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dzień za dniem

I mIejsce dla 
cantIamo

14 maja br. w Wojewódzkim Domu Kul-
tury w Rzeszowie odbył się XXXII Woje-
wódzki Konkurs Chórów a’Cappella Dzie-
ci i Młodzieży. Chór ,,Cantiamo” z Gimna-
zjum Miejskiego im. Władysława Jagiełły 
po raz kolejny w tym prestiżowym konkur-
sie zdobył I miejsce.

obwodnIca II etap
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-

tostrad Oddział w Rzeszowie ogłosiła przetarg 
nieograniczony na budowę II etapu drogi ob-
wodowej miasta Leżajska w ciągu drogi krajo-
wej nr 77 Lipnik–Przemyśl. Termin składania 
ofert upływa 30 sierpnia br. 

II etap obwodnicy Leżajska obejmuje wyko-
nanie odcinka drogi o długości 3,6 km od węzła 
na drodze krajowej nr 77 do skrzyżowania z uli-
cą Jagiełły (dochodzącej do fragmentu obwodni-
cy Leżajska realizowanej w I etapie). Projektowa-
na droga klasy GP będzie jednojezdniowa, dwu-
pasmowa. 

Firma, która wygra przetarg, będzie miała 24 
miesiące na zrealizowanie zamówienia. 

Inwestycja, realizowana przez GDDKiA, prze-
widziana jest do współfinansowania ze środków 
Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

* * *
I etap obwodnicy jest w trakcie realizacji. Ak-

tualnie roboty skupiają się przy budowaniu przę-
seł dla wiaduktu w okolicy cmentarza w Giedla-
rowej oraz tworzeniu nasypu umożliwiającego w 
przyszłości wjazd na ten wiadukt.

Jak zapewnia wykonawca, oddanie tego odcin-
ka leżajskiej obwodnicy nastąpi zgodnie z planem, 
czyli 22 grudnia br.

(bwl)

URZĄd sKaRbowY w leŻajsKU 
pRZYjaZnY pRZedsIĘbIoRcY

W X edycji konkursu organizowanego przez Business Centre Club oraz Ministerstwo Finansów 
tytuł ,,Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy – 2012”, otrzymał Urząd Skarbowy w Leżajsku.

W tegorocznej jubileuszowej edycji urzędy 
skarbowe w całej Polsce ocenili przedsiębiorcy i 
osoby, które mają bardzo częsty kontakt z apa-
ratem skarbowym. Zostało wypełnionych ponad 
22 tysiące ankiet. Brano pod uwagę jakość obsłu-
gi podatnika, kompetencje pracowników, profe-
sjonalizm oraz łatwość komunikacji.

W ankietach przedsiębiorcy podkreślili życz-
liwość pracowników urzędów skarbowych oraz 
rzetelność i profesjonalne realizowanie zadań wy-
nikających z ustaw podatkowych. Wskazali także 
na pewną niedogodność, a mianowicie brak moż-
liwości załatwienia większości spraw przy pomo-
cy internetu oraz zmianę godzin pracy urzędów.

Celem konkursu jest promowanie nowocze-
snych, wysokich standardów obsługi każdego po-
datnika oraz tworzenie miedzy przedsiębiorcą, a 
administracją skarbową zasad wzajemnej życzli-
wości i profesjonalizmu.

– Jest to duże wyróżnienie, tym bardziej ważne 
dlatego, że zostało przyznane przez przedsiębior-
ców, osoby z którymi mamy bliski kontakt z racji 

przez pracowników skarbowych i płacenia ich przez 
przedsiębiorców. Szalenie istotne jest zrozumienie 
racji obydwu stron i wzajemny szacunek, który 
przekłada się na sukces. Bardzo dziękuję przedsię-
biorcom za wzięcie udziału w konkursie, za pozy-
tywną ocenę naszej pracy, moim koleżankom i ko-
legom z Urzędu Skarbowego w Leżajsku dzięku-
ję za solidne i profesjonalne wykonywanie swoich 
obowiązków. 

(mr)

wykonywanej pracy – powiedział Wiesław Cisek 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku. – Nie 
jest łatwo pogodzić obowiązek ściągania podatków 

(od lewej): Andrzej Parafianowicz – Wiceminister Finansów, Wiesław Cisek – Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Leżajsku, Marek Goliszewski – Prezes Business Centre Club.

Przygotowanie młodzieży do tego konkur-
su wymaga czasu i systematycznych prób. Tylko 
wtedy można osiągnąć sukces. Aby zdobyć I, II 
czy III miejsce, trzeba zaprezentować odpowied-
nio wysoki poziom. – Dopracowanie każdego za-
dania muzycznego, frazy, motywu, słowa, a na-
wet sylaby wymaga naprawdę wielkiego wysiłku – 
mówi dyrygentka Barbara Kuczek. – Podziwiam 
i bardzo doceniam wytrwałość oraz pracę pięknie 
śpiewających dziewcząt, a także dziękuję rodzicom 
za wsparcie i pomoc w pielęgnowaniu kultury mu-
zycznej, której szczególnym przejawem, choć wy-
jątkowo trudnym jest chóralistyka.

Teraz „Cantiamo” czeka kolejne wyzwanie. 
Chór pomyślnie przeszedł kolejny etap rywaliza-
cji i zakwalifikował się do etapu centralnego kon-
kursu, który odbędzie się w październiku w Byd-
goszczy.

(am)
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dwoRZec pKp 
w nowej sZacIe

Wygląd wiekowego obiektu, jakim jest dworzec kolejowy w Leżajsku od 
dawna spędzał sen z oczu nie tylko przedstawicielom samorządu miasta, 
którzy czynili starania, by został on odremontowany. Zależało na tym też 
i posłowi Ziemi Leżajskiej Zbigniewowi Rynasiewiczowi, i Polskim Kolejom 
Państwowym, dla których dworce są jedną z ich wizytówek. 

Spotkania, narady, konsultacje zainteresowanych stron zostały w ubie-
głym roku sfinalizowane postanowieniem co do finansowania tej inwesty-
cji. Burmistrz Leżajska i fachowcy w dziedzinie budownictwa, pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Leżajsku wspólnie z przedstawicielami PKP pracowa-
li nad koncepcją zagospodarowania wnętrza budynku i terenu wokół dwor-
ca. Wszelkie decyzje zapadały po konsultacjach z konserwatorem zabytków, 
jako że jest to budynek liczący sobie dobrze ponad sto lat. Projekt zakładał 
gruntowną przebudowę wnętrza dworca przy jednoczesnym zachowaniu za-
bytkowego charakteru obiektu.

Przebudowa dworca kolejowego w Leżajsku rozpoczęła się w jesienią ubie-
głego roku, a zakończyła się w lipcu roku bieżącego. To wspaniały prezent dla 
mieszkańców Leżajska ze strony Polskich Kolei Państwowych, które w cało-
ści sfinansowały to przedsięwzięcie.

Prace remontowe rozpoczęły się od ustawienia przed budynkiem dwóch 
kontenerów dla kas biletowych i pasażerów – jeden dla PKP Cargo, drugi 
dla PKP PLK koncentrujących się na przewozach pasażerskich. Kontenery te 
spełniały również funkcje poczekalni. Potem przystąpiono do prac budow-
lanych - zbijano tynki na elewacji zewnętrznej i wewnątrz budynku, wybu-
rzano niektóre stare ściany, stawiano nowe, zbudowano szyb dla windy, fun-
damenty budynku dworca poddano zabiegom izolacji. Powstałą całkowi-
cie nowa sieć instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych 
i centralnego ogrzewania. Wymieniono uszkodzone fragmenty elementów 
drewnianej więźby dachowej, dach pokryto blachą, zagospodarowano piw-
nice. Teren wokół dworca też nabrał kolorytu.

W nowych wnętrzach dworca znajdują się kasy biletowe i poczekalnie 
dla pasażerów z oddzielną poczekalnią dla matek z dziećmi. W budynku są 
toalety, również dla osób niepełnosprawnych. Z myślą o nich zbudowana 
została też winda, która porusza się w obrębie trzech kondygnacji. Powstały 
też pomieszczenia o charakterze usługowym, planuje się utworzenie kawia-
renki internetowej, czytelni i biblioteki. Cały obiekt wewnątrz i na zewnątrz 
objęty jest monitoringiem.

W sąsiedztwie dworca kolejowego powstał budynek o powierzchni 
120 m kw., podzielony na 6 segmentów z przeznaczeniem na działalność 
gospodarczą, podobnie jak nowy budynek o powierzchni około 80 m kw., 
który powstał na miejscu dawnego szaletu. Ich zarządcą jest PKP. 

Przed dworcem powstał rozległy parking na 60 miejsc postojowych. Są 
też zatoczki dla busów. W granicach terenu PKP położona została nowa na-
wierzchnia asfaltowa.

Cały budynek – dzięki odpowiednim rozwiązaniom, specjalnym podjaz-
dom i nowoczesnej windzie, funkcjonującej na trzech kondygnacjach, do-
stępny jest dla osób niepełnosprawnych. 

Inwestycja ta kosztowała Polskie Koleje Państwowe S.A. – Oddział Go-
spodarowania Nieruchomościami w Krakowie prawie 5,4 mln złotych przy 
dotacji z budżetu Państwa w wysokości około 3,5 mln złotych.

Firmą, która wygrała przetarg na przebudowę dworca kolejowego w Le-
żajsku jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane ŁADBUD Edward 

Chrupek z Tarnowa. Wykonawcami robót budowlanych w zakresie, ogrze-
wania, wodociągów, kanalizacji, instalacji elektrycznej itp. – czyli nie zwią-
zanych z zabytkowym charakterem obiektu – były wyspecjalizowane fir-
my z Leżajska. 

Kierownikiem budowy nadzorującym całość prac przy przebudowie le-
żajskiego dworca kolejowego był Jerzy Śliwa, przedstawiciel Firmy AC Kon-
serwacja Zabytków Aleksander Piotrowski, Edward Kosakowski; Kraków, 
ul. Szlak 18/12, współpracujący z firmami konserwatorskimi w Krakowie. 
Jerzy Śliwa jest także przedstawicielem firmy Consiste s.c. Ma on ogromne 
doświadczenie w prowadzeniu prac remontowych, renowacyjnych i kon-
serwacji obiektów zabytkowych. Ostatnio prowadził prace konserwatorskie 
w Klasztorze oo. Bernardynów w Leżajsku, Kościele Salezjanów w Przemy-
ślu i Zamku w Krasiczynie. 

W całym procesie przebudowy dworca kolejowego w Leżajsku brały rów-
nież udział firmy z terenu powiatu leżajskiego i województwa podkarpac-
kiego.

Firma Handlowo-Usługowa A&R Agnieszka i Robert Nicpoń wykonała 
prace związane z budową kanalizacji deszczowej parkingu i placu przed bu-
dynkiem dworcowym, instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych i cen-
tralnego ogrzewania wewnątrz obiektu oraz instalacji solarnej.

Firma Usługi Budowlane Stanisław Dzikowski miała za zadanie wyburze-
nia i zamurowania, wymianę stropów, podbicie fundamentów oraz budowę 
nowego, sześciosegmentowego budynku w okolicy dworca.

Firmy Handlowo-Usługowej EKO Maciej Kuczkowski dotyczyła całość 
robót wykończeniowych w przebudowanym obiekcie dworca oraz moder-
nizacja budynku byłych szaletów z przeznaczeniem na działalność usługo-
wo-handlową, a wewnątrz obydwóch budynków wykonanie tynków, pod-
łóg i posadzki.

Firma ELEKTRYK s.c. Wojciech Zabłotni miała do wykonania przebu-
dowę zasilania elektrycznego dworca, budowę instalacji elektrycznej, kom-
puterowej, monitoringu, instalacji przeciw pożarowej oraz oświetlenia par-
kingu i placu przy dworcu.

Krakowska CONSISTE s.c. Agnieszka Kosakowska, Ewa Zielińska zaj-
mowała się wykonaniem elewacji zewnętrznych wraz z wymianą pokrycia 
dachu.

Miejski Zakład Remontowo-Budowlany w Leżajsku zajął się wykonaniem 
parkingów i chodników z kostki betonowej przy dworcu PKP.

Przebudowa i remont dworca kolejowego w Leżajsku cały czas przebiegał 
pod czujnym okiem konserwatora zabytków Zbigniewa Juchy. O zachowanie 
możliwie jak największej ilości elementów zabytkowych w budynku dworca 
PKP w Leżajsku dbał też Jerzy Śliwa. I oto zachowane historyczne elemen-
ty: • drewniana ścianka na piętrze – poddana została renowacji i wykorzy-
stana została jako element ścianki działowej, • drzwi do czytelni – przeszły 
renowację, • więźba dachowa – uzupełnione tylko elementy zniszczonego 
drewna, • słupy żeliwne i barierka pod zadaszeniem – poddane zostały re-
nowacja, uzupełniono brakujące słupki z furtkami, • 50 procent drewnianej 
podbitki dachowej i zadaszenia, • 90 procent oszalowania części strycho-
wej, • tynki części strychowej oraz drewniane parapety okien na strychu, • 
elementy z piaskowca gzymsu wraz z parapetami na parterze i parapety na 
piętrze, • gzymsy na elewacji, • kamienna klatka schodowa w piwnicy, • na 
korytarzu na piętrze posadzka ułożona została z oryginalnych płytek cera-
micznych, • zachowany został też drewniany strop nad piętrem od strony 
południowej do windy.

Dworzec PKP w Leżajsku znów – jak za czasów cesarza Franciszka Józe-
fa – może napawać dumą. Już nie trzeba się go wstydzić. Jest prawdziwą wi-
zytówką miasta.

(bwl)
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Szczepienia 
ochronne służą 

bezpieczeństwu 
podróży

Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Leżajsku w związku 
z okresem wakacyjnym przypomina 
osobom wybierającym się za granice 
naszego kraju – zwłaszcza w egzotycz-
ne rejony świata – o obowiązkowych 
szczepieniach ochronnych. 

Należy pamiętać, że w krajach rozwijają-
cych się występują gorsze warunki sanitar-
ne niż w Europie, co więcej rozpowszechnio-
ne są choroby, z którymi w Polsce nie mamy 
szans się zetknąć.

Obowiązkowe szczepienia wymagane 
przez międzynarodowe przepisy sanitarne 
to szczepienia przeciwko:
• żółtej gorączce (choroba wirusowa, czę-

sto o śmiertelnym przebiegu, przenoszo-
na przez komary. Występuje w północnej 
części Ameryki Południowej i w Afryce),

• żółtaczce pokarmowej (wirusowe zapale-
nie wątroby typu A),

• durowi brzusznemu (choroba zakaźna 
rozpowszechniona we wszystkich kra-
jach klimatu gorącego),

• malarii (choroba przenoszona przez ko-
mary).
Informację o obowiązujących szczepie-

niach ochronnych oraz o harmonogramie 
szczepień można uzyskać w każdej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej lub w porad-
niach dotyczących chorób tropikalnych. 

Pamiętajmy, że niektóre szczepionki nie 
działają od razu, dlatego warto odwiedzić 
lekarza co najmniej 6–8 tygodni wcześniej 
przed planowaną podróżą. Czas ten zapew-
nia bowiem maksymalnie szeroki stopień 
zabezpieczenia przed wszelkimi choroba-
mi. Wykonując szczepienia, należy także 
pamiętać, aby poinformować lekarza o cho-
robach alergicznych i przewlekłych oraz o 
przyjmowaniu leków, które czasem są prze-
ciwwskazaniem do przeprowadzenia peł-
nego zakresu szczepień ochronnych. Rów-
nież ciąża ogranicza zastosowanie niektó-
rych szczepionek. 

Gdziekolwiek będziesz, 
czy za granicami kraju 

czy w Polsce, 
warto pomyśleć 

o działaniach 
profilaktycznych.

Więcej informacji na stronie: www.gis.
gov.pl w zakładce szczepienia ochronne. 

pIKnIK RodZInnY w pRomYcZKU

Rok szkolny 2011/12 w Przedszkolu Miejskim 
nr 2 „Promyczek” w Leżajsku rozpoczęliśmy od 
spotkań integracyjnych z rodzicami pod hasłem: 
„Jesienią, jesienią...”. Wspólne zabawy dzieci, ro-
dziców i pracowników przedszkola były bardzo 
wartościowym i miłym spędzeniem czasu, dlate-
go też, na wiosnę zrodził się pomysł, aby podob-
ne wydarzenie powtórzyć. Dzięki zaangażowa-
niu Rady Rodziców, której przewodniczy Moni-
ka Śniosek, zrealizowaliśmy to przedsięwzięcie w 
formie plenerowego pikniku rodzinnego. 

Odbył się on 21 czerwca br. na pięknie zago-
spodarowanym placu przy Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym w Leżajsku. Ładna, 
duża altana oraz palenisko do grillowania sprawi-
ły, że mogliśmy mieć piknik rodzinny z prawdzi-
wego zdarzenia. Dużym powodzeniem wśród na-
szych przedszkolaków i ich rodzeństwa, cieszył się 
dobrze wyposażony plac zabaw z wieloma różny-
mi atrakcjami. Jest to idealne miejsce na organi-
zację grilla dla przyjaciół czy innych uroczystości. 
Bardzo pomocna i życzliwa postawa gospodarzy 
obiektu w osobie dyrektor Bożeny Garbackiej i 
Pracowników Ośrodka w kompetentny sposób 
wspomogła organizację naszego pikniku. Bardzo 
serdecznie dziękujemy!

Piknik odbył się pod hasłem „Baw się i bądź 
bezpieczny”. Był zwieńczeniem działań przed-
szkola w ramach realizacji zadań II edycji pro-
jektu edukacyjnego UNESCO pod tym samym 
hasłem. Podczas końcowego quizu, który popro-
wadził  nadkomisarz Adam Kopacz, dzieci wy-
kazały się dużą wiedzą na temat bezpiecznego za-
chowania się w trakcie podróży samochodem, za-
bawy na placu zabaw, pobytu nad wodą oraz in-
nych sytuacji, które mogą być dla nich potencjal-
nie niebezpieczne. Znały także numery telefonów 
alarmowych. W nagrodę za poprawne odpowie-
dzi dzieci otrzymały odblaskowe misie. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się sa-
mochody ratowniczo-gaśnicze zaprezentowane 
przez zaproszonych funkcjonariuszy z Państwo-
wej Straży Pożarnej w Leżajsku. Każdy mógł 

usiąść za kierownicą wozu strażackiego i chociaż 
przez chwilę poczuć się jak prawdziwy strażak.

Na gości pikniku, szczególnie tej młodszej czę-
ści, czekało też wiele innych, bezpłatnych atrakcji. 
Była to wspaniała dmuchana zjeżdżalnia, trampo-
lina oraz prawdziwy rarytas – wata cukrowa. A 
zabawy ruchowe i taneczne dla wszystkich pro-
wadził wodzirej, który poza tym robił olbrzymie 
bańki mydlane, wesołe zwierzątka z balonów i 
malował dzieciom buzie. Ponadto dla wszystkich 
uczestników pikniku były wspaniałe, pieczone na 
grillu kiełbaski oraz pieczone jabłka – prezent od 
uczniów SOSW. 

W imieniu wszystkich uczestników pragnę 
podziękować Tatusiom naszych przedszkolaków, 
którzy pomimo wysokiej temperatury, bardzo 
dzielnie grillowali. Pragnę również podziękować 
Rodzicom, Nauczycielkom i Pracownikom przed-
szkola za zaangażowanie i wkład pracy w nasze 
przedsięwzięcie.

Nasz piknik nie odbyłby się, gdyby nie sponso-
rzy, którzy wspomogli nas finansowo i rzeczowo. 
Byli to: Urząd Miasta Leżajska, Zakłady Mię-
sne „Smak” Górno, PHU „Styl” Elżbieta Szpi-

la, Firma Rolnik H.Z. Grabarz SJ., „Stempel” 
F.U.H. SP.J. A. Stępień, G. Stępień, VENAMED 
Zbigniew Grabarz, Apteka PHARMEX Sewar 
Kheder, Janusz Lorfing, DBS TRUCKS Dariusz 
Szydło, Artur Żuraw, „Poltino” Sp. z o.o. oraz 
Monika i Robert Śnioskowie – w imieniu całej 
społeczności przedszkolnej serdecznie dziękuję. 

Wspólna, wesoła zabawa i grillowanie, pozy-
tywnie wpłynęło na pogłębienie pozytywnych re-
lacji pomiędzy rodzicami i przedszkolem oraz w 
gronie samych rodziców naszych wychowanków. 
Wszyscy bardzo miło do tej pory wspominają na-
sze spotkanie. 

Lucyna Pudełkiewicz

sanepid informuje w szkołach
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KonRad ŻYReK – talent RoKU
Po raz pierwszy laureata nagrody i tytułu Talent Roku poznaliśmy w 2008 roku. Od tego cza-

su konkurs ogłoszony przez Burmistrza Leżajska trwa nieprzerwanie. Patronat nad nim objął 
Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

Ideą tego konkursu, obejmującego uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjum czyli placówek 
oświatowych podlegających miastu, jest wyłonie-
nie ucznia wybitnie zdolnego, którego wiedza, za-
interesowania i możliwości twórcze wykraczają 
daleko poza szkolne programy nauczania. Lau-
reata konkursu wybiera Kapituła, w której skład 
wchodzą: przedstawiciel Kuratorium Oświaty w 
Rzeszowie, reprezentant Burmistrza Leżajska oraz 
dyrektorzy leżajskich szkół podstawowych i gim-

nazjum. Nagrodą jest tytuł „Talent Roku”, spe-
cjalnie na tę okoliczność zaprojektowana statuet-
ka „Młody Talent” oraz nagroda pieniężna w wy-
sokości 2 tys. złotych.

W tegorocznej, piątej edycji konkursu wpłynę-
ły 3 wnioski: dwa ze szkół podstawowych i jeden 
z gimnazjum. Po ich analizie Kapituła konkursu 
postanowiła oprócz zwycięzcy przyznać dodatko-
wo dwa wyróżnienia ze względu na wysokie wy-
niki osiągnięte przez pozostałych kandydatów w 
konkursach i zawodach.

Zwycięzcą i zdobywcą prestiżowego tytułu „Ta-
lent Roku” został uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 
Konrad Żyrek.

Wyróżnienia otrzymali: uczeń Szkoły Podsta-
wowej nr 2 Mieszko Wójtowicz oraz uczeń Gim-
nazjum Miejskiego Marcin Zagaja (Talent Roku 
2009).

Nagrody wręczył Burmistrz Leżajska Piotr 
Urban podczas uroczystego spotkania najzdol-
niejszych uczniów, które odbyło się 21 czerwca 
br. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2.

* * *
We wniosku o przyznanie tytułu i nagrody „Ta-

lent Roku” czytamy: 
Konrad Żyrek jest uczniem inteligentnym i uta-

lentowanym. Osiąga bardzo dobre wyniki w na-
uce. Średnia ocen wynosi 5,27. Wyróżnia się wy-
sokim poziomem wiadomości i umiejętności ma-
tematycznych, wyprzedza obowiązujący go pro-
gram nauczania z matematyki, zatem realizuje 
indywidualny program nauczania z tego przed-
miotu. Co roku bierze udział i osiąga sukcesy w 
konkursach matematycznych na szczeblu szkol-
nym, powiatowym i krajowym. Chłopiec od naj-
młodszych lat interesuje się zadaniami logiczny-
mi i matematycznymi, jest ciekawy otaczającego 
go świata, chętnie przeprowadza eksperymenty. 
Rozwija swoje zainteresowania poprzez dodat-
kową pracę, udział w zajęciach pozalekcyjnych, 
kółku matematycznym. Uczęszcza także do Spo-

łecznego Ogniska Muzycznego oraz na dodatko-
we zajęcia z języka angielskiego. Gra na pianinie i 
na trąbce. Interesuje się również sztuką recytacji, 
bierze udział w konkursach recytatorskich, polo-
nistycznych i ortograficznych, chętnie występu-
je w akademiach szkolnych. Konrad lubi sport, 
szczególnie piłkę nożną.

Udokumentowane sukcesy i osiągnięcia (na-
grody, wyróżnienia na szczeblu powiatowym i 
wyższym): • laureat etapu wojewódzkiego ku-
ratoryjnego konkursu z matematyki – 2011 r., 
• laureat ogólnopolskiego konkursu Alfik ma-
tematyczny 2008 – X miejsce w kraju, • I miej-
sce w międzyszkolnej walce z bykami – 2009 r., 
II miejsce – 2008 r., • I miejsce w kategorii klas 
V leżajskiej edycji Międzynarodowego Konkursu 
Matematycznego ,,Kangur Matematyczny” w ka-
tegorii Beniamin – 2011 r., • I miejsce – 2011 r. 
– w kategorii klas czwartych – szkolny konkurs 
matematyczny ,,Zostań rachmistrzem”, • I miej-
sce – 2010 r. – w kategorii klas piątych – szkolny 
konkurs matematyczny ,,Zostań rachmistrzem”, 
• wyróżnienie w skali kraju i zajęcie II miejsca 
– 2010 r. – w kategorii Maluch w leżajskiej edy-
cji Międzynarodowego Konkursu Matematycz-
nego ,,Kangur Matematyczny”, • wyróżnienie w 
Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym ,,Z 
poprawną polszczyzną na co dzień” – 2009 r., • 
wyróżnienie w etapie szkolnym konkursu recyta-
torskiego ,,Piękno poezji Słowackiego” – 2010 r., • 
uzyskanie dobrego wyniku w ogólnopolskim kon-
kursie Omnibus 2009.

* * *
Konrad Żyrek po otrzymaniu nagrody i tytułu 

„Talent Roku” podziękował rodzicom i nauczy-
cielom za ich trud i pomoc w torowaniu mu dro-
gi do sukcesu, opowiedział o swoich pasjach i za-
interesowaniach i zaprezentował swe umiejętno-
ści gry na trąbce.

(bwl)

podwójnY 
laUReat

22 czerwca br. odbyło się w Rzeszowie 
podsumowanie konkursów przedmioto-
wych organizowanych przez Podkarpac-
kiego Kuratora Oświaty. W uroczystej gali 
uczestniczył uczeń Szkoły Podstawowej nr 
3 w Leżajsku – Konrad Żyrek.

Szóstoklasista osiągnął duży sukces, zdobył bo-
wiem tytuł laureata w dwóch konkursach: Kon-
kursie z Języka Polskiego oraz Konkursie z Mate-
matyki. Znalazł się tym samym w zaszczytnym 
gronie wielokrotnych laureatów szkół podstawo-
wych, czym w tym roku pochwalić się może 11 
uczniów na Podkarpaciu.

Rzetelna i systematyczna praca Konrada pod 
kierunkiem nauczycieli, rozwijanie własnych pa-
sji i zdolności zaowocowały licznymi osiągnię-
ciami, do których należy również zdobycie tytu-
łu ,,Talent Roku”.

(js)

Od lewej: Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, 
Podwójny laureat Konrad Żyrek, Starszy Wizytator 
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Krystyna Czubara.

Marcin Zagaja i Mieszko Wójtowicz odbierają dyplo-
my z rąk burmistrza Piotra Urbana.

Od lewej: Konrad Żyrek (Talent Roku 2012), dyrektor 
ZOE-ASiP Janusz Orłowski i burmistrz Piotr Urban.
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laUReacI I fInalIścI 
mIĘdZYsZKolnYch KonKURsów wIedZY

21 czerwca br., tuż przed oficjalnym zakończeniem roku szkolnego odbyła się uroczystość uhonorowania najlepszych uczestników międzyszkolnych 
konkursów wiedzy, które pod patronatem burmistrza organizowane są każdego roku dla uczniów szkół podstawowych Leżajska. W tym roku gospoda-
rzem uroczystości była Szkoła Podstawowa nr 2. Nagrody rzeczowe i dyplomy z gratulacjami wręczali: Burmistrz Leżajska Piotr Urban oraz dyrektor Ze-
społu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Leżajsku Janusz Orłowski.

CZYTANIE 
ZE ZROZUMIENIEM

II etap konkursu z języka angielskiego „Czytanie ze zro-
zumieniem” dla uczniów szkół podstawowych odbył się 17 
maja br. w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku. Wzięło w 
nim udział 21 uczniów – po siedmiu z każdej z trzech leżaj-
skich podstawówek.

Zgodnie z regulaminem konkursu uczniowie, którzy zdo-
byli co najmniej 85% punktów, otrzymali tytuł laureata, na-
tomiast ci, którzy uzyskali punkty w przedziale 75 – 84% zo-
stali finalistami konkursu.

Laureaci: Wiktoria Bzdoń SP3 – 93,3%, Kamil Naróg SP1 
– 93,3%, Łukasz Murdzia SP2 – 90,6%. Finaliści: Piotr Kur-
dziel SP2 – 82%, Agnieszka Olechowska SP2 – 81%, Joan-
na Upchurch SP3 – 81%, Paweł Brudniak SP1 – 80%, Ro-
bert Higgins SP3 – 80%, Julia Tofilska SP2 – 78,6% i Miesz-
ko Wójtowicz SP2 – 77%. 

MISTRZ 
MATEMATYKI

W finale konkursu wzięli udział uczniowie klas czwartych 
i piątych leżajskich szkół podstawowych. 

Wśród uczniów klas czwartych pierwsze miejsce zajął Mi-
chał Sroka z SP2 (nauczyciel przygotowujący Agata Sroka), 
drugie- Anna Tietiurka z SP1 (nauczyciel przygotowujący 
Andrzej Mazurkiewicz), trzecie – Klaudia Waśko z SP2 (na-
uczyciel przygotowujący Agata Sroka).

Wśród uczniów klas piątych cztery najlepsze miejsca za-
jęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2; pierwsze miejsce 
należało do Kajetana Walawskiego (nauczyciel przygotowu-
jący Bernadetta Miazga-Stawarz), kolejne – drugie, trzecie 
i czwarte – do uczniów Agaty Sroki. Są nimi: Maryla Lesz-
czak, Jakub Wołowiec i Łukasz Łobodziński. 

CORRIDA
Miejski Konkurs Ortograficzny „Corrida” czyli walka z 

„bykami” jest najstarszym konkursem międzyszkolnym dla 
uczniów szkół podstawowych miasta Leżajska. Organizowa-
ny jest wspólnie przez Szkołę Podstawową nr 3 i Urząd Miej-
ski i obejmuje uczniów starszych klas podstawówek.

Mimo iż perfekcyjna znajomość zasad ortografii naszego 
ojczystego języka jest bardzo trudna, konkurs cieszy się od 
wielu lat dużym zainteresowaniem. 

Finał, czyli drugi etap konkursu „Ortograficzna Corri-
da 2012” odbył się 30 maja br. w Szkole Podstawowej nr 3 
w Leżajsku. W tym roku wzięło w nim udział 97 uczniów 
z leżajskich szkół podstawowych. Komisja w składzie: Kry-
styna Czubara – przewodnicząca, Małgorzata Kowalska, 
Regina Żołynia oraz Barbara Woś-Lisiecka wyłoniła naj-
lepszych. 

Laureatami zostali (w kolejności miejsc od pierwsze-
go): Konrad Żyrek (SP3), Aleksandra Białkowska (SP2), 
Anna Rejman (SP3), Alicja Rudzińska (SP2), Krzysztof 
Wilkos (SP2), Wiktoria Zabłotnia (SP2), Gabriela Garbac-
ka (SP3), Cyprian Kuczek (SP2), Krzysztof Malita (SP1), 
Julia Pajączek (SP2), Alicja Sroka (SP2) i Katarzyna Su-
person (SP2).
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ZNAM SWOJE MIASTO
Konkurs Wiedzy o Leżajsku „Znam swoje miasto” dla 

uczniów szkół podstawowych organizowany jest od kilku lat. 
Pierwszy ogłoszony został z okazji obchodów 600-lecia Le-
żajska.

Organizatorem tego konkursu była Szkoła Podstawowa nr 
1 w Leżajsku. Prace uczestników oceniała komisja w składzie: 
Krystyna Goździewska (SP 1) – przewodnicząca oraz Barba-
ra Koszmider (SP3) i Krystyna Pliszka (SP2).W dwóch eta-
pach konkursu udział wzięło 79 uczniów z trzech leżajskich 
podstawówek.

Tytuły laureatów zdobyli i kolejne (od pierwszego) miejsca 
zajęli: Kamil Naróg (SP1), Magdalena Opalińska (SP1), Miesz-
ko Wójtowicz (SP2), Michał Kwieciński (SP2), Piotr Zagaja 
(SP3) i Weronika Krupa (SP3).

Wyróżnienia otrzymali: Zuzanna Kotulska (SP1), Karol Ży-
gula (SP1), Szymon Chowaniec (SP2), Albert Kanak (SP2), 
Konrad Żyrek (SP3) i Kamil Prucnal (SP3).

MISTRZ 
ORTOGRAFII

Miejski Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii” odbył się 
6 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku. Adreso-
wany był dla uczniów klas drugich i trzecich wszystkich leżaj-
skich szkół podstawowych. 

W konkursie wzięło udział 32 uczniów. Prace oceniała ko-
misja w składzie: Maria Lizak (przewodnicząca), Grażyna Mi-
łobóg, i Zofia Zagaja. W opinii członkiń komisji uczestnicy 
konkursu wykazali się doskonałą znajomością zasad praktycz-
nego użycia reguł ortografii języka polskiego.

W finale pierwsze miejsce zajął uczeń ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 Jakub Sałuk, drugie – uczennica Szkoły Podstawowej 
nr 2 Anna Wójtowicz, trzecie – uczennica ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 Małgorzata Wałoch.

Wyróżnienia otrzymali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 
2: Filipa Krawczyk, Marta Naróg i Marta Kurdziel.

KONKURS JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

6 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 2 przeprowadzo-
no finałowy etap cyklicznej imprezy edukacyjnej pod nazwą 
Konkurs Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych w Le-
żajsku, w którym wzięło udział 25 uczniów.

Umiejętności oceniała Międzyszkolna Komisja Konkurso-
wa w składzie: Józef Rzeszutko (przewodniczący), Agnieszka 
Madej, Joanna Mazurek, Małgorzata Murdzia, Anna Szcza-
wińska, Bogusław Wiącek.

Poszczególni uczestnicy zmagań konkursowych uzyskali na-
stępujące rezultaty (maksymalna liczba punktów do zdobycia 
– 89): Łukasz Murdzia (SP 2) – 81 p., Mieszko Wójtowicz (SP 
2) – 77 p., Kamil Naróg (SP 1) – 64 p., Konrad Żyrek (SP 3) – 
64 p., Edyta Pliszka (SP 2) – 57 p., Paweł Brudniak (SP 1) – 56 
p., Joanna Upchurch (SP 3) – 56 p., Aleksandra Białkowska (SP 
2) – 55 p., Julia Tofilska (SP 2) – 55 p., Agnieszka Olechowska 
(SP 2) – 52 p., Robert Higgins (SP 3) – 51 p., Karolina Żak(SP 
2) – 51 p., Jakub Tokarz (SP 2) – 50 p., Piotr Kurdziel (SP 2) 
– 49 p., Wiktoria Bzdoń (SP 3) – 48 p., Kajetan Walawski (SP 
2) – 45 p., Alicja Karasińska (SP 2) – 44 p., Weronika Kiełbo-
wicz (SP 2) – 43 p., Albert Kanak (SP 2) – 41 p., Piotr Zagaja 
(SP 3) – 41 p., Filip Karcz (SP 1) – 40 p., Michalina Janda (SP 
2) – 37 p., Sylwia Tarajko (SP 3) – 36 p., Nina Pracoń (SP 3) – 
25 p., Krzysztof Pieniążek (SP 1) – 21 p.

Laureatami konkursu zostali: Łukasz Murdzia, Miesz-
ko Wójtowicz, Kamil Naróg i Konrad Żyrek. Miano finalisty 
konkursu uzyskali: Edyta Pliszka, Paweł Brudniak, Joanna 
Upchurch, Aleksandra Białkowska i Julia Tofilska.
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w tRosce o tRZeźwość
Apostolstwo Trzeźwości „Pokój i Dobro” 

jest stowarzyszeniem, które zostało zarejestro-
wane w Krajowym Rejestrze Sądowym 10 sierp-
nia 2009 roku. Powstało z inicjatywy kilkuna-
stu osób, chcących propagować i wspierać życie 
w trzeźwości, a także udzielać pomocy osobom 
uzależnionym od środków psychoaktywnych 
oraz ich rodzinom. Siedziba Apostolstwa mieści 
się przy klasztorze OO. Bernardynów w Leżaj-
sku (pomieszczenia w podwórzu klasztornym). 
Obecnie Apostolstwo liczy ponad 30 członków. 
Są wśród nich m.in. osoby, które ukończyły Stu-
dium Apostolstwa Trzeźwości lub są w jego trak-
cie, a także osoba duchowna, która jest jedno-
cześnie certyfikowanym specjalistą psychotera-
pii uzależnień. 

Apostolstwo realizuje swoje cele zgodnie ze sta-
tutem m.in. poprzez:
• propagowanie i wspieranie życia w trzeźwości;
• spotkania modlitewne w intencji trzeźwości 

Narodu;
• organizowanie rekolekcji ewangelizacyjnych i 

trzeźwościowych;
• udział i organizowanie pielgrzymek trzeźwo-

ściowych;
• udział w szkoleniach dotyczących uzależnień;
• organizowanie warsztatów edukacyjno-infor-

macyjnych;
• prelekcje profilaktyczne z zakresu uzależnień;
• trzeźwościowe spotkania towarzyskie;
• prowadzenie punktu konsultacyjnego na po-

trzeby osób poszukujących pomocy w dziedzi-
nie uzależnień i współuzależnienia;

• współpracę z władzami samorządowymi i ko-
ścielnymi oraz środkami masowego przekazu 
zainteresowanymi propagowaniem i wzmac-
nianiem trzeźwego modelu życia w społeczeń-
stwie;

• współpracę z Poradnią Leczenia Uzależnień i 
Współuzależnienia w Leżajsku oraz grupami 
wsparcia.
Na szczególną uwagę zasługują prowadzo-

ne od kilku lat rekolekcje dla rodzin dysfunk-
cyjnych, w których bierze udział łącznie ok. 300 
osób z różnych miejscowości, nie tylko Podkar-
pacia. Rekolekcje odbywają się w okresie adwen-
towym i wielkopostnym oraz w miesiącu czerw-
cu w Domu Pielgrzyma w Leżajsku; łącznie pięć 
razy w ciągu roku. Rekolekcje te, oprócz wymia-
ru duchowego, mają także charakter edukacyjny 
i wspierający oraz dają możliwość uczenia się po-
prawnych postaw wobec ludzi i życia. Rozwojowi 
duchowemu służą także organizowane pielgrzy-
mi trzeźwościowe m.in. do Kalwarii Pacławskiej, 

Częstochowy, Miejsca Piastowego czy Kalwarii 
Zebrzydowskiej oraz spotkania modlitewne.

Ważnym elementem działalności Apostolstwa 
są prowadzone od ponad roku warsztaty eduka-
cyjno-informacyjne dla wszystkich chętnych, 
którzy chcieliby zdobyć lub poszerzyć wiedzę na 
temat wszelkich uzależnień oraz współuzależnie-
nia. Warsztaty mają także charakter profilaktycz-
ny oraz dają okazję do wspólnej dyskusji i dzie-
lenia się własnymi doświadczeniami. Przeciętnie 
w warsztatach bierze udział ok. 40 osób. Prowa-
dzi je certyfikowany terapeuta uzależnień, a od-
bywają się w auli Domu Pielgrzyma w Leżajsku. 

Prowadzone są także wyjazdowe prelekcje pro-
filaktyczne do okolicznych szkół, dzięki którym 
młodzież ma możliwość zdobycia wiedzy na te-
mat zagrożeń związanych z niewłaściwymi za-
chowaniami mogącymi prowadzić do wszelkie-
go rodzaju uzależnień oraz możliwość dyskusji 
na ten temat. 

Prowadzimy także od początku naszego istnie-
nia Punkt Konsultacyjny (pomieszczenie w po-
dwórzu klasztornym) dla osób uzależnionych, ich 
rodzin oraz wszystkich którzy zetknęli się z uza-
leżnieniem swoich bliskich i chcą właściwie wo-
bec nich postępować. Dyżurujące w punkcie oso-
by udzielają wsparcia oraz niezbędnych informa-
cji na temat możliwości leczenia i korzystania z 
grup wsparcia oraz uzyskiwania pomocy od róż-
nych instytucji. Osoby dyżurujące zapewniają cał-
kowitą dyskrecję. Punkt jest czynny w poniedział-
ki od godz. 14 do 16 oraz w niedziele od 10 do 12.

Organizujemy także spotkania integracyjne 
dla dzieci z rodzin przeżywających problemy nie 
tylko związane z uzależnieniem w rodzinie. Dzie-
ci mają okazję do wspólnej zabawy, uczenia się 
nowych postaw oraz poczęstunku.

Nasza działalność finansowana jest m.in. z fun-
duszy Miasta Leżajsk, Gminy Leżajsk oraz pozy-
skiwanych przez nas środków z innych źródeł, 
darowizn i wkładu własnego. Do tej pory brali-
śmy udział w trzech konkursach ofert na realiza-
cję zadania z zakresu przeciwdziałania uzależ-
nieniom i patologiom społecznym organizowa-
nych przez Urząd Miejski w Leżajsku.

Za przekazane środki i życzliwość wobec na-
szej działalności wyrażamy wszystkim serdecz-
ną wdzięczność.

Choć istniejemy od niedawna, to jesteśmy 
przekonani, że nasza działalność jest potrzebna 
lokalnej społeczności, w której żyjemy. Jest nas 
niewielu, a możliwych działań mnóstwo, dlatego 
zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi w celu 
wzmocnienia naszej siły. Jesteśmy świadomi, że 
współczesny człowiek z trudem podejmuje dzia-
łania związane z pracą społeczną. Tym usilniej za-
chęcamy do włączenia się w nasze prace. Zachę-
camy także wszystkich chętnych do korzystania z 
podejmowanych przez nas inicjatyw. Wszelkie in-
formacje na temat przeprowadzanych akcji są po-
dawane na tablicy ogłoszeń Apostolstwa Trzeźwo-
ści przy Bazylice OO. Bernardynów.

Nasz adres:
Stowarzyszenie Apostolstwo Trzeźwości 

„Pokój i Dobro”, Plac Mariacki 8, 37-300 Leżajsk.
O. dr Arnold Robert Marek

zastępca prezesa

Laureaci Festiwalu.

Dominika Bajan – laureatka I miejsca i Nagrody Pu-
bliczności.

Laureatka Nagrody Grand Prix – Asia Kozyra.

Franek Szklanny otrzymał Nagrodę Dyrektora MCK.

w mcKprofilaktyka
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Cieszący się sympatią w środowisku leżaj-
skim Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Iskier-
ka” obchodził w tym roku 26 urodziny.

Od 1987 roku każdego roku w czerwcu pię-
cio- i sześcioletnie przedszkolaki prezentują swo-
je wokalne talenty na scenie domu kultury. I jak 
to jest na prawdziwym festiwalu, śpiewanie odby-
wa się na „żywo”. Aby jednak móc wystąpić, ma-
luchy muszą najpierw przebrnąć przez sito elimi-
nacji w przedszkolach, a później (raz w tygodniu 
przez prawie dwa miesiące) uczestniczyć w pró-
bach stopniowo przygotowujących do występu fi-
nałowego, oglądanego przez widzów.

Przez 25 lat pod szyldem „Iskierki” wystąpiło 
już kilkaset dzieciaków z Leżajska i okolic. Tego 
roku podczas przeglądu konkursowego 15 czerw-
ca zaprezentowało się 20 małych wokalistów. Ich 
występ oceniało Jury, w którego skład weszli wo-
kaliści i muzycy: Ilona Jamroży, Janusz Szpila i 
Stanisław Jaworski, przyznając miejsca i wyróż-
nienia: 

Grand Prix Festiwalu zdobyła Asia Kozyra, 
I miejsce – Dominika Bajan, II miejsce – Tosia 
Grabarz, III miejsce – Szymek Zabłotni. 

Wyróżnienia zaś otrzymali : Sara Szydło, Szy-
mek Terech, Amelka Adamska, Wiktoria Ko-
chan, Magda Kozioł i Franek Szklanny. 

Występujących oceniało również Jury Dziecię-
ce – wokalistki Grupy Wokalnej „Meritum”, lau-
reatki ubiegłorocznych Festiwali „Iskierka”: Ania 
Rejman, Weronika Kuczek i Julka Kurasiewicz, 
które wręczyły swoją Nagrodę Jury Dziecięcego 
Szymkowi Terechowi. Przyznawaną od kilku lat 
Nagrodę Dyrektora MCK z rąk Marii Horoszko 
odebrał Franek Szklanny.

Ulubienicą publiczności i zdobywczynią pre-
stiżowej Nagrody Publiczności została Domini-
ka Bajan.

Drugi dzień Festiwalu to „iskierkowy piknik” 
z ogłoszeniem wyników i oczywiście oczekiwa-
ne przez wszystkich nagrody. Przewodniczący 
Jury Stanisław Jaworski odczytał protokół z piąt-
kowych obrad, a dzieciaki otrzymały mnóstwo 
wspaniałych nagród, do utrzymania których aż 
brakowało rąk. 

Miła atmosfera, szczęśliwe, uśmiechnięte bu-
zie dzieci i wspomnienia na wiele lat – to przede 
wszystkim podziękowanie dla organizatorów i 
sponsorów – fundatorów nagród i całego Festi-
walu. 

Na zakończenie pikniku na scenie wystąpiły 
zespoły z Miejskiego Centrum Kultury w Leżaj-
sku w koncercie podsumowującym pracę dzie-
ci i młodzieży w zespołach w roku kulturalnym 
2011/2012: Grupa Rytmiczno-Taneczna „Kora-
lik”, Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Hajducz-
ki”, Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa”, Zespół Tań-
ca Estradowego „Fajne Gienki”, Grupa Wokalna 

„Meritum”, a dzieci z Pracowni Plastycznej „Bar-
wa” stworzyły pokaz „Żywa wystawa malarstwa 
światowego”.

XXVI Festiwal Piosenki Przedszkolnej 
„Iskierka 2012” wspierali leżajscy darczyńcy: 
Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Biuro Ra-
chunkowe ARES s. c., Lekarze z Przychodni „Pod 
Klasztorem”, „GELD” Centrum Usług Informa-
cyjno-Finansowych Polsat Cyfrowy, Apteka „Pod 
Kasztanami”, Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., 
Pilawa s.j. – Sklep SUPERSAM, Przedsiębiorstwo 
„PIONEER”, Firma Handlowa „DOMBUD”, Fir-
ma AVON, Mieczysław Szpila oraz Zenon Gra-
barz.

Wszystkim sponsorom za życzliwość i zrozu-
mienie Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku 
składa serdeczne podziękowania. Serdeczne po-
dziękowania składamy także dyrektorom i na-
uczycielom leżajskich przedszkoli za współpracę 
przy organizacji Festiwalu.

Elżbieta Kuźma MCK
Zdjęcia Damian Wyszyński

Festiwal otworzyli; zastępca burmistrza Leżajska Marek Karakuła i dyrektor MCK Maria Horoszko.

Wszyscy uczestnicy „Iskierki” otrzymali wspaniałe na-
grody.

IsKIeRKa 2012
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jubileusz

sZKoła stUlatKa
Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku obchodził w tym roku setną 

rocznicę istnienia. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w dniach od 15–17 czerwca br.

Na ten jedyny w swoim rodzaju jubileusz przy-
było około tysiąca absolwentów tej szkoły w róż-
nym wieku i z różnych stron świata – nie tyl-
ko z Leżajska. Na specjalnie przygotowanej ma-
pie zaznaczali miejsca, gdzie obecnie mieszkają. 
Wszyscy otrzymali specjalnie wydaną z tej oka-
zji „Księgę Jubileuszową” i okolicznościowe pla-
kietki. Spotkania po latach pełne były opowieści, 
wzruszeń a nawet łez.

Szkoła solidnie przygotowała się na tę chwilę. Na 
ścianach zawieszono tablice ze zdjęciami najwybit-
niejszych absolwentów szkoły – wśród nich wie-
lu naukowców, polityków, ludzi kultury, duchow-
nych... Przygotowano też okolicznościowe wystawy 
dotyczące historii szkoły – stare dokumenty i foto-
grafie, kroniki szkolne i klasowe, ekspozycje twór-
czości literackiej i plastycznej absolwentów.

W pierwszym dniu jubileuszu dwaj absolwen-
ci szkoły – Stefan Kosiarski żołnierz AK, autor 
książki „Tego nie mogę zapomnieć” opowiadał o 
wojnie i przyjaźni z papieżem Janem Pawłem II, 
a prof. Bogusław Buszewski z Uniwersytetu w To-
runiu wygłosił wykład „Co i jak chemia kopiuje z 
natury”. W tym dniu odbył się też ulicami Leżaj-
ska „Bieg pokoleń”, w którym wzięło udział oko-
ło stu osób z różnych roczników.

W sobotę, w drugim dniu uroczystości odpra-
wiona została w kościele farnym koncelebrowana 
msza św. w intencji wychowanków tej szkoły i ich 
absolwentów. Przewodniczył jej arcybiskup Józef 
Michalik Przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski. Towarzyszyli mu biskup Ignacy Dec i po-
nad czterdziestu księży, w większości absolwen-
tów szkoły. Druga msza św. odprawiona została w 
niedzielę, na zakończenie uroczystości jubileuszo-
wych, w bazylice. W koncelebrze uczestniczyli ab-
solwenci biskup Ignacy Dec i biskup Andrzej Mu-
skus oraz kustosz sanktuarium o. Joachim Ciupa.

Sobota była dniem najbogatszym w wydarze-
nia. Przed południem uczestnicy jubileuszowych 

uroczystości najpierw zebrali się w dawnym bu-
dynku szkolnym, w którym obecnie mieści się 
Muzeum Ziemi Leżajskiej. Tam nastąpiło odsło-
nięcie upamiętniającej ten fakt tablicy pamiąt-
kowej. Następnie przy dźwiękach orkiestry dę-
tej wszyscy przeszli w pochodzie ulicami miasta 
do gmachu szkoły przy ulicy M. Curie-Skłodow-
skiej. Tam dla upamiętnienia absolwenta szkoły z 
roku 1924 Michała Wańczyka, zamordowanego w 
Charkowie w 1940 r., przed budynkiem został po-
sadzony dąb katyński i odsłonięta okolicznościo-
wa tablica. Kolejna tablica upamiętniająca jubile-
usz została odsłonięta w holu szkoły.

Część oficjalna zjazdu odbyła się w hali sporto-
wej. Jubileuszowe przemówienie wygłosił dyrek-
tor szkoły Stanisław Bartnik. Przemawiali zapro-
szeni goście, wręczano listy gratulacyjne i grawer-
tony od parlamentarzystów i władz samorządo-
wych i oświatowych województwa podkarpackie-
go. Obecni byli między innymi senator Janina Sa-
gatowska i poseł Zbigniew Rynasiewicz. Szczegól-
nie ciepło przyjęci zostali dawni dyrektorzy szko-
ły Czesław Lorenc i Jan Kurp oraz prof. Zbigniew 
Andres i nauczyciel muzyki Roman Chorzępa a 
także najstarsi absolwenci Zbigniew Larendowicz 
i Damian Jakubiec.

Z okazji jubileuszu 100-lecia Rada Miejska w 
Leżajsku przyznała tytuł „Honorowy Obywatel 
Miasta Leżajska” ks. biskupowi Andrzejowi Mu-
skusowi, a tytuł „Zasłużony dla Miasta Leżajska” 
otrzymał Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława 
Chrobrego.

W części artystycznej wystąpił zespół wokal-
no-instrumentalny „Labirynt”. Dzień zakończył 
się balem absolwentów i wspomnieniami z mło-
dzieńczych lat. Wszyscy byli zgodni co do traf-
ności wyboru hasła jubileuszowego spotkania – 
słów piosenki „Nie odnajdzie więcej nas ta sama 
chwila...”

(bwl)
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spRawoZdanIe Z XVIII sesjI 
RadY mIejsKIej w leŻajsKU
28 czerwca 2012 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbyła się XVIII 
sesja Rady Miejskiej. W obradach uczestniczyło 13 radnych. 

Głównym tematem obrad było rozpatrzenie 
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Leżaj-
ska za 2011 rok i absolutorium dla Burmistrza. W 
tej sprawie Rada podjęła dwie uchwały:
• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi-

nansowego wraz ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu Miasta Leżajska za 2011 rok - Rada 
zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym 
wraz ze sprawozdaniem z realizacji dochodów i 
wydatków budżetowych za 2011 r., realizacją za-
dań inwestycyjnych i remontowych oraz informa-
cją o stanie mienia Miasta Leżajska, sporządzo-
ną na koniec 2011 roku. Przedłożone sprawozda-
nia były przedmiotem rozpatrywania i opiniowa-
nia przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rze-
szowie oraz Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej i 
uzyskały opinię pozytywną. Komisja Rewizyjna 
opiniując pozytywnie sprawozdanie wystąpiła z 
wnioskiem do Rady o udzielenie Burmistrzowi 
absolutorium  z tytułu wykonania budżetu Mia-
sta za 2011 r.
• w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leżajska 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 
2011 – po zapoznaniu się ze sprawozdaniem fi-
nansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu 
miasta za 2011 r., informacją o stanie mienia oraz 
wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie abso-
lutorium Burmistrzowi wraz z pozytywną opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do 
tego wniosku, Rada Miejska jednogłośnie udzie-
liła Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykona-
nia budżetu za rok 2011.

W dalszej części obrad Rada podjęła następu-
jące uchwały: 
• w sprawie zatwierdzenia rocznego skonso-

lidowanego bilansu Miasta Leżajska za 2011 r. 
spełniając wymóg formalny wynikający z ustawy 
o rachunkowości, Rada zatwierdziła roczny skon-
solidowany bilans Miasta Leżajska za 2011 r. obej-
mujący wykonanie budżetu miasta oraz planów 
finansowych jednostek podległych. W ramach 
rocznego skonsolidowanego bilansu zostały ze-
stawione wyniki i dane z bilansów jednostkowych 
Miejskiego Zakładu Komunalnego, Miejskiego 
Zakładu Remontowo-Budowlanego i Miejskiego 
Centrum Kultury. Uchwała ta zamyka rok 2011.
• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

miasta Leżajska na 2012 rok – Rada wprowadziła 
zmiany w dochodach i wydatkach majątkowych 
związanych z realizacją i kontynuacją rozpoczę-
tych inwestycji. Zwiększono plan dochodów bu-
dżetowych o kwotę 310 765 zł (z tytułu docho-
dów majątkowych pozyskanych w formie dotacji 
celowych na dofinansowanie realizacji zadań in-
westycyjnych oraz dochodów ze sprzedaży ma-
jątku gminnego i przekształcenia prawa użytko-
wania wieczystego w prawo własności). Wydatki 
majątkowe zwiększono o taką samą kwotę prze-
znaczając 30 400 zł na budowę zatoki postojowej 
przy ul. Opalińskiego, 140 000 zł na wykup tere-
nów pod przyszłe inwestycje drogowe w mieście 
oraz wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne 

„Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy 
Szkole Podstawowej Nr 1 w Leżajsku w ramach 
programu „Radosna szkoła” na kwotę 204 000 zł. 
Ponadto dokonano korekty planu finansowego 
zadania „Remont ul. Św. Jana z Dukli” o kwotę 
63 635 zł po stronie wydatków inwestycyjnych, 
jak również po stronie pozyskanej dotacji inwe-
stycyjnej na realizację tego zadania.
• w sprawie zbycia udziału i wystąpienia Gmi-

ny Miasto Leżajsk ze spółki „Hortino ZPOW Le-
żajsk Sp. z o.o.” z siedzibą w Leżajsku – Rada wy-
raziła zgodę na wystąpienie Gminy Miasto Le-
żajsk ze spółki „Hortino” ZPOW Leżajsk Sp. z o.o. 
i sprzedaż jednego pozostałego udziału nabyw-
cy wskazanemu przez Zgromadzenie Wspólni-
ków za cenę nie niższą niż jego wartość nomi-
nalna 500 zł.
• w sprawie zobowiązania finansowego ponad 

budżet 2012 r. dotyczącego projektu pod nazwą 
„Energia słoneczna w obiektach Miasta Leżajsk 
czynnikiem poprawy środowiska naturalnego” 
– w związku z ogłoszeniem naboru projektów, na 
pozyskanie środków w zakresie dofinansowania 
zadania pn. budowa kolektorów słonecznych na 
krytej pływalni i na budynku zaplecza sportowe-
go stadionu, Rada podjęła uchwałę intencyjną o 
zabezpieczeniu finansowym w budżecie miasta na 
2013 r. kwoty 100 500 zł. Uchwała jest niezbędna, 
aby można było złożyć wniosek o dofinansowa-
nie ww. projektu z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007–2013, działanie 2.2 – Infrastruktura ener-
getyczna. Termin naboru wniosków został usta-
lony na 30 sierpnia br. Zadanie będzie realizowa-
ne tylko w przypadku pozyskania środków ze-
wnętrznych.
• w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Leżajsk 
na lata 2012–2014 – spełniając wymóg ustawy o 
wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, Rada przy-
jęła program opracowany przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, którego założeniem jest do-
skonalenie i rozwój współpracy między przedsta-
wicielami instytucji działających na rzecz dziecka 
w rodzinie. Program ten wprowadza różne formy 
środowiskowej pomocy rodzinie, wyznacza kie-
runki działań, zakłada wzmocnienie działań pro-
filaktycznych, wprowadza asystenta rodziny, któ-
rego zadaniem jest prowadzenie systematycznej 
pracy z rodziną.
• w sprawie scalenia i podziału nieruchomo-

ści położonych w rejonie ul. Ogrodowej – przy-
jęta przez Radę uchwała określa, jakie nierucho-
mości zostały objęte scaleniem i podziałem i jakie 
działki przyznano dotychczasowym właścicielom. 
Scaleniem objęto obszar o łącznej powierzch-
ni 1,8845 ha. W wyniku tego scalenia i podzia-
łu powstało 17 nowych działek, w tym drogi, pod 
które został przeznaczony grunt o powierzchni 34 
a 99 m2. W uchwale został ustalony termin wybu-
dowania infrastruktury technicznej tj. sieci wo-
dociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do koń-

ca 2017 r. i dróg do końca 2020 r. oraz procento-
wa stawka opłaty adiacenckiej w wysokości 35% 
wzrostu wartości nieruchomości objętych scale-
niem i podziałem.
• w sprawie trybu prac nad projektem uchwa-

ły budżetowej Miasta Leżajska, szczegółowości 
materiałów informacyjnych towarzyszących 
projektowi budżetu, terminów obowiązujących 
w toku prac nad projektem uchwały budżetowej 
oraz wymogów dotyczących uzasadnień i mate-
riałów informacyjnych przedkładanych przez 
Burmistrza Leżajska Radzie Miejskiej wraz z 
projektem uchwały budżetowej – w związku ze 
stwierdzeniem przez Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej nieważności uchwały podjętej na 
poprzedniej sesji, Rada podjęła nową uchwałę do-
tyczącą procedury uchwalania budżetu, uwzględ-
niającą zalecenia i sugestie RIO. Między innymi 
obecna uchwała zawiera konkretne terminy prac 
związanych z procedurą uchwalenia budżetu, od 
momentu przedłożenia Radzie projektu uchwa-
ły budżetowej przez Burmistrza. Natomiast wy-
łączone zostały z dotychczasowej uchwały zapisy 
dotyczące czynności proceduralnych związanych 
z pracami przed złożeniem przez Burmistrza pro-
jektu uchwały budżetowej do Rady, które zosta-
ną określone zarządzeniem wewnętrznym Bur-
mistrza.
• w sprawie wyrażenia woli przystąpienia 

Gminy Miasto Leżajsk w charakterze Partnera 
do projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschod-
niej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 
V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycz-
nego opartego o warunki naturalne, Działanie 
V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej – na wniosek Urzę-
du Marszałkowskiego w Rzeszowie koordynują-
cego ten projekt, Rada podjęła kolejną uchwałę 
intencyjną dotyczącą przystąpienia w charakterze 
Partnera do projektu „Trasy rowerowe w Polsce 
Wschodniej. Uchwała ta nie rodzi żadnych skut-
ków finansowych.

W wolnych wnioskach Rada zapoznała się ze 
skierowaną do niej korespondencją.

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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23 lipca.
Fot. A. Kuźma

25 czerwca.
Od lewej: Andrzej Horoszko, Andrzej Rzymkowski, Antoni Pokora.

Fot. Łukasz Dec

9 lipca.
Daniel Zaretsky.

Fot. A. Kuźma

2 lipca.
Grzegorz Palus.
Fot. A. Kuźma

23 lipca.
Hanna Dys.

Fot. A. Kuźma

23 lipca.
Włodek Pawlik Trio Jazzowe.

Fot. A. Kuźma

2 lipca.
Wacław Golonka.

 Fot. A. Kuźma
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18 czerwca
Gala Pieśni Ave Maria.
Fot. B. Urbański

16 lipca.
Marek Stefański.
Fot. W. Padowski

18 czerwca.
Mirosław Pietkiewicz.

Fot. B. Urbański

16 lipca.
Poznań Brass.
Fot. W. Padowski

Festiwal 
Organowy 

trwa
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sanepid informuje

Uwaga! UpałY!!!
Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-

tarny w Leżajsku ostrzega przed zjawiskiem 
upałów, które w tego lata występują Polsce.

Apeluje, aby pamiętać o podstawowych zasa-
dach podczas wypoczynku nad wodą:
•	 należy	kąpać	się	tylko	w	miejscach	strzeżo-
nych,

• zabrania się wchodzenia do wody w miejscach 
zabronionych i pod wpływem alkoholu, któ-
ry nawet w niewielkiej ilości, zwiększa zagro-
żenie utraty równowagi i sił, szoku termiczne-
go, a jednocześnie znacznie ogranicza umiejęt-
ność rozpoznania i oceny stopnia niebezpie-
czeństwa, 

• nie należy oddawać skoków „na główkę”, gdyż 
dno zbiornika wodnego może zmienić się w 
ciągu kilku dni, 

• dzieci bawiące się nad wodą powinny przeby-
wać pod opieką osób dorosłych i posiadać ka-
mizelki ratunkowe,

• przebywając w wodzie ZAWSZE stosujmy się 
do zaleceń ratownika. 
W załączeniu poradnik Głównego Inspektora 

Sanitarnego, w którym znajdują się zasady bezpie-
czeństwa podczas upałów, metody przystosowa-
nia mieszkania, a także zasady udzielania pomocy 
osobom najbardziej narażonym na skutki upałów.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
PODCZAS UPAŁÓW

Podczas upałów, gdy temperatura powietrza 
osiąga 30ºC i więcej, nasila się ryzyko udaru ciepl-
nego, odwodnienia i innych chorób związanych 
z  przegrzaniem organizmu. W tym czasie nale-
ży otoczyć szczególną troską dzieci, osoby star-
sze i chore.

PRZYSTOSOWANIE DOMU 
LUB MIESZKANIA

• utrzymywanie temperatury powietrza w po-
mieszczeniach do 32°C w dzień i do 24°C w nocy;
• odsłanianie i otwieranie okien w nocy i wcze-

śnie rano, gdy na zewnątrz temperatura powie-
trza jest niższa;
• zamykanie oraz zasłanianie okien zasłonami 

lub żaluzjami, również w klimatyzowanych po-
mieszczeniach;
• wyłączanie w miarę możliwości sztucznego 

oświetlenia i urządzeń elektrycznych;

UNIKANIE UPAŁU
• przebywanie w najchłodniejszych pomiesz-

czeniach w domu;
• unikanie forsownego wysiłku fizycznego;
• unikanie wychodzenia na zewnątrz w czasie 

największych upałów, w szczególności między go-
dziną 10:00 a 15:00;
• spędzanie w miarę możliwości 2–3 godzin w 

chłodnym miejscu (np. w klimatyzowanych bu-
dynkach użyteczności publicznej);
• stosowanie kosmetyków z wysokim filtrem 

UV;
• nigdy nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt 

w samochodach, nawet na chwilę;

CHŁODZENIE I NAWADNIANIE 
ORGANIZMU

• branie częstych, chłodnych pryszniców lub 
kąpieli oraz stosowanie chłodnych okładów na 
ciało;
• noszenie jasnych, lekkich, luźnych, bawełnia-

nych lub lnianych ubrań oraz nakrycia głowy i 
okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV;
• noszenie wygodnego i przewiewnego obuwia;
• picie dużej ilości wody;

• unikanie spożywania napojów alkoholowych;
• spożywanie chłodnych, lekko solonych po-

traw oraz owoców i warzyw o wysokiej zawarto-
ści potasu (pomidory, pomarańcze, sałaty, ogór-
ki, marchew);
• przechowywanie żywności, szczególnie łatwo 

psującej się, w warunkach chłodniczych;
• utrzymywanie higieny osobistej;

UDZIELANIE POMOCY
• jeśli w Twoim otoczeniu mieszkają osoby w 

podeszłym wieku, chore lub samotne – odwiedzaj 
je i w razie potrzeby udziel pomocy;
• przechowywanie leków w temperaturze po-

niżej 25°C lub w lodówce (należy zapoznać się z 
instrukcją zamieszczoną na opakowaniu);
• w przypadku wystąpienia objawów, takich 

jak: zawroty głowy, nudności, przyspieszona ak-
cja serca lub stan podgorączkowy, należy na-
tychmiast udać się do chłodnego miejsca, zwil-
żyć twarz, ręce i nogi, a następnie zwrócić się o 
pomoc do najbliższego punktu opieki medycznej;
• do osoby, która majaczy, ma drgawki, gorącą 

i suchą skórę, traci przytomność, niezwłocznie 
należy wezwać lekarza lub pogotowie ratunkowe;
• podczas oczekiwania na przybycie lekarza lub 

pogotowia należy:
– przenieść osobę w chłodniejsze miejsce,
– ułożyć na plecach z nogami i miednicą unie-

sionymi wyżej niż tułów,
– nie należy podawać żadnych leków,
– osobę, która straciła przytomność należy uło-

żyć na boku.
– obniżać temperaturę ciała poprzez:
* przyłożenie zimnych okładów w okolice szyi, 

pach i pachwin,
* nieprzerwane wachlowanie,
* spryskiwanie skóry wodą o temperaturze 25– 

–30°C.

UwaŻajcIe na KlesZcZe!
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku w związku ze wzmo-

żoną aktywnością kleszczy i narastającą liczbą osób zakażonych chorobami 
odkleszczowymi przypomina o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa podczas wypoczynku na łonie natury. 

Dlaczego kleszcze są dla nas 
tak groźne?

• Są odporne na wpływy środowiska – w przy-
padku zimna lub suszy przechodzą w stan ana-
biozy – „śpią” zagrzebane w ściółce i czekają na 
poprawę pogody.

• Są niezwykle płodne. Najedzona samica 
kleszcza składa około 2000–6000 jaj.
• Każde z trzech kolejnych stadiów rozwojo-

wych: larwa, nimfa, postać dorosła musi żerować, 
wypijając około 4 ml krwi i zwiększając swoją ob-
jętość dwustukrotnie. Ślina kleszczy zawiera nie-

bezpieczne zarazki a także silny środek znieczu-
lający i zapobiegający krzepnięciu krwi.
• Kleszcze przenoszą groźne dla człowieka cho-

roby zakaźne, w tym: kleszczowe zapalenie mó-
zgu i boreliozę.
• Aktywność kleszczy trwa od wczesnej wiosny 

do późnej jesieni (marzec – październik).
O czym warto pamiętać?

• Kleszcz wędruje po ciele człowieka szukając 
cienkiej i delikatnej skóry, w którą mógłby się wbić.
• Reaguje on na ciepło, zapach i stężenie dwu-

tlenku węgla.
• Do lasu czy parku ubieramy się w długie 

spodnie, rękawy i kryte buty. Im więcej sztucz-
nych tkanin np. polary itp., tym mniejsza szansa 
na zaatakowanie przez kleszcza.
• Zawsze po powrocie z lasu czy parku należy 

obejrzeć dokładnie swoje ciało. Najlepiej spraw-
dzić, czy nie ma kleszcza, przeciągając dłonią 
po powierzchni skóry. Warto spłukać ciało pod 
prysznicem.
Szczególnie dokładnie oglądajmy dzieci.
• Kleszcza nie da się spłukać strumieniem 

wody, gdy jest już wbity w naszą skórę, wówczas 
należy usunąć go pęsetą, a następnie rankę zde-
zynfekować. Gdy wydaje się nam, że część klesz-
cza mogła pozostać w skórze lub nie czujemy się 
na siłach na samodzielne usunięcie pasożyta – na-
leży zgłosić się do lekarza.
• Miejsce ukąszenia kleszcza należy obserwo-

wać przez jakiś czas. W ciągu kilku tygodni może 
pojawić się plamiste zaczerwienie skóry tzw. ru-
mień wędrujący, gorączka, ogólne osłabienie, 
objawy grypopodobne, które powinny wzbudzić 
nasz niepokój. W podobnej sytuacji należy pilnie 
zgłosić się do lekarza!
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w mcK

sUKces ZespołU pIeśnI 
I tańca „san”

3 czerwca br. Zespół Pieśni i Tańca 
„SAN”, działający w Miejskim Centrum Kul-
tury w Leżajsku zdobył II miejsce i nagrodę 
pieniężną w wysokości 500 zł w VI Regio-
nalnym Przeglądzie Zespołów Tańca Lu-
dowego „GACOK” w Gaci.

Gać to miejscowość w powiecie przewor-
skim, która szczyci się prawie stuletnimi 
(udokumentowanymi) tradycjami kultury 
ludowej. W 1908 roku powstał tam Teatr i 
Chór Włościański, a w 1912 w ramach Dru-
żyny Bartoszowej – Zespół Muzyki i Śpiewu. 
Kontynuatorem tej tradycji jest Regionalny 
Zespół Pieśni i Tańca „Gacoki”. W takim 
właśnie środowisku, w celu ochrony trady-
cyjnych tańców ludowych i upowszechnia-
nia tej formy kultury ludowej, narodził się 
pomysł stworzenia przeglądu tańców ludo-
wych. Przedmiotem konkursu są tradycyj-
ne tańce ludowe Regionu Podkarpacia: tań-
ce powszechnie tańczone, tańce obrzędowe 
i tańce – zabawy.

„SAN” startował w kategorii zespołów 
prowadzonych przez instruktorów – chore-
ografów, których prezentacje są artystycznie 
opracowane. W tej kategorii dopuszcza się 
korzystanie z nagrań CD, ale leżajski zespół 
wystąpił z własną kapelą. Profesjonalizm wy-
konania oryginalnych tańców przeworskich 
i lasowiackich, piękno nowych strojów, cie-
kawe układy taneczne, a także radość, któ-
rą taniec sprawiał członkom zespołu, zosta-
ły docenione przez profesjonalne jury pod 
przewodnictwem pani Alicji Haszczak, któ-
ra jest animatorką tańca ludowego i autorką 
książki „Folklor Ziemi Rzeszowskiej”, a tak-
że wielkim autorytetem w dziedzinie strojów 
ludowych.

II miejsce zespołu „SAN” to wielki sukces 
wszystkich członków grupy tanecznej oraz 

kapeli, choreografa Rafała Dyrdy, akompa-
niatora i szefa kapeli Konrada Oniszczuka 
oraz opiekuna z ramienia MCK w Leżajsku – 
Elżbiety Majcher. Dzięki ich zaangażowaniu 
w szukaniu sponsorów, zachęcaniu młodzie-
ży i dorosłych do wstąpienia do zespołu oraz 
uczestnictwa w licznych próbach, uporowi 
w jak najwierniejszym odtwarzaniu wszyst-
kich elementów tańca, muzyki i strojów lu-
dowych, zespół, zaledwie w rok po założe-
niu, może świętować sukces w prestiżowym 
konkursie.

Zespół po raz pierwszy zaprezentował się 
na Dniach Leżajska w 2011 r. Od tego czasu 
wiele razy występował na scenach miasta i 
Ziemi Leżajskiej uświetniając liczne uroczy-
stości: m. in. IX Spotkanie Trzech Kultur w 
Leżajsku, Jarmark Kulturalny „Na Michała” 
w Giedlarowej, koncert „Dla bliskich i zna-
jomych”, Dni Leżajska 2012. Każdy występ 
wiązał się z ogromnymi emocjami i przyno-
sił nowe doświadczenia, które złożyły się na 
coraz większą popularność tej prężnie dzia-
łającej, nowej grupy tanecznej. Zespół ma w 
swoim repertuarze poloneza, tańce lasowiac-
kie i przeworskie.

Obecnie zespół występuje w składzie: (w 
kolejności alfabetycznej): Katarzyna Ba-
biarz, Rafał Dąbek, Magdalena Duda, Ra-
dosław Dziwota, Anna Kwiatek, Wojciech 
Maluszczak, Barbara Miller, Beata My-
nart-Dziwota, Anna Pieczonka, Paulina 
Pisarczyk, Beata Raszewska, Łucja Razin-
kiewicz, Marta Sadlej, Witold Sadlej, Ka-
mil Sadurski, Jadwiga Szkodzińska, Piotr 
Śmiałek, Ewa Tereszko, Bernadeta Wojty-
na, Ewelina Wołczasty i Dominika Zych. 
Kapela składa się z następujących instru-
mentalistów: Patrycja Pająk – I skrzypce, 
Monika Brzuszko, Krzysztof Wilkos – II 

skrzypce, Kamil Moskal – klarnet, Janusz 
Golak – kontrabas, Konrad Oniszczuk – 
akordeon.

Zespół, pomimo krótkiego okresu istnie-
nia, posiada już dwa komplety strojów: laso-
wiackie i przeworskie. Ich uszycie było moż-
liwe dzięki wsparciu następujących sponso-
rów: Podkarpackiego Banku Spółdzielcze-
go w Leżajsku, Spółdzielni Mieszkaniowej, 
Prywatnej Praktyce Lekarskiej p. Ewy Te-
reszko, Firmie Stare Miasto – Park Sp. z 
o.o., Stanisławowi i Ryszardowi Górnisie-
wiczom a także innym anonimowym spon-
sorom. Znaczącą część funduszy na stroje 
zespół otrzymał z Urzędu Miejskiego w Le-
żajsku na amatorską twórczość artystyczną z 
projektu „Oj nie widać, oj nie słychać mego 
Lasowiaczka” na wniosek opiekuna zespołu 
Elżbiety Majcher.

Zapraszamy wszystkich miłośników pol-
skich tańców ludowych, narodowych i re-
gionalnych na zajęcia zespołu, które odby-
wają się w poniedziałki o godz. 18.30 i śro-
dy o godz. 19.00 w Miejskim Centrum Kul-
tury w Leżajsku.

Bożena Zygmunt
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kultura i oświata

pRZYstaneK poeZja
24 maja br. w Centrum Kulturalnym w Przemyślu odbyło się spotkanie autorskie poetki z Le-

żajska Małgorzaty Walawskiej-Sochy w ramach „Przystanku Poezja”.

Wieczory poetyckie organizowane są trzy razy 
w roku. Ich głównym celem jest promocja indy-
widualnej twórczości poetów z woj. podkarpac-
kiego. Jeden z tych wieczorów należał do naszej 
poetki z Leżajska.

Pani Małgorzata urodziła się w Leżajsku, od 
czasów szkoły średniej pisze wiersze. Swą twór-
czość prezentowała na łamach prasy, w almana-
chach i zbiorowych tomikach poetyckich. Brała 
udział w wielu ogólnopolskich i międzynarodo-
wych konkursach poetyckich. Ma na swoim kon-

cie kilka wyróżnień. Maluje także kwiaty i pejza-
że akwarelą oraz farbami olejnymi. Obecnie nale-
ży do Klubu Leżajskich Poetów „Na marginesie” 
działającego przy MCK w Leżajsku.

Klimat, który udało się wytworzyć w Piwni-
cach CK tego dnia był wyjątkowy. Licznie przy-
byli goście mogli usłyszeć wybrane utwory poetki 
w wykonaniu członków Grupy Teatralnej Garde-
roba z CK w Przemyślu oraz Doroty Kwoki i Sta-
cha Ożoga. Specjalnie na tę okazję powstała płyta 
z wierszami recytowanymi przez samą autorkę z 
odpowiednio dobranym podkładem muzycznym.

Przyjemnym dodatkiem i urozmaiceniem 
pięknej poezji Pani Małgosi była część muzyczna 
w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Muzycznej w 
Przemyślu. Wieczór upłynął w niezwykle miłej at-
mosferze, a wśród gości nie zabrakło najbliższych 
przyjaciół i wielbicieli talentu poetki. 

Każdy z uczestników „Przystanku” na pamiąt-
kę otrzymał w prezencie tomik z wierszami autor-
ki wraz z jej autografem.

(ao)

RoZdanIe dYplomów 
w nKjo leŻajsK

5 lipca br. Nauczycielskie Kolegium Języków 
Obcych w Leżajsku pożegnało słuchaczy III 
roku. W upalne czwartkowe popołudnie dyrek-
tor Bożena Zawadzka wręczyła dyplomy ukoń-
czenia NKJO, uprawniające do podjęcia zawodu 
nauczyciela języka angielskiego w każdym ty-
pie szkoły. Słuchacze z najwyższą średnią ocen w 
indeksach (Agnieszka Godzisz, Adam Hałaj oraz 
Magdalena Kochmańska) odebrali także nagro-
dy książkowe. Wszystkim tegorocznym absol-
wentom szczere gratulacje złożyła również prof. 
dr hab. Agnieszka Uberman, opiekun naukowy 
NKJO w Leżajsku. Relacja fotograficzna z tej uro-

czystości dostępna już jest na stronie interneto-
wej Kolegium (www.nkjo.lezajsk.pl) w zakład-
ce „wydarzenia”. 

Szczególnie zachęcamy do odwiedzenia stro-
ny internetowej leżajskiego Kolegium wszyst-
kich maturzystów zainteresowanych bezpłatną 
nauką języka angielskiego. Wszelkie informa-
cje dotyczące rekrutacji i naboru na rok 2012/ 
/2013 można także uzyskać pod numerem tele-
fonu (17) 242-03-89 lub bezpośrednio w sekre-
tariacie NKJO na ulicy M. Curie-Skłodowskiej 6 
w Leżajsku. Zapraszamy!

(ab)

mIodobRanIe 
na ZIemI 
leŻajsKIej

Z inicjatywy Centrum Informacji Tury-
stycznej oraz Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Leżajskiej 4 czerwca 2012 roku w Miej-
skim Centrum Kultury w Leżajsku odbyło się 
spotkanie poświęcone jednemu z obrzędów 
weselnych na Ziemi Leżajskiej Miodobraniu. 

Niezmiernie ucieszyłem się, iż po raz kolejny 
miałem przyjemność przedstawić młodzieży z 
L.O. im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku prezen-
tację multimedialną poświęconą lokalnym trady-
cjom. Całość spotkania podzieliłem na dwie czę-
ści. Pierwszą poświęciłem rozwojowi bartnictwa 
na ziemiach polskich od X do XIX wieku. Nato-
miast w drugiej skupiłem się głównie na Miodo-
braniu. Jednym z obrzędów poprzedzających we-
sele w wybranych rejonach powiatu leżajskiego 
(Grodzisko, Podlesie) połączonym z zaręczynami. 

Cały rytuał związany z Miodobraniem był swo-
istą wyprawą po miód oraz produkty powstałe na 
bazie pszczelich wyrobów (wosk, alkohol). Do-
starczenie ich było ongiś niezbędne dla prawidło-
wego zorganizowania wesela. Wyprawa do barci 
była niezwykłym rytuałem, w którym wyszcze-
gólnić należało kilka etapów: pierwszy – zorgani-
zowanie orszaku, drugi charakteryzował się barw-
nym przejazdem przyszłych weselników do bart-
nika po miód, trzeci – poczęstunek oraz dobicie 
targu, czwarty – droga powrotna, piąty – zaba-
wa wokół beczki połączona z publicznymi zarę-
czynami. 

Sporo uwagi poświeciłem także drodze bartni-
czej. Dawnym trakcie na lokalnym szlaku (prze-
cinającym Ziemię Leżajską) wiodącym do Prze-
worska. Odnalazłem również miejsca oraz świad-
ków wydarzeń sprzed prawie 40 lat. Dzięki ich 
pomocy udało mi wstępnie umiejscowić drogę 
oraz miejsca związane z rekonstrukcją obrzędu 
(Miodobraniu) z 1976 roku. 

Za możliwość podzielenia się z młodzieżą wie-
dzą o dawnych lokalnych tradycjach oraz oso-
bach, które kilkadziesiąt lat temu próbowały je 
odtworzyć dziękuję. Mam nadzieję, że propa-
gowanie wśród młodego pokolenia pozytywne-
go wizerunku tradycji kultywowanych przez ich 
przodków zaowocuje w przyszłości. 

Usytuowanie Ziemi Leżajskiej na styku wielu 
społeczności, kultur, polskiej, ukraińskiej, żydow-
skiej, niemieckiej, tureckiej w połączeniu w wie-
loma historycznymi wydarzeniami wpłynęło wy-
datnie na jej bogactwo. Nam natomiast w spadku 
pozostała pamięć, wiedza oraz duma. Wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób wsparli mnie w tym 
przedsięwzięciu z serca dziękuję. 

Grzegorz Krzysztof Krzeszowski
historyk, doktorant Uniwersytetu Rzeszowskiego
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w muzeum prowincji ojców bernardynów

17

wIZja 
KaRmelItańsKa

Galeria Rodzimej Sztuki Sakralnej w Muzeum Prowincji Oj-
ców Bernardynów w Leżajsku eksponuje XIX-wieczną szafę bracką 
z wmontowanym w jej drzwi obrazem wykonanym na desce, przed-
stawiającym Matkę Bożą z Dzieciątkiem podającą szkaplerz św. Szy-
monowi Stockowi.

Madonna siedzi pośród obłoków. Ubrana jest w czerwoną suknię oraz 
ciemnoniebieski płaszcz z dekoltem, spięty pod szyją. Długie ciemne wło-
sy Maryi okrywa biała chusta. Atrybutem Bogurodzicy jest złota korona 
spoczywająca na Jej skroniach, wysadzana klejnotami, zwieńczona jabłkiem 
i krzyżem. Madonna jest blada, ma wielkie oczy ujęte dużymi powiekami, 
wydatne łuki brwiowe zaznaczone jed-
nolicie kreśloną grubą linią, przecho-
dzące w kontury długiego wąskiego, 
niezbyt zgrabnego nosa. Czerwone usta 
z wydatnymi wargami są wąskie, policz-
ki podkreślone delikatnym odcieniem 
rozbielonego różu. Madonna lewą ręką 
tuli do siebie maleńkiego Jezusa ubra-
nego w białą tunikę. Jasna twarz Dzie-
ciątka okolona jest krótko strzyżonymi 
ciemnymi włosami. Syn Boży w lewej 
rączce trzyma krzyż, prawą wyciągniętą 
przed siebie błogosławi szkaplerz, który 
Jego Matka podaje klęczącemu poniżej 
Szymonowi Sztockowi. 

Wizjoner ubrany jest w habit kar-
melitański składający się z tuniki uję-
tej płóciennym pasem ze szkaplerzem 
w formie długiego, prostokątnego płatu 
sukna przedzielonego otworem na gło-
wę, którego jedna część opada na plecy, 
druga zwisa z przodu klatki piersiowej. 
Ma na sobie także biały płaszcz, długimi 
i prostymi fałdami opadający ku ziemi. 
Głowę Wizjonera charakteryzuje ton-
sura zakonna, blada, delikatnie zaru-
mieniona twarz i oczy emanujące sku-
pienie. Święty lewą dłonią dotyka pier-
si, prawą wyciąga w stronę szkaplerza.

Górną strefę sceny wypełnia poświa-
ta niebiańska, w której obrębie wśród 
obłoków widnieją sylwetki aniołków. 
Jeden z nich, z lewej strony, odziany 
w niebieski płaszcz, trzyma w prawej 
dłoni gałązkę róży, w lewej różaniec za-
kończony krzyżykiem i medalikiem. W dolnej strefie obrazu, symbolizują-
cej rzeczywistość ziemską, obok czarnej inskrypcji „ZHML” z prawej strony 
siedzi aniołek z opaską wokół bioder, który w prawej, uniesionej ręce trzy-
ma gałązkę lilii, a lewą wspiera na grzbiecie czerwonej zamkniętej księgi.

Temat zaprezentowany na obrazie nawiązuje do kultu Matki Bożej Szka-
plerznej, łączącego się ze słynnym objawieniem generałowi zakonu św. Szy-
monowi Stockowi. Ów znamienity karmelita żyjący w XIII w., pochodzący 
z angielskiego hrabstwa Kent, początkowo pustelnik, mieszkający w wielkiej 
dziupli drzewa, po przybyciu karmelitów do Anglii wstąpił w ich szeregi. Do-
konał tego w okresie, gdy zakon po opuszczeniu Ziemi Świętej i przeniesie-
niu się na teren Europy nie cieszył się zbytnią aprobatą miejscowych władz 
duchownych. Jako długoletni najwyższy przełożony tej społeczności dosto-
sował jej regułę zakonną do cenobickiego stylu życia, uzyskał także popar-
cie papieża Innocentego IV, który swymi bullami zapewnił zgromadzeniu 
nowe możliwości rozwoju.

Istnieje legenda głosząca, że Szymonowi w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. 
w Cambridge ukazała się Matka Boża. Trzymając w dłoniach karmelitański 
szkaplerz, oznajmiła przywileje złączone z jego noszeniem. Jacek Duracz 
w książce wydanej w 1610 r. podaje, że ,,gdy (…) po reguły karmelitańskiej 
potwierdzeniu, tym goręcey Błogosławioney Pannie służył Szymon Stoczkiusz 

(...) czasu iednego ważył się prosić u Błogosławioney Panny, aby ona iakim 
znamienitym y osobliwym nad insze zakon swoy poczciła przywileiem. Mo-
dlitwa y prośba iego na ten kształt była. Kwiatku gory Karmelus, Macico win-
na, owocu pełna, iasności niebieska, Panno Bogarodzico Znamienita, matko 
cicha, lecz męża nie znaiąca. Day Karmelitom przywileie gwiazdo morska. 
Snadnie wysłuchała (...) słuszney modlitwy (...) w iasności tedy wielkiey mię-
dzy aniołów gromadą ukazała się trzymaiąc w ręku zakonu karmelitańskie-
go szkaplerz, te stówa mówiąc Sługo moy namilszy, weźmi ten habit zako-
nu twoiego, znak bractwa moiego, za przywiley sobie y braci twoiey karme-
litow: w ktorym habicie umieraiąc ogień wieczny wam szkodzie nie będzie. 
Masz piętno zbawienia, w niebezpieczeństwie ochronę, przymierze, y zakład 
wiecznego pokoia”. 

Obraz stanowi ilustrację tego wydarzenia. Widoczna na nim koncepcja, 
uwzględniająca tronującą Madonną z Dzieciątkiem Jezus na kolanach, oto-
czoną aniołami, przekazującą Stockowi zakonny lub bracki szkaplerz, nawią-

zuje do tradycji ikonograficznej kulty-
wowanej w ciągu wielu wieków, popu-
larnej zwłaszcza w okresie baroku. 

Do tradycji ikonograficznej malarz 
nawiązał zdobiąc głowę Bogurodzicy 
koroną, natomiast ujęciem Wizjone-
ra odbiegł od popularnych koncepcji 
plastycznych, w których miewa on ręce 
skrzyżowane na piersiach i oczy pokor-
nie zwrócone ku ziemi. Wśród istot-
nych atrybutów zestawionych na obra-
zie, oprócz tonsury, twórca podkreślił 
znaczenie białego płaszcza karmelitań-
skiego, traktowanego jako pamiątkę po 
proroku Eliaszu (1 Krl 19, 19; 2 Krl 2, 
11–13). Do 1287 r. ten zewnętrzny ele-
ment ubioru charakteryzowały ciemne 
pasy, według Acta Sanctorum spowodo-
wane płomieniami w czasie cudownego 
zabrania Eliasza do nieba. Anonimowy 
autor w dziele z 1774 r. pt.: Zakonu trze-
ciego Nayświętszey Maryi Panny z góry 
Karmelu informuje, że dopiero po in-
wazji Saracenów noszących białe płasz-
cze „przymuszeni byli karmelici, płasz-
cze swoie zupełnie białe odmienić, a za-
żywać płaszczów po części białych, a po 
części czarnych, w ten sposób; iż płaszcz 
z siedmi był złożony części, z których 
było trzy czarne części wzdłuż a czte-
ry białe”. Powszechnie znane atrybu-
ty Sztocka ukazywane zwykle w dolnej 
strefie obrazu, takie jak: krzyż, książka, 
czaszka ludzka, dyscyplina i gałązka lilii 
symbolizująca cnotę czystości, malarz 

leżajski ograniczył do dwóch i dodał gałązkę róży. Jego koncepcja z Bogu-
rodzicą wręczającą Wizjonerowi szkaplerz bracki nawiązuje do wzorów zna-
nych i czczonych we wszystkich ówczesnych polskich klasztorach karmeli-
tańskich i kościołach, przy których istniały Bractwa Szkaplerza Świętego.

Atrybucję obrazu wyjaśnia inskrypcja na jego odwrocie, w której czy-
tamy: „Ten Obras sprawił Zacharyiasz Chódzieński Malarz na tenczas bę-
[dąc] Podskarbiem Brastwa Kośćioła tu [tejszego] 1818 Roku. Dnia 31 Ma-
i[a] Dżieło jego”. Pomaga ona w rozwinięciu skrótu namalowanego na obra-
zie „ZHML” („Zachariasz Hodziński malarz leżajski”). Nasz obraz, wmon-
towany obecnie w drzwi szafy brackiej, stanowił pierwotnie feretron, przez 
obcięcie z obu stron dopasowany wtórnie do rozmiarów drzwi. Należał do 
wyposażenia kościoła. Zdaniem znawców sztuki obrazy Zachariasza Cho-
dzińskiego, „naiwne i prymitywne, o pastelowym kolorycie, stoją na pogra-
niczu sztuki ludowej”. Zastanawiający wydaje się medalik związany z różań-
cem. Tego typu wersja Szkaplerza została wprowadzona do użytku wiernych 
przez papieża św. Piusa X dopiero w 1910 r. Nie mógł jej znać twórca czyn-
ny na początku XIX stulecia. Wydaje się, że motyw ten został wprowadzo-
ny na obraz w XX w.

Tekst i zdjęcie
o. dr Efrem Obruśnik OFM
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młodZIcZKI UKs „tRójKa” leŻajsK 
jedenastYm Zespołem w polsce

W dniach 5–6 maja br. zespół młodziczek UKS „Trójka” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżaj-
sku, prowadzony przez Daniela Domagałę, przebywał na Turnieju Półfinałowym Mistrzostw 
Polski w Białej Podlaskiej.

W zawodach tych rywalizowały zespoły: UKS 
„Szóstka” Biała Podlaska, Pogoń „Paleo Proszo-
wice”, UKS „Trójka” Leżajsk i LTS Legionovia Le-
gionowo.

Pierwszy dzień przyniósł następujące wyniki: 
UKS Leżajsk – UKS Biała Podlaska 0:2, LTS Le-
gionovia – Pogoń Proszowice 0:2, UKS Leżajsk – 
LTS Legionovia 2:0, UKS Biała Podlaska – Pogoń 
Proszowice 1:2.

W drugim dniu siatkarki z Leżajska potrzebo-
wały zwycięstwa nad zespołem z Proszowic, aby 
awansować do Finału Mistrzostw Polski. Wyszły 
na boisko bardzo zmotywowane, ale i zdenerwo-
wane, co było widać w pierwszym secie (bardzo 
dużo błędów własnych). Drugi set bardzo się wy-
równał z lekką przewagą zespołu z Leżajska, jed-
nak końcówka seta należała do Proszowic i to 
siatkarki z Małopolski cieszyły się z awansu do Fi-
nału MP. Wyniki: UKS Leżajsk – Pogoń Proszowi-
ce 0:2, LTS Legionovia – UKS Biała Podlaska 1:2.

Końcowa klasyfikacja: 1. Pogoń Paleo Proszo-
wice – 6 pkt, awans do Finału Mistrzostw Pol-
ski, 2. UKS „Szóstka” Biała Podlaska – 5 pkt, 
awans do Finału Mistrzostw Polski, 3. UKS 
„Trójka” Leżajsk – 4 pkt, XI miejsce Mistrzostw 
Polski, 4. LTS Legionovia – 3 pkt.

Zespół UKS „Trójka” Leżajsk występował w 
składzie:

Magdalena Trębacz (kapitan), Maria Bigas, 
Mirosława Kowal, Katarzyna Zięzio, Elżbieta 
Materna, Monika Konior oraz Paulina Popo-
wicz, Rozalia Tworek, Zuzanna Kosiarska, Syl-
wia Tarajko. Trener Daniel Domagała.

* * *
Członkowie UKS „Trójka” składają serdecz-

ne podziękowania wszystkim sponsorom, którzy 
wspierali nas finansowo i organizacyjnie w sezo-
nie 2011/2012, a są to: Zakłady Chemiczne „Or-
ganika „ Nowa Sarzyna, ALVIG Warszawa, Elek-
trociepłownia Nowa Sarzyna, Firma Transporto-
wa Zbigniewa Trębacza, Urząd Miejski w Leżaj-
sku, Urząd Marszałkowski, Dyrektor Gimnazjum 

Miejskiego w Leżajsku, FHU „Maria” Nowa Sa-
rzyna, Infopros Leżajsk.

W sezonie 2012/2013 planujemy zgłoszenie 
do rozgrywek PWZPS dwóch zespołów: Kadet-
ki (dziewczyny urodzone 1996 r. i 1997 r.), Mło-
dziczki (dziewczyny urodzone 1998 r. i młodsze).

Zapraszamy do współpracy (finansowo-orga-
nizacyjnej) wszystkie firmy i instytucje chcące 
wspierać siatkówkę młodzieżową na wysokim po-
ziomie. Koszty potrzebne do utrzymania dwóch 
zespołów (dziewcząt) w całym sezonie 2012/2013 
to 10.000 zł (sędziowie, transport, opłaty organi-
zacyjne PWZPS). Udostępniamy powierzchnie 
reklamowe na strojach siatkarek jak również hali 
sportowej.

Zapraszamy ZAGRAJCIE RAZEM Z NAMI!!!
(dd)

Złota KoRona 
dla UKs „tRójKa”

12 maja br. w hali sportowej SP nr 3 odbył 
się finał Mistrzostw Województwa w Mini 
Piłkce Siatkowej Chłopców Kinder + sport, 
w którym zespół UKS „Trójka” zdobył zło-
ty medal.

Zwycięstwo to przyniosło drużynie tytuł Mi-
strza Województwa Podkarpackiego oraz prawo 
udziału w Mistrzostwach Polski, które odbywać 
się będą w dniach 1 - 3 lipca br. w Zabrzu. Głów-
ną nagrodą Finału Ogólnopolskiego jest wyjazd 
na Olimpiadę do Londynu; będzie więc o co po-
walczyć.

Zespół pod kierunkiem Jana Macha grał w na-
stępującym składzie: Piotr Zagaja, Michał Krzy-

żak, Bartosz Sierżęga i Jakub Sitkowski. W me-
czu finałowym pokonał „Dwójkę” ze Stalowej 
Woli 25:21.

Młodsi koledzy Mistrzów Województwa z klas 
piątych: M. Nicpoń, M. Zając, J. Bereziewicz, R. 
Dereń, W. Zbroniec zdobyli srebrne medale i ty-
tuł wicemistrzów. W finale pokonał ich AKS Rze-
szów 25:21. 

(jm)

sport
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Finał Wojewódzki KINDER + SPORT dziewcząt

podwójnIe Złoto dla UKs „tRójKa”
Najmłodsze siatkarki UKS „Trójka” Leżajsk, wychowanki Daniela Domagały w dniu 28 kwiet-

nia br. walczyły w Finale Wojewódzkim o awans do Klubowych Mistrzostw Polski Zabrze 2012.

W każdej kategorii wiekowej (klasa IV, V) star-
towało 8 najlepszych zespołów wyłonionych z 
trzech etapów eliminacji.

W kategorii klas IV po rozegraniu grupowych 
meczy do czwórki finałowej awansowały zespoły: 
UKS 15 Przemyśl, UKS Dębowiec I, UKS „Trójka” 
Leżajsk I oraz UKS „Trójka” Leżajsk II. Mecze fi-
nałowe były bardzo zacięte i ostatecznie przynio-
sły następujące rozstrzygnięcia:

1. UKS „Trójka” Leżajsk II – Mistrz Wojewódz-
twa i awans do Mistrzostw Polski w Zabrzu 1–2 
lipca br., 2. UKS 15 Przemyśl – baraż 9 czerwca 
br. w Krakowie. 3. UKS „Trójka” Leżajsk I – ba-
raż 9 czerwca br. w Krakowie. 4. UKS Dębowiec I.

Składy zespołów z Leżajska: • UKS „Trój-
ka” Leżajsk II – Gabriela Bełz, Iwona Tyczyńska, 
Klaudia Majcher, Marlena Kołodka. • UKS „Trój-
ka” Leżajsk I – Klaudia Dyjak, Alicja Zięzio, Syl-
wia Dąbek.

* * *
Klasy V rozgrywały finał takim samym syste-

mem jak klasy IV i po rozegraniu grupowych me-
czy do finałowej czwórki awansowały: SP Góra 

Złote medale 
dla UcZnIów sp 3

31 maja br. Szkoła Podstawowa nr 3 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 repre-
zentacje: SP nr 4 Sanok, SP nr 11 Stalowa Wola, 
SP nr 3 Rzeszów oraz gospodarz zawodów SP nr 
3 Leżajsk. 

Po wejściu zawodników na salę przy dźwiękach 
zespołu Quen „We Are The Champions” i powita-
niu wszystkich przez dyrektor SP nr 3 w Leżajsku 
Elżbietę Dmitrowską Kaduk, Igrzyska otworzył 
Prezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolne-
go Związku Sportowego Jacek Bigus, który stwier-
dził, że na tym etapie rozgrywek wszyscy są mi-
strzami. Następnie uroczystego otwarcia dokonał 
zastępca burmistrza Leżajska Marek Karakuła.

W meczu otwarcia gospodarze nie dali szans 
reprezentacji SP nr 4 Sanok, pokonując ją 2: 0. W 
półfinale była bardziej zacięta walka. Siatkarze z 
SP nr 3 Rzeszów – nie wykorzystawszy trzech pi-
łek meczowych – ulegli w tiebreku SP nr 11 Sta-
lowa Wola, ale w meczu o brązowe medale mieli 
więcej szczęścia i to oni w trzecim decydującym 
secie pokonali drużynę z Sanoka. W walce o mi-
strzostwo województwa pierwszy set dostarczył 
dużo emocji. Rozstrzygnięcie nastąpiło w koń-
cówce, którą lepiej rozegrali gospodarze zwycię-
żając 26:24 ekipę ze Stalowej Woli; drugi set był 
już tylko formalnością 25:11.

Szkoła Podstawowa Nr 3 została Mistrzem 
Województwa.

Zespół SP nr 3, którego trenerem jest nauczy-
ciel wychowania fizycznego Jan Mach wystąpił w 
składzie: Michał Krzyżak, Jakub Sitkowski, Bar-
tosz Sierżęga, Marek Nicpoń, Radek Dereń , Pa-
tryk Dąbek, Maciej Horoszko, Tomasz Więcław, 
Jakub Larwa, Michał Zając, Jakub Bereziewicz, 
Wojciech Zbroniec.

(dm)

Ropczycka, UKS 15 Przemyśl, UKS „Trójka” Le-
żajsk I oraz UKS „Trójka” Leżajsk II. 

Rozegrane finały przyniosły takie samo roz-
strzygnięcie, jak w klasach IV, co bardzo ucieszy-
ło dziewczęta a także licznie zgromadzonych ro-
dziców.

1. UKS „Trójka” Leżajsk I – Mistrz Woje-
wództwa i awans do Mistrzostw Polski w Za-
brzu 1–2 lipca br., 2. SP Góra Ropczycka – ba-
raż 9 czerwca br. w Krakowie, 3.UKS „Trójka” 
Leżajsk II – baraż 9 czerwca br. w Krakowie, 4. 
UKS 15 Przemyśl.

Składy zespołów z Leżajska: • UKS „Trójka” 
Leżajsk I – Sabina Franus, Sara Kosiarska, Ga-
briela Grylowska, Olga Zatońska. • UKS „Trój-
ka” Leżajsk II – Nina Wojnar, Weronika Gdula, 
Aleksandra Chrzan, Aleksandra Dąbek.

Nagrody w Finale Wojewódzkim (dyplomy, 
medale oraz sprzęt sportowy) ufundował główny 
sponsor rozgrywek firma KINDER + SPORT, za 
co UKS „Trójka” bardzo dziękuje.

Wszyscy składamy serdeczne gratulacje mło-
dym siatkarkom i trenerowi z „Trójki” z powodu 
awansu do Mistrzostw Polski!

(bbd)
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zdrowie i uroda

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

tYlKo tY
pod redakcją
Małgorzaty Jakubowskiej

smaKI śwIata
W trakcie wakacyjnych wyjazdów oprócz 

uroków nowych miejsc poznajemy zwycza-
je, potrawy i smaki okolic, w których odpo-
czywamy. Lato potrafi być kapryśne, a po-
goda ma wpływ na nasz apetyt. Gdy tempe-
ratura zbliżona jest do temperatur w Hisz-
panii czy Grecji możemy odbyć wakacyjną 
podróż kulinarną i przygotować potrawy z 
tamtych stron.

Sezon owocowo-warzywny w pełni, więc pa-
pryki, pomidorów, bakłażanów, które dominu-
ją w kuchniach południowej Europy, nie za-
braknie. 

Bakłażan (oberżyna) jest wyjątkowo nisko-
kaloryczny, zawiera potas, który obniża ciśnie-
nie tętnicze krwi i reguluje pracę serca, ponad-
to terpeny – substancje o działaniu przeciwu-
tleniaczy hamujących procesy powstawania no-
wotworów.

Papryka znana jest z tego, że zawiera sporo wi-
taminy C, β-karoten, likopen (obecny też w po-
midorach) chroni również organizm przed roz-
wojem chorób nowotworowych. Różna zawar-
tość kapsaicyny w papryce decyduje o jej ostro-
ści i przydatności kulinarnej. Z kolei szparagi 
stosowano już w medycynie chińskiej w lecze-
niu różnych chorób m.in. zapalenia stawów, a to 
ze względu na glikozydy, substancje o działaniu 
przeciwzapalnym. Witamina C, β-karoten i kwas 
foliowy obniżają ryzyko zachorowania na niektó-
re choroby nowotworowe.

Bakłażany, papryka, pomidory, sałaty i przy-
prawy ziołowe jako główne składniki potraw 
sprawiają, że są one lekkie, winne i aromatycz-
ne. Podane z mięsem lub serem stają się  pełno-
wartościowym posiłkiem. Hiszpańskie gazpacho 
to zupa chłodnik podawana na zimno, w sam raz 
na obiad w upalny dzień. Składnikiem wielu grec-

kich potraw i sałat jest ser Feta. Inny pomysł na 
grecką sałatkę to sałatka z pomarańczami, lekka 
wręcz dietetyczna. Musaka popularne greckie da-
nie, sporządzane w wielu wersjach z mięsem lub 
bez, dobra jest  na obiad i na kolację. Na deser 
można podać płonące banany.

Musaka
Składniki: 1,5 kg niedużych bakłażanów, 60 

dag mielonej jagnięciny lub mięsa mieszanego 
wołowo-wieprzowego, 2 duże cebule, 2–3 ząb-
ki czosnku, 5–6 dojrzałych pomidorów,1–2 łyż-
ki koncentratu pomidorowego, łyżeczka: orega-
no, bazylii, pół szklanki oliwy, pieprz, sól. Na sos 
beszamelowy: 4 łyżki masła, 4 łyżki mąki, 2–3 
żółtka, 3 szklanki mleka, 3 łyżki startego par-
mezanu.

Wykonanie: Bakłażany umyć, pokroić w gru-
be plastry, oprószyć solą, odstawić na 30 min, 
opłukać, osuszyć. Podsmażyć je w połowie oli-
wy i osączyć. Pomidory opłukać, sparzyć, obrać 
ze skórki. Trzy pomidory pokroić na cząstki. Ob-
rane cebule pokroić w kostkę, posiekać czosnek 
i podsmażyć na pozostałej oliwie. Dodać mięso 
i smażyć przez około 10 minut, ciągle miesza-
jąc. Następnie dołożyć pomidory i koncentrat, 
doprawić solą i dusić pod przykryciem, ok. 20 
min. Przed końcem duszenia doprawić  zioła-
mi i pieprzem. W głębokim rondelku rozpuścić 
masło, wsypać mąkę, po minucie smażenia ścią-
gnąć z ognia, stopniowo wlewać mleko, cały czas 
mieszając rózgą. Sos zagotować, jak zgęstnieje, 
połączyć z połową startego sera, doprawić solą 
i pieprzem i odstawić do lekkiego przestygnię-
cia. Roztrzepane żółtka wymieszać z niewielką 
ilością sosu i wlać do rondelka z ciepłym sosem, 
nie przerywając mieszania. W naczyniu żarood-
pornym wysmarowanym tłuszczem, ułożyć na 
przemian warstwy bakłażanów i mięsa, zaczy-
nając i kończąc warstwą bakłażanów. Na wierz-
chu ułożyć pokrojone w plasterki pozostałe po-
midory. Wszystko zalać sosem beszamelowym. 
Naczynie wstawić do piekarnika nagrzanego do 
temperatury ~190oC na 20 minut. Po tym czasie 
musakę posypać resztą sera i piec, aż wierzch się 
zrumieni. Potrawę podaje się w naczyniu, w któ-
rym się zapiekało.

Sałatka z pomarańczami
Składniki: 1 pęczek ugotowanych szparagów 

(mogą być konserwowe), 1 pomarańcza, 2 pomi-
dory, kilkanaście liści sałaty. Sos: 2 łyżki oliwy, sok 
z 1/2 pomarańczy, starta skóra pomarańczy, 1/2 
łyżeczki octu winnego, sól, pieprz.

Wykonanie sosu: wymieszać oliwę z octem i 
sokiem pomarańczowym, dodać skórkę poma-
rańczy, przyprawić solą i pieprzem. Ugotowane 
szparagi pokroić na 3 części, opłukane i osuszo-
ne liście sałaty porwać na kawałki, pomarańcze 
obrać i rozdzielić na cząstki, pomidory pokroić 
w ósemki. Wszystkie składniki ułożyć w salater-
ce, polać sosem  lekko wymieszać. Przed poda-
niem schłodzić. 

Gazpacho
Składniki: 50 dag pomidorów, 2 cebule, 2 ząb-

ki czosnku, 1 mały ogórek, 2 papryki, 1 łyżka oli-
wy, sól, pieprz. 

Wykonanie: warzywa opłukać, ogórek, cebu-
le, czosnek obrać. Zmiksować pomidory, ogór-
ka i jedną cebulę (do miksowania można dodać 
1–2 kromki białego pieczywa). Czosnek rozetrzeć 
z odrobiną soli. Strąki papryki przekroić na po-
łówki, usunąć pestki. Połówki papryki pokroić w 
paseczki. Zmiksowane pomidory, ogórek i cebulę 
wymieszać z czosnkiem, oliwą i pieprzem, wsta-
wić do lodówki, aby zupa dobrze się oziębiła. Bez-
pośrednio przed podaniem wrzucić do gazpacho 
paprykę i drugą pokrojoną w cienkie krążki cebu-
lę. Podawać z czosnkowymi grzankami. 

Płonące banany
Składniki: 4 banany, 1 jajko, 6 łyżek masła, cu-

kier, mąka, rum, do dekoracji 1–2 łyżki posieka-
nych orzechów lub daktyli. 

Wykonanie: banany umyć, osuszyć, obrać i 
przekroić wzdłuż na połówki. Jeżeli są mało doj-
rzałe można posypać je cukrem. Jajko umyć, osu-
szyć, wybić na głęboki talerz i roztrzepać. Połówki 
bananów panierować w mące i jajku. Na dużej pa-
telni rozgrzać masło, usmażyć banany. Przełożyć 
je na półmisek, udekorować posiekanymi orze-
chami, skropić rumem i przed podaniem pod-
palić.

spalenI 
słońcem

Podrażniona, piekąca, zaczerwieniona 
skóra... Do tego napady dreszczy. Przesa-
dziłaś ze słońcem! Teraz ratunku szukaj w 
kuchni.

W tym roku lato rozpieszcza nas słonecznymi 
dniami i afrykańskimi temperaturami. Spragnie-
ni ciepła, oddajemy się słonecznym kąpielom bez 
reszty, zapominając niejednokrotnie o dostatecz-
nym zabezpieczeniu skóry przed ostrym działa-
niem słońca. Efekt? Oparzenie słoneczne, które 
skutecznie może zakłócić nasze wymarzone wa-
kacje. 

Jak się ratować 
w takiej sytuacji?

Kiedy czujesz, że Twoja skóra zaczyna cię piec 
(chociaż jeszcze nie widać hebanowej opaleni-
zny), zrozum, że to bicie na alarm, nie czekaj! 
Natychmiast zejdź ze słońca – uchronisz głębsze 
warstwy skóry przed uszkodzeniem. Po powro-
cie do domu weź letni prysznic i ratunku szukaj 
we własnej kuchni.
• Na bolesne, zaczerwienione miejsca zastosuj 

okłady z twarożku, jogurtu, kefiru lub maślanki. 
Jeżeli chcesz, możesz dodać do nich pół szklanki 
drobno posiekanych listków mięty, która ma wła-
ściwości chłodzące.
• Możesz przykładać na skórę plasterki suro-

wego ziemniaka lub nałożyć maseczkę z kartofla 
ugotowanego, ostudzonego i zmieszanego z 2 łyż-
kami zimnej śmietany.
• Połóż cienkie plasterki ogórka bezpośrednio 

na skórę lub posmaruj podrażnione miejsca so-
kiem wyciśniętym z przetartego ogórka.

• Rozetrzyj widelcem jedno dojrzałe awokado, 
dodaj łyżkę słodkiej śmietany, wymieszaj i natych-
miast użyj jako łagodnej maseczki.
• 2 łyżki płynnego miodu wymieszaj z łyż-

ką twarogu, gotową papką delikatnie posmaruj 
skórę.
• Przygotuj cynamonowo-kukurydziany talk 

do ciała, który natychmiast złagodzi podrażnienia 
skórne: łyżkę sproszkowanego cynamonu zmie-
szaj dokładnie z połową szklanki mąki kukury-
dzianej. Gotową mieszanką posypuj skórę lub na-
kładaj ją puszkiem do pudru. Puder przechowuj 
w zamkniętym pojemniku – będzie ci służył przez 
resztę lata.
• Pamiętaj, że leczniczo i hamująco na pro-

ces zapalny (a tym jest oparzenie skóry) podziała 
odpowiednia dieta. Jedz dużo owoców i warzyw, 
przyjmuj witaminy B i C w tabletkach.
• Pij dużo płynów, aby przyśpieszyć przemia-

nę materii. Minimalna ilość to 2 litry dziennie, 
najlepiej wody mineralnej (niegazowanej), soków 
owocowych i warzywnych.
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sport

ZapRosZenIe do fenIKsa
Byli i obecni siatkarze Feniksa Leżajsk rozegrali w ramach Dni Leżajska turniej siatkarski na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2, który ob-

serwował trener drużyny Mistrza Polski Asseco Resovii Rzeszów Andrzej Kowal.

Turniej miał charakter towarzyski i zakończył się wspólnym zdjęciem za-
wodników, trenerów i działaczy. Jednocześnie zakończył on sezon 2011/2012.

LTS Feniks Leżajsk na nadchodzący sezon 2012/2013 ogłasza nabór mło-
dych siatkarzy z roczników 98/99 do zespołu młodzika (nie wymagane są 
umiejętności siatkarskie jedynie odpowiedni wzrost), a także nabór uzupeł-
niający do zespołu kadeta z roczników 96/97 (wymagane podstawowe umie-
jętności siatkarskie i odpowiedni wzrost).

Pierwszy wspólny trening w ramach obozu sportowego dochodzeniowe-
go odbędzie się na hali SP2 w Leżajsku w dniu 20 sierpnia br. o godz. 10.30. 
Zapraszamy chłopców z Leżajska i okolic. Telefon kontaktowy trenera mło-
dzików i kadetów: 601 574 720. 

Do zobaczenia na hali sportowej.
(jz)

21 medalI dla RepReZentacjI leŻajsKIego 
KlUbU KYoKUshIn KaRate

17 lipca br. w Katowicach 280 zawodników z 25 klubów reprezentujących International Karate Organization Kyokushin-kaikan z terenu 
całej Polski stanęło w do walki w Turnieju Karate pod nazwą Grand Prix Europy o tytuł „Walecznego Lwa”.

Imprezę zorganizowano z okazji obchodów 
XLV-lecia działalności Klubu TKKF „Czarni” Ka-
towice i XXV-lecia działalności sekcji karate ky-
okushin. Organizatorem turnieju był IKO Dojo 
Operator sensei Dariusz Łyczko. Uroczystego 
otwarcia zawodów dokonał wiceprezydent mia-
sta Katowice Marcin Krupa. Rolę sędziego głów-
nego pełnił lider polskiego karate kyokushin shi-
han Eugeniusz Dadzibug.

Bardzo dobry występ w tak prestiżowym tur-
nieju zapisali w dziejach klubu i swoich życiory-
sach reprezentanci Leżajskiego Klubu Kyokushin 
Karate kierowanego przez sensei Dariusza Burdę 
zdobywając 3 złote, 6 srebrnych i 12 brązowych 
medali. W składzie naszej ekipy uczestniczyło 29 
zawodników, 2 sędziów i 4 sekundantów. Wszyst-
kim należą się gratulacje, serdeczne podziękowa-
nia. Życzymy dalszych sukcesów na drodze kara-
te kyokushin.

Osu



22

na ryby

KĄcIK sZachowY

Biuletyn Miejski nr 7–8 (228–229) lipiec–sierpień 2012. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. Wydawca: Rada Miejska w Leżajsku.
Kolegium redakcyjne: Barbara Woś-Lisiecka (red. nacz.), Marek Karakuła, Eugeniusz Mazur, Celina Turosz, Iwona Tofilska, Janusz Berestka, Grzegorz Korasadowicz, Jolanta Kora-
sadowicz, Agnieszka Ruszak. Adres redakcji: 37-300 Leżajsk, Rynek 1a (wieża), tel. 17 242 73 33 w. 138, http://www.lezajsk.um.gov.pl; e-mail: bm@lezajsk.um.gov.pl
Łamanie i druk: „Mitel”, 35-210 Rzeszów, ul. Baczyńskiego 9. Złożono do druku 27 lipca 2012. Nakład 1300 egzemplarzy.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk dozwolony z podaniem źródła. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, zmiany tytułów. Za treść reklam nie bierze odpowie-
dzialności. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Witam w wakacyjnym wydaniu BM. Lipiec i 
sierpień to miesiące, w których zawodnicy sek-
cji szachowej Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go przy Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku po-
przez start w licznych turniejach przygotowują 
się do rozgrywek IV ligi szachowej. Wyniki z 
tych turniejów śledzić można na stronie Klubu 
www.uks.vel.pl 

Tradycyjnie polecam rozwiązanie szacho-
wych zadań.

Powodzenia!!!
Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe)
Rozwiązania zadań z ostatniego kącika sza-

chowego w BM:
Zadanie 1: Sf6+, Kd8, G:e7 – mat; zadanie 2: 

H:h7, K:h7, Wh3 – mat; zadanie 3: W:h7+, K:h7, 
Hg7 – mat; zadanie 4: W:c6+, b:c6, Ga6 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz

XIV Maraton Karpiowy 
O Memoriał Mietka 

Dziurzyńskiego
Leżajsk, „Floryda”

30 czerwca – 1 lipca 2012

Wyniki zawodów: 
I miejsce: Zbigniew Zalot, Stanisław Czarniec-

ki – 12 880 pkt. (5 karpi), II miejsce: Marcin Ra-
mocki, Paweł Ramocki – 6186 pkt. (1 karp), III 
miejsce: Leszek Borek, Aleksander Kuras – 3580 
pkt. (1 karp), IV miejsce: Zbigniew Pawul, Ma-
rian Chmura – 935 pkt. (1 jaź).

W zawodach wzięło udział 21 dwuosobowych 
drużyn. Sponsorzy: Starostwo Powiatowe w Leżaj-
sku, Grupa Żywiec S.A. Browar Leżajsk, Krzysz-
tof Bucior, Maciej Kucharski, Zdzisław Gdula, Pa-
weł Gdula.

Serdecznie dziękujemy sponsorom zawodów, a 
zwycięzcom gratulujemy. 

aleRt
3 lipca br. prawdopodobnie między godzinami 13–16 nieznane osoby opuściły wodę ze zbior-

nika w Brzózie Królewskiej.
W takie upały opuszczenie wody to zwielokrotnienie niebezpieczeństwa przyduchy. Ponadto szybkie 

opuszczenie wody to ucieczka ryb do rzeki. Ryby z zarybień były dedykowane do tego zbiornika, ich 
szansa przetrwania w rzece jest dużo mniejsza. To marnotrawienie naszego wysiłku zarybieniowego.

Prosimy o reagowanie na tego typu sytuacje i ich szybkie zgłaszanie.
Telefon kontaktowy – Komendant SSRyb. Leżajsk Stanisław Mączka 515 216 543 lub na podane 

na stronie Okręgu telefony kontaktowe.
Stanisław „Esox” Mączka

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