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Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień,
zdrowia i ciepła rodzinnego oraz wielu łask Bożych
z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy

życzą
Burmistrz i Rada Miejska

w Leżajsku
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Złote Gody
14 kwietnia br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Leżajsku odby-

ła się Uroczystość Jubileuszowa związana z 50. rocznicą pożycia 
małżeńskiego dwóch par. Były nimi: Państwo Anna i Stanisław 
Korasadowiczowie oraz Zofia i Antoni Kozyrowie. 

Parom małżeńskim z tak niezwykle pięknym stażem Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski przyznał medale 
za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. W jego imieniu przekazał je Ju-
bilatom Burmistrz Leżajska Piotr Urban. Kwiaty i specjalne upominki 
wręczył zastępca burmistrza Marek Karakuła.

Halina Ścisłowicz, pracownik USC, wyrecytowała wiersz leżajskie-
go poety Stanisława Kornasiewicza pod tytułem „Jubileusz”, jego 
strofy skupiają się wokół miłości, która trwa i trwa. I nawet więcej 
niż 50 lat.

Potem były gratulacje i strzelił korek od butelki szampana.
A jeszcze potem – kawa, herbata, ciastka, owoce i rozmowy o tym, co 

było i co teraz jest. Było ciepło i miło, i... jednak nieco nostalgicznie.
(bwl)

Wizyty chasydów
Ortodoksyjni Żydzi wierzą, że dusza 

zmarłego w rocznicę jego śmierci powra-
ca na ziemię. Wysłuchuje próśb wiernych 
i zanosi je do Boga. 

W tym roku dusza cadyka Elimelecha We-
issbluma (Lippmanna), który żył w Leżajsku 
w XVIII wieku, tu umarł i został pochowany, 
wracała dwa razy: w piątek, 25 lutego oraz w 
niedzielę, 27 marca, dlatego chasydzi w tym 
roku dwukrotnie odwiedzali grób cadyka.

Według kalendarza hebrajskiego jest te-
raz rok 5771, ale jest to rok przestępny i z 
tego powodu dodawany jest drugi miesiąc 
Adar. Ponieważ rocznica śmierci cadyka Eli-
melecha „Widzącego z Leżajska”, jak go też 
nazywano, przypada na 21 dzień miesiąca 
Adar, a miesiąc ten w tegorocznym kalenda-
rzu hebrajskim pojawił się dwukrotnie, dwu-
krotnie więc pielgrzymki chasydów z całego 
świata, głównie z Izraela i Stanów Zjedno-
czonych przybywały do Leżajska. W sumie 
około kilkunastu tysięcy osób. W większości 
to mężczyźni, ale liczne były też grupy ko-
biet i z roku na rok coraz więcej dzieci. 

Elimelech uważany jest za twórcę chasy-
dyzmu, który skupił Żydów wokół ich religii. 

Grób cadyka Elimelecha w Leżajsku to po Je-
rozolimie drugie święte miejsce dla ortodok-
syjnych Żydów, jak powiedział kiedyś pod-
czas wizyty w naszym mieście były ambasa-
dor Izraela w Polsce Szewach Weiss.

Chasydzi wierzą, że jest pośrednikiem 
między nimi i Bogiem, dlatego świętują 
rocznicę jego śmierci, modlą się, palą świe-
ce i okrywają grób cadyka karteczkami (kwi-
tełe) z wypisanymi na nich prośbami.

(bwl)
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Konkurs 
na najładniejszą posesję

Kolejny już rok trwał będzie ogłoszony przez burmistrza Leżajska 
„Konkurs na najładniejszą posesję w 2011 roku”.

Konkurs dotyczy posesji mieszkalnych indywidualnych, zlokalizowanych na terenie mia-
sta Leżajska. Przy ocenie nieruchomości brane będzie pod uwagę zagospodarowanie dział-
ki, w szczególności: • stan techniczny i wygląd budynków, w tym elewacji frontowych, • wy-
gląd i stan ogrodzeń, • stan zieleni wokół budynków: trawniki, rabaty, ogródki, • ogólny wi-
dok posesji z ulicy.

Oceny nieruchomości dokona w okresie czerwiec–sierpień specjalna komisja powoła-
na przez Burmistrza, zaś na początku września nastąpi ogłoszenie wyników konkursu.

W skład komisji konkursowej wchodzą: Ewa Jagusiak (architekt miejski) – przewodniczą-
ca komisji oraz członkowie komisji: Jerzy Jarosz (radny), Stanisław Brzuzan (właściciel Fir-
my „Karol” zajmującej się utrzymaniem zieleni miejskiej), Beata Jodkowska (inspektor ds. 
ochrony środowiska).

(um)

Wiele słońca i radości
na dzień Zmartwychwstania Pańskiego
oraz obfitego dyngusa i dobrego humoru,
pogody ducha, rodzinnego ciepła,
spełnionych nadziei i spokoju na każdy dzień

ż y c z y
Mieszkańcom Leżajska
Zbigniew Rynasiewicz

Poseł na Sejm RP

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
dużo radości, miłości
i rozkwitającej wraz z wiosną
nadziei na lepsze jutro

życzą
dyrektor i pracownicy

Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku

Logopeda
Gabinet Terapii Logopedycznej 

mgr Katarzyna Kurowska-Czubat
ul. św. Jana z Dukli 16

37-300 Leżajsk

Rejestracja pod nr tel. 509 419 117
• bogata oferta najnowszych programów multimedialnych 

wykorzystywanych w terapii zaburzeń mowy,
• atrakcyjna forma prowadzonych zajęć indywidualnych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Leżajsku informuje, 

że zeznania podatkowe  
za 2010 rok w dniach 28–29 

kwietnia 2011 r. i 2 maja 2011 r.
będą przyjmowane 

w godz. 7.15–18.00 oraz 
w dniu 30 kwietnia 2011 r. 

(sobota)
w godz. 9.00–13.00

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Leżajsku informuje o możliwości 

składania w 2011 r. deklaracji,
zeznań rocznych i podań 

przez Internet
Rozliczając się z podatku dochodo-

wego za rok 2010 można drogą elek-
troniczną składać następujące rodzaje 
zeznań podatkowych: PIT-16, PIT-16A, 
PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, 
PIT-38, PIT-39.

Interaktywny formularz zeznania 
oraz instrukcja jego wypełnienia znaj-
duje się na stronie www.e-deklaracje.
mf.gov.pl

Zeznanie podatkowe nie wymaga 
kwalifikowanego podpisu elektronicz-
nego. Ministerstwo Finansów w trosce 
o bezpieczeństwo Podatników wpro-
wadziło bezpłatny podpis elektroniczny 
oparty na unikatowych cechach podat-
nika: nazwisko, imię, data urodzenia, nu-
mer NIP i PESEL oraz kwota przychodu 
określona w zeznaniu rocznym lub rozli-
czeniu podatnika złożonym za 2009 r.

Złożenie zeznania wspólnie z mał-
żonkiem nie wymaga dodatkowego 
upoważnienia do podpisywania de-
klaracji (UPL – 1). Małżonek, składając 
wspólnie zeznanie w formie elektro-
nicznej, podpisuje się sam.

Potwierdzeniem terminu złożenia 
zeznania jest Urzędowe Poświadcze-
nie Odbioru (UPO), które zostanie za-
rejestrowane w systemie pod nume-
rem referencyjnym w chwili składania 
zeznania.

Zeznanie drogą elektroniczną moż-
na składać do 2 maja 2011 r., jednakże 
wskazane jest wcześniejsze skorzysta-
nie z tej formy komunikacji z Urzędem, 
gdyż ograniczy to ryzyko nieotrzyma-
nia urzędowego poświadczenia odbio-
ru na czas.

Dodatkową zaletą będzie oszczęd-
ność czasu, który pod koniec akcji po-
święcić trzeba w kolejkach w urzędzie. 
Szybciej dokonuje się zwrotu nadpła-
conego podatku.

W rozliczeniu za 2010 r. istnieje rów-
nież możliwość dokonania korekty ze-
znania drogą elektroniczną.

Pomoc techniczna systemu e-dekla-
racje czynna jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8.15–16.15 pod 
nr telefonu 22 694 49 74 oraz adresem 
e-mail: info.e-deklaracje@mofnet.gov.pl
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 KĄCIK RZECZNIKA  ogłoszenia

Świadczenia przedemerytalne 
– zmiany w przepisach

nej kwoty przychodu wynoszącej 70 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia w roku po-
przedzającym termin waloryzacji, świadcze-
nie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o 
kwotę przekroczenia. Niezależnie od kwo-
ty przekroczenia dopuszczalnej kwoty przy-
chodu świadczenie nie może być wypłacane 
w kwocie niższej niż kwota gwarancyjna wy-
noszącej od 1 marca br. – 433,62 zł.

I tu znowu zmiany w stosunku do po-
przednich uregulowań. Kwota zmniejsze-
nia świadczenia jest równa różnicy pomię-
dzy dopuszczalną kwotą przychodu a kwotą 
osiągniętego przychodu. Przy poprzednim 
stanie prawnym kwota przekroczenia była 
pomniejszana o zapłacone przez ubezpie-
czonego składki na ubezpieczenia emery-
talno-rentowe i chorobowe.

Świadczenie przedemerytalne ulega 
zawieszeniu w przypadku osiągania przy-
chodu w kwocie przekraczającej 70 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia z roku po-
przedzającego termin ostatniej walo-
ryzacji. Od 1 marca br. kwota ta wynosi 
2257,50 zł.

Ostateczne rozliczenie przychodu uzyska-
nego przez osobę uprawnioną do świadcze-
nia następuje po zakończeniu okresu rozli-
czeniowego trwającego od 1 marca br. do 29 
lutego następnego roku. Rozliczenie to od-
miennie niż dotychczas może mieć również 
formę rozliczenia miesięcznego obok rozli-
czenia rocznego. Pracodawcy, wystawiając 
zaświadczenie o osiąganych przez świadcze-
niobiorcę przychodach, powinni wykazać te 
przychody w rozbiciu na poszczególne mie-
siące. ZUS, dokonując rozliczenia, wybierze 
najkorzystniejszy wariant.

Nowe zasady rozliczania świadczeń doty-
czą okresu rozliczeniowego od 1 marca 2011 
do 29 lutego 2012. Natomiast rozliczenie za 
okres trwający od 1 marca 2010 do 28 lu-
tego 2011 będzie dokonane jeszcze na sta-
rych zasadach.

Świadczenie przedemerytalne może ulec 
zawieszeniu również na wniosek świadcze-
niobiorcy, bez obawy utraty prawa do tego 
świadczenia. Ponowne podjęcie wypłaty 
zawieszonego świadczenia następuje od 
miesiąca, w którym świadczeniobiorca zło-
ży wniosek o wznowienie wypłaty.

Małgorzata Bukała
Rzecznik prasowy

Oddziału ZUS w Rzeszowie

„Odszedłeś cicho i bez pożegnania
Jak ten, kto swym odejściem
smucić i kłopotu sprawiać nie chce.
Samotnie i dumnie, nawet
w ostatnich momentach życia
nie prosząc o pomoc obojętnych przechodniów...”

Wszystkim, którzy w trudnych i bolesnych dla nas chwilach, dzielili z nami smutek 
i żal, wzięli udział w Mszy św. i ceremonii pogrzebowej mojego męża

nauczyciela, mgr. inż. Marka Drożdżaka
pragnę wyrazić podziękowania, wdzięczność i szacunek.

Szczególne podziękowania składam Lekarzom Kardiologom, Lekarzom i Persone-
lowi SOR-u, OIOM-u SP ZOZ w Leżajsku, którzy z wielkim zaangażowaniem i sercem 
podejmowali próby ratowania życia mojego męża.

Dziękuję Ojcom Bernardynom za koncelebrę Mszy świętej i Modlitwy Różańcowe.
Pani Halinie Samko Dyrektorowi ZST w Leżajsku, Gronu Pedagogicznemu 

oraz Panu Jackowi Więcławowi Administratorowi Cmentarza Komunalnego za życzli-
wość, wsparcie i profesjonalną pomoc w organizacji uroczystości pogrzebowej.

Dziękuję Panu mgr. Pawłowi Paluchowi za piękną oprawę muzyczną ceremonii 
pogrzebowej.

Wyrazy wdzięczności składam także mgr. farmacji Panu Sewar Kheder za pomoc 
i bezinteresowność w długim procesie farmakologicznego leczenia męża.

Pani Teresie Rzucidło za nieobojętność i wezwanie Pogotowia Ratunkowego.

Lidia Raszewska-Drożdżak
z córkami Mają i Wiktorią 

Rodzinie

KRZYSZTOFA 
URBAŃSKIEGO

radnego
minionej kadencji

Rady Miejskiej w Leżajsku
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu JEGO śmierci

składają
Burmistrz 

i Rada Miejska w Leżajsku

Rodzinie

WACŁAWA CZYŻA
byłego pracownika
Urzędu Miejskiego

w Leżajsku
wyrazy szczerego żalu

z powodu JEGO śmierci
składają

Burmistrz i pracownicy
Urzędu Miejskiego

w Leżajsku

Z dniem 1 lutego 2011 weszła w życie 
ustawa nowelizująca przepisy dotyczą-
ce zawieszania i zmniejszania świadczeń 
przedemerytalnych.

Od 1 marca br. osoby pobierające zasił-
ki i świadczenia przedemerytalne nieza-
leżnie od wysokości swojego świadczenia 
będą mogły osiągać dodatkowe przychody 
w kwocie nie przekraczającej 25 proc. prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 
roku poprzedzającego termin waloryzacji. 
Jest to tzw. dopuszczalna kwota przychodu 
wynosząca od 1 marca – 806,30 zł.

Przypomnijmy, że do końca lutego tego 
roku obowiązywała zasada, że świadczenie 
mogło być wypłacane w pełnej wysokości, je-
żeli łączna kwota przychodu i świadczenia nie 
przekroczyła 50 proc. przeciętnego wynagro-
dzenia. Konsekwencją tego było ustalanie dla 
każdej osoby innego limitu przychodu uza-
leżnionego od wysokości świadczenia przed-
emerytalnego. Obecnie wysokość świadczenia 
przedemerytalnego nie ma wpływu na wyso-
kość przychodu, który może być osiągany.

Po przekroczeniu dopuszczalnej kwo-
ty przychodu, a nie przekroczeniu granicz-
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Koledze
Bartłomiejowi 

URBAŃSKIEMU
wyrazy szczerego żalu

i współczucia 
z powodu śmierci

O J C A
składają

Dyrektor
i Pracownicy

Miejskiego Centrum Kultury
w Leżajsku

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI 
i MODERNIZACJI ROLNICTWA 
ZAPRASZA DO SKŁADANIA 
WNIOSKÓW

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Le-
żajsku zaprasza wszystkich beneficjentów 
do składania w terminie od dnia 15 mar-
ca 2011 roku do dnia 16 maja 2011 roku 
wniosków o przyznanie płatności w ramach 
systemów wsparcia bezpośredniego, płat-
ności z tytułu wspierania gospodarowania 
na obszarach górskich i innych obszarach 
o niekorzystnych warunkach gospodaro-
wania (ONW) oraz płatności z tytułu reali-
zacji przedsięwzięć rolno środowiskowych 
na rok 2011.

We wskazanym wyżej terminie należy 
złożyć poprawnie wypełniony wniosek w 
BP ARiMR w Leżajsku, przy ulicy Mickie-
wicza 20. Co ciekawe, w 2011 roku po raz 
pierwszy istnieje możliwość złożenia wnio-
sku za pomocą formularza umieszczonego 
na stronie internetowej ARiMR: www.arimr@
gov.pl. We wniosku należy zadeklarować o 
jakie płatności stara się wnioskodawca, po-
nieważ na jednym formularzu, analogicznie 
do roku poprzedniego można ubiegać się o 
przyznanie m.in.:
• Płatności bezpośredniej, tj. jednolitej płat-

ności obszarowej oraz przejściowej płat-
ności do owoców miękkich;

• Uzupełniającej płatności podstawowej;
• Płatności uzupełniającej do powierzchni 

upraw roślin przeznaczonych na paszę, 
uprawianych na trwałych użytkach zielo-
nych (płatność zwierzęca);

• Specjalnej płatności obszarowej do po-
wierzchni upraw roślin strączkowych 
i motylkowatych drobnonasiennych;

• Płatności cukrowej;
• Płatności do krów i owiec;
• Płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć 

rolno-środowiskowych i poprawy dobro-
stanu zwierząt w ramach Planu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006;

• Płatności rolno-środowiskowej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–2013;

• płatności z tytułu wspierania gospodaro-
wania na obszarach górskich i innych ob-
szarach o niekorzystnych warunkach go-
spodarowania (ONW).
Rolnicy już realizujący program rolno-śro-

dowiskowy, czy to w ramach PROW 2004– 
–2006 czy PROW 2007–2013, lub też zamie-
rzający po raz pierwszy w 2011 roku przy-
stąpić do programu rolno-środowiskowego, 
powinni do wniosku o przyznanie płatności 
dołączyć odpowiednią deklarację pakietów 
rolno-środowiskowych.

W podanym wyżej terminie, tj. od dnia 
15 marca 2011 roku do dnia 16 maja 2011 
roku, do BP ARiMR w Leżajsku należy rów-
nież składać wypełnione wnioski o wypłatę, 
tj. wnioski kontynuacyjne, dla zalesień do-
konanych w latach 2008–2010.

Wymienione wyżej wnioski można rów-
nież składać w terminie 25 dni kalendarzo-
wych po wskazanym wyżej terminie składa-
nia wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2011 
roku, jednak za każdy dzień roboczy opóź-
nienia stosowana jest redukcja w wysoko-
ści 1% płatności.

Zmiany do wniosków składać można do 
dnia 31 maja 2011 roku – bez stosowania 
ww. redukcji – a także po tym terminie, tj. do 
dnia 10 czerwca 2011 roku, co spowoduje 
jednak zmniejszenie płatności odnoszących 
się do zmienianych bądź dodawanych dzia-
łek, o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia 
(licząc od dnia 1 czerwca 2011 roku).

Godziny pracy BP ARiMR 
w Leżajsku:
	dni robocze od poniedziałku do piątku 

w godz. 7.30–15.30;
	w dniach 1–16 maja 2011 roku plano-

wana jest praca w systemie dwuzmia-
nowym, tj. w godz. 6.00–22.00 oraz w 
soboty 7 i 14 maja 2011 roku.

Oświata 
w roku szkolnym 
2010/2011

Miasto Leżajsk jest organem prowadzącym 
dla trzech przedszkoli miejskich: PM 2 (ul. Mic-
kiewicza), PM 3 (ul. Braci Śniadeckich), PM 4 (M. 
Curie-Skłodowskiej), trzech szkół podstawo-
wych: SP 1 (ul. Grunwaldzka), SP 2 (ul. Mickie-
wicza), SP 3 (ul. 11 Listopada) oraz jednego gim-
nazjum miejskiego, mieszczącego się przy ul. M. 
Curie-Skłodowskiej.

Dodatkowo na naszym terenie działa Przed-
szkole Niepubliczne im. błogosławionego Ed-
munda Bojanowskiego prowadzone przez Zgro-
madzenie Sióstr Służebniczek NMP NP, które 
znajduje się przy ul. Furgalskiego.

W roku szkolnym 2010/2011 do naszych pla-
cówek uczęszcza łącznie 1827 dzieci i młodzie-
ży. W rozbiciu na poszczególne typy szkół orga-
nizacja ich przedstawia się następująco: w SP 1 
– w 9 oddziałach uczy się 205 dzieci, w SP 2 – 
w 16 oddziałach jest 411 dzieci, w SP 3 – w 13 
oddziałach jest 298 uczniów. Ogółem w szko-
łach podstawowych w Leżajsku stworzono 36 
oddziałów dla 878 uczniów.

W przedszkolach miejskich w 20 oddziałach 
jest 468 dzieci: w PM 2 – dla 120 dzieci utworzo-
no 5 oddziałów, w PM 3 – dla 146 dzieci stwo-
rzono 6 oddziałów, w PM 4 – w 9 oddziałach 
jest 202 dzieci.

Gimnazjum Miejskie ma 481 dzieci i 19 od-
działów.

W każdej miejskiej szkole podstawowej dzia-
ła świetlica szkolna. Z ich opieki korzysta łącz-
nie ok. 250 dzieci.

W szkołach podstawowych i gimnazjum dzia-
łają stołówki szkolne. Z wyżywienia korzysta w 
nich ponad 800 dzieci w tym ok. 200 finansowa-
nych jest przez MOPS.

W naszych placówkach oświatowych w roku 
szkolnym 2010/2011zatrudnionych jest ogółem 
160 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty, 
a w podziale na stopnie awansu zawodowego 
nauczycieli to liczby przedstawiają się następu-
jąco: stażyści – 2, kontraktowi – 18, mianowani 
– 32, dyplomowani – 108.

Nakłady finansowe na oświatę.
W roku 2011 na utrzymania placówek wyda-

my ponad 14 500 000 zł. Z tych pieniędzy ko-
lejny, czwarty rok przeznaczamy kwotę blisko 
300 000 zł na sfinansowanie nauki pływania 
przez dzieci z naszych szkół.

Trwa również rozbudowa Szkoły Podstawo-
wej Nr 2 obejmująca nową salę gimnastyczną 
z zapleczem i dwie klasy dydaktyczne. Zakoń-
czenie budowy zaplanowano na koniec lipca 
2011 r., a jej koszt to blisko 5 000 000 zł w tym 
środki własne miasta wyniosą ok. 700 000 zł a 
reszta to źródła zewnętrzne głównie fundusze 
unijne.

Od września 2010 roku zaczął się drugi rok re-
formy systemu edukacji, która obejmuje pierw-
sze i drugie klasy szkoły podstawowej i gimna-
zjum. Oprócz zmian programowych wiąże się 
ona bezpośrednio z obniżeniem do 6 lat wie-
ku, w którym dziecko jest objęte obowiązkiem 
szkolnym. Na razie jednak nie widać zaintereso-
wania i woli rodziców do posyłania swoich 6-let-
nich dzieci do szkoły. Są to pojedyncze przypad-
ki, które zdarzały się również w latach poprzed-
nich. Myślę, że dopiero w momencie powsta-
nia obowiązku, czyli od września 2012 ta grupa 
dzieci trafi do placówek.

Janusz Orłowski
dyrektor Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli

Koleżance

DOROCIE PĘCAK
wyrazy głębokiego żalu
i szczerego współczucia

z powodu śmierci

S I O S T R Y
składają

Burmistrz
oraz koleżanki i koledzy

z Urzędu Miejskiego
w Leżajsku
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 inwestycje w mieście

Łącznik do obwodnicy 
w budowie

Roboty drogowe i inżynieryjne związane z budową drogi 
gminnej łączącej ulicę Jagiełły z planowaną obwodnicą dla mia-
sta Leżajska w ciągu drogi krajowej nr 77 rozpoczęte zostały 
7 września 2010 i postępują w dobrym tempie. Termin zakoń-
czenia jest planowany na 31 sierpnia 2011 roku.

Teren przeznaczony pod budowę tej drogi, który przejął wyko-
nawca, czyli Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku, 
był ugorem pełnym krzewów i zarośli. Pierwsze prace polegały na 
usunięciu tych chaszczy i wyrównaniu terenu. W następnej kolej-
ności jeszcze przed nastaniem zimy wybrano na całości żyzną war-
stwę ziemi tzw. humus. Został on złożony w bezpiecznym miejscu 
i po wybudowaniu drogi posłuży do obsypania skarp.

Kolejne etapy prac dotyczyły wykonania kanalizacji deszczowej 
wraz ze studzienkami, zabezpieczenia rurociągów gazu wysokopręż-
nego i niskoprężnego oraz odwodnienie środkowej części drogi po-
przez zamontowanie głównego przepustu stalowego wód grunto-
wych tzw. HelCora.

Następnie przystąpiono do budowy ekranów akustycznych (około 
138 metrów). Wykonane zostały pale, wypełnienia zostaną zamon-
towane później.

Teraz trwają już roboty związane z samą konstrukcją jezdni, ukła-
daniem kolejnych warstw nawierzchni: podbudowy, warstwy odsą-

czającej, warstwy nośnej tj. mieszanki pospółki z tłuczniem. Na ko-
niec położone zostaną warstwy nawierzchni bitumicznej. Na samym 
spodzie, pod warstwami konstrukcyjnymi rozłożona jest geowłókni-
na, która spełnia funkcję stabilizatora nawierzchni. To nowoczesna 
technologia budowy dróg, stosowana od co najmniej kilkunastu lat. 
Została wypracowana przez doświadczonych projektantów.

Długość łącznika to około 750 metrów, szerokość – 8 metrów z po-
boczem gruntowym. Zaczyna się od skrzyżowania ulic M. Curie-Skło-
dowskiej i W. Jagiełły i prowadzi do przyszłej obwodnicy.

– Można powiedzieć teraz na etapie wykonywania podbudowy – in-
formuje Ryszard Hadała, prezes Przedsiębiorstwa Budowy Dróg 
i Mostów, że nie ma obaw, by termin zakończenia robót był zagrożo-
ny, ponieważ prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem, we-
dług umowy.

Rozmowa z inż. Ryszardem Hadałą,
Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy 
Dróg i Mostów SA w Leżajsku

• Aktualnie wykonywana w Leżajsku przez PBDiM inwestycja 
czyli łącznik do obwodnicy miasta jest jedną z wielu ulic, będą-
cych dziełem firmy, która Pan zarządza.

• W historii firmy wykonaliśmy większość robót w tym mieście. 
Udawało nam się wygrywać przetargi począwszy od pierwszego 
ronda w Rynku w kierunku na Łańcut, poprzez drugie rondo u zbie-
gu ulic Mickiewicza i Słowackiego. Poza tym przebudowywaliśmy, 
bardzo wiele miejskich ulic – większość wokół Rynku, także w dziel-
nicy przemysłowej, ulicę Stanisława Boronia, Podolszyny łącznie 
z budową nowych przepustów, Siedlankę, św. Jana z Dukli, kpt. Wię-
cława „Śląskiego”, Baczyńskiego, łącznik ulic: Wyspiańskiego i Klasz-
tornej, Studzienna. Nie! Trudno tak na gorąco wymienić wszystkie 
wykonane przez nas inwestycje miejskie. Oczywiście bardzo chęt-
nie się ich podejmujemy, między innymi z tego powodu, że robimy 
w mieście, w którym znajduje się nasza siedziba.

• Co oprócz tego PBDiM realizuje jeszcze w Leżajsku?
• Wykonujemy remonty cząstkowe na terenie miasta. Większe 

inne inwestycje prowadzimy w innych miejscowościach. Realizu-
jemy na przykład bardzo duży kontrakt dla powiatu przeworskiego 
i łańcuckiego oraz gmin: Łańcut, Markowa, Gać, Przeworsk i miasta 
Przeworsk – to 26 km przebudowy drogi wraz z chodnikami. Re-
alizujemy go od września roku ubiegłego i do końca sierpnia tego 
roku mamy go zakończyć. W trakcie naszej realizacji jest też prze-
budowa dróg w Nisku, gminie Żołynia, w Chmielniku. Realizowali-
śmy też zadania inwestycyjne w dziedzinie budowy dróg i mostów 
dla Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie. Przed-
siębiorstwo nasze funkcjonuje na wielu rynkach, w różnych gmi-
nach i powiatach.

• Trzynasty rok?
• Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku jako spółka 

akcyjna funkcjonuje od 1 kwietnia 1999 roku. Wcześniejsze przedsię-
biorstwo państwowe przekształciło się w spółkę akcyjną, a jej głów-
nymi akcjonariuszami byli pracownicy i ich rodziny. Spółka pracow-
nicza otrzymała w leasing od Skarbu Państwa majątek przedsiębior-
stwa, który musiała spłacać w kwartalnych ratach. Nie było łatwo. 
Ale w 2002 roku inwestorem strategicznym zostały Kopalnie Dolo-
mitu Sandomierz SA, spółka dysponująca w stu procentach kapita-
łem polskim, która dostarcza na rynek wszelkiego rodzaju materiał 
kamienny i grysy do budowy dróg.
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 Narodowy Spis Powszechny 2011

Narodowy spis 
powszechny

Spis powszechny 2011 zostanie przeprowadzony we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jest to pierwszy spis 
powszechny realizowany od czasu przystąpienia Polski 
do Unii Europejskiej.

W okresie 1–17 marca br. w całej Polsce, także więc i na terenie 
miasta Leżajska trwał obchód przed spisowy do Narodowego Spi-
su Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Z tego faktu, że jest to pierwszy spis powszechny przeprowadza-
ny od czasu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej, wy-
nika wiele zobowiązań, m.in. konieczność dostarczenia informacji 
z dziedziny demograficzno-społecznej oraz społeczno-ekonomicz-
nej w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską.

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informa-
cji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze 
demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-eko-
nomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz 
o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szcze-
blach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym 
i lokalnym.

Przed rozpoczęciem spisu powszechnego odbył się tzw. obchód 
przedspisowy, który miał na celu weryfikację istnienia w terenie za-
mieszkałych budynków i uzupełnienie wykazu adresowego o bra-
kujące budynki. Ponadto w trakcie obchodu przedspisowego rach-
mistrze zapoznali się z terenem, na którym przeprowadzać będą 
spis powszechny.

• Ulżyło?
• Zdecydowanie. I muszę tu podkreślić rolę naszego inwestora 

strategicznego – on pozwala nam się rozwijać, przynosić docho-
dy, modernizować sprzęt i inwestować. Bardzo dobrze układa się 
ta współpraca.

• Jakie są jej efekty?
• Realizujemy liczne kontrakty, a jednocześnie cały czas rozwija-

my swój potencjał techniczny. Poziom zatrudnienia w naszej firmie 
nie maleje, raczej wzrasta; wraz z pracownikami sezonowymi jest 
to 150 osób. Staramy się pozyskiwać ludzi z wyższym wykształce-
niem technicznym, dobrych, jak najlepszych fachowców. Ponadto 
dysponujemy nowoczesnym sprzętem do układania mas bitumicz-
nych: rozścielacze, koparki, walce, inne maszyny. Dysponujemy naj-
nowszej generacji wytwórniami mas bitumicznych: Ammann o wy-
dajności 100 ton oraz (zakupioną półtora roku temu) Bernardi o wy-
dajności 150 ton masy na godzinę. Nasze wytwórnie mas bitumicz-
nych znajdują się w naszej bazie w Żołyni i funkcjonują w jednym 
ciągu technologicznym. Wzmocniliśmy też park maszynowy kolej-
nym rozścielaczem gąsienicowym, który służy lepszemu wykonaw-
stwu nawierzchni asfaltowych. Mamy bardzo dobry dział technicz-
ny, wykwalifikowana kadrę.

• Jest takie powiedzenie, że dżentelmeni nie mówią o pienią-
dzach... A jednak spytam: jak przędziecie?

• Finansowo jest nieźle, każdy rok zamykamy zyskiem. Ale nie jest 
łatwo, bo na rynku drogowym jest bardzo duża konkurencja. Teraz 
jest dosyć trudna sytuacja dlatego, że dosyć ekspansywnie wchodzi 
kapitał zagraniczny i ciężko z nim konkurować. Dam przykład: inwe-
stor przewiduje koszt inwestycji w granicach 70 milionów złotych, 
po otwarciu ofert zgłoszonych w przetargu okazuje się, że jakieś 
konsorcjum z kapitałem zagranicznym jest w stanie zrealizować tę 
inwestycję za 50 procent kosztorysu inwestorskiego! Nie wiem, ja-
kim sposobem chce tego dokonać. Jesteśmy lokalną firmą, znamy 
swoje możliwości w zakresie wymaganych zadań do wykonania, ale 
też możliwości cenowe w tej branży. To oczywiste, że jeśli ktoś zani-
ża cenę w przetargu, to istnieje obawa iż może zaniżyć jakość w wy-
konawstwie. My nie chcemy brać w tym udziału.

• Perspektywy firmy, plany?
• Podstawą naszej działalności jest budowa, modernizacja dróg 

i mostów. Ponadto świadczymy usługi w zakresie naprawy sprzętu 
transportowego oraz sprzedaży paliw. Naszym celem jest rozwój 
firmy, doskonalenie umiejętności, odnawianie sprzętu i staranie się, 
by sprostać konkurencji. Stawiamy na jakość, rzetelność i odpowie-
dzialność. Staramy się sprostać wymogom konkurencji i skutecznie 
z nią realizować i poszerzać rynki wykonawstwa. Poza tym wchodzą 
nowe technologie... Trzeba działać.

• Czy w przetargu na budowę łącznika Leżajska a obwodnicą 
była duża konkurencja?

• Było kilka firm, ale udało nam się wygrać. Jesteśmy zadowoleni, 
bo mamy pracę na miejscu, w naszym mieście. Ale muszę też dodać, 
że pod bardzo czujnym okiem inwestora.

• Kto rządzi w tym terenie?
• Kierownikiem budowy jest Marek Mirek. Majstrem na budowie 

łącznika do obwodnicy jest Bogusław Kozyra.
• Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka

Ryszard Hadała



Na terenie miasta Leżajska w spisie powszechnym uczestniczy 
sześcioro rachmistrzów spisowych: Karol Bałut, Ewelina Kiełboń, 
Grzegorz Podobiński, Tomasz Stępień, Robert Antczak i Kata-
rzyna Tara.

Informujemy, iż rachmistrz spisowy, który przybędzie do Państwa, 
musi nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imie-
niem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką 
imienną i podpisem dyrektora urzędu. Rachmistrz jest osobą prze-
szkoloną w zakresie przeprowadzania spisu i złożył na piśmie przy-
rzeczenie bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej. 
Rachmistrz, przeprowadzając wywiad, będzie wprowadzał dane do 
przenośnego urządzenia elektronicznego – po raz pierwszy w spi-
sie powszechnym zostaną wykorzystane wyłącznie formularze elek-
troniczne. Zebrane dane będą automatycznie kodowane i przesyła-
ne do serwera GUS.

Każdy mieszkaniec Leżajska może dokonać tzw. samospisu inter-
netowego. W okresie od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 na stronach 
internetowych www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl udostępnio-
ny jest elektroniczny formularz przeznaczony wyłącznie Mieszkań-
com i tylko oni będą mieć do niego dostęp.

Przypominamy, iż podczas Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań 2011 zbierane informacje będą dotyczyły sta-
nu na dzień 31 marca 2011 r.

Zgodnie z ustawą o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2011 mieszkańcy zobowiązani są do udzielania odpo-
wiedzi ścisłych, wyczerpujących oraz zgodnych z prawdą.

Ponadto informujemy, że wszystkie dane, zbierane podczas spi-
su, są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Wyniki spisu zo-
staną opracowane w taki sposób, aby nie była możliwa identyfika-
cja poszczególnych osób i gospodarstw domowych.

Więcej informacji uzyskać można w Miejskim Biurze Spisowym 
działającym przy Urzędzie Miejskim w Leżajsku tel. 17 242 73 33 w. 
127 (pok. nr 24) oraz na stronach internetowych www.stat.gov.pl 
oraz www.spis.gov.pl.

(um)
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 mała Ojczyzna

Walne Zebranie Członków 
Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Leżajskiej

10 marca br. w sali konferencyjnej Mu-
zeum odbyło się Walne Zebranie Członków 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej.

W przedstawionym sprawozdaniu Prezes 
Zarządu wymienił i scharakteryzował dzia-
łania podejmowane przez TMZL w minio-
nym roku.

1. W zakresie spraw statutowych, organi-
zacyjnych i finansowych wykonano wszyst-
kie czynności formalno-prawne związane z 
rozliczeniem finansowym organizacji.

2. Działalność wydawnicza, medialna i 
promocyjna:

a. w 2010 roku Towarzystwo wydało dwa 
zeszyty Almanachu Leżajskiego w nakła-
dach: nr 5 – 500 sztuk (152 strony forma-
tu B5) i nr 6 – 500 sztuk (175 stron forma-
tu B5).

b. w ramach projektu „Działaj Lokalnie VII” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności re-
alizowanego przez Akademię Rozwoju Fi-
lantropii w Polsce oraz Lokalną Organizację 
Grantową „Fundację Fundusz Lokalny” w Le-
żajsku w ramach projektu „Ścieżka edukacyj-
na historyczno-kulturalna” Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Leżajskiej opracowało i wy-
dało folder promocyjny ścieżki edukacyjnej 
zawierający fotografie zabytków, plan mia-
sta Leżajska i opis projektu. Nakład folderu 
– 1000 sztuk.

3. Muzealnictwo i ochrona zabytków:
Członkowie i Zarząd Towarzystwa współ-

pracowali z Muzeum Ziemi Leżajskiej w za-
kresie kontaktowania pracowników Mu-
zeum z darczyńcami eksponatów.

4. Popularyzacja dziejów miasta, tworze-
nie klimatu umiłowania „małej ojczyzny” i 
upowszechniania założeń statutowych:

5. Turystyka i wypoczynek. Towarzystwo 
zorganizowało trzy rajdy. W Zimowym Raj-
dzie Pieszym ph. „Szlakiem architektury 
drewnianej” uczestniczyło 25 osób. Rajd ro-
werowy, w którym udział wzięło 114 rowe-
rzystów, zorganizowany został jako impreza 
towarzysząca obchodom Dni Leżajska w ra-
mach wspólnego projektu Urzędu Miejskie-
go i Towarzystwa pod nazwą „Osobliwości 
przyrody i zabytki kultury materialnej”. Na-
tomiast we wrześniu Towarzystwo zaprosi-
ło sympatyków jazdy na rowerze na kolejny 
rajd, który również przygotowano w ramach 
wspólnego projektu Urzędu Miejskiego i To-
warzystwa pod nazwą „Osobliwości przyro-
dy i zabytki kultury materialnej”. W rajdzie 
uczestniczyło 57 rowerzystów.

W październiku odbyła się piesza wy-
cieczka trasą najciekawszych i najcenniej-
szych zabytków Leżajska. Wycieczka zorga-

nizowana została w ramach programu „Dzia-
łaj Lokalnie VII”. W ramach tego projektu za-
instalowano w trzech miejscach miasta ta-
blice informacyjne. Pierwszą tablicę, zawie-
rającą plan miasta (ścieżka edukacyjna po 
Leżajsku) i opis najważniejszych zabytków, 
zainstalowano w Rynku obok ratusza. Dru-
ga tablica, dotycząca działalności MCK oraz 
imprez kulturalnych organizowanych w Le-
żajsku, znalazła miejsce przed Miejskim Cen-
trum Kultury, a trzecia zaś, przybliżająca za-
bytkowe wnętrza Zespołu Kościoła i Klasz-
toru OO. Bernardynów, stanęła na placu Ma-
riackim przed bazyliką.

TMZL zorganizowało kilka spotkań z cie-
kawymi ludźmi. W styczniu i w czerwcu w 
sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej 
z członkami i sympatykami TMZL spotkała 
się leżajska podróżniczka Marta Kuczek. W 
październiku odbyło się spotkanie z Henry-
kiem Atemborskim – podróżnikiem z Nowej 
Sarzyny.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej 
w 2010 roku otrzymało Nagrodę Powiatu, 
którą Zarząd Powiatu przyznaje od 2000 
r. jako wyróżnienie dla osób lub instytucji, 
mogących się pochwalić w swoim dorobku 
wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie kul-
tury oraz kultury fizycznej i sportu. Nagro-
dę z rąk Starosty Leżajskiego Roberta Żoły-
ni odebrał Leszek Sarzyński – prezes i Antoni 
Bereziewicz – wiceprezes Zarządu TMZL. Na-
groda jest sukcesem wszystkich, którzy pra-
cowali na rzecz naszej „Małej Ojczyzny”.

Po wystąpieniu prezesa nastąpiła dysku-
sja, w której wzięli udział m. in: Dariusz Pół-
ćwiartek, Henryk Atemborski, Jan Sitkow-
ski i Bartosz Podubny. Prelegenci zwraca-
li szczególną uwagę na rozpropagowanie 
działalności TMZL jako organizacji pożytku 
publicznego w celu pozyskania 1% należ-
nego podatku jako darowizny na rzecz To-
warzystwa.

Do pozytywnych wniosków i spostrzeżeń 
działalności Towarzystwa prezes Sarzyński 
zaliczył dobrze układającą się współpracę 
ze Starostwem Powiatowym, Urzędem Miej-
skim w Leżajsku i Urzędem Gminy Leżajsk, 
sponsorami, mediami: Biuletynem Miejskim, 
Kurierem Powiatowym, TV SATEL, leżajskimi 
szkołami, akceptację dla działań TMZL i ini-
cjatyw ze strony społeczeństwa miasta Le-
żajska i powiatu leżajskiego, dobrą współ-
pracę z Muzeum Ziemi Leżajskiej, Miejskim 
Centrum Kultury, Pracownią Dokumentacji 
Dziejów Miasta, Centrum Informacji Tury-
stycznej oraz Biblioteką Publiczną.

Nadal, niestety, poważnym problemem 
jest mała aktywność większości członków 
Towarzystwa i ich niewielkie zaangażowa-
nie w prace statutowe. Występują również 
trudności w pozyskaniu większych kwot pie-
niężnych, aby podjąć ambitniejsze działania 
- szczególnie w zakresie wydawniczym, brak 
także odzewu ze strony niektórych gmin w 
zakresie wsparcia działań Towarzystwa.

W głosowaniu Zarząd otrzymał absoluto-
rium za rok 2010.

Szczegółowe sprawozdanie znajduje się 
na stronie internetowej TMZL: WWW.tmzl.
lezajsk.pl

Iwona Tofilska
Leszek Sarzyński

Fot. B. Podubny

Spotkanie 
z Afganistanem

15 lutego br. w sali kameralnej Miej-
skiego Centrum Kultury z inicjatywy 
Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, 
działającej w strukturach MCK w Leżaj-
sku, odbyło się spotkanie z Januszem Fe-
dirko – podróżnikiem, który zwiedził po-
nad 50 krajów na różnych kontynentach. 
Spotkanie odbyło się pod hasłem „Polacy 
w Afganistanie na przestrzeni dziejów”.

Prelegent opo-
wiadał o Janie Pro-
sperze Witkiewi-
czu i jego zwycię-
skim pojedynku 
dyplomatycznym 
z sir Alexandrem 
Burnesem w Ka-
bulu, o Bronisławie 
Grąbczewskim i 
Leonie Barszczew-
skim, wojskowych 
reprezentujących 
Rosję w Afganista-
nie (podobnie jak Witkiewicz), o polskich 
alpinistach (Bolesławie Chwaścińskim, An-
drzeju Zawadzie, Jerzym Kukuczce, Wandzie 
Rutkiewicz i innych).

Nakreślił obraz Afganistanu i jego rodo-
wód cywilizacyjny oraz szczytowe osiągnię-
cia kultury tego kraju. Świadczą o nich ist-
niejące ośrodki uniwersyteckie od IV w p.n.e. 
(Taksila) poprzez najwybitniejszy ośrodek 
naukowy na przełomie I i II tysiąclecia (Uni-
wersytet w Ghazni)i uniwersytetu seldżuc-
kiego Turków, z końca XII wieku – (trzy z pię-
ciu wówczas istniejących leżały w Afganista-
nie).

Przybliżył ośrodki sztuki i literatury XV 
wieku, między innymi Herat, często przez 
historyków porównywany do medycejskiej 
Florencji, z którą związani byli tak wielcy 
twórcy, jak Leonardo da Vinci, Michał Anioł, 
Boticelli i inni. Mówił też o wielkich litera-
tach, m. in. Firdausim i Rumim – przekła-
dy ich dzieł (także w Polsce) zdominowały 
ostatnio rynek wydawniczy tłumaczeń lite-
rackich.

Spotkanie upłynęło w atmosferze przygo-
dy z kulturą afgańską. Liczne pytania świad-
czyły o zainteresowaniu i chęci pogłębienia 
wiedzy na temat Afganistanu.

Janusz Fedirko pochodzi z Myślenic. W Le-
żajsku mieszka od 1983 roku. Jest pasjona-
tem Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Z wy-
kształcenia geograf i religioznawca, absol-
went dziennych studiów doktoranckich z 
zakresu kulturoznawstwa, współpracuje z 
samodzielną Katedrą Bliskiego i Dalekiego 
Wschodu na Wydziale Studiów Międzyna-
rodowych i Politycznych oraz z Instytutem 
Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest 
autorem wielu artykułów popularno-nauko-
wych publikowanych w miesięczniku Uni-
wersytetu Jagiellońskiego „Alma Mater”.

Iwona Tofilska
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„Ppłk Ludwik Sawicki 
– bohater drużyny 
harcerskiej”

18 marca br. ppłk Ludwik Sawicki zo-
stał bohaterem 14 Turystyczno-Wędrow-
niczej Drużyny Harcerskiej „Jastrząb” z 
Leżajska.

Kampania „Bohater” rozpoczęła się w li-
stopadzie 2009 r. i trwała około półtora roku, 
gdyż aby ppłk Sawicki mógł zostać patro-
nem Drużyny, jej członkowie musieli speł-
nić kilkanaście warunków. Należała do nich 
między innymi znajomość życiorysu i dzia-
łalności Ludwika Sawickiego zweryfikowana 
w biegu patrolowym i quizie.

Uroczystość nadania imienia ppłk. Ludwi-
ka Sawickiego odbyła się w Bibliotece Pu-
blicznej w Leżajsku, a swoją obecnością za-
szczycili ją Państwo Ewa i Jacek Kądzioła – 
wnuczka i wnuk Ludwika Sawickiego. Jego 
potomkowie przybyli do Leżajska, by świę-
tować razem z nami ten szczególny dzień 
dla naszej drużyny i przekazać nam kilka pa-
miątek po swoim ukochanym dziadku.

Impreza została uświetniona piosenkami 
harcerskimi w wykonaniu zespołu „Zamszo-
wa Pufa”.

W imieniu całej drużyny chciałbym po-
dziękować p. Iwonie Tofilskiej i p. Leszkowi 
Sarzyńskiemu – prezesowi Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Leżajskiej, bo to właśnie z ich 
inicjatywy podjęliśmy starania o przyznanie 
„Jastrzębiowi” imienia ppłk Ludwika Sawic-
kiego. 14 TWDH „Jastrząb” zobowiązała się 
objąć opieką grób ppłk Sawickiego oraz kul-
tywować pamięć o swoim patronie.

Sławomir Szmidt
Drużynowy 14TWDH „Jastrząb”

Kolekcjoner 
autografów

„Wybitni Polacy II 
połowy XX wieku w 
kolekcji autografów 
Bogumiła Pempusia”. 
Wystawa pod takim 
tytułem prezentowa-
na była w dniach 15–
28 lutego br. w sali 
kameralnej MCK w Le-
żajsku. Na jej otwarcie 

w dniu 15 lutego br. przybyli mieszkańcy 
naszego miasta oraz liczna grupa aktyw-
nych seniorów.

Kolekcja jest efektem zainteresowań i ży-
ciowej pasji pana Bogumiła, który w latach 
siedemdziesiątych postanowił zbliżyć swo-
je zaściankowe miejsce zamieszkania do 

wielkiego świata nauki i sztuki. Z powodu 
braku możliwości finansowych nie podró-
żował i nie poznawał inspirujących dla sie-
bie miejsc oraz wybitnych osobowości na-
uki i sztuki. Pisał więc listy do ludzi, będą-
cych autorami popularnych publikacji na-
ukowych z dziedziny historii, socjologii, re-
ligii, etyki oraz sztuki. W kolekcji autografów, 
które zebrał, znalazły się podpisy m.in. Tade-
usza Różewicza, Czesława Miłosza, prof. Je-
rzego Hoffmana, kardynała Henryka Gulbi-
nowicza, Elżbiety Dzikowskiej, Tadeusza Ko-
tarbińskiego i wielu innych. Pasja pozwoli-
ła mu na poznanie i zbliżenia się do niedo-
stępnego świata wielkich ludzi i dała nadzie-
ję na przyszłość.

Bogumił Pempuś jest emerytowanym 
nauczycielem historii, znawcą i miłośni-
kiem Ziemi Leżajskiej, członkiem Rady Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej, zasłużonym działa-
czem budowania dobrej atmosfery wokół 
chasydzkiego ruchu pielgrzymkowego w 
Leżajsku. Jest autorem licznych publikacji o 
tematyce regionalnej m.in.: „Grodzisko Dol-
ne podczas I wojny światowej” (AL zeszyt nr 
1/2008), „Grodziszczanie w walce o niepod-
ległość Ojczyzny podczas I i II wojny świato-
wej”, „Zasłużeni Grodziszczanie” (monografia 
„Dzieje Ziemi Grodziskiej” 2009).

Inicjatorem wystawy jest Pracownia Do-
kumentacji Dziejów Miasta będąca w struk-
turach Miejskiego Centrum Kultury w Le-
żajsku.

Iwona Tofilska

Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Leżajskiej

Komunikaty
1. W grudniu 2010 roku ukazał się szósty nu-

mer „Almanachu Leżajskiego”. Kolportaż wydaw-
nictwa prowadzony jest przez Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Leżajskiej, ul. Jarosławska 1 tel. 17 
242 12 68.

2. Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej po-
siada status organizacyjny pożytku publicznego 
i figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) 
pod numerem: 0000275455.

Prosimy wesprzyj nasze działania swoim 1%.
Wystarczy w swojej deklaracji podatkowej 

wpisać nazwę naszej organizacji, numer KRS oraz 
kwotę darowizny w wysokości 1% należnego po-
datku, a Urząd Skarbowy przekaże pieniądze na 
konto Towarzystwa.

O naszej działalności statutowej można dowie-
dzieć się więcej na stronie: www.tmzl.lezajsk.pl 
oraz z prasy lokalnej: Kuriera Powiatowego i Biu-
letynu Miejskiego. Jeżeli popieracie Państwo na-
sze działania prosimy o wsparcie finansowe.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękuje-
my.

Zarząd i Członkowie TMZL

Książę poetów 
i wychowawca narodu

„I śmiech niekiedy może być nauką,
kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa.”

(Ignacy Krasicki)
Słowa najwybitniejszego pisarza pol-

skiego oświecenia stały się mottem kon-
kursu recytatorskiego, który odbył się 22 
marca br. w Szkole Podstawowej nr 3 w 
Leżajsku. Od sześciu lat konkursowi, któ-
ry gromadzi miłośników poezji z trzech 
leżajskich szkół podstawowych patronu-
je Biuletyn Miejski.

Wyjątkowa twórczość Krasickiego, który 
bardzo szybko zyskał uznanie i miano „księ-
cia poetów” oraz został uhonorowany Orde-
rem Orła Białego sprawiła, iż konkurs, odby-
wający się ph. „Ignacy Krasicki – książę po-
etów i wychowawca narodu” cieszył się w 
tym roku dużym zainteresowaniem. Wzięło 
w nim udział 30 najlepszych recytatorów z 
klas IV–VI, wyłonionych w drodze wewnątrz-
szkolnych eliminacji.

Organizatorki konkursu – Jolanta Sanec-
ka i Anna Trębacz założyły, iż warto przybli-
żyć najmłodszym postać pisarza tworzącego 
pod tajemniczym kryptonimem X.B.W. (Xią-
żę Biskup Warmiński) oraz na nowo odkryć 
przed dziećmi prawdę o świecie i człowie-
ku zawartą w bajkach i satyrach. Okazją do 
tego stała się przypadająca w br. 210. rocz-
nica śmierci poety.

Celem konkursu było również wdrożenie 
uczniów do czynnego uczestnictwa w życiu 
kulturalnym oraz propagowanie wśród nich 
wartości obecnych w dziełach Krasickiego 
takich jak: nauka, mądrość, pracowitość, 
szczerość, patriotyzm, tradycja i przyjaźń.

Jak co roku konkurs rozpoczął występ 
uczniów kl.VI a (SP3), którzy przedstawili 
krótki program poświęcony I. Krasickiemu.

Uczestnicy konkursu bawili zebranych re-
cytacją najpopularniejszych bajek, ale rów-
nież prezentowali mniej znane utwory auto-
ra „Hymnu do miłości Ojczyzny”.

Jury (Barbara Woś-Lisiecka, Małgorzata 
Kowalska, Elżbieta Piechota) przyznało trzy 
nagrody, które otrzymali: Filip Sołek (SP 
3), Anna Rejman (SP 3), Julia Kurasiewicz 
(SP 1) oraz wyróżnienia, które dostały: Ka-
tarzyna Burda (SP 1), Jowita Zygmunt (SP 
3), Klaudia Gardziel (SP 2).

Wszyscy recytatorzy otrzymali pamiątko-
we dyplomy, a najlepsi z nich nagrody ufun-
dowane przez dyrektora Szkoły Podstawo-
wej nr 3 – Elżbietę Dmitrowską-Kaduk. Dzię-
ki temu zaangażowanie dzieci i wysiłek, jaki 
włożyły w przygotowanie swoich wystąpień, 
mogły być należycie docenione.

Ignacy Krasicki otrzymał od króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego medal ho-
norowy z dewizą Horacego: „Dignum lau-
de virum musa vetat mori” (łac. „Muza nie 
da umrzeć mężom godnym chwały”). Mło-
dzi recytatorzy, pochylając się nad twórczo-
ścią osiemnastowiecznego poety, udowod-
nili, że jest wieczna i ciągle aktualna.

Jolanta Sanecka

Bogumił Pempuś
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Wykaz imprez kulturalnych i sportowych
organizowanych na terenie miasta Leżajska w roku 2011
Imprezy kulturalne cykliczne
XIX Finał WOŚP
 miejsce: Plac MCK przy ul. Mickiewicza 65 w Leżajsku, data: 9.01.2011.
 Organizator: Komenda Hufca ZHP Leżajsk,
 kontakt: tel. 17 242 11 34, e-mail: mdklezajsk@poczta.onet.pl
Dni Leżajska
 miejsce: Plac MOSiR przy ul. Jagiełły 2 w Leżajsku, data: 28.05.–29.05.2011.
 organizator: Miasto Leżajsk, kontakt:  tel. 17 242 73 33, e-mail: promocja@lezajsk.um.gov.pl
XXV Jubileuszowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej „ISKIERKA”
 miejsce: MCK przy ul. Mickiewicza 65 w Leżajsku, data: 10.06.–12.06.2011.
 organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku,
 kontakt: tel. 17 242 11 34, e-mail: mdklezajsk@poczta.onet.pl
XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
 miejsce: Bazylika O.O Bernardynów w Leżajsku, data: 13.06.–15.08.2011.
 organizator: Miasto Leżajsk, kontakt: tel. 17 242 73 33, e-mail: promocja@lezajsk.um.gov.pl
VII Leżajsk Jazz Festival
 miejsce: Plac MCK przy ul. Mickiewicza 65 w Leżajsku, data: 31.07.–31.07.2011.
 organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku,
 kontakt: tel. 17 242 11 34, e-mail: mdklezajsk@poczta.onet.pl
IX Spotkanie Trzech Kultur
 miejsce: Plac przy ul. Sikorskiego w Leżajsku, data: 05.09.–05.09.2011.
 organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku,
 kontakt: tel. 17 242 11 34, e-mail: mdklezajsk@poczta.onet.pl
VII Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „HIT”
 miejsce: MCK przy ul. Mickiewicza 65 w Leżajsku, data: 18.11.–20.11.2011,
 organizator: Komenda Hufca ZHP Leżajsk,
 kontakt: tel. 17 242 11 34, e-mail: mdklezajsk@poczta.onet.pl

Imprezy Sportowe
Otwarte Zawody w Pływaniu „Puchar Burmistrza”; miejsce: MOSiR, data: 12–14.02.2011. 

organizator: MOSiR, kontakt: tel. 17 242 01 18, faks 17 242 03 02, www.mosir.lezajsk.pl
Zawody Pływackie „Pięciu Liga Miast” Przewodniczącego Rady Miasta; 

miejsce: MOSiR, data: 5.03.2011
Otwarte Powiatowe Zawody w Pływaniu „Puchar Starosty”; 

miejsce: MOSiR, data: 26.03.2011
Zawody Wędkarskie – Dzieci, Dorośli; miejsce: Zalew „FLORYDA” w Leżajsku, 

data: 28.05.2011, 29.05.2011
Rodzinne Sztafety „Puchar Burmistrza”; miejsce: MOSiR, data: 28.05.2011
Nurkowanie dla wszystkich ; miejsce: MOSiR, data:  4.06.2011
Wakacje na plaży „Turniej Plażówka”; miejsce: MOSiR, data: 9.07.2011
Wakacje z piłką, Turniej piłki nożnej; miejsce: MOSiR, data: 15.07.2011
Zostań Ratownikiem WOPR; miejsce: MOSiR, data: 27.08.2011
Zawody Mundurowe; miejsce: MOSiR, data: 24.09.2011
Rozgrywki piłkarskie seniorów – IV Liga Podkarpacka; 

miejsce: stadion miejski, data: wg terminarza rozgrywek
Rozgrywki piłkarskie juniorów starszych i młodszych – I Liga Podkarpacka; 

miejsce: stadion miejski, data:  wg terminarza rozgrywek
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Sprawozdanie
z VI sesji Rady Miejskiej

w Leżajsku

7 kwietnia 2011 r. odbyła się VI sesja Rady Miejskiej, uczestniczyli w niej 
wszyscy radni. W trakcie obrad Rada podjęła następujące uchwały:

• w sprawie ustalenia planu sieci pu-
blicznych szkół podstawowych prowa-
dzonych przez Miasto Leżajsk oraz okre-
ślenia granic ich obwodów – do obwo-
dów szkół obwiązujących od 2001 r. zosta-
ły przypisane nowe ulice powstałe w mie-
ście, urealniony podział na obwody w sto-
sunku do możliwości szkół oraz bazy dy-
daktycznej, zoptymalizowany zasięg ob-
wodów ze względu na odległość ulic od 
poszczególnych szkół. Uchwała ta zastąpi-
ła trzy dotychczasowe uchwały określają-
ce obwody poszczególnych szkół w mie-
ście, i wejdzie w życie po jej ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. (szczegóły na str. 14)

• w sprawie obniżenia wskaźników 
procentowych stanowiących podstawę 
obliczania wysokości dodatków miesz-
kaniowych – z dniem 1 kwietnia 2010 r. 
o 10 punktów procentowych (z 70% na 
60%) został obniżony wskaźnik służący 
do naliczania dodatków mieszkaniowych. 
Uchwała wejdzie w życie po jej ogłosze-
niu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Podkarpackiego.

• w sprawie trybu i sposobu powoły-
wania i odwoływania członków Zespo-
łu Interdyscyplinarnego w Leżajsku do 
spraw przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie oraz szczegółowych warunków 
jego funkcjonowania – spełniając wy-
móg ustawowy Rada przyjęła tryb i spo-
sób powoływania i odwoływania człon-
ków Zespołu Interdyscyplinarnego do 
spraw przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie i określiła warunki jego funkcjono-
wania. Na tej podstawie Burmistrz powoła 
Zespół, do którego zadań należeć będzie 
w szczególności integrowanie i koordy-
nowanie działań przedstawicieli różnych 
podmiotów oraz specjalistów w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

• w sprawie scalenia i podziału nieru-
chomości – scaleniem i podziałem objęty 
został teren na południe od ulicy Podzwie-
rzyniec o powierzchni 7 ha. W wyniku sca-
lenia i podziału powstało 56 nowych dzia-
łek budowlanych. Uchwała określa termi-
ny wybudowania infrastruktury technicz-
nej oraz stawkę procentową opłaty adia-
cenckiej, wynikającej ze wzrostu wartości 
nieruchomości objętych scaleniem.

• w sprawie wyrażenia opinii dotyczą-
cej przedłużenia na czas nieoznaczony 
dzierżawy gruntów z dotychczasowymi 

dzierżawcami – Rada pozytywnie zaopi-
niowała przedłużenie na czas nieoznaczo-
ny dzierżawy trzech działek z dotychcza-
sowymi dzierżawcami. Opinia Rady jest 
niezbędna, aby zgodnie z uchwałą doty-
czącą zasad nabywania, zbywania i obcią-
żania nieruchomości oraz ich wydzierża-
wiania lub wynajmowania, Burmistrz miał 
możliwość zawarcia umów na okres po-
wyżej 10 lat.

• w sprawie wprowadzenia zmian w 
budżecie miasta na 2011 r. – wprowadzo-
no dodatkowe dochody w kwocie 48 000 
zł (14 000 zł w rozdziale – plany zagospo-
darowania przestrzennego, 34 000 zł do-
tacja Powiatu Leżajskiego) oraz zmniejszo-
no plan subwencji oświatowej w kwocie 
105 102 zł. Zmiany te zostały odzwiercie-
dlone po stronie wydatków budżetowych, 
gdzie dodatkowo w dziale oświata zmniej-
szono plan wydatków bieżących w kwocie 
60 000 zł z przeznaczeniem na wprowa-
dzenie nowego zadania inwestycyjnego – 
dużego projektu oświatowego, celem zło-
żenia wniosku o dofinansowanie unijne. 
Ponadto na wniosek Komisji Rada wpro-
wadziła nowy tytuł inwestycyjny „budowa 
ul. Łąkowej” w kwocie 125 000 zł, przeno-
sząc na ten cel środki z zadania „budowa 
parkingu przy ul. Warszawskiej”.

• w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk 
na lata 2011–2016 – w związku z brakiem 
perspektyw uzyskania pomocy finanso-
wej na wcześniej planowane do realizacji 
zadania inwestycyjne, dofinansowane z 
środków zewnętrznych, dokonano ureal-
nienia Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
poprzez zmniejszenie dotychczas progno-
zowanych dochodów majątkowych moż-
liwych do uzyskania w latach 2012–2014, 
w tym także dochodów bieżących w łącz-
nej wysokości 9 654 800 zł oraz wprowa-
dzono zmiany w treści uchwały zgodnie z 
sugestiami Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Rzeszowie.

• w sprawie ogłoszenia tekstu jedno-
litego uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Miasto Leżajsk na lata 2011–2016 – 
w konsekwencji wyżej podjętej uchwa-
ły Rada ogłosić tekst jednolity Wielolet-
niej Prognozy Finansowej uwzględniają-
cy przyjęte zmiany.

• w sprawie wygaśnięcia mandatu 
radnego Miasta Leżajska – na skutek re-

zygnacji z mandatu radnego Marka Kara-
kuły, w związku z powołaniem go na sta-
nowisko Zastępcy Burmistrza, Rada zgod-
nie z ustawą ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw podjęła uchwałę o wygaśnię-
ciu mandatu radnego Miasta Leżajska w 
okręgu wyborczym nr 1. Po otrzymaniu 
tej uchwały Wojewoda Podkarpacki usta-
li termin wyborów uzupełniających, które 
muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy.

• w sprawie zmiany ustalenia diet dla 
radnych Rady Miejskiej w Leżajsku – w 
obowiązującej od 2006 r. uchwale uchy-
lony został paragraf 3 dotyczący upoważ-
nienia przewodniczącego Rady do doko-
nywania czynności z zakresu prawa pracy 
wobec burmistrza za wyjątkiem wynagro-
dzenia (sprawa ta została szczegółowo ure-
gulowana w ustawie o pracownikach samo-
rządowych z 2008 r.), a w paragrafie 4 wska-
zany został wiceprzewodniczący Rady Ma-
rek Kwieciński do określania terminu, miej-
scowości rozpoczęcia i zakończenia podró-
ży służbowej przewodniczącego Rady Miej-
skiej. Wysokość diet pozostała bez zmian.

• w sprawie uchwalenia Miejskiego 
Programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie i narkomanii 
w mieście Leżajsku na rok 2011. – Rada 
przyjęła Program określający lokalną stra-
tegię w zakresie profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych. W bieżą-
cym roku na ten cel, podobnie jak w ubie-
głym, została przeznaczona kwota 330 000 
zł, pochodząca w całości z opłat za korzy-
stanie z zezwoleń na sprzedaż napojów al-
koholowych. (szczegóły na str. 12–13)

• w sprawie powierzenia Gminie Miastu 
Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsłu-
gi osób nietrzeźwych dowiezionych z tere-
nu miasta Leżajska – Rada podjęła nową 
uchwałę w przedmiotowej sprawie, uchy-
lając uchwałę podjętą w grudniu 2010 r., 
która dotyczyła obsługi osób nietrzeźwych 
dowiezionych z terenu miasta Leżajska, ale 
tylko będących jego mieszkańcami. Nowa 
uchwała nie zawiera tego zapisu, co umoż-
liwi Burmistrzowi podpisanie porozumienia 
z Izbą Wytrzeźwień w Rzeszowie.

Ponadto na tej sesji Rada przyjęła:
• sprawozdanie z realizacji Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie i Narkomanii 
w mieście Leżajsku za rok 2010,

• sprawozdanie z działalności Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 r.

• informację o zgłoszonych żądaniach 
i wydanych decyzjach związanych z 
uchwaleniem planów miejscowych albo 
ich zmianą oraz zmiany w planach pracy 
Komisji stałych Rady Miejskiej na 2011 r.

C. Turosz
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 informator urzędowy
Miejski program profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

i narkomanii w mieście Leżajsku na 2011 rok
Nadużywanie oraz uzależnienie od alkoholu 

jest jednym z zasadniczych problemów zdrowot-
nych w wielu krajach, także i w Polsce. Większość 
osób nadużywających czy uzależnionych nie leczy 
się, a wielu spośród nich nie jest świadoma, że już 
dawno przekroczyła próg szkodliwego używania 
tej substancji. Nadużywanie alkoholu prowadzi 
nie tylko do poważnych problemów społecznych 
czy zdrowotnych w życiu jednostki, ale powodu-
je także szkodliwe następstwa natury emocjonal-
nej, społeczno-ekonomicznej na poziomie rodzi-
ny i społeczeństwa.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie i Narkomanii na 2011 
rok określa lokalną strategię w zakresie profilak-
tyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indy-
widualnych wynikających z używania alkoholu i 
substancji psychoaktywnych. Program jest konty-
nuacją zadań realizowanych w latach ubiegłych. 
Adresowany jest do wszystkich grup społecz-
nych w jakikolwiek sposób związanych z proble-
mem alkoholowym, bądź zagrożonych prawdo-
podobieństwem jego wystąpienia. Określa kie-
runki podejmowanych działań w zakresie pro-
filaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych. Zadania te określone są w ustawach:   z 
dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. 
Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),  z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 
Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)  z 
dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemo-
cy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493),  z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.).

Zadania te mają być realizowane przez od-
powiednie kształtowanie polityki społecznej, w 
szczególności: tworzenie warunków sprzyjających 
realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje 
do powstrzymywania się od spożywania alkoholu; 
działalność wychowawczą i informacyjną; ogra-
niczanie dostępności do alkoholu; leczenie, re-
habilitację i reintegrację osób uzależnionych od 
alkoholu a także zapobieganie negatywnym na-
stępstwom nadużywania alkoholu i ich usuwa-
nie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 
Dlatego też działania w zakresie zapobiegania i 
rozwiązywania problemów alkoholowych, prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie i narkomanii 
są przedmiotem szczególnej troski ze strony 
organów administracji rządowej i samorządo-
wej. Potwierdzeniem rangi problematyki zwią-
zanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi jest 
przyjęty przez Radę Ministrów Narodowy Pro-
gram Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na lata 2011–2015. Program za-
kłada działania promujące świadomość istnie-
jącego prawa oraz propagujące postawy i za-
chowania zgodnie z nim, działania ograniczające 
dzieciom i młodzieży dostęp do środków psycho-
aktywnych oraz promowanie w lokalnym środo-
wisku wspomnianych inicjatyw. W latach 1998– 
–2000 wielkość spożycia napojów alkoholowych 
utrzymywała się na podobnym poziomie, nie-
znacznie powyżej 7 l w przeliczeniu na stupro-
centowy alkohol na jednego mieszkańca. Lata 
2001 i 2002 to spadek spożycia do poziomu 6,63 

i 6,93 l. Jednak od roku 2003 (po obniżce akcy-
zy na napoje spirytusowe w roku 2002) notuje 
się stały, wyraźny wzrost ilości wypijanego alko-
holu, aż do 9,58 l w 2008 r. Na początku 2009 r. 
podniesiono akcyzę na napoje spirytusowe (o 
ok. 9%) oraz wino (o ok. 16,5%), a w marcu na 
piwo (o 13,6%). Wielkość spożycia (obliczenia 
własne Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na podstawie danych 
GUS – dostawy poszczególnych towarów na ry-
nek kraju) zmniejszyła się do 8,52 l 100% alko-
holu na jednego mieszkańca, czyli o ponad 1 litr 
w odniesieniu do roku poprzedniego. Na uwagę 
zasługuje obserwowana od kilku lat zmiana w 
strukturze spożycia alkoholu w Polsce. Niepokoi 
przede wszystkim to, że ponad 1/3 konsumpcji 
przypada w ostatnich latach na wyroby spiry-
tusowe i proporcja ta stale się zwiększa. Wzrost 
ten następuje głównie kosztem wina. Piwo sta-
nowi blisko 55% spożywanego alkoholu. Dia-
gnoza problemów alkoholowych służy przede 
wszystkim dostosowaniu lokalnej polityki wo-
bec alkoholu do lokalnych potrzeb. O skali pro-
blemów alkoholowych na terenie Miasta Leżaj-
ska dowiadujemy się z danych takich instytucji 
jak: Policji, Poradni Leczenia Uzależnień, Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Izby Wytrzeźwień, 
Sądu, placówek oświatowych.

Należy sobie zadać pytanie, jak na tle tych da-
nych ogólnokrajowych kształtuje się sytuacja w 
naszym mieście.

Jak wynika z informacji uzyskanych z Komen-
dy Powiatowej Policji w Leżajsku, w roku 2010 
w ramach codziennych zadań prewencyjnych 
ukierunkowanych na utrzymanie należytego 
stanu porządku i bezpieczeństwa na terenie 
miasta leżajska funkcjonariusze Policji interwe-
niowali 778 razy wobec zakłóceń spokoju i po-
rządku publicznego w tym:
 346 w miejscach publicznych,
  192 interwencji domowych (w tym 34 

przypadkach uruchomiono procedury niebie-
skiej karty),
 240 razy w innych miejscach.
W wyniku powyższych interwencji izolowa-

no z miejsc publicznych i zamieszkania osoby 
nietrzeźwe w tym odkonwojowano (doprowa-
dzono):
 do izby wytrzeźwień 27 osób,
 do pomieszczeń policyjnych dla osób za-

trzymanych 19 osób.
Zjawisko nadużywania alkoholu można zali-

czyć do takiego rodzaju patologii, która stała się 
niemal chorobą społeczną. Alkohol jest jednym 
z poważniejszych czynników kryminogennych. 
Nietrzeźwi sprawcy dopuścili się 69 przestępstw 
drogowych, prowadzenie pojazdu w stanie nie-
trzeźwości a także byli sprawcami bójek i pobić 
oraz kradzieży i włamań. Za wykroczenia zwią-
zane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym 
popełnione przez osoby znajdujące się w sta-
nie po użyciu alkoholu sporządzono 14 wnio-
sków o ukaranie do Sądu w Leżajsku. W związku 
z naruszeniem przepisów ustawy o wychowa-
niu w trzeźwości – spożywanie alkoholu w miej-
scach niedozwolonych na terenie miasta Leżaj-
ska – do Sądu Rejonowego zostało skierowa-

nych 76 wniosków o ukaranie oraz nałożono 53 
mandaty karne. Ogólnie na terenie miasta Le-
żajska w 2010 roku stwierdzono 9 przestępstw 
z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – po-
siadanie środków odurzających. W Wydziale Ro-
dzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Leżaj-
sku w 2010 roku wobec 10 pełnoletnich osób 
zamieszkałych na terenie miasta Leżajska wy-
dano postanowienie o zastosowaniu obowiąz-
ku leczenia odwykowego w związku z ich uza-
leżnieniem od alkoholu. W stosunku do 9 osób 
prowadzono natomiast postępowanie, mające 
na celu zmianę wcześniej orzeczonej formy le-
czenia odwykowego – na leczenie w zakładzie 
stacjonarnym bądź niestacjonarnym.

W roku 2010 z Poradni Leczenia Uzależnień 
w Leżajsku z terapii uzależnień od alkoholu ko-
rzystało 53 osoby w tym 44 mężczyzn i 9 ko-
biet. Również opieką w Poradni objęto 14 osób 
współuzależnionych. Pod opieką Poradni pozo-
stają również 3 osoby uzależnione od narkoty-
ków.

Celem strategicznym Programu jest ograni-
czenie na terenie miasta Leżajska występowa-
nia negatywnych zjawisk, będących konsekwen-
cją nadużywania alkoholu. W celu przeciwdzia-
łania zjawiskom patologicznym i zahamowania 
ich wzrostu, Rada Miejska w Leżajsku za najważ-
niejsze uznaje następujące działania:

1. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 
dla dzieci z rodzin patologicznych (5 razy w ty-
godniu po 4 godziny dziennie) wg programu za-
twierdzonego przez Burmistrza Miasta Leżajska. 
Dzieci, uczęszczające do świetlicy, winny otrzy-
mywać posiłki (podwieczorki). W pracy świetlicy 
należy uwzględnić włączanie dziecka w działa-
nia różnorodnych kół zainteresowań, grup roz-
wojowych w pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia, 
zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami 
dziecka. Osoby, prowadzące zajęcia w świetlicy, 
powinny systematycznie uczestniczyć w orga-
nizowanych szkoleniach specjalistycznych. Dla 
dzieci uczęszczających do świetlicy winny być 
organizowane wycieczki edukacyjne.

2. Realizacja w szkołach podstawowych i Gim-
nazjum Miejskim programów edukacyjno-infor-
macyjnych, wpływających na postawy i umie-
jętności ważne dla zdrowia i trzeźwości, z udzia-
łem funkcjonariuszy Policji, psychologów, tera-
peutów uzależnień, uczniów, nauczycieli, wy-
chowawców, pedagogów oraz rodziców.

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

4. Organizowanie przez szkoły, palcówki kul-
turalne i organizacje młodzieżowe imprez pro-
mujących krzewienie trzeźwości i abstynencji 
oraz zdrowego stylu życia (z udziałem m.in. li-
derów młodzieży szkolnej, harcerzy i wolonta-
riuszy).

5. Organizowanie w leżajskich szkołach kon-
kursów literackich, malarskich, plastycznych, 
dotyczących profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych, przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie i narkomanii, oraz wystaw po-
konkursowych. Najciekawsze prace literackie 
winny być publikowane na łamach „Biuletynu 
Miejskiego”, a laureaci konkursów winni otrzy-
mywać nagrody i wyróżnienia.

6. Podejmowanie działań mających na celu 
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – współ-
praca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej.

7. Publikowanie w lokalnych mediach („Biu-
letyn Miejski”, strona internetowa Urzędu Miej-
skiego) regularnych informacji na temat proce-
dury – „Niebieskich kart”, tak aby jak najwię-
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cej osób dowiedziało się o ich istnieniu oraz aby 
motywowało to odpowiednie służby do posłu-
giwania się tą procedurą.

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

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

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

a) tzw. specjalistyczne (przez zespół w skła-
dzie: specjalista terapii uzależnień, psycholog i 
prawnik) przynajmniej dwa razy w miesiącu w 
godzinach popołudniowych (każdy pierwszy i 
trzeci poniedziałek miesiąca).

Dyżurujący poza udzielaniem porad diagno-
zować winni sytuację całej rodziny tj. ustalać ja-
kie dysfunkcje występują w danej rodzinie np.: 
przemoc, zaniedbywanie dzieci, pijące nasto-
latki. Dyżurujący planować będą pomoc dla 
wszystkich członków rodziny.

b) dyżury w pozostałe poniedziałki miesią-
ca w godzinach popołudniowych prowadzone 
przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych i innych specja-
listów.

11. Punkt Konsultacyjny winien współpraco-
wać z placówkami lecznictwa odwykowego, a 
zwłaszcza Poradni Leczenia Uzależnień w Le-
żajsku.

12 Doposażenie Punktu w profesjonalne ma-
teriały edukacyjno-informacyjne (programy na 
kasetach video, książki, broszury, informatory, 
ulotki i plakaty), które winny być wykorzystane 
do realizacji niniejszego programu i udostępnia-
ne na miejscu osobom zainteresowanym.

13. Rozszerzanie informacji o działalności 
Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Pro-
filaktyki Uzależnień, mieszczącego się w budyn-
ku Centrum Informacji Turystycznej w Leżajsku 
o możliwościach uzyskiwania bezpłatnych po-
rad specjalistycznych udzielanych przez praw-
nika, wykwalifikowanego terapeutę uzależnień 
i psychologa.

14. Udział miasta w ogólnopolskiej kampanii 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowanej przez 
Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Ra-
diowych. Kampania ta jest programem eduka-
cyjnym adresowanym do młodzieży szkół pod-
stawowych i gimnazjów jak również dorosłych 
konsumentów napojów alkoholowych.

15. Promowanie działań edukacyjnych i pro-
filaktycznych ukierunkowanych na ograniczanie 
zjawiska picia alkoholu przez kobiety w ciąży.

16. Wspieranie organizowania różnorodnych 
form spędzania wolnego czasu, rozwijania za-
miłowań i zainteresowań oraz wzbogacanie po-
zalekcyjnej oferty dla dzieci i młodzieży (poza-
lekcyjne zajęcia sportowe, zespoły i kluby zain-
teresowań itp.).

17. Wspieranie działalności Izby Wytrzeźwień 
w Rzeszowie w zakresie realizacji dodatkowych 
programów profilaktycznych skierowanych do 
osób zatrzymanych w Izbie (np.: rozmowy inter-
wencyjno-motywujące z zatrzymanymi spraw-
cami przemocy domowej.

18. Organizowanie przez szkoły, MCK, orga-
nizacje sportowe imprez rozrywkowych i re-

kreacyjno-sportowych dla młodzieży (np.: w 
ramach obchodów Dni Leżajska, Dnia Dziecka 
oraz przy innych okazjach).

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

20. Organizowanie badań i sondaży lokal-
nych, diagnoz i ekspertyz pozwalających oce-
nić aktualny stan problemów alkoholowych i 
narkomanii.

21. Zorganizowanie w Miejskim Centrum Kul-
tury choinki noworocznej dla 130 dzieci z rodzin 
z problemem alkoholowym wytypowanych 
przez MOPS i pedagogów szkolnych.

22. Dofinansowanie kosztu pobytu 30 dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych na 10-dniowym obo-
zie wypoczynkowo-terapeutycznym w okresie 
wakacji szkolnych.

23. Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych powinna odbywać re-
gularne posiedzenia (przynajmniej raz w kwar-
tale) i realizować swój program działania obej-
mujący zadania wynikające z ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Miejskie-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na rok 2011.

24. Wysokość wynagrodzenia za udział w po-
siedzeniach Komisji wynosić będzie 60 zł za jed-
no posiedzenie, natomiast wysokość wynagro-
dzenia ryczałtowego Przewodniczącego Komisji 
wynosić będzie 2000 zł (brutto) rocznie.

25. Członkowie Miejskiej Komisji ds. Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych i oso-
by współpracujące z Komisją, a zwłaszcza pe-
dagodzy i terapeuci uzależnień winni uczestni-
czyć w organizowanych kursach i szkoleniach 
specjalistycznych.

26. Komisja powinna prowadzić rozmowy 
profilaktyczno-ostrzegawcze z osobami uza-
leżnionymi od alkoholu i narkotyków w celu 
wstępnego motywowania ich do poddania się 
terapii odwykowej.

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

28. Rozszerzenie współpracy z Komendą Po-
wiatową Policji w celu zwiększenia liczby kon-
troli kierowców pod względem trzeźwości i 
wspomaganie Policji w tym zakresie np.: zakup 
alkomatów, testerów na obecność substancji 
odurzających w organizmie, dostarczenie ma-
teriałów edukacyjnych dla kierowców.

29. Zorganizowanie narad i spotkań z udzia-
łem przedstawicieli instytucji stykających się na 
co dzień z rozmaitymi formami problemów al-
koholowych (służba zdrowia, pomoc społeczna, 
Prokuratura, Caritas, dyrektorzy szkół, pedago-
dzy szkolni, psycholodzy oraz przedstawiciele 
mediów lokalnych, handlu, klubów i organiza-
cji sportowych) dotyczących profilaktyki uzależ-
nień, przemocy w rodzinie, społecznych kosz-
tów używania alkoholu i narkotyków oraz stwo-
rzenia lokalnej koalicji profilaktycznej.

30. Zorganizowanie kursów i szkoleń mło-
dzieży szkolnej, rodziców i pedagogów w za-
kresie przeciwdziałania narkomanii.

31. Doposażenie placówek działających na 
rzecz profilaktyki uzależnień w pomoce nie-

zbędne do prowadzenia zajęć terapeutycz-
nych.

32. Systematyczne publikowanie w lokalnych 
mediach („Biuletyn Miejski”), informacji i mate-
riałów dotyczących profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych, przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie oraz narkomanii, szko-
dliwości nadużywania alkoholu, palenia tytoniu 
i używania substancji psychoaktywnych. Uka-
zywanie problemów przestępczości związanej 
z alkoholem i narkomanią. W „Biuletynie Miej-
skim” należy wprowadzić stałą rubrykę poświę-
coną tej problematyce.

33. Przeprowadzanie okresowych kontroli 
przestrzegania zasad obrotu napojami alkoho-
lowymi przez podmioty, posiadające zezwole-
nia na sprzedaż tych napojów. W trakcie kon-
troli szczególna uwaga powinna być zwrócona 
na przestrzeganie przepisów, dotyczących za-
kazu sprzedaży alkoholu i wyrobów tytonio-
wych osobom niepełnoletnim. W skład zespołu 
kontrolnego powinni wchodzić między innymi 
upoważnieni przedstawiciele Miejskiej Komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Straży Miejskiej i Komendy Powiatowej Policji 
w Leżajsku.

Zespół kontrolny winien przedkładać proto-
koły z przeprowadzonych kontroli wraz ze sto-
sownymi wnioskami Burmistrzowi Leżajska.

34. Wspomaganie działalności instytucji, sto-
warzyszeń i organizacji społecznych w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-
holowych, wychowania w trzeźwości i absty-
nencji.

35. Dofinansowanie realizacji zadań objętych 
Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych na 2011 r. przez 
instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne w 
kwocie 220 tys. zł.

36. W celu zapewnienia skutecznej realizacji 
niniejszego Programu winna być zacieśniona 
współpraca i współdziałanie Miejskiej Komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
z ZOZ, Poradnią Leczenia Uzależnień, służbami 
Starostwa Powiatowego, Sądem Rejonowym, 
Prokuraturą Rejonową, Powiatową Komendą 
Policji, Poradnią Psychologiczno-Pedagogicz-
ną, Parafiami Kościoła Rzym.-Kat. w Leżajsku, 
wszystkimi typami szkół, MOPS, Klubem spor-
towym „POGOŃ”, MCK, Powiatowym Inspekto-
rem Sanitarnym, Komendą ZHP, jednostkami 
upowszechniania kultury i organizacjami spor-
towymi w zakresie profilaktyki, rozwiązywania 
problemów alkoholowych, przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i narkomanii oraz promo-
cji zdrowia i trzeźwych obyczajów.

37. Niniejszy program winien być wydany w 
formie broszurowej i upowszechniony w sposób 
zwyczajowo przyjęty na terenie miasta.

38. Na realizację zadań przewidzianych w ni-
niejszym programie przeznacza się środki finan-
sowe w wysokości 330 tys. zł, pochodzące z 
opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych, w tym 6 tys. zł na prze-
ciwdziałanie narkomanii.

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

40. Koordynatorem niniejszego Programu 
będzie Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilakty-
ki Uzależnień w ścisłej współpracy z Miejską 
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych.
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 spotkania informator urzędowy
UCHWAŁA Nr VI/19/11

Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 7 kwietnia 2011 r

w sprawie ustalenia planu sieci publicz-
nych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Miasto Leżajsk oraz określenia gra-
nic ich obwodów

Działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co 
następuje:

§ 1
Ustala się plan sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Mia-
sto Leżajsk oraz określa się granice ich ob-
wodów:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikoła-
ja Kopernika w Leżajsku, ul. Grunwaldzka 
1, do której obwodu należą ulice: Akacjo-
wa, Blacharska, Bławatkowa, Błonie, Bocz-
na Moniuszki, Burmistrzów Zawilskich, Dol-
na, 28 Maja, Fiołkowa, Furgalskiego, Garn-
carska, Górna, Grunwaldzka, Irysowa, Jaro-
sławska, Klonowa, Konwaliowa, Kpt. Kuczka, 
Krokusowa, Krótka, Kwiatowa, Lipy, Mickie-
wicza do nr 33 włącznie, Moniuszki, Nizin-
na, Ogrodowa, Piekarska, Plac Jaszowskiego, 
Plac Targowy, Podzwierzyniec, Ppłk. L. Wię-
cława „Śląskiego”, Reymonta, Rynek, Rze-
szowska, Sandomierska, Sikorskiego, Spo-
kojna, Sportowa, Studzienna, Szkolna, Szy-
manowskiego, Św. Jadwigi Królowej, Targo-
wa, Tulipanowa, Wałowa, Wierzbowa, Zmu-
liska, Żwirki i Wigury.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysła-
wa Broniewskiego w Leżajsku, ul. Mickie-
wicza 51, do obwodu której należą ulice: Br. 
Śniadeckich, Chrobrego, Jagiełły, K.K. Ba-
czyńskiego, Kołłątaja, Kopernika, M. Curie-
Skłodowskiej, Mickiewicza od nr 34 do nr 
69 włącznie, Plac Dworcowy, Podolszyny, 

Polna, Sanowa, Słowackiego, Spółdzielcza, 
Staszica, Witosa.

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ks. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku, ul. 11 
Listopada 8, do obwodu której należą ulice: 
Armii Krajowej, Bernardyńska, Borki, Boro-
nia, Broniewskiego, Długa, Fabryczna, Fran-
ciszkańska, Hutnicza, 11 Listopada, Iwaszkie-
wicza, J. Brzozy, J. Kossaka, Kąty, Kilińskiego, 
Klasztorna, Kochanowskiego, Konopnickiej, 
Kościuszki, Kraszewskiego, Ks. Cz. Brody, Le-
śna, Leśników, Łąkowa, Matejki, Mickiewicza 
od nr 70, Narodowej Organizacji Wojskowej, 
Nowińskiego, Odległa, Opalińskiego, Orzesz-
kowej, Paderewskiego, Plac Mariacki, Podle-
śna, Popiełuszki, Prusa, Przemysłowa, Puła-
skiego, Reja, Siedlanka, Sienkiewicza, Sło-
neczna, Sosnowa, Szopena, Św. Jana z Du-
kli, T. Michałka, Tuwima, Warszawska, Wy-
spiańskiego, Zielona, Żeromskiego.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Leżajska.

§ 3
Traci moc Uchwała Nr XXVI/217/01 Rady 

Miejskiej w Leżajsku z dnia 10 lutego 2001 r. 
w sprawie określenia obwodu publicznej 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Ko-
pernika w Leżajsku, ul Grunwaldzka 1 oraz 
Uchwała Nr XXVI/218/01 Rady Miejskiej w 
Leżajsku z dnia 10 lutego 2001 r. w sprawie 
określenia obwodu publicznej Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskie-
go w Leżajsku, ul Mickiewicza 51.

§ 4
W uchwale Nr XXVI/216/01 Rady Miejskiej 

w Leżajsku z dnia 10 lutego 2001 r. w spra-
wie założenia i organizacji publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Leżajsku, ul. 11 Listopa-
da 8 skreśla się § 3.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Podkarpackiego.

UCHWAŁA Nr VI/30/11
Rady Miejskiej w Leżajsku

z dnia 7 kwietnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, przeciwdziałania przemo-
cy w rodzinie i narkomanii w mieście Le-
żajsku na rok 2011

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

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co 
następuje:

§ 1
Uchwala się Miejski Program profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i nar-
komanii w mieście Leżajsku na rok 2011, sta-
nowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzo-

wi Leżajska.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogło-
szeń w Urzędzie Miejskim w Leżajsku oraz w 
Biuletynie Miejskim.

Dialog społeczny Grupy Żywiec

Sesja w Browarze
Rok 2011 jest dla Grupy Żywiec okre-

sem bardzo ważnym pod względem po-
znania potrzeb mieszkańców miast, w 
których funkcjonują jej browary. W związ-
ku z tym w poszczególnych miastach or-
ganizuje spotkania, starając się poznać 
problemy i potrzeby społeczności, wśród 
której egzystuje.

7 marca br. odbyło się spotkanie przed-
stawicieli Grupy Żywiec i Browaru w Leżaj-
sku z przedstawicielami samorządu miasta 
i powiatu leżajskiego, organizacji pozarzą-
dowych, placówek oświatowych, polityków, 
pracowników kultury, mieszkańców Leżaj-
ska dotyczące wspólnego określenia zakre-
su potrzeb i wzajemnej współpracy. Spo-
tkanie to odbyło się w Muzeum Ziemi Le-
żajskiej.

W pierwszej części wystąpił z wykładem 
prof. Witold Orłowski. Następnie odbyły się 
dyskusje w trzech grupach tematycznych. 
Nad ich przebiegiem czuwał zespół eksper-
tów z firmy PriceWaterhouseCoopers, który 
później opracował raport podsumowujący 
sesję dialogową.

Ogólnie można powiedzieć, że potwier-
dziły się wzajemne zależności między po-
trzebami mieszkańców miasta i zakładu 
pracy w nim funkcjonującego. Mieszkańcy 
poszukują miejsc pracy, zatrudnienia, za-
kład – odciśnięcia swej obecności w mie-
ście i okolicy.

Browar w Leżajsku od lat wspiera wiele 
cennych i różnorodnych inicjatyw w regio-
nie, angażuje się w życie miasta i powiatu. 
W Leżajsku jest głównym sponsorem klu-
bu sportowego „Pogoń” a także wielkich 
imprez kulturalnych, jak: Dni Leżajska oraz 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organo-
wej i Kameralnej i wielu innych. Z tego po-
wodu zresztą przed kilkoma laty otrzymał 
tytuł „Mecenasa kultury”.

Dialog społeczny – sesja w Browarze z 
pewnością przyczyni się do jeszcze lepsze-
go zrozumienia wzajemnych relacji i chęci 
wspierania cennych inicjatyw.

(bwl)
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 w MCK

Walentynkowy 
wieczór poezji

W niedzielę, 13 lutego br. w Miejskim Centrum 
Kultury odbył się Walentynkowy Wieczór Poezji. Spo-
tkanie miało charakter niezwykle kameralny, uczest-
niczyli w nim poeci, a także miłośnicy poezji z Leżaj-
ska i okolic.

Bohaterami wieczoru byli Dorota Kwoka i Stach Ożóg – 
poeci znani nie tylko ze wspaniałych tekstów, ale także z 
fantastycznych interpretacji głosowych. Wstępem do recy-
tacji uczynili wymowną etiudę z różami.

Wśród publiczności, zgromadzonej tego dnia w MCK w 
Leżajsku, znaleźli się znamienici goście – władze miasta i 
gminy. Wszyscy mogli na chwilę zadumać się i zasłuchać 
w twórczości Doroty Kwoki, w interpretacji własnej autor-
ki oraz Stacha Ożoga.

Usłyszeliśmy także w tym dniu wiersze autorów zrzeszo-
nych w Klubie Leżajskich Poetów „Na marginesie” oraz kla-
sykę – „Najpiękniejsze wiersze o miłości” wykonane przez 
aktorów Grupy Teatralnej Baratario. Oprawę muzyczną za-
pewniły solistki Grupy Wokalnej Meritum, a także wspólne 
siły Zespołu RLE oraz Zamszowej Pufy. Muzyka dopełniła ca-
łości, tworząc niepowtarzalny klimat, który na długo pozo-
stanie w pamięci uczestników.

Organizatorzy przygotowali dla gości niespodziankę w 
postaci losowania darmowego karnetu na zabawę karnawa-
łową dla dwóch osób. Szczęśliwcy gościli w murach MCK 5 
marca br. na zabawie, która stała się już lokalną tradycją.

(am)
Fot. P. Drążek

Dzień Kobiet na wesoło
Aby uczcić najpiękniejsze święto dedykowane ko-

bietom, Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku zorga-
nizowało nietypowy koncert kabaretowy.

Dodatkową atrakcję stanowiły wyświetlane fragmenty Pol-
skiej Kroniki Filmowej.

Podczas jednego z koncertów (ponieważ ze względu na 
duże zainteresowanie organizatorzy powtórzyli koncert) wy-
stąpił także Klub Seniora z programem „Kto ma tyle wdzięku, 
co ja? – czyli seniorki na wybiegu”.

Na koniec koncertu wszystkie Panie wzięły udział w loso-
waniu atrakcyjnych nagród ufundowanych przez salony ko-
smetyczne, fryzjerskie i restauracje z Leżajska.

Dzień Kobiet na wesoło to kolejna bardzo udana impre-
za oparta na występach artystów lokalnych. Okazuje się bo-
wiem, że można robić naprawdę dobre rzeczy we własnym 
środowisku lokalnym, bez sięgania po wielkie nazwiska.

Serdeczne podziękowania kierujemy dla firm: Salon ko-
smetyczny „Perła”, Salon Urody VENUS, Gabinet Kosmetyczny 
Narcyz, Drogeria Lady, Usługi Kosmetyczo-Solaryjne „Afro-
dyta”, Salon Fryzjerski Ewy Kaduk-Mul, Gabinet Rehabilitacji 
Paweł Czekirda, Pub Legenda, PPHU „Delfinek” oraz Zakład 
Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

(am)
Fot. W. Padowski

Zespół Pieśni i Tańca 
„SAN” dla osób 
dorosłych!

To nieprawda, że tańca uczyć mogą się tylko dzie-
ci! Aby to udowodnić powstaje Zespół Tańca Ludowe-
go dla dorosłych.

Zapraszamy osoby które zainteresowane są tańcem. Za-
równo te, które w młodości tańczyły, jak i te które swoją przy-
godę z tańcem, muzyką, śpiewem dopiero chcą rozpocząć. Za-
jęcia odbywać będą się w każdą środę, o godzinie 19.30. w 
MCK w Leżajsku. Choreografem jest Rafał Dyrda, który umie-
jętności i doświadczenie zdobył podczas 15 lat działalności w 
Studenckim Zespole Pieśni i Tańca „Połoniny”.

Grupa dopiero się formuje dlatego wszystkich chętnych 
miłośników poleczki walczyka, oberka, poloneza… zapra-
szamy do Miejskiego Centrum Kultury.

Opiekun: Elżbieta Majcher
Tel. 17 242 11 34 w. 38

Spotkanie z J. Fąfarą
27 marca br. w Bibliotece Publicznej im. Stanisła-

wa Wyspiańskiego w Leżajsku odbyło się spotkanie z 
cyklu „Poznajemy twórców słowa”.

Gościem wieczoru był Jerzy Fąfara - rzeszowski poeta, 
prozaik, autor słuchowisk, wykładowca, wydawca – dyrek-
tor Podkarpackiego Instytutu Książki i Marketingu. Zapre-
zentował on album „Chasydzi w Leżajsku”, poświęcony ca-

dykowi Elimelechowi oraz pielgrzymującym do jego grobu 
Żydom z całego świata. Całości albumu w wersji polsko-an-
gielsko-niemieckiej dopełniają znakomite fotografie autor-
stwa Adama Krzykwy. Spotkanie zbiegło się z 225 rocznicą 
śmierci cadyka Elimelecha.

Podczas spotkania odbyła się również promocja książki 
pt. „18 znaczy życie rzecz o Józefie Szajnie”. Książka Fąfary 
opowiada m.in. o pobycie Szajny w Auschwitz. – Tytuł „18 
znaczy życie” ma swoje korzenie w talmudyzmie. Józef Szajna, 
kiedy przybył do Auschwitz, otrzymał numer 18729. Podczas 
wizyty w Izraelu, już po wojnie, dowiedział się, że pierwsze 
dwie cyfry wytatuowanego numeru, zapisane alfabetem he-
brajskim symbolizują „życie “. Józef Szajna wielokrotnie wspo-
minał, że był skazany na śmierć, ale potem skazano go na ży-
cie. Pewnego dnia stwierdził, że może wspiąć się na Pałac Kul-
tury w Warszawie, skoczyć z ostatniego piętra i… przeżyć” 
– wyznał autor.

Spotkanie z Jerzym Fąfarą uprzyjemnił występ solistek 
grupy Meritum z MCK w Leżajsku.

(jk)

„Ogary 2011”
W dniach 25–27 marca br. odbyły się I Leżajskie Mar-

sze na Orientację „Ogary 2011”, zorganizowane przez 
SKKT przy Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku.

Zawody odbyły się w ramach II rundy Pucharu Podkar-
pacia w Marszach na Orientację. Impreza doszła do skutku 
dzięki zaangażowaniu grupy szczodrych sponsorów: Sta-
rosty Leżajskiego, Burmistrza Leżajska, Urzędu Gminy Le-
żajsk, Nadleśnictwa Leżajsk, BMF Polska, Browaru w Leżaj-
sku, Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Leżajsku oraz 
sklepowi „Egzotyk” i FH Centrum „Motozbyt”. Pomimo kapry-
śnej, typowo kalejdoskopowej deszczowo-gradowo-śnież-
nej aury, zawody przebiegły zgodnie z planem. Dwa pierw-
sze etapy rozgrywały się w malowniczych lasach koło Opa-
lenisk, natomiast trzeci, końcowy w Jelnej. Uczestnicy po-
dzieleni na trzy kategorie wiekowe (łącznie 160 osób) mie-
li zagwarantowany gorący posiłek w warunkach polowych 
oraz obiad przygotowany w głównej bazie w budynku Ze-
społu Szkół Technicznych w Leżajsku. W niedzielę, 27 mar-
ca ogłoszono wyniki: • kategoria TM (gimnazja): I miejsce – 
Karol Gongola, Adrian Łyko, II miejsce – Magdalena Lorenc, 
Karolina Mołdoch, III miejsce – Aleksandra Sobota, Izabela 
Mul – wszyscy z Woli Zarczyckiej, • kategoria TJ (szkoły po-
nad gimnazjalne oraz kluby): I miejsce – Dominik Ciebie-
ra, Mateusz Bielecki – Rzeszów, II miejsce – Maciej Kutyła, 
Karol Kabala z Kolbuszowskiego Klubu Turystycznego „Sa-
lamandra”, III miejsce Bartłomiej Herdyna, Aleksander Rej-
man - Zespół Szkół w Nowej Sarzynie, • kategoria TS (senio-
rzy): I miejsce – Andrzej Kusiak z SKGK „Przygoda” w Nowej 
Sarzynie, II miejsce – Łukasz Motylski a III miejsce – Paweł 
Michno – obaj z KKT „Salamandra” Kolbuszowa.

W ramach tegorocznych marszów przeprowadzony został 
Etap Historyczny poprowadzony ulicami Leżajska, w którym 
uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zabytkami Leżajska. 
Oto rezultaty: I miejsce – Ewelina Łoin, II miejsce – Adrian 
Łyko, III miejsce – Mateusz Bielecki.

Organizatorzy dziękują wszystkim za zaangażowanie i 
upowszechnianie imprez na orientacje. Zapraszamy na ko-
lejna edycje za rok.

(tp)

„Dzień Kobiet na wesoło” zaplanowany został jako impre-
za w stylu PRL, począwszy od biletów, zaprojektowanych na 
kształt kartek żywnościowych, aż po szklanki, w których po-
dawano parzoną kawę. Jak na najpiękniejsze święto Polski 
Ludowej przystało, były też rajstopy i goździki a także wie-
le innych atrakcji.

Kobiety, które tego dnia postanowiły świętować w Miej-
skim Centrum Kultury, a także nielicznie zgromadzeni męż-
czyźni, mieli szansę na wspaniały relaks i „masaż mięśni brzu-
cha” przy okazji. Olbrzymią dawkę zdrowego śmiechu zafun-
dowali bowiem członkowie Kabaretu Kopiuj – Wklej. Potencjał 
młodych artystów z Leżajska zadziwił wszystkich pod wzglę-
dem świeżości, nowatorstwa i dynamiki scenicznej.

Prócz kabaretu wystąpił także zespół muzyczny RLE – 
grupa, która ma już sporą rzeszę fanów w naszym regionie. 
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 dzień za dniem
MCK – Biblioteka Publiczna

w Leżajsku ogłasza
k o n k u r s  p o w i a t o w y  p t .

„Książka to przyjaciel, 
który nigdy nie zdradzi”

Przedstaw swojego książkowego przyjaciela 
w formie przestrzennej (maskotka, kukiełka, ma-
ska, kostium)

Regulamin konkursu
1. Organizator konkursu:

MCK – Biblioteka Publiczna w Leżajsku
2. Cel konkursu:
• Promocja czytelnictwa
• Popularyzacja książkowych postaci literackich
• Rozwijanie zdolności manualnych i twórczych
• Rozbudzanie zainteresowań, rozwijanie wy-

obraźni
3. Warunki uczestnictwa:
– w konkursie uczestniczyć mogą: dzieci, mło-

dzież, dorośli
– konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób 

zamieszkałych na terenie miasta i powiatu.
4. Kryteria oceny:

uczestnicy będą oceniani w kategoriach wie-
kowych:

1. Szkoły podstawowe
 • klasy I–III; • klasy IV–VI
2. Gimnazja
 • klasy I–III
3. Szkoły średnie
4. Osoby dorosłe

5. Zasady organizacyjne:
Pracę konkursową może wykonać wyłącznie 

1 osoba.
Uczestnik konkursu może wykonać tylko jed-

ną pracę.
Praca powinna być samodzielna i opisana (imię 

i nazwisko wykonawcy, klasa, adres i nazwa szko-
ły, imię i nazwisko opiekuna).
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opu-

blikowania nagrodzonych i wyróżnionych 
prac bez zgody autora.

7. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznacz-
ne z przyjęciem niniejszego regulaminu.

8. Prace konkursowe oceniać będzie niezależ-
ne Jury.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość po-
zostawienia prac na użytek Biblioteki.
Termin składania prac do MCK –Biblioteki Pu-

blicznej – do 28 kwietnia 2011 r.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród na-

stąpi w Bibliotece Publicznej w Leżajsku dnia 11 
maja 2011 r. z okazji „Tygodnia Bibliotek” ob-
chodzonego pod hasłem „Biblioteka zawsze po 
drodze, nie mijam – wchodzę”.

Informacji o konkursie udziela Biblioteka Pub-
liczna w Leżajsku, ul. Jarosławska 1, tel. 242-12-68; 
242-03-67

Konkurs w NKJO
Na przełomie lutego i marca w Nauczyciel-

skim Kolegium Języków Obcych w Leżaj-
sku odbył się coroczny międzypowiatowy kon-
kurs języka angielskiego dla uczniów klas 
maturalnych ze szkół średnich. Oprócz ogól-
nej znajomości języka angielskiego wymagana 
była wszechstronna wiedza o kulturze krajów 
anglosaskich. Pierwszy etap konkursu (przepro-
wadzony 15 lutego 2011 r.) wyłonił kilkunastu 
finalistów, którzy 4 marca br. spotkali się w go-
ścinnych murach NKJO w Leżajsku i przystąpili 
do decydującej rozgrywki.

Po bardzo wyrównanych zmaganiach języko-
wych i podliczeniu wszystkich punktów komi-
sja konkursowa wyłoniła laureatów i przyznała 
cenne nagrody. Pierwsze miejsce w konkursie 
zajęła Monika Ślanda (ZSL im. B. Chrobrego 
w Leżajsku), drugie miejsce wywalczył Krzysz-
tof Wójtowicz (ZSL im. B. Chrobrego w Leżaj-
sku), na trzecim miejscu znalazła się Magdale-
na Komisarz (I LO im. H. Sienkiewicza w Łań-
cucie). Cała zwycięska trójka otrzymała prome-
sy równoznaczne z możliwością otrzymania in-
deksu NKJO w Leżajsku. Dodatkowo finaliści 

konkursu i ich opiekunowie otrzymali dyplo-
my, cenne nagrody rzeczowe (torby, słowniki, 
podręczniki do nauki języka angielskiego) oraz 
upominki.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulu-
jemy sporej wiedzy językowej i kulturowej! Za-
praszamy do zgłębiania dalszych tajników języ-
ka angielskiego już po zdanej maturze w NKJO 
w Leżajsku. Zdjęcia z tegorocznego konkursu, 
jak i inne bieżące informacje dotyczące działal-
ności Kolegium (m.in. zasady i terminy ko-
lejnego naboru na I rok nauki) można zna-
leźć na stronie NKJO pod adresem www.nkjo.
lezajsk.pl.

P.S. Serdecznie dziękujemy wszystkim wy-
dawnictwom sponsorującym konkurs: Pol-An-
glo, Express Publishing (Egis), Cambridge Uni-
versity Press, Macmillan oraz Oxford Universi-
ty Press.

(ab)

Poeci – dzieciom
Klub Leżajskich Poetów „Na margine-

sie”, działający przy Miejskim Centrum 
Kultury w Leżajsku odwiedził dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 2.

Spotkanie odbyło się 24 marca br. i miało bar-
dzo miły charakter. Dzieci z zapartym tchem słu-
chały bajek czytanych przez samych autorów, 
a byli to: Celina Bielecka, Halina Zygmunt oraz 
Stanisław Kornasiewicz.

Poeci z klubu „Na marginesie” znani są na na-
szym terenie głównie z tekstów poważnych, 
które można czytać w tomikach Zakamarki i 
Zapach tęsknoty. Tymczasem wielu z nich pi-
sze także utwory dla dzieci. A po zasłuchanych 
minach dzieciaków z SP 2 widać było, że to na-
prawdę dobre teksty.

(am)

IV Dziecięcy Festiwal 
Muzyki Dawnej

Towarzystwo Promocji Kultury Muzycz-
nej w Leżajsku we współpracy z Państwo-
wą Szkołą Muzyczną I st. w Leżajsku i Fun-
dacją Wspierania Edukacji Artystycznej w 
Sokołowie Małopolskim organizuje już po 
raz czwarty imprezę artystyczną skierowa-
ną do uczniów szkół muzycznych pierwsze-
go stopnia jako czynnych uczestników i me-
lomanów muzyki dawnej z Powiatu Leżaj-
skiego i Powiatu Rzeszowskiego. Jak co roku 
– młodzi wykonawcy będą prezentować utwory 
mistrzów renesansu, baroku i klasycyzmu w sa-
lach koncertowych Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I st. w Leżajsku, Muzeum Ziemi Leżajskiej i 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Sokołowie Małopolskim.

Dziecięcy Festiwal Muzyki Dawnej w Leżaj-
sku powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie 
środowiska i społeczności skupionej wokół Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku i Nie-
państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sokołowie 
Małopolskim. Do tej pory na terenie gminy Le-
żajsk odbywał już się od 19 lat Międzynarodo-
wy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w 
Leżajsku, który ze względu na swoją specyfikę 
zawęża grono odbiorców do grupy zadeklaro-
wanych melomanów o określonych preferen-
cjach. Brak było jednak w Leżajsku i sąsiadu-
jącej gminie Sokołów Małopolski imprez mu-
zycznych promujących muzykę dawną w lek-
kiej i przyjaznej zwłaszcza dla młodego poko-
lenia formie.

W dzisiejszych czasach w mediach przewa-
ża tak zwana „kultura popularna”, która nieste-
ty posiada niskie walory artystyczne. Codzienny 
kontakt z popularnymi programami radiowymi 
– kierowanymi do dzieci i młodzieży – nie stwa-

rza warunków do rozwoju duchowego, raczej 
spłyca postrzeganie sztuki muzycznej do zna-
jomości popularnych tytułów i nazw zespołów 
czy też gwiazd sceny. A jednak młodzież z przy-
jemnością słucha muzyki klasycznej, która je-
śli jest odpowiednio zaprezentowana a reper-
tuar odpowiada jej możliwości percepcji to po-
budza ją do zwiększonego zainteresowania się 
tym typem muzyki. Odpowiednia oprawa i przy-
gotowanie do odbioru pozwalają zaintrygować, 
wręcz pobudzić apetyt na dobrą muzykę. Trze-
ba zaznaczyć, że zapotrzebowanie na kontakt 
z „muzyką dawną” wśród dzieci i młodzieży – 
w szczególności uczniów szkół muzycznych – 
przejawia się w chęci aktywnego uczestnictwa 
poprzez występy w ramach popisów, koncertów 
i innych prezentacji artystycznych. Dlatego też 
nasza inicjatywa skierowana jest w pierwszej 
kolejności do uczniów szkół muzycznych – da-
jąc im możliwość zaprezentowania się na scenie 
z utworami kompozytorów renesansu, baroku i 
klasycyzmu, do nauczycieli szkół muzycznych 
– umożliwiając im zaprezentowanie wyników 
swojej pracy, a także do szerokiego grona od-
biorców, w tym dzieci i młodzieży – mogących 
jako słuchacze uczestniczyć w wydarzeniach fe-
stiwalowych.

Poprzednie edycje Dziecięcego Festiwalu Mu-
zyki Dawnej utwierdziły nas o dużym znacze-
niu organizowanego przez nas przedsięwzię-
cia. Poprzez festiwal docieramy do dużej gru-
py uczniów, którzy dopiero dzięki nam rozpo-
częli pracę nad repertuarem mało znanych lub 
wręcz zapomnianych kompozytorów z minio-
nych epok. Stale zwiększająca się ilość uczest-
ników czynnych (młodych artystów, nauczycie-
li) i biernych (słuchaczy, odwiedzających wysta-
wy) zaskakuje nas z roku na rok. Nasze działa-
nia aktywizują uczniów i nauczycieli nie tylko 
w dniach odbywania się festiwalu, ale inspirują 
do ciągłych poszukiwań różnorodnego reper-
tuaru praktycznie przez cały rok szkolny. Korzy-
ści odnoszą nie tylko uczniowie szkół w Leżaj-
sku i w Sokołowie ale praktycznie z całego Wo-
jewództwa Podkarpackiego, a także niektórych 
szkół (uczestniczących w części konkursowej) z 
województwa małopolskiego, lubelskiego i ma-
zowieckiego.

W tym roku zaskoczymy uczestników i słucha-
czy pewną ciekawostką. Dzięki uprzejmości pani 
Katarzyny Drogosz, specjalistki w zakresie histo-
rycznych instrumentów klawiszowych zostanie 
zaprezentowany uczestnikom festiwalu instru-
ment z czasów Wolfganga Amadeusza Mozar-
ta. Kopia XVIII-wiecznego instrumentu zostanie 
zaprezentowana na wykładzie poprowadzonym 
przez artystkę 19 maja 2011 r. w godzinach po-
południowych. Uczniowie sekcji fortepianu bio-
rący udział w części konkursowej festiwalu będą 
mogli usiąść przy instrumencie i sprawdzić jak 
grało się na fortepianie w czasach W. A. Mozarta. 
Na podsumowanie dnia po koncercie laureatów 
odbędzie się recital pani Katarzyny Drogosz wy-
konany w całości na PIANOFORTE – jak fachowo 
nazywa się ten instrument.

Już dziś serdecznie zapraszamy mieszkańców 
Powiatu Leżajskiego do uczestnictwa w impre-
zach muzycznych odbywających się w ramach 
IV Dziecięcego Festiwalu Muzyki Dawnej, który 
odbędzie się w dniach 18 i 19 maja 2011 roku. 
Szczegółowy program festiwalu zamieścimy na 
plakatach. Na koncerty, przesłuchania i wykłady 
odbywające się w ramach IV Dziecięcego Festi-
walu Muzyki Dawnej wstęp wolny.

Grzegorz Wójcikiewicz
dyrektor Towarzystwa Promocji 

Kultury Muzycznej
w Leżajsku



��


Dzień Bezpiecznego 
Internetu w SP3 w Leżajsku

Internet stał się niezastąpionym źródłem 
wiedzy i rozrywki ludzi w każdym wieku. 
Zdarza się, że najmłodsi jego użytkownicy 
nie umieją czytać i pisać, ale świetnie radzą 
sobie z włączaniem gier, wiedzą dużo o por-
talach społecznościowych, a wiedzieni cie-
kawością szukają…

Każdego roku w Polsce obchodzony jest 
Dzień Bezpiecznego Internetu. Celem akcji po-
dejmowanych w ramach tego dnia, jest uświa-
domienie dzieciom, młodzieży i rodzicom istnie-
jących w Internecie zagrożeń.

Dlatego też, wychodząc naprzeciw potrze-
bom, wynikającym z troski o małych internau-
tów Anna Trębacz (SP3 w Leżajsku) oraz Moni-
ka Golenia-Kmiecik (Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Leżajsku) podjęły działania or-
ganizacyjne, mające na celu aktywne włączenie 
uczniów powiatowych szkół podstawowych w 
zajęcia profilaktyczne, związane z tematyką In-
ternetu.

W ramach prowadzonej akcji, dzieci ze Szko-
ły Podstawowej nr 3 uczestniczyły w kursach 
e-learningowych („Poznaj bezpieczny Internet” 
– kl. I–III, „Bezpieczna przygoda z Internetem” – 
kl. IV–VI) i zajęciach poświęconych profilaktyce 
bezpiecznego korzystania z Sieci („Sieciaki” – kl. 
I–III, „3… 2… 1… Internet” – kl. IV, „Bezpieczna 
przygoda z Internetem” – kl. V i VI), a następnie 
przedstawili zdobyte wiadomości podczas ob-
chodów Dnia Babci i Dziadka.

W szkołach podstawowych powiatu leżaj-
skiego został ogłoszony konkurs plastyczny ph. 
„Jestem bezpieczny w sieci”, wzbudzając duże 
zainteresowanie wśród dzieci. Prace były prze-
myślane i wykonane różnorodnymi technikami 
plastycznymi. Jury w składzie: Marek Karakuła, 
Bogdan Oratowski, Małgorzata Mach, Monika 
Golenia-Kmiecik przyznało nagrody w katego-
rii uczniów klas I–III: I miejsce – Jakub Sołek 
(SP3 Leżajsk,) II miejsce – Dominika Skiba (SP 
Piskorowice), III miejsce – Rafał Marcinowski 
(SP Stare Miasto), wyróżnienia: Dagmara Leja 
(SP3 Leżajsk), Kamila Burek (SP Wierzawice), 
Wiktoria Stachowiak (SP3 Leżajsk). Nagrody 
w kategorii uczniów klas IV–VI: I miejsce – Nina 
Pracoń (SP3 Leżajsk), II miejsce – Hubert Ky-
cia (SP Dąbrowica), III miejsce – Joanna Za-
jąc (SP Ruda Łańcucka), wyróżnienia: Adrian 
Turosz (SP Wierzawice), Justyna Wiatrowicz 
(SP3 Leżajsk), Karolina Kusy (SP Tarnogóra). 
Wszystkim uczestnikom konkursu składamy ser-
deczne gratulacje.

25 lutego br. odbył się uroczysty happening, 
w którym udział wzięli: zastępca Burmistrza 
Miasta Leżajska Marek Karakuła, dyrektor Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżaj-
sku Wojciech Kostek oraz starszy aspirant Bog-
dan Oratowski. Dzieci z uwagą słuchały prelekcji 
wygłoszonej przez policjanta i bezbłędnie od-
powiadały na pytania.

Ogromnym uznaniem cieszyło się przedsta-
wienie pt. „Ostrożnie z Internetem” przygoto-
wane przez uczniów SP3 (Kornelię Błońską, 
Michała Stopyrę, Staszka Menczaka, Mać-
ka Ordyczyńskiego, Mirkę Kowal, Karola 
Wojnara, Martynę Paładiczuk, Natalię La-
tawiec, Michasię Flis, Gabrysię Kanię i Ka-
się Drozd).

Uczniowie uczestniczyli również w zabawach i 
konkursach przeprowadzonych przez studentki z 
Wolontariatu Studenckiego „Projektor”. Dziękuje-
my im za perfekcyjnie przeprowadzone zajęcia.

Wierzymy, że podjęte przez nas działania 
pomogą uchronić dzieci przed niebezpieczeń-
stwem związanym z użytkowaniem Internetu, 
czyniąc z nich odpowiedzialnych i świadomych 
internautów.

Anna Trębacz

Bądź bezpieczny w swoim domu
Policjanci z Leżajska spotkali się z Grupą Aktywni Seniorzy działającą przy MCK w Leżaj-

sku. Uczestnicy tego spotkania usłyszeli od funkcjonariuszy rady o tym, jak nie stać się ofia-
rą oszustów. Spotkanie odbyło się w ramach programu profilaktycznego „Bądź bezpieczny 
w swoim domu”, realizowanego przez leżajskich policjantów.

Coraz częściej spotykamy się z przestępstwa-
mi i wykroczeniami, w których pokrzywdzonymi 
są osoby w podeszłym wieku. Związana z tym 
wiekiem ufność i samotność powoduje, że nie-
kiedy ludzie starsi stają się łatwym celem dla 
grup przestępczych, między innymi oszustów. 
Sprawcy nie zważają na status społeczny swoich 
ofiar, wykorzystują ich łatwowierność, dobroć 
czy chęć pomocy innym osobom. Najczęściej 
skradzione pieniądze osobom starszym prze-
znaczone były na bieżące potrzeby życiowe, w 
tym zakup niezbędnych leków.

W trosce o szeroko rozumiane bezpieczeń-
stwo mieszkańców powiatu leżajskiego, Poli-
cjanci Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej 
Policji w Leżajsku przygotowali program dzia-
łań profilaktycznych „Bądź bezpieczny w swoim 
domu”, skierowany do osób starszych.

– Celem naszych działań jest ograniczenie ne-
gatywnych zjawisk w postaci kradzieży, oszustw 
czy innych przestępstw i wykroczeń popełnianych 
na wyżej wymienionej grupie poprzez propago-
wanie bezpiecznych zachowań i przestrzeganie 
przed oszustami i złodziejami – informowali poli-

cjanci. Na pierwszym spotkaniu policjanci przy-
gotowali i przedstawili zestaw porad adresowa-
nych do seniorów naszego powiatu, przedsta-
wiający podstawowe zasady postępowania w 
kontakcie z oszustami. Przedstawili wskazów-
ki, które pozwolą na uniknięcie lub przynajm-
niej ograniczenie najbardziej niebezpiecznych 
zagrożeń. Mamy nadzieję, że rady te zostaną 
wykorzystane.

nadkom. Jarosław Grzeliński
Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku

Trzeźwy Umysł
W ramach wdrażania zagadnień ujętych 

w Szkolnym Programie Profilaktyki ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku 
biorą czynny udział w realizacji ogólnopol-
skich programów oraz akcji profilaktycznych 
i zdrowotnych. Jedną z nich jest kampania 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W ostatniej edy-
cji wygrana przypadła uczniom klasy VI a 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku.

Kampania ta realizowana od 2002 roku po-
dejmuje problem profilaktyki uzależnień. Pro-
muje konstruktywne postawy, zdrowy styl życia 
oraz atrakcyjne dla dzieci i młodzieży, zachowa-
nia prospołeczne jako alternatywę wobec wielu 
patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania 
narkotyków oraz stosowania przemocy.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku uczestni-
czy w kampanii od 2006 roku. Uczniowie są au-
tentycznie zaangażowani w działania profilak-
tyczne poprzez udział w konkursach, ciekawych 
lekcjach wychowawczych, inscenizacjach, roz-
wijających postawę dezaprobaty wobec spraw-
ców przemocy oraz nałogów.

Jednym z konkursów zaproponowanych w 
X jubileuszowej edycji był konkurs „Pozytyw-
nie nakręceni”. Udział w nim wzięła klasa VI a, 
której wychowawczynią jest Teresa Dydacka-Ja-
rek. Uczniowie przygotowali krótki film „z życia 
klasy” zatytułowany „Wiersz”. Scenariusz napi-
sała Iwona Marzec-Wiącek, nauczycielka języ-
ka polskiego SP 2, natomiast całość nakręcił i 
opracował jeden z rodziców – p. Dariusz Ćwiek. 
Film ten zdobył wyróżnienie, a klasa otrzyma-
ła nagrodę w postaci kamery cyfrowej. Należy 

nadmienić, że w konkursie wzięło udział ponad 
1000 szkół, a klasa szósta jako jedyny reprezen-
tant szkół podstawowych znalazła się w gronie 
zwycięzców.

10 lutego br. w SP 2 odbyło się uroczyste wrę-
czenie nagrody przez zastępcę Burmistrza Mia-
sta Leżajska Marka Karakułę oraz Janusza Berest-
kę – pracownika Urzędu Miejskiego Leżajsku. 
M. Karakuła pogratulował wygranej uczniom 
klasy VI a oraz wychowawczyni Teresie Dydac-
kiej-Jarek. Podkreślił wielkie znaczenie zaanga-
żowania w tak ważne przedsięwzięcie dydak-
tyczno-wychowawcze.

Jak widać udział w licznych działaniach profi-
laktycznych SP nr 2 zaowocował nie tylko w wy-
mierne efekty profilaktyczne i edukacyjne, ale 
również wspaniałą nagrodę, która z pewnością 
pomoże w dokumentowaniu ciekawych spo-
tkań, imprez oraz wycieczek szkolnych.

(lk)
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Ogólnopolski turniej siatkarski, który zor-
ganizował Gorlicki Klub Piłki Siatkowej zgro-
madził na starcie najlepsze zespoły w kate-
gorii czwórek rocznik 1998 (VI klasa), trójek - 
rocznik 1999 (V klasa) oraz w kategorii dwó-
jek – rocznik 2000 (IV klasa) z województw 
małopolskiego i podkarpackiego.

Dzięki pomocy Urzędu Miasta Leżajska, 
Szkoły Podstawowej nr 3, Elektrociepłow-
ni Nowa Sarzyna, Browaru Leżajsk oraz przy 
wsparciu rodziców wyjazd do Gorlic naszych 
młodych siatkarzy był możliwy.

Po uroczystym otwarciu przez władze 
miasta rozpoczęto rozgrywki. W najmłodszej 
kategorii rywalizowało 12 zespołów podzie-
lonych na cztery grupy, w trójkach starto-
wało 10 drużyn podzielonych na dwie gru-
py natomiast w kategorii czwórek startowa-
ło 8 zespołów, które grały systemem „każdy 
z każdym”.

W najmłodszej kategorii po zaciętych me-
czach eliminacyjnych siatkarze UKS „Trójka” 
Leżajsk – Michał Zając oraz Wojciech Zbro-
niec pokonali w finale: SP 22 Rzeszów 25:19 
i zajęli VI miejsce, natomiast drugi zespół w 
składzie: Jakub Bereziewicz, Radomił Dereń 
oraz Marek Nicpoń zaprezentował się rów-
nież bardzo dobrze zajmując VII miejsce.

W kategorii klas piątych nasz zespół w 
składzie Michał Krzyżak, Piotr Zagaja, Bar-
tosz Sierżęga, Michał Majcher oraz Jakub 
Sitkowski w eliminacjach zajęli pierwsze 
miejsce w grupie i awansowali do czoło-
wej szóstki. W finale pokonali kolejno: MO-
SiR Jasło 25:11, UKS Biecz 25:18, Gryf Brze-
sko 25:19 oraz LKS Bobowa 25:18 zajmując 
pierwsze miejsce w swojej kategorii wieko-
wej i złote medale.

W kategorii klas szóstych nasza drużyna 
w składzie: Marcin Karakuła, Michał Stopy-
ra, Radek Łabuda oraz Tobiasz Sarzyński nie 
mieli sobie równych. Grając „każdy z każ-

dym” pokonali kolejno: Gryf Brzesko 25:11, 
LKS Bobowa 25:8, AKS Resovię 25:21, GKPS 
25:20, MOSir Jasło 25:16, GKPS II 25:11 oraz 
Podkarpacie 25:12. W zespole Podkarpacia, 
który zajął czwarte miejsce, występowa-
li: Maciej Mach oraz Ernest Przeszło z Trójki 
oraz Tęczar Kamil i Kruczek Szymon z Rze-
szowa.

Nasze zespoły nagrodzone zostały złoty-
mi medalami, dyplomami, nagrodami rze-
czowymi i Pucharem „ Ferii 2011”, które wła-
śnie w Małopolsce trwają.

Wyjazd na turniej przyczynił się do pro-
mocji miasta Leżajska, naszych dzieci oraz 
pozwolił nawiązać nowe siatkarskie znajo-
mości.

Nasi chłopcy przeżyli naprawdę emocjonu-
jącą i niezapomnianą siatkarską przygodę.

Bardzo dobrze nasz zespół z klas piątych 
zagrał podczas Mikołajkowego Ogólnopol-
skiego Turnieju piłki siatkowej, który odbył 
się na początku grudnia w Krakowie. Gra-
jąc w składzie M. Krzyżak, P. Zagaja, B. Sier-
żęga, J. Sitkowski, M. Majcher, M. Horosz-
ko zdobyli trzecie miejsce, brązowe meda-
le i puchar.

Kolejnym sukcesem siatkarzy z Trójki jest 
występ Marcina Karakuły wraz z zespołem 
Resovii Rzeszów na 24 Międzynarodowym 
Turnieju Piłki Siatkowej „Wola Cup”, którego 
organizatorem był MOS Wola Warszawa w 
dniach 3–5 grudnia 2010.

Resovia Rzeszów, w której występował 
nasz zawodnik, reprezentowała nasze wo-
jewództwo w tym turnieju i w pokonanym 
polu zostawiła takie zespoły jak: Berliner 
TSC, Aon hotVolleys Wiedeń, MOS Wola War-
szawa, Wiking Tomaszów Mazowiecki (złoci i 
srebrni medaliści Mistrzostw Polski w Zabrzu 
2010), natomiast Marcin Karakuła został wy-
brany najlepszym siatkarzem turnieju.

(jm)

O Puchar Starosty
26 marca br. na basenie Krytej Pływalni 

“Oceanik” w Leżajsku odbyły się zawody 
pływackie “O Puchar Starosty Leżajskie-
go”. Startowało 70 zawodników ze szkół nasze-
go powiatu. Każde zawody, przeprowadzane na 
naszej pływalni pokazują efekt pracy młodzie-
ży, ich przygotowanie i formę. Wyniki, jakie uzy-
skują poszczególni zawodnicy, są coraz lepsze. 
Cieszy to zarówno rodziców jak i opiekunów, że 
czas spędzony na basenie procentuje satysfak-
cją przy tego rodzaju sprawdzianie.

Wszystkim, którzy zaangażowani byli w przy-
gotowanie i obsługę zawodów - opiekunom i 
ich drużynom, sędziom oraz kibicom należą się 
wyrazy podziękowania.

W sztafecie 4x50 Open I miejsce zdobył – MO-
SiR “Olimpia I”, II – MOSiR „OlimpiaIII”, III – WOPR 
Leżajsk, IV – MOSiR „Olimpia II”. Indywidualnie 
I miejsca na poszczególnych dystansach zajęli: 
50 m zm. 10-latki (dziewczynki) – Alicja Zię-
zio, (chłopcy) – Witold Bożek, 100 m dow. 
13-latki (dziewczęta) – Zuzanna Ładak, 
(chłopcy) – Bartosz Marciniec, 100 m dow. 
16-latki (dziewczęta) – Justyna Palikij, (chłop-
cy) – Bartosz Kołodziej, 100 m zm. Open (ko-
biety) – Aleksandra Kołodziej, (mężczyźni) - 
Łukasz Foryt.

(ws)

Odkrywanie talentów
UKS „Trójka” – pierwszy klub na Podkarpa-

ciu z tytułem „Miejsce Odkrywania Talentów”.
„Szkoła nastawiona na wsparcie każdego dziecka w jak 

najpełniejszym rozwinięciu jego możliwości i zdolności zmi-
nimalizuje ryzyko zgubienia po drodze „diamentów”, a tymi 
wyłowionymi odpowiednio się zajmie. Odkrywajmy zatem 
talenty i pasje, rozbudzajmy zainteresowania dzieci i miejmy 
do tego jak najbardziej pozytywne, przyjazne nastawienie”. 
Tymi słowami Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall 
ogłosiła rok szkolny 2010/2011 „Rokiem Odkrywania Talen-
tów” zapraszając do udziału wszystkie instytucje i organi-
zacje pracujące z dziećmi i młodzieżą. Apel ten spotkał się 
z pozytywnym odzewem UKS „Trójka”, który przesyłając do 
Ministerstwa osiągnięcia swojej pracy z uzdolnioną siatkar-
sko młodzieżą podjął starania o przyznanie tytułu.

W odpowiedzi w dniu 28 lutego br. minister Katarzyna 
Hall przyznała prestiżowy tytuł „Miejsce Odkrywania Talen-
tów” Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Trójka” działają-
cemu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku.

Nagroda ta świadczy o tym, że klub przyczynia się do od-
krywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzie-
ży, a jednocześnie jest uznaniem i pochwałą dla wieloletniej 
pracy trenerów: Jana Macha (chłopcy), Daniela Domagały 
(dziewczęta) oraz całego grona pedagogicznego pracujące-
go w SP 3. Wraz z dokumentem nadania tytułu szkoła otrzy-
mała pamiątkową tablicę.

Umieszczenie UKS „Trójka” na mapie Polski jako „Miejsce 
Odkrywania Talentów” pod patronatem Ministra Edukacji 
Narodowej z pewnością ułatwi wymianę dobrych praktyk 
między wszystkimi wyróżnionymi tytułem, pomoże również 
w dotarciu do nich potencjalnie zainteresowanym uczniom 
wraz z ich nauczycielami lub także rodzicami.

(dd)

Pierwsze miejsca siatkarzy UKS „Trójka”
Siatkarze UKS „Trójka” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku trenowani przez Jana 

Macha zdobyli pierwsze miejsca, złote medale i „Puchar Ferii” w Ogólnopolskim Tur-
nieju minisiatkówki w Gorlicach.
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Wojewódzki Turniej „INFOPROS CUP”
12 marca br. w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku odbył się Wojewódzki Tur-

niej mini piłki siatkowej dziewcząt o Puchar Firmy „INFOPROS”.
W turnieju brały udział zespoły z Rzeszowa, Przemyśla, Żołyni, Leżajska. Do rywalizacji 

stanęło 20 zespołów dwuosobowych podzielonych na 4 grupy po 5 zespołów w każdej. Tur-
niej rozgrywany był w systemie „każdy z każdym”. Następnie zespoły, zajmujące w grupach 
1 i 2 miejsca, walczyły o miejsca I – VIII systemem „do dwóch porażek”, a zespoły z miejsc 3 
i 4 w tym samym systemie o miejsca IX – XVI oraz zespoły z 5 i 6 miejsc analogicznie o miej-
sca XVII – XX, grając jednego seta do 20 pkt.

Bardzo dobrze zaprezentowały się siatkarki SP 3 podopieczne Daniela Domagały. W pierw-
szej czwórce turnieju znalazły się dwa zespoły z Leżajska i po jednym z Przemyśla i Żołyni. 
Triumfatorkami Turnieju „INFOPROS CUP” zostały siatkarki z SP, 3 pokonując w finale gład-
ko zespół z Żołyni 20:8. W walce o miejsce III drugi zespół z SP 3 uległ zespołowi z Przemy-
śla 16:20 zajmując tym samym IV pozycję. Serdeczne podziękowania składamy Panu Janowi 
Siuzdakowi i firmie INFOPROS za ufundowanie pucharów i medali oraz dyrekcji szkoły i wła-
dzom miejskim za bezpłatne udostępnienie sali sportowej.

W turnieju I miejsce wywalczyły: Sabina Franus, Sara Kosiarska, Zuzanna Flis, IV miejsce 
- Nina Wojnar, Gabrysia Grylowska, Weronika Gdula. Pozostałe pozycje zespołów z Leżajska: 
XI miejsce: Ola Chrzan, Ola Dąbek, XIII miejsce: Ania Feręc, Gabrysia Bednarz, XIV miejsce: 
Olga Zatońska i Wiktoria Bzdoń.

Wyróżniającym się zawodniczkom przyznano nagrody indywidualne. W gronie czterech 
wyróżnionych znalazła się Olga Zatońska z Leżajska.

(dd)

Sukces gimnastyczek Szkoły Podstawowej nr 2 
w Leżajsku

17 lutego br. w hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej 
w Nisku odbył się VI Przegląd Zespołów Tańca Sportowego „Zapasy Taneczne”.

Do tegorocznej edycji zgłosiło się 16 zespołów , które zaprezentowały 21 układów tanecz-
no-sportowych, w czterech kategoriach tanecznych:  cheerleaderki,  aerobik dance,  gim-
nastyka artystyczna,  break dance oraz w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawo-
wa, gimnazjalna i ponad gimnazjalna.

Wielkim zainteresowaniem oraz aplauzem publiczności cieszył się występ dziewcząt z gru-
py artystycznej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku. Prezentowały układy gimnastycz-
ne grupowe piętrowe oraz parterowe. Ich wielki trud i poświęcenie włożone w przygotowania 
i zaangażowanie zostało docenione podczas pokazów. Zdobyły bowiem I miejsce w katego-
rii szkół podstawowych „Gimnastyka artystyczna”.

Leżajska „dwójka” zdobyła również główną nagrodę dla najlepszego zespołu 
GRAND PRIX ufundowaną przez Starostę Powiatu Niżańskiego.

Opiekunem grupy gimnastycznej jest Lilianna Dziki.
Skład drużyny: Daria Trojan, Iwona Kanak, Magdalena Baran, Gabriela Gumuła, Aleksan-

dra Szczepanik, Katarzyna Wylaź, Aleksandra Sołek, Martyna Mazurek, Wiktoria Kapka, Ju-
lia Marglewski, Kamila Jagusztyn, Maryla Leszczak, Alicja Rudzińska, Barbara Masełek, Klau-
dia Bęłżek, Aleksandra Białkowska, Jagoda Zając, Justyna Kostka, Sabina Piechuta, Grzegorz 
Czwakiel.

(led)

14 pucharów w Limanowej!
Młodzi karatecy w czołówce!

26 lutego br. w Hali sportowej „Przy 
Trójce” w Limanowej odbył II Młodzieżo-
wy Turniej Karate Kyokushin IKO, w któ-
rym uczestniczyło 8 klubów tj.: Bielska 
Białej, Gliwic, Katowic, Leżajska, Lima-
nowej, Niepołomic, Nowego Targu oraz 
Zakopanego.

174 zawodników rywalizowało w konku-
rencji kumite i kata.

Do Limanowej przyjechali również m.in. 
sensei Piotr Sawicki (wielokrotny Mistrz Eu-
ropy, Mistrz Świata z 1997 roku IKO), sen-
sei Ewa Pawlikowska (wielokrotna Mistrzy-
ni Świata IKO). W roli obserwatora zawodów 
z ramienia IKO Polska na turnieju gościł Shi-
han Eugieniusz Dadzibug 5 Dan (Sosno-
wiec). Patronat nad turniejem objęli: Poseł 
na Sejm RP Wiesław Janczyk, Starosta Po-
wiatu Limanowskiego Jan Puchała oraz Bur-
mistrz Miasta Władysław Bieda. Oficjalnego 
rozpoczęcie turnieju dokonał Poseł na Sejm 
RP – Wiesław Janczyk.

11 zawodników Leżajskiego Klubu Kyoku-
shin Karate wypadło rewelacyjnie przywo-
żąc z Limanowej 12 medali w tym 5 złotych, 
3 srebrne i 4 brązowe krążki oraz okazały pu-
char dla najlepszej zawodniczki turnieju. W 
klasyfikacji drużynowej ekipa leżajska upla-
sowała się na drugim miejscu przegrywając 
z gospodarzem tylko o 1 pkt.

Wyniki klasyfikacji drużynowej: 1. Limano-
wa – 39 pkt., 2. Leżajsk – 38 pkt., 3. Bielsko 
Biała – 21 pkt., 4. Zakopane – 14 pkt., 5. Nie-
połomice – 13 pkt., 6. Katowice – 5 pkt., 7. 
Nowy Targ – 3 pkt., 8 Gliwice – 1 pkt.

(db)

Szczegółowe wyniki zawodników 
z Leżajska w II Młodzieżowym 
Turnieju IKO Limanowa 2011

KUMITE – Dzieci (dziewczęta) rocznik 
2000–2001: 1. Paula Majder; 2. Anna Szczu-
ka. Kadetki 1998–1999: 1. Natalia Stachu-
la. Młodziczki 1996–1997: 1. Izabela Dec. 
Młodzik 1996–1997: 1. Maciej Jeziorow-
ski; 3. Oskar Szczuka (ex equo z Andrzejem 
Kopciem z Zakopanego). Kategoria junior 
młodszy 1993–1995 – 60 kilogramów: 3. 
Mateusz Zieliński (ex equo z Krystianem Są-
siadkiem z Nowego Targu).

Rekord Polski
Z dumą donosimy, że wędkarz naszego 

koła Franciszek Szczypek złowił na zbior-
niku „Floryda” w dniu 8 marca br. szczu-
paka o wadze 26,4 kg, o długość 145 cm. 
By ją wyciągnąć z wody, świadkowie poło-
wu musieli pożyczyć piłę motorową z pobli-
skiego Nadleśnictwa, po czym wycięto w lo-
dzie większy otwór. Niestety, że względu na 
okres ochronny ryba nie może być uznana 
jako rekord Polski. Ryba po zważeniu wróciła 
do wody, a u skarbnika naszego koła już po-
wstała społeczna lista chętnych na wędko-
wanie dniu 1maja 2011, czyli w dniu otwar-
cia sezonu szczupakowego. W końcu rekord 
Polski to nie byle co!

Życzymy powodzenia i trzymamy kciu-
ki za szczęśliwego łowcę.

KATA – Kategoria kadetów 1998–1999: 
3. Beniamin Szczuka. Kategoria dziewcząt 
2000–2001: 2. Paula Majder; 3. Maryla Lesz-
czak. Kategoria kadetek 1998–1999: 1. Ka-
tarzyna Burda; 2. Paulina Majder.

Najlepszą zawodniczką turnieju zosta-
ła Izabela Dec z Leżajska i otrzymała na-
grodę ufundowaną przez Starostę Powiatu 
Limanowskiego Jana Puchałę.

Najlepszym zawodnikiem turnieju zo-
stał Rafał Puch z Limanowej i otrzymał na-
grodę ufundowaną przez Burmistrza Miasta 
Limanowa – Władysława Biedę.

Najmłodszym zawodnikiem turnieju 
był Kacper Goliński z Limanowej (4 lata) i 
otrzymał nagrodę ufundowaną przez Posła 
na Sejm RP – Wiesława Janczyka.
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 zdrowie i  uroda

Wielkanoc 2011
Tegoroczne Święta Wielkanocne zbiegły się z 

okresem, gdy wiosna zaczyna pokazywać nam swo-
je najpiękniejsze oblicze. To dobra okazja, by podzie-
lić świąteczny czas między ucztowanie, odpoczynek i 
rodzinne spacery.

Zanim zaczniemy rozkoszować się świątecznymi przy-
smakami, trzeba przygotować koszyczek do święcenia po-
karmów. W tradycji ludowej był on wyrazem radości, któ-
rą należy podzielić się podczas wielkanocnego śniadania. 
Koszyczek, najlepiej wiklinowy, powinien być przybra-
ny gałązkami bukszpanu, wierzby i wyścielany białą ser-
wetą. Według tradycji oprócz figurki baranka, symbolizu-
jącego zmartwychwstałego Chrystusa, ma być w nim sie-
dem produktów. Każdy z nich ma swoje znaczenie: wędliny 
i mięsa – mają zapewnić dostatek i zdrowie, chrzan – siłę 
i fizyczną krzepę, jajka to znak odradzającego się życia, sól 
to oczyszczenie i ochrona przed zepsuciem, chleb – sym-
bol Chrystusa, ser – oznacza przymierze człowieka z przy-
rodą, a ciasta to pochwała ludzkiego kunsztu i pracowito-
ści. Koszyczek poświęcony, stół udekorowany, to można za-
cząć ucztowanie…

Teraz wiosenne zapachy mieszają się ze świąteczny-
mi aromatami wędzonek, pieczeni, bab, serników, ćwikły 
i chrzanu. Najbardziej intensywnie pachnie chrzan. Swój 
specyficzny smak i ostry zapach ma także rzeżucha wysie-
wana jako zielona, żywa ozdoba wielkanocnego stołu. Bar-

dzo wartościowe dla zdrowia są jej zielone listki i kiełku-
jące nasiona.

Większość skiełkowanych nasion np. lucerny, pszenicy, 
soi, fasoli zawiera błonnik, NNKT, wiele witamin i soli mi-
neralnych, bardzo cennych o tej porze roku , gdy po zimie 
brakuje nam świeżej „zieleniny” i naturalnych witamin. Kieł-
ki, szczególnie rzeżuchy, są bogate w witaminy E i C, zawie-
rają żelazo, jod, a dodane do sałatek, twarożków zaostrzają 
apetyt, dezynfekują przewód pokarmowy, orzeźwiają i od-
kwaszają organizm. Z kolei kiełki pszenicy to również znacz-
na porcja witamin E, C oraz z grupy B, ważnych soli mineral-
nych jak: selen, cynk, fosfor i magnez.

Chrzan – cenne warzywo zawierające witaminę C, β-
karoten, witaminy z grupy B, sole mineralne: wapń, ma-
gnez, żelazo, potas. Zawarte w nim fitocydy nadają mu 
ostry, piekący smak, działając również bakteriobójczo, po-
budzają również wydzielanie soków trawiennych i wspo-
magają trawienie.

Spożywanie w krótkim „świątecznym czasie” potraw o 
dużej zawartości białek, może spowodować zakwaszenie 
organizmu. Zatem, wskazane jest, by równocześnie z po-
trawami szczególnie mięsnymi zjadać porcje surówek, sa-
łatek, sosów z chrzanem, czosnkiem, na bazie jogurtów, 
oliwy, czy dodatkiem ziół ułatwiających trawienie. Świę-
ta Wielkiej Nocy to doskonała sposobność do wypróbowa-
nia także „lżejszych” potraw. Postawione na stole obok tra-
dycyjnych, wypróbowanych dań, na pewno znajdą swo-
ich smakoszy.

Jaja z nadzieniem chrzanowo-szynkowym
Składniki: 6 jaj, 8 dag wędzonej szynki, 3 łyżki chrza-

nu, łyżka gęstej śmietany, rzeżucha, łyżka osączonej kukury-
dzy z puszki, sól, pieprz. Przygotowanie: Ugotować jaja na 
twardo, ostudzić, obrać i każde przeciąć na pół, wyjąć żółtka. 
Żółtka zemleć z szynką i wymieszać z odciśniętym chrzanem 
i śmietaną, doprawić pieprzem i solą. Przygotowanym far-
szem po kolei napełniać miseczki z białek. Wszystkie ude-
korować ziarenkami kukurydzy i rzeżuchą.

Schab pieczony z sosem jabłkowym
Składniki: 1 kg schabu środkowego z kością, 15 dag sło-

niny, 2 cebule, pół szklanki soku jabłkowego, po łyżeczce: 
tymianku i cząbru, świeżo zmielony czarny pieprz, sól. Sos: 
6 winnych jabłek, 2 łyżki, masła, 2 łyżki cukru. Przygoto-

wanie: Słoninę pokroić w cienkie plastry, schab umyć, osu-
szyć, natrzeć solą wymieszaną z pieprzem i ziołami, zawinąć 
plastrami słoniny, włożyć do salaterki, szczelnie przykryć i 
na kilka godzin wstawić do lodówki. Jabłka umyć i nożem 
wyciąć z nich gniazda nasienne, a w powstałe wgłębienia 
wsypać po trochu cukru. Ciasto ułożyć w żaroodpornym na-
czyniu, obficie wysmarować masłem i podlać sokiem jabłko-
wym. Zamarynowane mięso ułożyć w brytfannie (powinno 
opierać się kością grzbietową i końcami żeber o dno naczy-
nia), podlać sokiem jabłkowym, wstawić do piekarnika na-
grzanego do 150oC. Obok ustawić naczynie z jabłkami. Mię-
so co jakiś czas skrapiać wytworzonym sosem. Po 80 min. 
wyjąć, obłożyć pokrojonymi na ćwiartki cebulami, polać so-
sem z dna brytfanny, wstawić do piekarnika, zwiększyć tem-
peraturę do 180oC i dopiekać jeszcze około 40 minut (razem 
pieczenie około 2 godzin). Upieczone jabłka ze skórką i po-
wstałą galaretką zmiksować. Jeśli trzeba, rozcieńczyć wodą 
lub sokiem jabłkowym, zagotować, przyprawić do smaku. 
Ze schabu usunąć kości, a mięso pokroić na plastry, obłożyć 
upieczona cebulą. Podawać z sosem jabłkowym oraz ziem-
niakami purée i zielną sałatą lub na zimno.

Wiosenna sałatka z kiełkami
Składniki: 1 kg młodych ziemniaków, 6 łyżek białego 

octu winnego, pół szklanki bulionu drobiowego, pęczek 
szczypiorku i pęczek rzodkiewek, ogórek sałatkowy, 4–5 
łyżek kiełków rzodkiewki lub innych, sól, pieprz. Przygo-
towanie: Ziemniaki starannie wyszczotkować, opłukać, i 
przełożyć do garnka z osoloną wodą. Zagotować i gotować 
po przekryciem około 20 minut. W tym czasie opłukać i osu-
szyć szczypiorek, z tego kilka gałązek odłożyć do dekoracji, 
resztę grubo posiekać. Umyty ogórek wraz ze skórką po- 
kroić wzdłuż w cienkie plastry. Umytą rzodkiewkę pokro-
ić na cząstki. Ocet wymieszać z bulionem. Odcedzić ziem-
niaki, większe sztuki pokroić na połówki i przełożyć do 
dużej salaterki zalewając bulionem z octem. Do tak przy-
gotowanej salaterki z ziemniakami dodać pozostałe wa-
rzywa oraz posiekany szczypiorek. Przyprawić do smaku 
solą oraz pieprzem. Wszystkie składniki sałatki delikat-
nie przemieszać. Odstawić w chłodne miejsce na około 
30 minut. Przed podaniem sałatki posypać ja kiełkami 
rzodkiewki oraz udekorować wcześniej odłożonymi ga-
łązkami szczypiorku.

Piękna wiosenna
Po długiej zimie warto zatroszczyć się o ciało, by w 

cieplejsze dni lepiej poczuć się w swojej skórze. Wi-
dok szarej, wysuszonej skóry może nieco zgasić ra-
dość odkrywania dekoltów i brzuszków. Nawet naj-
bardziej kunsztowny makijaż nie pomoże twarzy w 
kolorze wyblakłej tektury.

To zrogowaciały naskórek powoduje, że skóra jest szorst-
ka i szara. Trzeba się więc go pozbyć. Najrozsądniej będzie 
zrobić sobie solidny peeling.

• Weź kąpiel lub prysznic i osusz ciało ręcznikiem.
• Wymieszaj miękkie masło lub gęstą śmietanę z miał-

ką solą i posmaruj miksturą ciało, lub tylko twarz. Jak wo-
lisz. Mocniej wcieraj w miejsca koło nosa, w okolicach bro-
dy i czoła, czyli tam, gdzie zbiera się najwięcej złuszczone-
go naskórka. Jeśli jednak masz rozszerzone naczyńka, zre-
zygnuj z tego sposobu oczyszczania twarzy.

• Energiczniej niż inne części ciała potraktuj łokcie, ko-
lana i stopy. Spłucz ciało pod prysznicem, pomagając sobie 
lnianą ściereczką i wytrzyj się.

• Możesz użyć zwykłego balsamu, jednak gdy napraw-
dę chcesz olśnić swoją karnacją, posmaruj całe ciało na dwie 
minuty miodem. Skóra powinna lekko się spocić i oddać róż-
ne niepotrzebne związki. Po spłukaniu, wytarciu i nakremo-
waniu samopoczucie jest wspaniałe – oddycha całe ciało! 

Zmarszczki stają się mniej widoczne, a skóra nabiera zdro-
wego koloru.

• Zabieg możesz robić raz w tygodniu, o ile nie masz sta-
nów zapalnych skóry ani rozszerzonych naczyniek. W innym 
przypadku raz w miesiącu.

• Jeśli Twoja cera jest bardzo delikatna, zalej gorącą wodą 
płatki owsiane lub otręby pszenne. Najlepiej rano. Wieczorem 
masz gotowy środek do delikatnego peelingu. Umytą twarz 
natrzyj płatkami koncentrując się na miejscach koło nosa, bro-
dy itd. Zmyj twarz za pomocą lnianej ściereczki, wytrzyj. Po-
smaruj miodem, po dwóch minutach spłucz i nałóż krem.

Relaksujące i regenerujące kąpiele
• Kąpiel cytrynowa – do wanny pełnej wody wrzucić trzy 

cytryny pokrojone na plasterki.
• Kąpiel doskonale wpływa na tłustą skórę, dezynfekuje 

i wzmacnia, ściąga pory, a dodatkowo olejek eteryczny za-
warty w skórce cytryny działa orzeźwiająco i odprężająco.

• Kąpiel miodowo-mleczna. W 1 litrze ciepłego mleka 
rozpuścić filiżankę miodu, wlać do wanny. Skóra po takiej 
kąpieli stanie się miękka i delikatna.

• Kąpiel markizy de l’Enclos – zmieszać ze sobą dwa li-
try mleka, szklankę miodu i kilogram soli kuchennej. Wlać 
do wanny.

• Kąpiel cytrynowo-glicerynowa. Wygładza skórę, działa 
lekko pobudzająco. Czystą glicerynę można kupić w aptece. 
Trzy, cztery umyte cytryny kroimy w talarki, zalewamy gorą-
cą, nie wrzącą wodą i pozostawiamy na mniej więcej jedną 
godzinę. Lekko wygniatamy sok z cytryn łyżką i napar prze-
cedzamy. Wraz z 50–70 ml gliceryny wlewamy do wanny z 
wodą o temperaturze ok. 40 st. C.

Wiosenne maseczki
• Maseczka na pękające naczyńka, na twarz i dekolt z 

siemienia lnianego – 2 łyżki siemienia lnianego gotować 
w szklance wody, mieszając tak długo, aż powstanie kon-

systencja papki. Wystudzić. Nałożyć na twarz i dekolt, przy-
kryć wilgotną, ciepłą gazą i potrzymać przez około pół go-
dzinki. Po tym czasie przemyć twarz wodą. Nawilża i zmięk-
cza skórę, bogate w cynk, kwas tłuszczowy omega-3 i wi-
taminę E.

• Maseczka na cerą wrażliwą i suchą - marchew i oli-
wa z oliwek. Marchew ścieramy na tarce, następnie doda-
jemy 4–5 kropel oliwy z oliwek, zmieszaną papkę nakłada-
my na twarz, pozostawiamy na 15 minut, następnie zmy-
wamy chłodną wodą. Maseczka może zostawić lekko po-
marańczowy odcień na naszej twarzy, który w łatwy spo-
sób zmyjemy tonikiem.

• Maseczka na twarz i na dekolt, regenerująco-wygła-
dzająca. Obieramy surowego ziemniaka ze skórki, ścieramy 
na tarce, papkę nakładamy na twarz, szyję i dekolt, spłu-
kujemy po 20 min letnią wodą. Ogórka kroimy na plasterki 
bądź używamy obierki (posiadają więcej witamin), nakłada-
my maseczkę na twarz i dekolt, po 20 minutach zdejmujemy 
plasterki z twarzy. Działa wybielająco i ściągająco.

• Maseczka z ogórka nawilżająco-wygładzająca. Papkę 
z utartego ogórka nakładamy na oczyszczona skórę twarzy 
na 15 min. Potem spłukujemy ciepłą woda. Skóra będzie od-
świeżona, rozjaśniona, gładka i dobrze nawilżona. Dla skó-
ry bardzo wysuszonej zaleca się starty ogórek wymieszać z 
tłustym twarogiem.

• Maseczka przeciwzmarszczkowa i wygładzająca. Umyj 
dokładnie i drobniutko posiekaj garść liści zielonej natki z 
selera. Zmieszaj ją z 2 łyżkami naturalnego jogurtu. Powsta-
łą papkę nakładaj na oczyszczoną skórę twarzy. Po 20 minu-
tach zmyj letnią wodą.

• Maseczka na dekolt, przeznaczona dla skóry suchej z 
żółtka kurzego. Na dekolt nałożyć ręcznik zwilżony gorącą 
wodą, pozostawić na kilka minut aby dobrze nagrzać skórę, 
następnie nałożyć żółtko. Po 30 min zmyć letnią wodą.
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  szachy

Zakręćmy kółkami 
na wiosnę!

Zamiast rowerów albo joggingu coraz 
częściej wybieramy rolki, jest to bowiem 
zdrowy i przyjemny sposób na spalenie 
zbędnej tkanki tłuszczowej. Jest to tak-
że jeden ze sposobów na schudnięcie, a 
równocześnie coraz modniejszy element 
sportowego trybu życia i doskonała alter-
natywa na zadbanie o własną kondycję.

W dniu wynalezienia rolek stały się one czę-
ścią kultury. Kultury, która mimo że jej ojcem 
był Kanadyjczyk, najszybciej rozwinęła się w 
Stanach Zjednoczonych. To właśnie tam roller-
blades (bo tak brzmi angielska nazwa rolek) zy-
skały na początku swego istnienia największą 
popularność (1984 rok).

Jazda na rolkach to rozrywka i relaks dla 
wszystkich, niezależnie od wieku czy płci. Z 
roku na rok coraz więcej osób uprawia ten ro-
dzaj sportu. Rolki wymuszają na nas większe zu-
życie energii niż podczas marszu, spowodowa-
ne jest to m.in. szybszym poruszaniem się. Jest 
również doskonałym treningiem wytrzymało-
ściowym, pozwalającym stracić zbędne kalorie, 
a co za tym idzie – zmniejszyć wagę. Podczas 
jazdy spalany jest zapas tłuszczu, szczególnie na 
udach i pośladkach. Liczba kalorii, które tracimy, 
porównywalna jest z tą spalaną podczas jazdy 
na rowerze (jazda ze zmienną prędkością – np. 
minuta bardzo szybkiej jazdy w pozycji pochy-
lonej i z energiczną pracą ramion oraz minuta 
wolniejszej w pozycji wyprostowanej – pozwala 
spalić w ciągu 30 minut ok. 450 kcal, przy tętnie 
na poziomie 148 uderzeń na minutę; dla porów-
nania półgodzinny bieg lub jazda na rowerze to 
utrata ok. 350 kcal).

Jazda na rolkach jest równocześnie bardzo 
dobrym sposobem modelowania sylwetki. 
Podczas treningu pobudzamy do pracy nie tyl-
ko mięśnie nóg, ale także rąk i tułowia, szczegól-
nie pleców. Po dwóch tygodniach regularnego, 
ale wcale nie wyczynowego jeżdżenia można 
przestać się garbić, nogi stają się bardziej sprę-
żyste, a na czwarte piętro można wbiegać bez 
żadnej zadyszki. Rolki wyrabiają także równo-

wagę i uczą koncentracji. Wzmacnia się również 
serce, układ krążenia oraz ogólna odporność or-
ganizmu. Jazda rozwija mięśnie, refleks i umie-
jętność przewidywania. To doskonała forma tre-
ningu ogólnorozwojowego i trening aerobowy. 
Podczas jazdy na rolkach na świeżym powietrzu 
organizm doskonale się dotlenia, a my popra-
wiamy w ten sposób swoją kondycję.

Odpowiednio dawkowany ruch to równocze-
śnie najlepszy sposób na przeciwdziałanie stre-
sowi. Praca mięśni zapewnia prawidłowe spo-
żytkowanie uruchomionych przez stres nośni-
ków energii (glukozy we krwi, tłuszczu), łago-
dzi powstałe napięcie ustrojowe. Dzięki wysił-
kowi fizycznemu dochodzi do naturalnego roz-
ładowania stanu pobudzenia, który płynnie 
przechodzi w fazę spoczynku: spada tętno i ci-
śnienie krwi, maleje napięcie mięśniowe, słab-
nie tempo metabolizmu, wzmaga się czynność 
narządów trawiennych. Ruch wpływa także na 
uruchomienie mechanizmów obronnych – od-
pornościowych. Ponadto, jak każda aktywność 
fizyczna, przyczynia się do produkowania en-
dorfin – hormonów szczęścia, które zapewnia-
ją nam poprawę humoru.

Jest to sport dynamiczny, a średnia pręd-
kość jazdy może wynosić 15-20 km/h. Jednak-
że jest to taki rodzaj aktywności sportowej, któ-
rą można wykonywać prawie wszędzie. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że najodpowiedniejszą trasą 
są drogi rowerowe, aleje czy szerokie chodni-
ki. Należy pamiętać, że zgodnie z prawem o ru-
chu drogowym, osoby jeżdżące na rolkach trak-
towane są jako piesi. Na drogę (jezdnię) mogą 
wyjechać jedynie wtedy, gdy ruch nie jest na-
silony.

Co i jak wybierać?
Rolki do jazdy rekreacyjnej mają wygod-

ny, przystosowujący się do stopy but wewnętrz-
ny oraz cztery jednakowej wielkości kółka. Te do 
jazdy agresywnej są stabilniejsze, mają do-
datkowe zapięcia butów oraz rzep albo pasek 
trzymający silnie piętę na swoim miejscu.

Rolki miękkie są dużo wygodniejsze, ale nie 
zapewniają takiej stabilności stawów, jak rolki 
twarde, które z kolei są mniej elastyczne. Przed 
zakupem należy je przymierzyć i przejechać się 
w nich. Aby sprawdzić, czy but nie jest za mały, 
należy podnieść duży palec u nogi. Powinno się 
wybierać rolki znanych, renomowanych firm, 
gdyż ich oferta jest sprawdzona i – biorąc pod 
uwagę jakość – wcale nie taka droga. Wybiera-
jąc rolki powinno się zwracać uwagę na takie 
elementy jak: łożyska, kółka, system zapięć, ma-
teriał, z którego są wykonane, dodatki (np. po-
chłaniacze wstrząsów) i system UFS (Universal 
Frame System) czyli system albo standard, po-
legający na tym, że do dowolnego buta w sys-
temie UFS możemy doczepić dowolną płozę w 
tym systemie. Jest to naprawdę przydatna rzecz, 
szczególnie dla bardziej zaawansowanych skej-
terów, którzy mocno zużywają rolki. Zalecam, a 
nawet namawiam na zakładanie kasku i ochra-
niaczy, czasem się przydają. Po doborze odpo-
wiedniego ekwipunku, można wyruszyć w dro-
gę. Życzę miłej jazdy i udanego relaksu.

Witam w kolejnym wydaniu BM. Wszyst-
kich szachistów serdecznie zapraszam do 
udziału w IX Międzynarodowym Turnie-
ju Szachowym o Puchar Burmistrza Mia-
sta Leżajska, dla dzieci, młodzieży i doro-
słych – „O UŚMIECH DZIECKA 2011”, który 
odbędzie sie 29 maja 2011 r. w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Leżajsku.

Polecam także rozwiązanie szachowych 
zadań.

Powodzenia!!!
Mat w dwóch posunięciach. (zaczyna-

ją białe)
Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z ostatniego kącika 
szachowego w BM

Zad. 1: Hh8, Kg6, Hh5 - mat, zad. 2: Hf7+, 
Kh8, Hf8 – mat, zad. 3: Hg4+, Kf8, Hg7 – 
mat, zad. 4: Sg5+, h:g5, Hh1 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz
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 na ryby
Poniżej pierwsza część Regulaminu amatorskiego Połowu Ryb, ponieważ czekamy na nowe Roz-

porządzenie Ministra Rolnictwa do znowelizowanej ustawy o Rybactwie Śródlądowym – nie ma jesz-
cze „papierowego” wydania regulaminu. Dzięki „BM” możemy przybliżyć te przepisy, w kolejnych mie-
siącach omówimy też najważniejsze jego postanowienia. Jeśli ktoś miałby jakieś wątpliwości, proszę o 
kontakt poprzez e-mail.

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb (cz. 1)
I. Wstęp
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów doty-

czących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obo-
wiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego 
(PZW), zarówno zrzeszonych w Związku, jak i nie zrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców. Na 
łowiskach specjalnych PZW mogą obowiązywać odrębne lub dodatkowe regulaminy. W wodach PZW do-
puszcza się amatorski połów ryb kuszą za zgodą uprawnionego do rybactwa. Amatorski połów ryb kuszą 
może uprawiać osoba posiadająca kartę łowiectwa podwodnego i stosowne zezwolenie.

II. Prawa wędkującego w wodach PZW
1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają członkowie 

PZW i osoby nie zrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską, przestrzegający zasad ujętych w niniej-
szym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia uprawnionego do rybactwa.

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybac-
twie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy cza-
sowo przebywający w Polsce.

4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do 16 
lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.

5. Członek PZW do lat 14 ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własne-
go łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, po-
siadającej kartę wędkarską.

6.Młodzież nie zrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:
a) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb osoby 

pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą gruntowo-spławikową mają prawo wędkować dwie 
osoby, każda na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędko-
wania opiekuna na jedną wędkę.

b) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu, osoby pełnoletniej, posia-
dającej kartę wędkarską, metodą spinningową i muchową. Przekazanie uprawnień nie wyklucza węd-
kowania opiekuna na jedna wędkę.

7. Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży nie posiadających kart wędkarskich, 
pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia oraz zezwolenie wydane przez zarząd 
okręgu PZW. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem upraw-
nień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.

8. Członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi, posiadającemu kartę wędkarską, jedną ze swo-
ich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności 
uiszczania przez współmałżonka składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód. 
Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki.

III. Obowiązki wędkującego w wodach PZW
1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską, zezwolenie wydane 

przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane przez wydającego zezwolenie.
2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do kogo należy 

wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w 
niniejszym Regulaminie.

3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na 
nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie od-
stępy, określone w rozdziale V. Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, 
który wcześniej zajął dane stanowisko.

4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.
5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z ha-

czyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.
6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 

metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody spor-

towe. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa.
8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana ko-

loru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym 
zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.

9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną i zabiera ją, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu PZW, 
na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii bocznej ryby, po-
dając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu.

IV. Zasady wędkowania
1. Wędka
Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, 

do którego przymocowana jest linka zakończona: (zmienić na równobrzmiący z rozporządzenia)
a) jednym haczykiem z przynętą, albo
b) w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą, przy czym 

każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one 
poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

c) w metodzie spinningowej i trolingowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa ha-
czyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one 
poza obwód koła o średnicy 30 mm.

d) przy połowie ryb spod lodu:
– jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione 

w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo
– sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć 

nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o śred-
nicy 20 mm

2. Przynęty
a) Jako przynęty mogą być stosowane:
– przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,
– przynęty sztuczne.
b) Zabrania się stosować jako przynęt (zanęt):
– zwierząt i roślin chronionych,
– ikry rybiej,
c) Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku sto-

sowania ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym 
oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.

d) Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich (np. ciasta i pasty). Do przy-
nęt tych umownie zalicza się też sery.

e) Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. 
Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość 
przynęty sztucznej (z tolerancją do 2 mm).

3. Wędkowanie
3.1. W wodach użytkowanych przez PZW Można wędkować przez całą dobę, z wyjątkiem wód krainy 

pstrąga i lipienia (wymienionych w odrębnym informatorze PZW), gdzie wolno wędkować tylko w po-
rze dziennej, tj. od świtu do zmierzchu (1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca).

3.2. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych miejscach ochronnych, 
takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki. Zabrania się połowu ryb w obrębach ochronnych 
i hodowlanych.

3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.
3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno:
a) przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,
b) sprzedawać złowionych ryb,
c) rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
d) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór, przepławek oraz innych urzą-

dzeń służących do piętrzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji 
brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,

e) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybac-
kich narzędzi połowu,

f) łowić metodą „szarpaka”,
g) budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,
h) wędkować ze sprzętu pływającego nie zarejestrowanego i nie oznakowanego zgodnie z obowią-

zującymi przepisami,
i) łowić ryb ze sprzętu pływającego w porze nocnej (od zmierzchu do świtu) w jeziorach i zbiornikach 

zaporowych z wyjątkiem okresu od 1 czerwca do 30 września,
j) stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,
k) kotwiczyć łodzi na oznakowanych torach żeglugi wodnej,
l) wędkować z mostów,
m) obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.
3.5. Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy przechowywać wyłącznie 

w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach. Ryby łososiowate i lipień, 
przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Każdy wędkarz musi przecho-
wywać osobno złowione przez siebie ryby, z tym że zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej niż 
24 godz. W siatce można przetrzymywać nie więcej ryb, niż wynika to z limitów dobowych.

3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, z ostrożno-
ścią wypuszczone do wody.

3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, czebaczek amurski i sumik 
karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.

3.8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami 
spinningową lub muchową.

3.9. Uprawniony do rybactwa może na danym łowisku wprowadzić ograniczenie lub zakaz stoso-
wania zanęt.

3.10. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na przy-
nętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Podrywka wędkarska to… - (zapis z rozporządzenia).

3.11. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały 
pozyskane – z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt 3.7. Ryby przeznaczone na przynętę, w sta-
nie żywym można przechowywać w specjalnym sadzyku lub w siatce jak w pkt 3.5.

(cdn)

Wodom Cześć!
Stanisław „Esox” Mączka

www.pzw.org.pl/1324 www.pzw.org.pl/1295   stanisław.maczka@interia.pl
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Ze względu na to, że na turniej nie przyje-
chał zespół z Białegostoku, niedzielny mecz 
z Metrem Warszawa decydował, który ze-
spół awansuje do dalszych gier, z miejsc 
I–II. Obydwa zespoły nie chciały trafić do 
„grupy śmierci” we Wrocławiu (awans z 
I miejsca), dlatego mecz miał dziwny prze-
bieg i ostatecznie zakończył się zwycię-
stwem Warszawy 3:2.

II miejsce dało nam awans do grupy, któ-
rej gospodarzem będzie zespół z Krosna Od-
rzańskiego. W turnieju wezmą udział także 
zespoły AZS Nysa i AZS Olsztyn. Termin za-
wodów 6–8 maja 2011.

Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy 
wspomagają leżajską siatkówkę, a przede 
wszystkim sponsorom turnieju w leżajsku, 
firmom: BMF Polska, Browar w Leżajsku, 

MZK Leżajsk oraz Urzędowi Miejskiemu w 
Leżajsku.

Prosimy wszytkich, którzy chcieliby wspo-
magać naszą działalność o kontakt telefo-
niczny: 601 574 720.

Jednocześnie ogłaszamy nabór do zespo-
łu młodzików chłopców w rocznikach 1997, 
1998, 1999 z Leżajska i okolic. U chłopców o 
dużych parametrach wzrostawych nie jest 
wymagana umiejętność podstaw siatków-
ki. Kontakt telefoniczny jak wyżej.

Skład zespołu: Patryk Sadlej, Wojciech Ba-
łut, Jacek Zygmunt, Damian Zygmunt, Piotr 
Trojan, Paweł Szlajnda, Jakub Wójcik, Kamil 
Siedlecki, Łukasz Hanus, Marcin Kania, Prze-
mysław Starzak.

(jz)

Stypendia dla sportowców
W poniedziałek, 21 marca br. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rze-

szowie odbyła się III Gali Sportu Młodzieżowego, na której podsumowano wyniki 
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w województwie podkarpackim 
w 2010 r.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele sa-
morządów lokalnych z terenu wojewódz-
twa podkarpackiego, działacze sportowi, 
trenerzy i zawodnicy oraz przedstawicie-

le regionalnych mediów. Nagrody klubom, 
trenerom, działaczom i młodym sportow-
com wręczał Marszałek Województwa Mi-
rosław Karapyta.

Najbardziej chyba oczekiwanym momen-
tem było odebranie przez uczestników Gali 
127 stypendiów dla najlepszych, najbar-
dziej uzdolnionych młodych sportowców 
województwa podkarpackiego. W tym gro-
nie znała się zawodniczka Leżajskiego Klu-
bu Kyokushin Karate senpai Iwona Turosz. 
Wśród działaczy nagrodę otrzymał sensei 
Dariusz Burda.

(tb)

Już pływam
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Leżajsku w kwietniu i maju bieżącego 
roku przeprowadzi wspólnie z WOPR oraz 
Nivea Polska drugą z kolei (rok temu była 
pierwsza) akcję pod nazwą „Już pływam z 
Nivea i WOPR” dla dzieci z rodzin w trud-
nej sytuacji rodzinno-finansowej skiero-
wanych przez MOPS w Leżajsku.

Program oraz sponsorzy tej akcji zapew-
niają wyposażenie dzieci w sprzęt do pły-
wania – deski oraz czepki kąpielowe z logo 
WOPR i Nivea. Po zakończonej akcji nauki 
pływania dzieci biorące w niej udział otrzy-
mają od WOPR i Nivea książeczki oraz plu-
szowe maskotki.

Zajęcia prowadzone będą przez Instruk-
tora Starszego Ratownika WOPR Jana Siu-
daka, pracownika pływalni krytej Oceanik 
w Leżajsku. Z informacji, jaką przekazał dy-
rektor MOSiR w Leżajsku Wojciech Surma 
wynika, że taka akcja przed zbliżającymi 
się wakacjami jest świetną okazją do na-
uki i zapoznania się dzieci z wodą. Każde 
dziecko po zakończonym kursie pływania 
otrzyma okolicznościowy dyplom za udział 
w tych zajęciach.

(ws)

Awans siatkarzy „Feniksa” do 1⁄4 mp kadetów
Bardzo dobrze zaprezentowali się nasi siatkarze w turnieju 1/8 mp kadetów rozgry-

wanych w Leżajsku w dniach 25–27 marca br. Już po pierwszym dniu zapewnili sobie 
awans do dalszych gier, wygrywając po bardzo dobrym meczu z zespolem TPS Lublin 
3:0 (25:13, 25:10, 25:15).
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Honoriusz IIIHonoriusz III
Jeden z portretów wystawy, poświęconej Bernardynom 

żyjącym w minionych epokach i dobrodziejom Zakonu, 
prezentuje papieża Honoriusza III. Przekonuje o tym in-
skrypcja umieszczona na gładkim wydzielonym tle w dol-
nej części płótna.

Papież ukazany do połowy jest nieznacznie zwrócony tułowiem 
w lewo. Ten zróżnicowany układ ciała podkreśla jaśniejsza kolory-
styka prawego, bardziej odsłoniętego ramienia w stosunku do le-
wego oddanego w znacznym skrócie perspektywicznym i spowi-
tego cieniem postaci. Papież ma na głowie camauro. To purpurowe 
nakrycie głowy wykonywane z czerwonego aksamitu z białą gro-
nostajową otoczką, zakrywające tył gło-
wy i uszy, było od XII wieku tradycyjnym 
elementem stroju papieskiego. Nazwę za-
wdzięczało łacińskiemu słowu camelau-
cum, oznaczającemu skórę wielbłądzią. 
Ramiona Honoriusza okrywa mozzetta. 
Ten tradycyjny element pozaliturgiczne-
go ubioru biskupów Rzymu papieskiego 
uszyty z karmazynowego jedwabiu w for-
mie pelerynki, sięgającej do łokci, zapina-
nej lub zawiązywanej pod szyją, noszony 
był poza okresem wielkanocnym. Nie wia-
domo, czy jest to mozzetta zimowa, lamo-
wana gronostajem, gdyż krawędzie pele-
rynki nie są widoczne. Piersi zdobi bogato 
haftowana stuła.

Najbardziej czytelna jest starannie wy-
golona twarz, otoczona siwymi włosami, 
z wysokim, gładkim czołem i nieco ob-
wisłymi policzkami, charakteryzująca się 
spokojnie ułożonymi brwiami, wąskim 
nosem i kurczowo zamkniętymi ustami. 
Oczy szeroko otwarte, ujęte ciężkimi po-
wiekami nie wpatrują się w widza, ema-
nują zamyśleniem i smutkiem. Jest to oblicze człowieka w średnim 
wieku ze śladami cierpienia.

Cencio Savelli przyszedł na świat około 1150 r. w Rzymie. Pocho-
dził z arystokratycznej rodziny związanej z Wiecznym Miastem. Wy-
chowywał się w klasztorze laterańskim. Był kanonikiem regularnym 
w Santa Maria Maggiore, od 1188 r. szambelanem papieskim, na-
stępnie podskarbim. W 1192 r. dokonał spisu dochodów Stolicy Apo-
stolskiej, znanego jako Liber censuum Sanctae Romanae Ecclesiae, 
w którym według prowincji i diecezji wyszczególnił wszystkie da-
niny na rzecz papiestwa. W 1193 r. został kardynałem diakonem, 
a w 1198 r. kardynałem prezbiterem. Zajmował się wychowaniem 
późniejszego cesarza Fryderyka II. Po śmierci papieża Innocentego 
III w 1216 r. został wybrany jego następcą.

Na początku swego pontyfikatu przystąpił do rozpoczętej przez 
poprzednika realizacji uchwał Soboru Laterańskiego IV z 1215 r. 
Głównym celem, jaki sobie wówczas postawił, było odzyskanie 
Królestwa Jerozolimskiego, owładniętego panowaniem saracenów. 
Mimo podatku, wyznaczonego na zorganizowanie krucjaty a także 
wyprawy króla węgierskiego Andrzeja II i koronacji cesarza łaciń-
skiego Piotra de Courtenay w 1217 r., do planowanej wyprawy nie 
doszło. W trosce o czystość wiary Honoriusz III wystąpił przeciwko 

albigensom. W tym celu wezwał króla francuskiego Ludwika VII do 
walki ze wspomnianymi heretykami i polecił głoszenie nauk prze-
ciw fałszywym doktrynom.

Mając na względzie rozwój życia kościelnego, a także poprawę 
obyczajów i należytą administrację kościelną, wysłał jako legatów 
kardynałów Konrada, Romana i Jakuba, by zwołali synody we Fran-
cji, Niemczech, Dalmacji i Szkocji. Kardynałowi Grzegorzowi de Cre-
scentino, legatowi na Czechy, Danię i Polskę, polecił w 1222 r. zwo-
łanie synodu w Szlezwiku, przywracającego celibat wśród ducho-
wieństwa duńskiego, a legatowi Wilhelmowi z Modeny powierzył 
zorganizowanie Kościoła w Inflantach, Kurlandii i Prusach. Przez cały 
pontyfikat toczył pertraktacje z cesarzem Fryderykiem II i jego sy-
nem Henrykiem VII, dotyczące zwierzchnictwa nad Sycylią. Zmarł 18 
marca 1227 r. w Rzymie. Doczesne jego szczątki spoczęły w rzym-
skiej Bazylice Santa Maria Maggiore.

Pozostawił po sobie wiele ważnych dokumentów, z których na 
uwagę zasługuje szczególnie zbiór dekretałów Compilatio quinta 
wydanych wraz z bullą Novae causarum z 2 maja 1226 r., pomyśla-
ny jako pierwszy podręcznik prawa kościelnego. Papież Honoriusz 
III w 1221 r. dokonał pisemnego zatwierdzenia Reguły Zakonu św. 
Franciszka z Asyżu oraz potwierdził Biedaczynie wielki dar, znany 
jako odpust w Porcjunkuli.

Fakt ten łączony jest z legendą. Nocą, 
latem 1216 r. św. Franciszek usłyszał 
w swej celi głos wzywający go do kapli-
cy. Ujrzał tam Chrystusa, siedzącego nad 
ołtarzem i Bogurodzicę w otoczeniu anio-
łów, i usłyszał głos: „Franciszku, w zamian 
za gorliwość, z jaką ty i bracia twoi, stara-
cie się o zbawienie dusz, w nagrodę proś 
mię dla nich i dla czci mego imienia o ła-
skę, jaką zechcesz. Dam ci ją, gdyż dałem 
cię światu, abyś był światłością narodów 
i podporą mojego Kościoła”. Biedaczyna 
upadłszy na twarz rzekł: „Trzykroć Święty 
Boże! Ponieważ znalazłem łaskę w Twoich 
oczach, ja który jestem tylko proch i popiół, 
i najnędzniejszy z grzeszników, błagam Cię 
z uszanowaniem, na jakie tylko zdobyć się 
mogę, abyś raczył dać Twoim wiernym tę 
wielką łaskę, aby wszyscy, po spowiedzi od-
bytej ze skruchą i po nawiedzeniu tej kapli-
cy, mogli otrzymać odpust zupełny i prze-
baczenie wszystkich grzechów”. Następ-
nie Franciszek zwrócił się do Matki Bożej 
o wsparcie dla tej sprawy. Wówczas usły-

szał od Chrystusa: „Franciszku, to, o co prosisz, jest wielkie. Ale otrzy-
masz jeszcze większe łaski. Daję ci odpust, o który usilnie błagasz, pod 
warunkiem jednak, że będzie on zatwierdzony przez mego Namiest-
nika, któremu dałem moc związywania i rozwiązywania tu na ziemi”. 
Następnego dnia Biedaczyna wyruszył do Perugii, do przebywają-
cego tam wówczas Honoriusza III. Papież udzielił odpustu zupełne-
go na dzień przypadający w rocznicę poświęcenia Porcjunkuli, to 
jest na 2 sierpnia. Od XIV w. jego następcy podobny odpust w tym 
dniu przyznali poszczególnym kościołom franciszkańskim. W 1847 r. 
papież Pius IX rozszerzył przywilej na wszystkie kościoły parafialne 
i posiadające III Zakon św. Franciszka. W 1911 r. papież Pius X przy-
wilej ten nadał wszystkim kościołom.

Wskazane wyżej konteksty uzasadniają obecność portretu Hono-
riusz III wśród najcenniejszych pamiątek zgromadzonych w Muzeum 
Prowincji Ojców Bernardynów. Konterfekt ten mówi o bogatej prze-
szłości Zakonu i zasługuje na miejsce obok portretów najznamienit-
szych zakonników i dostojników kościelnych oraz pamiątek po Słu-
dze Bożym, papieżu Janie Pawle II.
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