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dzień za dniem

Śmieciowa rewolucja

Z nowym rokiem kalendarzowym zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zmiany, które śmiało możemy nazwać rewolucyjnymi, przeobrażają całkowicie dotychczas obowiązujący system gospodarki odpadami na terenie gminy (tekst jednolity ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie dostępny jest na stronach Ministerstwa Środowiska http://www.mos.
gov.pl/). Niektóre wymagania, zawarte w ustawie,
obowiązują już od 1 stycznia br., natomiast ostateczny termin wejścia w życie wszystkich założeń
ustawy to 1 lipca 2013 roku.
Ustawa w nowym brzmieniu, pomimo wielu mankamentów, na które zwracają uwagę fachowcy z dziedziny gospodarki odpadami, zakłada przede wszystkim:
✓ wprowadzenie w całym kraju selektywnego
zbierania odpadów komunalnych „u źródła”
✓ zapewnienie wymaganych unijnymi przepisami poziomów odzysku i recyklingu odpadów
zbieranych selektywnie w tym odpadów budowlanych;
✓ ograniczenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska;
✓ uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
✓ ujednolicenie zasad funkcjonowania i finansowania całego systemu;
✓ uniemożliwienie właścicielom nieruchomości
uchylania się od obowiązku selektywnego zbie-
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rania odpadów w domach i nielegalnego pozbywania się tych odpadów;
Wprowadzone ustawą gruntowne zmiany
w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami mają umożliwić gminom prowadzenie pełnej
kontroli nad sposobami zagospodarowania odpadów stosowanymi przez przedsiębiorców zbierających odpady oraz samych jej mieszkańców.

Przedsiębiorca, odbierający
odpady, zostanie wyłoniony
w drodze przetargu
Jednym z zadań gminy jest zorganizowanie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zatem gmina zobligowana jest do
zorganizowania przetargu w dwóch możliwych
wariantach: na odbiór lub na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Pierwszy wariant wydaje
się być odpowiedni tylko w sytuacji, gdy gmina
jest właścicielem regionalnej instalacji przetwarzania i to właśnie do niej nakaże przedsiębiorstwu wywozowemu kierować zebrane odpady.
Natomiast drugi wariant powinien zostać zastosowany w przypadku, gdy gmina takiej instalacji nie posiada.
Gminy ustalając warunki przystąpienia do
przetargu muszą pamiętać, że podmiot musi spełnić wszelkie wymagania ustawowe oraz zapew-

nić jej osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku, recyklingu i redukcji biomasy składowanej
na składowiskach, za które to poziomy odpowiada gmina. Za nie wywiązanie z tych zadań gminy
zostaną ukarane dotkliwymi karami finansowymi. Dlatego wybór wykonawcy dla zadania odbioru lub odbioru i zagospodarowania odpadów
musi być przeprowadzony z pełną odpowiedzialnością i rozwagą, aby nie powtarzała się historia
„chińskiej autostrady”. Bo wtedy gmina pozostanie z problemem sama a koszty jej pochopnego
wyboru poniesiemy my wszyscy.

Gmina ustali opłatę
i nie tylko
Aby system mógł „wystartować”, wiele pracy
czeka również nasze rady miejskie i gminne. To
one odpowiedzialne są m.in. za:
• opracowanie nowych regulaminów utrzymania
czystości i porządku,
• określenie dodatkowych wymagań w stosunku
do przedsiębiorcy;
• określenie usług dodatkowych jakie mają byś
świadczone w ramach opłaty;
• określenie częstotliwości i sposobu dokonywania opłat,
• określenie wzoru deklaracji składanej przez
właścicieli nieruchomości i dokumentów stanowiących załącznik do tej deklaracji.
Ponadto rada gminy określi wysokość stawki
opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów. Natomiast wysokość opłaty obliczać będzieciąg dalszy na stronie 11

PRZEDSZKOLAKI
Z BIAŁO-CZERWONĄ
Sejm RP w 2004 roku ustanowił dzień 2 maja Świętem Flagi Państwowej. Nie jest to dzień wolny od pracy, ale w całym kraju z tej okazji obchodzone są uroczystości.
Tradycyjnie już od kilku lat dzieci z leżajskich przedszkoli prezentują
mieszkańcom Leżajska swoją lekcję patriotyzmu.
W tym roku święto flagi obchodziły nieco wcześniej, bo 27 kwietnia.
Ta patriotyczna uroczystość odbywa się zawsze na rynku naszego miasta
przed pomnikiem króla Władysława Jagiełły. W podniosłym nastroju został odśpiewany hymn narodowy, następnie dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4 przedstawiły program artystyczny, którego głównym przesłaniem
było kształtowanie wśród najmłodszych mieszkańców Leżajska miłości do
ojczyzny. Uroczystość tę uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz
miejskich burmistrz Piotr Urban i zastępca burmistrza Marek Karakuła.
(lp)
Fot. Janusz Berestka

WIWAT 3 MAJ!

Święto Matki Bożej Królowej Polski oraz 221 rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja zgromadziły 3 maja br. w kościele farnym p. w.
Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych mieszkańców Leżajska, przedstawicieli władz miasta, poczty sztandarowe organizacji i instytucji
miejskich, szkół, harcerzy, kombatantów.
Odprawiona została uroczysta koncelebrowana Msza św. w intencji Ojczyzny. Przewodniczył jej kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia o.
Joachim Ciupa. Homilię wygłosił ks. Piotr Baraniewicz.
Po Eucharystii uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z klas 4a, 5b, 5c i 6c
pod opieką Marzeny Orzelskiej-Witkowskiej wraz z chórem „Cantiamo” pro-

wadzonym przez Barbarę Kuczek zaprezentowali program artystyczny – patriotyczny, którym był montaż słowno-muzyczny.
Narratorki Sylwia Sanakiewicz i Katarzyna Wylaź przedstawiły fakty historyczne dotyczące powstania tej pierwszej, najważniejszej Ustawy Rządowej, która jest bezspornie największą spuścizną ideowo-polityczną niepodległej jeszcze, choć już okrojonej przez zaborców Rzeczpospolitej Polskiej.
Podniosły nastrój uroczystości podkreślały recytacje patriotycznych wierszy utworów poetyckich naszych znakomitych poetów przeplatane pieśniami w wykonaniu chóru.
(bwl)
Fot. Bartłomiej Urbański
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kącik rzecznika ZUS

Po pracy a przed emeryturą

Dużo osób staje dziś przed problemem, co robić, gdy będąc w wieku przedemerytalnym stracili pracę, a szans na drugą – mimo wielu starań – nie ma.
W takim przypadku warto sprawdzić w ZUS, czy przysługuje nam świadczenie przedemerytalne.
Po to, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, należy spełnić kilka warunków,
które dzielą się na dwie kategorie: wspólne dla wszystkich i zindywidualizowane, zależne m.in. od stażu pracy, wieku czy przyczyn rozwiązania umowy o pracę.
Kiedy złożyć wniosek
Starając się o świadczenie przedemerytalne, należy wcześniej przez sześć miesięcy pobierać zasiłek dla bezrobotnych i być zarejestrowanym jako bezrobotny w chwili ubiegania się o świadczenie. W czasie pobierania zasiłku nie można też bez uzasadnionej przyczyny odmówić podjęcia pracy. Wniosek o świadczenie należy zaś złożyć
nie później niż 30 dni od wydania przez urząd pracy zaświadczenia potwierdzającego
6-miesięczny okres bezrobocia. Termin 14-dniowy na złożenie wniosku obowiązuje
zaś wówczas, gdy było się zatrudnionym przy pracach interwencyjnych lub wykonywało się inną pracę przewidzianą przez przepisy ustawy o promocji zatrudnienia. I to
wszystkie warunki ogólne.
Warunki uzależnione od wieku
Warunkami zindywidualizowanymi, które musi spełnić osoba ubiegająca się
o świadczenie przedemerytalne są:
• do dnia rozwiązania umowy o pracę z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat kobieta oraz 61 lat – mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
• do dnia rozwiązania umowy o pracę z przyczyn po stronie zakładu pracy, w którym
była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55
lat kobieta oraz 60 lat – mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury
wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn,
• do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż
24 miesiące pozarolniczą działalność gospodarczą i za ten okres opłaciła składki na
ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej
56 lat kobieta i 61 lat – mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
• zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia
ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej nieprzerwanie
przez okres co najmniej 5 lat oraz do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat kobieta i 60 lat – mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.
Bez względu na wiek
Warunki, które musi spełnić osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne,
(bez względu na wiek) są następujące:
• do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn po stronie zakładu pracy, w którym
była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn,
• do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku
służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była
zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający
do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.
Wysokość świadczenia
Od 1 marca tego roku świadczenie przedemerytalne przysługuje w wysokości
938,25 zł.
Więcej informacji na temat świadczenia przedemerytalnego wraz z bardziej szczegółowym opisem warunków jego uzyskania znajdą Państwo na stronie www.zus.pl.
Małgorzata Bukała
Rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Rzeszowie

SANEPID alarmuje!
Skutki palenia dotyczące noworodków

Przedwcześnie rodzi się w Polsce ok. 8% noworodków wśród kobiet palących
w ciąży. Odsetek wcześniaków zwiększa się do 11%. U nigdy nie palących wynosi 7%.
Palenie powoduje niższą wagę urodzeniową. Kobiety palące rodziły dzieci z niedowagą dwukrotnie częściej (12%).
Kobiety nigdy niepalące rodziły dzieci o niskiej wadze urodzeniowej jedynie w 5%.
Zaprzestanie palenia w trakcie ciąży zwiększa o 50% szanse na urodzenie dziecka
o normalnej masie urodzeniowej.

Choroby odtytoniowe

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2000 roku na choroby odtytoniowe zmarło 69 tys. Polaków (57 tys. mężczyzn i 12 tys. kobiet), w tym
43 tys. w wieku 35–69 lat (37 tys. mężczyzn i 6 tys. kobiet). Szacunki epidemiologiczne wskazują, że 38% przypadków śmierci wśród mężczyzn w średnim wieku
(35–69 lat) i 13% wśród kobiet w tym samym przedziale wiekowym spowodowanych jest paleniem papierosów. Z powodu palenia tytoniu Polacy w średnim wieku
tracili około 22 lat życia.
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w TMZL

Walne Zebranie

27 marca br. w sali konferencyjnej Muzeum odbyło się
Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej.
Obradom przewodniczył członek Zarządu Jacek Grzywna, który
w swoim wystąpieniu przywitał wszystkich zgromadzonych, w tym
zaproszonych gości, przedstawił porządek obrad i poprosił o zabranie głosu Prezesa Towarzystwa Leszka Sarzyńskiego. W przedstawionym sprawozdaniu prezes Zarządu wymienił i scharakteryzował działania podejmowane przez TMZL w minionym roku.
Efektem pracy Zespołu Redakcyjnego oraz zaproszonych do
współpracy autorów artykułów było wydanie siódmego numeru Almanachu Leżajskiego. Swoje artykuły zamieściło 11 autorów
w tym tak uznane autorytety naukowe jak dr O. Efrem Obruśnik,
doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego Janusz Fedirko oraz pasjonaci opisujący nasz region. W mediach lokalnych tj. na łamach
Biuletynu Miejskiego i Kuriera Powiatowego na bieżąco ukazywały
się artykuły dotyczące działalności Towarzystwa. Witryna internetowa Towarzystwa administrowana była przez Wiesława Wołocha.
Strona jest stale rozbudowywana i aktualizowana.
W zakresie turystyki i wypoczynku TMZL zorganizowano
w 2011 roku trzy rajdy dwa rowerowe i jeden pieszy zimowy. Zadanie to zostało zrealizowane dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miejskiego. Realizując zadanie organizacji cyklicznych spotkań
członków Towarzystwa z interesującymi ludźmi zorganizowano
dwa spotkania z podróżniczką z Leżajska Martą Kochmańską-Kuczek oraz dwa spotkania z przewodnikiem rowerowym Krzysztofem Totuniem.
Do pozytywnych wniosków i spostrzeżeń działalności Towarzystwa Prezes zaliczył dobrze układającą się współpracę ze Starostwem Powiatowym, Urzędem Miejskim i Urzędem Gminy Leżajsk, sponsorami, mediami: Biuletynem Miejskim, Kurierem Powiatowym, TV SATEL, leżajskimi szkołami, akceptację dla działań TMZL i inicjatyw ze strony społeczeństwa miasta Leżajska
i Powiatu Leżajskiego, dobrą współpracę z Muzeum Ziemi Leżajskiej, Miejskim Centrum Kultury, Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta, Centrum Informacji Turystycznej oraz Biblioteką Publiczną. Nadal niestety poważnym problemem jest mała aktywność
większości członków Towarzystwa i ich niewielkie zaangażowania w prace statutowe. Występują również trudności w pozyskaniu większych kwot pieniężnych aby podjąć ambitniejsze działania - szczególnie w zakresie wydawniczym, brak także odzewu ze
strony niektórych gmin w zakresie wsparcia działań Towarzystwa.
Po wystąpieniu prezesa nastąpiła dyskusja, w której wzięli udział
m.in. prof. Józef Półćwiartek, która wyraził podziw i aprobatę oraz
zachęcał do podjęcia starań wydania II części Dziejów Leżajska,
następnie głos zabrał Tadeusz Bazan wyrażając swoje zadowolenie z działalności TMZL.
W głosowaniu Zarząd otrzymał absolutorium za rok 2011.
Pełne sprawozdanie Zarządu za rok 2011 dostępne jest na stronie internetowej Towarzystwa www.tmzl.lezajsk.pl
Iwona Tofilska
Leszek Sarzyński

Komunikaty TMZL
1. W grudniu 2011 roku ukazał się siódmy numer „Almanachu Leżajskiego”. Periodyk jest płatny, gdyż został wydany
ze środków własnych TMZL. Zeszyt nr 7 Almanachu Leżajskiego oraz Almanach nr 1, 2, 5, 6 można kupić w Centrum
Informacji Turystycznej, ul. Rynek 1 (wieża), tel. 17 7877067.
Nakład będzie dostępny do wyczerpania zapasów.
2. Zapraszamy miłośników turystyki rowerowej na rajd
rowerowy, który odbędzie się 26 maja br. w ramach Dni
Leżajska – „Szlakiem dawnych cerkwi greckokatolickich”.
Zbiórka o godz. 9. przy Ratuszu, ul Rynek 1. Trasa rajdu rowerowego będzie wiodła przez: Dębno – zwiedzanie cmentarza i byłej cerkwi (obecnie kościół rzymsko-katolicki), przejazd wzdłuż Sanu do mostu w Rzuchowie, następnie do Piskorowic – (zapoznanie z historią miejscowości w okresie II
wojny światowej, obejrzenie i oddanie czci Polakom i Ukraińcom leżącym we wspólnej mogile), przejazd obok Dworu
w Mołyniach, przejazd do Dąbrowicy i zwiedzanie dawnej
cerkwi, przejazd w kierunku Ożanny, zwiedzenie drewnianego kościoła (odpoczynek, zabawy dla młodzieży i posiłek),
powrót do Leżajska.

gospodarka

Inwestycje
w mieście
O aktualnie prowadzonych
inwestycjach w mieście mówi
zastępca burmistrza Leżajska
Marek Karakuła
Remont ulic od Mickiewicza do Mickiewicza
W kwietniu tego roku rozstrzygnięto przetarg na wyłonienie wykonawcy remontu ulic: św. Jana z Dukli, Władysława Jagiełły i Marii Curie-Skłodowskiej. Wygrało go Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Leżajska.
To zadanie inwestycyjne zostało zakwalifikowane do dofinansowania
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II etap „Bezpieczeństwo – dostępność – rozwój”. Poziom dofinansowania wynosi 30 procent kosztów kwalifikowanych.
W jego ramach przewidziany jest remont chodników istniejących, budowa nowych chodników, utworzenie dwóch zatok autobusowych przy ulicy
św. Jana z Dukli, położenie nowych nawierzchni na jezdni. W efekcie tych
prac ulice św. Jana z Dukli i W. Jagiełły będą miały obustronny chodnik.
Remont ulicy Marii Curie-Skłodowskiej – ze względu na bezpieczeństwo
młodzieży – planujemy rozpocząć po zakończeniu roku szkolnego; przy tej
ulicy znajdują się trzy duże szkoły: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół
Licealnych oraz Gimnazjum Miejskie, do których w sumie uczęszcza kilka
tysięcy uczniów. W miesiącach wakacyjnych, czyli w lipcu i sierpniu będzie
tu zdecydowanie mniejszy ruch. Wzdłuż całej ulicy zostaną uzupełnione
chodniki, a ulica otrzyma nową nawierzchnię asfaltową.
Remont tych ulic jest spowodowany tym, że po oddaniu do użytku pierwszego odcinka obwodnicy Leżajska – na okres budowy drugiego etapu –
część ruchu samochodowego zostanie skierowana właśnie na te ulice. Dlatego trzeba wzmocnić i ulepszyć ich stan.

Przy tej okazji nadmienię, że wraz z oddaniem do użytkowania pierwszej
części obwodnicy zostanie zmieniona organizacja ruchu na ulicach: Mickiewicza i św. Jana z Dukli.
Remont tych ulic zaliczony został do Program Przebudowy Dróg Lokalnych, tak zwanych „schetynówek”, dofinansowywanych przez Skarb Państwa.
Początkowo to dofinansowanie realizowane było na zasadzie pół na pół, czyli 50 procent kosztów ponosi gmina, a drugie 50 procent – Skarb Państwa.
Teraz jest inaczej, zasady się zmieniły i od 2012 roku samorządy ponoszą 70
procent kosztów inwestycji a Skarb Państwa – trzydzieści procent.
Ma być ona zakończona w sierpniu tego roku.
Sygnalizacja świetlna
Na wysokości Zespołu Szkół Licealnych i Gimnazjum Miejskiego, gdzie
jest przejście dla pieszych, zamontować sygnalizację ostrzegawczą, która z pewnej perspektywy będzie informować kierowców, że zbliżają się do
przejścia dla pieszych.

Chodniki przy ulicy Mickiewicza
W marcu i w kwietniu tego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad zareagowała na naszą prośbę i odremontowała zapadające się
chodniki wzdłuż ulicy Mickiewicza na wysokości dawnego tartaku w kierunku Szkoły Podstawowej nr 2.
Dworzec kolejowy
Inwestycją, która trwa od ubiegłego roku i zakończy się w najbliższym
czasie, jest remont zabytkowego budynku dworca kolejowego w Leżajsku.
Nad tym zabytkowym obiektem cały czas trzyma pieczę Wojewódzki Konserwator Zabytków, który ostatnio decyduje między innymi o kolorze elewacji i dachu, pokrytego blachą. Stan konstrukcji dachu nie pozwalał na pokrycie go dachówką ceramiczną, która jest dość ciężka, a konserwator chciał zachować zabytkową więźbę, dlatego zdecydowano się na pokrycie dachu blachą. Zostanie ona później pomalowana specjalną emalią.
Na ukończeniu są prace przy zagospodarowaniu otoczenia. Trwa budowa
parkingu, który zapewni 60 nowych miejsc postojowych.
W otoczeniu dworca powstało 6 pawilonów o powierzchni około 20 metrów kwadratowych każdy przewidzianych przez PKP do wynajęcia pod
działalność gospodarczą. Powstał też na miejscu dawnego szaletu nowy budynek o powierzchni około 80 metrów kwadratowych, który PKP również
przeznacza do wynajmu pod działalność gospodarczą, handlową.
Aktualnie trwają też prace wykończeniowe we wnętrzu budynku dworca.

Firmą, która wygrała przetarg na wykonanie tej inwestycji jest ŁADBUD
z Tarnowa.
Prace remontowe elementów zabytkowych prowadzi krakowska firma AC
Konserwacja Zabytków, której przedstawicielem jest Jerzy Śliwa. Ma ona
ogromne doświadczenie w prowadzeniu prac remontowych, renowacyjnych,
konserwacji obiektów zabytkowych. Warto podkreślić, że firma ta wykonała
prace konserwatorskie na Wawelu, Zamku w Krasiczynie, w klasztorze Ojców Bernardynów w Leżajsku i wielu innych obiektach sakralnych.
Podwykonawcami – w zakresie ogrzewania, wodociągów, kanalizacji, elektryki i innych robót budowlanych, nie związanych z zabytkowym charakterem obiektu – są wyspecjalizowane firmy z Leżajska.
Wąwóz i plac targowy
Ogłoszenie o przetargu na zagospodarowanie wąwozu, prowadzącego od
ulicy Mickiewicza do ulicy Sikorskiego (za księgarnią), nabrało już mocy;
trwają przygotowania do wyłonienia wykonawcy. Remont wąwozu to inwestycja jednoroczna. Zagospodarowanie placu targowego przewidziane jest
na okres dwóch lat.
Biblioteka
Przetarg na wykonawcę kapitalnego remontu tego zabytkowego obiektu
jest w fazie rozstrzygnięcia.
Korty tenisowe
Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy modernizacji kortów tenisowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku. Boiska otrzymają nową nawierzchnię z mączki ceglanej. Dodatkowo zostanie wykonane odwodnienie kortów. Termin zakończenia tego remontu przewidziany
jest na lipiec 2012.
Na realizację tej inwestycji otrzymaliśmy dotację z programu „Bezpieczne
boiska Podkarpacia” w wysokości 30 tys. złotych od Marszałka Województwa Podkarpackiego.
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Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

PARTNER PRZEDSIĘBIORSTW
BRANŻY TECHNICZNEJ

Przed szkolnictwem zawodowym stawiane są kolejne wyzwania. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza zmiany w podstawie programowej, która obowiązywać będzie od roku
szkolnego 2012/2013. Z drugiej strony szybko rozwijające się technologie i postęp cywilizacyjny sprawiają, że pracodawcy wymagają od absolwentów szkół zawodowych i techników wysokich umiejętności i kwalifikacji.

Aby spełnić te oczekiwania, szkoła musi dysponować nowoczesnym sprzętem, takim jaki posiadają pracodawcy oraz kształcić w sposób pozwalający uczniowi podjąć pracę bezpośrednio po
zakończeniu nauki. W związku z tym Dyrekcja
Zespołu Szkół Technicznych oraz Starostwo Powiatowe w Leżajsku zabiegają o środki finansowe
na doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt, ale
nieoceniona jest również pomoc i wsparcie lokalnych przedsiębiorców. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca z firmą BMF
Polska Sp. z o.o. w Leżajsku.
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16 marca br. kierownik zakładu leżajskiego
Dariusz Kuras w obecności Starosty Leżajskiego
Jana Kidy, członka Zarządu Lucjana Czenczka
oraz Burmistrza Leżajska Piotra Urbana przekazał szkole tokarkę sterowaną numerycznie
typu NEF 520. Jest to nowoczesna obrabiarka
firmy Gildemeister ze sterowaniem MANUALplus firmy Heidenhain. Mocne napędy i sztywna konstrukcja pozwalają na wydajną obróbkę
nawet dużych detali. Sterowanie MANUALplus
stanowi kombinację nowoczesnej techniki sterowania i napędzania z możliwościami obsługi-

wanej ręcznie obrabiarki. W przypadku prostych
prac, jak toczenie wzdłużne lub planowanie, operator pracuje jak na konwencjonalnej, obsługiwanej ręcznie tokarce, sterując ruchami przemieszczenia przy pomocy kółek elektronicznych. Do
wykonania trudnych elementów, jak stożki, łuki,
fazki, podcięcia obróbkowe i gwinty można używać cykli obróbkowych programowanych dialogowo. Tego typu obrabiarka jest niezbędna w
procesie kształcenia, a szkoła do tej pory dysponowała jedynie obrabiarkami konwencjonalnymi
oraz sterowanymi numerycznie, ale nie tak doskonałymi. Przekazana obrabiarka jest półautomatem, który daje uczniom możliwość naturalnego przejścia od pracy na obrabiarkach konwencjonalnych do sterowanych numerycznie. Wpłynie to na jakość pracy szkoły oraz podniesienie
poziomu przygotowania zawodowego uczniów,
którzy odbywają również praktyki zawodowe w
firmie BMF Polska.
12 kwietnia br. gościliśmy w ZST Dyrektora firmy BMF Polska Heinricha Johanna Steinbrechera, który odwiedził naszą szkołę przy
okazji wizyty w leżajskim oddziale firmy. Dyrektorowi towarzyszyli pracownicy fabryki Volkswagena i kierownik zakładu leżajskiego BMF
Dariusz Kuras. Goście obejrzeli pracownie praktycznej nauki zawodu, gdzie między innymi mieli możliwość obserwowania zajęć prowadzonych na obrabiarce przekazanej ZST przez firmę BMF. Zwiedzający byli pod wrażeniem bazy
dydaktycznej i liczby kierunków kształcenia naszej szkoły. W rozmowie z Dyrekcją ZST wyrazili również uznanie dla poziomu kształcenia zawodowego młodzieży.
Dyrekcja szkoły, kierownictwo warsztatów
wraz z nauczycielami praktycznej nauki zawodu,
serdecznie dziękują prezesowi BMF Polska i kierownikowi zakładu w Leżajsku za wsparcie w doposażeniu bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych.
(ad)

w MCK

Ramowy program
XXI Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki
Organowej i Kameralnej
Leżajsk 2012
18 czerwca 2012
Mirosław Pietkiewicz – recital organowy
„GALA PIEŚNI AVE MARIA” w wykonaniu
artystów scen operowych krajowych i zagranicznych: DARIUSZ STACHURA – tenor,
AGNIESZKA BOCHENEK-OSIECKA – sopran, GRAŻYNA BIENIEK – mezzosopran,
ADAM ŻAAK – baryton oraz Gliwickiej Orkiestry Festiwalowej „Promenada” pod dyrekcją Adama Żaaka

25 czerwca 2012
Antoni Pokora – recital organowy
Zdzisław Łapiński – wiolonczela
Andrzej Rzymkowski – saksofon altowy

2 lipca 2012
Wacław Golonka – recital organowy
Grzegorz Palus – akordeon

DNI LEŻAJSKA 2012
DNI SPORTU i REKREACJI
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA
21–27 MAJA 2012 R.

21 maja (poniedziałek)
• Zawody gimnastyczne – szkoły podstawowe
godz. 11:00 (hala sportowa SP2)
22 maja (wtorek)
• Piłka siatkowa dziewcząt kl. IV–V godz. 8:00
(hala sportowa SP3)
• Piłka nożna kl. IV i kl. V–VI godz. 9:00 (boisko
przy SP1)
23 maja (środa)
• Miejski Turniej Piłki Siatkowej Chłopców
Rocznik 2000–2001 kl. IV–V godz. 8:00 (hala
sportowa SP3)
• I Otwarty Międzyszkolny Turniej Badmintona
Dziewcząt kl. IV–VI godz. 11:00 (hala sportowa SP2)
• Podsumowanie Programu Profilaktycznego
„KIBICUJEMY FAIR PLAY” w ramach Ogólnopolskiego Programu Szkoła Bez Przemocy
SP3
24 maja (czwartek)
• Miejski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i
Chłopców kl. III godz. 8:00 (hala sportowa SP2)
25 maja (piątek)
• Gry i Zabawy Dzieci kl. I–III godz. 9:30 (hala
– boisko SP3)
• Biegi uliczne kl. IV–VI „Uciekaj przed nałogiem” SP3 godz. 9:30

• Gimnazjalny Turniej Sportowy – piłka nożna,
siatkówka plażowa, siatkówka halowa, kometka godz. 9:00 (hala gimnazjum, boisko wielofunkcyjne)
26 maja (sobota)
• „Duety do Mety” Sztafety Rodzin o Puchar
Burmistrza godz. 9:00 (basen MOSiR)
• II Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza dla Dzieci, Młodzieży, Dorosłych godz. 9:00 (hala sportowa SP2)
• Rajd Rowerowy TMZL „Szlakiem dawnych
cerkwi greko-katolickich” godz. 8:30 (zbiórka
przed ratuszem)
27 maja (niedziela)
• Otwarte Zawody Wędkarskie dla dorosłych
o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej
godz. 6:00 (zalew Floryda)
• X Jubileuszowy Międzynarodowy Turniej
Szachowy dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
„O Uśmiech Dziecka 2012” o Puchar Burmistrza Leżajska godz. 10:00 (hala sportowa SP1)
• Otwarte Zawody Wędkarskie dla dzieci o Puchar Burmistrza Miasta godz. 13:30 (zalew Floryda)
• „Turniej Pokoleń” Turniej Piłki Siatkowej
Chłopców LTS „Feniks” godz. 10:00 (hala sportowa SP2)

9 lipca 2012
Daniel Zaretsky – recital organowy (Rosja)

16 lipca 2012
Marek Stefański – recital organowy
Poznań Brass

23 lipca 2012
Hanna Dys – recital organowy
Trio Jazzowe Włodka Pawlika

30 lipca 2012
Eric Lebrun – recital organowy (Francja)

6 sierpnia 2012
Magdalena Czajka – recital organowy
Dumitru Harea – fletnia pana (Mołdawia)

13 sierpnia 2012
Mario Sedlar – recital organowy (Czechy)

20 sierpnia 2012
Józef Serafin – recital organowy
Kantata A. Scarlattiego
Magdalena Witczak – sopran,
Paweł Hulisz – trąbka
Kwintet smyczkowy plus klawesyn
Komitet Organizacyjny Festiwalu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
w programie Festiwalu
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Comeniusowa
wizyta w Szkole
Marzeń

Kontynuując realizację Projektu Comenius przedstawicielki
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku Monika Pęcak
i Beata Kaszycka w dniach 11–15 marca br. wzięły udział w kolejnej wizycie projektowej „I can, You can”.
Spotkanie to odbyło się w pięknym, brytyjskim mieście Newcastle. Oprócz delegacji polskiej w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
wszystkich szkół partnerskich tj. Wielkiej Brytanii, Finlandii i Belgii. Celem wyjazdu było zapoznanie z systemem szkolnictwa specjalnego Wielkiej Brytanii, jego organizacją oraz wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami z krajów biorących udział w projekcie. Zaproponowany przez
organizatorów program wizyty był pod każdym
względem profesjonalnie przygotowany i dobrze
służył realizacji głównych celów projektu.
Czterodniowa wizyta w Newcastle to przede
wszystkim praca nad wspólnymi działaniami
projektu i omawianie dotychczas zrealizowanych
działań. Pobyt umożliwiał wymianę sposobów nauczania i poznanie funkcjonowania szkoły specjalnej w Wielkiej Brytanii. Uczestnicy mieli okazję poznania nowoczesnej szkoły z ogromnym zapleczem służącym wsparciu i pomocy uczniom
z niepełnosprawnością intelektualną. Każda klasopracownia wyposażona jest w swoiste centrum
multimedialne z dotykowymi tablicami interaktywnymi. Szkolny basen, sale rehabilitacyjne
wpływają na lepsze funkcjonowanie dzieci w środowisku.
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Projekt, w którym bierze udział nasza szkoła
obejmuje dodatkowo poznanie tradycji i obyczajów krajów partnerskich. Służyć temu miały zorganizowane w drugim dniu pobytu targi regionalne. Każda ze szkół promowała swój region, przybliżała tradycję, a przede wszystkim oferowała
narodowe potrawy. Miałyśmy okazję zaprezentować nasz kraj z najlepszej strony, czyli od kuchni. Polskie słodycze i wędliny odniosły oszałamiający sukces. Na naszym stoisku bardzo dużą popularnością cieszyły się keks i makowiec. Swojski
chleb, smalec, nie mający odpowiednika w żadnym kraju czy kiszone ogórki również znalazły
swoich amatorów.
Podobnie jak poprzednio nauczyciele brali
udział w zajęciach szkolnych i wykładach. Lekcje pokazowe obejmowały naukę tańca, piosenki, a także wspólne wykonanie potrawy. Było to
wspaniałe doświadczenie zarówno dla nas nauczycieli, jak również dla dzieci. Ukoronowaniem pobytu było zwiedzanie malowniczego miasta Newcastle, które swoją architekturą zachwyciło każdego uczestnika wycieczki.
Czas, który razem spędziłyśmy, był wspaniały.
Cieszymy się, że mogłyśmy wziąć udział w tej wymianie, która poprzez włączenie przedstawicieli

wszystkich szkół partnerskich sprawiła, że wyjazd
ten był niezwykły. Z jednej strony było nam przykro, że to już koniec naszej podróży, ale z drugiej
– przywiozłyśmy z Wielkiej Brytanii wiele pięknych wspomnień i wrażeń, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Wszędzie towarzyszyła
nam maskotka projektowa Zuzia, która podczas
specjalnie przygotowanej prezentacji swoje wrażenia opowie uczniom naszej szkoły.
(mp, bk)

Bogatsi o wyjątkowe doświadczenia

Leżajscy licealiści
w Sądzie

20 kwietnia br. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie znaleźli się uczniowie z klasy humanistyczno-prawnej Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.
Tego dnia i w tym miejscu finalizowany był
projekt „Symulacja rozprawy sądowej – Świadomy swoich praw”, w którym powiat leżajski – jako
jedyni - reprezentowali uczniowie klasy drugiej o
profilu humanistyczno-prawnym Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku. Celem projektu było zwiększenie świadomości prawnej uczniów liceów ogólnokształcących z miast województwa podkarpackiego poprzez przygotowanie i przeprowadzenie symulacji
rozprawy sądowej – procesu karnego.
Projekt miał formę dwuetapowego konkursu,
w którym oceniano nie tylko poprawność merytoryczną, ale także pomysłowość, kreatywność i
zdolności aktorskie uczestników. W pierwszym
etapie każda z uczestniczących w konkursie grup
otrzymywała opiekunów-studentów prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy służyli meryto-

ryczną pomocą, prowadząc stałe konsultacje i zajęcia z zakresu tematyki prawa karnego.
Przydzielony w drodze losowania scenariusz
rozprawy zawierał jedynie ogólny temat i osoby
z nim związane. Pierwszym zadaniem uczniów
było wykreowanie postaci zarówno pokrzywdzonych, oskarżonych, świadków, jak i osób, występujących z Urzędu: sędzia, prokurator i obrońcy.
Zadaniem drugim było nagranie na płycie DVD
przygotowanej symulacji rozprawy.
Komisja konkursowa wyłoniła drogą głosowania 5 zespołów do etapu finałowego. W tym gronie znaleźli się też uczniowie naszej szkoły, którzy godnie reprezentowali nas w Rzeszowie. Każdy z uczestników dał z siebie wszystko, co doceniła gromkimi brawami i żywymi reakcjami publiczność. Prezentacje finałowe oceniało jury złożone z profesjonalistów, praktykujących sędziów
(w tym sędzia Artur Lipiński), jak i pracowników
naukowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Interesującym i wartościowym doświadczeniem z zakresu prawa był także dla naszych
uczniów z klasy humanistyczno-prawnej udział w
konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Praw
Dziecka Marka Michalaka w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie pod hasłem „O
mądrym wychowaniu”. O wysoki poziom merytoryczny konferencji zadbali zaproszeni goście,
m.in. Henryka Krzywonos – działaczka opozycyjna z czasów PRL, obecnie konsultant społeczny RPD, Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, Dorota Zawadzka – telewizyjna „Superniania”,
Piotr Skrzypczak – prezes Stowarzyszenia Homo
Faber oraz sędzia Anna Maria Wesołowska.
Andrzej Tofilski

V Leżajskie
Targi Pracy

26 kwietnia br. w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych odbyły się „V Leżajskie Targi Pracy 2012” zorganizowane przez
Urząd Pracy w Leżajsku oraz Starostwo Powiatowe w Leżajsku.
Uczestnikami targów byli nie tylko lokalni przedsiębiorcy, ale również firmy i instytucje
związane z pracą reprezentujące region. Impreza
była skierowana do osób poszukujących zatrudnienia, a udział w niej pozwalał na zapoznanie się
z wymogami obecnego rynku pracy.
(tp)
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Wizyta studyjna w Cendrieux
W marcu 2012 roku w ramach programu
„Uczenie się przez całe życie” uczestniczyłam w
wizycie studyjnej zatytułowanej „Rural activity
leaders: ensuring territorial cohesion in rural
communities”. Po zaakceptowaniu mojego wniosku przez Agencję Narodową, uczestnictwo w wizycie studyjnej oraz pobyt we Francji, w malowniczej miejscowości położonej w Dordogne (Aquitaine) został całkowicie sfinansowany ze środków
unijnych. Instytucją organizującą wizytę studyjną
była Airelle Dordogne. Aquitaine to bardzo duży
obszar zajmujący powierzchnię ok. 9060 km2. Stolicę regionu stanowi Bordeaux,a tereny wiejskie
zamieszkuje ok. 420 000 ludności. Językiem roboczym wizyty był język angielski, a wśród uczestników było 9 osób z państw takich, jak: Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Czechy, Węgry, Litwa, Łotwa oraz Polska.
Część osób uczestniczących w wizycie studyjnej była nauczycielami, pozostali byli zatrudnieni w innych sektorach. Wszyscy jednak zajmowali się realizowaniem różnych inicjatyw na szczeblu europejskim i mieli szeroką wiedzę na temat
projektów unijnych. Zakres tematyki poruszanej
podczas spotkania we Francji był bardzo szeroki.
Codziennie odbywały się spotkania z przedstawicielami lokalnych władz, z osobami pracującymi
w organizacjach nie nastawionych na zysk, z animatorami i lokalnymi liderami. Pojęcie animatora we Francji kryje w sobie coś zupełnie innego
niż w Polsce. Animator, to osoba przeszkolona,
pracująca bądź z dziećmi, bądź też z ludźmi star-

szymi, czy bezrobotnymi. W każdej sytuacji zna
zakres swoich obowiązków i jest w pełni oddana swojej pracy. Bardzo ciekawe było spotkanie z
animatorem w Sarlat, który tygodniowo spędza
35 godzin z dziećmi organizując różnego rodzaju wycieczki krajoznawcze, opowiada o otaczającej ich przyrodzie poprzez co podnosi ich świadomość ekologiczną. Prezentacji tej towarzyszył
pokaz slajdów.
Przez trzy kolejne dni wizyty studyjnej trzech
uczestników, w tym ja, przedstawiało swoje prezentacje, poświęcone pracy, miejscu zamieszkania, państwom, z których pochodzili uczestnicy.
W ostatnim dniu miała miejsce dyskusja podsumowująca.
Będąc uczestnikiem wizyty studyjnej w Dordogne mogłam zobaczyć, w jaki sposób społeczność lokalna stara się zapewnić spójność terytorialną na obszarach wiejskich, objętych większym
bezrobociem aniżeli pozostałe tereny Francji (stopa bezrobocia jest tu najwyższa i wynosi 11,1%).
Głównym celem instytucji lokalnych jest aktywizacja ludności z obszarów wiejskich, przeciwdziałanie bezrobociu oraz podnoszenie kwalifikacji i
świadomości ludności miejscowej. Sprzyjają temu
różnorodne inicjatywy, jak chociażby czterotygodniowy festiwal les Cendriales w Cendrieux, który z małej sztuki o charakterze lokalnym stał się
wydarzeniem przyciągającym rzesze turystów.
Inną, niemniej ciekawą inicjatywą była renowacja obiektów historycznych w Cadouin przez
organizację ASSOCIATION AU FIL DU TEMPS

Comenius 2012 „Wanderung”

Wizyta przyjaciół z Europy
w Leżajsku

W ramach projektu Comenius, realizowanego w klasach technikum Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, w dniach 12–15 marca br. gościliśmy w owej szkole
nauczycieli i uczniów, którzy przybyli z partnerskich krajów Europy: Niemiec, Włoch, Czech,
Turcji i Rumunii.
Późnym wieczorem, 11 marca do Leżajska
przybyli oczekiwani goście.
W ciągu tych kilku dni pracowaliśmy nad tematem tegorocznego projektu „Wanderung” czyli
„Wędrówka” – myśli, idei, kultur i ludzi. Przez ten
czas poznaliśmy świetnych ludzi, z którymi wymieniliśmy się doświadczeniem oraz nawiązaliśmy nowe przyjaźnie.
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W pierwsze dni poznawaliśmy szkołę i nasz
region, a także odbyliśmy wycieczkę do łańcuckiego zamku. Udaliśmy się na spacer po mieście,
podczas którego nasi koledzy mogli zobaczyć np.
cmentarz żydowski i zagłębić się w jego historię. Wtedy złożyliśmy również wizytę naszemu
panu burmistrzowi, który witał nas z otwartymi
rękoma. Żeby wrażeń nie było mało, udaliśmy się

w celu ich późniejszego wykorzystania dla celów
turystycznych i edukacyjnych. Dzięki powyższej
inicjatywie Cadouin odwiedza rocznie od 17 tys.
do 19 tys. dzieci.
Poza odwiedzaniem różnych, miejscowych instytucji i inicjatyw miałam okazję zwiedzić miasta takie jak: Sarlat, Bergerac i Perigueux. Dordogne to piękne tereny, pełne urokliwych miejsc,
średniowiecznych miasteczek, jaskiń i rzek. Ludzie zajmują się tu głównie uprawą truskawek i
hodowlą kaczek. Jest to obszar żyjący swoim własnym tempem, gdzie można podziwiać przyrodę
i harmonizującą z nią architekturę.
Wizyty studyjne to szansa na zdobycie nowych
doświadczeń, rozwoju osobistego i zawodowego,
nawiązania kontaktów, które sprzyjają powstawaniu nowych inicjatyw. Jest to także okazja na
zobaczenie pięknych miejsc, o których istnieniu
może nie dowiedzielibyśmy się nigdy.
Małgorzata Murdzia

do klasztoru O.O. Bernardynów. Uwieńczeniem
zwiedzania bazyliki i Muzeum Prowincji Ojców
Bernardynów było wysłuchanie pięknego recitalu organowego.
Naszych przybyszów zabraliśmy też do miejsca, które jest kolebką naszej lokalnej kultury,
mianowicie do Muzeum Ziemi Leżajskiej, gdzie
po zwiedzaniu wystawy odbył się panel dyskusyjny dotyczący wędrówki pokoleń. Podczas tych
dni, obcokrajowcy uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w szkole, wybierali wspólnie logo,
czy budowali roboty z klocków Lego.
I tak właśnie upływały dni, aż naszedł ten – z
jednej strony najbardziej wyczekiwany, a z drugiej dla wszystkich smutny – ostatni dzień pobytu w Polsce. Tego dnia udaliśmy się na wędrówkę po trochę dalszym regionie, naszym celem
był Oświęcim i Kraków. Zwiedzanie obozu Auschwitz wywarło ogromne wrażenie na nas, jak
i na naszych kolegach. Opowieści przewodnika
przeniosły nas kilkadziesiąt lat wstecz. Ci, którzy
mieli okazję być w tym przerażającym miejscu
po raz pierwszy, byli zszokowani. Po zakończeniu zwiedzania wyruszyliśmy do Krakowa. Dowiedzieliśmy się dużo na temat zabytków tego
wspaniałego miasta, wysłuchaliśmy hejnału,
skosztowaliśmy polskiej kuchni w jednej z restauracji, znajdujących się na krakowskim Rynku. Po całym dniu zwiedzania nadszedł czas
rozstania. Nasi przyjaciele pozostali w Krakowie, czekając na powrotne samoloty do domów,
a my wróciliśmy do Leżajska.
To spotkanie było bardzo ciekawym doświadczeniem. Dało nam możliwość poznania różnych ludzi i ich kultury oraz sprawdzenia swoich możliwości językowych. Następna wizyta już
wkrótce, możemy zdradzić, iż miejscem spotkania będzie Rumunia.
Monika Matuszko
Grzegorz Bąk

informator urzędowy

Sprawozdanie z XVI sesji
Rady Miejskiej w Leżajsku
26 kwietnia 2012 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych.
Na sesji tej, jak co roku, Rada zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Leżajska za rok 2011, którą złożyli: Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku i Komendant Straży Miejskiej.
Następnie Dyrektor Zespołu Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Miejskich przedstawił informację dotyczącą zasad przyjmowania uczniów do
szkół i tworzenia oddziałów.
Dalej, realizując porządek obrad, Rada Miejska podjęła uchwały w następujących sprawach:
• w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Leżajska
w 2012 roku – spełniając wymóg ustawowy, Rada przyjęła Program, który
określa zadania służące zapewnieniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
głównie poprzez umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt lub poszukiwanie dla nich nowych właścicieli. Program taki, Rada będzie uchwalać corocznie, przeznaczając w budżecie środki na finansowanie ujętych w nim zadań.
Na rok bieżący w Programie została przewidziana kwota 2500 zł. Uchwała
ta wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (szczegóły na str. 12–13).
• w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części – podjęta przez Radę uchwała jest niezbędna, aby Burmistrz
mógł udzielić zezwolenia i podpisać umowę z przedsiębiorcą realizującym
zadania określone w przyjętym wyżej Programie. Uchwała ta również wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (szczegóły na str. 12).
• w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Miasto Leżajsk na lata 2012–2015 – opierając się na
przepisach ustawowych Rada przyjęła Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Leżajsk, który określa najistotniejsze elementy polityki zdrowotnej i wyznacza kierunki w zakresie poprawy stanu zdrowia psychicznego mieszkańców, zaspakajania ich potrzeb zdrowotnych i organizacji opieki
zdrowotnej. Cele i zadania przedstawione w tym programie są zgodne z celami i zadaniami określonymi w Narodowym Programie Zdrowia Psychicznego i realizowane są już w znacznej części przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Leżajsku.
• w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu, na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk – Rada wyraziła zgodę na nieodpłatne ustanowienie na czas
ciąg dalszy ze strony 2

śmieciowa rewolucja
my w wypełnianych deklaracjach stosując jeden z proponowanych w ustawie, a wybranych przez gminę, sposobów obliczania:
✓ w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
✓ w zależności ilości zużytej wody, lub
✓ w zależności powierzchni lokalu mieszkalnego
✓ od gospodarstwa domowego
Zgodnie z ustawą gmina musi również utworzyć punkt selektywnego zbierania odpadów w miejscu zapewniającym łatwy dostęp wszystkim jej mieszkańcom. Należy pamiętać, że koszty utworzenia i funkcjonowania takiego
punktu wliczone będą w opłatę, którą wszyscy będziemy musieli uiszczać
w urzędowej kasie.

My też mamy obowiązki
Znowelizowana ustawa niesie ze sobą zmiany także dla nas wszystkich. Dla przeciętnego „Kowalskiego” będącego właścicielem, najemcą

nieoznaczony, służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul.
Hutniczej, na rzecz właściciela sieci kanalizacji sanitarnej tj. Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Leżajsku lub jego następcy prawnego.
• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r. – Rada
wprowadziła zmiany w budżecie polegające na zmniejszeniu dochodów i wydatków o łączną kwotę 21 500 zł. Zmniejszone zostały dochody i wydatki
bieżące w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 51 500 zł,
a zarazem zwiększone dochody majątkowe z tytułu uzyskanej dotacji z samorządu województwa podkarpackiego na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 30 000 zł. Z wolnych środków po przetargu na zadaniu: remont
ulic: Św. Jana z Dukli, Jagiełły i Skłodowskiej w kwocie 146 500 zł, postanowiono sfinansować pięć zadań inwestycyjnych, które do tej pory nie były ujęte w budżecie. Ponadto z uwagi na zmianę przepisów obowiązujących od 1
stycznia br. w zakresie prowadzonej rachunkowości budżetowej, jak i zmiany klasyfikacji dochodów i wydatków dokonano technicznych zmian w zakresie dochodów pomiędzy odsetkami od zaległości podatkowych a odsetkami od zaległości ustawowych w dziale 700 oraz zmian w zakresie planu
finansowego MOPS i w zakresie obsługi długu.
• w sprawie określenia zasad i okoliczności używania herbu, flagi,
sztandaru i pieczęci Miasta Leżajska – realizując zapisy Statutu Miasta Leżajska Rada ustaliła zasady używania herbu, flagi, pieczęci i sztandaru Miasta. Uchwała ta stanowi akt prawa miejscowego i wejdzie w życie 14 dni po
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
(szczegóły na str. 13).
W związku ze zgłoszonymi poprawkami i wynikającymi z nich wątpliwościami natury prawnej Rada – po dyskusji – zdjęła z porządku obrad projekt
uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Leżajska, szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, terminów obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały
budżetowej oraz wymogów dotyczących uzasadnień i materiałów informacyjnych przedkładanych przez Burmistrza Leżajska Radzie Miejskiej wraz
z projektem uchwały budżetowej w celu przeanalizowania zaproponowanych
rozwiązań pod względem prawnym.
Spełniając wymóg znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej, która nałożyła na gminy obowiązek corocznego sporządzania i przedstawiania Radzie
oceny zasobów pomocy społecznej, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił Radzie ocenę zasobów pomocy społecznej wraz
z wnioskami końcowymi. Zawarte w niej informacje dotyczą rodzin oraz
osób korzystających z pomocy społecznej oraz obejmują swym zasięgiem
szerokie spektrum infrastruktury polityki społecznej gminy w odniesieniu
do roku 2011 oraz prognoz na lata kolejne. Ocena ta wraz z rekomendacjami stanowi podstawę do planowania budżetu na następny rok. Zaprezentowane dane wykazują aktualną sytuację społeczno-demograficzną miasta
oraz niezbędne do realizacji kwestie społeczne.
W wolnych wnioskach Rada została zapoznana z otrzymaną korespondencją. Radni i mieszkańcy miasta zadawali pytania, a burmistrz i pracownicy Urzędu Miejskiego udzielali wyjaśnień w przedstawianych sprawach.
C. Turosz
bądź zarządcą danej nieruchomości zmiany wiążą się przede wszystkim
ze zmianą sposobu rozliczania się za odbiór odpadów. Za odbiór i wywóz
odpadów zapłacimy w swoim urzędzie gminy lub miasta, a wysokość tej
opłaty wyliczymy sobie we wspomnianych już deklaracjach. W tym miejscu należy zaznaczyć, że deklaracje wypełniać i składać do urzędu będą
wszyscy właściciele zabudowy jednorodzinnej. W przypadku spółdzielni bądź wspólnot mieszkaniowych deklarację składa jej zarządca np. prezes spółdzielni i to on będzie rozliczał się gminą. Natomiast mieszkańcy tej spółdzielni bądź wspólnoty będą musieli rozliczyć się na identycznych zasadach z zarządcą.
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
rewolucjonizuje rynek odpadów komunalnych. O rozmiarach tej rewolucji
przekonamy się już niedługo. Zmiany dotkną nas wszystkich od przedsiębiorstw komunalnych począwszy, poprzez urzędy gmin, na mieszkańcach
skończywszy. Czy jest to dobry kierunek – tego nie wiem, ale już dzisiaj
możemy powiedzieć, że z pewnością odbije się to na cenach. To jak bardzo odbije się to na naszych kieszeniach, zależy w bardzo dużej mierze od
gmin, które wybiorą sobie partnerów do realizacji zadań określonych ustawą. W przypadku Leżajska myślę, że możemy spać spokojnie jeżeli chodzi
o potencjał naszych lokalnych przedsiębiorców.
(pp)
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informator urzędowy
UCHWAŁA Nr XVI/98/12
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 26 kwietnia 2012
w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:

§1
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien
spełniać następujące wymagania:
1) mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami,
2) dysponować specjalistycznym sprzętem przeznaczonym do wyłapywania i obezwładniania zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożenia dla ich
życia i zdrowia oraz nie zadający im cierpienia,
3) dysponować środkiem transportu przystosowanym do przewozu wyłapywanych zwierząt, oznakowanym w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy,
4) posiadać tytuł prawny do miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przekazaniem ich do schroniska,
5) posiadać zapewnienie o gotowości do odbioru wyłapanych zwierząt
przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt,
6) zapewnić wyłapanym zwierzętom w razie potrzeby pomoc weterynaryjną,
7) posiadać zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok
zwierzęcych.
§2
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
powinien spełniać następujące wymagania:
1) mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt,
2) posiadać tytuł prawny do terenu na którym ma być prowadzona ww.
działalność,
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument potwierdzający dopuszczenie obiektu do użytkowania,
4) zapewnić całodobową opiekę w tym weterynaryjną nad zwierzętami
przebywającymi w schronisku,
5) posiadać urządzenia do elektronicznego znakowania i prowadzenia
elektronicznej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku, w sposób
umożliwiających ich identyfikację,
6) zapewnić prowadzenie ogólnodostępnej bazy danych o zwierzętach
przebywających w schronisku,
7) posiadać zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok
zwierzęcych.
§3
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:
1) mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
2) posiadać tytuł prawny do terenu na którym ma być prowadzona ww.
działalność,
3) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok
zwierzęcych i ich części,
4) posiadać urządzenia i środki techniczne niezbędne do grzebania zwłok
zwierzęcych i ich części,
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5) posiadać środki transportu przystosowane do przewozu zwłok zwierzęcych i ich części spełniający wymagania stosownych przepisów sanitarnych, weterynaryjnych i ochrony środowiska.
§4
Spełnienie wymagań, określonych w uchwale, nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku wywiązywania się z innych wymogów wynikających z odrębnych przepisów prawa.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

UCHWAŁA Nr XVI/97/2012
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 26 kwietnia 2012
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Leżajska
w 2012 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 11a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr
106, poz. 1002, z późn. zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Leżajska na rok 2012
Cele i zadania programu
§1
Celem programu jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Leżajska.
§2
Program obejmuje następujące zadania:
1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt oraz poszukiwanie dla nich nowych właścicieli,
2. opiekę nad kotami żyjącymi w stanie dzikim, w tym ich dokarmianie,
3. odławianie bezdomnych zwierząt,
4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt przekazanych do
schroniska dla zwierząt,
5. usypianie ślepych miotów,
6. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
7. zapewnienie całodobowej opieki przez podmiot świadczący usługi lekarsko-weterynaryjne w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
8. edukację społeczeństwa w zakresie sposobów zapobiegania bezdomności zwierząt oraz humanitarnego ich traktowania.
Realizacja założonych celów
§3
Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Leżajska realizowane jest przez zgłaszanie bezdomnych zwierząt do odłowienia i umieszczenia ich w schronisku dla zwierząt oraz poszukiwanie dla nich
nowych właścicieli.
§4
Opieka nad kotami żyjącymi w stanie dzikim (wolno żyjącymi) realizowana jest poprzez przyjmowanie zgłoszeń o miejscach pobytu dużej ilości
tych zwierząt i organizowanie ich dokarmiania a w szczególnych przypadkach zapewnienie opieki weterynaryjnej.
§5
1. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i odbywać się będzie w zależności od potrzeb z urzędu lub na zgłoszenie interwencyjne, przez
podmiot uprawiony do takich zadań przy użyciu sprzętu specjalistycznego.
2. Odłowione zwierzęta domowe odwożone będą do schroniska dla zwierząt, a w przypadku zwierząt rannych do placówki świadczącej usługi lekarsko-weterynaryjne.

3. W nagłych przypadkach, gdy zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla
ludzi lub innych zwierząt miejsce zdarzenia z udziałem zwierząt zabezpiecza Straż Miejska.
§6
Bezdomne zwierzęta odłowione z terenu miasta Leżajska podlegają obowiązkowej sterylizacji albo kastracji wyłącznie przez lekarza weterynarii
w schronisku dla zwierząt bądź placówce świadczącej usługi lekarsko-weterynaryjne.
§7
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywa się poprzez:
1) schronisko dla bezdomnych zwierząt,
2) placówkę świadczącą usługi lekarsko-weterynaryjne, z którą Gmina
Miasto Leżajsk podpisała umowę,
3) umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Leżajska lub na tablicach ogłoszeń.
§8
Usypianie ślepych miotów może wykonywać wyłącznie lekarz weterynarii na koszt ich opiekuna lub właściciela, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku bezdomnych zwierząt koszty zabiegu ponosi Gmina
Miasto Leżajsk.
§9
W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych lub odebranych właścicielowi na podstawie odrębnych przepisów, zwierząt gospodarskich Gmina Miasto Leżajsk zawrze umowę na przechowywanie tych zwierząt z właściwym
gospodarstwem rolnym.
§ 10
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest na podstawie
umowy z podmiotem świadczącym usługi lekarsko-weterynaryjne bądź
jednorazowych zleceń dla służb weterynaryjnych będących do dyspozycji
w danym momencie.
§ 11
Zapobieganie bezdomności zwierząt realizowane jest przez prowadzenie
działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego
ich traktowania poprzez:
1) włączanie nauczycieli szkół i przedszkoli miasta Leżajska do propagowania tego typu treści,
2) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt,
3) popieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Źródła finansowania realizacji programu
§ 12
Program realizowany jest ze środków finansowych przypadających na ten
cel w budżecie miasta na 2012 rok.
Środki te wydatkowane będą w zależności od zaistniałych potrzeb na:
1. odławianie bezdomnych zwierząt opiekę weterynaryjną nad nimi, dokarmianie – 1000 zł,
2. odbiór i utylizację padłych bezdomnych zwierząt oraz działalność edukacyjną – 1500 zł.
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska
§ 14
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

UCHWAŁA Nr XVI/102/12
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 26 kwietnia 2012
w sprawie ustalenia zasad i okoliczności używania herbu, flagi, pieczęci i sztandaru Miasta Leżajska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z poźn.
zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach
(Dz.U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 3 Statutu Miasta Leżajska,
przyjętego uchwałą Nr XV/84/12 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 8 marca 2012 r. (Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 23 marca 2012 r. poz. 706).

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:

§1
Ustala się zasady używania herbu, flagi, pieczęci i sztandaru Miasta Leżajska.
§2
1. Herb i flaga stanowią symbole Miasta Leżajska i podlegają ochronie
prawnej.
2. Umieszczenie herbu lub flagi może następować w miejscach i w sposób, które zapewniają symbolom Miasta godność i szacunek przewidziane
dla insygniów władzy.
§3
1. Herb oraz flaga Miasta Leżajska są umieszczane:
a). w siedzibie władz Miasta wewnątrz i na zewnątrz budynku;
b) na budynkach i w pomieszczeniach oraz salach posiedzeń organów
Miasta,
c) w siedzibach jednostek organizacyjnych Miasta,
d) na dyplomach i listach gratulacyjnych wręczanych przez władze Miasta oraz na blankietach korespondencyjnych i materiałach promujących
Miasto,
e) w publikacjach oraz na oficjalnych stronach internetowych Miasta i jego
jednostek organizacyjnych,
f) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze Miasta,
g) w innych miejscach za zgodą Burmistrza Leżajska.
2. Herb lub flaga mogą być używane na uroczystościach państwowych, samorządowych i religijnych oraz podczas innych zdarzeń o charakterze społecznym, gospodarczym lub religijnym, pod warunkiem uzyskania zgody,
chyba, że organizatorem uroczystości jest Miasto Leżajsk.
3. w pomieszczeniach urzędowych lub salach posiedzeń herb i flagę
umieszcza się obok insygniów państwowych.
4. w czasie świąt narodowych flagę Miasta podnosi się obok flagi państwowej, zgodnie z zasadami określonymi w stosownych przepisach.
§4
1. Używanie herbu lub flagi jest nieodpłatne przez organy gminy i jednostki organizacyjne Miasta do celów związanych z realizacją zadań statutowych.
2. Burmistrz Leżajska może zakazać używania lub rozpowszechniania wizerunku herbu lub flagi podmiotom, o których mowa w ust. 1, jeżeli wykorzystuje się je w sposób nie zapewniający należytej czci i szacunku oraz naraża dobre obyczaje, prestiż lub interes Miasta.
§5
1. Herb lub flagę mogą używać nieodpłatnie lub na zasadach odpłatności
również osoby fizyczne i inne podmioty do celów komercyjnych.
2. Zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku herbu i flagi w celach komercyjnych przez podmioty wymienione w ust. 1 udziela Burmistrz a zasady i warunki używania tych symboli określa pisemna umowa.
3. W przypadku, gdy podmiot któremu udzielono zgody używa herbu niezgodnie z określonymi warunkami, lub przez inne działania naraża na szkodę dobre imię Miasta, Burmistrz może cofnąć zgodę.
4. Z chwilą doręczenia oświadczenia Burmistrza o cofnięciu zgody dalsze
używanie herbu jest niedopuszczalne.
§6
1. Pieczęcie: „Rada Miejska w Leżajsku” oraz „Burmistrz Leżajska” przeznaczone są między innymi do sygnowania druków i pism okolicznościowych oraz ozdobnych, takich jak:
a) zaproszenia na uroczystości i imprezy organizowane przez Miasto,
b) dyplomy i akty nadania przyznawane przez organy Miasta,
c) pisma ze słowami uznania lub podziękowania.
2. Wizerunek pieczęci umieszcza się poniżej tekstu druku pisma w jego
środkowej części.
3. O użyciu pieczęci decyduje Burmistrz, a w przypadku pism pochodzących od Rady Miejskiej, jej Przewodniczący.
§7
1. Sztandar Miasta Leżajska używany jest z okazji uroczystości, świąt, rocznic miejskich, samorządowych i państwowych.
2. O użyciu sztandaru decyduje Burmistrz Leżajska.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.
§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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profilaktyka

WAŻNE MIEJSCE

W każdym tygodniu roku szkolnego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 14. do 18.
w budynku Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku spotykają się dzieci i młodzież uczęszczające
do świetlicy socjoterapeutycznej.
Świetlice socjoterapeutyczne są placówkami
opiekuńczo-wychowawczymi wsparcia dziennego i prowadzone są przez miasta i gminy. Przeznaczone są dla dziewcząt i chłopców, uczących
się w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,
którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz dla tych, które wychowują się w warunkach niekorzystnych
dla ich rozwoju. Dotyczy to często rodzin funkcjonujących na granicy bezpieczeństwa socjalnego, m.in. z powodu bezrobocia, chorób czy nieprzystosowania społecznego.
Świetlica socjoterapeutyczna w Leżajsku działa już 16 lat. W tym czasie zmieniały się miejsca,
w których odbywają się zajęcia. Zmieniali się pracujący z dziećmi i młodzieżą pedagodzy. Zmieniali się przychodzący do świetlicy młodzi ludzie.
Ale jedna rzecz nie zmienia się od lat – nasi podopieczni czekają na rozpoczęcie zajęć. Świetlica
bowiem dla wielu z nich staje się ważnym miejscem, do którego przychodzą każdego dnia, często przez kilka lat z rzędu, często wraz z innymi
dziećmi z rodziny. Przyczyny takiego stanu rzeczy są różne. Jedni przychodzą tutaj, bo nie mają
się gdzie po zakończeniu lekcji podziać. Dla innych najważniejszy jest posiłek, jaki otrzymują
oraz pomoc w nauce czy odrabianiu zadań. Jeszcze inni szukają możliwości spotykania się z rówieśnikami. Ale jedno wydaje się pewne – to poczucie bezpieczeństwa i akceptacja są tym, co najbardziej przyciąga do tego miejsca dzieci i młodzież. I tylko w takim klimacie można mówić o
korygującym lub wspierającym rozwój oddziały-

waniu metod stosowanych przez pedagogów i socjoterapeutów.
Praca w świetlicy oparta jest na stałym planie
dnia, w którym przewidziany jest czas zarówno na
szeroko rozumianą naukę jak i na zabawę.
Spotkanie społeczności, od której zaczyna się
dzień w świetlicy, stwarza dziewczętom i chłopcom okazję do tego, żeby uczyć się słuchać innych, wyrażać swoje zdanie i wspólnie planować
działania. Także spotkaniem w kręgu wszystkich
obecnych na zajęciach kończy się każdy dzień.
Tym razem jest to czas na to, żeby udzielić sobie
wzajemnie informacji zwrotnych, czyli mówiąc
po prostu, powiedzieć, kogo i z jakiego powodu zapamiętaliśmy tego dnia. Panujący klimat
otwartości i poczucia bezpieczeństwa pozwala
mówić sobie wzajemnie zarówno o tym, co w
czyimś zachowaniu podobało się innym, jak i o
tym, co było dla innych denerwujące czy przykre. Stałym punktem dnia jest wspólne przygotowanie i spożycie posiłku. To z pozoru proste
działanie także jest okazją do uczenia się. Zasadą jest to, że uczestnicy zajęć mogą sami, w ramach przewidzianych środków, zdecydować o
tym, co chcą zjeść. Uczą się więc gospodarowania pieniędzmi, racjonalnego odżywiania, przygotowywania posiłku czy sprzątania po sobie.
Wspólnie posiłek przygotowują i wspólnie go
konsumują.
Każdego dnia przewidziany jest czas na naukę i odrabianie zadań. Odbywają się także zajęcia socjoterapeutyczne, których celem jest stworzenie dziewczętom i chłopcom okazji do ucze-

Trampki, rolki, erki, ziomki czyli moda na lekowego haja

W sidłach lekomanii

Tabletka na ból głowy, złe samopoczucie, bezsenność – niepokojącym zjawiskiem stała się
moda na leki. Coraz częściej sięga po nie młodzież, która zażywa je w celach odurzających. Rodzice długo bywają nieświadomi problemu ze względu na mało zauważalne objawy. Młodzież
wcale nie ułatwia swoim opiekunom odkrycia prawdy, chociażby posługując się slangiem zazwyczaj dla nich niezrozumiałym. Zazwyczaj dowiadują się, kiedy choroba jest na tyle rozwinięta, że zaburza prawidłowe funkcjonowanie osoby uzależnionej.
Uzależnienie od leków uspokajających, nasennych i przeciwbólowych jest tak samo poważną
chorobą, jak uzależnienia od alkoholu czy narkotyków. Prawdziwą plagą wśród młodzieży stało się
zażywanie opioidowych leków przeciwbólowych
(tramal, poltram) oraz benzodiazepin (relanium,
clonazepam). Dwie, trzy tabletki potrzebne do
odurzenia kosztują mniej niż działka marihuany
czy amfetaminy, dlatego też popularne jest mieszanie tramalu z alkoholem lub benzodiazepinami. Po dłuższym stosowaniu takiej praktyki rozwija się silne uzależnienie, powodując groźne dla
zdrowia skutki. Różnica między tramalem, heroiną czy morfiną tak naprawdę leży w legalności
ich nabywania. Leczenie uzależnienia od leków
jest podobne jak w przypadku narkotyków. Detoks bywa równie ciężki – boli całe ciało, pojawiają się dreszcze, bezsenne noce, wymioty, biegunka, stany depresyjne itp.
Lekomania powoduje szereg negatywnych
zmian w funkcjonowaniu człowieka zarówno
w sferze fizycznej jak i psychicznej. Długotrwałe przyjmowanie leków uspokajających czy prze-
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ciwbólowych, może prowadzić do uszkodzenia
narządów wewnętrznych oraz różnorodnych zaburzeń ze strony układu nerwowego. Następuje
stopniowe wyniszczenie organizmu. Lek wywołujący uzależnienie wchodzi w łańcuchy przemian
metabolicznych organizmu i z czasem staje się dla
nich niezbędny. Substancja do tego stopnia wpływa na funkcjonowanie organizmu, że zmniejszenie dawki lub nagłe przerwanie zażywania może
wywołać znaczne zaburzenia czynności organizmu zwane zespołem abstynencyjnym.
Lekozależność powstaje zazwyczaj wtórnie do
pierwotnych problemów jakimi są zaburzenia
emocjonalne, depresja, nerwice, nierozwiązane
problemy z okresu dojrzewania. Jedną z najistotniejszych cech zależności lekowej jest narastający
przymus zażywania i trudności w funkcjonowaniu
bez leków. Zmusza to osoby uzależnione do zdobywania pożądanego leku za wszelką cenę. Zazwyczaj
leki wyłudzane są od lekarzy lub też osoby uzależnione posuwają się do fałszowania recept.
Uzależniony sam zwykle nie jest w stanie przerwać brania ze względu na coraz większy przy-

nia się komunikacji, asertywności, współpracy w
grupie, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, wyznaczania i realizowania celów oraz wielu innych umiejętności społecznych. Jednym słowem uczą się, jak najlepiej radzić sobie w relacjach z innymi ludźmi i ze światem.
Ulubionymi fragmentami dnia w świetlicy są
dla naszych podopiecznych wszelkie zajęcia artystyczne i sportowe, które pozwalają im odreagowywać i wyrażać emocje oraz zwyczajnie dobrze
się bawić. Dziewczęta i chłopcy malują, śpiewają, przygotowują i odgrywają scenki, grają w gry
planszowe, pływają, grają w ping-ponga czy gry
zespołowe. Mogą korzystać z basenu, sali sportowej i boisk.
Codzienny rytm życia świetlicy przerywają
specjalne wydarzenia. Należą do nich wycieczki, wyjazdy do kina, wyjścia do lasu oraz organizowane przez samych wychowanków świetlicowe święta – spotkania wigilijne, wielkanocne,
dni dziecka i wiosny, urodziny i wiele, wiele innych. Ważne jest to, że w świetlicy znajduje dla
siebie miejsce każdy młody człowiek z terenu naszego miasta, który potrzebuje wsparcia i zechce
skorzystać z oferowanej pomocy.
Jesteśmy przekonani, że przynajmniej dla części z ponad 250 dzieci, które na przestrzeni lat korzystały z pomocy świetlicy socjoterapeutycznej,
czas w niej spędzony zaowocował zmianą życia
na lepsze.
Beata Śliwińska
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
jest wpisane w Miejski Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na
jej działalność Rada Miejska przeznacza środki
finansowe pochodzące w całości z wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Leżajska.
mus psychiczny zażycia leku oraz dotkliwy, a nawet niebezpieczny dla zdrowia zespół abstynencyjny. Detoksykacja, która pomaga znieść objawy fizyczne odstawienia substancji, zawsze powinna przebiegać pod opieką lekarza! To jednak
zaledwie początek drogi do zdrowienia. Niejednokrotnie uzależnienie psychiczne od leków powstaje dlatego, że najbliżsi chcą ukryć przed otoczeniem „wstydliwy” problem natury psychicznej
jednego z członków rodziny. I tak nałóg rozwija
się „w czterech ścianach” degradując życie człowieka. Najlepszym rozwiązaniem jest nakłonienie lekomana do leczenia nie zaś wypieranie problemu i udawanie, że nie dzieje się nic niepokojącego. Osoba uzależniona oprócz odstawienia leków powinna korzystać z psychoterapii, gdyż jedynie kompleksowe leczenie, zarówno ciała jak
i psychiki, gwarantuje powrót do prawidłowego
funkcjonowania.
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Szansa” we współpracy z Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Socrates”, od dwóch lat realizuje projekty adresowane do osób uzależnionych
oraz członków ich rodzin. Wszyscy, którzy borykają się z uzależnieniem własnym lub kogoś bliskiego, mogą osobliście lub telefonicznie skorzystać z porady terapeuty albo lekarza.
Poradnia „Socrates” – Leżajsk, Plac Mariacki 9, tel. 530 546 167 lub 885 104 785.
Barbara Sołtys
specjalista terapii uzależnień

w MCK

Recital Małgorzaty Kellis
17 kwietnia 2012 r. w Muzeum Ziemi Leżajskiej miał miejsce niepowtarzalny recital wokalny w wykonaniu Małgorzaty Kellis.
Artystka jest znaną sopranistką. Od wielu lat
mieszka w Nowym Jorku, a występuje na scenach
całego świata. Chętnie przyjeżdża i koncertuje w
Polsce. W ciągu ostatnich dwóch lat występowała
w Operze Śląskiej, w Mazowieckim Teatrze Muzycznym w Warszawie, na scenie Warszawskiej
Filharmonii z towarzyszeniem orkiestry pod batutą Sławomira Chrzanowskiego. W ubiegłym
roku gościła na Ziemi Leżajskiej, biorąc udział
m.in. w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki
Organowej i Kameralnej w Leżajsku.
Przy fortepianie tego wieczoru zasiadł pochodzący z Ziemi Leżajskiej Mariusz Drzewicki, absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi w
klasie prof. Tadeusza Chmielewskiego. Od wielu lat koncertuje on jako solista i kameralista, w
kraju i za granicą. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Fortepianu macierzystej uczelni.
W programie koncertu usłyszeliśmy utwory
współczesnych kompozytorów amerykańskich:
Charlesa Ivesa, Samuela Barbera, Aarona Coplanda.

Organizatorami koncertu było Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku oraz Muzeum Ziemi
Leżajskiej.
Serdeczne podziękowania kierujemy do
sponsorów i darczyńców tj.: Grupy Żywiec S.A.
Browar w Leżajsku, Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o., BMF Polska Sp. z o.o., Gospody
u Więcławów w Leżajsku, Kwiaciarni Sorczyk
Grażyny i Tadeusza Lejów w Leżajsku, Salonu
Fryzjerskiego Ewy Kaduk-Mul.
(ar)
Fot. Adam Kuźma

Seniorki na wybiegu

10 marca br. w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku z inicjatywy instruktorki ds. plastyki
Marty Zdeb odbył się niecodzienny pokaz. Niecodzienny, bo bohaterkami show były seniorki
z Leżajskiego Klubu Seniora.
Do tego wydarzenia Panie przygotowywały się
przez kilka tygodni – kompletując garderobę zaleconą przez koordynatora Martę Zdeb, z wypiekami na twarzach robiąc pierwsze kroki na wybiegu, pod okiem i według wskazówek Doroty Wylaź, instruktorki tańca w MCK.
Szesnastu modelkom zostały przydzielone odpowiednie do stroju torebki i biżuteria z autorskiej, recyklingowej kolekcji „MartaZ-Style” –
główne przedmioty pokazu.

Piękne fryzury i makijaże, a przede wszystkim
energia i wielki entuzjazm dodały Paniom tyle
uroku, że lustra sali baletowej pękały z zazdrości,
widząc taką ilość wdzięku naraz. W tle rytmicznej muzyki i ferii świateł, seniorki z godnością, a
zarazem pełne pasji i wdzięku, pokazały tę kolekcję przy nieustającej owacji publiczności. Pokaz
zakończyły trzy przyszłe seniorki - dziś sześcio i
ośmiolatki: Ania, Matylda i Kasia.
W drugiej części wieczoru dyrektor MCK Maria Horoszko dokonała otwarcia wystawy fotograficznej „Piękno Trzeciego Wieku”. Strzelały korki szampana, goście oglądali z zaciekawieniem i
rozbawieniem wykonane przez Adama Kuźmę i
Wacława Padowskiego fotografie.
Wieczór upłynął w niezwykłej atmosferze, do
czego przyczyniły się m.in. występ Grupy Wo-

„Szept Duszy”

11 kwietnia br. w sali kameralnej Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku odbył
się wernisaż malarstwa leżajskich artystek:
Małgorzaty i Joanny Sztyrak – matki i córki.
Wyjątkowe dzieła m.in. wspaniałe ikony, malowane według tradycyjnych receptur na deskach
oraz akwarele, wyróżniające się delikatnością a
jednocześnie lekkością, wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród osób zwiedzających.
Oprawę artystyczną tego wyjątkowego wieczoru uświetnili: Grupa Teatralna „Baratario” oraz
Damian Dec z zespołem.
Warto wspierać naszych regionalnych twórców.
Dzięki spotkaniom tego typu nie tylko promujemy twórczość, ale również mobilizujemy do samodoskonalenia.
J. Kędzierska, fot. Wacław Padowski

kalnej „Meritum” oraz Młodzieżowego Kwintetu Dętego z Grodziska Dolnego w recitalu muzyki filmowej. Aranżacja muzyczna wieczoru
przygotowana została przez Bartłomieja Urbańskiego, a przepiękne oświetlenie przez Damiana Deca.
Wśród licznie zgromadzonej publiczności znaleźli się m.in.: przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Stefański, burmistrz Leżajska Piotr Urban,
zastępca burmistrza Marek Karakuła, jak również
przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Społecznych RM Jerzy Jarosz.
Sponsorom i darczyńcom tej imprezy tj.:
Urzędowi Miejskiemu w Leżajsku, Grupie Żywiec Browar w Leżajsku, Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Leżajsku , BMF Polska oraz
dyrektorowi GOK w Grodzisku Dolnym, Katarzynie Mach Wawrzaszek oraz wszystkim, którzy inicjatywą i pracą przyczynili się do jej powstania i przebiegu, składamy serdeczne podziękowania.
Marta Zdeb
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w TMZL
Spotkania podróżnicze TMZL

W Indonezji

1 marca br. w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się kolejne
spotkanie z podróżniczką z Leżajska Martą Kuczek, która tym razem opowiadała o
faunie, florze, historii, obyczajach i kuchni
Indonezji.
Inicjatorami i organizatorami spotkania były:
Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej oraz działające w strukturach MCK – Centrum Informacji Turystycznej. Na spotkanie licznie przybyli sympatycy TMZL, miłośnicy dalekich podróży
oraz przyjaciele bohaterki spotkania, miłośniczki wędrówek po zakamarkach świata, która chętnie chce się dzielić swoimi wrażeniami z innymi.
Indonezja to wyspiarskie państwo w Azji Południowo-Wschodniej, którego stolicą jest Dżakarta licząca 8,4 mln mieszkańców. Ludność Indonezji jest bardzo zróżnicowana pod względem
etnicznym, językowym i religijnym. Indonezja
jest państwem wyspiarskim położonym na 17
508 wyspach, na których znajdują się liczne wulkany. Wyspy Indonezji rozciągają się na długości ponad 5 tys. km wzdłuż równika i na długości

1750 km z południa na północ. Jedna z wysp często odwiedzanych przez turystów to Bali zwana
„Rajską Wyspą”, „Wyspą Tysiąca Świątyń”, bądź po
prostu „Rajem na Ziemi”. Bali znane jest w świecie z oryginalnego, charakterystycznego folkloru,
architektury, rzeźby, malarstwa, a także muzyki
i tańca. Jak jednak podkreślała podczas spotkania podróżniczka – najbardziej ujęła ją przyroda:
„Przyroda Indonezji jest wspaniała. Wprawia w
zachwyt. Teren tego wyspiarskiego kraju zamieszkują tysiące różnych gatunków zwierząt i roślin,
również takich, które występują tylko w Indonezji i nigdzie indziej na świeci”.
Specyfika klimatyczna i glebowa powoduje,
że każdy region świata ma własne, niepowtarzalne produkty żywnościowe, przyprawy i potrawy.
Warto poznawać egzotyczną kuchnię. Taka kulinarna przygoda nie tylko przynosi niespodzianki dla podniebienia, ale również różnicuje naszą
dietę i dostarcza cennych substancji, które nie występują w potrawach polskich. Najpopularniejsze
danie w kraju, to nasi goreng, czyli ryż smażony
z dodatkiem mieszanki warzyw, kawałków kurczaka, krewetek, z rybami lub z czerwonym mięsem. Niespodzianką dla uczestników spotkania
była regionalna indonezyjska potrawa przygotowana przez panią Martę. Była to sałatka gado
gado (wegetariańska sałatka z warzyw z pikantnym sosem). Smakowała wyśmienicie. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Fascynację egzotycznymi podróżami było widać na twarzach
przybyłych gości.
Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej składa serdeczne podziękowania dyrektorowi Muzeum Ziemi Leżajskiej za pomoc w zorganizowaniu spotkania.
Iwona Tofilska
Fot. Marta Kuczek

Leżajskie Marsze na Orientację

OGARY 2012

W dniach 24–25 marca br. odbyły się w naszym
mieście Leżajskie Marsze na Orientację „OGARY 2012”, które stanowiły II rundę Pucharu Podkarpacia w MnO. Zostały one przygotowane i
przeprowadzone przez Szkolne Koło Krajoznawcze działające przy Zespole Szkół Technicznych.
Podczas imprezy, która w tym roku miała charakter ogólnopolski, przeprowadzony został dodatkowy etap historyczny przygotowany przez
Andrzeja Kusiaka nauczyciela w Gimnazjum w
Nowej Sarzynie. Uczestnicy etapu mieli za zadanie na podstawie przygotowanej przez organizatorów mapy odnaleźć obiekty związane z historią
miasta i odpowiedzieć na pytania dotyczące tych
miejsc. W przygotowanym etapie wzięła udział
większość z ponad 100 osób, które przybyły na
zawody między innymi z Ustrzyk Dolnych, Kolbuszowej, Rzeszowa oraz Lublina i Radomia. Spośród tych, którzy odnaleźli wszystkie miejsca i odpowiedzieli poprawnie na pytania, zostały rozlosowane nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Leżajsku.

Wszystkim uczestnikom Leżajskich Marszów
na Orientację serdecznie dziękujemy za wzięcie
udziału w tej formie zawodów, która łączy aktywne spędzanie wolnego czasu z poznawaniem nowych miejsc i historii naszego miasta oraz regionu.
Dziękujemy również licznym sponsorom i
sympatykom marszów na orientację, bez których
wsparcia nie udałoby się zorganizować II Leżajskich Marszów na Orientację. Byli nimi: Browar
w Leżajsku Grupa Żywiec S.A., Miejski Zakład
Komunalny w Leżajsku, MotoGum Brudniak,
ALICJA – Biuro Nieruchomości, ADA Salon
Meblowy, Cukiernia Rafael, Kancelaria Notarialna Anna Heleniak, Apteka Pharmex ul. Podleśna.
(rf)
Fot. Dawid Wiech

Straże grobowe
na Podkarpaciu
Z inicjatywy Centrum Informacji Turystycznej oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej 12 kwietnia br. roku w Miejskim Centrum
Kultury w Leżajsku odbyło się spotkanie na temat „Genezy straży grobowych w województwie
podkarpackim”. Zaproszeni zostali uczniowie
leżajskich szkół ponad gimnazjalnych: Zespołu
Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego oraz
Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki.
Przyznam się, że gdy zobaczyłem tak dużą liczbę osób zainteresowanych tą tematyką, a w szczególności młodzież, poczułem się niezwykle mile
zaskoczony. Nie powinno mnie to zresztą dziwić,
bowiem kilku obecnych na sali słuchaczy parę dni
wcześniej brało bezpośredni udział w kultywowa-
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niu tradycji, czyli tzw. „historii żywej”, która jest
najpiękniejsza, bo łączy aktywnie kilka pokoleń
w sposób bardziej bądź mniej świadomy w swoistą specyficzną rekonstrukcję wydarzeń sprzed
wielu stuleci.
Pierwszą część spotkania poświęciłem genezie,
na którą składa się wiele hipotez odnoszących się
do pochodzenia przepięknej barwnej tradycji na
Podkarpaciu, bądź w jego poszczególnych częściach. Starałem się podjąć kwestie powiązania
tej tradycji z pierwszymi wyprawami krzyżowymi (również z udziałem możnowładztwa polskiego), Bożogrobcami, wojnami z Turcją w ostatnim
ćwierćwieczu XVII wieku, działalnością Miechowitów w prowincji ruskiej, stopniową kasatą Zakonu Bożogrobców, wpływem wystąpień chłopskich na terenie Galicji w połowie XIX wieku, niektórymi elementami rozwoju ruchu ludowego.
Powyższe wydarzenia w sposób szczególny odniosłem do powiatów leżajskiego i przeworskiego.

Ostatnią część poświęciłem wybranym przeze mnie obecnie działającym strażom grobowym
(„turkom”) w powiatach: jarosławskim, przeworskim, łańcuckim, leżajskim. Przedstawiłem
zbiór zdjęć aktualnie istniejących straży grobowych, które zaprezentowałem w sali kameralnej
Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku. Moim
głównym celem było przypomnienie o przeszłości, której my wszyscy w południowo-wschodniej
Polsce jesteśmy udziałem; sądzę, że jednej z najbardziej unikatowych tradycji w Europie.
Niezmiernie miło mi było poprowadzić to spotkanie i przedstawić przygotowaną przeze mnie
prezentację. Wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób wsparli mnie w tym przedsięwzięciu z
serca dziękuję.
Grzegorz Krzysztof Krzeszowski
Historyk
– doktorant Uniwersytetu Rzeszowskiego

w Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów

Św. Wojciech
Galeria Rodzimej Sztuki Sakralnej Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku eksponuje szafę bracką z początku XIX w., której wyjątkowy, religijny charakter nadają dwa obrazy malowane techniką olejną, zdobiące jej zewnętrzne dwuskrzydłowe lica.
Malowidło po lewej stronie przedstawia św. Zachariasza, po prawej widzimy św. Wojciecha biskupa i męczennika. Szafa służyła przechowywaniu feretronów, strojów i innych sprzętów używanych podczas uroczystych procesji.
Św. Wojciech ukazany jest frontalnie w pozycji stojącej, z tułowiem nieznacznie zwróconym w stronę prawego ramienia. Ma na sobie strój pontyfikalny, składający się z długiej
alby zróżnicowanej duktem pionowych fałdów, z białej komży sięgającej kolan, a także
z czerwonej, brokatowej kapy okrywającej ramiona, spiętej pod szyją, spod której wystaje
fioletowy mucet i paliusz. Na powierzchni mitry i na piersiach widnieją drogocenne kamienie. Twarz świętego, oddana za pomocą czerwieni o zróżnicowanym nasyceniu, rozbielonych żółci, brązów i czerni, emanuje spokojem. Wyróżnia ją wysokie blade czoło, symetrycznie wykreślone łuki brwiowe, wysmukły,
prosty nos oraz oczy ujęte grubymi powiekami
z wyraźnie zaznaczonymi źrenicami, spowite
subtelnym światłocieniem, zamyślone i zapatrzone w dal. Długie, falujące się włosy opadają na kark. Nad starannie uczesaną brodą widnieją usta z intensywnie czerwonymi wargami okolone długimi wąsami. Lewym ramieniem św. Wojciech przyciska do tułowia księgę oprawioną w twarde niebieskie okładki.
W dłoniach, okrytych rękawiczkami, trzyma
pastorał z dwuramiennym krzyżem arcybiskupim w prawej ręce, w lewej ma gałązkę palmy
i wiosło piórem wsparte o ziemię. Patron obrazu stoi na zielonej, gładkiej murawie z pojedynczymi wyższymi kępkami trawy, grudkami ziemi lub kamieniami. W głębi widać zatokę otoczoną wzgórzami, pośrodku której pływa niewielka łódź z czterema ludźmi. Nad krawędziami horyzontu malarz
przedstawił pochmurne ciemnobłękitne niebo z odcieniami ciemnego błękitu, bieli, zieleni i różu.
Św. Wojciech, biskup Pragi, znamienity misjonarz i męczennik, przyszedł na świat około 956 r. w czeskich Libicach w zamożnym rodzie Sławników. Będąc pod opieką św. Adalberta, arcybiskupa Magdeburga, kształcił się w tamtejszej szkole katedralnej. Po powrocie do rodzinnego miasta
w 981 r., otrzymał święcenia kapłańskie, a po śmierci Dytmara, pierwszego
łacińskiego biskupa Pragi, w 982 r. wybrany został na jego następcę. Słynął
ze skromnego i świętego życia oraz wrażliwości na materialne potrzeby Kościoła, ubogich i więźniów. Zwalczając złe obyczaje możnych, po pięciu latach
rządów musiał opuścić stolicę biskupią. Udał się do Moguncji, by z poparciem swego zwierzchnika, św. Willigisa starać się o zwolnienie z dotychczasowych obowiązków. Otrzymawszy pozwolenie papieża Jana XV rozpoczął
życie zakonne w rzymskim klasztorze benedyktynów, gdzie w 990 r., wraz ze
swoim przyrodnim bratem bł. Radzimem, złożył profesję zakonną. Po dwóch
latach zmuszony został do powrotu na stolicę biskupią, jednak - z powodu
zamieszek wstrząsających krajem - wyjechał do benedyktyńskiego klasztoru na rzymskim Awentynie. Wkrótce, po zamordowaniu jego czterech braci i ich rodzin przez Werszowskich, za zgodą cesarza Otton III i lokalnego
metropolity, jesienią 996 r. udał się do Polski, gdzie poproszony przez Bo-

lesława Chrobrego uczestniczył w licznych misjach dyplomatycznych, a następnie wyruszył na ewangelizację słowiańskich Wieletów (Lutyków). Wiosną 997 r. w towarzystwie trzydziestu wojów udał się do Prus. Wisłą dotarł
do Gdańska i zapewne drogą morską, bez rycerzy, wyruszył do ujścia dzisiejszej Pregoły. W okolicach Elbląga, 23 kwietnia 997 r. o świcie, został zamordowany przez uzbrojonych pogan. Ciało Męczennika sprowadzono do
Trzemeszna, a potem uroczyście do Gniezna. W poczet świętych wpisał go
w 999 r. papież Sylwester II.
Treść interesującego nas wizerunku i jego najbliższy kontekst ideowy rzucają światło na historię szafy. Imię znamienitego misjonarza Prus i męczennika, jednego z głównych patronów Polski obok Matki Bożej Królowej i św.
Stanisława Biskupa, nosił Szeliga, wykonawca
drewnianych struktur szafy. Z kolei sąsiadujący
z obrazem wizerunek św. Zachariasza wskazuje
na osobę malarza, Zachariasza Chodzińskiego
(1777–1844), którego córka, Katarzyna, wyszła
za mąż za Józefa Szeligę.
Chodziński był synem Szymona i Wiktorii
Piotrowskiej, ożenionym z Weroniką Hartleben (Chartleben) z kolonii Dornbach (Tarnawiec). Szymon (zm. ok. 1840), również malarz,
używał sygnatury SHML (Szymon Hodziński
Malarz leżajski). Najstarsza wzmianka o jego
twórczości pochodzi z 1776 r. Pod datą 1787
wspomniany jest jako organista w kościele Ojców Bernardynów w Leżajsku. Był autorem nie
zachowanych do dziś Stacji Drogi Krzyżowej
z 1817 r., wiszących niegdyś na zewnętrznym
murze klasztornym, dwóch obrazów olejnych
z 1832 roku, ukazujących Przemienienie Pańskie oraz Św. Rozalię i Barbarę, znajdujących się
w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, a także prawdopodobnie obrazów z 1832 r.: Św. Sebastiana i Rocha oraz Św. Róży i Barbary, stanowiących wyposażenie kapliczki w Giedlarowej. Jego twórczość stoi na pograniczu sztuki ludowej.
Klimat domu rodzinnego nie pozostał bez
wpływu na życie i zainteresowania Zachariasza. Od dzieciństwa związany ze środowiskiem
leżajskim i tutejszym Sanktuarium, w swej
twórczości podejmował rodzimą tematykę hagiograficzną. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
przechowuje wykonany przez niego w 1929 r. techniką olejną na desce, odpustowy obrazek przedstawiający Matkę Bożą Leżajską. Do innych zachowanych dzieł tego artysty, oprócz wspomnianych wyżej wizerunków, należy
kopia obrazu Matki Bożej Leżajskiej z 1815 r., przechowywana w oratorium
kościoła Ojców Kapucynów w Rozwadowie, a także obraz ukazujący Matkę Bożą z Dzieciątkiem, podającą szkaplerz bł. Szymonowi Stockowi, zdobiący drzwi szafy brackiej z 1818 r., obecnie eksponowanej w Galerii Rodzimej
Sztuki Sakralnej Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku. Interesujący nas obraz powstał prawdopodobnie tuż przed 1841 r., uważanym
za datę powstania szafy, która znajdowała się niegdyś w Bazylice Ojców Bernardynów w Leżajsku i służyła przechowywaniu sprzętu należącego do któregoś z bractw. Niewykluczone, że obraz pełnił najpierw funkcję feretronu
procesyjnego. Jego kompozycja czerpie z idei całopostaciowego portretu staropolskiego, stosowanej w komponowaniu wizerunków o treści hagiograficznej, powstających masowo w pracowniach wielu malarzy cechowych. Artysta operował czerwienią i błękitem, z których za pomocą bieli, żółci i czerni
uzyskiwał rozmaite odcienie zieleni, błękitu i ugru. Zdaniem Krzysztofowicza i Śnieżyńskiej-Stolotowej „jego obrazy naiwne i prymitywne, o pastelowym kolorycie, stoją na pograniczu sztuki ludowej”.
Tekst i zdjęcie
o. Efrem Obruśnik
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zdrowie i uroda
sekrety garnka

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

Wiosna na talerzu
Przy tak wiosennej pogodzie nawet posiłki wolelibyśmy jeść na świeżym powietrzu.
Najprościej można to osiągnąć przygotowując potrawy z grilla.
Grillujemy to, co można upiec szybko, tak jesteśmy stęsknieni za tym wyjątkowym smakiem
i aromatem pieczonego mięsa. Gdy już zaspokoimy pierwszy apetyt na kiełbaski, karkówki i boczek, szukamy bardziej wykwintnych smaków:
pieczonych ryb, warzyw i owoców. W oczekiwaniu na danie główne można podać coś lekkiego,
co urozmaici posiłek, a równocześnie dostarczy
składników odżywczych, których brakuje w potrawach mięsnych. Warto przygotować sałatki lub
surówki z dodatkiem egzotycznych owoców, których duży wybór oferują supermarkety. Połączone ze składnikami często używanymi w codziennych sałatkach i surówkach możemy uzyskać ciekawy efekt smakowy.
Pomelo – pomarańcza olbrzymia, nazwana tak
ze względu na owoce, które mogą ważyć nawet 2,5
kg. W smaku przypomina grejpfruta, ale jest łagodniejsze i mniej kwaśne. Ma orzeźwiający zapach, niewiele kalorii – tylko 42 kcal/100g owocu, sole mineralne i sporo witamin: C, B1, B2,PP,
kwas foliowy, beta-karoten. Nazywany jest owocem dobroczynnym, ponieważ wspomaga pracę układu krążenia, działa odkażająco i moczopędnie, oczyszcza organizm z toksyn, zwiększa
wchłanianie żelaza, obniża poziom cholesterolu,
co spowalnia proces powstawania miażdżycy. Polecany jest osobom mający podwyższony poziom
cukru, gdyż zawiera substancje, które działają podobnie jak insulina. Ponadto pomaga w zwalczaniu bezsenności i wyczerpania fizycznego.

TYLKO TY

pod redakcją
Małgorzaty Jakubowskiej

Glinki – twoja cera
je pokocha
Choć należą do bardzo modnych obecnie kosmetyków organicznych, są niedrogie. Latem i wiosną sprawdzą się lepiej niż
chemiczne preparaty.
Kobiety stosują je od tysięcy lat, bo świetnie
działają na skórę całego ciała i nie mają skutków
ubocznych, a ich składniki nie kumulują się w
organizmie. Były ulubionym kosmetykiem pięknych nałożnic z krymskich haremów chanów tatarskich. Przekonaj się, czy ich moc doda blasku
także twojej urodzie.
Magiczny płyn
Glinki to nic innego jak pyły wulkaniczne wydobywane ze złóż w różnych miejscach świata. Są
bardzo wydajne i łatwo je przechować. Możesz je
kupić w aptece, sklepach z żywnością i kosmetykami naturalnymi a także w supermarketach, zamówić przez Internet. W Polsce dostaniesz glinki rodzime, ale też z Krymu, Izraela, francuskie
i włoskie. Kupisz je w postaci proszku do rozrobienia lub półpłynne – gotowe do aplikacji. Starczają na długo.
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dzień za dniem
Sałatka z owocu pomelo
Składniki: 1/2 Pomelo, sałata zielona (może być
mieszanka sałat), 100 g sera camembert, 4 łyżki
zmielonych orzechów, 4 łyżki płatków migdałowych. Składniki sosu: 3 łyżki octu winnego, 6 łyżek oliwy z oliwek, 1 łyżeczka miodu, 1 łyżeczka
suszonej bazylii, sól; pieprz do smaku. Wykonanie: Pomelo obrać ze skórki, pokroić w „łódeczki”,
składniki sosu połączyć i dokładnie wymieszać,
sałatę opłukać, osączyć, liście porwać na kawałki,
ułożyć w salaterce, polać częścią sosu. Na liściach
sałaty ułożyć pokrojony w plasterki ser camembert i cząstki pomelo, posypać zmielonymi orzechami i migdałami, skropić resztą sosu. Przed podaniem schłodzić.
Sałatka z awokado, pomelo i sera
Składniki: dwa dojrzałe awokado, 150 g sałaty zielonej, 150 g sera pleśniowego (np. rokpol),
1/2 pomelo, lub 1 grapefruit, 20 ml octu winnego, 30 ml oliwy extra virgin, sól, pieprz do smaku. Wykonanie: umyć pomelo, obrać ze skóry, usunąć część białego albedo (w przypadku
grejpfruta zrobić tak samo), ser pokroić na plastry grubości ok. 4 mm (tak, aby się nie rozpadły). Awokado obrać, pokroić na plastry grubości ok. 4 mm. Sałatę umyć, osuszyć, porwać na
drobne kawałki. Na talerzu ułożyć warstwami
sałatę, kawałki sera, na nim awokado, na końcu
pomelo. Z octu winnego i oliwy oraz przypraw
sporządzić sos i skropić nim sałatkę. Przed podaniem schłodzić.
Surówka owocowa
Składniki: 1/2 owocu pomelo, 1 jabłko, 1/4
awokado, 2 mandarynki, jogurt naturalny, cytryna. Wykonanie: Pomelo obrać, oddzielić od białej skórki, podzielić na cząstki, pokroić w kostkę,
podobnie postąpić z mandarynkami, awokado
przekroić na pół, połówkę bez pestki przekroić jeszcze raz na pół i ćwiartkę owocu pokroić w
drobną kostkę, skropić sokiem z cytryny. Jabłko umyć, obrać ze skórki, pokroić w plasterki, a
następnie w cienkie paseczki. Składniki surówki połączyć ze sobą i polać jogurtem. Schłodzić
i udekorować listkami mięty lub melisy.
Jak to się nakłada?
To dziecinnie proste. By przygotować maskę,
do sproszkowanej glinki dodaj wody mineralnej
lub naparu z ziół – rumianku albo lipy. Papka powinna mieć konsystencję gęstej śmietany. Możesz
też dodać do niej trochę otrąb, wtedy połączysz
w jednym preparacie maskę z pillingiem. Glinkę
nakładaj na wybrane partie ciała na 15–30 minut.
Zmyj wodą. To wszystko!
Gładka jak aksamit
Glinka świetnie oczyszcza skórę, wchłaniając
niczym gąbka nadmiar tłuszczu, toksyny i obumarłe komórki naskórka. Zawarte w niej mikroelementy i minerały (krzem, glin, żelazo, magnez,
potas, sód, wapń) sprawiają, że ma działanie przeciwzapalne, odżywcze i regenerujące. Efekt? Skóra jest gładka, z zamkniętymi porami, wyraźnie
młodsza, ma wyrównany koloryt. Po miesięcznej
kuracji i stosowaniu glinek co 3–4 dni twoje ciało będzie gładkie jak aksamit.

Wybierz kolor glinki
dla swojej skóry

• Sucha, skłonna do podrażnień – glinka biała
• Tłusta – zielona
• Trądzikowata i chora na łuszczycę – glinka
błękitna krymska lub zielona
• Dojrzała i poszarzała – czerwona, żółta
• Wrażliwa – różowa i biała
• Mieszana (tłusta linia „T”, policzki suche) –
żółta

Studentki z organizacji
AIESEC w Zespole Szkół
Technicznych w Leżajsku
W dniach od 26 lutego do 2 marca br. w
Zespole Szkół Technicznych gościliśmy dwie
studentki z organizacji AIESEC.
Jest to międzynarodowe zrzeszenie studentów,
działające w ponad stu krajach, którego głównym
celem jest umożliwienie młodym ludziom rozwijania kompetencji przedsiębiorczości, odpowiedzialności społecznej, umiejętności pracy w globalnym środowisku oraz aktywnego uczenia się.
W ramach wolontariatu do naszej szkoły przybyły Devi Pitasari z Indonezji i Sandy YangSuiling z Chin, które przez tydzień prowadziły zajęcia z młodzieżą na temat historii, geografii i
kultury krajów, z których pochodzą. Dzięki temu
uczniowie ZST mieli możliwość m.in. spróbowania swoich sił w grze na tradycyjnych indonezyjskich instrumentach muzycznych, poznania niezwykle trudnego chińskiego alfabetu czy wzięcia
udziału w inscenizacji chińskiego wesela. Wolontariuszki uczestniczyły również w zajęciach
praktycznych Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, podczas których degustowały
przygotowane przez uczniów polskie zupy, a także same przyrządziły chińskie i indonezyjskie potrawy, którymi częstowały młodzież i nauczycieli.
Devi i Sandy zwiedziły Leżajsk, a w role przewodników po mieście wcielili się maturzyści z Technikum Informatycznego.
Wizyta studentek z organizacji AIESEC pozwoliła młodzieży ZST sprawdzić się w praktycznej znajomości języka angielskiego oraz zwiększyć
efektywność nauki poprzez kontakt z żywym językiem.
(ch)

Z ekologią na ty
To już X edycja organizowanego przez
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku Konkursu „Z ekologią na ty”!
Jak co roku, tak i tym razem, konkurs przebiega pod hasłem „zbieramy surowce wtórne, chroniąc naturalne środowisko człowieka”. Wzorem
lat ubiegłych zmagania uczniów ze szkół podstawowych i ponad podstawowych zwieńczone zostaną dwudniowym Rajdem Rowerowym (24–25
maja) dla uczniów szkół najbardziej wyróżniających się w zbiórce surowców wtórnych.
W tym roku przypada jubileusz konkursu, dlatego Patronat Honorowy Marszałka Województwa Podkarpackiego dziwić nie może.
O konkursie napiszemy więcej w następnym
wydaniu Biuletynu Miejskiego.
(pp)

Biblioteka Publiczna w Leżajsku

INFORMUJE!

W związku z modernizacją
budynku przy ul. Jarosławskiej 1
Biblioteka Publiczna
przeniesiona została
do Szkoły Podstawowej Nr 1
w Leżajsku
przy Placu Jaszowskiego

profilaktyka
Zjawisko przemocy domowej jest od wielu lat poważnym problemem społecznym i
jednym z podstawowych zagrożeń dla rodziny oraz poszczególnych jej członków. Może
być ona zarówno przyczyną, jak i skutkiem
dysfunkcji w rodzinie.
Przemoc w rodzinie należy rozumieć jako zamierzone, wykorzystujące przewagę sił, działanie
przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i
dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.
Z psychologicznego punktu widzenia przemoc jest działaniem intencjonalnym, tzn. zamierzonym, którego celem jest kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. Siły są nierównomierne –
sprawca przemocy jest silniejszy lub ma inny rodzaj przewagi nad ofiarą. Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste
drugiej – sprawca wykorzystując przewagę siły,
narusza podstawowe prawa ofiary. Przemoc powoduje cierpienie i szkody fizyczne lub psychiczne – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary.
Wyodrębnia się następujące rodzaje przemocy:
• przemoc fizyczną tj. bicie, znęcanie się, głodzenie, zamykanie, szarpanie, duszenie, ciągnięcie
za włosy, rzucanie przedmiotami, używanie niebezpiecznych narzędzi lub grożenie ich użyciem,
zadawanie bólu;
• przemoc psychiczną, np. straszenie zabójstwem, użyciem przemocy, zabraniem dzieci,
niszczenie rzeczy, upokarzanie, używanie wulgarnych słów, ciągłe chodzenie za kimś, dzwonienie do niego w celu wyrządzenia mu krzywdy
lub zastraszania, zakazywanie osobie kontaktów z
rodziną, przyjaciółmi, zabranianie wychodzenia z
domu, upokarzanie jej w miejscach publicznych;
• przemoc seksualną, tj. zmuszanie do współżycia, do oglądania pornografii;
• zaniedbywanie – szczególnie dotyczy dzieci,
osób starszych, upośledzonych, gdzie zaniedbywane bywają najbardziej podstawowe potrzeby
(wyżywienia, ubrania, higieny, ochrony, bezpieczeństwa, wychowania, edukacji, opieki lekarskiej);
• przemoc ekonomiczna – np. utrzymywanie
osoby zależnej w całkowitej zależności finansowej,
zakazywanie pracy zawodowej, niedawanie wystarczającej ilości środków finansowych na prowadzenie gospodarstwa domowego, odbieranie
zarobionych pieniędzy.
W wielu społeczeństwach zaobserwować
można brak reakcji na problem przemocy w
rodzinie. Wynika to z funkcjonujących w świadomości społecznej mitów i stereotypów na temat
przemocy, które pokazują fałszywy obraz problemu. Oto niektóre z nich:
• przemoc w rodzinie to prywatna sprawa i nikt
nie powinien się wtrącać – nieprawda. Przemoc
i krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem
podlegającym karze jak przemoc wobec obcych.
• przemoc jest wtedy, gdy widoczne są ślady na
ciele ofiary – nieprawda. Przemoc to nie tylko ślady na ciele, ale także poniżanie, obelgi, grożenie,
zastraszanie.
• jeżeli ktoś jest bity, to znaczy, że na to zasłużył
– nieprawda. Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, bez względu na to, co zrobił.
• ofiary przemocy w rodzinie akceptują przemoc – nieprawda. Ofiary zawsze próbują się bronić, jednak boją się lub robią to mało skutecznie.

• gdyby ofiara naprawdę cierpiała, odeszłaby od
sprawcy – nieprawda. To, że osoby, doświadczające przemocy, nie odchodzą od sprawcy, jest wynikiem wielu czynników: zależności finansowej,
trudności mieszkaniowych, przekonań dotyczących małżeństwa, często nacisków ze strony rodziny, sąsiadów.
• przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol –
nieprawda. Nawet uzależnienie od alkoholu nie
zwalnia od odpowiedzialności za czyny dokonywane pod jego wpływem.
Powyższe mity usprawiedliwiają stosowanie
przemocy, służą do ukrycia czy zbagatelizowania
problemu, przez co utrudniają prawidłowe reagowanie na akty brutalności i okrucieństwa wobec
bliskich. Dla sprawcy są sygnałem o społecznym
przyzwoleniu na przemoc. Ofiary przemocy w rodzinie są najczęściej bezradne. Boją się zwrócić o
pomoc. Poczucie bezradności powoduje, że koszmar trwa latami. Osoba doświadczająca długotrwałej przemocy traci poczucie bezpieczeństwa

mych instytucji, jak w przypadku zespołu interdyscyplinarnego oraz inni specjaliści w dziedzinie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wszyscy
członkowie zespołu i grup roboczych podpisują
oświadczenia o zachowaniu poufności.
Praca zespołu interdyscyplinarnego i grup
roboczych odbywa się w oparciu o procedurę
„Niebieskiej Karty”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 X 2011 r. Procedura ta obejmuje czynności podejmowane przez
przedstawicieli różnych instytucji, wcześniej wymienianych, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Osobami uprawnionymi do wypełniania „Niebieskiej
Karty” są: policjanci, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia. Wypełniona „Niebieska Karta” powinna trafić do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który uruchamia dalsze czynności zgodne z procedurą, tzn. przekazuje „Niebieską Kartę” do powołanej grupy roboczej. Dalsze działania są prowadzo-

STOP PRZEMOCY W DOMU
i uporządkowania życia, traci też zaufanie do siebie. Często osoby doświadczające przemocy zaczynają przystosowywać się do roli ofiary i przestają się bronić. Zaczynają obwiniać siebie (co jest
wzmacniane przez sprawcę) i przestają oczekiwać
poprawy sytuacji. Tracą nadzieję i poczucie godności. Jeśli osoba o utrwalonej przemocy w rodzinie nie otrzyma pomocy z zewnątrz, jej szanse na wyrwanie się z pułapki są niewielkie. Samodzielna walka z przemocą skazana jest na porażkę.
Poczucie, że można liczyć na wsparcie, może zachęcić do próby zmierzenia się z problemem, jednak wiele osób jest tak sparaliżowana lękiem, że
uniemożliwia im to działanie. Skuteczna pomoc
ofiarom przemocy domowej możliwa jest tylko
w przypadku zintegrowanego działania różnych
służb i instytucji, których celem jest niesienie pomocy wszystkim, którzy są ofiarami przemocy w
rodzinie.
W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, dzięki której w każdej gminie miały zostać
powołane zespoły interdyscyplinarne do spraw
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W naszym mieście taki zespół został powołany we wrześniu 2011 roku. W jego skład weszli
przedstawiciele różnych instytucji zajmujących się
pomaganiem rodzinie: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, leżajskich szkół, Policji, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służby zdrowia, Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, Sądu Powiatowego, „Caritas”.
Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu
zapewnia leżajski MOPS. Zespół ma za zadanie
m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań profilaktycznych oraz interwencji w środowisku zagrożonym przemocą. Do zadań zespołu należy również
dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów. Zespół interdyscyplinarny tworzy
grupy robocze w celu rozwiązywania problemów
związanych z wystąpieniem przemocy rodzinie w
indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych mogą wchodzić przedstawiciele tych sa-

ne przez grupę roboczą, która: opracowuje i realizuje plan pomocy dla danej rodziny, monitoruje
sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy,
dokumentuje działania podejmowane wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efekty tych działań.

PAMIĘTAJ!!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i
krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś
z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie! Jeżeli doznajesz takich zachowań, powiadom:
• policję, dzwoniąc na numer 997 lub 112,
• prokuraturę.
Zahamowanie przemocy w rodzinie jest
możliwe – możesz z nią walczyć i uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich.
Możesz też skorzystać z pomocy następujących instytucji:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Leżajsku, Pl. Jaszowskiego 6,
tel. 17 242 04 97, w. 31
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Leżajsku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 8,
tel. 17 242 72 08
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie, Nowa Sarzyna,
ul. Łukasiewicza 3, tel. 17 241 38 13
Punkt Interwencji Kryzysowej przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Leżajsku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 8,
tel. 17 242 82 56
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Leżajsku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 8,
tel. 17 242 07 99
Możesz również bezpośrednio zwrócić się do
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Informacje uzyskasz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Leżajsku, Pl. Jaszowskiego 6.
Ewa Rejman
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sport

UKS „Trójka”
Leżajsk w Półfinale
Mistrzostw
Polski
Dąbrowa Górnicza w dniach 14–15 kwietnia

br. była gospodarzem ćwierćfinałowego Turnieju
Mistrzostw Polski Młodziczek. Do turnieju tego
zakwalifikował się zespół UKS „Trójka” prowadzony przez trenera Daniela Domagałę (nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku).
W turnieju brały udział zespoły: MKS Dąbrowa
Górnicza (mistrz województwa śląskiego), UKS „Trójka” Leżajsk (II miejsce w turnieju 1/8 MP), MUKS „Jedynka” Ostrowiec Świętokrzyski (mistrz województwa
świętokrzyskiego) i UKS „Pomorzanie” Szczecin (II
miejsce w turnieju 1/8 MP).
Pierwszy dzień rozgrywek przyniósł następujące wyniki: MKS Dąbrowa – UKS „Pomorzanie” 2:0, UKS „Trójka” – MUKS Ostrowiec 2:0, MUKS „Ostrowiec” – UKS
„Pomorzanie” 2:0, UKS „Trójka” – MKS Dąbrowa 2:1.
Siatkarki z Leżajska już w tym dniu zapewniły sobie
awans do Półfinału Mistrzostw Polski, co sprawiło wielką radość trenerowi i rodzicom, którzy dzielnie dopingowali zespołowi na trybunach hali w Dąbrowie Górniczej. Drugi dzień gier był dla dziewczyn z Leżajska już
tylko formalnością. Szczególnie dało się to zauważyć w
spokojnej, opanowanej i rozważnej grze, co dało wynik:
UKS „Trójka” – UKS „Pomorzanie” 1:2, MKS Dąbrowa
– MUKS Ostrowiec 2:0

Mistrzostwo
na
jubileusz
29 marca br. w Strzyżowie rozegrany został

Finał Wojewódzki Licealiady w piłce siatkowej
chłopców. Wzięły w nim udział 4 najlepsze zespoły ze szkół ponad gimnazjalnych z województwa podkarpackiego: ZS Ropczyce, LO Strzyżów,
I LO Jasło i ZSL Leżajsk.

Głównym faworytem do medalu byli gospodarze,
drużyna LO Strzyżów, z którą musieliśmy rozegrać
pierwszy mecz. Ku zaskoczeniu wszystkich pierwszego seta wygrał Leżajsk. W drugim górą byli gospodarze. Wszystko rozstrzygnął trzeci set, który po bardzo
dobrej grze w obronie wygrywał Leżajsk. To zwycięstwo
otwarło nam drogę do walki o złoty medal. W drużynie następuje ogromna determinacja. Jednoczymy się
do granic możliwości, bo taka okazja zdarza się tylko
raz. Czekamy na dalszy ciąg wydarzeń.
W drugim meczu Ropczyce pokonały Jasło 2:0 i to
z nimi będziemy grać o złoto. W meczu o 3. miejsce
Strzyżów zwyciężył Jasło 2:0, zdobywając brązowy medal. W meczu finałowym z Ropczycami zaczynamy bar-

dzo źle. Jest zbyt nerwowo, dużo błędów własnych, przegrywamy pierwszego seta do 12. Drugi set jest odwrotnością pierwszego. To my dyktujemy warunki i ustawiamy grę. Zwyciężamy do 12. W trzecim secie Ropczyce
już nie są w stanie się podnieść. Prowadzimy 4:0, 12:9 i
zwyciężamy. Radość jest ogromna, tym bardziej, że jest
to pierwszy złoty medal w kategorii chłopców w historii naszej szkoły. Wcześniej było 7 srebrnych i 2 brązowe, ale złoto zawsze nam się wymykało z rąk. Ponieważ
w tym roku przypada stulecie naszej szkoły, jest to piękny prezent siatkarzy na jubileusz. Medal ten daje nam
możliwość reprezentowania województwa podkarpackiego, jak również promocji naszej szkoły i miasta na
Mistrzostwach Polski, które odbędą się prawdopodobnie pod koniec maja, po egzaminach maturalnych (szukamy sponsorów).
Droga do Finału nie była łatwa. Trzeba było wygrać
wszystkie mecze. I tak się stało. W powiecie pokonaliśmy ZST Leżajsk i ZS z Nowej Sarzyny po 2:0. W rejonie wygraliśmy z: IV LO Rzeszów 2:0, ZS Sokołów 2:0 i
LO nr I Łańcut 2:1. W półfinale zwyciężyliśmy ZSOiZ
Przeworsk 2:0, ZSBiO Jarosław 2:1, zajmując pierwsze
miejsce i awansując do finału wojewódzkiego. W sumie
w całej Licealiadzie przegraliśmy tylko 4 sety. Świadczy
to o ogromnej waleczności i odporności psychicznej zawodników, pomimo nienajlepszych warunków fizycznych (najwyższy 186 cm). Cały zespół zasługuje na pochwałę i wyróżnienie.
Drużyna wystąpiła w składzie:
Jacek Zygmunt (kapitan) – atakujący, Paweł Szlajnda
– rozgrywający, Przemysław Starzak – środkowy, Kamil
Rajski – środkowy, Łukasz Hanus – przyjmujący, Wiktor
Kosior – przyjmujący, Jakub Wójcik – libero, Mateusz
Dąbek – libero, Radosław Łoś – przyjmujący, Szymon
Rzepko – przyjmujący, Marcin Kania – środkowy, Rafał Pajączek – środkowy, Kamil Siedlecki – rozgrywający, Maciej Szymula – przyjmujący, Arkadiusz Berestka
– atakujący, trener Adam Kowalski.
(ak)

NA 100-LECIE SZKOŁY

Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku zaangażowaną postawą
na arenach sportowych sprawili prezent swojej szkole na jej okrągły jubileusz 100 lecia.

Klasyfikacja końcowa turnieju: 1. KS Dąbrowa Górnicza – 5 pkt (5:2) – awans do 1/2 Mistrzostw Polski, 2.
UKS „Trójka” Leżajsk – 5 pkt (5:3) – awans do 1/2 MP,
3. MUKS Ostrowiec – 4 pkt (2:4). 4. UKS „Pomorzanie” – 4 pkt (2:5).
Zespół występował w składzie: Magdalena Trębacz
(kapitan), Katarzyna Zięzio, Elżbieta Materna, Mirosława Kowal, Rozalia Tworek, Zuzanna Kosiarska – uczennice Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku, Maria Bigas,
Monika Konior – Gimnazjum w Nowej Sarzynie, Dagmara Szast – Gimnazjum Sarzyna, Paulina Popowicz –
Gimnazjum w Dębnie oraz najmłodsza zawodnicza Sylwia Tarajko SP 3 Leżajsk.
Siatkarki z „Trójki” w dniach 5–6 maja br. rozegrają swój turniej półfinałowy w Białej Podlaskiej, gdzie o
awans do Finału Mistrzostw Polski będą rywalizować
z: SKS Szóstka Biała Podlaska, LTS Legionovia i Pogoń
Proszowice.
Zawodniczki i trener składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wspierają zespół zarówno finansowo, jak też organizacyjnie.
W szczególności pragniemy podziękować Marszałkowi Województwa Mirosławowi Karapycie oraz Dyrektorowi Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku Władysławowi Pyżowi, którzy wsparli wyjazd finansowo.
Dziękujemy również firmom: CIECH „Organika” Nowa Sarzyna, ALVIG Warszawa, Firmie Usług
Transportowych Zbigniewa Trębacza, Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, Zakład Doświadczalny „Organika
Nowa Sarzyna”, Firmie „MARIA”, DREW – PAN, Infopros, Klimagra, Aptece „Pod Kasztanami”.
Największe jednak podziękowania składamy rodzicom naszych siatkarek ,których zaangażowanie, doping
i wyrozumiałość pomagały nam w odniesieniu tak dużego sukcesu.
(spdd)
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Rok szkolny 2011/12 dobiega końca.Młodzież w
wielu dyscyplinach sportowych zakończyła już rywalizację. Podsumowując, uczniowie naszej szkoły
mogą pochwalić się tytułem Mistrza Województwa
w piłce siatkowej chłopców pod kierunkiem Adama Kowalskiego (fot. 1) i wicemistrza w koszykówce dziewcząt pod kierunkiem Piotra Lasoty (fot. 2).
W finale wojewódzkim w tenisie stołowym drużyna
w składzie: Aneta Kręcidło, Monika Brzuszko, Karolina Tarasek zdobyła brązowy medal. Opiekunem
tej grupy był Rafał Tuleja. Również brązowy medal
w Finale Wojewódzkim zdobyła Justyna Gałusza w
pływaniu 50 m stylem klasycznym. Opiekunem tej
uczennicy był Stanisław Kosakowski. Uczeń Łukasz
Pawlica zdobył II miejsce w Pucharze Województwa
Podkarpackiego w marszach na orientację.
Praca nauczycieli oraz zaangażowanie uczniów
przynosi sukcesy. Uczniowie systematycznie zajmują wysokie lokaty w rankingu szkół uczestniczących
w rozgrywkach młodzieży – obecnie „Licealiadzie”.
W roku jubileuszowym szkoły sportowcy zajęli IX
miejsce w rywalizacji objętej Licealiadą na blisko 177
szkół sklasyfikowanych przez Wojewódzki Szkolny
Związek Sportowy. Prezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego Kurator
Oświaty Jacek Wojtas, wręczając pamiątkowy puchar
przedstawicielowi szkoły nadmienił, iż jest to jedna z
nielicznych szkół w województwie, której młodzież
uczestniczy w prawie wszystkich dyscyplinach, objętych szkolnym kalendarzem. Świadczy to o systematycznej i wytrwałej
pracy nauczycieli wychowania fizycznego,
którzy realizują złożenia szeroko rozumianej
kultury fizycznej.
Jubileusz szkoły młodzież i nauczyciele pragną świętować również
na sportowo, organizując bieg uliczny dla
wszystkich uczniów i

absolwentów naszej szkoły. Symbolicznie bieg połączy nową siedzibę szkoły z dawną, mieszczącą się
w Dworze Starościńskim. Już teraz, w imieniu dyrekcji szkoły i organizatorów serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów na ten bieg. Dystans 2
km pokonamy w dwóch grupach - najpierw wystartują obecni uczniowie a następnie nasi absolwenci.
Uczniowie i absolwenci będą rywalizować o puchar
dyrektora szkoły Stanisława Bartnika. Wszystkich
zainteresowanych uczestnictwem w biegu prosimy
o kontakt z sekretariatem szkoły lub z nauczycielem
wychowania fizycznego Piotrem Lasotą.
(lopl)

Międzynarodowy Turniej mini piłki
siatkowej o Puchar Burmistrza Leżajska
W dniach 31 marca – 1 kwietnia br. w hali sportowej ZST w Leżajsku 10 zespołów chłopców z rocznika 1999 rywalizowało o Puchar Burmistrza Leżajska w tegorocznej edycji znanego w całym kraju Turnieju mini siatkówki, którego organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” działający przy SP nr 3.
W Turnieju, który odbywał się pod patronatem Burmistrza Leżajska, uczestniczyły czołowe
zespoły z kraju w tej kategorii wiekowej oraz Aon
hots Volley Wiedeń z Austrii. Po uroczystym
otwarciu tej imprezy sportowej, którego dokonali zastępca Burmistrza Leżajska Marek Karakuła
oraz dyrektor SP nr 3 Elżbieta Dmitrowska-Kaduk, zespoły rozpoczęły rozgrywki w dwóch grupach eliminacyjnych. Po eliminacjach wyłoniono grupy ćwierćfinałowe grające o miejsca 1–6,
w której znalazły się: Metro Warszawa I, Aon hot
Volleys, Brzesko I, Stalowa Wola, Biała Podlaska
oraz Leżajsk I. Natomiast Brzesko II, Wołomin
Rzeszów i Leżajsk II rywalizowały o miejsca 7–10.
W finale o 9 miejsce UKS „Trójka” II uległ Resovii Rzeszów 1:2 (15:25, 25:21, 14:16),Wołomin
uległ Gryfowi Brzesko II 0:2 (21:25, 25:27) o 7

miejsce, natomiast Serbinów Biała Podlaska o 5
miejsce pokonał Dwójkę Stalowa Wola 2:0 (25:20,
25:12).
Niezwykle zacięte i emocjonujące były mecze o
miejsca 1–4, kiedy to UKS „Trójka” Leżajsk, którego trenerem jest Jan Mach, grając w składzie:
Michał Krzyżak, Piotr Zagaja, Bartosz Sierżęga,
Patryk Dąbek oraz Radek Dereń ulegli mistrzom
Austrii Aon Hot Volleys Vienna 1:2 (25:23, 13:25,
7:15). W złotym finale Gryf Brzesko pokonał
Metro Warszawa 2:0 (25:17, 25:21) i w tym roku
zdobył Puchar Burmistrza Leżajska.
Bezpośrednio po zakończeniu meczu finałowego odbyła się uroczysta dekoracja, której dokonali Marek Karakuła i Elżbieta Dmitrowska-Kaduk.
Zespoły otrzymały piękne puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Wyróżniono też naj-

Leżajski Klub Kyokushin Karate
bierze wszystko!
W sobotę, 17 marca br. w Wieliczce pod patronatem Polskiego Związku Karate odbyły się podwójne zawody: Mistrzostwa Makroregionu Południowego Seniorów i Juniorów w Karate Kyokushinkai oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate Kyokushinkai. W obydwu turniejach karatecy LKKK zdobyli tyle punktowanych miejsc, że dało to Klubowi drużynowe dwa pierwsze miejsca.
Zawody makroregionu południowego raz do
roku gromadzą najlepsze kluby karate stylu kyokushin. Choć w turnieju mogą brać udział
wszystkie kluby zrzeszone w Polskim Związku
Karate, na udział w zawody tej rangi decydują się
tylko najsilniejsze kluby z terenu południowo-wschodniej Polski i właśnie z najlepszymi przyszło zmierzyć się reprezentantom LKKK. W tegorocznym wielickim turnieju udział wzięło 186
zawodników z 22 klubów z takich ośrodków jak

Kraków, Kielce, Busko Zdrój, Tarnów, Nowy Sącz,
Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Limanowa, Bukowno, Jasło, Stalowa Wola, Rzeszów, Stary Sącz,
Wieliczka i Leżajsk.
Ziemię Leżajską reprezentował tylko LKKK
członek największej światowej organizacji kyokushin IKO I. Nasz klub nie był najliczniejszym
z reprezentowanych na zawodach, a jednak zdołał wywalczyć drużynowo dwa pierwsze miejsca
deklasując w ten sposób dużo większe i bardziej
utytułowane kluby. Pierwsze miejsca i tytuły mistrzów makroregionu wśród naszych reprezentantów zajęli: Izabela Dec, Katarzyna Burda, Paulina Majder, Marcin Olszowy, Maciej Jeziorowski,
Krzysztof Zając. Tytuły wicemistrzowskie przypadły w udziale Robertowi Szucowi, Mateuszowi
Zielińskiemu, Hubertowi Fleszarowi, Natalii Stachuli, a brązowe krążki wywalczyli Karol Kurzyp
i Oskar Szczuka. Szczególnym podkreślenia wydaje się fakt, że Robert Szuc swoją pierwszą walkę w turnieju zakończył już po 48 sekundach nokautując aktualnego Mistrza Polski Młodzieżowców. Na uwagę zasługuje również wspaniała po-

lepszych zawodników turnieju: Janka Gawrysia
z Warszawy, Karola Gdowskiego z Brzeska oraz
Michała Krzyzaka z Leżajska. MPV turnieju został Moritz Kindl z Wiednia.
Składam serdeczne podziękowania Dyrektorowi Browaru Leżajsk Krzysztofowi Żyrkowi, Burmistrzom Leżajska Piotrowi Urbanowi i Markowi
Karakule, dyrekcji oraz nauczycielom ZST w Leżajsku, dyrekcji SP nr 3, sędziom – a rolę tę pełnili starsi koledzy uczestników turnieju, kadeci i
juniorzy LTS Feniks – rodzicom naszych zawodników oraz wszystkim, którzy byli zaangażowani
w nasz turniej.
Jan Mach

stawa Mateusza Zielińskiego, który po bardzo dobrych walkach eliminacyjnych w finale uległ dopiero w „bratobójczej” walce swojemu klubowemu koledze, ale też aktualnemu Mistrzowi Europy Maciejowi Jeziorowskiemu. W turnieju również uczestniczyli zawodnicy Konrad Kowalski
i Julia Żak oraz sędziowie sensei Dariusz Burda,
Piotr Jeziorowski i sekundanci Artur Majder i Leszek Kurasz.
Na podsumowującej imprezę dekoracji zwycięzców widać było wielkie zaskoczenie wśród
ekip tak spektakularnym zwycięstwem LKKK.
Wielu kierowników ekip jak również pokonanych zawodników gratulowało nam wspaniałej
postawy w całym turnieju. Ubiegłoroczne tytuły mistrza i wicemistrzyni Europy oraz ostatnio zdobyte tytuły mistrzów makroregionu stawiają Leżajski Klub Kyokushin Karate w ścisłej
czołówce polskiego karate. Jak widać efekty zaczyna przynosić cierpliwa praca treningowa instruktorów prowadzona pod kierownictwem sensei Dariusza Burdy, ale również trafna z perspektywy czasu decyzja o pozostaniu LKKK w najbardziej liczącej się na świecie organizacji, jaką jest
International Karate Organization Kyokushin-kaikan (IKO I) i nie przechodzenie do innych małych organizacji.
Klasyfikacja drużynowa seniorów i juniorów:
1. Leżajsk IKO, 2. Kraków KWF, 3 Kielce SHIN.
Klasyfikacja drużynowa młodzików: 1. Leżajsk
IKO, 2. Nowy Sącz KWF, 3. Jasło IKO Sosai.
Paweł „Naczelny Mors”
OSU!
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na ryby

Trzebośnica, Złota,
Rzeka Złota
Po rozegraniu trzech zawodów rozstrzygnął się
Puchar Trzech Rzek. Jego zdobywcą został kol.
Paweł Czekirda. Gratulujemy.
Paweł Czekirda złowił jazia 33 cm i klenia 34
cm 895 pkt. Drugi w kolejności Zbigniew Pawul
złowił klenia 32 cm 395 pkt.
Szczęścia brakowało zawodnikom aż dwukrotnie. Dopiero zawody z 15 kwietnia br. przyniosły rozstrzygnięcie, choć nie złowiono miarowego pstrąga. Nasze pstrągowe rzeczki na nieuregulowanych odcinkach są przepiękne. Niestety,
nie wszyscy doceniają ich urok, tego co nie zniszczą melioranci, niszczymy my sami, zaśmiecając
ich brzegi.

Zawody Wędkarskie
z okazji Dni
Leżajska 2012
Zapraszamy serdecznie do udziału w zawodach
z okazji święta naszego miasta. Jak zwykle rano
odbędą się zawody dla seniorów a popołudniu dla
dzieci i młodzieży.
Szczegółów prosimy szukać na tablicach ogłoszeń i Internecie.

Konkurs 2012
Wszystkich łowców okazów zapraszam do
współpracy. Proszę o zdjęcia i krótką informację
o rekordowym połowie. Będziemy je publikować
w Internecie a najciekawsze w „Biuletynie Miejskim”.
Stanisław „Esox” Mączka
stanisław.maczka@interia.pl

KĄCIK SZACHOWY
Witam w kolejnym wydaniu BM.
Wszystkich sympatyków królewskiej gry
serdecznie zapraszam do udziału w X Jubileuszowym Turnieju Szachowym „O
UŚMIECH DZIECKA 2012”, dla dzieci
młodzieży i dorosłych o Puchar Burmistrza Miasta Leżajska, który odbędzie się
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku 27 maja 2012 r. o
godz. 10.00. Szczegółowe informacje dotyczące turnieju zamieszczone są na stronie
internetowej klubu www.uks.vel.pl Zachęcam do odwiedzania strony i rozwiązania
szachowych zadań.
Powodzenia!!!

Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe)

Harmonogram zawodów 2012
Data

Rodzaj zawodów

Organizator

Miejsce

19.02.2012

Podlodowe Mistrzostwa Koła*

Koło nr 18

Floryda

25.03.2012

Puchar Trzech Rzek*

Koło nr 18

Złota, Złotka, Trzebośnica

29.04.2012

Mistrzostwa Drgającej Szczytówki*

Koło nr 18

Floryda

13.05.2012

Spławikowe Mistrzostwa Koła*

Koło nr 18

Floryda

27.05.2012

Dni Leżajska Zawody o Puchar Przew.
Rady Miasta*

Koło nr 18

Floryda

27.05.2012

Dni Leżajska Zawody dla Dzieci

Koło nr 18

Floryda

22.07.2012

Spinningowe Mistrzostwa Koła*

Koło nr 18

San Stare Miasto

30.06–
–1.07.2012

Maraton Karpiowy im. Mieczysława Dziurzyńskiego*

Koło nr 18

Floryda lub Ożanna

8.07.2012

Wakacyjne zawody dla dzieci

Koło nr 18

Floryda

5.08.2012

Memoriał im. Grzegorza Gorzkiewicza*

Koło nr 18

Floryda

26.08.2012

Zawody dla dzieci o Puchar Wójta Gminy Leżajsk

Koło nr 18

Floryda

16.09.2012

Zawody Jesienne*

Koło nr 18

Ożanna

14.10.2012

Zawody Spinningowe*

Koło nr 18

San Rzuchów

* Zawody będą zaliczane do Grand Prix Koła.
Zadanie 1.

Zadanie 3.

Zadanie 2.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z ostatniego kącika szachowego w BM:
Zad. 1 Ha4, Kc2, He4 – mat. Zad. 2 Sh1, Kg4, Sf2 – mat. Zad. 3 Ha1, Wg3+, S:g3 – mat. Zad. 4 Hc3,
Ka2, Ha3 – mat.
Andrzej Mazurkiewicz
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