MARZEC–KWIECIEŃ 2012 – Nr 3–4 (224–225); Rok XXI

Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku

ISSN 1232–4930

Cena 1,50 zł

Wesołego Alleluja!
Pachnących wiosną,
ciepłych, radosnych, pełnych nadziei i miłości
Świąt Wielkanocnych

życzą
Burmistrz i Rada Miejska
w Leżajsku
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dzień za dniem

Browar w Leżajsku
Laureatem Narodowego
Konkursu Ekologicznego

względu na skalę działania, ale także z racji inicjatyw podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności i otrzymał prestiżową nagrodę „Filary Polskiej
Gospodarki 2010”.
(ad)

10 lutego br. Browar w Leżajsku został Laureatem XIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego. Proekologiczne działania Browaru zostały nagrodzone statuetką i certyfikatem „Firma Przyjazna Środowisku”.
Podczas uroczystej Gali dyrektor Browaru w Leżajsku Krzysztof Żyrek odebrał statuetkę i certyfikat „Firma Przyjazna Środowisku” nadany decyzją Narodowej Rady Ekologicznej w XIII Edycji
Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni
Środowisku”. Honorowym Patronatem Konkursu
jest Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Dyrektor K. Żyrek odbiera nagrodę.

– Jesteśmy bardzo dumni z otrzymania tej nagrody. To rezultat wiedzy i zaangażowania całej
załogi. W ramach prowadzonego Dialogu Społecznego wychodzimy „poza bramy browaru” współpracując z lokalną społecznością na rzecz ochrony
środowiska naturalnego. Nasze aktywności uznawane są jako tzw. „Dobre praktyki”, które są następnie stosowane w innych browarach zarówno
Grupy Żywiec jak i Heinekena – powiedział dyrektor Browaru Krzysztof Żyrek.

REMONTY
KONSTRUKCJE, ZABUDOWY,
SUFITY PODWIESZANE,
WYKOŃCZENIA
WNĘTRZ,
UKŁADANIE
GLAZURY,
MALOWANIE
itp.

telefon:
886 539 083
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Przy podejmowaniu decyzji o nadaniu tytułu Laureata, Narodowa Rada Ekologiczna brała
pod uwagę skalę przedsięwzięcia, nowatorstwo,
kompleksowość rozwiązań, a przede wszystkim
wyniki i wpływ Browaru na środowisko naturalne. Konkurs wyróżnia podmioty zaangażowane
w prowadzenie działalności związanej z edukacją ekologiczną, promocją ochrony środowiska
i zdrowego trybu życia, organizacją imprez proekologicznych oraz podnoszeniem świadomości
ekologicznej wśród społeczeństwa.
Browar w Leżajsku od kilku lat jest inicjatorem
akcji ekologicznych, które promują postawy ekologiczne.
Obok swoich pracowników Browar angażuje
w nie również lokalną społeczność. Podczas Światowego Dnia Ziemi Browar co roku organizuje
akcję ekologiczną pod hasłem „Daj szansę czystej
wodzie” – porządkowanie lasu. W zeszłym roku
w akcji uczestniczyło ponad 70 osób, które zużyły 150 szt. worków o pojemności 120 l, co dało
w rezultacie 1000 kg zebranych odpadów w ciągu 1 godziny.
Browar współpracuje także z Miejskim Zakładem Komunalnym w Leżajsku w organizacji
konkursu „Z Ekologią na TY”, gdzie angażuje się
w edukację ekologiczną oraz promocję ochrony
środowiska wśród dzieci i młodzieży.
Na imprezach organizowanych przez Browar
w Leżajsku prowadzona jest segregacja odpadów
oraz przekazywane są ciekawostki i informacje
z zakresu ochrony środowiska, np. jak segregować odpady.
W zeszłym roku Browar w Leżajsku uznany został za firmę ważną w swoim regionie, nie tylko ze

Przy grobie
cadyka
Rocznica śmierci cadyka Elimelecha, który w XVIII wieku mieszkał i nauczał chasydów w Leżajsku, przypadła w tym roku na
dzień 15 marca. 226 lat temu został on pochowany w naszym mieście na cmentarzu
żydowskim.
Ortodoksyjni Żydzi wierzą, że dusza zmarłego
w rocznicę jego śmierci powraca na ziemię. Dlatego przybywają tu z różnych stron świata, głównie z krajów Europy i Ameryki, zanoszą modły
i składają przy jego grobie karteczki z wypisanymi na nich prośbami. Tym razem było ich około
6 tysięcy. Pierwsi przyjechali już w środę, 14 marca, ostatni wyjechali w niedzielę. Wielu pielgrzymujących chasydów spędziło w Leżajsku wieczór
przy szabasowych świeczkach.
(bwl)

Reklamuj się
w „Biuletynie Miejskim”!
To się opłaca!
Wielkość reklam:
strona A4
1/2 strony A4
1/4 strony A4
1/8 strony A4

Zamów reklamę już dziś
Kontakt: 17 242 73 33 w. 114

Całość wydania: pełny kolor

ogłoszenia

„Czerwone Gitary”

i grupa „Meritum”
znów razem na scenie

Na to wydarzenie od dawna czekali nie tylko mieszkańcy Wybrzeża. Bilety zostały bardzo
szybko wyprzedane na długo przed samym koncertem…
W poniedziałek, 16 stycznia br. – Czerwone Gitary i ich goście: Dumitru Harea – muzyk grający na fletni Pana, Wojciech Hoffmann
– gitarzysta lider i założyciel grupy „Turbo” oraz
leżajska grupa „Meritum” ponownie wykonali największe przeboje Krzysztofa Klenczona,
współtwórcy „Czerwonych Gitar”. Tym razem
wystąpili wspólnie na scenie Teatru Muzycznego
im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Drugi Koncert Wspomnień bez wątpienia powtórzył sukces
warszawskiej uroczystości w Sali Kongresowej
z 12 listopada ubiegłego roku. Zgromadzona licznie publiczność nie szczędziła wykonawcom braw
i owacji. W ten wyjątkowy sposób artyści, zaproszeni goście oraz fani uczcili 70. rocznicę urodzin
legendarnego polskiego muzyka i kompozytora.
– Wypełniona po brzegi widownia, owacje na
stojąco, „Sto lat” odśpiewane Czerwonym Gitarom
przez widzów – to znaczy, że warto kontynuować!
– tak podsumował Koncert Wspomnień w Gdyni Wiesław Wilczkowiak ze Stowarzyszenia Muzycznego „Christopher”, który jak zawsze był blisko zespołu oraz jego fanów.
Aby wystąpić w Gdyni, najstarsze wokalistki
grupy „Meritum”, działającej przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku: Magdalena Piestrak,
Ola Federkiewicz, Ewelina Brudniak, Marta
Kiełbowicz, Ewelina Wiatr i Paulina Wolan musiały odbyć 13-godzinną podróż w iście zimowej
aurze i przebyć ponad 700 km, by w przeddzień
koncertu stawić się na próbie w prywatnym studiu nagraniowym lidera zespołu „Czerwone Gitary” Jerzego Skrzypczyka w Gdańsku.
Wiele godzin pracy i prób w Leżajsku po raz
kolejny uwieńczonych zostało wspólnym wykonaniem na dobrze znanej wszystkim artystom
scenie Teatru Muzycznego trzech piosenek: „Tam
gdzie woda i las”, „Hej słowiki” oraz „Seven days”.

Trzecia z nich, podobnie jak i w Warszawie wywarła tak duże wrażenie na zgromadzonej publiczności, iż wykonana została raz jeszcze w czasie bisów jako ostatni utwór wieczoru.
Udział w koncercie był kolejnym wielkim wyróżnieniem dla „Meritum”, możliwością promowania naszego miasta i powiatu przed szeroką
publicznością w innych częściach kraju, a także
szansą na zdobycie licznych cennych doświadczeń
podczas profesjonalnej pracy na próbach i scenie.
Wyjazd do Gdyni nie mógłby dojść do skutku, gdyby nie pomoc finansowa naszych lokalnych władz w osobach Burmistrza Leżajska Piotra Urbana, Wójta Gminy Leżajsk Krzysztofa
Sobejko oraz sponsorów: firmy „Rolnik” Heleny i Zenona Grabarza a także Zakładu Ślusarskiego Janusza Szpili.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za
okazaną pomoc.
Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Urbański

Konkurs na
najładniejszą
posesję

Po raz kolejny ogłoszony zostaje przez
burmistrza Leżajska „Konkurs na najładniejszą posesję”.
Konkurs dotyczy posesji mieszkalnych indywidualnych, zlokalizowanych na terenie miasta
Leżajska.
Przy ocenie wyglądu nieruchomości brane
będzie pod uwagę zagospodarowanie działki,
w szczególności:
• stan techniczny i wygląd budynków, w tym
także elewacji frontowych,
• wygląd i stan ogrodzeń,
• stan zieleni wokół budynków: trawniki, rabaty, ogródki,
• ogólny widok posesji z ulicy.
Oceny wyglądu nieruchomości dokona w okresie czerwiec – sierpień specjalna komisja powołana przez burmistrza, zaś na początku września
nastąpi ogłoszenie wyników konkursu.
W skład komisji konkursowej wchodzą: Ewa
Jagusiak (architekt miejski) – przewodnicząca komisji oraz członkowie: Jerzy Jarosz (radny), Stanisław Brzuzan (właściciel Firmy „Karol”, zajmującej się utrzymaniem zieleni miejskiej), Beata Jodkowska (inspektor ds. ochrony środowiska).
(um)

KOMUNIKAT
URZĘDU SKARBOWEGO
W LEŻAJSKU

Naczelnik
Urzędu Skarbowego
w Leżajsku
i n f o r m u j e,
że zeznania podatkowe za 2011 rok
w dniach 27 i 30 kwietnia 2012 r.
będą przyjmowane
w godzinach 7:15–18:00
oraz
w dniu 28 kwietnia 2012 r. (sobota)
w godzinach 9:00–13:00
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promocja
MZK Leżajsk

Punkt Zbiórki Odpadów
Problemowych
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku po raz kolejny udowadnia, że nie przechodzi obojętnie obok problemów mieszkańców Leżajska. Pomimo, że zdecydowana większość gromadzonych przez mieszkańców odpadów jest odbierana bezpośrednio z ich domów, pojawiła się potrzeba umożliwienia im pozbycia się tych najbardziej problematycznych odpadów. „Potrzeba matką wynalazków” jak mówi stare przysłowie, stąd w BAZIE MZK
przy ul. Podolszyny 1 otwarty został Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych. Każdy, w godzinach pracy Zakładu, może przywieźć i nieodpłatnie
przekazać odpady z następujących grup:
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
• zużyte opony;
• zużyte baterie i akumulatory;
• styropian;
• odpady budowlane i rozbiórkowe;
• odpady wielkogabarytowe (meble)
• odpady niebezpieczne (np. świetlówki)
Punkt Zbiórki otwarty jest nie tylko w dni powszednie, ale również –
w trosce o wygodę klientów – w soboty.
Punkt otwarto 1 grudnia zeszłego roku. Trzy miesiące jego funkcjonowania pozwalają stwierdzić, że pomysł okazał dobry i coraz więcej ludzi, nie tylko z terenu Leżajska, korzysta z możliwości nieodpłatnego pozbycia się tych
najbardziej kłopotliwych odpadów.
Ponadto punkt zbiórki pozwoli również wywiązać się Miastu z obowiązków, jakie stawia przed nim znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Ustawa zakłada m.in. utworzenie przez gminy ogólnodostępnych punktów selektywnego zbierania odpadów. Miasto Leżajsk
taki punkt ma już dzisiaj – jest nim BAZA Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku przy ul. Podolszyny 1.
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W tym roku przypada X jubileuszowa edycja konkursu „Z ekologią na
ty”, którego organizatorem jest MZK Leżajsk i Powiatowy Szkolny związek sportowy w Leżajsku. Wzorem lat ubiegłych konkurs organizowany
jest pod hasłem „Zbieramy surowce wtórne chroniąc naturalne środowisko człowieka”. Na dzień dzisiejszy do tegorocznej edycji przystąpiło 19
szkół. Jednak jest jeszcze czas, aby opiekunowie szkół zmobilizowali swoich podopiecznych do większego zaangażowania się i zawalczenia o atrakcyjne nagrody.

Z ekologią
jesteśmy na ty
Konkurs jest swego rodzaju eko-edukacją wskazującą dzieciom właściwy
kierunek postępowania z odpadami podlegającymi „domowej” selekcji. Poświęcony temu czas pozwoli wypracować u nich nawyk segregacji śmieci,
co z całą pewnością zaprocentuje w przyszłości.
Efektów organizowanych przez MZK konkursów czy innych akcji nie da
się nie zauważyć. Porównując dane z lat 2008–2011 można stwierdzić wyraźny wzrost ilości wysegregowanych w domach odpadów. Mieszkańcy terenów objętych działalnością MZK Leżajsk w 2011 roku wysegregowali w swoich domach o ok. 40% więcej surowców wtórnych ze swoich śmieci aniżeli w roku 2008.
Możemy zatem z całą pewnością stwierdzić, że główna w tym zasługa naszej rodzimej Firmy.
X edycję konkursu „Z ekologią na ty” zakończy tradycyjny już Rajd Rowerowy, przebiegający przez najciekawsze przyrodniczo i kulturowo-regiony, o czym z przyjemnością będziemy informować w kolejnych wydaniach
Biuletynu Miejskiego.
P. Pluszkiewicz

gospodarka

ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE UJĘTE
W BUDŻECIE MIASTA LEŻAJSKA NA ROK 2012
Drogi publiczne gminne

Administracja publiczna

Remont ulic Św. Jana z Dukli,
W. Jagiełły i M. Curie-Skłodowskiej
Zadanie obejmuje wykonanie remontu ulic
o długości 1365 m. Wybrany został wykonawca
z przetargu, w którym było 8 oferentów. Zakończenie prac remontowych przewidywane jest do
końca sierpnia br.
Zadanie obejmuje: remont istniejących chodników i opasek bezpieczeństwa, budowa nowych
chodników o nawierzchni z kostki betonowej o gr.
6 cm – 2816 m2, wykonanie zatok postojowych
225 m2, wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno asfaltowej 3891 m2 oraz wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm 12930 m2.
Zadanie to zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych II etap „Bezpieczeństwo – dostępność – rozwój”. Poziom dofinansowania wynosi 30% kosztów kwalifikowanych projektu. Kwota dofinansowania to 345 000 zł. Partnerami przy realizacji tego projektu są przedsiębiorcy prywatni, którzy zobowiązali się wnieść
wkład finansowy w wysokości 9000 zł.

Remont dachu i elewacji zabytkowego ratusza
– kwota planu 75 000 zł
Kontynuacja robót realizowanych w 2011 roku.
Zadanie stanowi część projektu pod nazwą „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 20072013, działanie nr 7.1 – Rewitalizacja miast. Poziom dofinansowania – 85 % wydatków kwalifikowanych projektu.

Budowa ulicy Zielona
– kwota planu 220 000 zł
Zadanie obejmuje budowę odcinka drogi od
ulicy Długiej do ulicy Słonecznej o długości 280
m i powierzchni ok. 1400 m2 wraz z niezbędną
przebudową ogrodzeń. W zeszłym roku pozyskaliśmy od prywatnych właścicieli grunt potrzebny
na wykonanie tej drogi i w tym roku inwestycja
ta zostanie zrealizowana.
Budowa ulicy Błonie
– kwota planu 30 000 zł
Zadanie obejmuje budowę odcinka kanalizacji deszczowej o długości 75 m od rowu przy ulicy Sikorskiego do studni usytuowanej przy posesji nr 2a. Kanalizacja ta jest niezbędna do poprawy odwodnienia tej części ulicy Błonie.
Budowa parkingu przy ulicy Warszawskiej
– kwota planu 100 000 zł
W tym roku zakończone zostaną prace dokumentacyjne związane z otrzymaniem pozwolenia
na budowę tej inwestycji i będzie można rozpocząć roboty. Cały zakres prac został rozłożony na
kilka lat i będzie obejmował budowę parkingu na
220 samochodów.
Budowa ciągu pieszojezdnego łącznika
stanowiącego odcinek ulicy Zielonej
pomiędzy ulicami Borki a Siedlanką
– kwota planu 5000 zł
Opracowanie koncepcji pod przyszłą inwestycję drogową.
Budowa ulicy Lipy (boczna)
– kwota planu 10 000 zł
Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do
budowy drogi wraz z oświetleniem.

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury
– kwota planu 1 350 000 zł
Zadanie realizowane w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Miejskiego
Centrum Kultury w Leżajsku niezbędnym czynnikiem rozwoju kulturowego i turystycznego w regionie”. Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącego
budynku MCK o dwa segmenty: SEGMENT A:
powierzchnia użytkowa – 307,43 m2, kubatura –
695,14 m3, SEGMENT B: powierzchnia użytkowa – 92,40 m2, kubatura – 227,27 m3. W budynku istniejącym zostanie zmodernizowana sala
kinowo-widowiskowa i istniejące pomieszczenia
o łącznej powierzchni 2421,21 m2. Sala widowiskowo-kinowa dostosowana zostanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zostanie wyposażona w nowe fotele, urządzenia niezbędne do funkcjonowania sceny: kurtyny, fartuchy, zasłony, rampy do reflektorów, reflektory. Zakończenie robót planowane jest w 2013 r.
Złożony w 2009 roku wniosek o dofinansowanie
zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Rozwoju Województwa
Podkarpackiego na lata 2007–2013 został w 2011
roku wybrany do realizacji. Poziom dofinansowania – 85 % wydatków kwalifikowanych projektu.
Modernizacja i remont budynku
Miejskiej Biblioteki przy ul. Jarosławskiej
– kwota planu 1 065 920 zł
Zadanie stanowi część projektu pod nazwą
„Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Rozwoju
Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013,
działanie nr 7.1 – Rewitalizacja miast. Poziom dofinansowania – 85% wydatków kwalifikowanych
projektu. W zakresie zadania znajduje się: modernizacja dachu z przywróceniem go do pierwotnego kształtu (wraz z pokryciem dachówką),
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont
konstrukcji stropu drewnianego nad piętrem, remont wszystkich pomieszczeń, remont elewacji, remont instalacji wewnętrznych: wod.-kan.,
c.o., elektrycznej i zewnętrznej kanalizacji desz-

czowej. W zakres projektu wchodzi również poszerzenie tarasu od strony północno-wschodniej
wraz z jego zadaszeniem. Zakończenie robót planowane jest w 2013 r.

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Budowa oświetlenia przy ul. B. Prusa
– kwota planu 5000 zł
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu
budowlanego i wybudowanie oświetlenia.
Budowa oświetlenia na placu zabaw
po byłym przedszkolu
– kwota planu 15 000 zł
Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia.

Pozostała działalność
Przebudowa targowiska przy ul. Sikorskiego
– kwota planu 102 250 zł
Rozpoczęcie robót. Zadanie stanowi część projektu pod nazwą „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku
miejskiego w Leżajsku” dofinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata
2007–2013, działanie nr 7.1 – Rewitalizacja miast.
Poziom dofinansowania – 85% wydatków kwalifikowanych projektu. Zadanie obejmuje wykonanie
odwodnienia placu targowego, budowę parkingów
– 95 miejsc postojowych, budowę ciągów pieszych
– 1345 m2, nawierzchni placów z kostki betonowej
– 4483 m2, nawierzchni placów z betonowych płyt
ażurowych – 3752 m2, wykonanie remontu budynku gospodarczego wraz zapleczem sanitarnym. Zakończenie robót planowane jest w 2013 r.
Zagospodarowanie wąwozu za Domem
Książki – kwota planu 325 100 zł
Zadanie stanowi część projektu pod nazwą
„Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Rozwoju
Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013,
działanie nr 7.1 – Rewitalizacja miast. Poziom dofinansowania – 85% wydatków kwalifikowanych
projektu. Zadanie obejmuje budowę ciągów pieszych – 672 m2, schodów łączących parking za
Domem Książki z ciągami pieszymi w wąwozie –
42 m2, elementów oporowych schodów i ciągów
pieszych, budowę oświetlenia – 3 szt. i uporządkowanie zieleni.
Ponadto:
W dziedzinie gospodarki gruntami i nieruchomościami na wykup terenów pod przyszłe inwestycje drogowe w Mieście przeznaczono kwotę
250 000 zł., a wydatki jednostki budżetowej jaką
jest Urząd Miejski w Leżajsku, przewidziano kwotę 651 705 zł. na Podkarpacki System e – Administracji Publicznej.
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wywiad miesiąca
Rozmowa
z posłem na Sejm RP
Zbigniewem Rynasiewiczem
• Od wyborów parlamentarnych minęło prawie pół roku. Został Pan ponownie
przewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury. Jak Pan ocenia poprzednią
kadencję Sejmu, jakie zadania i wyzwania
czekają Pana jako szefa komisji w tej kadencji?
• Poprzednia kadencję Sejmu mogę ocenić
tylko pozytywnie. Do wyborów parlamentarnych moje ugrupowanie szło pod hasłem
„Polska w budowie”. W tym haśle nie było
krzty przesady, a jego prawdziwość doprowadzała do wściekłości naszych politycznych
rywali, którzy stosowali mnóstwo chwytów,
by to hasło zdezawuować. Bo budowanie
Polski przez Platformę Obywatelską, obnażało bezradność naszych poprzedników
na tym polu. Wystarczy spojrzeć w obecnej
chwili na Podkarpacie, które jest największym placem budowy w Polsce. Widać już
na przyszłej autostradzie wiadukty, układa
się nawierzchnię. Nie sposób nie wspomnieć
o lotnisku w Jasionce, którego nowy terminal pasażerski zostanie oficjalnie otwarty 17
kwietnia bieżącego roku.
• Nigdy nie wątpił Pan w prawdziwość
hasła „Polska w budowie”?
• Jestem osobą, która z racji pełnienia stanowiska szefa Sejmowej Komisji Infrastruktury posiada kompletne informacje na temat tego, co się w Polsce buduje. Zapewne
mało kto wie, a nawet stara się wiedzieć, że
od 2007 roku wydaliśmy z unijnych funduszy 200 miliardów złotych. Do unijnych miliardów dochodzi nasz wkład, który wyniósł
w tym czasie 92 miliardy złotych. Te pieniądze pozwoliły na wybudowanie i wyremontowanie prawie 10 tysięcy kilometrów dróg,
5 tysięcy kilometrów linii wodociągowych,
rozpoczęcie produkcji 71 tysięcy nowych
lub udoskonalonych produktów i usług. Te
pieniądze przełożyły się także na utworzenie 254 tysięcy nowych miejsc pracy; dzięki
tym pieniądzom 125 tysięcy osób rozpoczęło działalność gospodarczą.
• Co w tej kadencji będzie dla Pana najważniejsze?
• Kontynuowanie „Polski w budowie”. To
hasło jest nadal aktualne i z dnia na dzień
wypełnia się nowymi treściami. Gdybym
wierzył tylko mediom, to widziałbym Polskę jako kraj popadający w ruinę, w którym nic się nie udaje. Ale tę postawę mediów rozumiem – chcąc żyć, muszą popadać w populizm i tanią sensację. Wybijają
wpadki rządu, o dokonaniach milczą. Jeśli
natomiast ktoś mi powie, że w Polsce nic się
od lat nie zmienia, to odpowiem mu, że kłamie albo ma problemy ze wzrokiem. Oczywiście zmiany w różnych miejscach kraju
zachodzą w różnym tempie, a tam gdzie są
mało widoczne, ludzie powinni zadać pytanie przedstawicielom lokalnych samorządów dlaczego tak się dzieje. Znam gminy,
w których wójtowie asfaltują dróżki leśne,
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bo umieli napisać wnioski o pieniądze na
budowę i remonty dróg, i mają tych pieniędzy tyle, że nie wiedzą, co z nimi zrobić. Ale
znam też samorządy, które tylko narzekają,
że nie mają pieniędzy, natomiast nie zrobiły
ruchu, by po nie sięgnąć.
• W ostatnich miesiącach mieliśmy wizytę na Podkarpaciu pani Elżbiety Bieńkowskiej, szefowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Mówiła o negocjacjach
w sprawie nowego budżetu Unii Europejskiej. Jak Pan ocenia te negocjacje?
• Polska chce kontynuacji polityki spójności, dzięki której nasze kraj uzyskał z budżetu Unii Europejskiej na lata 2007–2013
ogromną kwotę 68 miliardów euro. Komi-

czenie tej newralgicznej dla naszego regionu inwestycji komunikacyjnej wydłuży się o kilka, a w przypadku jednego docinka nawet o kilkanaście miesięcy. Kiedy według Pana mieszkańcy Podkarpacia
będą mogli przejechać autostradą od granicy z Ukrainą w Korczowej do Krakowa?
• Budowa niektórych odcinków autostrady wydłuża się i to z kilku względów, niezależnych zarówno od inwestora, jak i wykonawców. W tym miejscu zrobię jeszcze
jeden przytyk względem mediów. Czytając
otóż artykuły na temat budowy autostrady
na Podkarpaciu odnoszę wrażenie, że ich
autorzy czerpią satysfakcję i zadowolenie
z faktu, że autostrada nie zostanie oddana

Kontynuowanie
„Polski w budowie”

sja Europejska widzi, że te pieniądze nie zostały w naszym przypadku zmarnowane, że
dzięki nim Polska dynamicznie się rozwija, czego najlepszym dowodem jest bardzo
wysoki w stosunku do innych krajów Unii
przyrost PKB. I to mimo kryzysu trawiącego
świat i Europę. Dynamizm gospodarczy Polski dowodzi, że polityka spójności jest absolutnie trafionym przedsięwzięciem Unii Europejskiej względem nowych krajów zjednoczonej Europy. Pani minister Elżbieta Bieńkowska jest zaś twardym negocjatorem i na
pewno wynegocjuje maksimum tego, co jest
możliwe. W zanadrzu ma konkretne argumenty, którymi są między innymi liczby, jakie przytoczyłem w odpowiedzi na drugie
Pani pytanie i ciągły rozwój gospodarczy
naszego kraju.
• Przed wyborami parlamentarnymi
rozmawialiśmy o budowie autostrady A4
na Podkarpaciu. Wiadomo już, że zakoń-

do użytku w planowanym terminie. A przecież ani inwestor, czyli Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad, ani wykonawcy nie mają zamiaru robić komukolwiek na
złość. Opóźnienia są między innymi efektem niekorzystnych warunków atmosferycznych. W ubiegłym roku mieliśmy dwa miesiące, czerwiec i lipiec, ulewnych deszczów,
podczas których wykonawcy mieli zaledwie
3 dni, kiedy mogli wykonać pełny, zaplanowany zakres robót. Zima przyszła na szczęście późno, ale długa i sucha jesień pozwoliła nadrobić tylko część opóźnień powstałych
latem. Niekorzystne warunki atmosferyczne
stały w konflikcie z technologią i nie pozwoliły wykonać wielu zaplanowanych w danym
okresie prac. Inwestor stoi bowiem na stanowisku, że roboty wykonane na autostradzie
muszą spełnić wszystkie normy jakościowe,
nawet jeśli się to ma stać kosztem wydłużenia terminu oddania jej do użytku. Podzie-

dzień za dniem
lam stanowisko inwestora, bo autostradę budujemy dla pokoleń, a nie dla trzech tygodni
piłkarskiego Euro. Jestem zresztą przekonany, że zdecydowana większość kibiców drużyn, które rozgrywać będą mecze na Ukrainie, uda się tam samolotami. Jestem więc
zdania, że wyznacznikiem terminu oddania
autostrady A4 na Podkarpaciu nie powinno być Euro 2012 tylko jakoś jej wykonania. Podpisane kontrakty z GDDKiA określają terminy ukończenia prac i w przypadku ich przekroczenia wykonawcy będą zmuszeni płacić odszkodowania za niewywiązanie się z zawartej umowy.
• A co z budową drogi krajowej S19?
• W najbliższych dwóch latach na pewno rozpoczniemy budowę jednego z jej odcinków i będzie to prawdopodobnie odcinek Rzeszów–Lublin. Po jego wybudowaniu podróż do Warszawy będzie może nieco
dłuższa, ale szybsza, ponieważ z Lublina do
Warszawy budowana już jest trasa ekspresowa. Przypomnę tylko, że parametry drogi ekspresowej w nieznacznym tylko stopniu odbiegają od standardów autostrady.
Trudno mi natomiast w tej chwili powiedzieć, kiedy rozpocznie się budowa odcinka S19 między Rzeszowem a Barwinkiem.
Spełnienie wymogów związanych z ochroną środowiska naturalnego bardzo wywindowało koszty jego budowy. Warto więc
wiedzieć, że budowa 90 kilometrów S19
między Rzeszowem a Barwinkiem będzie
kosztować tyle samo, co budowa 164 kilometrów podkarpackiego odcinka autostrady od granicy z Ukrainą do węzła Krzyż na
zachód od Tarnowa.
• W poprzedniej kadencji dzięki Pana
zaangażowaniu i pomocy udało się rozpocząć jakże ważne dla Leżajska i jego regionu inwestycje – budowę obwodnicy i remont dworca kolejowego. Remont dworca dobiega końca, ale coraz głośniej mówi
się o problemach związanych z budową obwodnicy. Jak Pan ocenia tę sytuację?
• Bardzo cieszy mnie informacja, że remont dworca przebiega bez jakichkolwiek
problemów i już niedługo mieszkańcy Leżajska nie będą musieli wstydzić się, jak było
to do niedawna, gdy turyści i goście odwiedzający miasto wysiadali na brudnym, obskurnym dworcu. Dworzec w Leżajsku stanie się swoistą wizytówką miasta i dobrze,
że udało się to przedsięwzięcie doprowadzić
do końca. Wracając zaś do sytuacji na leżaj-

skiej obwodnicy, to nie będę oryginalny jeśli powiem, że każda budowa stwarza mniejsze lub większe problemy. W tym przypadku inwestorem jest rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
i mam pewność co do tego, że obwodnica
zostanie wybudowana. Najważniejsze jest
według mnie to, że udało się doprowadzić do
zapewnienia finansowania tej inwestycji i do
rozpoczęcia prac. W obecnej chwili trzeba
bacznie przysłuchiwać się wszelkim sygnałom dotyczącym jakichkolwiek problemów
z budową obwodnicy i starać się szybko reagować. Zarówno poprzez rozmowy z inwestorem czyli GDDKiA, jak również z wykonawcą. Wszystkim nam zależy na szybkim
zakończeniu prac związanych z budową obwodnicy.
• Coraz głośniej mówi się o likwidacji
wielu ważnych dla miasta instytucji. Ma
ona dotknąć między innymi Sąd Rejonowy w Leżajsku i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Jak je obronić?
• Pierwsze na co chciałbym zwrócić uwagę, to precyzyjne sformułowanie proponowanych zmian. Nie są to więc w przypadku Sądu Rejonowego w Leżajsku plany likwidacji, tylko reorganizacja funkcjonowania sądów rejonowych na terenie całego kraju. Żaden sąd nie zostanie zlikwidowany. W miejsce niektórych sądów rejonowych planuje się powołać wydziały zamiejscowe. Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi właśnie prace reformujące strukturę
organizacyjną sądownictwa powszechnego.
W tej sprawie skierowałem interpelację poselską do ministra sprawiedliwości. 23 marca planowana jest wizyta ministra Jarosława
Gowina na Podkarpaciu. Ma on spotkać się
między innymi z prezesami sądów okręgowych i rejonowych z terenu naszego województwa. Będzie to wyśmienita okazja do
rozmowy na temat planowanej reorganizacją funkcjonowania sądów rejonowych
między innymi na Podkarpaciu. Wracając
do leżajskiego „Sanepidu”, to zapewniam, że
jestem cały czas w kontakcie z dyrektorem
leżajskiej placówki. Kwestia reorganizacji tej
akurat instytucji znajduje się na razie w sferze planów. Dlatego też rozmawiam i zbieram argumenty na obronę placówek „Sanepidu”, znajdujących się na terenie powiatu leżajskiego.
Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia
pogody w sercu i radości,
płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego
oraz wszelkiej pomyślności.
Niech świąteczne dni upłyną w miłej
i rodzinnej atmosferze.
Wesołego Alleluja!
Poseł na Sejm RP
Zbigniew Rynasiewicz

UWAGA!!!

ZMIANA ORGANIZACJI
RUCHU
OD 15 MARCA 2012 obowiązuje
ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU
w okolicy PLACU TARGOWEGO
W LEŻAJSKU.
Dotyczy ulic: PLAC TARGOWY, TARGOWA,
GÓRNA (do ulicy Piekarskiej).
Na tych ulicach został wprowadzony
RUCH JEDNOKIERUNKOWY.
Wprowadzenie tej zmiany podyktowane
zostało troską o bezpieczeństwo i poprawę
układu komunikacyjnego w tej części miasta.

Konkurs
języka angielskiego
w NKJO w Leżajsku
Na przełomie lutego i marca 2012 roku Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku zorganizowało coroczny konkurs języka angielskiego i wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych. Konkurs przeznaczony był dla uczniów
trzecich klas podkarpackich szkół średnich.
Pierwszy etap konkursu polegał na wyłonieniu
najzdolniejszych językowo uczniów klas maturalnych na podstawie testu leksykalno-gramatycznego. Do dalszego etapu zakwalifikowało się 20
uczniów, którzy 6 marca br. przystąpili do dalszych zmagań z językiem angielskim – tym razem
już w budynku NKJO w Leżajsku. Uzdolnieni licealiści mieli za zadanie m.in. rozwiązać test wiedzy o Wielkiej Brytanii, USA oraz innych krajach anglosaskich.
Tegoroczną zwyciężczynią konkursu okazała
się Karolina Skoczylas, reprezentująca I Liceum
Ogólnokształcące w Łańcucie. Drugie i trzecie
miejsce w konkursie zajęli Michał Karaś oraz Karolina Ćwikła - uczniowie Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku. Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody książkowe oraz
audio-wizualne. Dzięki hojności sponsorów, także wszyscy pozostali finaliści tegorocznego konkursu odebrali wartościowe upominki.
Dziękujemy księgarniom: BOOKCITY, BOOKLAND i LAMAR oraz wydawnictwom:
EXPRESS PUBLISHING (EGIS), PEARSON
LONGMAN i OXFORD UNIVERSITY PRESS
za ufundowanie wszystkich nagród.
Licealistom gratulujemy sporej wiedzy językowej i zapraszamy do dalszego doskonalenia
i rozwijania swoich umiejętności w NKJO w Leżajsku. W związku z ogłoszeniem naboru na rok
2012/2013 zachęcamy wszystkich maturzystów do
zapoznania się ofertą Kolegium w Leżajsku (www.
nkjo.lezajsk.pl).
Aktualnie prowadzimy nabór na specjalność
język angielski w dziennym, bezpłatnym systemie nauczania. Zapewniamy wysoki poziom
kształcenia. Oferujemy m.in. zajęcia prowadzone przez native speakera, możliwość korzystania
z pracowni multimedialnej i laboratorium językowego oraz świetnie wyposażonej biblioteki. Trzyletni tok nauki daje możliwość uzyskania stopnia
licencjata i zawodu nauczyciela języka angielskiego. Zapraszamy!
AB
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reklama

dr n. med. Kinga Noga-Dereń, lek. stom.
lek. stom. Mariusz Dereń
LECZENIE ZACHOWAWCZE DOROSŁYCH I DZIECI
LECZENIE KANAŁOWE Z UŻYCIEM MIKROSKOPU
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ∙ WYBIELANIE ZĘBÓW ∙ LICÓWKI
KORONY ∙ MOSTY PORCELANOWE ∙ CYRKON
PERIODONTOLOGIA ∙ PERIOCHIRURGIA ∙ IMPLANTY
Serdecznie zapraszamy na pierwszą wizytę adaptacyjną Paostwa dziecka w połączeniu z bezpłatnym przeglądem
jamy ustnej. Specjalizujemy się w leczeniu dzieci z dużym lękiem stomatologicznym (dentofobią), oferując pełną
gamę zabiegów z zakresu stomatologii dziecięcej. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i gabinetem.

tel. 17 242-60-88
8

728 144 266

www.endoperio.pl

inwestycje

Projekt p.n.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku” wybrany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego do współfinansowania w wysokości 2,96 mln zł
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rewitalizacja budynku Biblioteki
Publicznej w Leżajsku
Dużymi krokami zbliża się realizacja
modernizacji budynku Biblioteki Publicznej przy ul. Jarosławskiej 1.
Biblioteka mieści się w budynku
dawnego Domu Ludowego Ukraińskiego Towarzystwa „Proświta”, zbudowanego w 1913 roku. Po pożarze
w 1970 roku został odbudowany i wyremontowany z adaptacją na siedzibę
biblioteki publicznej. Budynek poprzez
eksponowane położenie na wzniesieniu
stanowi jeden z najważniejszych elementów architektonicznych w śródmieściu Leżajska. Posiada istotne walory architektoniczne, a także dokumentuje
proces historycznego rozwoju miasta, tworzonego na przestrzeni lat przez
społeczeństwo łączące w sobie różnorodne elementy etniczne, co jest cechą
charakterystyczną dla krajobrazu kulturowego tego regionu.
Miejsce to jest bardzo często odwiedzane nie tylko przez czytelników biblioteki, ale również przez licznych turystów. Niestety wrażenie jakie robił
budynek, nie było adekwatne do jego wnętrza. Nie remontowane od wielu lat wnętrze przytłaczało swoim wyglądem. Konieczne było niezwłoczne
przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-modernizacyjnych, które nie tylko poprawiłyby estetykę tego miejsca, ale przede wszystkim zahamowały powstawanie nieodwracalnych zniszczeń.
Punktem wyjścia do rozpoczęcia remontu budynku było opracowanie w latach 2009–2010 kompleksowej dokumentacji wraz z projektem
architektoniczno-budowlanym. Na ten cel pozyskano 40 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwotę 76 000 zł zapewniło Miasto Leżajsk. Dokumentacja ta stanowiła podstawę do ubiegania się
o realizację tej inwestycji ze środków unijnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–
2013 działanie 7.1 Rewitalizacja miast.
Jesienią 2010 roku opracowany został wniosek pt. „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”, a następnie złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek
otrzymał pozytywną ocenę. W ramach tego projektu jako jedno z zadań
realizowana będzie modernizacja budynku biblioteki.
Całkowita wartość projektu wynosi 4 845 112,79 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 910 834,56 zł oraz Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 109 890,07 zł .
Prace remontowe przewidują m.in. wymianę instalacji elektrycznej w budynku, wymianę okien i drzwi wejściowych, wymianę wewnętrznych instalacji sanitarnych, zlikwidowanie drewnianej boazerii w całym budynku, adaptację budynku dla użytku osób niepełnosprawnych, modernizację
dachu – wymianę poszycia z blachy i rynien z przywróceniem pierwotnego
wyglądu (kształtu dachu). Zakupione zostanie również nowe wyposażenie niezbędne do bieżącej działalności biblioteki.
Na czas realizacji inwestycji Biblioteka Publiczna przeniesiona zostanie do
Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Jaszowskiego w Leżajsku.
A. Ruszak

Dawniej

Dzisiaj

Potem

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego
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ogłoszenia

Uwaga ROLNICY !!!
Od 15 marca do 15 maja 2012 roku Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012 r.
O wszystkie te płatności można się ubiegać
składając wspólny wniosek. Wszyscy, którzy złożą wnioski o wsparcie od 15 marca do 15 maja
br., mogą liczyć na otrzymanie należnych dopłat
w pełnej wysokości, natomiast osoby, które dostarczą swoje wnioski po 15 maja, ale nie później
niż do 11 czerwca, otrzymają płatności pomniejszone o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.
W 2012 roku nastąpiły zmiany w systemach
wsparcia bezpośredniego polegające m.in. na
tym, że ARiMR będzie finansowała więcej rodzajów płatności niż w ubiegłym roku.
W tym roku rolnicy po raz pierwszy będą mogli ubiegać się o płatność do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu). Tą płatnością objęte
będą grupy odmian tytoniu typu Virginia i Burley, a także odmiany tytoni ciemnych. Celem tej
płatności jest poprawa jakości produkowanego
w Polsce surowca tytoniowego. Na wsparcie specjalne do tytoniu planowane jest przeznaczenie
29,035 mln euro rocznie (58,07 mln euro w latach
2012 i 2013). Płatność do tytoniu będzie przysługiwała rolnikowi, który w danym roku spełnia
warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o jej przyznanie. Wysokość wsparcia uzależniona jest od ilości surowca
tytoniowego, wyprodukowanego w rejonie uprawy tytoniu oraz spełniającego określone wymagania jakościowe i dostarczonego w wymaganym
terminie zatwierdzonemu pierwszemu przetwórcy. Płatność przyznaje się do ilości nie większej
niż wynikająca z umowy na uprawę tytoniu lub
umowy kontraktacji. Umowę na uprawę tytoniu z pierwszym przetwórcą może zawrzeć rolnik indywidualny lub grupa producentów tytoniu w ramach umów kontraktacji zawartych z jej
członkami. Planowane jest, że do obszarów uprawy tytoniu będą należeć następujące rejony: lubelsko-podkarpacki, świętokrzysko-małopolski, kujawsko-pomorski, mazurski oraz dolnośląski, ponieważ charakteryzują się one sprzyjającymi warunkami klimatyczno-glebowymi dla prowadzenia takich upraw.
Od tego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przejmuje od Agencji Rynku Rolnego przyznawanie płatności uzupełniającej: tzw. płatność niezwiązaną do tytoniu i płatność niezwiązaną do skrobi. Dopłaty te przysługują rolnikowi, jeżeli spełnia on warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym
roku i złożył wniosek o jej przyznanie oraz w dniu
14 marca 2012 r. był wpisany do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności
niezwiązanej, prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego. W roku 2012 na płatność niezwiązaną do tytoniu planuje się przeznaczyć 48,5 mln
euro, natomiast na płatność niezwiązaną do skro-
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bi planuje się przeznaczyć kwotę 11,32 mln euro.
Kolejną zmianą wdrażaną od 2012 roku jest
zmiana zasad przyznawania płatności do owoców miękkich. Oddzielna płatność do owoców
miękkich zastąpi dotychczas stosowaną przejściową płatność z tytułu owoców miękkich. Na realizację oddzielnej płatności do owoców miękkich
będzie przeznaczona kwota ok. 19,2 mln euro.
Oddzielna płatność do owoców miękkich będzie
przysługiwała rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej
w danym roku i złożył wniosek o jej przyznanie,
do powierzchni uprawy truskawek lub malin, do
których została przyznana przejściowa płatność
do owoców miękkich w roku 2008.
W 2012 roku na jednym formularzu wniosku,
rolnicy mogą ubiegać się o następujące rodzaje
płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego:
• jednolitą płatność obszarową (JPO);
• uzupełniające płatności obszarowe (UPO):
– do grupy upraw podstawowych,
– do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją,
– do powierzchni upraw roślin przeznaczonych
na paszę uprawianych na trwałych użytkach
zielonych (płatności zwierzęce);
• płatności uzupełniające:
– dla producentów surowca tytoniowego –
płatność niezwiązana do tytoniu,
– w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego – płatność niezwiązana do skrobi;
• specjalną płatność obszarową do powierzchni
upraw roślin strączkowych i motylkowatych
drobnonasiennych;
• wsparcie specjalne – płatność do krów;
• wsparcie specjalne – płatność do owiec;
• wsparcie specjalne do surowca tytoniowego –
płatność do tytoniu;
• płatność cukrową;
• oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw
(płatność do pomidorów);
• oddzielną płatności z tytułu owoców miękkich.
Ponadto, analogicznie jak w roku 2011, na tym
samym formularzu wniosku, rolnicy mogą także
ubiegać się o:
• pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW);
• płatność rolnośrodowiskową (PROW 2007–
–2013).
Bliższe informacje w Biurze Powiatowym
ARiMR w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 20,
tel. 17 240 23 45 oraz na stronie internetowej
www.arimr.gov.pl

Z tej szczególnej okazji,
jaką są Święta Wielkanocne,
pragnę złożyć wszystkim
mieszkańcom Ziemi Leżajskiej
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pogody ducha
i wszelkiej pomyślności.
prof. Jan Burek
Radny Sejmiku
Województwa Podkarpackiego

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
Mieszkańcom Ziemi Leżajskiej
najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości,
smacznego jajka,
mokrego dyngusa,
mnóstwa wiosennego
optymizmu oraz samych
sukcesów
składają
Zarząd i członkowie
Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej

UWAGA!

Biblioteka Publiczna w Leżajsku
przy ulicy Jarosławskiej 1
informuje,
że ze względu na modernizację budynku
zostaje przeniesiona
do Szkoły Podstawowej Nr 1 przy Placu
Jaszowskiego.
W związku z powyższym

w dniach 12–30 marca 2012 r.
biblioteka będzie
NIECZYNNA.

Czytelników przepraszamy za utrudnienia
i zapraszamy od 2 kwietnia 2012 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w Bibliotece Publicznej
lub pod numerem telefonu:
17 242 12 68

informator urzędowy

Sprawozdanie z XIV sesji
Rady Miejskiej w Leżajsku
27 stycznia 2012 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbyła się XIV sesja Rady
Miejskiej. W obradach sesji uczestniczyli wszyscy radni. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza Leżajska.
Wniosek był podyktowany pilną potrzebą podjęcia
uchwał związanych z zawarciem wstępnej ugody z Zarządem Powiatu Leżajskiego, w postępowaniu sądowym dotyczącym zapłaty należności z tytułu realizacji
porozumienia w sprawie dofinansowania przebudowy
ul. Kpt. Kuczka i ul. Lipy w ciągu drogi powiatowej Nr
1256 R. W wyniku przeprowadzonych negocjacji, pierwotna kwota żądana przez Powiat w wysokości 541 tys.
zł, ostatecznie została ustalona na poziomie 252 tys. zł,
w z czym Burmistrz wystąpił do Rady o dodatkowe 57
tys. zł na realizację powyższego zobowiązania, tj. różnicy do kwoty 195 tys. zł zabezpieczonej dotychczas w budżecie miasta na to zadanie.

Rada w tym temacie podjęła dwie uchwały:
• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta
na 2012 rok – gdzie o 57 tys. zł został zwiększony plan
wydatków majątkowych związanych z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu, z tytułu dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej. Ponadto Rada
wprowadziła do budżetu po stronie dochodów i wydatków dotację celową dla Miejskiego Centrum Kultury
w Leżajsku otrzymaną z Powiatu Leżajskiego, na realizację w 2012 roku zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.
• sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na realizację zadania inwestycyjnego

Sprawozdanie z XV sesji
Rady Miejskiej w Leżajsku
8 marca 2012 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbyła się XV sesja Rady
Miejskiej. W obradach sesji uczestniczyło 13 radnych. Porządek obrad był bardzo obszerny,
Rada w tym dniu wysłuchała kilku sprawozdań, podjęła szesnaście uchwał oraz zatwierdziła
plan pracy Rady i plany pracy Komisji stałych na 2012 r.
W części uchwałodawczej Rada podjęła uchwały
w następujących sprawach
• w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Leżajsku na rok 2012 – jak co roku, Rada przyjęła Program
określający lokalną strategię w zakresie profilaktyki
i minimalizacji szkód wynikających z używania alkoholu i substancji psychoaktywnych. Program jest kontynuacją zadań realizowanych w latach ubiegłych, z wyłączeniem zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, które od tego roku ujęte są w odrębnym programie. Na realizację przewidzianych zadań przeznaczono środki finansowe w wysokości 360 000 zł, w całości pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
• w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do
realizacji zadania z administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny – na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Rada wyznaczyła Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku,
jako podmiot właściwy do realizacji zadania z administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny, określonego tą ustawą.
• w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2012–2016 – Rada przyjęła Program dla miasta Leżajska zawierający zadania
podejmowane między innymi w celu koordynacji prac
instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia jej negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym. Dokument
ten wskazuje cele, wymienia realizatorów i adresatów
Programu oraz zawiera diagnozę środowiskową zjawiska przemocy domowej za rok 2010 i 2011.
• w sprawie Statutu Miasta Leżajska – Rada uchwaliła
Statut Miasta Leżajska obejmujący dotychczasowe zmiany
wprowadzone wcześniejszymi uchwałami. Statut wejdzie
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4/12 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska” –
Rada postanowiła przystąpić do kolejnej zmiany Studium, która dotyczy terenu zieleni urządzonej przyległego od strony północnej do Klasztoru OO. Bernardynów (Kalwarii Leżajskiej). Zmiana ta ma na celu zapewnienie ustawowej zgodności ustaleń Studium z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
nr 5/12 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska” – druga
zmiana Studium dotyczy terenu cmentarza komunalnego wraz z jego rozbudową oraz strefą ochronną, położonego przy ul. Cmentarnej.

• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r. – Rada dokonała zmiany w zakresie wydatków bieżących związanych z zaplanowanymi do
udzielania z budżetu miasta dotacjami, przeznaczając
8000 zł na sfinansowanie w 2012 r. obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu miasta Leżajska do
Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie, na podstawie zawartej umowy.
• w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku bankowego
długoterminowego kredytu w wysokości 2 564 675 zł
– Rada podjęła uchwałę będącą następstwem zapisów
uchwały budżetowej na 2012 r., gdzie został zaplanowany kredyt bankowy długoterminowy z przeznaczeniem
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 1 089 475 zł oraz na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 1 475 200 zł. Spłata
kredytu następować będzie w latach: 2015 – 840 000 zł,
2016 – 1 040 000 zł, 2017 – 684 675 zł.
• zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia finansowego zadania własnego
Gminy Miasto Leżajsk w zakresie tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu – wprowadzona przez
Radę zmiana, przedłużyła termin składania przez kluby sportowe wniosków o dotację na realizację przedsięwzięć w 2012 r. w zakresie sportu. Termin składania
wniosków został określony na 31 marca 2012 r.
• w sprawie wniesienia do Miejskiego Zakładu Komunalnego, Sp. z o.o. w Leżajsku wkładu niepieniężnego – Rada wyraziła zgodę na wniesienie tytułem wkładu
niepieniężnego (aportu) do Miejskiego Zakładu Komunalnego majątku wytworzonego przez Miasto w postaci dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej i trzech odcinków sieci wodociągowej (przy ul. Konwaliowej i Jana
Brzozy) na łączną kwotę 72 342 zł. W zamian Miasto
obejmuje w MZK Sp. z o.o. 120 udziałów i podwyższa
swój kapitał.
• w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Leżajsk na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa
sieci kanalizacyjnej sanitarnej w części miejscowości
Wierzawice w Gminie Leżajsk i części ul. Moniuszki
w Leżajsku” – Rada podjęła uchwałę niezbędną do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Leżajsk
a Gminą Leżajsk w sprawie ustalenia warunków związanych z realizacją sieci kanalizacji sanitarnej i odprowadzania ścieków z terenów i nieruchomości położonych
w Wierzawicach przy granicy z miastem Leżajsk (w rejonie ul. Jarosławskiej) i części ul. Moniuszki w Leżajsku przy granicy z miejscowością Giedlarowa. Na mocy
tego porozumienia każda ze stron otrzyma prawo włączenia nowo wybudowanej sieci do istniejącej już kanalizacji sanitarnej.
• w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa
– po rozpatrzeniu wezwania mieszkańca m. Leżajska
do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr

w 2012 roku – uchwała ta jest niezbędna, aby podpisać
z Zarządem Powiatu odpowiednią umowę, gdzie zostaną określone szczegółowe warunki udzielenia pomocy
finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia przekazanych środków finansowych.
Powyższe uchwały stanowić będą podstawę do zawarcia ugody przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie,
w dniu 31 stycznia 2012 r.
Dodatkowo na tej sesji Rada podjęła uchwałę
• w sprawie przyjęcia na własność Gminy Miasto
Leżajsk nieruchomości położonej na terenie miasta
Leżajska – Rada postanowiła wystąpić do Wojewody
o przekazanie na rzecz Gminy Miasto Leżajsk prawa
własności działki Nr 5151/15 o pow. 171 m2 stanowiącej własność Skarbu Państwa. Położenie działki przy ul.
Spokojnej stwarza możliwość wykorzystania jej pod budowę parkingu ogólnodostępnego (dla pobliskich sklepów, banku, Urzędu Skarbowego).

C. Turosz
XIII/76/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia jego skargi,
Rada odmówiła uwzględnienia tego wezwania i podjęła stosowną uchwałę.
• w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia na czas nieoznaczony dzierżawy gruntów z dotychczasowymi dzierżawcami – Rada pozytywnie zaopiniowała przedłużenie dzierżawy dwóch działek na
czas nieoznaczony. Opinia Rady jest niezbędna, aby
zgodnie z uchwałą dotyczącą zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania, Burmistrz miał możliwość
zawarcia umów z dotychczasowymi dzierżawcami na
okres powyżej 10 lat.
• w sprawie dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku
– realizując zapisy uchwały budżetowej Rada postanowiła przekazać środki finansowe w kwocie 50 tys. zł, w formie dotacji, na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji celowej, jej przeznaczenie i zasady
rozliczenia określone zostaną w porozumieniu.
• w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Leżajsk do
realizacji projektu systemowego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 – Priorytet
IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego – z uwagi na to, że projekt nie wszedł w życie we wrześniu ubiegłego roku, Rada uchyliła uchwałę
z czerwca 2011 r. w tej sprawie i podjęła nową zmieniając tytuł projektu. Projekt pod tytułem „Nauka może być
ciekawa – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych miasta
Leżajska, będzie realizowany w SP Nr 1, 2 i 3.
• zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Leżajska” i „Zasłużony dla Miasta Leżajska” oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania i pozbawiania tytułów – Rada wprowadziła zmiany w obowiązującej uchwale m.in. dodając zapis pozwalający na pominięcie terminów określonych w uchwale w przypadku pośmiertnego nadawania tytułu „Zasłużony dla miasta Leżajska”.
Na sesji tej Rada zapoznała się ze sprawozdaniami:
 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za
2011 r. w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Leżajsk.
 z udzielonych przez Miasto Leżajsk w 2011 r., ulg
w spłacie wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny.
 z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Narkomanii w mieście
Leżajsku za rok 2011.
 z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2011 oraz potrzeb na rok 2012.
 z działalności Komisji stałych Rady za 2011 r.
 o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach
w roku 2011, związanych z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą („renta planistyczna”).
oraz przyjęła plan pracy Rady i plany pracy Komisji stałych Rady na 2012 r.

C. Turosz
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w MCK

Meritum i Prim to zespoły wokalne, które rozśpiewują nasze miasto, okolice i nie tylko. W tym roku Meritum
obchodzi swój mały jubileusz – 10 lat działalności.

Członkowie grupy teatralnej Baratario – Magda
i Konrad debiutowali w roli konferansjerów.

Koncert dla bliskich
i znajomych
7 marca br. w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku zaprezentowały się zespoły i koła zainteresowań działające przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku. Koncert dedykowany był mieszkańcom Ziemi Leżajskiej.
Hajduczki (grupa młodsza – u góry) z wielką koncentracją i powagą wykonały taniec pt. „Wiewiórka”,
a Hajduczki starsze (u dołu) czuły się zaszczycone zaproszeniem do odtańczenia z Zespołem Pieśni
i Tańca San tańców przeworskich.

Aula ZST z trudem pomieściła liczną publiczność. Z całego serca dziękujemy Zespołowi Szkół Technicznych
– dyrektorom, pracownikom szkoły
i uczniom za ogromną pomoc. Jesteśmy
wdzięczni również, że Burmistrz Leżajska Piotr Urban, przewodniczący Komisji ds. Kultury Rady Miejskiej Jerzy
Jarosz oraz dyrektor Browaru w Leżajsku Krzysztof Żyrek znaleźli czas i zaszczycili nas swoją obecnością na naszym koncercie.

W holu Miejskiego Centrum Kultury
prezentowały się kółka plastyczne Barwa
i Fantazja, które podczas zajęć doskonalą warsztat plastyczny, rozwijają zdolności i zainteresowania młodych artystów.
Dziękujemy władzom lokalnym, sponsorom i darczyńcom za to, że rozumieją nasze najniezbędniejsze i niekwestionowane cele, jakie my, pracownicy kultury, stawiamy sobie w naszym królewskim mieście.
(MH), Fot. Adam Kuźma

Fajne Gienki to naprawdę dobry zespół tańca współczesnego zgrany i zżyty z sobą, wspierający się nawzajem.
Z wielką witalnością zawsze wkraczają na deski sceny, by
dzielić się z publicznością radością z tańca.

12

Harc Media

Harcerstwo to nie tylko bieganie z mapą
po lesie, ale też rozwijanie się w różnych kierunkach.

Koraliki – Kosmokwaki, jakby ich nie nazwał, to ich
występ zawsze wzbudza uśmiech, wzrusza i rozczula.

ZPiT San ma w swoim repertuarze także tańce narodowe. W ich wykonaniu polonez wzruszał i zachwycał publiczność.

Mała Leliwa to bardzo liczna grupa, która z zapałem wytańczyła tańce lubelskie.

Przykładem instrumentu wspomagającego rozwój młodych ludzi jest zespół Harc Media, który
działa w naszym leżajskim hufcu. Harcerze kształtują swoje umiejętności medialne prowadząc internetową RadioStację, w której – oprócz typowo
harcerskich programów – można posłuchać m.in.
informacji o sporcie w programie „W 90 minut
dookoła sportu’’ prowadzonym przez Rafała Pajączka czy o turystyce i ciekawych miejscach w „Z
plecakiem przez świat” Ewy Zygmunt.
Redakcję RadioStacji tworzą nie tylko harcerze.
Wszystkich chętnych chcących spróbować swoich
sił w radiu zapraszamy do nas.
Harcerze jak i instruktorzy redagują też Biuletyn Harcerski, który obejmuje różne dziedziny
harcerstwa, m.in. zawiera aktualności, prowadzona jest w nim kronika leżajskiego harcerstwa, kącik muzyczny, poradnik turystyczny.
W skład Harc Mediów wchodzi też grupa
HarcTv, która sama nagrywa i montuje relacje
z bieżących wydarzeń.

Działalność tych zespołów nie zamyka się wyłącznie w harcerskim środowisku. Choćby ostatnio podczas finału WOŚP można było zauważyć
ich duże zaangażowanie.
Dzięki tym mediom, nie będąc harcerzem
można, przyglądając się im, poznać harcerskie
życie. Zapraszamy do oglądania filmów HarcTv,
słuchania RadioStacji i do lektury Biuletynu Harcerskiego, w których każdy odnajdzie dla siebie
coś ciekawego.
Zapraszamy na www.zhp.lezajsk.pl i www.
radiostacja.media.pl
Redaktor naczelny Biuletynu Harcerskiego
Monika Matuszko
Fot. Damian Dec

Po drugiej stronie ekranu

27 stycznia br. grupa harcerzy z hufca Leżajsk odwiedziła rzeszowską siedzibę TVP. Wizyta
ta była częścią projektu „Harc TV – tworzymy własną historię”. Podczas tej wycieczki mieliśmy
okazję zobaczyć telewizję „od kuchni”, zapoznać się z procesem wydawania programów, a także
sami wcielić się w rolę operatorów kamer, montażystów i prezenterów wiadomości, czy pogody.
Nasza wizyta rozpoczęła się w kabinie realizatorskiej. To tam jest „serce” programów „na
żywo”. Dziesiątki ekranów i setki przycisków,
którymi dysponują realizatorzy robią wrażenie.
Światło, obraz, dźwięk – każdy z tych elementów jest zarządzany oddzielnie, co sprawia, że
na tym etapie niesamowicie ważna jest współpraca i wzajemne zrozumienie. Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy, było główne studio. To
stamtąd nadawane są „Aktualności” i prognoza
pogody. Każdy z nas mógł na chwilę wcielić się
w rolę prezentera czy operatora kamery. Naszą
ciekawość wzbudziła ogromna książka na krześle
spikera. Jak się później dowiedzieliśmy, jej celem
jest wyższe usadowienie prowadzącego program.
Ze studia udaliśmy się do archiwum, gdzie
przewodniczka opowiadała nam o jego zasobach, a także postępie technologicznym w dziedzinie taśm filmowych. Kolejnym etapem zwiedzania była projekcja filmu „Dzieje Rzeszowa”,
przedstawiającego historię stolicy naszego województwa. Ostatnim miejscem, które odwiedzili-

śmy, był pokój montażystów. Na własne oczy mogliśmy zobaczyć jak wygląda montaż materiału do
głównego wydania „Aktualności”. Sami również
korzystaliśmy z nowoczesnych urządzeń i próbowaliśmy swoich sił w tej trudnej sztuce. Gdyby nie
ograniczający nas czas, pewnie spędzilibyśmy tam
cały dzień, ale i tak ta wizyta dała nam ogromny
bagaż doświadczeń, które z pewnością wykorzystamy w pracy w HarcTV. A może ktoś z nas zostanie kiedyś gwiazdą „szklanego ekranu”.
RP

Z okazji zbliżających się Świat Wielkanocnych
dużo radości, miłości
i rozkwitającej wraz z wiosną
nadziei na lepsze jutro
Duża Leliwa rozpoczęła swój występ od kujawiaka i oberka aż iskry sypały się spod butów. Wszyscy
brawami okazywali podziw dla ich umiejętności. A te
piękne stroje…. aż dech zapierało.

życzą
dyrektor i pracownicy
Miejskiego Centrum Kultury
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po dzwonku
KIE MIEJSCE, ZOBACZ JE W CYFROWYM
ŚWIECIE” wykonali: Kamil Naróg – SP1 Leżajsk, Agnieszka Olechowska – SP2 Leżajsk, Weronika Paszek – SP w Chałupkach Dębniańskich.
Wyróżnienia w tej kategorii zdobyli: Maria Czerwonka – SP w Chałupkach Dębniańskich, Agata
Gumieniak – SP Wólka Łętowska, Mateusz Panek – SP Nowa Sarzyna.
Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 23 lutego br. w Szkle Podstawowej nr 3.
Jednym z celów konkursów było włączenie do
pomocy w wykonaniu pracy konkursowej rodziców oraz dziadków. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom konkursów –
dziękujemy za dostarczone prace i zapraszamy do
udziału w kolejnych edycjach.

Dzień Bezpiecznego Internetu w SP 3
Zgodnie z tegorocznym hasłem Dnia Bezpiecznego Internetu „Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie!”, organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku (Anna Trębacz)
oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Leżajsku (Monika Golenia-Kmiecik) podjęli działania, mające na celu edukację w zakresie
bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych, angażując w nie społeczność szkolną ze
szkół podstawowych całego powiatu.
Przeprowadzono konkursy, w których Jury
w składzie: Monika Golenia-Kmiecik – psycholog PPP w Leżajsku, Jolanta Kędzierska – instruktor Miejskiego Centrum Kultury, Zastępca
Burmistrza Leżajska Marek Karakuła przyznało
liczne nagrody i wyróżnienia.
• W konkursie plastycznym dla klas I–III
„WSPÓLNIE SPRZĄTAMY INTERNETOWY
ŚWIAT” nagrody otrzymali: Piotr Szpila – Zespół Szkół w Wierzawicach, Karolina Trębacz –
SP3 Leżajsk, Dagmara Leja – SP3 Leżajsk; wyróżnienia: Karolina Murzyn – SP3 Leżajsk, Mieszko Kozaczuk – SP3 Leżajsk, Martyna Trębacz –
SP3 Leżajsk, Magdalena Piwudzka – SP3 Leżajsk.
• Nagrodzone prezentacje multimedialne
w konkursie dla klas IV–VI „JEST JEDNO TA-

BEZPIECZNE
WAKACJE

Organizatorem kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Bezpieczne wakacje” były: Komenda Wojewódzka Policji
w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Patronat nad konkursem objął Wojewódzki Zespół ds. Bezpiecznego Wypoczynku Dzieci
i Młodzieży. Tematyka konkursu plastycznego
związana była z bezpiecznym zachowaniem w każdej sytuacji, w której może się znaleźć młody człowiek w czasie wakacji. Jednym z głównych celów,
jakie postawili sobie organizatorzy, było edukowanie i uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach oraz kształtowanie umiejętności
wyboru bezpiecznych zachowań przez młodzież
w codziennych sytuacjach życiowych.
Konkurs był adresowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz
placówek letniego wypoczynku. Prace wysyłane
na konkurs poruszały tematykę: • bezpieczny pobyt w górach, nad morzem i w lesie, • bezpieczna
szkoła, • bezpieczne miejsce zamieszkania, • bezpieczny Internet, • bezpieczna droga, • zagroże-
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W szkole został przeprowadzony również cykl
lekcji oparty na kreskówkach „Owce w Sieci”. Nawiązaliśmy współpracę z Komendą Powiatową
Policji w Leżajsku, w ramach której nadkomisarz
Jarosław Grzeliński przeprowadził prelekcję dla
dzieci na temat bezpiecznego zachowania w Sieci.
Bardzo dziękujemy wolontariuszkom z wolontariatu studenckiego „Projektor”, które wspierały
nasze działania poprzez zorganizowanie konkursu pod hasłem „Bezpieczna zabawa i nauka w Sieci” dla uczniów klas I–VI SP3 w Leżajsku (piękne
plakaty zdobią szkołę i wskazują jak zostać bezpiecznym internautą). Przeprowadziły także ciekawe gry i zabawy integracyjne.
AT
Fot. Maciej Peszko

nie używkami (papierosy, alkohol, narkotyki), •
przemoc rówieśnicza, • subkultury młodzieżowe.
W połowie października ubiegłego roku został rozstrzygnięty konkurs na szczeblu powiatowym, w którym uczennice Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku zdobyły: I miejsce – Nina
Pracoń, wyróżnienie – Anna Rejman. Z kolei 9
grudnia ubiegłego roku konkursu wraz ze swoimi opiekunami zostali zaproszeni do Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie, gdzie odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów i nagród konkursu w dwóch kategoriach: plastycznej – szkoły podstawowe i profilaktycznych spotów filmowych – gimnazja. Naszą szkołę reprezentowała Nina Pracoń, która na
szczeblu wojewódzkim zdobyła II miejsce. Nagrody i okolicznościowe dyplomy wręczyli: Jacek
Wojtas – Podkarpacki Kurator Oświaty, inspektor Andrzej Sabik – zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie,
Jan Krawiec z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. Koordynatorami konkursu byli nadkom. Alina Pieniążek i nadkom. Krzysztof Piskor
z Wydziału Prewencji KWP oraz Lucyna Winiarska z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
(mm)
Fot. Małgorzata Mach

W Jedynce
– bez rutyny
W Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika
w Leżajsku żaden nauczyciel – nawet ten z kilkunastoletnim stażem – nie powie: „Wszystko już
umiem, nic mnie nie zaskoczy, niech uczą się
nowi”. Ten rok szkolny mija u nas pod znakiem
szkoleń, nowości, eksperymentów, poszukiwań...
A zaczęło się jeszcze w ubiegłym roku szkolnym od majowego wyjazdu dyrektora Szkoły na
konferencję poświęconą ocenianiu kształtującemu. Wrócił zafascynowany nowym spojrzeniem na
rolę, cel i sposób oceniania ucznia. Rozpoczął się
dla nas – nauczycieli – cykl spotkań w szkole z trenerem z SUS (program „Szkoły Uczące Się”), kursy
przez Internet, wyjazdy do Lublina. Chcąc nie chcąc
należało jakoś „złapać byka za rogi”. Od września
wprowadzamy elementy oceniania kształtującego
– na razie ostrożnie w klasie czwartej. Wiele pomysłów i nowych rozwiązań po prostu sprawdza się!
Już w roku ubiegłym dyrektor podpisał trzyletnią umowę na korzystanie z Platformy Edukacyjnej Librus. Po przeszkoleniu przez przedstawiciela firmy potrafimy samodzielnie przygotowywać
testy i sprawdziany, które przypisujemy konkretnym klasom i grupom uczniów do rozwiązania.
Dzieci z niekłamanym zapałem i satysfakcją siadają przed monitorem (w domu i w szkole), wpisują swoje loginy, hasła i pracują bez długopisu i zeszytu – z myszką w ręku – czyli tak, jak lubią.
Nieco mniej entuzjastycznie odnoszą się zaś
uczniowie do następnej nowości – dziennika elektronicznego. „To tata od razu zobaczy moje oceny?!”. „Oj, trzeba się będzie chyba uczyć...”. „Ja też
mogę widzieć swoje stopnie?” - to tylko niektóre reakcje klas starszych. Od drugiego półrocza,
po odpowiednim szkoleniu (Które to już w tym
roku?!), testujemy ten produkt firmy Librus – na
razie w klasach 4–6. To naprawdę proste!
Wspomnieć można jeszcze o innych radach
szkoleniowych: innowacje, pomoc psychologiczno-pedagogiczna. (Ciekawe, co nas jeszcze zaskoczy?).
A tak naprawdę, to cieszymy się (mimo pewnych obaw), że nie popadamy w rutynę, że „coś
się dzieje”. No cóż, epoka kredy (przy tablicy)
już się kończy…
(bb)

„I CAN, YOU CAN” – Comenius
w SOSW w Leżajsku
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku w roku szkolnym 2011/2012 w ramach Programu Life Long Learning, rozpoczął realizację Międzynarodowego Projektu Wymiany Szkół
– Comenius. Temat projektu brzmi „I CAN, YOU CAN!” czyli Ja potrafię, ty potrafisz!

Przedsięwzięcie to, oprócz poznawania kultury,
obyczajów i tradycji krajów, obejmuje współpracę
i wymianę metod nauczania ze szkołami dla dzieci niepełnosprawnych z Belgii, Finlandii i Wielkiej Brytanii.
Projekt od początku jego realizacji cieszy się
dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli. W prace nad nim zaangażowało się 15
nauczycieli, tworząc Klub Comeniusa w ramach
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów.
Uczniowie klas gimnazjalnych brali udział w lekcjach o tematyce ogólno-europejskiej. Mieli okazję poznać tradycję i kulturę państw wchodzących w skład grupy projektowej. W pierwszym
semestrze działania zostały skoncentrowane wokół zagadnień różnic kulturowych z jednoczesnym przywiązaniem do tożsamości narodowej
oraz polskiej tradycji i kultury. Uczniowie brali
udział w różnych konkursach m.in. wybrali imię
dla maskotki projektu, najwięcej głosów zdobyło
imię Zuzia i tak nazwano pluszową małpkę, która jest ulubienicą wszystkich uczniów; wyjeżdża
w każdą podróż relacjonując i opowiadając dzieciom, co widziała. W pierwszą podróż małpka została zabrana do Belgii.

Projekt wymiany międzynarodowej obejmuje swoimi działaniami nie tylko zajęcia na terenie
naszej placówki, ale także wizyty w szkołach partnerskich, dlatego też dniach od 16 do 21 października 2011 r. odbyła się wizyta w Belgii, w malowniczym regionie Antwerpia w mieście Antwerpten i regionie Kalmthout. Nasz ośrodek reprezentowany był przez naszą dyrektor Bożenę Garbacką
oraz nauczycielki Beatę Kaszycką i Monikę Pęcak
– koordynatora projektu.
Bogaty program wizyty obejmował liczne prezentacje niestandardowych metod nauczania, obserwacje i prowadzenie lekcji pokazowych przez
delegacje zagraniczne. Dodatkowym punktem programu była wizyta w Heath of Kalmthout – regionalnym ośrodku promującym ochronę przyrody
na terenie Antwerpii. Zrealizowano trzy spotkania robocze poświęcone działaniom projektowym.
W czasie tego pobytu delegacja odwiedziła
również drugą belgijską placówkę kształcenia specjalnego, która znajduje się w zabytkowym mieście Roesenale oddalonym o 150 kilometrów od
miasta Antwerpten. Dzięki uprzejmości partnerów nauczycielki miały okazję zobaczyć odmienny system kształcenia, porównać metody nauczania, a przede wszystkim poznać innowacyjny sposób oceniania zachowania uczniów.
Intensywny program pobytu zezwalał także
na krótkie zaznajomienie się z przebogatą kultu-

rą i historią odwiedzanego regionu. Delegacje ze
wszystkich krajów miały okazję zobaczyć zabytkowe miasto Antwerpten, przejść unikatowymi
dla tego regionu uliczkami, oraz zwiedzić jedną
z najwyższych budowli sakralnych na świecie Katedrę NMP, w której znajdują się między innymi
dzieła Rubensa i Capella.
Podczas wizyty wspólnie ustalono kolejne działania, które należało zrealizować do następnej wizyty w Wielkiej Brytanii w marcu tego roku.
Ważnym aspektem projektu jest wzbudzenie jedności między poszczególnymi szkołami
i uczniami. Boże Narodzenie było okazją do wymiany kartek świątecznych samodzielnie wykonanych przez naszych wychowanków. Podczas Spotkania Opłatkowego, które odbyło się w naszym
ośrodku, uczniowie zaśpiewali kolędę „Cicha noc”
w czterech językach. Występ grupy comeniusowej
spotkał się z ogromnym aplauzem uczniów, nauczycieli i rodziców.
Krzepiąca dla nauczycieli i koordynatora jest
chęć uczestnictwa uczniów w projekcie, którzy
uznają go za nową, ciekawą formę pracy. Projekt stanowi ważny element ożywiający działalność naszego ośrodka. Zajęcia Klubu Comeniusa uaktywniły u uczniów takie cechy, jak: umiejętność pracy w grupie, wzajemnej pomocy i wymiany doświadczeń.
W marcu delegacja SOSW odwiedzi szkołę w Wielkiej Brytanii. Podczas tego wyjazdu
nauczycielki będą miały okazję zaprezentować
Miasto Leżajsk, lokalne przysmaki, tradycyjne
wypieki naszego regionu. Przeprowadzą lekcje pokazowe dla uczniów i nauczą, jak wykonać jedną z ulubionych potraw Polaków – pierogi. Relacja już wkrótce na łamach „Biuletynu
Miejskiego”.
(mp)
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Z wizytą w Hiszpanii –
Comenius w jedynce
Od września 2011 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku realizuje projekt „Around the
World; A Race for the Environment” w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe
życie”, który jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

W ramach harmonogramu spotkań, czyli tzw.
mobilności, dyrektor szkoły Ryszard Pysz, koordynator szkolny Małgorzata Murdzia oraz kierownik świetlicy Ewa Kielar gościli w dniach od
27 lutego do 3 marca br. w szkole partnerskiej
Colegio Publico La Fresneda w Asturii w Hiszpanii. Plan spotkania został opracowany w szczegółach na kilka tygodni przed wyjazdem, a nasi
uczniowie przygotowali wiele listów do rówieśników, prac oraz projektów poświęconych tematyce
ekologicznej, które były prezentowane przez kilka
dni w ramach mobilnej wystawy na terenie szkoły
hiszpańskiej. Dyrektor szkoły goszczącej, a zarazem szkolny koordynator projektu Maria del Rosario dołożyła wszelkich starań, aby przyjąć delegację ze wszystkich państw miło i serdecznie.
Szkoła w La Fresneda-Siero jest szkołą podstawową i przedszkolem zarazem. Do szkoły
uczęszcza ponad 400 uczniów, a ich wiek wynosi
od 3–12 lat. W placówce zatrudnionych jest około
35 nauczycieli. Szkoła jest nową instytucją aktywnie współpracującą z rodzicami oraz realizującą
wiele projektów. „AWARE” to trzeci projekt Comenius, w którym placówka uczestniczy.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
wszystkich pięciu szkół, tj. dwóch szkół z Francji, szkoły z Anglii, Polski oraz szkoła goszcząca nas mieszcząca się na przedmieściach Oviedo. Celem spotkania była wspólna praca nad programem Comenius, tj. szczegółowe ustalenie dalszych działań, podsumowanie prac poszczególnych szkół wykonanych do chwili obecnej, zorganizowanie wspólnej wystawy prac w Colegio
Publico La Fresneda, dokonanie prezentacji oraz
dokładne ustalenie programu następnej wizyty
w Gosport w Anglii, w której wezmą już udział
nauczyciele i uczniowie ze szkół biorących udział
w projekcie. Podczas wizyty w Oviedo nauczyciele mieli okazję obejrzeć szkołę, zapoznać się z jej
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funkcjonowaniem, poznać system edukacyjny
w Hiszpanii oraz uczestniczyć w lekcjach prowadzonych w szkole. Wszyscy pracownicy szkoły, nauczyciele oraz uczniowie przyjęli delegacje
z różnych państw niezwykle ciepło, a uczniowie
z daleka witali nas po polsku. Można było zauważyć, że uczniowie szkoły hiszpańskiej z chęcią uczą się języków obcych; bardzo ładnie powitali delegację wszystkich państw w języku angielskim, odpowiadali bezbłędnie na pytania zadawane przez nauczycielki z Wielkiej Brytanii – Suzi
i Caroline oraz przygotowali wiele prac w języku
roboczym projektu. Tak miłe powitanie sprawi-

ło wszystkim wiele radości oraz podniosło wartość spotkania.
Nauczyciele i uczniowie szkoły w La Fresneda
bardzo dbają o środowisko, a rok bieżący poświęcony jest morzu. W szkole od dawna organizowany jest recykling, a z części zebranych surowców
uczniowie przygotowują różnego rodzaju przedmioty, zabawki oraz ozdoby świąteczne.
W trakcie wizyty wszyscy członkowie poszczególnych państw mieli okazję zwiedzić Oviedo,
nadmorską miejscowość Naranco, Muzeum Morskie mieszczące się w latarni morskiej w Cabo Penas – najbardziej na północ wysuniętej w Atlantyk części Asturii oraz uczestniczyć w oficjalnym
spotkaniu w Urzędzie Miasta w Siero. W prasie
hiszpańskiej ukazały się 2 artykuły na temat projektu i tej wizyty.
Reasumując, wszyscy byli niezmiernie zadowoleni z miłego przyjęcia przez gospodarzy goszczących przedstawicieli szkół z różnych państw.
Nauczyciele pełni wrażeń, nowych doświadczeń
i wspomnień wrócili do pracy, do swoich szkół.
Każdy z uczestników spotkania ufa, że zaowocuje
ono jeszcze lepszą współpracą oraz, że zbliży ono
jeszcze bardziej szkoły partnerskie i ich uczniów
oraz przyczyni się do poszerzenia warsztatu pracy szkół, biorących udział w projekcie w ramach
programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”.
Z kolei uczniowie mają i będą nadal mieli okazję
poznawania tych krajów przez dalszą korespondencję, wymianę projektów, przygotowanie rozmaitych prac, rozmowy przez Skype, a przede wszystkim poprzez bezpośrednie uczestnictwo w dwóch
wyjazdach – do Gosport w czerwcu 2012 oraz do
Les Sables d’Olonne w listopadzie 2012 roku.
Małgorzata Murdzia
Projekt „Around the World; A Race for the Environment” realizowany przez Szkołę Podstawową nr
1 w Leżajsku jest finansowany ze środków Komisji
Europejskiej w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Wyłączną odpowiedzialność
za treść publikacji ponosi wydawca. Komisja europejska oraz Narodowa Agencja nie odpowiadają za wykorzystywanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

w Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów

Święta Tekla
Wśród eksponatów, tworzących wystawę poświeconą sztuce i kulturze
staropolskiej w Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów, znajduje się obraz olejny na płótnie, przedstawiający św. Teklę.
Niewiasta, ukazana całopostaciowo, ubrana jest w długi czerwony
płaszcz, obfitymi fałdami opadający wzdłuż jej ramion i pleców oraz w białą, długą i pofałdowaną suknię z krótkimi rękawami i szerokim dekoltem,
obwiedzionym złotą lamówką. Biodra przepasane są czerwoną przepaską.
Nieruchome ręce nadają postaci specyficzny wyraz. W prawej dłoni, uniesionej w górę, Święta trzyma krzyż, w lewej, opadającej swobodnie ku dołowi, ma gałązkę lilii. Ożywienie postaci najczytelniej prezentuje układ skręconych bioder oraz nóg, z których prawa, zgięta w kolanie, pozostawiona w tyle, spoczywa na płaskim głazie;
lewa, wyprostowana w kolanie, służy
za podparcie ciężaru ciała. Dynamiczny charakter sylwetki Świętej podkreśla układ głowy znacznie nachylonej
w stronę prawego ramienia, ozdobionej diademem wpiętym w długie, jasne włosy z przedziałką, opadające na
plecy. Twarz niewiasty urzeka delikatną cielistością, uzyskaną subtelnymi
zestawieniami brązów, czerwieni oraz
żółci przesyconej bielami, wydobywającej z cienia oświetloną część ciała.
Najbardziej czytelnym akcentem bladego, dziewczęcego spokojnego oblicza są oczy z wyraziście zaznaczonymi
źrenicami, ujęte lekkimi powiekami,
nad którymi widnieją brwi zaznaczone cienką linią, przechodzące w subtelny kontur prostego, długiego i zgrabnego nosa. Wąskie usta z czerwonymi,
swobodnie ułożonymi wargami określa
delikatny cień w obrębie podbródka.
Tuż za postacią Świętej, na pierwszym planie widać trzy siedzące lwy,
wsparte na przednich łapach, ze łbami
zwróconymi ku centrum akcji. Nieco
w głębi, po lewej stronie, widnieje fragment muru wzniesionego z kamiennych brunatnych ciosów, a przy prawej
krawędzi obrazu płomienie ognia trawią drwa ułożone na ziemi. Tłem dla
kameralnej sceny jest skrawek krajobrazu z pofałdowaną linią pagórków oraz
ponure, brunatne, miejscami ciemnobłękitne niebo z poświatą pośrodku,
ciemnymi obłokami symbolizującymi bliskość rzeczywistości nadprzyrodzonej.
O życiu św. Tekli napisano wiele żywotów w różnych językach, obfitujących w legendy i rozmaite fantazje. Mówią one, że Takla żyła w I w. i pochodziła z Ikonium w Azji Mniejszej. Chrztu św. miał jej udzielić sam św.
Paweł Apostoł w czasie swojej pierwszej podróży misyjnej w latach 45–49.
Mimo namowy rodziców, którzy biciem i torturami zmuszali ją do małżeństwa z poganinem, zerwała zaręczyny i złożyła ślub czystości. Za swoją decyzję została skazana na spalenie żywcem, jednak – jak głosi legenda – ulewny deszcz ugasił ogień. Jako dziewica, obok innych niewiast, towarzyszyła
św. Pawłowi w podróżach misyjnych, usługując mu, podobnie jak to czyniły pobożne niewiasty Chrystusowi. Po męczeńskiej śmierci Apostoła Narodów osiadła w Antiochii, gdzie za przynależność do Kościoła została pojmana i rzucona w amfiteatrze na pożarcie wygłodniałym lwom. Zwierzęta,
choć zgłodniałe, nie wyrządziły jej żadnej krzywdy. Ogromny lew, zbliżający
się do Świętej w podskokach, stanąwszy przed nią, miał – na podobieństwo
łagodnego jagnięcia – położyć się u jej nóg i lizać je. Zdaniem św. Ambrożego „dzika bestya oddała cześć uwielbienia swej zdobyczy, wyparła się swej
natury a przybrała usposobienie, którego się ludzie wyrzekli. Ludzie bowiem

w srogiem okrucieństwie poszczuli zwierzę na dziewicę, a zwierze liżąc stopy
panienki pokazało, co ludzie powinni byli uczynić”. Podanie głosi, że św. Tekla
resztę życia spędziła w pokoju jako pustelnica. Nawróciła na chrześcijaństwo
swoją matkę. Zmarła w Seleucji w wieku około osiemdziesięciu lat. W jednym z tekstów czytamy, że weszła w skałę, która się za nią zawarła na wieki. Niektóre żywoty nazywają św. Teklę „pierwszą męczennicą” i zestawiają
obok takich postaci rodzącego się Kościoła, jak św. Szczepan.
Sceptycyzm w odniesieniu do treści hagiograficznych, prezentujących
życie i cnoty św. Tekli, podzielał już św. Hieronim (zm. 420) a także Tertulian (zm. 240). Jej imię spotykamy w najdawniejszych martyrologiach: na
Wschodzie (Martyrologium Hieronima) i na Zachodzie – (Dekret Gelazjusza). Najbardziej istotnym źródłem wiarygodności i historyczności tej postaci jest jednak kult, którego ślady są liczne i bardzo dawne, a zwłaszcza
okazała świątynia z IV w. wystawiona ku jej czci odkryta w 1907 r. w Ryer
na terenie Seleucji (Mała Azja). Badania potwierdziły istnienie w tym miejscu licznych pustelni w formie grot, zamieszkiwanych niegdyś przez ascetów i ascetki. Na wzgórzu Mariamlik powstała bazylika. Inne ślady pochodzą z południowej Francji, Kaukazu
i Egiptu. Znaleziono je m.in. w Marsylii, w Ećmiadzinie, w El-Bagawat. Św.
Tekla miała swoje sanktuaria w Antiochii, Dalisandos (Izauria), Selinuncie, Konstantynopolu, Aeca (Apulia)
i w Mediolanie. Już sama liczba tych
ośrodków i ich rozmieszczenie dowodzą powszechności jej czci.
W Polsce św. Tekla wspominana jest
23 września. Posiadała własne kościoły, ołtarze a nawet sanktuaria, do których lud licznie podążał w dni odpustów. Przykładem jest Dobrzyca w archidiecezji poznańskiej. Jej imię – dobrze znane do dziś – znalazło się w litanii za konających. Nadawano je także
niewiastom podczas Chrztu św. Teklę
czczono jako orędowniczkę w czasach
pożarów i epidemii. Topografia polska zna dwadzieścia dwie miejscowości, które od tegoż imienia zapożyczyły
swoją nazwę.
Św. Teklę czczono jako męczennicę.
Przekonuje o tym m.in. ikonografia.
W Rzymie zachowały się dwa freski powstałe w III wieku. Jeden z nich, znajdujący się w Muzeum Watykańskim,
ukazuje Świętą w otoczeniu atrybutów wskazujących na rodzaj jej śmierci
wśród mąk cielesnych. Najczęściej charakteryzuje ją bliskość lwów obecnych
na arenie, ogień, krzyż oraz palma. Na niektórych przedstawieniach św. Tekli
towarzyszą węże. Motywy te nawiązują do treści jednego z żywotów opowiadającego, że po cudownie ugaszonym stosie przygotowanym dla Tekli, sędzia
kazał ją umieścić w głębokim dole, wypełnionym podrażnionymi żmijami.
Wówczas jednak „zabłysło, spadł z niebios piorun i pozabijał żmije, nieuszkodziwszy dziewicy”.
Anonimowy twórca interesującego nas obrazu, czynny prawdopodobnie w XVIII w., reprezentujący środowisko malarzy cechowych, nawiązał
do atrybutów najbardziej tradycyjnych. Detale architektoniczne – symbolizujące kontekst miejsca oraz lwy, ognisko i krzyż uniesiony ku górze, służące prezentowaniu Świętej jako męczennicy – zestawił z motywem lilii, który na obrazie pełni rolę symbolu dziewictwa. Analogiczną w treści dychotomię zasugerował zestawieniem czerwieni płaszcza z bielą tuniki. Nieznane jest pochodzenie ani bezpośrednie okoliczności zaistnienia obrazu. Był
z pewnością realizacją konkretnego zamówienia. Jako wizerunek Patronki,
chroniącej od pożarów i epidemii – o strukturze semantycznej, zrozumiałej dla przeciętnego odbiorcy – stanowił być może przedmiot kultu któregoś
z bractw, funkcjonujących w środowisku bernardyńskim.
Tekst i zdjęcie
o. Efrem Obruśnik OFM
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zdrowie i uroda
sekrety garnka

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

Wielkanocny
stół
Po okresie Wielkiego Postu, gdy pachnie już
wiosną, nastają Święta Wielkanocne. Myślimy
o tym – co w oprawie wiosennych kwiatów, gałązek brzozy, bazi i kolorowych pisanek – powinno się znaleźć na świątecznym stole. Otóż,
mięsiwa, kiełbasy, pasztety, baby wielkanocne,
mazurki.
Tradycyjne potrawy wielkanocne są kaloryczne, z dużą ilością tłuszczu i cukru. Ale niekoniecznie! Święta to bardzo dobra sposobność
do przygotowania odmiennych od tradycyjnych
ale równie smakowitych dań. Ponieważ nowalijek jest jeszcze mało, można wykorzystać warzywa konserwowe.
Szparagi uznawane są za bardzo wykwintne
warzywo. Jest niskokaloryczne, zawiera błonnik,
oczyszcza organizm z toksyn wspomagając pracę nerek i wątroby, przyspiesza przemianę materii. Kapusta biała, czerwona i włoska to doskonały surowiec do przyrządzania na surowo, gotowania i duszenia. Od starożytności znane są jej właściwości zdrowotne i lecznicze. Jest bogatym źródłem witamin z grupy B, witamin K i E, błonnika,
potasu, fosforu, magnezu, substancji o działaniu
bakteriobójczym, przeciwutleniaczy, substancji
chroniących przed chorobami serca i nowotworami. Kapusta czerwona – dzięki antocyjanom – ma
dodatkowe zalety, opóźnia procesy starzenia się
organizmu. Suszone śliwki i rodzynki mają sporo
błonnika regulującego pracę jelit i przemianę materii. Zamiast mięsa wieprzowego część dań mięsnych można przygotować z drobiu, cielęciny lub
mięsa króliczego zdecydowanie chudszego a równie smacznego.
Sałatka ze szparagów i jaj
Składniki: 4 jaja ugotowane na twardo, po
1 słoiczku białych i zielonych szparagów, garść
świeżych liści mniszka (mleczu) lub rukoli, 3–4
liście zielonej kędzierzawej sałaty. Sos: 6 łyżek oliwy, 2 łyżki śmietany, 2 łyżki soku z cytryny, 2 łyżki posiekanej natki pietruszki, cukier, sól, pieprz.
Wykonanie: Szparagi odcedzić z zalewy, kilka

TYLKO TY

pod redakcją
Małgorzaty Jakubowskiej

Co potrafi jajko
W kosmetykach renomowanych firm często
znajdują się składniki występujące w jajkach:
cholesterol chroni skórę przed wysuszeniem,
witamina A odmładza, a lecytyna odżywia.
Lecytyna, po grecku „żółtko” to jeden z naturalnych przeciwutleniaczy o właściwościach
zmiękczających, odżywczych i nawilżających.
Jajko zawiera ponadto witaminy A, B i E oraz minerały: jod, żelazo i fosfor, a białko ma właściwości ściągające i odmładzające. Pamiętaj jednak, że
z tych kuracji mogą korzystać tylko osoby, które
nie mają uczulenia na jajka!
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dzień za dniem
pokroić na kawałki, pozostałe zostawić w całości.
Jaja obrać, pokroić na cząstki. Mlecz lub rukolę
oraz sałatę starannie wypłukać, osuszyć. Strzępiaste liście sałaty porwać wzdłuż na paski. Na talerzu dekoracyjnie ułożyć przygotowane składniki sałatki. Oliwę wymieszać ze śmietaną i natką
pietruszki, doprawić do smaku sokiem z cytryny, solą , pieprzem i cukrem. Polać sałatkę sosem,
przed podaniem schłodzić.
Czerwona kapusta z rodzynkami
Składniki: główka (ok. 80 dag) kapusty czerwonej, czubata łyżka rodzynek, 2–3 śliwki z octu,
2 łyżki masła, 4–5 łyżek octu z marynowanych śliwek lub czerwonego octu winnego, łyżka płynnej
przyprawy do zup, 1–2 łyżeczki cukru, sól. Wykonanie: Kapustę poszatkować cieniutko, starannie
wypłukać i osączyć, wrzucić do rondla z rozgrzanym masłem i oliwą i stale mieszając, smażyć. Po
kilku minutach wlać ocet (może być sok z cytryny) i maggi, wsypać cukier. Dusić jeszcze około 35
min. na małym ogniu w odkrytym rondlu (ważne!). Co jakiś czas mieszać i, jeśli trzeba, dolewać
po odrobinie wody, aby kapusta nie przywarła do
dna (kapusta nie może pływać w wodzie). Pod koniec duszenia dodać umyte rodzynki. Gotową kapustę, wymieszać z pokrojonymi śliwkami, przyprawić do smaku octem ze śliwek lub czerwonym
octem winnym oraz cukrem i solą tak, by jarzynka była zdecydowanie słodko-kwaśna. Podawać
do pieczonej gęsi, kaczki i ciemnych mięs.
Cielęce roladki
Składniki: 4 sznycle cielęce, 5–8 dag masła,
duża cebula, 20 dag pieczarek. 2 jajka, natka pietruszki, papryka w proszku, sól, pieprz 10 dag
słoniny, 1,5 szklanki rosołu, mały kieliszek białego wytrawnego wina. Wykonanie: Sznycle cielęce cienko rozbić ale tak aby nie przedziurawić
mięsa, oprószyć mięso solą i pieprzem. Pieczarki
umyć, obrać i drobno pokroić, podobnie postąpić
z cebulą i natką pietruszki. Cebulę przyrumienić
na maśle, dodać pieczarki, natkę pietruszki i dusić pod przykryciem. Jaja ugotowane na twardo
posiekać i połączyć z farszem pieczarkowym. Na
rozbite sznycle cielęce nałożyć równą warstwą
farsz. Zwinąć je niezbyt ciasno w roladki, obwiązać białą nicią bawełnianą (wcześniej sparzoną
wrzątkiem) i oprószyć papryką. W rondlu stopić
słoninę pokrojoną w kostkę, obsmażyć mięso na
rumiany kolor, a potem zalać rosołem (może być
z kostki). Mięso dusić pod przykryciem do miękkości ok. 30–40 min. Odparowany sos uzupełnić
rosołem, a na koniec dolać wytrawnego wina. Roladki można podać z ryżem na sypko lub purée
ziemniaczanym i zieloną sałatą.
Gdy skóra potrzebuje pomocy
• Rozmąć żółtko, dodaj łyżkę octu jabłkowego
i łyżeczkę cukru (najlepiej gronowego lub z trzciny cukrowej). Mieszając, dodawaj powoli olej
(1/5 szklanki), aż powstanie dość rzadka emulsja.
Przelej ciecz do butelki. Przechowuj w chłodnym
miejscu nie dłużej niż kilka dni. Płynem przecieraj twarz rano i wieczorem, pamiętaj jednak, aby
potem starannie umyć twarz wodą.
• Jedno jajko roztrzep w miseczce, nałóż je na
twarz i szyję. Po kilku minutach maseczkę zmyj.
• Stwardnienia skóry na łokciach i stopach
zmiękczysz, wcieraj dwa razy dziennie płyn składający się z 2 łyżek oleju rycynowego, 1 łyżki octu
jabłkowego i 1 łyżki surowego białka.
• Jeżeli masz przesuszoną, skłonną do podrażnień skórę, przygotuj jajeczny płyn do kąpieli.
Wymieszaj mikserem lub ubij trzepaczką 2 żółtka i dodaj do nich 6 łyżek łagodnego szamponu
dla dzieci. Po kąpieli nie wcieraj już balsamu.

Zimowy rajd
TMZL
W sobotę, 11 lutego br. odbył się coroczny Zimowy Rajd Pieszy organizowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej. Tym razem tematem przewodnim i szlakiem wędrówki
była dzielnica przemysłowa Leżajska.
Grupa 19 osób – uczestników rajdu – nie przestraszyła się siarczystego mrozu (-23°C) i stawiła się na miejscu zbiórki, skąd przez cudownie
ośnieżony Las Klasztorny przeszła na Osiedle
Tysiąclecia i pod „Czerwonym Mostem” dotarła do dzielnicy przemysłowej miasta. Wędrówkę po dzielnicy poprzedził krótki wstęp Antoniego Bereziewicza o historii rzemiosła w Leżajsku,
powstawania pierwszych zakładów wytwórczych
i aktywizacji związanej z powstaniem linii kolejowej. Następnie Pan Antoni opowiedział o powstaniu koncepcji utworzenia dzielnicy przemysłowej,
etapach lokalizacji i budowy poszczególnych zakładów oraz przekształceniach.
Dzielnica przemysłowa jest obecnie symbolem dawnej świetności dynamicznego rozwoju
miasta w latach 70., ale jest też sygnałem o drzemiącym tam ogromnym potencjale, który odpowiednio wykorzystany może odwrócić regres ekonomiczny i społeczny Leżajska. Uczestnicy rajdu
(niektórzy w przeszłości byli pracownikami w tutejszych zakładach) dzielili się swoimi spostrzeżeniami i wspomnieniami, w rozmowach przewijała się troska o przyszłość miasta, a szczególnie perspektywy dla młodych ludzi. Każdy z odwiedzanych przez nas zakładów jest częścią historii miasta, jest też historią ludzi tam pracujących
i ich losów. Były także wspomnienia o ludziach,
którzy przyczynili się do powstawania i rozwoju
zakładów pracy.
Po dłuższym spacerze udaliśmy się do Gospody Andrzeja Więcława, gdzie zostaliśmy ugoszczeni gorącym żurem, ciepłymi napojami i ciastem. Po takim wypoczynku i ogrzaniu się wyruszyliśmy do Muzeum Ziemi Leżajskiej, gdzie
zwiedziliśmy ekspozycję Browarnictwa. Po wystawie oprowadzała nas Monika Gorzkiewicz. Leżajski Browar jest najbardziej znanym w kraju i za
granicą lokalnym zakładem słynącym z produkcji doskonałego piwa. Po zwiedzeniu ekspozycji
uczestnicy pieszej wędrówki rozeszli się z obietnicą następnego spotkania na organizowanych
przez TMZL imprezach.
Dziękujemy Dyrekcji Muzeum Ziemi Leżajskiej za umożliwienie zwiedzenia wystawy.
Tekst i zdjęcie: Leszek Sarzyński

Warto być dobrym
Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku razem z 1500 innymi placówkami z całej Polski, w których uczy się blisko pół miliona dzieci, bierze udział w akcji „Warto być dobrym” organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i UNESCO.
Jest to unikatowe i innowacyjne przedsięwzięcie, które łączy w sobie promowanie wśród dzieci
dobrych postaw z ciekawym podejściem do projektów edukacyjnych w ramach społecznie odpowiedzialnego biznesu.
Akcja „Warto być dobrym” to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce,
kreująca w dzieciach dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, a także premiująca
zachowania pro społeczne i wolontariat. Głównym elementem akcji jest konkurs, skierowany do uczniów 1500 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, który każda
szkoła prowadzi samodzielnie na podstawie tych
samych zasad i z tą samą nagrodą główną – rowerem górskim marki KROSS. Od początku semestru dzieci rywalizują w spełnianiu dobrych
uczynków do końca roku w trzech kategoriach:
pomoc drugiemu człowiekowi, zaangażowanie
w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną oraz działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska. Na koniec roku
dzieci pod okiem wychowawcy będą wybierały
w każdej klasie ucznia, który okazał się najlepszy, a wśród najlepszych z całej szkoły zostanie
rozlosowany rower.
Akcję, którą wymyśliło Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”, po raz pierwszy realizowano w kilkudziesięciu śląskich szkołach w 2003 roku.
W tym roku Stowarzyszenie opracowało nową
formułę projektu i po raz pierwszy realizuje ją
w takiej skali w szkołach w całej Polsce.
Każda placówka dostała w paczce rower, multimedialny pakiet edukacyjny „Akademia Umysłu 2” do szkolnej biblioteki oraz baner akcji do
powieszenia wraz z rowerem na szkolnym ko-

rytarzu. Kolorowy baner oprócz logo patronów
i sponsorów głównych, posiada 52 miejsca na naklejki, które może wykupić prawie każda firma
lub osoba prywatna przykładając jednocześnie
rękę do czynienia dobra. Jedna naklejka to koszt
100 zł. Każdy może wykupić od 1 do 1500 takich
cegiełek jednak tylko jedną na szkołę. Oczywiście
szkoła to miejsce, w którym uczą się dzieci, więc
to, co może się znaleźć na takiej naklejce, dokładnie określa regulamin sponsora. Cała akcja jest
koordynowana przez infolinie, gdzie kilkudziesięciu konsultantów pod numerem 801 999 333 informuje o wszelkich szczegółach. 10 najlepszych
szkół, które będą miały najwyższy współczynnik
dzieci i które wywiązały się z deklarowanych zadań wszystkich uczniów, otrzyma po 10 000 zł
na cel pożyteczny dla całej społeczności lokalnej,
który wybiorą dzieci.
- Dobro potrzebuje wsparcia i promocji w świecie konsumpcji i pogoni za sensacją. Taka akcja to bardzo wiele pozytywnej energii i pomocy
w jego krzewieniu wśród dzieci. Dzięki niej młodzież uświadamia sobie, że pomaganie innym jest
ważne, daje satysfakcje i czyni nas szczęśliwymi.
Nie zrobilibyśmy jej bez wsparcia sponsorów. Wierzymy, że skoro dzieci stać na takie poświęcenie
to inni też będą chcieli wesprzeć tak dobrą akcję
by za rok objąć nią coraz więcej szkół. Wyszliśmy
jednak z założenia, że zamiast zdobywać od kilku
dużych firm po kilka milionów złotych, lepiej będzie dać szanse każdemu do przyłożenia ręki do
czynienia dobra, a w szczególności osobom fizycznym i firmom lokalnym gdzie to dobro jest czynione. Bo zrealizować taką akcję przy wsparciu tysięcy mniejszych podmiotów i osób fizycznych da
lepszy i trwalszy efekt by zarażać dobrem – mówi

Aleksander Komaniecki, Prezes Stowarzyszenia
„Przyjazna Szkoła”.
– Akcja „Warto Być Dobrym” koresponduje
z działaniami wychowawczymi podejmowanymi
w SP nr 2 w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki. Kształtuje u uczniów pozytywne i empatyczne
postawy wobec innych, promuje działania pro społeczne oraz wolontariat. Uczy, że warto być dobrym
dla siebie, dla innych, dla świata. Nasza szkoła po
raz pierwszy bierze udział w tym przedsięwzięciu.
Sądzimy, że zainteresowanie akcją będzie duże zarówno wśród uczniów młodszych jak i starszych, bo
przecież każdy chce być dobry. Wierzymy, że nasze
działania w ramach akcji będą miały szeroki wymiar i przełożą się na konkretne zachowania dzieci także po zakończeniu akcji. Niech dobro stanie
się modne i będzie wartością o której się mówi i się
nie wstydzi – mówi Lidia Kucharska, wicedyrektor leżajskiej „dwójki”.
Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”, które ma
już 10 lat, jest największą organizacją pozarządową działającą w sektorze edukacji w Polsce. Swoimi projektami i akcjami obejmuje cały kraj i 7600
szkół partnerskich. Organizacja, która przekazała
już na rozwój edukacji 27 mln zł, zbiera także 1%
na rozwój edukacji w polskich szkołach, przekazując im całe środki, które dostaje od rodziców ze
wskazaniem na nie.
Więcej o Stowarzyszeniu można się dowiedzieć na stronie www.ps.org.pl, a o akcji na stronie www.wartobycdobrym.pl.
LK

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 można kupić w Centrum Informacji Turystycznej, ul. Rynek 1a (wieża farna), tel. 17 787 70 67. Nakład będzie dostępny
do wyczerpania zapasów.
2. Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej posiada status organizacyjny pożytku publicznego i figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem: 0000275455.
Prosimy wesprzyj swoje działania swoim 1%.
Wystarczy w swojej deklaracji podatkowej
wpisać nazwę naszej organizacji, numer KRS
oraz kwotę darowizny w wysokości 1% należnego podatku, a Urząd Skarbowy przekaże
pieniądze na konto Towarzystwa Miłośników
Ziemi Leżajskiej.
O naszej działalności statutowej można dowiedzieć się więcej na stronie: www.tmzl.lezajsk.pl oraz z prasy lokalnej: Kuriera Powiatowego oraz Biuletynu Miejskiego.
Jeżeli popieracie Państwo nasze działania
prosimy o wsparcie finansowe.
Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy.
3. Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi
Leżajskiej zaprasza członków i sympatyków
Towarzystwa na Walne Zebranie Członków,
które odbędzie się 27 marca 2012 r. o godz. 16
w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej, ul. Mickiewicza 20a.
Zarząd i Członkowie TMZL
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programy
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE
MIEJSKIEJ LEŻAJSK” na starcie w roku 2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku w roku 2012 piąty rok z rzędu kontynuuje realizację projektu systemowego pt: „Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie, 7.1.1, Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt w roku 2012 skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie
miasta Leżajska. Mogą to być osoby bezrobotne, niepracujące, a także zatrudnione (w tym rolnicy), pozostające w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
Rekrutacja do projektu (uwzględniając zasadę równych szans) trwała od
stycznia do końca marca 2012 r. Na podstawie regulaminu rekrutacji, wywiadów środowiskowych, ankiet rekrutacyjnych oraz diagnozy potrzeb zawartej w wywiadach, wyłoniona zostanie grupę 25 osób oraz jeszcze kilka jako
grupa rezerwowa, które wyraziły zainteresowanie uczestnictwem w projekcie. Osoby zainteresowane mogły się oczywiście zgłaszać same. Ostatecznie
po procesie rekrutacji, kontraktami socjalnymi objętych zostanie 25 osób
w tym 2 rodziny skorzystają z usług asystenta rodziny. Asystent rodziny wraz
ze swoimi podopiecznymi tworzy indywidualny plan pomocy w celu wyjścia rodziny z kryzysu. Motywuje do większej aktywności społecznej, uzupełniania kwalifikacji, podejmowania pracy zarobkowej, w końcu radzenia
sobie z codziennymi problemami w tym zwłaszcza związanymi z wychowywaniem dzieci. Jego działania mają na tyle pomóc w funkcjonowaniu rodziny aby dzieci nie musiały trafić do rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych.
W roku bieżącym analogicznie jak w ubiegłym wsparciem objętych będzie 25 klientów MOPS w Leżajsku.
Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu beneficjentów, w tym zwłaszcza kobiet, poprzez wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia.

Cały budżet projektu zamknie się sumą 429 000,85 zł; z czego kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie
383 955,76zł. różnicę tj. 45 045,09 zł. stanowić będzie wkład własny MOPS
w formie świadczeń z pomocy społecznej dla uczestników projektu.
W ramach kontraktów socjalnych osoby uczestniczące w projekcie będą
mogły skorzystać ze wsparcia w postaci aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej a także pomocy materialnej i pracy socjalnej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku, dzięki realizacji projektu, w ramach zadania praca socjalna, będzie nadal zatrudniał 4 pracowników
socjalnych (3,5 etatu). Tym samym MOPS w Leżajsku osiągnięto standardy
zatrudnienia o których mowa w ustawie o pomocy społecznej tj. 1 pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców.
Kierownik MOPS w Leżajsku
Krzysztof Rutowicz

Od września 2011 w Leżajsku działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
Na podstawie Uchwały Nr VI/21/11 Rady
Miejskiej Leżajska z dnia 7 kwietnia 2011 r. Burmistrz Leżajska powołał Zespół Interdyscyplinarny w Leżajsku ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. Członkami Zespołu Interdyscyplinarnego zostali: Monika Chrząstek – Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku, Aneta
Czapla-Kaszowska – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, Grażyna Dąbal – Szkoła
Podstawowa nr 2 w Leżajsku, Bogumiła Dąbek
– Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku, Katarzyna Figiela-Molenda – Caritas Archidiecezji
Przemyskiej, oddział w Leżajsku, Iwona Łobodzińska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Leżajsku, Krystyna Polit-Kuratorska Służba
Sądowa Sądu Rejonowego w Leżajsku, Eleonora
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Sas-Gontarz – Rada Miasta, przedstawiciel służby zdrowia, Grzegorz Stępniowski – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Leżajsku, Beata Śliwińska – Gimnazjum Miejskie w Leżajsku, Ewa Rejman – Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku, Krzysztof Rutowicz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku. 20
września ubiegłego roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu, na którym w drodze głosowania jawnego przewodniczącą Zespołu została
Ewa Rejman, zastępcą – Bogumiła Dąbek a sekretarzem Iwona Łobodzińska.
Głównym celem Zespołu Interdyscyplinarnego
jest wieloaspektowa pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, podejmowanie działań interwencyjnych oraz długofalowe wsparcie

na rzecz przeciwdziałania skutkom przemocy. Do
początku marca br. odbyły się 3 posiedzenia Zespołu. Między posiedzeniami działają, powoływane na bieżąco przez przewodniczącą Zespołu
grupy robocze, których celem jest praca z konkretnymi osobami: ofiarami i sprawcami przemocy. Efektem tych działań ma być poprawa sytuacji
w tych rodzinach i związkach, zwłaszcza wśród
osób krzywdzonych przez współpartnera. Sprawca przemocy zaś musi zyskać świadomość braku
akceptacji dla swoich działań a także możliwego
poniesienia odpowiedzialności karnej.
Adres do korespondencji:
Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Leżajsku
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
37-300 Leżajsk, ul. Rynek 1
Punkt informacyjny:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Leżajsku, Plac Jaszowskiego 6
tel. 17 242 04 97, w. 31
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30–15.30
zespol.lezajsk@op.pl
I. Łobodzińska

sport

REWANŻE
CZAS ZACZĄĆ

Po przerwie zimowej piłkarze IV Ligi
Podkarpackiej 18 marca br. rozpoczęli rundę wiosenną, kończącą rozgrywki sezonu
2011/2012.
Leżajska Pogoń na półmetku rozgrywek zgromadziła 30 punktów, zdobywając fotel lidera (tabela obok). Jak będzie w rundzie rewanżowej,
niedługo zobaczymy. Ze składu drużyny odeszło
czterech zawodników (Bogusław Sierżęga, Paweł
Klimek, Mateusz Sroka, Dominik Klimek). W ich
miejsce przybyli Dawid Herdyna – powrót, Łukasz Mędrek – junior, Kamil Pyż – Złotosan Kuryłówka i Artur Lebioda – Górnovia. W rundzie
tej Pogoń będzie miała utrudnione zadanie ze
względu na to, że na piętnaście spotkań, aż dziesięć musi rozegrać na wyjeździe.
Miejmy nadzieję, że nasi piłkarze sprostają
temu wyzwaniu i ukończą rozgrywki na pierwszym miejscu, awansując do III Ligi – czego im
bardzo życzymy.
W rozegranych dotychczas dwóch meczach rewanżowych Pogoń uległa 1:0 Kantorowi Turbia
i zremisowała 0:0 z Resovią.
Kadra I drużyny
Trener – Jarosław Zając, kierownik drużyny –
Zbigniew Szmuc, bramkarze: Robert Kurosz (27
lat), Dominik Mazur (17), obrońcy: Piotr Bubiłek
(31), Łukasz Mędrek (17), Rafał Murawski (31),
Krzysztof Myćka (23), Serhij Sawczuk (32), Dawid
Herdyna (21), Kamil Pyż (18), pomocnicy: Dominik Bucior (20), Arkadiusz Dąbek (20), Dominik Drożdżal (19), Janusz Iwanicki (30), Artur Lebioda (36), Michał Pietrycha (19), Mateusz Piędel
(21), Franciszek Sarzyński (19), Marian Woś (23),
napastnicy: Viktor Kossak (27), Mateusz Staroń
(19), Marcin Szmuc (30).

WALNE ZEBRANIE
CZŁONKÓW
KLUBU „POGOŃ”
9 marca br. odbyło się Walne Zebranie
członków MZKS Pogoń Leżajsk, na którym
między innymi przyjęto sprawozdanie Zarządu z działalności za 2011 rok, udzielono Zarządowi absolutorium oraz dokonano zmian w jego składzie.
Z dotychczasowej pracy w Zarządzie zrezygnowali: Tomasz Kisielewicz, Jacek Czech i Janusz Bereska. Nowymi członkami Zarządu zostali wybrani: Marek Świeżawski, Sławomir Ugorenko oraz
Stanisław Wiatrowicz.
Skład nowego Zarządu Klubu po zmianach
przedstawia się następująco: Janusz Dąbek – prezes Klubu, Henryk Stawarski – wiceprezes Klubu, członkowie: Zbigniew Szmuc (kierownik
I drużyny), Marek Świeżawski – (ds. młodzieży), Sławomir Ugorenko – (ds. młodzieży), Stanisław Wiatrowicz – (sekretarz Klubu).
(em)

Tabela IV
Ligi po rundzie jesiennej
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Drużyna
POGOŃ Leżajsk
CZARNI Jasło
ORZEŁ Przeworsk
RESOVIA II
CRASNOVIA Krasne
PIAST Tuczempy
KANTOR Turbia
RZEMIEŚLNIK Pilzno
STAL Nowa Dęba
WISŁOKA Dębica
ŻURAWIANKA Żurawica
COSMOS Nowotaniec
JKS Jarosław
SOKÓŁ Nisko
IGLOOPOL Dębica
CZUWAJ Przemyśl

Mecze
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Punkty
30
29
29
29
28
24
23
23
21
19
17
16
15
14
10
6

Bramki
29 – 16
31 – 14
27 – 14
31 – 16
35 – 13
24 – 17
23 – 18
20 – 15
17 – 20
14 – 17
20 – 23
17 – 25
12 – 20
13 – 22
9 – 23
14 – 44

MZKS „POGOŃ” LEŻAJSK
TERMINARZ ROZRYWEK IV LIGI PODKARPACKIEJ
SEZONU 2011/2012
RUNDA WIOSENNA
Lp.

Data

Dzień

Godz.

Mecz

Wyniki

1. 18 marca

niedziela

15.00 Kantor Turbia – Pogoń

1:0

2. 25 marca

niedziela

11.00 Pogoń – Resovia II Rzeszów

0:0

3. 31 marca

sobota

15.00 Igloopol Dębica – Pogoń

4. 4 kwietnia

środa

16.00 Sokół Nisko – Pogoń

5. 14 kwietnia sobota

16.00 Stal Nowa Dęba – Pogoń

6. 22 kwietnia niedziela

16.00 Pogoń – Wisłoka Dębica

7. 29 kwietnia niedziela

14.00 Cosmos Nowotaniec – Pogoń

8. 2 maja

środa

17.00 Pogoń – Crasnovia Krasne

9. 5 maja

sobota

17.00 Czarni Jasło – Pogoń

10. 12 maja

sobota

17.00 Czuwaj Przemyśl – Pogoń

11. 20 maja

niedziela

17.00 Rzemieślnik Pilzno – Pogoń

12. 26 maja

sobota

17.00 Pogoń – JKS Jarosław

13. 2 czerwca

sobota

17.00 Żurawianka Żurawica – Pogoń

14. 9 czerwca

sobota

11.00 Orzeł Przeworsk – Pogoń

15. 17 czerwca

niedziela

11.00 Pogoń – Piast Tuczempy
21

na ryby

Wolontariat

W ramach IV edycji Programu Grantowego Wolontariatu Pracowniczego Grupy Żywiec wystąpiłem z projektem z Browaru Leżajsk,
wcześniej uzgadniając to z Kolegami z pracy i Kolegami wędkarzami
(luty był tak zimny, że z wędkowania nici), którzy mieli odpowiednie
umiejętności niezbędne do podjęcia planowanych prac.

Grant uzyskaliśmy i pracownicy Browaru z wędkarzami naszego powiatu wyremontowali dwie duże sale i trzy małe pomieszczenia w Przedszkolu Samorządowym „Niezapominajka” w Nowej Sarzynie (we wrześniu ub.
roku przedszkole zostało zalane i zniszczeniu uległy instalacje, ściany, meble, pomoce dydaktyczne).
Nasze prace polegały odczyszczeniu ścian i sufitu ze starej farby, szpachlowaniu a następnie malowaniu (w sumie około 500 m. kw.). W ramach otrzymanego z Grupy Żywiec grantu (6000 zł) zakupiono niezbędne do tych prac
materiały, okno (konieczna wymiana zniszczonego) oraz specjalne, kolorowe
biurko do jednej z wyremontowanych sal. Dodatkowo wśród pracowników
Browaru prowadzona była w lutym zbiórka pieniędzy, które zostały przekazane do tego przedszkola na początku marca.
Gorące podziękowania za największy wkład pracy przekazuję wędkarzom:
Witoldowi Mączce i Łukaszowi Bereziewiczowi oraz Romanowi Mędrkowi i Adamowi Krzyżakowi – pracownikom Browaru. Pozostali wędkarze, którzy nam pomogli, to: Paweł Smotryś i Norbert Maczuga. Inni pracownicy Browaru w tym gronie to: Paweł Ledwożyw, Piotr Bzdoń, Tadeusz Czerwonka, Marcin Kiełbowicz i oczywiście niżej podpisany – czyli też 4 wędkarzy. Nie mogę zapomnieć o transporcie: wolontariuszy przewozili Bogusław Mączka i Maria Mączka. Łączny czas przepracowany to
około 500 godzin.
Ponadto organizacyjnie lub finansowo (zakup części materiałów) wsparli
nas do tej pory: Waldemar Bilicz, Anna Dąbek, Bogusław Kulpa, Dariusz
Kosior, Mieczysław Mamona, Jan Naróg. Bardzo pomogli nam też pracownicy przedszkola (szczególne podziękowania dla pani Ani). Panu Stanisławowi Indyckiemu – bardzo dziękuję za okazaną pomoc. A na koniec
podziękowania dla dyrektor Aliny Indyckiej za to, że miała odwagę wpuścić
nas do swojego przedszkola.
Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana w przyszłości.
Więcej informacji o wolontariacie pracowniczym na stronie: http://wolontariat.odpowiedzialnie.pl
Wodom Cześć!
Stanisław „Esox” Mączka, stanisław.maczka@interia.pl

KĄCIK SZACHOWY
Witam w kolejnym wydaniu BM.
W dniach od 04.03–10.03.2012 nasze miasto reprezentował na Szachowych Mistrzostwach Polski
w Poroninie do lat 10 uczeń drugiej klasy Szkoły Podstawowej nr
1 w Leżajsku Jakub Stępniowski.
Uzyskał 4,5 pkt. na dziewięć partii. Wynik ten, dla młodego szachisty jest dużym osiągnięciem, a rywalizacja z najlepszymi zawodnikami w Polsce zaprocentuje w następnych turniejach. Wszystkim
szachistom polecam poprawę swojej gry poprzez rozwiązanie kolejnych zadań.
Powodzenia!!!

Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe)
Zadanie 1.

Zadanie 3.

Zadanie 2.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z ostatniego kącika szachowego w BM:
Zad. 1 Hc7, K:f6, Hg7 – mat. Zad. 2 Hd7, K:h7, Sf6 – mat. Zad. 3 Wa8, W:a8, H:a8 – mat. Zad. 4 Wg4, h:g4,
Ha1 – mat.
Andrzej Mazurkiewicz

Biuletyn Miejski nr 3–4 (224–225) marzec–kwiecień 2012. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. Wydawca: Rada Miejska w Leżajsku.
Kolegium redakcyjne: Barbara Woś-Lisiecka (red. nacz.), Marek Karakuła, Eugeniusz Mazur, Celina Turosz, Iwona Tofilska, Janusz Berestka, Grzegorz Korasadowicz, Jolanta Korasadowicz, Agnieszka Ruszak. Adres redakcji: 37-300 Leżajsk, Rynek 1a (wieża), tel. 17 242 73 33 w. 138, http://www.lezajsk.um.gov.pl; e-mail: bm@lezajsk.um.gov.pl
Łamanie i druk: „Mitel”, 35-210 Rzeszów, ul. Baczyńskiego 9. Złożono do druku 20 marca 2012. Nakład 1300 egzemplarzy.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk dozwolony z podaniem źródła. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, zmiany tytułów. Za treść reklam nie bierze odpowiedzialności. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
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Goście z Czortkowa w SP 2
W dniach 11–13 lutego 2012 r. gośćmi Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku było liczne grono osób z Czortkowa na Ukrainie.

Jego skład stanowili: przedstawiciele społeczności uczniowskiej czortkowskiego gimnazjum
(dzieci w wieku 11–13 lat) wraz z dyrektorem tej
placówki Natalią Wielikoborec, członkowie miejscowego zespołu tanecznego „Gracja” prowadzonego przez panią choreograf Natalię Czertową,
Natalia Hudow oraz Włodzimierz Hudow – małżeństwo od lat zajmujące się propagowaniem tańca. Motywem przewodnim wizyty było nawiązanie kooperacji pomiędzy szkołami z Czortkowa
i leżajską „dwójką”. Podczas seminaryjnych spotkań przedstawiciele poszczególnych placówek
oświatowych omówili wstępnie charakter i zakres współdziałania, a także wytyczyli plany na
przyszłość.
Podczas pierwszego dnia swego pobytu w murach SP nr 2 uczniowie z Czortkowa uczestniczyli w warsztatach plastycznych. W ramach tych zajęć, przeprowadzonych przez nauczycielkę „dwójki” Małgorzatę Czyż-Czerwonkę, przy pomocy
członkiń Szkolnego Koła Plastycznego, powstały
oryginalne walentynkowe laurki.
Program wizyty obejmował ponadto zwiedzanie zabytkowego kompleksu klasztornego OO.
Bernardynów oraz spacer po malowniczym rynku. Nie zabrakło również zajęć rekreacyjno-sportowych na Pływalni Miejskiej, gdzie ukraińscy goście mogli miło i aktywnie spędzić wolny czas.

Zwieńczeniem wspólnego spotkania reprezentantów szkół z Czortkowa i Leżajska był koncert
zespołu „Gracja”, który odbył się 13 lutego w hali
sportowej „dwójki”. Młodzi tancerze zza wschodniej granicy zademonstrowali szeroki repertuar,
począwszy od tańców ludowych, poprzez estradowe i towarzyskie, aż do obrazków tanecznych.
Ich kunszt spotkał się z wielkim uznaniem publiczności, a brawom nie było końca. W widowisku artystycznym swe umiejętności zaprezentowali także członkowie szkolnego zespołu wokalno-instrumentalnego „Pod schodami” pod kierownictwem Ewy Janas oraz gimnastyczki z grupy
„Dwójka” trenowanej przez Liliannę Dziki. Pobyt
gości z Ukrainy w naszym mieście nie byłby możliwy, gdyby nie życzliwość Dyrektora ZST w Leżajsku Haliny Samko, która w kierowanej przez
nią placówce udostępniła nieodpłatnie miejsca
noclegowe wszystkim przybyłym na spotkania
uczestnikom.
Głównym organizatorem i osobą, dzięki której doszło do kilkudniowej wizyty przedstawicieli
społeczności szkolnych i środowisk kulturalnych
Czortkowa, była p. Teresa Dydacka-Jarek. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie SP nr 2 wyrażają głębokie przekonanie, iż przyjazd ukraińskich gości stał się początkiem owocnej współpracy pomiędzy nimi i czortkowską szkołą.
(JŻ)

Przedszkolaki
w Domu Pomocy Społecznej
14 lutego br. grupa 5-latków z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Leżajsku udała się już po raz
kolejny z wizytą do Domu Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej.
Było to spotkanie z okazji minionego Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Chorego. Dzieci przedstawiły krótki program artystyczny, były: wiersze, piosenki i tańce. Obejrzenie tego przedstawienia mieszkańcom pensjonatu sprawiło ogromną radość. Chociaż przez chwilę mogli zapomnieć o swoich troskach i chorobach.
Na zakończenie dyrektor Przedszkola nr 4 Aneta Marcinek złożyła serdeczne życzenia mieszkańcom pensjonatu. Do życzeń dołączyła się także
Maria Babiarz – pracownik leżajskiego Sanepidu,
zajmująca się między innymi oświatą zdrowotną
i współpracująca z placówkami oświatowymi na
terenie miasta Leżajska.
Barbara Chmura
Fot. Justyna Bazan

Ferie
w bibliotece
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku, funkcjonująca w strukturze
Miejskiego Centrum Kultury, w okresie ferii zimowych zorganizowała zajęcia artystyczne i edukacyjne skierowane do dzieci. Wszystko po to,
aby dzieci podczas zabawy mogły wszechstronnie się rozwijać.
Dzieci więc rysowały, malował, wycinały i słuchały czytanych im bajek, a w ostatnim dniu wesoło bawiły się w rytm muzyki.
(jk)

Wielki bal
Ach, co to był za bal... Podczas gdy większość
dzieci myślami była już na feriach, w Pizzerii
GREKA trwały wielkie przygotowania do balu
karnawałowego dla tych maluchów, które niestety o jakichkolwiek wyjazdach mogły tylko pomarzyć. W zabawie udział wzięło trzydzieścioro
dzieci z rodzin ubogich, z Domu Dziecka i kilkoro ciężko chorych. Wspólnymi siłami udało się
choć na chwilę przenieść je do innego świata –
bez trosk, bólu i samotności. Tu nie czuły się ani
smutne, ani odtrącone, gdyż to one tego wieczoru były najważniejsze.

Dzięki pomocy o. Bartymeusza oraz występowi Zespołu „Drogowskaz” maluchy śmiały się
i bawiły podczas atrakcyjnych zabaw i wspólnego kolędowania. Zespół okazał się siłą napędową
całej imprezy. Główną atrakcją wieczoru był pokaz sztuczek przeprowadzony przez aktora z rzeszowskiego Teatru „Maska”. Dzieci miały okazję
zagłębić się w tajniki magii, samodzielnie wykonując wybrane sztuczki. Podczas zasłużonej przerwy nie mogło zabraknąć ulubionej przez dzieci pizzy oraz słodyczy. Na koniec wszystkie dzieci otrzymały tak bardzo wyczekiwane, wspaniałe prezenty.
Mimo ogromnych chęci i zapału organizatorów bal nie odbyłby się, gdyby nie okazane serce i finansowe wsparcie imprezy przez Panią Prezes Elektrociepłowni w Nowej Sarzynie, za które serdecznie dziękujemy. Gorące podziękowania kierujemy również do Starostwa Powiatowego w Leżajsku oraz indywidualnych darczyńców.
Uśmiech, który tego wieczoru malował się na
twarzach dzieci, jest dla nas – organizatorów największą nagrodą i motywacją do dalszych działań.
Katarzyna Kuszaj, Alicja Kozłowicz
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