wystawiane w różnych 

krajach. Ich celem było uwrażliwienie odbiorców 
na problemy współczesnego środowiska natural-
nego, w szczególności wodnego oraz uświadomie-
nie jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa czy-
ste otoczenie.

W wystawie uczestniczyli sami jej autorzy. Ko-
ordynator projektu Jean-Luc Dumas wraz ze swo-
imi uczniami z Roquesteron w pobliżu Nicei, Ri-
chard Baker Jones z Gosport w Anglii i ucznio-
wie z AVJS, Nellie Galerneau z Les Sables d’O-
lonne z uczniami, nauczycielki z Hiszpanii – Pi-
lar i Conchi oraz uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 1 wraz z gronem pedagogicznym, dyrektorem 
Ryszardem Pyszem oraz koordynatorem projek-
tu Małgorzatą Murdzią. Uczniowie z Anglii, Fran-
cji i Polski umilali czas śpiewem, prezentacjami 
i tańcem!

Część wystawy stanowiły zdjęcia ze spotkania 
z żeglarzami podczas regat Vendee Globe w Les 
Sables d’Olonne we Francji. Uczniowie z poszcze-
gólnych szkół spisali statut we wszystkich języ-
kach projektu, który wręczyli 20 żeglarzom biorą-
cym udział w samotnych regatach dookoła świata; 
najtrudniejszym wyzwaniu, z jakim może zmie-

rzyć się kapitan statku. Żeglarze są bowiem ide-
alnym łącznikiem między uczestnikami projektu, 
a całym światem, przybliżają dzieciom geografię 
świata, a swoją postawą uczą wytrwałości i wia-
ry we własne siły. Wydarzeniu towarzyszyła prasa 
i telewizja, a pierwsza transmisja z naszego spo-
tkania z żeglarzem angielskim, Mikem Goldigiem 
odbyła się 10 listopada 2012 r., tuż po rozpoczęciu 
wokółziemskiego wyścigu.

Co zawiera Statut?
Wypunktowane najistotniejsze według ucz- 

niów sposoby zachowania przyjazne środowisku. 
Między innymi to, że należy dbać o każdą kro-
plę wody, bo woda to życie. Żyć w harmonii ze 
światem morskim, bez plastikowych kontynen-
tów, czyli bez ich zaśmiecania. Szanować obszary 
chronione. Nie zabijać dla jedzenia wielorybów 
i zagrożonych wyginięciem ryb. Respektować 
zasady połowu ryb i szanować morskie prawa. 
Segregować odpady, redukować zużycie przed-
miotów. Preferować odnawialną i czystą ener-
gię. Statut można było obejrzeć w Muzeum pod-
czas wystawy.

Jak przebiegał projekt?
W trakcie projektu miały miejsce cztery spo-

tkania w różnych krajach. W trzech z nich wzięły 
udział dzieci. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

nr 1 byli w Anglii i Francji. Podczas tygodnio-
wego pobytu w Gosport chodzili do szkoły an-
gielskiej, uczestniczyli w apelach, potem w wy-
cieczce po Londynie, przejażdżce po Tamizie... 
Z kolei we Francji, przebrani w stroje narodowe 
mogli spotkać się ze Zbigniewem Gutkowskim 
oraz z innymi żeglarzami na ich jachtach, prze-
kazać im statut i odśpiewać specjalnie przygoto-
wany na ten cel hymn. Zwiedzili Akwarium w 
La Rochelle, nocowali w Instytucie Sportów 
Wodnych, z którego okien rozpościerał się 
piękny widok na Ocean Atlantycki. Codzien-
nie spacerowali po plaży, zbierali muszelki i 
robili zdjęcia. Mieli okazję uczestniczyć w wy-
darzeniu, w którym inaczej nie uczestniczyli-
by. Działania projektu i jego bogata tematyka 
i różnorodność dała im do tego sposobność.

Ponadto uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
1 przygotowali mnóstwo prezentacji. Niektó-
re z nich dotyczyły środowiska wodnego w na-
szym regionie. Inne były o Morzu Bałtyckim i 
jego mieszkańcach, o rzekach i jeziorach Polski. 
Uczniowie badali wodę z pobliskich zbiorników. 
Robili różnego rodzaju doświadczenia z wodą: 

sprawdzali jej czystość i zajmowali się filtrowa-
niem. Opracowywali różnorodne gazetki infor-
macyjne, spotkali się ze strażnikiem wód w Le-
żajsku, chodzili do sanepidu, obserwowali żere-
mia bobrów. Przygotowali wiele prac plastycz-
nych, zabawek z surowców wtórnych. Wspólnie 
z kolegami i koleżankami z państw partnerskich 
wykonali ciekawe prace, które umieścili w ga-
zetce szkolnej.

Reasumując „Dookoła świata, dbając o środo-
wisko” to jest więc projekt wyjątkowy, bo dotyczy 
ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnie-
niem środowiska wodnego. Połączony jest z rej-
sem dookoła świata Vendee Globe, w którym 
uczestniczą żeglarze o światowej sławie. Ucznio-
wie, biorący udział w tym projekcie, uczą się, jak 
dbać o środowisko wodne i jednocześnie współ-
pracują ze sławnymi żeglarzami. Projekt koń-
czy się w tym roku, a przyjazd delegacji z czte-
rech szkół był ostatnim spotkaniem, ale echo po-
zostanie. O środowisko należy dbać. Nie zaśmie-
cać swojego otoczenia, segregować śmieci, żyć w 
zgodzie z otaczającym nas światem. Motto projek-
tu „TAKE TO THE SEA, GIVE BACK TO THE 
EARTH” ma znaczenie ponadczasowe i uniwer-
salne.

Małgorzata Murdzia

projekt aWare dobiegł koŃca

w szkołach
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comeniUs W sosW
W dniach 22–26 kwietnia br. w Specjal-

nym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 
Leżajsku – w ramach realizowanego przez 
szkołę projektu „I can, You can” programu 
Comenius – gościli uczniowie z krajów eu-
ropejskich.

W spotkaniu wzięło udział dwudziestu ośmiu 
uczniów oraz czternastu nauczycieli wszystkich 
szkół partnerskich. Mieliśmy okazję gościć przed-
stawicieli dwóch szkół z Belgii, Wielkiej Brytanii i 
Finlandii. Wizyta ta to kolejny etap projektu, któ-
rego celem jest poznawanie innych kultur, historii 
i tradycji, wymiana doświadczeń nauczycieli szkół 
specjalnych z całej Europy.

Nauczyciele i uczniowie ze szkoły belgijskiej 
przylecieli do Rzeszowa 21 kwietnia. Zostali za-
kwaterowani w leżajskim Domu Pielgrzyma. Go-
ście wraz z wyróżnionymi uczniami naszej pla-
cówki udali się na wycieczkę do Krakowa. Tam 
w hotelu Momotown spotkaliśmy się z pozosta-
łymi uczestnikami projektu. W późnych godzi-
nach wieczornych udaliśmy się na wspólny spacer 
ulicami Krakowa. Przepięknie oświetlony Rynek, 
Sukiennice i Wawel zrobiły niesamowite wraże-
nie na zwiedzających.

Drugi dzień wycieczki w Krakowie był okazją 
do integracji uczniów, wzajemnego poznania się i 
nawiązania przyszłych międzynarodowych przy-
jaźni. Staraliśmy się pokazać wszystko to, co naj-
piękniejsze, atrakcje turystyczne znane w całym 
świecie, kulturę i kuchnię polską. Bogaty program 
wycieczki był atrakcyjny zarówno dla nauczycie-
li jak ich podopiecznych. Delegacje wraz z prze-
wodnikiem zwiedziły Wawel, Rynek miasta, Su-
kiennice, Kazimierz i jego atrakcyjne miejsca. 
Niezapomnianych wrażeń dostarczyła Kopalnia 
Soli w Wieliczce, którą mieliśmy okazję zwiedzić 
pod koniec tego emocjonującego dnia. Pięćdzie-
sięcioosobowa grupa uczestników wycieczki po-
wróciła do Leżajska w późnych godzinach noc-
nych na miejsce swojego zakwaterowania.

Uczniowie z krajów projektowych wraz z na-
uczycielami trzeci dzień wizyty w Polsce spędzi-
li w naszej szkole. Tego dnia od samego rana cały 
Ośrodek z niecierpliwością wyczekiwał przyby-
cia gości. Oficjalne powitanie delegacji przez dy-
rektor Bożenę Garbacką odbyło się na terenie re-
kreacyjnym Ośrodka. Nie zabrakło przedstawicie-
li Starostwa Powiatowego – wicestarosty Powia-

tu Leżajskiego Marka Koguta oraz Naczelnika do 
Spraw Edukacji, Zdrowia i Kultury Fizycznej Ire-
neusza Stefańskiego.

Akademię uświetniły występy uczniów SOSW. 
Znane polskie piosenki zaśpiewały dziewczynki 
z Zespołu „Luzik”, a grupa „Caro” zaprezentowa-
ła wspaniałe tańce latynoamerykańskie i taniec 
nowoczesny. Różnorodność kultury polskiej i jej 
dziedzictwo pokazał zaproszony zespół tanecz-
ny ZPiT „Leliwa” działający przy MCK w Leżaj-
sku. Zespół pod kierownictwem Teresy Dydac-
kiej-Jarek zatańczył wiązankę tańców rzeszow-
skich i zaprezentował przyśpiewki regionalne, 
które wszystkim bardzo przypadły do gustu. W 

tym dniu uczestnicy wizyty mieli okazję poznać 
naszą szkołę, jej bazę lokalową, wyposażenie, sale 
lekcyjne i sale zajęć specjalistycznych.

W godzinach popołudniowych odbyła się 
Olimpiada. Nic tak nie zbliża jak wspólna rywa-
lizacja sportowa. Przyczyniła się ona do pokona-
nia barier językowych, różnic kulturowych. W 
tym dniu sport i zasada fair play były najważniej-
sze. Wszyscy uczniowie polscy, belgijscy i fińscy 
wykorzystywali umiejętności posługiwania się ję-
zykiem angielskim w mowie i gestach, ciesząc się 
ze wspólnego przebywania ze sobą. Uczestnicy 

mieli również możliwość poznania sztuki garn-
carstwa. Specjalnie przygotowane stanowisko 
chętnie było odwiedzane przez gości. Próbowali 
oni swoich umiejętności, a powstałe „dzieła” sta-
nowiły świetną pamiątkę z pobytu. Wspólny grill 
i dyskoteka szkolna dla uczniów były ostatnimi 
punktami tego aktywnego dnia.

W czwartek wszystkie delegacje uczniowskie 
wysłuchały koncertu organowego w Bazylice Oj-
ców Bernardynów w Leżajsku. Muzyka organo-
wa, widok monumentalnego obiektu wywarły 
ogromne wrażenie na zwiedzających. Następ-
nie nasi mili goście udali się do internatu SOSW, 
gdzie Ireneusz Stefański przedstawił najważniej-
sze kierunki polityki oświatowej naszego powia-
tu a przede wszystkim te dotyczące szkolnictwa 
specjalnego.

Jak podczas każdej wizyty uczniowie szkół pro-
jektowych uczestniczyli w lekcjach pokazowych 
prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły. 
Zajęcia te obejmowały naukę tańca, zajęcia pla-
styczne, zajęcia karate, integrację sensoryczną, 
gry i zabawy integracyjne. Po obiedzie grupa Co-
meniusa udała się na krótkie zwiedzanie nasze-
go miasta.

Pełen wrażeń okazał się również i czwartkowy 
wieczór. Autokarem udaliśmy się do Kręgielni 
„Mario” w Sarzynie. Pizza, kręgle, bilard i wspól-
ne rozmowy zapewne na długo będą zapamięta-
ne przez młodzież.

W piątek rano delegacje wyjechały do Krakowa 
na lotnisko. Pożegnaniom, szczerym podzięko-
waniom i nawet płaczu nie było końca, ale zgod-
nie ze starym powiedzeniem wszystko co dobre, 
szybko się kończy, tak i to spotkanie musiało do-
biec końca. Na zawsze zachowamy wspomnienia 
tych dni i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś spo-
tkamy się w podobnym gronie. Cieszymy się, że 
mogliśmy wziąć udział w tej wymianie, która po-
przez włączenie przedstawicieli wszystkich szkół 
partnerskich sprawiła, że ten czas był niezwykły.

(M.P., B.K.)

w szkołach

14



tUrniej bezpieczeŃstWa 
W rUcHU drogoWym

Każdy z uczestników ruchu drogowego zdaje sobie sprawę z tego, że warunki korzystania z 
dróg stają się coraz trudniejsze w związku ze zwiększeniem się liczby pojazdów i złym stanem 
dróg. Każdego roku około 600 dzieci ginie w wyniku wypadków drogowych, a prawie 12000 
zostaje rannych. W ciągu ostatnich lat daje się zaobserwować wyraźną tendencję wzrostową – 
każdego roku liczba wypadków zwiększa się o kilka tysięcy.

Trzeba zawsze pamiętać, że dzieci są jedną z 
najbardziej zagrożonych grup uczestników ru-
chu drogowego. Zapewnienie im bezpieczeństwa 
możliwe jest tylko przy wspólnym działaniu ro-
dziców, szkoły i policji.

We wtorek, 7 maja br. w Szkole Podstawowej nr 
3 w Leżajsku przy współudziale policjantów Ko-
mendy Policji Powiatowej w Leżajsku, przedsta-
wicieli Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowe-
go w Rzeszowie, Polskiego Związku Motorowego 
w Rzeszowie oraz władz samorządowych miast 
i gmin powiatu leżajskiego odbył się Powiatowy 
Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ka-
tegorii: szkoły podstawowe i gimnazjalne.

Celem turnieju było:  popularyzowanie prze-
pisów i zasad bezpiecznego poruszania się po 
drogach,  podnoszenie kultury społeczeństwa i 

działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego,  popularyzowanie roweru 
jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Jak co roku z miasta i gminy Leżajsk stawi-
ło się 11 trzyosobowych drużyn. W trakcie tur-
nieju wszyscy zawodnicy musieli wykazać się 
znajomością przepisów ruchu drogowego oraz 
praktycznym zastosowaniem wiadomości w 
czasie jazdy po miasteczku ruchu drogowego. 
Duże umiejętności kierowania rowerem uczest-
nicy turnieju przedstawili w czasie jazdy na to-
rze przeszkód.

Pierwsze miejsce zespołowe w kategorii szkół 
podstawowych zajęła drużyna z Brzózy Królew-
skiej, II m. – SP z Rudy Łańcuckiej, III m. SP nr 3 
z Leżajska, kolejne miejsca zajęły drużyny z Brzy-
skiej Woli, Wólki Grodziskiej i SP nr 2 z Leżajska.

Wśród gimnazjalistów prym wiedli ucznio-
wie z Grodziska Dolnego, II miejsce drużyna z 
Brzózy Królewskiej, III m. gimnazjaliści z Leżaj-
ska. Kolejne miejsca zajęli uczniowie z Sarzyny i 
Kuryłówki.

Serdeczne podziękowania składamy Urzędowi 
Miejskiemu w Leżajsku, Starostwu Powiatowemu, 
Urzędowi Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Urzę-
dom Gminy Leżajsk, Grodzisko Dolne i Kuryłów-
ka za pomoc finansową. Dzięki wsparciu finanso-
wemu samorządów uczniowie zdobyli wiele war-
tościowych nagród i zostali odpowiednio zmo-
tywowani do dalszego zdobywania wiadomości i 
umiejętności z zakresu prawidłowego, bezpiecz-
nego poruszania się po drogach.

(ef)

młodzieżoWy tUrniej motoryzacyjny
Mając na uwadze popularyzację wśród 

młodzieży szkolnej przypisów ruchu drogo-
wego, wiedzy z zakresu udzielania pomocy 
przed medycznej oraz podnoszenie kultury 
jazdy kierowców zorganizowano w Zespole 
Szkół Technicznych w Leżajsku Młodzieżo-
wy Turniej Motoryzacyjny.

Inicjatorami turnieju przy współpracy Po-
wiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej 
i Powiatowej Komendy Policji byli nauczyciele-
-instruktorzy nauki jazdy Zespołu Szkół Tech-
nicznych: Kazimierz Błoński, Marek Osip i Piotr 
Szpila.

Odbył się on 23 kwietnia br. w obiektach na-
szej szkoły przy ulicy Podolszyny. Wzięło w nim 
udział dwudziestu najlepszych uczniów, wyłonio-
nych we wcześniejszych eliminacjach, którzy ry-
walizowali w następujących konkurencjach:  
sprawdzian wiadomości z historii polskiej moto-
ryzacji,  sprawdzian z udzielania pomocy przed-
medycznej,  przygotowanie motoru do jazdy,  
jazda sprawnościowa samochodem (parkowanie 
równoległe, jazda z tzw. „talerzem Stewarta”.

Warto zaznaczyć, iż konkurencje związane z 
jazdą sprawnościową samochodem sędziowa-
li policjanci, a sprawdzian z udzielania pomocy 
przedmedycznej przeprowadzili strażacy.

W przerwie turnieju, ochotnicy z publiczno-
ści mogli zmierzyć się z zadaniami turniejowy-

mi (jazdą na czas z „talerzem Stewarta” i parko-
waniem równoległym). Swoich sił próbowali na-
uczyciele ZST, policjanci i strażacy. Wyzwanie 
podjął również wicestarosta Marek Kogut.

Kolejną atrakcją przygotowaną przez organiza-
torów turnieju był pokaz straży pożarnej, w któ-
rym uczestniczyła jednostka ratownictwa drogo-
wego. Strażacy przeprowadzili symulację uwalnia-
nia poszkodowanych z pojazdu uszkodzonego w 
wypadku drogowym. Zademonstrowali działanie 
urządzeń hydraulicznych do rozcinania, rozgina-
nia i otwierania pojazdu oraz udzielali wskazó-
wek, jak zachować się i co robić będąc świadkiem 
lub uczestnikiem wypadku drogowego.

Po pokazie odbyło się ogłoszenie wyników i roz-
danie nagród. O zwycięstwie w turnieju decydowa-

ła suma punktów z poszczególnych konkurencji. 
Najlepsi okazali się: I miejsce – Paweł Abramek 
z klasy IV TB, II miejsce – Wojciech Leja z kla-
sy III TA, III miejsce – Paweł Wrębiak z klasy III 
E. Uczniowie Ci będą reprezentowali szkołę i po-
wiat leżajski podczas etapu wojewódzkiego.

Organizatorzy konkursu składają serdeczne 
podziękowania fundatorom nagród: posłowi Zbi-
gniewowi Rynasiewiczowi, wójtowi Gminy Le-
żajsk Krzysztofowi Sobejce, dyrektorowi Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mar-
kowi Ordyczyńskiemu. Nagrodę specjalną i na-
grody dodatkowe ufundowali: sołtys wsi Chałup-
ki Dębniańskie Piotr Szpila oraz dyrektor WORD 
Michał Wilk i firma ICF Carting Rzeszów.

(zt)
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„kartki z podróży” – wystawa 
fotograficzna małgorzaty dul

Wernisaż wystawy fotograficznej Małgorzaty 
Dul „KARTKI Z PODRóŻY” odbył się w dniu 
24 kwietnia 2013 w Muzeum Ziemi Leżajskiej. 
Do spotkania, którego tematyką była turysty-
ka górska, wspinaczka i alpinizm, doszło dzięki 
inicjatywie dwóch osób związanych z Bieszcza-
dami – Grzegorza Chudzika Naczelnika Biesz-
czadzkiej Grupy GOPR i Adama Kuźmy pracow-
nika MCK w Leżajsku, a zarazem wieloletnie-
go ratownika Bieszczadzkiej Grupy GOPR. Na 

otwarcie wystawy przybyli pasjonaci gór z Le-
żajska i okolic.

Głównym bohaterem była autorka zdjęć Małgo-
rzata Dul – członek Rzeszowskiego Stowarzysze-
nia Fotograficznego, pasjonatka gór, przewodnik 
beskidzki, nagradzana i wyróżniana w konkursach 
fotograficznych. Wystawa „Kartki z podróży” jest 
wynikową jej dwóch pasji – fotografii i gór. Autor-
ka od wielu lat wędruje po górach. Swoją przygo-
dę zaczęła w Beskidach. Potem były Tatry i Alpy. 
Była także uczestniczką wypraw w Andy Boliwij-
skie, Pamir Kirgiski, w góry Ekwadoru i Meksyku.

Prezentowana w Leżajsku wystawa zdjęć to we-
dług autorki zbiór wspomnień z kilku ostatnich 
lat, które zostały w pamięci po przebytych wę-
drówkach. Malownicze pejzaże górskie uchwyco-
ne przez podróżniczkę obiektywem aparatu zrobi-
ły ogromne wrażenie na zwiedzających wystawę.

W trakcie imprezy odbyły się cztery prezenta-
cje. Pierwszą z nich pt. „Ratownictwo Górskie w 
Bieszczadach” przedstawił wspomniany już Grze-

gorz Chudzik. Wyprawy w góry Ekwadoru i Mek-
syku, to kolejna ciekawa historia oprawiona barw-
nym komentarzem przez podróżnika Stanisława 
Proszaka, wielokrotnego kierownika wypraw, a 
zarazem wytrawnego przewodnika górskiego, 
taternika, alpinistę i himalaistę. Z wielkim po-
czuciem humoru wtórowała mu Małgorzata Dul 
uczestniczka tych wypraw. Spotkanie zakończy-
ło się pokazem filmu Darka Załuskiego „TWO ON 
K2”. Film opowiada o pięknie przeżywania i dzie-
lenia się radością z osiągniętych, w niesamowitych 
trudach, szczytów. Bohaterowie filmu to dwo-
je wspinaczy wysokogórskich: Gerlinde Kalten-
brunner – austriacka zdobywczyni wszystkich 14 
ośmiotysięczników i jej mąż Ralf Dujmovits – nie-
miecki zdobywca Korony Himalajów i Karakorum.

Organizatorami wernisażu byli: Grupa Biesz-
czadzka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego, Miejskie Centrum Kultury w Le-
żajsku i Muzeum Ziemi Leżajskiej. Organizato-
rzy dziękują Browarowi w Leżajsku za wsparcie 
przedsięwzięcia, a także wszystkim gościom za 
wieczorne podróżowanie po przepięknych za-
kątkach Ziemi.

Marian Matkowski
Fot. Adam Kuźma

na jasnĄ 
górę

15 maja br. po raz piąty uczniowie, na-
uczyciele i rodzice ze szkół noszących imię 
księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego 
spotkali się na Jasnej Górze.

Na tę ogólnopolską pielgrzymkę wybrało się 
ponad 1000 osób z 41 szkół z całej Polski. Wśród 
nich nie zabrakło oczywiście licznej grupy z Le-
żajska – uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 noszą-
cej imię ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, ich 
rodziców i nauczycieli. Jak poprzednie pielgrzym-
ki, tak i ta, była wielkim wydarzeniem dla naszej 
szkolnej społeczności.

Wszyscy pielgrzymi spotkali się na placu przy 
Domu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 
gdzie przywitała ich pani Iwona Czarcińska, pra-
cownik Instytutu Prymasowskiego z Warszawy i 
wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, do którego na-
leży też i nasza szkoła. Podczas krótkiej uroczy-
stości, obok posadzonego w ubiegłym roku dębu, 
odsłonięto tablicę upamiętniającą spotkania mło-
dzieży u stóp Jasnogórskiej Pani.

Kolejnym punktem pielgrzymki było spotka-
nie przed pomnikiem Prymasa Tysiąclecia, gdzie 
złożono kwiaty i pomodlono się o rychłą beatyfi-
kację naszego Patrona.

Przy dźwiękach werbla poczty sztandarowe 
i delegacje szkół zgromadziły się przed cudow-
nym obrazem na mszy świętej, której przewod-
niczył Metropolita Częstochowski, ksiądz biskup 
Wacław Depo.

Nasi uczniowie odświętnie ubrani wręczy-
li mu dary ofiarne i zapewnili, pod kierunkiem 
pana Pawła Palucha, oprawę muzyczną mszy 
świętej.

Ważnym punktem pielgrzymki było spotkanie 
młodzieży z księdzem biskupem w auli ojca Kor-
deckiego. I tu znowu nasi uczniowie przywitali go 
śpiewem i śpiewem złożyli mu najlepsze życzenia. 
Pytania do księdza biskupa zadawali uczniowie z 
różnych szkół. Interesowało ich wiele spraw, na-
wet z życia prywatnego, np. czy biskup lubi pra-
cować z komputerem. Widocznie księdzu bisku-
powi spodobał się występ naszych uczniów, bo 
sam zachęcał, by coś jeszcze zaśpiewali, a na to 

nikt nie musiał długo czekać. Przy dźwiękach mu-
zyki organowej (Paweł Paluch), skrzypiec (Patry-
cja Leniart), gitary (Bogdan Łyko) szkolny chór 
(Aleksandra Grzywna, Klaudia Piwudzka, Klau-
dia Żyrek, Klaudia Dyjak, Klaudia Majcher, Oli-
wia Stachowiak, Joanna Upchurch, Sylwia Dąbek, 
Magdalena Burek, Anna Rejman, Karolina Pucia, 
Anna Feręc) wyśpiewał pieśni Maryjne najpięk-
niej, jak umiał.

Na zakończenie pielgrzymki odśpiewano 
wspólnie „Litanię Loretańską”. Pielgrzymi mo-
gli zwiedzać wystawę o Patronie Szkoły, uczest-
niczyć w zwiedzaniu zabytków, spacerować po ja-
snogórskich wałach. Wolny czas poświęcony był 
na posiłek i tradycyjny zakup pamiątek. W rado-
snej i miłej atmosferze pielgrzymi pożegnali się, 
życząc sobie kolejnego spotkania za rok u stóp Ja-
snogórskiej Pani.

(ek)

spotkania
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w muzeum prowincji ojców bernardynów

antepediUm 
fUndatoróW

Galeria Rodzimej Sztuki Sakralnej eksponuje niezwykle in-
teresujące neogotyckie antepedium z około połowy XIX wieku.

Wykonano je na desce powleczonej aksamitnym niebieskim płótnem wy-
szywanym „złotymi” nićmi. O stylu dzieła świadczy wysoki poziom warsz-
tatowy jego twórcy, czytelny w formie i kolorystyce zaprezentowanych ele-
mentów. Na szczególną uwagę zasługują wertykalne podziały kompozycji 
podporządkowane osi symetrii, dokonane za pomocą wąskich płaszczyzn, 
wyznaczonych konturami cienkich kolumienek, od góry i od dołu ujętych 
strzelistymi maswerkowymi arkadkami. Tym sposobem na prostokątnej po-
wierzchni zaaranżowano dziewięć pól o różnych rozmiarach. Dwa skrajne 
mają jednakową wysokość i szerokość. Środkowe, stanowiące wizualne cen-
trum kompozycji, dorównuje im wysokością, lecz jest od nich znacznie szer-
sze i masywniejsze. Powierzchnie między polami wypełniają dwa symetrycz-
ne układy utworzone z trzech niewielkich powierzchni arkadowych złączo-
nych ze sobą. Obramienie poszczególnych pól a także kształty pojedynczych 
elementów, takich choćby jak „trójliść koniczyny”, nawiązują do repertuaru 
form charakteryzujących otwory okienne i drzwiowe oraz inne detale, ty-
powe dla XIX-wiecznego budownictwa i zdobnictwa Zachodniej Europy.

Środkową powierzchnię an-
tepedium wypełnia mono-
gram Imienia Maryi, składający 
się z dwóch nałożonych na sie-
bie dwuelementowych liter „M” 
i „A”. Ich powierzchnię zdobią 
rytmiczne motywy geometrycz-
ne, powielające repertuar orna-
mentalny wspomniany wyżej. 
Nad monogramem widnieje wia-
nek ujęty perspektywicznie, uło-
żony z dwunastu zróżnicowanych 
pod względem wielkości, pięcio-
ramiennych gwiazd, symbolizują-
cych treści immakulistyczne. Pod 
monogramem widzimy skrzyżo-
wane ukośnie łodygi dwóch gałą-
zek palmowych, tworzących sy-
metryczną dekorację wychodzą-
cą poza obręb powierzchni arkad-
ki środkowej.

Powierzchnia dekoracyjna z lewej strony prezentuje na gładkim tle św. Ka-
tarzynę Aleksandryjską, ujętą frontalnie w kontekście motywu koła młyń-
skiego, stanowiącego tradycyjny atrybut tej patronki. Męczennica ma na so-
bie białoróżową suknię oraz biały płaszcz. Jej głowę zdobi złota korona. Lewą 
ręką tuli do tułowia olbrzymi miecz zwrócony ostrzem ku ziemi, którym po-
zbawiono ją życia. Układ swobodnie złożonych dłoni uzmysławia stan mo-
dlitewnego uniesienia, rozpoznawalny także na nieruchomej, jasnej i deli-
katnej twarzy z oczyma zapatrzonymi w niebo. U stóp świętej umieszczo-
ny jest kartusz z herbem Pilawa. Z drugiej strony kompozycji znajduje się 
identycznie ujęta postać św. Zofii. Niewiasta ubrana jest w czerwoną suknię 
z wydatnym dekoltem i biały płaszcz przewieszony przez prawe ramię, opa-
dający obszernymi fałdami ku ziemi. Jeden z trenów szaty święta podtrzy-
muje lewą dłonią, w prawej trzyma gałązkę palmy. Nieco niżej znajduje się 
tarcza z herbem Korczak.

Wzdłuż dolnej krawędzi antepedium biegnie szeroki dwupoziomowy or-
nament maswerkowy, któremu od góry odpowiada inskrypcja łacińska, wy-
pisana minuskułą gotycką: „sub tuum præsidium confugimus santa dei geni-
trix” (Do Ciebie się uciekamy, Święta Boża Rodzicielko”), zawierająca pierw-
sze słowa chrześcijańskiej modlitwy z III wieku, zanoszonej przez lud w in-
tencji Wspólnoty Kościoła. Całość prostokątnej powierzchni otacza złocisty 
galon ozdobiony kimationem lesbijskim.

Antepedium zdobiło niegdyś mensę ołtarzową w Kaplicy Matki Bożej Le-
żajskiej. Powstało w Paryżu dzięki staraniom Zofii z Branickich Potockiej i jej 
synowej Katarzyny, najprawdopodobniej w pracowni Jeana Augusta Domi-
nika Ingresa (zm. 1867). Autor dzieła był malarzem historycznym i portre-

cistą, jednym z najwybitniejszych artystów francuskich XIX wieku. Od 1791 
roku uczył się w szkole sztuk pięknych w Tuluzie, przez następne sześć lat 
w paryskiej pracowni Jacques-Louisa Davida. Od 1806 roku był studentem 
Akademii Francuskiej w Rzymie. Do 1824 roku tworzył we Florencji. Gdy 
stał się sławny, w 1825 roku wrócił do Paryża i tam, będąc członkiem Aka-
demii Sztuk Pięknych, otworzył własną pracownię. W 1834 roku ponow-
nie wyjechał do Rzymu i przez siedem lat był dyrektorem wspomnianej już 
Akademii Francuskiej. Po powrocie do Paryża w 1852 roku został oficjal-
nym malarzem Cesarstwa.

Ingres powszechnie uznawany jest za malarza klasycystycznego. Jego ob-
razy urzekają spokojem, piękną stylizacją i linearyzmem. Pedantyczny ry-
sunek łączył on ze skrupulatnym wykończaniem dzieła. Nie wahał się zabu-
rzyć proporcję ciała, nienaturalnie wydłużając szyję i skracając klatkę pier-
siową malowanej postaci. Poszukiwał piękna absolutnego, nie dbając o re-
alizm. W jego dziełach, zwłaszcza na portretach, widać umiejętność obser-
wacji i oddania głębi psychologicznej, a także elementy nawiązujące do an-
tyku i sztuki renesansu. Cechy te łatwo dostrzec w wizerunkach obu świę-
tych przedstawionych na antepedium.

Zofia Potocka, jedna z fundatorek (zm. 1879), pochodziła z rodu Branic-
kich. Była córką Franciszka Ksawerego i Aleksandry, matką Adama Potoc-
kiego. Jako filantropka angażowała się w działalność Arcybractwa Miłosier-
dzia i Towarzystwa Dobroczynności, założyła szpital i schronisko dla bied-
nych w Krzeszowicach i nazwała go imieniem męża, Artura Potockiego. Pa-
tronowała akcji niesienia pomocy rannym w powstaniu styczniowym. Za-

inicjowała przebudowę kaplicy Świętego Leonarda na Wawelu oraz założyła 
Biuro Ratunkowe dla niesienia pomocy pogorzelcom w krakowskim pałacu 
pod Baranami. Została pochowana w Krzeszowicach. Była miłośniczką sztu-
ki. Kolekcjonowała malarstwo, zwłaszcza włoskie. Okoliczności te tłumaczą 
jej związek z wielkim francuskim artystą.

Katarzyna Potocka z Branickich (zm. 1907), córka generała Władysła-
wa Grzegorza Branickiego i Róży Potockiej, siostra m.in. Ksawerego, Alek-
sandra, Konstantego i Elizy Krasińskiej, w latach czterdziestych XIX wieku 
uchodziła za jedną z najznakomitszych partii ze względu na pochodzenie, 
urodę i majątek. W 1847 roku poślubiła Adama Józefa Potockiego i została 
matką m.in. Artura, Andrzeja Kazimierza i Róży Raczyńskiej. Była właści-
cielką klucza łubnickiego koło Staszowa. Kolekcjonowała polskie pasy szla-
checkie oraz dofinansowywała prace naukowe profesorów Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Ufundowała pałac w Krzeszowicach. Pochowano ją w krypcie 
Potockich przy tamtejszym w kościele.

To właśnie tych znamienitych postaci dotyczą treści hagiograficzne przed-
stawione w obu polach, a także herby. Pilawa, którą pieczętowali się Potoccy, 
jest łatwo rozpoznawalna po kształcie „półtrzeciakrzyża”, a herb Korczak Bra-
nickich przedstawiony został za pomocą trzech malejących ku dołowi Wrę-
bów, symbolizujących rzeki: Dunaj, Cisę (lub Drawę) i Sawę. Poziom arty-
styczny antepedium i jego związek z pracownią Ingresa świadczą o ducho-
wej więzi obu możnych niewiast z leżajskim Sanktuarium.

Tekst i zdjęcie
o. Efrem Obruśnik OFM
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dla ziemi 
– dla siebie

W roku szkolnym 2012/2013 jednym z pro-
jektów edukacyjnych, jakie były realizowane w 
Gimnazjum Miejskim w Leżajsku, był projekt 
pod hasłem: „Co zrobić, aby nasza miejscowość 
była czysta”. W ramach tego projektu uczniowie 
brali udział w zbiórce surowców wtórnych, która 
organizowana była przez MZK w Leżajsku pod 
hasłem: „Z ekologią na Ty 2013”.

W naszej szkole najwięcej surowców wtórnych 
zebrały klasy: I miejsce – klasa 2a – 297 kg, II 
miejsce – klasa 2f – 255 kg, III miejsce – klasa 2c 
– 230 kg. Indywidualnie: Marzena Kubat 106 kg 
– klasa 3d, Aneta Bauer 90 kg – klasa 3a, Maksy-
milian Trojan 5 kg – klasa 2a. łącznie zebrano 
około 2 ton surowców wtórnych.

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w 
rajdzie rowerowym organizowanym przez MZK 
w Leżajsku. Zwiedzili oni m.in. Oczyszczalnię 
Ścieków, Nadleśnictwo Leżajsk, Sortownię Od-
padów Komunalnych oraz rezerwat przyrody z 
siedliskiem bobrów. Opiekunką uczniów w cza-
sie rajdu była jak co roku Maria Skrzat.

24 maja br. w Gimnazjum Miejskim w Leżaj-
sku odbył się finał konkursu. Wzięli w nim udział 
uczniowie zarówno szkół podstawowych, jak i 
gimnazjów z miejscowości, które brały udział w 
konkursie. Uczniowie oraz szkoły otrzymały cen-
ne nagrody rzeczowe ufundowane przez wie-
lu sponsorów. Młodzi aktorzy z klas 3a i 3b pod 
opieką nauczycielek: Marty Orłowskiej i Elżbiety 
Berestki uświetnili finał konkursu, przedstawia-
jąc spektakl pod tytułem „Dla Ziemi – dla siebie”. 
Nad przygotowaniem kostiumów aktorskich czu-
wała Bożena Leniart.

(eb)

tydzieŃ bibliotek 
W leżajskU

W dniach 5–8 maja br. w MCK – Bibliote-
ce Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego w 
Leżajsku po raz dziesiąty obchodzono Tydzień 
Bibliotek.

Celem programu jest promocja czytelnictwa 
i podkreślanie roli bibliotek w poprawie jakości 
życia, edukacji, a także zwiększanie prestiżu za-
wodu bibliotekarza i zainteresowania książką sze-
rokich kręgów społeczeństwa polskiego. W tym 
roku hasło Tygodnia Bibliotek brzmiało „Biblio-
teka przestrzenią dla kreatywnych”.

We współczesnym społeczeństwie sieciowym 
kreatywność staje się coraz większym atutem. Bi-
blioteka ułatwia kontakt z wiedzą, nauką, literaturą 
oraz nowymi mediami. Sprzyja również rozwijaniu 
umiejętności komunikacyjnych oraz kontaktom 
społecznym, motywuje czytelnika do samodziel-
nego pogłębiania kompetencji informacyjnych i za-
pewnia mu odpowiednie zasoby edukacyjne.

W leżajskiej placówce w ramach Tygodnia Bi-
bliotek odbywało się wiele imprez i wydarzeń 
kulturalnych. W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży 
zorganizowano głośne czytania bajek dla dzieci, 
konkursy i lekcje biblioteczne. Gościliśmy rów-
nież wycieczkę dzieci ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku.

W dniu 14 maja br. odbyło się kolejne spo-
tkanie Dyskusyjnego Klubu Książki działające-
go przy leżajskiej bibliotece. Tematem spotkania 
była książka Brygidy Grysiak „Wybrałam życie”.

Zwieńczeniem obchodów było uroczyste spo-
tkanie bibliotekarzy z terenu powiatu leżajskiego, 
które w tym roku zorganizowała Miejska i Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Nowej Sarzynie.

(bp)

mikołaj kopernik 
znany i nieznany
rozstrzygnięcie 
konkUrsU

5 czerwca br. rozstrzygnięty został konkurs 
plastyczno-literacki pod hasłem „A cóż pięk-
niejszego nad niebo, które przecież ogarnia 
wszystko co piękne” – Mikołaj Kopernik zna-
ny i nieznany.

Konkurs ogłoszono 15 maja br., a jego współ-
organizatorami były MCK – Biblioteka Publiczna 

im. Stanisława Wyspiańskiego i Szkoła Podstawo-
wa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku. Kon-
kurs skierowany był do uczniów szkół podstawo-
wych z terenu Leżajska. Część plastyczna konkur-
su adresowana była do uczniów klas I – III. Nato-
miast konkurs literacki (krótkie opowiadanie lub 
wiersz) adresowany był do uczniów klas IV – VI.

W konkursie plastycznym komisja konkursowa 
w składzie Marta Zdeb i Jolanta Kędzierska wyło-
niła laureatów i przyznała nagrody: I miejsce Mi-
chał Rydzik, II miejsce Laura Rymarz, III miejsce 
Wiktor Kuczek – wszyscy z klasy III Szkoły Pod-
stawowej nr 1.

Wyróżnienia również przypadły uczniom 
z klasy III Szkoła Podstawowa nr 1. Otrzyma-
li je: Magdalena Sztyrak, Jakub Olechowski, Ja-
kub Stępniowski, Izabela Dziduch, Patrycja Stel-
mach, Sara Jagusztyn.

Natomiast w konkursie literackim komisja w 
składzie: Barbara Długoń i Beata Pucia wyłoniła 
laureatów i przyznała nagrody: za I miejsce: Ali-
cja Karasińska kl. VI Szkoła Podstawowa nr 2, II 
miejsce: Klaudia Piwudzka kl. V Szkoła Podsta-
wowa nr 3 i III miejsce: Natalia Kolbusz kl. VI 
Szkoła Podstawowa nr 1. Wyróżnienia otrzymali: 
Diana Cisek Magdalena Opalińska z kl. VI Szko-
ła Podstawowa nr 1, Małgorzata Wołoch kl. IV i 
Magdalena Burek kl. V Szkoła Podstawowa nr 3 
oraz Oliwia Konior i Anna Olszewska kl. V Szko-
ła Podstawowa nr 2.

(bp)

rajd roWeroWy 
„po zdroWie”

Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej 
wspólnie z Centrum Informacji Turystycznej 
we współpracy z Urzędem Miejskim w Leżaj-
sku po raz kolejny zorganizowało rajd rowero-
wy „Po zdrowie”. Tym razem wyznaczono sobie 
trasę Leżajsk – Jelna – Hucisko – Brzoza Kró-
lewska – Leżajsk.

W pogodny, rześki poranek, 25 maja br., blisko 
70-osobowa grupa miłośników turystyki rowero-
wej wyruszyła w trasę rajdu „Po zdrowie”. Moty-
wem przewodnim tej edycji rajdu było hasło „Ka-
pliczki i warownie obronne”.

Uczestnicy przed wyruszeniem w trasę zapo-
znali się z regulaminem i zasadami organizacyj-
nymi, podpisali listę obecności, a także otrzyma-
li specjalne znaczki przygotowane na rajd. Na-
stępnie, przy pomniku bł. Jana Pawła II, wspól-
nie odmówili modlitwę i wyruszyli w drogę. Tra-
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sa wiodła głównie drogami leśnymi i polny-
mi, najpierw do Jelnej, a następnie do Huciska 
i Brzozy Królewskiej. Tu, na parkingu w pobli-
żu lasu, przewidziany został dłuższy odpoczy-
nek całej grupy. Podczas tej przerwy zorganizo-
wano konkursy dla uczestników rajdu, w katego-
riach: piosenka turystyczna i harcerska, rowero-
wy tor przeszkód dla dzieci oraz bieg mieszany 
z niespodziankami, w kategoriach wiekowych: 
do 18 lat i powyżej. Przy okazji wyłoniono tak-
że przedstawicielki Ziemi Leżajskiej na Jubile-
uszowy Festiwal Piosenki w Opolu – sekstet „Ale 
Babki”. Po przeprowadzeniu konkursów uczest-
nicy mogli wreszcie przystąpić do pieczenia kieł-
basek w ognisku, po czym nastąpiło rozdanie na-
gród uczestnikom konkursów.

Następnie uczestnicy rajdu, podzieleni na kil-
ka grup rowerzystów, wyjechali z parkingu w stro-
nę zalewu i kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w 
Brzozie Królewskiej. Tam niestrudzony uczestnik 
wszystkich rajdów, pan Antoni Bereziewicz opo-
wiedział ciekawą historię tej miejscowości i ko-
ścioła parafialnego z 1914 r.

Kolejnym etapem rowerowej wędrówki była 
jazda w stronę Podboru – przysiółka Brzozy 
Królewskiej, gdzie 3 maja tego roku przeszła bu-
rza z gradem, czyniąc duże straty mieszkańcom, 
zwłaszcza ich domom i zabudowaniom, o czym 
mogliśmy się naocznie przekonać. Stąd przez las 
udaliśmy się w powrotną drogę do Leżajska.

Składamy podziękowania za okazaną pomoc 
w organizacji rajdu, obsłudze fotograficznej i za-
pewnieniu bezpieczeństwa Iwonie Tofilskiej, An-
toniemu Bereziewiczowi, Damianowi Wyszyń-
skiemu, Maciejowi Sołkowi, Jackowi Grzywnie 
oraz opiekunom młodzieży z Gimnazjum Miej-
skiego i Zespołu Szkól Licealnych w Leżajsku, w 
tym ratownikom PCK z klasy wojskowej.

Przebieg rajdu został szczegółowo udokumen-
towany, a galeria zdjęć znajduje się na stronie in-
ternetowej TMZL – www.tmzl.lezajsk.pl, której 
prowadzeniem zajmuje się Leżajskie Stowarzy-
szenie Rozwoju.

(or)

marcin karakUła złotym 
medalistĄ mistrzostW polski

Zawodnik Feniksa Leżajsk Marcin Karakuła zdobył złoty medal Mistrzostw Polski 
w piłce siatkowej młodzika.

W sezonie 2012/2013 nasz zawodnik na proś-
bę trenerów AKS Resovia Rzeszów został wypo-
życzony do zespołu z Rzeszowa. W trakcie sezo-
nu drużyna młodzika Resovii na 22 mecze wy-
grała wszystkie spotkania, nie tracąc żadnego seta 
(44:0). W ćwierćfinale Mistrzostw Polski w Rze-
szowie Resoviacy wygrali kolejno z Jastrzębskim 
Węglem, Lechią Tomaszów Mazowiecki oraz AZS 
Toruń po 2:0. Półfinał odbył się w Bydgoszczy, 
gdzie zawodnicy Resovii pokonali z wynikiem 2:0 
zespoły: MDK Warszawa, Kasztelan Międzyrzec 
oraz Chemik Bydgoszcz.

Finał Mistrzostw Polski rozegrany został w No-
wym Tomyślu w dniach 17–19 maja br. i uczest-
niczyło w nim 8 najlepszych drużyn z Polski. W 
inauguracyjny meczu AKS Resovia spotkała się 
z gospodarzami mistrzostw – Kangurem Nowy 
Tomyśl i był to dla zespołu „zimny prysznic”, po-
nieważ przegrali 0:2. Dwa następne mecze w gru-
pie Resovia wygrała 2:0 z Dunajcem Nowy Sącz i 
Trefl Gdańsk. Drużyna z Rzeszowa z pierwszego 
miejsca w grupie awansowała do półfinału, gdzie 
spotkała się z zespołem Serbinów Biała Podla-
ska. Po zaciętej końcówce w trzeciej partii me-
czu zwycięsko wszedł do finału Rzeszów – medal 
już jest. W niedzielne popołudnie rozegrał się fi-
nał godny Mistrzostw Polski: Resovia Rzeszów – 
MOS Wola Warszawa. Zespół warszawski pod-
czas mistrzostw nie doznał żadnej porażki, był fa-
worytem spotkania. Po pełnym dramaturgii me-

czu (kontuzje, żółta kartka, czerwona kartka) ze-
spół Marcina czyli AKS Resovia Rzeszów wygrał 
2:1 (21:25, 25:23, 16:14) i został zdobywcą złotego 
medalu Mistrzostw Polski.

Marcin Karakuła jako zawodnik AKS-u Re-
sovia Rzeszów był wyróżniającym się zawodni-
kiem Mistrzostw Polski, co potwierdzają indywi-
dualne wyróżnienia: MVP – najlepszy zawodnik 
dwóch meczy Resovia – Dunajec oraz Resovia 
– Serbinów Biała Podlaska. Sukces Marcina zo-
stał uwieńczony nagrodą indywidualną jako naj-
wszechstronniejszy zawodnik Mistrzostw Polski 
młodzika, którą otrzymał podczas uroczystego 
zakończenia mistrzostw.

Nasz zawodnik był znaczącym wzmocnieniem 
drużyny rzeszowskiej, co potwierdzają słowa tre-
nera AKS-u Resovia Rzeszów Grzegorza Wisza: – 
Sam udział w Finale MP to fajne podsumowanie ca-
łego sezonu i cel, do którego konsekwentnie dążyli-
śmy. Z tą myślą – dzięki dobrej woli i zgodzie trene-
ra „Feniksa” Leżajsk, pana Janusza Zygmunta – po-
zyskaliśmy na ten sezon Marcina Karakułę. Marcin 
wniósł do zespołu sporo ożywczej krwi i pozytywnej 
energii, to było bardzo istotne wzmocnienie.

Gratulujemy Marcinowi ogromnego sukcesu. 
Jest to pierwszy złoty medal zdobyty przez za-
wodnika z Leżajska w grach zespołowych o ran-
dze Mistrzostw Polski.

Szczegóły – www.fenikslezajsk.vel.pl
LTS

Zdjęcie na okładce
od lewej: Damian Zygmunt, Piotr Trojan, 
Patryk Sadlej, Marcin Karakuła, Andrzej 
Kowal, Janusz Zygmunt, Piotr Dudek.



zdrowie i uroda

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

tylko ty
pod redakcją
Małgorzaty Jakubowskiej

moc Witamin 
W oWocacH 
sezonoWycH

Latem ogrody i stragany z owocami kuszą 
zapachami i kolorami owoców sezonowych: 
truskawek, malin czy borówek. Nie tylko są 
smaczne i pięknie pachną, ale również są do-
skonałymi naturalnymi kosmetykami.

Poprawiają ukrwienie i koloryt skóry, odświe-
żają ją i oczyszczają. Dlatego korzystajmy pełny-
mi garściami z ich dobroczynnego wpływu na 
nasz organizm.

Zacznijmy od truskawek 
(chociaż sezon na te owoce 
niestety się już minął). Czy 
wiecie, że zawiera znacznie 
więcej witaminy C niż cy-
tryna i wystarczy zjeść 20 

dag truskawek, by dostarczyć organizmowi po-
trzebną ilość tej witaminy? Do tego dochodzą 
witaminy A, B1, B2, B3, PP (odpowiedzialna 
za dotlenienie krwi), pektyny (polisacharydy), 
wszystkie makro i mikroelementy, a także wapń, 
fosfor, magnez, mangan i żelazo. Poza tym tru-
skawki mają właściwości wybielające zęby i je-
dzenie ich zapobiega osadzaniu się kamienia na-
zębnego. Przyspieszają także oczyszczanie i rege-
nerację miejsc chorobowo zmienionych, zwłasz-

cza w jamie ustnej. Korzystnie wpływają na serce 
i nasze kości, a dzięki solom organicznym przy-
spieszają przemianę materii i ułatwiają spalanie 
tłuszczu.

Oczywiście nie można zapomnieć o znacze-
niu truskawek dla urody. Truskawkowe maseczki 
działają rozjaśniająco na skórę, nawilżają ją i od-
świeżają. Jeśli Twoja skóra ma przebarwienia lub 
piegi, przecieraj ja tonikiem ze świeżo wyciśnię-
tych truskawek. Tonik rozjaśni skórę i przywróci 
jej jednolity koloryt.

Maseczka ściągająca 
i antybakteryjna

Rozgnieć truskawki oraz świeży, chudy twaro-
żek i wymieszaj oba składniki. Nałóż na twarz na 
25 minut, a następnie zmyj zimną wodą, która do-
datkowo ujędrni skórę.
Maliny – ich zapach zawsze przywołuje 

wspomnienie lata
Owoce malin zawierają 38% cukru, głównie 

glikozy i fruktozy. Zawierają również kwasy or-
ganiczne: kwas cytrynowy, jabłkowy, salicylo-
wy i w małej ilości mrówkowy, lecytynę, związ-
ki żywicowe, wapń, żelazo, miedź, fosfor, cukry, 
białka, tłuszcze, prowitaminę A, witaminy B1, 
B2, B6, C, PP i wiele innych. Malina znana jest 
przede wszystkim jako świetny lek na przezię-
bienie i grypę. Napar z owoców lub syrop mają 
działanie napotne i rozgrzewające. Z kolei napar 
z suszonych liści malin ma działanie przeciwza-
palne, przeciwbakteryjne, ściągające, rozkurczo-
we, moczopędne, żółciopędne, przeciw gorącz-
kowe i przeciw biegunkowe. Maliny są również 
doskonałym naturalnym kosmetykiem i stoso-
wane jako składnik maseczek, doskonale odży-
wiają skórę, wzmacniają naczynia krwionośne, 
wygładzają i ujędrniają.

Maseczka: malina i miód
Rozgnieć maliny i wymieszaj z miodem i żółt-

kiem. Nakładaj na twarz na około 10–15 minut. 
Potem delikatnie zmyj ciepłą wodą.

Maseczka: maliny z otrębami
Odżywi cerę: rozgnieć maliny, wymieszaj z otrę-

bami pszennymi, łyżką miodu i żółtkiem. Nałóż na 
twarz na15 minut, potem zmyj ciepłą wodą.

Maseczka: malina i mleko
Do cery zmęczonej: 2 łyżki soku z malin wy-

mieszaj z 3 łyżkami mleka. W płynie zamocz gazę, 
połóż na twarz i poczekaj do jej zaschnięcia. Na-
stępnie umyj twarz letnią wodą.

Maseczka: malina i twarożek
Do skóry mieszanej: wymieszaj łyżkę jogurtu, 

twarogu i kilka rozgniecionych malin. Papkę trzy-
maj na twarzy ok. 20 minut.

Czas na borówkę
Kiedyś wierzono, że borów-

ki mają magiczną moc i cenio-
no je ze względu na właściwo-
ści lecznicze. Soki i syropy ła-

godzą kaszel, a przygotowane z owoców herbatki 
mają właściwości przeciwbólowe. Owoce borówki 
bogate są w potas, wapń, fos for i magnez. Zawie-
rają znaczne ilości sodu i żelaza, tiaminy, rybofla-
winy, niacyny i witaminy A. Badania wykonywa-
ne w ostatnich latach wykazały, że borówki zawie-
rają bardzo dużo przeciwutleniaczy. Razem z wi-
taminami A, C i E usuwają z organizmu człowieka 
nadmiar wolnych rodników. To działanie przeciw-
ko wolnym rodnikom skutecznie zapobiega choro-
bom cywilizacyjnym, łącznie z nowotworowymi.

Borówka dla urody
Maseczka do cery trądzikowej i naczyńkowej. 

Wystarczy rozgnieść jagody, a następnie nałożyć 
je na twarz na 20 minut, potem zmyć letnią wodą. 
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lato z 
rabarbarem

Sezon jagodowy rozpoczęty. Truskawki, 
poziomki, maliny, porzeczki i agrest. Ich za-
letą jest nie tylko doskonały aromat, słod-
ko kwaśny smak, ale i różnorodne kulinar-
ne zastosowanie.

Najprostszy deser to truskawki, jagody lub mali-
ny polane śmietanką, jogurtem, posypane cukrem 
i startą deserową czekoladą. Zmiksowane w kok-
tajlach mlecznych z dodatkiem jednego, dwóch, 
trzech rodzajów owoców, udekorowane listkiem 
mięty, melisy lub płatkami dzikiej róży cieszą oczy 
kolorami, wabią zapachem i gaszą pragnienie. Do-
starczają równocześnie witaminy C, soli mineral-
nych, błonnika, kwasów organicznych i wody.

Jednym z pierwszych warzyw początku lata, nie 
docenianym w naszej kuchni, jest rabarbar czy-
li rzewień. Do jedzenia nadają się tylko mięsiste 
ogonki liściowe w różowo-czerwonym kolorze, o 
specyficznym kwaskowym smaku. Niestety rabar-
bar przydatny jest tylko do końca czerwca, potem 
robi się gorzki i niesmaczny. Można zrobić z niego 
przetwory, aby dłużej korzystać z jego zalet. Ra-
barbar zawiera witaminy: C, A, E, kwas foliowy, 
sole mineralne: wapń, potas, magnez, błonnik, 

kwasy jabłkowy i szczawiowy . Rzewień w medy-
cynie wschodu i zachodu uznawany jest za roślinę 
leczniczą. Spożywanie dużej ilości tego warzywa 
polecano przy uporczywych stanach zapalnych, 
stosowano go jako lek przeciwbólowy i oczyszcza-
jący organizm . Ma też właściwości dezynfekują-
ce przewód pokarmowy, reguluje ciśnienie tętni-
cze krwi, utrzymuje prawidłowy rytm serca i po-
lecany jest szczególnie kobietom w okresie meno-
pauzy. W trakcie pieczenia rabarbaru np. w cie-
ście uaktywniają się polifenole, czyli związki bio-
logicznie czynne, którym przypisuje się działanie 
przeciwnowotworowe . Ze względu na obecność 
kwasu szczawiowego, osoby mające problemy z 
nerkami, nie powinny spożywać zbyt często po-
traw z rabarbarem.

Najwięcej substancji decydujących o aroma-
cie gotowej potrawy rabarbarowej znajduje się w 
skórce ogonka liściowego. Niektórzy kucharze , 
obraną skórkę obgotowują w małej ilości wody 
pod przykryciem i dodają wywar do zupy owo-
cowej, kisielu, kompotu po to, aby wzmocnić cha-
rakterystyczny kwaskowy aromat.

Krem rabarbarowy
Składniki: 60 dag rabarbaru, 1 opakowanie cu-

kru waniliowego, 3/4 szklanki cukru, 1 szklanka 
soku jabłkowego, 3 łyżeczki żelatyny, 1 szklanka 
słodkiej śmietanki, listki mięty lub melisy do de-
koracji. Wykonanie: łodygi rabarbaru oczyścić, 
umyć, pokroić razem ze skórką na 2 centymetro-
we kawałki. Wlać do rondelka sok jabłkowy, do-
dać cukier, cukier waniliowy oraz rabarbar, dusić 
razem aż rabarbar stanie się miękki, potem prze-
trzeć przez sito. Żelatynę namoczyć w zimnej wo-
dzie, a gdy napęcznieje dodać do rabarbaru, ostu-

dzić. Śmietankę ubić, trochę zostawić do dekora-
cji, resztę wymieszać z masą rabarbarową. Prze-
łożyć do szklanych pucharków, udekorować ubi-
tą śmietanką i listkami świeżej mięty lub melisy.

Konfitury z rabarbarem
Składniki: 1 kg truskawek, 1 kg rabarbaru, 2 

cytryny, 2 kg cukru. Wykonanie: dojrzały rabar-
bar dokładnie oczyścić, opłukać, zdjąć skórkę, po-
kroić na kawałki. Truskawki przebrać, starannie 
umyć, usunąć szypułki, wrzucić do garnka z gru-
bym dnem, zmiażdżyć widelcem, dodać przygo-
towany rabarbar, przesypać cukrem. Garnek po-
stawić na gaz, doprowadzić owoce do wrzenia, 
przez cały czas mieszając, gotować 4–5 minut od 
momentu zawrzenia (nie zmniejszając ognia), ze-
stawić. Cytryny wyszorować, wycisnąć sok, do-
dać do konfitur, wymieszać. Napełnić czyste sło-
iki, dokładnie zakręcić. Po ostudzeniu przecho-
wywać w suchym, chłodnym miejscu.

Ciasto z rabarbarem 
(truskawkami lub innymi owocami)

Składniki: 4 jajka, 2 szklanki mąki, 1/2 kostki 
margaryny, 1 szklanka cukru, 1 łyżeczka proszku 
do pieczenia, 1 cukier waniliowy, szczypta soli, 
rabarbar 4–5 szt.(0,5–0,75 kg lub innych owo-
ców). Wykonanie: umyte jajka wybić oddziela-
jąc żółtka od białek. Mąkę przesiać z proszkiem 
do pieczenia. Margarynę rozpuścić. Ubić białka 
na sztywno, dodając pod koniec ubijania cukier. 
Ciągle ubijając stopniowo dodawać żółtka, prze-
sianą mąkę z proszkiem do pieczenia i solą. Ubi-
te ciasto przelać do formy, na wierzchu ułożyć ra-
barbar lub owoce. Piec ~ 45 minut w piekarniku 
nagrzanym do temperatury 180oC. Gotowe ciasto 
można posypać cukrem pudrem. 
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srebrni 
medaliści

22 maja br. Szkoła Podstawowa nr3 w Le-
żajsku była gospodarzem Finału Wojewódz-
kiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini 
piłce siatkowej chłopców, który kończył ca-
łoroczne zmagania siatkarzy z ponad 1200 
szkół podstawowych z województwa pod-
karpackiego.

Do ścisłego finału zakwalifikowały się drużyny: 
SP Zaborów, SP nr 3 Stalowa Wola, SP nr 3 Rze-
szów oraz gospodarz zawodów SP nr 3 Leżajsk.

Po powitaniu wszystkich przez dyrektor leżaj-
skiej SP 3 Elżbietę Dmitrowską-Kaduk, Igrzyska 
otworzyła przedstawicielka Podkarpackiego Wo-
jewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego Do-
rota Lib, która podniosła zawodników na duchu, 
mówiąc, że na tym etapie rozgrywek wszyscy je-
steśmy mistrzami.

W meczu otwarcia zawodnicy SP 3 Rzeszów 
nie dali szans reprezentacji SP 3 Stalowa Wola po-
konując ich 2:0, w drugim półfinale siatkarze z 
SP 3 Leżajsk pewnie pokonali drużynę ze Szkoły 
Podstawowej z Zaborowa 2:0.

Mecz o brązowy medal Igrzysk obfitował w za-
skakujące zwroty akcji, gdzie raz prowadziła jedna 
drużyna, raz druga. Więcej zimnej krwi zachowa-
li siatkarze ze Stalowej Woli pokonując swoich ró-
wieśników z Zaborowa 2:1 i to oni mogli cieszyć 
się z zajęcia trzeciego miejsca.

W walce o mistrzostwo województwa pierwszy 
set wygrali goście z Rzeszowa, aby w drugim secie 
uznać wyższość siatkarzy z leżajskiej trójki. Roz-
strzygnięcie nastąpiło w trzecim secie, w którym 
zawodnicy ze Szkoły Podstawowej nr3 z Rzeszo-
wa w tym roku nie dali sobie wyrwać mistrzostwa 
województwa gospodarzom Igrzysk.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku zosta-
ła wicemistrzem województwa na rok szkolny 
2012/13. Medale i puchary wręczali: zastępca bur-
mistrza Leżajska Marek Karakuła wraz z prezes 
ds. sportu SZS Dorotą Lib oraz dyrektor SP 3 w 
Leżajsku Elżbietą Dmitrowską-Kaduk.

Podczas ceremonii zakończenia Igrzysk obec-
ny był również wychowanek Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Leżajsku Marcin Karakuła, który 19 maja 
2013 wraz z zespołem AKS Resovia zdobył w No-
wym Tomyślu Mistrzostwo Polski Młodzików w 
piłce siatkowej. Marcin, zaczynając swoją przy-
godę z siatkówką w naszej szkole, dwa lata temu 
w mistrzostwach województwa szkół podstawo-
wych wraz z kolegami również wywalczył wice-
mistrzostwo województwa dla Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Leżajsku.

Zespół, którego trenerem jest nauczyciel wy-
chowania fizycznego Jan Mach wystąpił w skła-
dzie: Marek Nicpoń, Radek Dereń, Michał Zając, 
Jakub Bereziewicz, Wojciech Zbroniec, Łukasz 
Grudzień, Mateusz Wawrzak, Łukasz Hanus, Pa-
tryk Giża i Tomek Zięzio.

(siat)

stypendia i nagrody dla 
zaWodnikóW leżajskiego 
klUbU kyokUsHin karate

22 maja br. podczas obchodów Dnia Sa-
morządowca w nowosarzyńskim Gimna-
zjum im. Jana Pawła II odbyło się wręczanie 
nagród Burmistrza Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna „Kwiat Azalii 2013”.

W uroczystym rozdaniu nagród udział wzię-
li przedstawiciele środowisk społecznych, kultu-
ralnych, sportowych oraz reprezentanci samorzą-
dów województwa podkarpackiego. Wśród lau-
reatów znaleźli się członkowie Leżajskiego Klubu 
Kyokushin Karate z Dojo Nowa Sarzyna. Nagro-
dę „Kwiat Azalii 2013”. Za szczególne osiągnięcia 
sportowe nagrodę otrzymał senpai Maciej Jezio-
rowski, a za aktywną działalność na rzecz społecz-
ności lokalnej – sensei Dariusz Burda.

* * *
19 marca br. w Wojewódzkim Domu Kultury 

w Rzeszowie odbyła się V Gala Sportu Młodzie-
żowego. W uroczystej gali udział wzięli Marszałek 
Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapy-
ta, przedstawiciele środowisk sportowych, akade-
mickich, reprezentanci samorządów oraz liczna 
reprezentacja młodzieży.

Gala sportu była okazją do podsumowania ca-
łorocznej rywalizacji sportowej. Sportowcy osią-
gający wysokie wyniki we współzawodnictwie zo-
stali wyróżnieni przez marszałka nagrodami sty-
pendialnymi. Między innymi wyróżnieni zostali 
zawodnicy Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate 
– senpai Izabela Dec i Mateusz Karaś. Nagrodę 
za pracę szkoleniową oraz osiągnięcia podopiecz-
nych we współzawodnictwie sportowym w 2012 
roku otrzymał sensei Dariusz Burda.

Gratulujemy nagrodzonym i stypendystom.
Osu

W hali sportowej SP nr 2 w Leżajsku w dniu 11 
maja br. odbył się Finał Wojewódzki KINDER + 
SPORT w kategorii kl. V (trójki) i VI (czwórki).

W turnieju tym klasą samą dla siebie okaza-
ły się zawodniczki UKS „Trójka” Leżajsk pod-
opieczne trenera Daniela Domagały, które po-
konały w finale zespół z Nowej Dęby 25:11 i tym 
samym zostały trzeci raz z rzędu mistrzyniami 
województwa w roczniku 2000 powtarzając suk-
ces z klasy IV i V. Potrójne złote medalistki grały 
w składzie: Sara Kosiarska, Sabina Franus, We-
ronika Gdula, Nina Wojnar.

Drugi zespół UKS „Trójka” Leżajsk zajął bar-
dzo dobre miejsce zważywszy na to, iż występo-
wały w nim dziewczyny, które w ubiegłych latach 
nie zajmowały tak wysokich miejsc w Finale Wo-

jewódzkim są to: Olga Zatońska, Aleksandra 
Chrzan, Paulina Berestka, Gabriela Bełz, An-
dżelika Brzuzan.

Klasa VI „czwórki”
1. UKS „Trójka” Leżajsk I – awans do Finału 

Ogólnopolskiego
W kategorii klas V młodsze dziewczyny po 

bardzo wyrównanych i zaciętych meczach uplaso-
wały się na miejscu V ulegając w walce o „czwór-
kę” późniejszym zwyciężczyniom MKS V LO 
Rzeszów.

Zespół występował w składzie: Gabriela Bełz, 
Klaudia Dyjak, Alicja Zięzio, trenerem zespołu 
jest Jan Mach.

(dm)

finał WojeWódzki
kinder + sport 2013 dzieWczĄt
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na ryby

dni leżajska 2013
Wyniki zaWodóW WędkarskicH

Seniorzy
Dni Leżajska minęły z dużym hukiem, a wraz z 

nimi zawody wędkarskie, organizowane wspólnie 
przez Nasze Koło nr 18 i Urząd Miejski w Leżajsku.

Do rywalizacji stanęło 20 zawodników w ka-
tegorii seniorów (w tym dwóch kolegów z No-
wej Sarzyny). Zawody składały się z jednej tury, 
trwającej 4 godziny. Wędkowano metodą spławi-
kową lub gruntową. Zdecydowanie bardziej efek-
tywna okazała się ta pierwsza. Osoby, nastawione 
na grubego zwierza, zostały sklasyfikowane dale-
ko z tyłu. Być może wpłynęła na to ciągle zmie-
niająca się pogoda, która i tak – trzeba przyznać – 
jednak oszczędziła wędkarzy. O osiągniętym wy-
niku zdecydowała gruba płoć, która brała od po-
czątku do końca tury, bonusy w postaci lina sta-

nowiły znikomy procent. Złowiono ponad 41 kg 
ryb, co z pewnością świadczy o obfitości naszego 
zalewu w białą rybę i dobrze rokuje na przyszłość.

Oto zwycięzcy:
1. Arkadiusz Kierepka – 6235 pkt.; 2. Paweł 

Smotryś – 4570 pkt.; 3. Łukasz Bereziewicz – 
4230 pkt.

Dzieci i młodzież
Pogoda nie napawała organizatorów optymi-

zmem, mimo tego sędziowie Aleksander Kuras i 
Paweł Smotryś z kapitanatu sportowego dzielnie 
czuwali na miejscu boju. Do rywalizacji stanęło 
aż 26 zawodników.

Zawody trwały tylko 2 godziny, a jednak wyni-
ki można uznać za całkiem niezłe.

Było o co walczyć. Nagrody jak co roku ufun-
dował Urząd Miejski w Leżajsku i każdy uczest-
nik zawodów został nagrodzony.

Oto zwycięzcy:
1. Jakub Bąk – 2145 pkt.; 2. Jan Wszołek – 1565 

pkt.; 3. Kamil Pajer – 1555 pkt.
Kamil Sadurski

Kapitanat Sportowy Koła

Witam w kolejnym numerze BM. Przed nami 
okres wakacji, będący okazją do wzięcia udzia-
łu w turniejach szachowych organizowanych w 
naszym województwie. Zachęcam do startu w 
dziewięciodniowym turnieju w Rudniku, któ-
ry odbędzie się w dniach 30.06–8.07.2013 r. In-
formacje o innych turniejach szachowych znaj-
dują się na stronie internetowej:  www.chessar-
biter.com

Polecam także rozwiązanie kolejnych szacho-
wych zadań.

Powodzenia!!!

Rozwiązania zadań z ostatniego kącika sza-
chowego w BM:

Zad. 1 Wac1, d:c1H, Wd8 – mat, zad. 2 Kf2, 
G:g3, h:g3 – mat, zad. 3 Sa3, b:a3, Wb8 – mat  
zad. 4 Wg2, K:e1, Wg8 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz
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Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe)
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