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dzień za dniem

W poniedziałek, 18 czerwca br. w leżajskiej
Bazylice OO. Bernardynów tradycyjnie o godzinie 19. nastąpiła inauguracja tegorocznego XXI
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.
Program koncertu był pieczołowicie przygotowany. W pierwszej części z recitalem organowym
wystąpił Mirosław Pietkiewicz. W części drugiej
„Gali pieśni Ave Maria” wystąpili: Dariusz Stachura – tenor, Mariola Płazak-Ścibich – sopran,
Grażyna Bieniek – mezzosopran i Adam Żaak –
baryton. Artystom towarzyszyła Gliwicka Orkiestra Festiwalowa „Promenada” pod dyrekcją Adama Żaaka.
(Więcej o Festiwalu
w lipcowo-sierpniowym wydaniu BM).

Iskierka 2012

Przez trzy dni - od 15 do 17 czerwca br.
w Miejskim Centrum Kultury trwał XXVI
Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Iskierka
2012”.
Na estradzie zaprezentowało się dwudziestu
małych wokalistów i wokalistek. Grand Prix Festiwalu zdobyła Asia Kozyra.

(O szczegółach i kulisach
– w następnym numerze „BM”.
Numer czerwcowy
był już w tym czasie w druku.)

Jubileusz
100-lecia szkoły
Wielkie święto w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku trwało trzy dni – od 15 do
17 czerwca br.
Z różnych stron kraju ale też i świata przybyli
na uroczystości absolwenci tej szkoły. Wśród nich
artyści, politycy, naukowcy, duchowni. Spotkania
klasowe pełne wzruszeń i nostalgii, wielki bal absolwentów, zwiedzanie obiektu szkoły – dla większości absolutnej nowości i nowoczesności – wypełniły te dni setkom byłych uczniów tej szkoły.
W intencji nauczycieli, absolwentów i uczniów
tej szkoły odprawiona została w kościele farnym
koncelebrowana msza św. W koncelebrze uczestniczyli absolwenci leżajskiego liceum. Odsłonięte
zostały dwie tablice pamiątkowe, posadzono „katyński dąb”.
(O jubileuszu szkoły, któremu przyświecało motto:
„nie odnajdzie więcej nas ta sama chwila”
– w kolejnym numerze
„Biuletynu Miejskiego”.)
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Rocznica pacyfikacji
Leżajska

Każdego roku dzień 28 maja przypomina nam o tragedii, jaka wydarzyła się w naszym mieście w 1943 roku. W rocznice tego wydarzenia mieszkańcy Leżajska spotykają się w miejscu kaźni tych, którzy za swój patriotyzm zapłacili najwyższą cenę i składają hołd poległym patriotom.
Tego dnia z rąk hitlerowskich oprawców zginęło 41 mieszkańców Leżajska, którzy działali w
konspiracyjnym ruchu oporu, walczyli o wolną i
niepodległą Polskę. 28 osób rozstrzelał hitlerowski pluton egzekucyjny, a pozostałych 13 zastrzelono w różnych częściach miasta – na ulicach, placach, w ogrodach, na progach swych domów.
Zginęli, bo w konspiracji walczyli z okupantem o wolną Polskę i Ziemię Leżajską. Tego dnia
w wielu rodzinach rozegrały się wielkie tragedie.
Nagle zabrakło syna, ojca, brata, matki. W jednej
z nich 16-letnia dziewczyna straciła wtedy ojca,

matkę i brata, została sama. Ból po stracie najbliższych potęgował fakt, że zginęli, bo zostali zdradzeni, wydani okupantowi na pewną śmierć.
Trudno jest wyobrazić sobie ogrom tej tragedii tym, którzy jej nie przeżyli. A tych, którzy jej
doświadczyli jest coraz mniej – od tego strasznego dnia minęło 69 lat!... Ale kolejne pokolenia
podtrzymują pamięć o ludziach, którzy marzyli o
wolnej i dostatniej Ojczyźnie. Dlatego z wieńcami i zniczami przychodzą na miejsce, gdzie zginęli. Wtedy była tam zwykła łąka, dziś stoi pomnik ku ich czci.
Tak było i w tym roku. W poniedziałek, 28
maja w kościele farnym odprawiona została przez
proboszcza parafii farnej ks. Marka Ciska oraz kustosza Sanktuarium MBP o. Joachima Ciupę koncelebrowana msza św. za poległych. Wzruszającą
homilię wygłosił ks. Piotr Baraniewicz.
Po mszy św. w pochodzie zadumy zebrani przeszli przed pomnik przy ulicy 28 Maja, przy którym wartę pełnili harcerze z Hufca Leżajsk. W
długim szeregu stali przedstawiciele samorządów
miejskiego i powiatu, duchowni, poczty sztandarowe instytucji, szkół, kombatantów, stowarzyszeń
w mieście. Za nimi, w górze, na ulicy 28 Maja –
mieszkańcy Leżajska i okolic, którzy przybyli na
tę uroczystość.
Po odśpiewaniu hymnu narodowego Burmistrz
Leżajska Piotr Urban w swym przemówieniu w
szczegółach opowiedział o tym tragicznym dniu.
Następnie przed pomnikiem złożono wieńce. Ks.
dziekan Marek Cisek odmówił modlitwę i udzielił
błogosławieństwa, Orkiestra Dęta z GOK w Kuryłówce odegrała hymn „Boże coś Polskę”. Uroczystość zakończyła wiązanka pieśni żołnierskich w
wykonaniu orkiestry.
(bwl)

Złote gody

Uroczystość uczczenia 50-lecia Pożycia
Małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Leajsku odbyła się 6 czerwca br.
Jubileusz świętowały pary małżeńskie z Leżajska: Maria i Jerzy Cagarowie, Janina i Antoni
Chamcowie oraz Elżbieta i Jan Hammerowie.
Pary uhonorowane zostały Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Jubilatom przekazał je Burmistrz Leżajska Piotr Urban. Były gratulacje, życzenia, kwiaty, upominki od samorządu gminnego.
Spotkanie przy ciastach i owocach oraz lampce szampana odbyło się w miłej i sympatycznej
atmosferze. Jubilaci wspominali nie tylko chwile
sprzed 50 lat czyli dni swych zaślubin, opowiadali o dobrych i gorszych chwilach życia. Wszyscy
byli zgodni co do tego, że owe 50 lat minęło tak
szybko! Aż trudno uwierzyć…
(ep)
Fot. Janusz Berestka

Od lewej: Burmistrz Leżajska Piotr Urban, Janina i Antoni Chamcowie, Elżbieta i Jan Hammerowie, Maria i Jerzy
Cagarowie, kierownik USC Elżbieta Piątkowska.
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ekologia
Jubileusz konkursu „Z ekologią na ty” 2012

10 lat edukacji
ekologicznej w MZK Leżajsk

Organizowany przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Leżajsku Konkurs „Z ekologią na ty”, prowadzony pod hasłem „zbieramy surowce wtórne chroniąc naturalne środowisko człowieka” liczy sobie już 10 lat. Skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów.
Przyświecającą nam od samego początku ideą
jest nauka najmłodszego pokolenia prawidłowej
segregacji odpadów w domach oraz „obudzenie”
w nich poczucia obowiązku jej prowadzenia.
Dzisiaj, bez najmniejszych wątpliwości możemy
stwierdzić, że główny cel konkursu został osiągnięty. Laureaci pierwszych edycji dziś mają po
dwadzieścia kilka lat i wchodzą właśnie w dorosłe życie, wykorzystując wiedzę o segregacji odpadów, jaką zdobyli podczas pierwszych konkursów.
Wiedzę tę z całą pewnością wykorzystują, czego
potwierdzeniem są chociażby wyniki prowadzonej przez MZK Leżajsk selektywnej zbiórki odpadów w systemie „u źródła”, a więc prosto z naszych domów. W ciągu ostatnich trzech lat (2009–
–2011) ilość wysegregowanych ze zmieszanych
odpadów komunalnych surowców nadających
się do recyklingu lub odzysku wzrosła o ok. 40%.
Stąd wniosek nasuwa się jeden: prowadzona przez
nas edukacja była i jest skuteczna.
W pierwszej edycji konkursu zakończonej w
2002 roku, udział wzięło 10 szkół a ilość zebranych surowców wtórnych wyniosła ok. 4 600 kg!
Później było już tylko lepiej i więcej. IV edycja
konkursu przyciągnęła 14 szkól, a liczba zebranych surowców to prawie 25 tys. kg! Z kolei w IX
edycji udział wzięło już 21 szkół, które zebrały 54
300 kg surowców wtórnych i ponad 700 kg baterii. Ta ostatnia, jubileuszowa X edycja konkursu
przyniosła nam kolejne rekordy: 21 szkół zebrało ponad 64,5 tys. kg surowców wtórnych oraz
ponad 1 500 kg baterii.
Podczas wszystkich dziesięciu edycji szkoły zebrały: 417 295 kg surowców wtórnych (417
ton), w tym: 182 443 kg makulatury (182,4
tony), 91 512 kg tworzyw sztucznych (91,5 tony),
136 480 kg szkła (136,5 tony), 6860 kg baterii (6,8
tony).
Wspominając poprzednie edycje nie możemy
zapominać o Szanownych Zwycięzcach każdej z
nich: I i II edycja – Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy, III i IV edycja – Gimnazjum w Majdanie Łętowskim, V edycja – Szkoła Podstawowa
w Chałupkach Dębniańskich, od VI do X edycji (pięciokrotnie) – Niepubliczne Gimnazjum
w Dębnie.
Każdy konkurs kończył się Rajdem Rowerowym dla dzieci ze szkół najaktywniej uczestniczących. Z każdym rokiem trasa rajdu przebiegała po innych terenach. Uczestnicy rajdu odwiedzali przede wszystkim najciekawsze pod względem historycznym i przyrodniczym miejsca Ziemi Leżajskiej, ale nie tylko. Rajd Rowerowy gościł
między innymi w Pałacu Czartoryskich w Sieniawie, w Pałacu Potockiego w Julinie, w Rezerwacie
„Szumy nad Tanwią” oraz w innych rezerwatach,
znajdujących się na terenach powiatu leżajskiego
lub powiatów sąsiednich, jak np. Rezerwat „Kołacznia” z różanecznikiem żółtym czyli tzw. aza-
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lią pontyjską czy Rezerwat „Suchy Ług” z rosiczką okrągłolistną.
Obowiązkowym punktem każdego rajdu było
oczywiście zwiedzanie Sortowni Surowców Wtórnych oraz Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, gdzie
dzieci mogły na własne oczy zobaczyć, co tak naprawdę dzieje się z odpadami powstającymi w ich
domach. Naszym zdaniem właśnie takie podejście
do edukacji ekologicznej poprzez pokazanie gospodarki odpadami „od kuchni” jest najlepszym
sposobem przekonania dzieci do prowadzenia
segregacji odpadów. Wizyta w BAZIE MZK pozwala również uświadomić im, jak ogromne ilości śmieci powstają w naszych domach, bo przecież suche liczby tego nie oddadzą. To trzeba po
prostu zobaczyć!
Ponadto w programach rajdu zawsze przewidziane było miejsce na różnego rodzaju szkolenia,
prezentacje i pogadanki z zakresu ochrony środowiska i ekologii, których podsumowaniem były
konkursy z wiedzy ekologicznej. W trakcie rajdu
odbywały się również zawody o Puchar Prezesa
MZK Leżajsk w tenisie stołowym. Zwycięzcy konkursów byli nagradzani, ale i pozostali uczestnicy
rajdów nie wracali do domów z „pustymi rękami”.

X edycja zakończona
Do udziału w X edycji konkursu „Z ekologią na
ty” zaproszono 36 szkół z terenu czterech powiatów: leżajskiego, łańcuckiego, kolbuszowskiego i
rzeszowskiego. Jubileuszowa X edycja konkursu,
którą Patronatem Honorowym objął Marszałek
Województwa Podkarpackiego, zainteresowała 21
szkół, których uczniowie ponownie stanęli na wysokości zadania i po raz kolejny udowodnili, że jakość otaczającego nas środowiska nie jest im obojętna. X edycja, ku naszemu zaskoczeniu, przy-

niosła nam kolejne rekordy. Po pierwsze ilość zebranych surowców wtórnych przekroczyła barierę
64 tysięcy kilogramów! Po drugie ilość zebranych
baterii to prawie 1 600 kilogramów! I wreszcie po
trzecie, ilość surowców wtórnych i baterii zebranych przez jedną szkołę to odpowiednio 20 670
i 350 kilogramów! Dokonała tego Szkoła Podstawowa w Brzózie Królewskiej, która w klasyfikacji generalnej zajęła drugie miejsce. Podczas tegorocznej edycji zebrano łącznie 66 118 kg surowców wtórnych w tym: 21 320 kg makulatury,
29 120 kg tworzyw sztucznych, 14 120 kg szkła,
1558 kg baterii. W tej szkole na jednego ucznia
przypadło 113 kg surowców wtórnych. Pierwsze miejsce zajęło Niepubliczne Gimnazjum w
Dębnie, gdzie na jednego ucznia przypadło 230
kg surowców wtórnych.
Wielki Finał Jubileuszowej X edycji Konkursu
„Z ekologią na ty” odbył się 25 maja br. w auli Zespołu Szkół Technicznych im Tadeusza Kościuszki w Leżajsku. Uroczystą galę, na której wręczono nagrody laureatom konkursu poprzedził tradycyjny już Rajd Rowerowy, który rozpoczął się
dzień wcześniej tj. 24 maja. Wzięło w nim udział
wzięło 111 uczniów z 11 szkół. Uczestnicy odwiedzili Sortownię Surowców Wtórnych MZK Leżajsk oraz Miejską Oczyszczalnię Ścieków wraz
z mieszczącą się obok Kompostownią Osadów i
Biokomponentów KOMWITA. O tym jak ważne
jest to wydarzenie niech świadczy fakt, że uczestnikom rajdu przez cały czas towarzyszyła kamera TVP Rzeszów. Kolejnym punktem w programie było zwiedzanie Nadleśnictwa Leżajsk oraz
przejazd rowerami do Pałacu Potockich w Julinie.
Po drodze uczestnicy odwiedzili ostoje bobrowe,
znajdujące się w pobliskich lasach, o których kilka
słów powiedział przedstawiciel leżajskiego nadleśnictwa. Po powrocie do Leżajska i zakwaterowaniu się w Gimnazjum Miejskim odbył się turniej
tenisa stołowego o Puchar Prezesa MZK Leżajsk
oraz konkurs z wiedzy ekologicznej.
W konkursie z wiedzy ekologicznej najlepsi okazali się: • w kat. szkół podstawowych: I
m.Weronika Franus, II m. Patryk Włodarczyk
SP w Brzózie Królewskiej, III m. Bartosz Majkut
– SP w Opaleniskach; • w kat. szkół gimnazjalnych: I m. Martyna Szczepanik, II m. Edyta Nicpoń – Gimnazjum w Brzózie Królewskiej, III m.
Ewa Kulpa – Gimnazjum w Kuryłówce.

W zawodach sportowych o Puchar Prezesa
Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku w
tenisie stołowym najlepsi byli: I m. Kamil Klocek – Szkoła Podstawowa w Wólce Łętowskiej, II
m. Michał Fusiarz – Gimnazjum w Dąbrowicy,
III m. Krystian Misiak – Szkoła Podstawowa w
Wólce Łętowskiej.
Dodatkowe wyróżnienie za zajęcie IV miejsca otrzymała również jedyna dziewczyna, która wzięła udział w zawodach w tenisie stołowym:
Iwona Szpila z Gimnazjum w Grodzisku Dolnym.
Wszystkie nagrody wręczono podczas finałowej
gali konkursu. W programie znalazły się też występy artystyczne wielu lokalnych zespołów: Mażoretki z Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce,
Zespoły STARS i MINI-STARS z Dębna, a także:
Zespół Wokalny „Meritum”, Zespół Pieśni i Tańca
„Leliwa” oraz Zespół Taneczno-Estradowy „fajne
Gienki” z MCK w Leżajsku, którego członkinie zaprezentowały też pomysłową kolekcję ubrań w pokazie mody z Recyklingu EKO-CIUCH.

Sponsorzy
i współorganizatorzy akcji
Na koniec chcielibyśmy podziękować naszym
Sponsorom, bez których organizacja konkursu
byłaby niezwykle trudna. Szczególne podzięko-

wania kierujemy w stronę naszych dwóch głównych sponsorów czyli organizacji odzysku REKOPOL i REBA z Warszawy, które to organizacje są
z nami od samego początku. Pozostali sponsorzy główni X edycji konkursu „Z ekologią na ty”
2012 to: • Marszałek Województwa Podkarpackiego, który objął konkurs Patronatem Honorowym, • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, • Urząd
Miejski w Leżajsku oraz Poseł na Sejm RP Zbigniew Rynasiewicz.
Ponadto, organizując konkurs, otrzymaliśmy wsparcie od: • Firmy ERGPET z Pustkowa,
• Firmy LUXOR z Lublina, • Firmy WTÓRSTEEL ze Stalowej Woli, • Firmy RECYKLING CENTRUM z Jarosławia, • Grupy Żywiec S.A. – Browar Leżajsk, • Firmy WIBO Recykling w Malinie,
• Spółki STARE MIASTO-PARK z Wierzawic, •
Firmy ŚWIECIE RECYKLING ze Świecia, • Firmy ORGANIKA SARZYNA z Nowej Sarzyny, Starostwa Powiatowego w Leżajsku, • Rolniczej Spółdzielni Usługowo Handlowej z Kuryłówki, • Drukarni EMKA z Wierzawic, • Agencji Reklamowej
MULTIMA z Rzeszowa, • Firmy BREMS z Leżajska, • Firmy Usługi Budowlane Stanisław Dzikowski z Leżajska oraz • Firmy AKPOL z Kraśnika.
Bezpieczny przejazd ulicami Leżajska wszystkim uczestnikom Rajdu zapewnili Policjanci z

Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku, którym serdecznie za to dziękujemy. W organizacji
rajdu rowerowego oraz gali finałowej zamykającej X edycję konkursu „Z ekologią na ty” 2012
wspierali nas: • Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
w Leżajsku, • Gimnazjum Miejskie im. Władysława Jagiełły w Leżajsku, • Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku, •
Nadleśnictwo Leżajsk, • Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce.
Wszystkim naszym sponsorom oraz współorganizatorom serdecznie dziękujemy!
Piotr Pluszkiewicz
MZK Leżajsk
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w szkołach

Dzień Profilaktyki

W dniach 15 marca – 18 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku odbyła się szósta
edycja cyklicznej akcji edukacyjnej zatytułowanej Szkolny Dzień Profilaktyki.
To wielowarstwowe przedsięwzięcie obejmuje swym zasięgiem całą społeczność uczniowską
„dwójki”, a jego nadrzędnym celem jest wykształcenie wśród dzieci umiejętności przeciwdziałania
różnym zagrożeniom.
W początkowej fazie tegorocznej akcji wychowawcy poszczególnych zespołów klasowych
przeprowadzili co najmniej dwie lekcje o tematyce profilaktycznej. Zajęciom tym przyświecało motto „Wybierz zdrowy styl życia”. Ponadto w
tym czasie zostały ogłoszone dwa konkursy tematyczne: literacki (krótka rymowanka) i plastyczny (plakat wykonany dowolną techniką). Zmagania konkursowe przebiegały pod różnymi hasłami

w zależności od wieku uczestników: klasy I „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”; klasy II „W
zdrowym ciele zdrowy duch”; klasy III „Papierosom – NIE”; klasy IV „Trzymaj formę”; klasy V
„Bezpieczny Internet oknem na świat”; klasy VI
„Używki – Twój wróg”.
W kolejnej odsłonie profilaktycznego przedsięwzięcia jury pod przewodnictwem wicedyrektora
leżajskiej SP 2 Lidii Kucharskiej dokonało oceny
przedłożonych prac konkursowych. Artystyczny
plon nagrodzonych w obu konkursach uczniów
został następnie umiejscowiony na specjalnych
szkolnych ekspozycjach.
W ramach Szkolnego Dnia Profilaktyki
17 kwietnia br. uczniowie klas szóstych wzięli
udział w warsztatach prowadzonych przez wykwalifikowanego ratownika medycznego. Spotkanie stanowiło praktyczną lekcję udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Było również okazją do rozważań nad kwestią uzależnień od napojów energetycznych.
18 kwietnia br. w hali sportowej leżajskiej
„dwójki” zaprezentowany został uroczysty program artystyczny, będący zwieńczeniem akcji Szkolny Dzień Profilaktyki. W jego trakcie
uczniowie z klas I c i IV b przedstawili licznie
przybyłej publiczności okolicznościowy montaż
słowno-muzyczny propagujący zdrowy styl życia.
Opiekę merytoryczną nad spektaklem sprawowały nauczycielki: Grażyna Jakubiec-Siwek, Iwona
Marzec-Wiącek, Teresa Dydacka-Jarek. Oprócz
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znaczących walorów wychowawczych zaprezentowany program cechował się bardzo dobrą grą
młodych wykonawców i sporą dozą humoru.
Honorowymi gośćmi uroczystości byli: Marek Karakuła – zastępca burmistrza Leżajska, Janusz Orłowski – dyrektor ZEASiP, Maria Babiarz
– przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, nadkomisarz Adam Kopacz
i nadkomisarz Jarosław Grzeliński – przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Wojciech Kostek – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku.
W końcowej części uroczystego spotkania ogłoszono wyniki rozstrzygniętych wcześniej konkur-

TRZYMAJ FORMĘ
Od października ubiegłego roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku uczestniczy
w kolejnej edycji programu edukacyjnego
„Trzymaj Formę”, dotyczącego promowania
zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
Ta ogólnopolska akcja prowadzona pod hasłem
„Chcę zdrowym być” zakłada zwiększenie wśród
uczniów świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie poprzez
pogłębienie wiedzy w następujących zakresach:
• znaczenie zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka; • kształtowanie
zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem.
Program realizowany jest metodą projektu na
lekcjach wychowawczych, przyrody, plastyki oraz
podczas zajęć wychowania fizycznego, a funkcję
szkolnego koordynatora pełni Teresa Dydacka-Jarek, nauczycielka w SP 2.
Głównym celem projektu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do większej aktywności ruchowej,
która pomoże im zachować właściwą masę ciała, utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi, rozładować stres. Ponadto uczestnicy akcji są zapoznawani z zasadami racjonalnego żywienia oraz nabywają umiejętność wyboru zdrowej żywności i jej
właściwego przygotowania (opracowana została
Karta Prawidłowego Żywienia, przeprowadzono

sów profilaktycznych. Laureatom nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy wręczyli: zastępca burmistrza Marek Karakuła i dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 2 Józef Rzeszutko. Dyrektor PPP Wojciech Kostek
uhonorował ponadto nagrodą specjalną najlepszego
„aktora” widowiska słowno-muzycznego.
Pieczę nad organizacją akcji Szkolny Dzień
Profilaktyki sprawują członkowie Zespołu Nauczycieli ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Trudności Wychowawczych (Lidia Kucharska, Anna
Frań, Grażyna Jakubiec-Siwek, Teresa Dydacka-Jarek, Agata Sroka, Małgorzata Czyż-Czerwonka), a biorą w niej udział wszyscy pedagogowie
oraz cała społeczność uczniowska „dwójki”. Okazałą pomoc podczas wdrażania projektu w życie
wnosi Urząd Miejski w Leżajsku, który jest fundatorem nagród dla laureatów wewnątrzszkolnych
konkursów profilaktycznych.
(bw)

cykl lekcji pt. „Żadnych frytek i hamburgerów”,
wykonano i rozpowszechniono prezentację multimedialną „Bądź aktywny”, zrealizowano przedstawienie „Dbajmy o siebie”, zorganizowano dwa
tematyczne konkursy – plastyczny i literacki).
Przy realizacji założonych działań ważną rolę
odegrała: • koordynacja działalności sklepiku
szkolnego, • współpraca ze stołówką szkolną, •
współpraca z pielęgniarką szkolną, • organizacja
konkursów i prezentacji, • opracowanie materiałów do gazetki ściennej i gazetki szkolnej „Luzik”.
Projekt poprzez różnorodną formę realizowanych działań objął swoim zakresem zarówno klasy IV–VI, jak i I–III. Podsumowaniem kolejnej
edycji była uroczysta akademia połączona z obchodami Szkolnego Dnia.
(TDJ)

„Rozwój naszych potencjałów”, Comenius 2011–2013

UCZNIOWIE i NAUCZYCIELE
Z CHROBREGO W HISZPANII
W roku szkolnym 2011/12 Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Leżajsku rozpoczęło swój udział w kolejnym już cyklu międzynarodowej wymiany. W dniach 22–28 kwietnia br. grupa polska w składzie: Zuzanna Chrząstek, Milena Kucharska, Justyna Kulec, Amadeusz Paliwoda i Aleksander Zawilski pod opieką nauczycieli: Joanny Baran i Cesara Martineza przebywała w niewielkim kastylijskim miasteczku – Tomelloso w Hiszpanii. Oprócz delegacji polskiej na spotkanie przybyli przedstawiciele pozostałych szkół partnerskich Programu, tj. Włoch i Niemiec.

Grupa polska w Szkole hiszpańskiej.

Nasza przygoda z Hiszpanią rozpoczęła się w
sobotni wieczór, około godz. 20:00, kiedy to wylądowaliśmy na lotnisku w Madrycie. Stąd pośpiesznie odebraliśmy bagaże, metrem udaliśmy się na dworzec autobusowy, by tam rozpocząć ostatni już etap naszej wędrówki. Dwie godziny jazdy minęły nadspodziewanie szybko, jako
że większość najzwyczajniej w świecie przespaliśmy. Przybywszy do Tomelloso, spotkaliśmy się z
naszymi hiszpańskimi gospodarzami, a oni zabrali nas do domów, gdzie w końcu mogliśmy odpocząć. Proces integracji z grupą włoską i niemiecką rozpoczął się w niedzielę w Parku Konstytucji.
W poniedziałek udaliśmy się na wycieczkę do
przepięknej miejscowości o dźwięcznej nazwie
– Cuenca. Mogliśmy zobaczyć tam zadziwiające
formacje skalne a także sławne Las Casas Calgadas czyli wiszące domy, które „zwisały” nad klifami, co wyglądało naprawdę niesamowicie.
We wtorek i środę odbyły się warsztaty w szkole, mające na celu poznawanie i rozwijanie naszych inteligencji, w oparciu o teorię wielorakich
inteligencji H. Gardnera. Warsztaty obejmowały zagadnienia z: matematyki, przyrody, jęz. angielskiego, hiszpańskiego, inteligencję ruchową,
sztukę i muzykę. Motywem przewodnim tychże warsztatów była Alicja w Krainie Czarów. We
wtorkowe popołudnie odbyło się oficjalne powitanie wszystkich gości w szkole połączone z poczęstunkiem; środowe natomiast spędziliśmy
oglądając wspólnie mecz piłki nożnej.

W czwartek odbyło się oficjalne podsumowanie warsztatów w szkole oraz spotkanie z burmistrzem miasta Tomelloso w ratuszu. Otrzymaliśmy tam również skromne upominki. Następnego dnia pojechaliśmy do Valencii, gdzie mogliśmy
zobaczyć przewspaniałą starówkę oraz Plaza del
Toros – budynek w kształcie Koloseum, w którym
odbywają się tamtejsze Corridy. W sobotę wielu z

nas odwiedziło Ruiderę, gdzie można było zobaczyć zachwycające jeziora i wodospady.
W niedzielę o godz. 5 nad ranem, niewielkim
busikiem opuściliśmy Tomelloso. Z Madrytu
przez Frankfurt wylecieliśmy do Polski. Do Leżajska wróciliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi. To był
tylko tydzień, lecz z pewnością zapamiętamy go
do końca życia!
* * *
Zuzia z kl. 2d LO: Wizyta w Hiszpanii była dla
mnie fantastycznym przeżyciem, które na zawsze
zapamiętam. Poznanie ludzi z innych krajów to
coś niesamowitego. Po powrocie do Polski zauważyłam, że moja płynność w posługiwaniu się językiem angielskim znacznie wzrosła. Cały czas kontaktuję się z moimi nowymi przyjaciółmi poprzez
Facebooka i Skype’a.
Milena z kl. 2d LO: Pobyt w Hiszpanii był jednym z najciekawszych wydarzeń w moim życiu.
Zaprzyjaźniłam się ze wszystkimi uczestnikami
wymiany. Z niecierpliwością czekam na przybycie Andrei, dziewczyny, u której pomieszkiwałam.
Myślę, że każdy powinien mieć możliwość takiego
wyjazdu. Przeżyłam tam wiele wspaniałych chwil
z ludźmi, których się nie zapomina. A podstawowe zwroty, których nauczyli mnie Hiszpanie, pamiętam do dziś.
Justyna z kl. 2i LO: Hiszpania to wspaniały kraj i bardzo się cieszę, że miałam okazję tam
być. W pamięci długo pozostaną mi miejsca, które zobaczyłam oraz wspaniali ludzie.
Olek z kl. 2e LO: Dla mnie wymiana w Hiszpanii była naprawdę niesamowitą przygodą. Okazja, by poznać tak wielu ludzi z różnych krajów,
zdarza się niezwykle rzadko. Do tej pory utrzymuję kontakt z niektórymi ludźmi, których tam
poznałem. Oprócz niebagatelnych walorów towarzyskich, była to również idealna okazja, by szlifować języki obce.
Amek z kl. 2d LO: Wyjazd, w którym uczestniczyłem dzięki programowi „Comenius” był z
pewnością niezwykłym doświadczeniem. Dał mi
on okazję mile i owocnie spędzić czas z ludźmi z
innych krajów o ciekawych kulturach.
Aleksander Zawilski
Zdjęcia: J. Baran

Wycieczka do Cuenci w Hiszpanii.
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w szkołach

ZAGRANICZNI

Uczniowie SOSW
w brytyjskim
Newcastle!
W dniach 23–27 kwietnia br. uczniowie z
klas I i II gimnazjum (Marytna Mach, Paulina Kojder, Justyna Łyko, Dawid Kisała i
Albin Klimczuk) wraz z trójką nauczycieli z
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku: Moniką Pęcak, Edytą Dolecką i Robertem Adamskim odbyło pięciodniową wizytę
w brytyjskim mieście Newcastle.
Wyjazd ten okazał się pod wieloma względami wyjątkowy i wielokrotnie powodował zachwyt
na twarzach uczniów. Podróż rozpoczęliśmy na
lotnisku w Krakowie, przelot samolotem wywołał emocje u wszystkich uczestników wycieczki. Uczniowie lecieli samolotem po raz pierwszy
w życiu, a nauczyciele obawiali się, jak ich podopieczni tę podróż zniosą. Przy wyjściu z samolotu towarzyszył nam uśmiech, a trzygodzinny lot
i możliwość oglądania ziemi z lotu ptaka pozostaną na długo w pamięci.
Oprócz delegacji polskiej w wizycie wzięli
udział uczniowie i nauczyciele ze szkół partnerskich z Belgii, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Wizyta przebiegała pod hasłem integracji i wspólnej
zabawy uczniów z tych krajów.
W pierwszy dzień pobytu wszystkie delegacje
zwiedziły Stadion Newcastle United, miasto Newcastle i Great North Muzeum. Ukoronowaniem
tego dnia było wspólne wyjście do Taybar, gdzie
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uczestnicy mieli okazję spróbować dań z całego
świata, a co więcej zjeść ich do syta.
Cały drugi dzień pobytu uczniowie spędzili w szkole partnerskiej. Tam zostali podzieleni
na grupy, w których wzięli udział we wspólnych
lekcjach gotowania, nauki gry na bongosach, lekcjach plastyki. Był to również dzień pełen międzynarodowych gier i zabaw. Dużą atrakcją okazał się
pokaz tańca i muzyki afrykańskiej wykonywany
przez grupę ciemnoskórych studentów. Następnie uczniowie szkół partnerskich zostali zaproszeni na grilla, a po nim na dyskotekę w sali gimnastycznej szkoły. Nic chyba bardziej nie jednoczy,
jak tańce i muzyka.
Trzeciego dnia delegacje uczniów wszystkich
państw wzięły udział we wspólnej grze w kręgle.
Mimo iż nasi uczniowie grali w nie pierwszy raz
w życiu, radzili sobie całkiem nieźle.
W ostatnim dniu przed odlotem udaliśmy się
do włoskiej restauracji, gdzie mieliśmy okazję
spróbować włoskiej pizzy i pysznych śmietankowych lodów.
Mimo bariery językowej uczniowie nawiązali
wiele przyjaźni, wymieniali adresy swoich portali
społecznościowych, maile, korzystali z translatora internetowego, by choć trochę się porozumieć.
Wszyscy wrócili do domu z dużą ilością niezapomnianych wspomnień oraz malutkich pamiątek,
które tam sami zakupili – w praktyce wykorzystywali swoją umiejętność posługiwania się językiem
angielskim, poznali inny kraj, miasto i ludzi tam
żyjących. Wszystko to dzięki programowi Comenius, który stwarza taką możliwość.
(mp)

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku jest już prawie na półmetku realizacji projektu „I can, You can”. Ten pracowity dla nas czas obfitował w nowe zadania i
działania.
Niespełna dwa tygodnie po wizycie naszych
uczniów w Wielkiej Brytanii musieliśmy stawić
czoło kolejnemu wyzwaniu. W dniach od 13–15
maja br. w naszej szkole gościli nauczyciele grupy projektowej z Wielkiej Brytanii, Finlandii i
dwóch szkół z Belgii znajdujących się w Kalmthout i Roeselare.
Pierwszy dzień pobytu gości upłynął pod hasłem „Nasza piękna, mała ojczyzna”. Uczestnicy
wizyty mieli okazję zobaczyć Leżajsk z jego pięknymi zabytkami: bazyliką, kościołem farnym,
cmentarzem żydowskim i grobem cadyka. W ramach wymiany doświadczeń, dzięki uprzejmości
pani prezes Marii Kołcz, nasi koledzy z innych
krajów mogli zobaczyć OREW w Laszczynach.
Dzień zakończył się spotkaniem delegacji z wicestarostą Markiem Kogutem, naczelnikiem do
Spraw Oświaty Zdrowia i Kultury Fizycznej Ireneuszem Stefańskim, kadrą kierowniczą i nauczycielami ośrodka.
W drugim dniu pobytu grupa miała okazję
zobaczyć naszą szkołę. W Ośrodku zawisły flagi krajów partnerskich, a uczniowie SOSW przywitali gości piosenkami w ich narodowych językach. Szkolny zespół taneczny zaprezentował walca angielskiego, a dziewczęta z zespołu „Luzik”
zaśpiewały popularne, polskie piosenki. Odbyły
się również lekcje pokazowe z gimnastyki, biofeedback, arteterapii i zajęć technicznych prowadzone przez naszych nauczycieli. Było to nie tylko
nowe doświadczenie, ale także ogromne przeżycie
dla naszych wychowanków. Po południu czekała
wszystkich jeszcze dodatkowa atrakcja. Bryczka
zawiozła gości do Zagrody Edukacyjnej w Przychojcu. Pośród starych chat, narzędzi, mebli degustowaliśmy tradycyjne, polskie potrawy. Była
to okazja przybliżenia naszym gościom polskich
tradycji.
Mimo niesprzyjających warunków pogodowych w trzecim dniu wizyty w altanie szkolnej
wspólnie zorganizowaliśmy tzw. Międzynarodowe Targi. Każdy z krajów zaprezentował swoje stanowisko z całą masą smakołyków i potraw
charakterystycznych dla danego kraju. Przybyli
rodzice nie kryli zachwytu a uczniowie z uśmiechem na twarzy kosztowali belgijskie czekoladki, fińskie cukierki z brązowego cukru, polskiego
murzynka czy angielskie krakersy. W tym dniu
również odbyły się lekcje z udziałem zagranicz-

Wizyta w OREW w Laszczynach

GOŚCIE W SOSW!

Dzieciaki w biznesie

Dziś wiedza – jutro zysk

Uczniowie kl. VI „b” Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku uczestniczyli w Kampanii Edukacyjnej „DZIECIAKI W BIZNESIE” przeprowadzonej przez studentów z wolontariatu studenckiego „Projektor”. Do projektu przystąpiło dziesięć szkół podstawowych z woj. podkarpackiego.

Zwiedzanie bazyliki

nych gości. Tym razem to właśnie oni prezentowali się przed naszymi dziećmi. Lekcji delegacji
fińskiej towarzyszyły zabawy ruchowe, relaksacyjne oraz nauka fińskich słówek. Goście z Belgii wspólnie z uczniami ZSZ wykonali drewniane przyborniki, a dzięki nauczycielom ze szkoły z Wielkiej Brytanii uczniowie klas gimnazjum
nauczyli się wielu zabawnych angielskich przyśpiewek.
W ostatnim dniu wizyty nasi goście zwiedzili Łańcut i Rzeszów. W dniu podsumowań i pożegnań ustalono terminy kolejnych wizyt oraz
szczegółowy plan działania wszystkich szkół.
Szczegółowo zaplanowano wizytę uczniów z opiekunami w kwietniu 2013 roku.
Czas, który razem spędziliśmy był wspaniały,
a wrażenia na długo pozostaną w naszej pamięci. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tej
wymianie. Rozstaliśmy się z nadzieją na kolejne,
równie udane spotkanie tym razem w Belgii.
Wszystkich zainteresowanych projektem, relacjami a przede wszystkim zdjęciami z wizyty zapraszamy na stronę SOSW w Leżajsku i zakładki projektu.
(mp)

Zajęcia pokazowe z arterterapii

Tematyka warsztatów dotyczyła zagadnień ekonomicznych i była podzielona na trzy bloki tj.: zabezpiecz swoją przyszłość (oszczędzanie, lokaty,
giełda); zakupy z głową (rodzaje produktów, reklama); jaka waluta w jakim kraju, czyli Polak
na wakacjach (tournée przez Europę, europejski
kantor).
Organizatorami Kampanii byli: Fundacja Generator Inspiracji – Regionalny Koordynator Programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”,
Studenckie Koło Naukowe Eurointegracja Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Zarządzania,
Studenckie Koło Naukowe Młodych Ekonomistów Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Zarządzania. Koordynatorem projektu w SP nr 3 w Leżajsku była Anna Trębacz.
Po zakończonych warsztatach uczniowie
sprawdzali poziom zdobytej wiedzy rozwiązując
test. Przed dwiema osobami, które zdobyły naj-

więcej punktów, otwierały się drzwi do udziału
w Gali Finałowej Kampanii i udziału w konkursie międzyszkolnym, które odbyły się w Dzień
Dziecka.
Najlepszymi ekonomistami w naszej szkole
okazali się: Wiktoria Sternik i Kacper Pudełkiewicz z kl. VI „b” – otrzymali II miejsce w konkursie finałowym.
Dziękujemy za przeprowadzenie ciekawych
warsztatów studentom: Dominikowi Cebuli, Justynie Bujak, Lidii Śmigiel oraz Agacie Trelii, biorącym udział w Programie „Projektor – wolontariat studencki”. Uczniom niezwykle podobały się
zajęcia i chętnie w nich uczestniczyli, jak się okazało zdobywając przy tym sporą wiedzę dotyczącą zagadnień ekonomicznych, potwierdzoną sukcesem w konkursie finałowym.
(at)

MCK – Biblioteka
Publiczna w Leżajsku
Oddział dla dzieci
zaprasza na

VIII warsztaty
literacko-plastyczno-językowe
„Sposób
na wakacyjną nudę”
Zajęcia odbywać się będą
w Szkole Podstawowej Nr 1
rozpoczną się 3 lipca
i odbywać się będą
w każdy wtorek i czwartek
przez okres wakacji
od godziny 11:00 do 13:00

Zespół taneczny SOSW
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informator urzędowy

Sprawozdanie z XVII sesji
Rady Miejskiej w Leżajsku

24 maja 2012 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej. W obradach sesji uczestniczyło 12 radnych.
Realizując porządek obrad Rada Miejska
podjęła uchwały w następujących sprawach:
• w sprawie zatwierdzenia taryf dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – Rada zatwierdziła nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Leżajska, które obowiązywać będą
od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Tak
więc od lipca br. cena za dostarczaną wodę dla
gospodarstw domowych wynosić będzie 2,82
zł/m3 (netto), a dla pozostałych odbiorców 3,21
zł (netto). Cena za odprowadzone ścieki dla gospodarstw domowych wynosić będzie 3,61 zł/
m3 (netto), natomiast dla pozostałych odbiorców są wyodrębnione ceny dla czterech grup,
w zależności od gęstości zrzucanych ścieków.
• w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 3/
II/10 dla terenu w rejonie Szpitala Powiatowego przy ul. Warszawskiej w Leżajsku – Rada
uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego, sporządzony na wniosek osoby prywatnej, dla terenu w rejonie Szpitala Powiatowego
przy ul. Warszawskiej w Leżajsku Teren ten został przeznaczony pod zabudowę usługową, w
tym usługi handlu, z zakazem lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz pogorszyć jakość i
ilość wód podziemnych,
• w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Leżajska, szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, terminów obowiązujących w
toku prac nad projektem uchwały budżetowej
oraz wymogów dotyczących uzasadnień i materiałów informacyjnych przedkładanych przez
Burmistrza Leżajska Radzie Miejskiej wraz z
projektem uchwały budżetowej – spełniając
unormowania zawarte w Statucie Miasta Leżajska dotyczące procedury uchwalania budżetu Rada podjęła nową uchwałę regulującą
tryb prac nad projektem uchwały budżetowej.
Zgodnie ze Statutem Miasta, do przedstawionego przez Burmistrza projektu budżetu Komisje stałe wypracowują wnioski i opinie, które
na wspólnym posiedzeniu z przewodniczącymi
tych Komisji i Burmistrzem, analizuje i ocenia
Komisja Gospodarki i Budżetu wypracowując
ostateczną opinię o projekcie uchwały budżetowej. Na sesji budżetowej następuje głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz
z wnioskami wypracowanymi przez poszcze-
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gólne komisje, z zaprezentowaniem ostatecznej
opinii Komisji Gospodarki i Budżetu.
• zmieniającej 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 dające możliwość
odstąpienia od terminów określonych w obowiązującej uchwale, w przypadkach nadawania tytułów z okazji rocznic i jubileuszy oraz
pośmiertnie,
• w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Leżajska” – Rada podjęła uchwałę
o nadaniu tytułu „Honorowy Obywatel Miasta
Leżajsk” dla ks. dr Damiana Muskusa Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej.
Odbyło się to na wniosek Kapituły, która pozytywnie zaopiniowała kandydaturę zgłoszoną
przez Burmistrza Leżajska. Nadanie honorowego tytułu będzie właściwym podkreśleniem
jego więzi i kontaktów z Leżajskiem,
• w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla
Miasta Leżajska” – również na wniosek Kapituły, która pozytywnie zaopiniowała zgłoszenie Burmistrza Leżajska – Rada nadała tytuł
„Zasłużony dla Miasta Leżajska” dla Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego
w Leżajsku, aby uhonorować tę szkołę, która
przez 100 lat istnienia chlubnie wpisała się w
historię miasta Leżajska i odznaczyć ją w czasie
uroczystości z okazji tego jubileuszu,
• w sprawie zasad udzielania dotacji celowej
spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu
jej rozliczenia – na podstawie zmienionej ustawy prawo wodne, która dała możliwość korzystania przez spółki wodne z pomocy finansowej z budżetu jednostek samorządu terytorial-

nego, Rada uchwaliła zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Leżajska
dla spółek wodnych, na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód
i urządzeń wodnych na terenie Miasta. Przyjęty
regulamin określa tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania,
• zmieniająca uchwałę w sprawie powołania
doraźnej Komisji Mieszkaniowej – w związku z
rezygnacją jednego z członków Komisji Mieszkaniowej z pracy w tej Komisji, Rada uzupełniła jej skład dokonując wyboru nowego członka,
w osobie radnego Jerzego Jarosza,
• w sprawie powołania doraźnej Komisji ds.
nazewnictwa ulic i placów w mieście Leżajsku
– w związku z pojawieniem się nowych ulic
na terenach po scaleniach (ul. Moniuszki - ul.
Studzienna i pozostałe rejony), Rada powołała
Komisję w składzie: radny Jerzy Jarosz – Przewodniczący Komisji, radni: Zbigniew Pudełkiewicz, Stanisław Sroka, Marek Kwieciński,
Bogusław Kulpa – członkowie Komisji. Komisja ustali wykazy i zasięg ulic do nadania nazwy oraz będzie przedkładać sukcesywnie Radzie Miejskiej projekty uchwał dotyczące nazw
ulic i placów z pełnym uzasadnieniem proponowanych nazw,
• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2012 r. – Rada dokonała zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 560 467,76 zł pozyskaną z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Jest to
dotacja rozwojowa na realizację dwóch projektów operacyjnych Kapitał Ludzki. Nowego
projektu realizowanego w oświacie pod nazwą
„Nauka może być ciekawa – indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas
I–III szkół podstawowych Miasta Leżajska w
kwocie 176 512 zł oraz kontynuacja projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej „Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk” – kwota dofinansowania 383 955,76 zł.
C. Turosz

Wiadomość w Internecie
Od połowy maja bieżącego roku w serwisie internetowym Urzędu Miejskiego w Leżajsku można sprawdzić, czy nasz dowód
osobisty jest już do odebrania.
Najpierw wchodzimy w hasło: „sprawdź status
dowodu osobistego”, następnie wpisujemy swój
Pesel i wówczas ukazuje się informacja, czy nasz
dowód jest jeszcze w trakcie realizacji i trzeba czekać, czy jest już do odebrania.
To duże ułatwienie dla mieszkańców Leżajska,
którzy z różnych powodów starają się o uzyskanie
nowego dowodu tożsamości. Nie trzeba przychodzić już do Urzędu „na darmo” czy wykonywać
zbędnych telefonów.

Wystarczy włączyć Internet i wejść na stronę
Urzędu Miejskiego.
Adres strony internetowej:

www. miastolezajsk.pl

Dni Leżajska
2012
W dniach 26–27 maja br. mieszkańcy Leżajska i tysiące przybyłych gości bawiło się na Imieninach Miasta.
Władze Miasta, Miejskie Centrum Kultury, a przede
wszystkim sponsor główny Browar Leżajsk zrobili
wszystko, by tegoroczne Dni Miasta były szczególne.
I tak też się stało.
Wybór artystów, którzy wystąpili na leżajskiej scenie
był strzałem w dziesiątkę, o czym świadczyła ogromna
rzesza ludzi zgromadzonych w tych dniach na stadionie MOSiR. Święto Miasta jak dotąd nie miało tylu gości. Szacuje się, że na dwudniowej imprezie było około 15 tys. ludzi. Sukcesem organizatorów jest przede
wszystkim zaproszenie zespołu ENEJ, który w tym czasie zdobywał nagrody na prestiżowych konkursach i festiwalach, chociażby SuperPremiery 2012 i SuperJedynki 2012 na Festiwalu w Opolu (fot. 1 ).
Program był tak skonstruowany, że każdy mógł wybrać coś dla siebie .W sobotę bawiły publiczność zespoły folklorystyczne i disco dance, a gwiazdą był Zespół
Masters, który znaną wszystkim piosenką „Żono moja”
porwał wszystkich do zabawy (fot. 2 ).
Niedziela rozpoczęła się śmiechem, humorem, a tej
wspaniałej rozrywki dostarczyła Biesiada Kopydłowska. Kto nie był, niech żałuje (fot. 3 ).
Przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego „Bajka” obchodziły w tym dniu Jubileusz 30-lecia. Zaprezentowały obecnym przepiękne i wdzięczne widowisko (fot. 4 ).
Od lat Dni Miasta są okazją do zaprezentowania się
lokalnym zespołom artystycznym. W tym roku z wielkim sukcesem pokazali się: Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Leżajska ZST, Zespół Pieśni i Tańca Mała Ziemia
Leżajska SP nr 3, Chór SP nr 3, Gimnastyka artystyczna SP nr 2 i Gimnazjum Miejskiego, Grupa wokalno-muzyczna Pod Schodami SP nr 2.
Godzinny program zaprezentowały zespoły działające przy Miejskim Centrum Kultury: Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego Hajduczki (fot. 5 ), Zespół Pieśni i Tańca Leliwa (fot. 6 ), Zespół Pieśni i Tańca San
z kapelą (fot. 7 ), Zespół Taneczno-Estradowy Fajne
Gienki (fot. 8 ), Grupa Wokalna Meritum (fot. 9 ).
Pracownia Plastyczna „barwa” zaprezentowała pokaz
„Żywa wystawa malarstwa światowego” (fot. 10).

* * *
Od lat na Imieninach Miasta wręczane są zasłużonym firmom i instytucjom statuetki Mecenasa Kultury Leżajskiej. W tym roku statuetki i gratulacje otrzymali: Kategoria Patron Kultury – Zygmunt Cholewiński, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego;
Kategoria Promotor Kultury – Halina Samko, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku; Kategoria Sponsor Kultury – Przedsiębiorstwo Termoizolacji Instalacji Technologicznych i Sanitarnych Termoinstal Sp. z o.o. w Łańcucie; Kategoria Sponsor Imprezy – Grupa Żywiec S.A. Browar w Leżajsku; Kategoria
Patron Medialny Kultury – VIA Katolickie Radio Rzeszów. Na zdjęciu przedstawiciele nagrodzonych firm
i organizacji (fot. 11).
* * *
Gorącymi brawami leżajska publiczność przywitała Andrzeja Kowala trenera Asseco Resovia Rzeszów – Mistrza
Polski 2011/2012 w siatkówce. Gratulacje i podziękowania
w imieniu mieszkańców Leżajska składali Burmistrz Piotr
Urban i jego zastępca Marek Karakuła (fot. 12).
Koncert Małgorzaty Ostrowskiej z zespołem, który
zamykał imprezę, odbył się w późnych godzinach, ale
chłodna noc nie przeszkadzała fanom wokalistki bawić
się świetnie do samego końca (fot. 13).
Sponsorzy Dni Leżajska:
Browar Leżajsk – Oficjalny Sponsor Imprezy, BMF
Polska Sp. z o. o., Dystrybutor Paliw Maante, Getinbank oddział w Leżajsku, Centrum Usług Informatyczno Finansowych „Geld” w Leżajsku – autoryzowany punkt sprzedaży Cyfrowego Polsatu, Podkarpacki Bank Spółdzielczy, Drogeria Sekret Urody Leżajsk,
Provident, Hortino Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o., Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., PSS Społem, Iglobud Leżajsk Jerzy Szostak Sp. j., Usługi Transportowe Rutkowski Trębacz,
Skład budowlany Allmat Leżajsk, Salon Sprzedaży
T-Mobile, Leżajsk, Avon.
(mh)
Zdjęcia na stronach 12–13 – Adam Kuźma
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w szkołach

ZPiT „Leliwa” we Włoszech

Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa” działający przy MCK w dniach 13–17 maja br. brał udział
w IV Festiwalu „Młodzież w Folklorze”. Zaproszony został przez Centro di Lingue, Cultura
e Spettacolo IDEAS IN ACTION.
Festiwal ten organizowany jest dla dzieci i młodzieży ze szkół z prowincji Rimini, a dla uatrakcyjnienia imprezy i pokazania kultury innych narodów, każdego roku zapraszany jest jeden zespół
z innego kraju. Tym razem, po raz pierwszy z Polski, zaproszona została „Leliwa”. Festiwal odbywał
się w Sali Kongresowej w nad adriatyckim mieście Bellaria.
W koncercie przygotowanym na Festiwal „Leliwa” – występowała poza konkursem, jako Gość
Specjalny – zaprezentowała tańce narodowe i regionalne oraz przyśpiewki rzeszowskie. Występ
był bardzo udany i zespół zebrał ogromne brawa, a piękno i bogactwo polskich strojów ludowych dodatkowo wpłynęło na powodzenie koncertu. „Leliwa” wystąpiła również w kilku szkołach w Bellarii, Castel Bolognese i Imoli na zaproszenie dyrektorów i nauczycieli, którzy chcieli pokazać swoim dzieciom odrębność kulturową naszego kraju, a także na scenie plenerowej w
koncercie dla mieszkańców Imoli. Od pani burmistrz Imoli otrzymaliśmy pamiątkowy puchar.
Młodzież wszędzie przyjmowana była bardzo serdecznie, z powodzeniem promując nasze miasto,
region i kraj.

W Wenecji pływaliśmy kanałami tramwajem wodnym,
gondole były za drogie.

Wyjazd do Włoch był także nagrodą za wieloletnią pracę w zespole. Oprócz występów młodzież miała okazję zwiedzenia Bellarii, Castel Bolognese, Imoli, Parku Rozrywki i Rezerwatu Przyrody Oltremare w Riccione oraz Wenecji.
Wyjazd do Włoch był możliwy dzięki pomocy
sponsorów, którzy wsparli zespół finansowo: • Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w
ramach Projektu „Małe Zlecenia 2012”, • Urząd Miejski w Leżajsku, • Elektrociepłownia w Nowej Sarzynie,
• Browar w Leżajsku, • Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Leżajsku, • Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku, •
Bank Spółdzielczy w Leżajsku, • Krystyna i Henryk
Bereziewicz Skład Części Zamiennych S.C. w Leżajsku, • Tadeusz Rutkowski i Zbigniew Trębacz Firma
Usługi Transportowe S. C. w Leżajsku, • „Lidl” Polska
Sp. z o.o. – Sklep w Leżajsku.

Papier, tektura, druty, folia, kawałki plastiku – wprawnym dłoniom to wystarczy, by
wyczarować myśliwce, bombowce, szybowce
desantowe, samoloty obserwujące... A, i jeszcze duuużo cierpliwości, chęci i czasu pozalekcyjnego – jeden model powstaje od tygodnia do trzech miesięcy!

Młodzież oraz instruktorzy i opiekunowie
„Leliwy” serdecznie dziękują za zrozumienie
i wsparcie.
Elżbieta Kuźma
Zdjęcia: Teresa Dydacka-Jarek,
Marta Daź, Adrian Baj

Kujawiak z oberkiem w Sali Kongresowej w Bellarii.

Przy pomniku żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, który brał udział w wyzwoleniu Imoli.
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Bombowce
w suterenach
Jedynki!

W Eskadrze modelarskiej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku dzielnie kleją modele polskich i brytyjskich samolotów bojowych uczniowie: Piotr Szuty (kl. 6) i jego brat Adam (kl. 2),
Kamil Siuzdak (kl. 4) z siostrą Małgosią (kl. 3),
Natalia Śliwa (kl. 2) z pomocą zaprawionego już
w bojach brata Daniela (GM), Ania Gąsiorek (kl.
3), Zuzia Kotulska (kl. 6) i Arek Cichoń (kl. 5).
W poniedziałkowe popołudnia i wieczory
schodzą się do swej siedziby – modelarni w piwnicach Szkoły, by tam, każdy przy swoim odpowiednio „uzbrojonym” stanowisku zdobywał szlify tworząc Coś z niczego. Zawsze pod czujnym
okiem i fachową pomocą dowódcy Eskadry Eligiusza Szuty. To tu przez dwa lata powstawały historyczne makiety autentycznego sprzętu wojskowego, który brał udział w Bitwie o Anglię podczas
II wojny światowej.
Można je zobaczyć w Muzeum Ziemi Leżajskiej na wystawie „W służbie Jej Królewskiej Mości”. Została ona uroczyście otwarta w maju br.
przy udziale burmistrza miasta Leżajska, dyrektora Muzeum i szefa szkolenia lotniczego „Royal
– Star” z Mielca, a także telewizji kablowej.
Wielki sukces drugiej już ekspozycji – szczególnie podczas Nocy Muzeów – sprawił, że będzie
ona czynna do 25 września br. Tej nocy ponad
1000 osób w tłumie i ścisku z determinacją czekało, by obejrzeć modele redukcyjne wraz z bogatą oprawą – reprinty gazet z okresu II wojny światowej, przedstawione tło historyczne i atrakcja –
możliwość powalczenia nad Kanałem La Manche
z niemieckimi samolotami za pomocą symulatora. Zaprzyjaźnione kluby modelarskie z Dębicy
i Rzeszowa gościnnie udostępniły swoje prace –
broń pancerną.
Wystarczy rzucić okiem na wpisy do Księgi Pamiątkowej – pełne podziwu, pochwał i podziękowań – by zaapelować: Dzieciaki z „Jedynki”, czas
zacząć myśleć o następnej wystawie! Czym jeszcze zaskoczycie?!
(bw)

Wiem jak!

22 maja br. roku Szkoła Podstawowa nr
3 w Leżajsku gościła przedstawicieli bawarskiej edukacji, którzy w ramach Projektu Comenius Regio „Digital media? ICT?
– Know how!” – realizowanego we współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i
Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli – odwiedzili Podkarpacie.

Goście zwiedzili szkołę, obserwowali lekcję
języka angielskiego w klasie III oraz podziwiali występy uczniów – „Kopciuszka” w wersji angielskiej oraz tańce współczesne i ludowe zaprezentowane przez „Małą Ziemię Leżajską”. Kura-

torium Oświaty w Rzeszowie reprezentowała st.
wizytator Hanna Stasicka – koordynator Projektu i Krystyna Czubara – st. wizytator oraz Stanisław Fundakowski – dyrektor PCEN Oddział w
Krośnie. W spotkaniu uczestniczył Piotr Urban
– burmistrz Leżajska i Janusz Orłowski – dyrektor ZEASiP w Leżajsku.
Gości oczarowały występy młodych artystów,
bazylika OO. Bernardynów i mini recital organowy. Paweł Paluch, organista i nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej nr 3, wykonał utwory
znanych kompozytorów niemieckich i austriackich. Koncert zakończył brawurowym wykonaniem hymnu Unii Europejskiej „Oda do radości”. Brawa, które otrzymał, były zasłużone. Nasi
Goście nie kryli słów podziwu dla samej szkoły i
jej otoczenia. Podobała im się lekcja prowadzona
przez Macieja Peszko z wykorzystaniem tablicy
interaktywnej oraz aktywność uczniów, ich spontaniczność i radość z dobrze wykonanego zadania. Elżbieta Dmitrowska-Kaduk, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 3 w Leżajsku, przedstawiła krótką historię szkoły, sukcesy uczniów i nauczycieli
oraz główne zadania i działania wynikające z systemu edukacji.
Wizyta na długo pozostanie w naszych wspomnieniach, uwieczniona licznymi zdjęciami i
wpisem w Kronice Szkoły. Goście, zauroczeni

Na Jasną Górę
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im.
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku
16 maja br. wyruszyli z pielgrzymką na Jasną Górę.
Już po raz czwarty uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku wzięli udział w Ogólnopolskiej
Pielgrzymce Szkół noszących imię ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Dla uczniów naszej szkoły jest to
nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe
zachowanie, godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz. Jesteśmy nie tylko uczestnikami pielgrzymki, ale też współorganizatorami, wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego i Instytutem Prymasowskim.
Uroczystości rozpoczęły się przy Domu Pamięci Prymasa Tysiąclecia w Częstochowie od posadzenia buka prymasowskiego, który został przywieziony z Prudnika, miejscowości w której był
internowany ks. kard. Stefan Wyszyński. Następnie w sali ojca Kordeckiego zgromadzona młodzież mogła wysłuchać wykładu – wspomnień ze
świadkiem życia i posługi kard. Stefana Wyszyńskiego księdzem Feliksem Folejewskim.
Kolejnym punktem pielgrzymki była Msza
Święta przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej pod przewodnictwem bp
Jan Wątroby, który w homilii powiedział bardzo
wiele znamiennych słów skierowanych do młodych ludzi. Ze wzruszeniem usłyszeliśmy, że „My
tu wszyscy obecni, myślę, nie tylko uczniowie, wychowawcy szkół księdza Prymasa Tysiąclecia, ale
wszyscy tu obecni, jakoś się przy nim jednoczymy,
tak jak naród się przy nim jednoczył przed laty, gdy
on prowadził Kościół polski w czasie bardzo trudnym dla Ojczyzny”. Jego Ekscelencja opowiadał
o Kardynale Wyszyńskim: „Był człowiekiem obdarzonym przez Pana Boga niezwykłymi darami,

talentami, miał ogromną godność i nosił tę godność w sobie. A przy tym był człowiekiem niezwykle urokliwym, niezwykle bliskim, przyjemnym, radosnym, ciepłym. Każdy, kto się z nim miał okazję
spotkać, z takiego spotkania wychodził niezwykle
ubogacony”. Ubogaceni słowami bp. uczestnicy
pielgrzymki pod przewodnictwem swoich pocztów sztandarowych, zgromadzonych wokół ołtarza, odczytali Akt Osobistego Oddania się Matce

Podkarpaciem i Leżajskiem, wyrazili chęć powrotu do naszego miasta; być może uda się też nawiązać współpracę ze szkołą z Bawarii.
(kc)
Bożej. Wyróżnieniem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku było przygotowanie liturgii
słowa oraz uroczyste wręczenie darów ofiarnych.
Po mszy świętej wszyscy uczestnicy przeszli
przed pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego,
gdzie zapalono znicz, złożono kwiaty, poczty oddały hołd Prymasowi, a cała społeczność modliła
się o rychłą beatyfikację Patrona.
Uroczystości zakończyły się na Wałach Jagiellońskich wspólną Drogą Krzyżową, którą ułożyli
uczniowie jednej ze szkół Prymasowskich z Białegostoku.
Spotkania Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, to każdego roku wielkie wydarzenie duchowe dla wszystkich pielgrzymów.
Jest też to okazja do serdecznych, przyjacielskich
spotkań uczniów, pedagogów i rodziców ze Szkół
Prymasowskich z różnych zakątków Polski.
(ek)
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w TMZL i CIT

Poznajmy
naszą Małą
Ojczyznę

Centrum Informacji Turystycznej w Leżajsku, działające w strukturach Miejskiego
Centrum Kultury, w ramach imprez towarzyszących Dniom Leżajska zorganizowało
wycieczkę dla uczniów ze szkoły Podstawowej nr 2 „Szlakiem tablic edukacyjno-historyczno-kulturalnych”.
Wycieczka odbyła się 26 maja br. i była drugą z cyklu poświęconego historii i walorom turystycznym miasta. Uczestnicy wycieczki tym razem przeszli wzdłuż ulicy Mickiewicza (dawną
aleją kasztanowo-lipową) do Zespołu Klasztoru
OO. Bernardynów. Młodzi mieszkańcy Leżajska z
radością odkrywali Bazylikę patrząc na nią oczami turystów. Dodatkową atrakcją była wizyta w
bibliotece klasztornej prowadzonej przez zasłużonego mieszkańca Leżajska pana Zbigniewa Larendowicza, który zaprezentował dzieciom książki
mające 500 lat. Wycieczka miała na celu pokazanie leżajskim uczniom piękna miasta i zabytków,
których na co dzień nie zauważają, oraz zapoznanie z ich historią.

Pierwsza wycieczka z wspomnianego cyklu odbyła się w październiku ubiegłego roku i wiodła
szlakiem najciekawszych i najcenniejszych zabytków miasta rozpoczynając od wieży dzwonniczej,
w której obecnie znajduje się Centrum Informacji
Turystycznej, poprzez kościół farny, dawną cerkiew a obecnie kościół pw. Jezusa Miłosiernego,
budynek „Proświty”, kirkut z ohelem, leżajski rynek wraz z ratuszem i dworek hrabiego Miera. W
ramach wycieczki odbyła się prezentacja multimedialna zawierająca archiwalne zdjęcia leżajskich zabytków.
Iwona Tofilska
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IRAN

Spotkanie
podróżnicze

W piątek, 20 kwietnia br. w sali kameralnej MCK odbyło się spotkanie podróżnicze
zorganizowane z inicjatywy Centrum Informacji Turystycznej (działającego w strukturach MCK) i Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej.

Tym razem tematem spotkania był Iran a jego
bohaterami leżajscy podróżnicy Iwona i Rafał
Stachowiczowie, którzy bardzo ciekawie opowiedzieli o swojej podróży, jednocześnie prezentując
piękne zdjęcia i krótki amatorski film.
Iran jest państwem leżącym nad Zatoką Perską oraz Zatoką Omańską, od północy także nad
Morzem Kaspijskim. Sąsiaduje z Afganistanem,
Armenią, Azerbejdżanem, Irakiem, Pakistanem,
Turcją i Turkmenistanem. Panuje tam klimat
zwrotnikowy i podzwrotnikowy, a znaczne jego
tereny corocznie dotyka susza. W górach natomiast w czasie zimy opady śniegu umożliwiają
uprawianie narciarstwa.
Wyjeżdżając do Iranu, należy pamiętać o zasadach związanych z religią. Niezwykle ważny jest
ubiór, zarówno kobiety jak i mężczyzny. Kobiety
muszą mieć zakryte włosy i biodra, co w praktyce sprowadza się do ubrania tuniki. Ubiór kobiety nie musi być czarny, jak się powszechnie wydaje. Mężczyzna musi chodzić w długich spodniach,
nieważne jaka jest temperatura – długie spodnie
są niezbędne. Mieszkańcami Iranu są potomko-

wie Persów, Azerowie. Spotkać można również
dużo ludności tureckiej, a nawet czasami Rosjan.
W bogatych dzielnicach Teheranu spotkamy mieszankę kulturową z całego świata.
Podróżnicy na spotkaniu zaprezentowali regionalne pamiątki, były to m.in. metalowe naczynia,
emaliowane, ręcznie zdobione oraz malowane w
niebieskie wzory, z których słynie cały region.
Można było także przymierzyć tradycyjne stroje irańskich kobiet.
Ludzie są bardzo życzliwi i gościnni, nieważne
w której części Iranu się znajdujemy. Kuchnia perska składa się głównie z ryżu i kebaba w towarzystwie niesłodkiego jogurtu, popijanego dugh-em.
Mięso oczywiście jest halal, czyli czyste w sensie
religijnym. Nie podaje się więc wieprzowiny. Bezmięsne są zupy to asz.
Na spotkanie przybyli sympatycy TMZL, miłośnicy dalekich podróży oraz przyjaciele bohaterów spotkania. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a fascynację egzotycznymi podróżami
było widać na twarzach przybyłych gości.
Iwona Tofilska

w Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów
W skład Galerii Rodzimej Sztuki Sakralnej Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku wchodzi XIX-wieczna
drewniana szafa bracka, której drzwi zdobią dwa obrazy namalowane techniką olejną. Jeden z nich, z lewej strony, ukazuje św. Zachariasza w stroju kapłańskim.

Św. Zachariasz
Patron malarza
Postać patrona, wypełniająca lewą stronę kompozycji, ukazana jest w pozycji stojącej frontalnie. Głowę świętego okrywa biały zawój opadający na
plecy oraz tiara z wypisanym na niej w języku hebrajskim wyrazem JHWH,
oznaczającym Imię Boga. Zachariasz ma na sobie pomarańczowy wzorzysty efod z krótkimi rękawami oraz wystającą
spod niego białą szatę, sięgającą kolan, której dolną krawędź zdobią wiszące dzwoneczki. Spodnią szatę stanowi ciemnoniebieska
tunika z długimi rękawami, sięgająca stóp.
Na piersi kapłana widnieje pektorał ozdobiony dwunastoma kamieniami, ułożonymi
nieregularnie w trzy pionowe rzędy. Twarz
świętego, delikatnie zwrócona w stronę lewego ramienia, przemawia do widza szeroko otwartymi, zapatrzonymi w dal oczami, których grube powieki, a także widoczne na gładkim czole łuki brwi i długi wąski
nos malarz oddał za pomocą grubej ciemnobrunatniej linii, miejscami nasyconej odcieniami czerni. O wieku Zachariasza świadczy siwy zarost składający się z długich wąsach i starannie ułożonej kędzierzawej brody. Uduchowioną twarz pokrywają rumieńce uzyskane za pomocą odpowiednio zestawionych bieli i czerwieni, bardziej intensywnej w partiach symbolizujących miejsca
spowite cieniem. Święty w lewej uniesionej
dłoni trzyma rękojeść trybularza, a dymiącą
kadzielnicę ma w prawej dłoni. Po drugiej
stronie kompozycji obrazu, w obrębie kłębiastych obłoków symbolizujących poświatę niebiańską, unosi się anioł w białej tunice okryty jasnobrązowym płaszczem, z połą
przewieszoną przez lewe ramię, oraz prawą
ręką uniesioną w górę z charakterystycznie
ułożonymi palcami, symbolizującymi gest
przemawiania.
Scena rozgrywa się w obrębie wnętrza wyposażonego w posadzkę, na której stoi postument z bogato zdobionym siedmioramiennym świecznikiem oraz nieco wyższa struktura ołtarzowa, służąca eksponowaniu skrzyni zwieńczonej dwoma Cherubami. Tłem tej sceny jest jasnobrązowa gładka ściana z zawieszoną u jej szczytu grubą, ciemnoniebieską
kotarą, przewiązaną pośrodku ozdobnym sznurem z wisiorkami. Wydzieloną, dolną strefę obrazu wypełnia inskrypcja oddana na białym gładkim tle:
S. ZACHARIASZ OYCİEC S: İANA CHRZCİCİELA oraz cyfry „1841” odnoszące się do daty powstania dzieła. Zatarte kontury liter stanowią z pewnością podpis Zachariasza Chodzińskiego (zm. 1844), autora dzieła.
Św. Zachariasz (zm. ok. 10 r. n. e.) był kapłanem, mężem św. Elżbiety i ojcem Jana Chrzciciela. Łukasz Ewangelista informuje, że podczas swej służby w Świątyni przyszedł doń Archanioł Gabriel i zapowiedział mu narodzenie syna. Ponieważ ów kapłan, łudzony swym podeszłym wiekiem, zwątpił
w przepowiednię, do czasu jej spełnienia pozostał niemy (Łk 1, 5–25. 57–66).
Według tradycji cerkiewnej Zachariasz został zabity przez żołnierzy Heroda w trakcie pamiętnego mordu dzieci betlejemskich, gdy nie chciał zdradzić miejsca pobytu swych najbliższych. Miał zginąć między świątynią a ołtarzem, podobnie jak noszący to samo imię syn kapłana Jojady (2 Krn 24,
1–27) i syn Barachiasza (Mt 23, 35). Relikwie św. Zachariasza, odnalezione
w 415 r., umieszczono w świątyni wzniesionej pod jego wezwaniem, najpierw

w Konstantynopolu, a następnie w Wenecji, gdzie znajdują się do dziś. Głowa Świętego czczona jest w bazylice Laterańskiej. Artyści przedstawiają go
często wraz z małżonką w scenach poświęconych św. Janowi Chrzcicielowi.
Na Wschodzie Zachariasza wyobrażano sobie jako starca z wąską, siwą brodą sięgającą pasa, ubranego w jasne szaty kapłana izraelskiego, trzymającego
w jednej ręce zwój z napisem: „Błogosławiony Pan Bóg Izraela”, pochodzący
z pamiętnego kantyku (Łk 1, 67–79). W sztuce zachodniej atrybutami Świętego są najczęściej gałązka oliwna oraz imię Jan.
Malarz leżajski ukazał Świętego w stroju przypominającym liturgiczny
ubiór arcykapłana żydowskiego, gdy pełnił obowiązki wyznaczone w Świątyni Jerozolimskiej, mając świadomość, że jego patron należał do potomków Aarona, wywodzących się z rodu Lewiego, przeznaczonych przez
Boga do wypełniania specjalnych zadań na terenie Przybytku (Lb 18, 1–7).
W czasach Jezusa kapłani byli podzieleni na 24 zmiany, liczące od siedmiu
do dziewięciu osób w każdej grupie, które zmieniały się co szabat. Podczas tygodni, w których przypadały święta, służbę pełnili wszyscy kapłani podzieleni na siedem grup, z których każda służyła przez jeden dzień.
Wyjątkową rolę wśród nich pełnił arcykapłan, najwyższy pośrednik między Bogiem a Izraelem, zwierzchnik Świątyni oraz
przełożony kapłanów i lewitów. Wyróżniał
się specjalnym strojem liturgicznym, który oprócz spodni lnianych, zakrywających
biodra i golenie, tuniki haftowanej z bisioru,
pasa i zawoju na głowie, wspólnego wszystkim kapłanom, nosił także „pektorał, efod,
płaszcz wierzchni i ozdobną szatę oraz tiarę i pas. Efod stanowił czterokolorową szatę wierzchnią, wykonaną z fioletowej i czerwonej purpury, a także z karmazynu i skręconego bisioru, połączoną dwoma bogato ozdobionymi naramiennikami. Pod efodem arcykapłan nosił szatę utkaną z fioletowej purpury, której dolna część wykończona była na przemian złotymi dzwoneczkami i jabłuszkami granatu, słyszalnymi gdy
arcykapłan „wchodził do Miejsca Świętego
przed oblicze Jahwe i gdy (…) wychodził –
aby nie umarł”. Pektorał, jako rodzaj ozdoby
i symbolu władzy noszony na piersiach, miał
kształt czworokąta złożonego „na dwoje”. Na
powierzchni zewnętrznej widniało dwanaście kamieni szlachetnych, reprezentujących
plemiona Izraela, wewnątrz mieścił się schowek na losy zwane urim (liczba mnoga od
„światło”) i tummim (doskonałość, niewinność, czystość lub prawda), kamienie, służące do objawiania Bożych wyroków. Diadem,
noszony na głowie, wykonany ze szczerego
złota, miał na obręczy wyryty napis: „poświęcony dla JHWH” (Wj 28, 4–42;
39, 2–31; Lb 27, 21; 1 Sm 14, 41. 28, 6).
Twórca obrazu zilustrował scenę opisaną w Ewangelii. Zewnętrzny wygląd
Zachariasza uzależnił z pewnością od powszechnie znanych w jego epoce
przedstawień sceny Zaślubin Maryi ze św. Józefem czy Wprowadzenia Maryi
do Świątyni. Oprócz charakterystycznej formy tiary, do najbardziej czytelnych anachronizmów w jego koncepcji należy barokowy trybularz i świecznik używany w kościołach katolickich, a także Arka Przymierza, która zaginęła w trakcie najazdu armii Babilonu pod wodzą Nabuchodonozora II
na Palestynę w 586 r. przed Chrystusem. Pierwszoplanowe frontalne ujęcie postaci na gładkim tle w bezpośredniej bliskości kotary symbolizującej splendor, nawiązuje do idei całopostaciowego konterfektu staropolskiego. Podobną wymowę ma na obrazie mensa ołtarzowa i wolno stojący piedestał, w których nietrudno dostrzec analogię do motywu stolika nakrytego obrusem, służącego na świeckich portretach prezentowaniu szlacheckich
symboli godności sarmaty.
Tekst i zdjęcie
o. dr Efrem Obruśnik
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zdrowie i uroda
sekrety garnka

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

Owoce
od rana

Początek lata pachnie owocami, kusi
smakami i kolorami truskawek, malin,
czarnych jagód i agrestu. To doskonały czas na przygotowanie dań z owocami.
Pierwsze w sezonie truskawki zjadamy na
surowo, tak nam smakują najlepiej. Następne w postaci koktajli mlecznych, zestalone
w galaretce lub podane z bitą śmietaną i lodami. Potem to już ciasta, pierogi a nawet
zupy owocowe. Warto korzystać z walorów
smakowo aromatycznych tych wyjątkowych
owoców równocześnie doceniając ich dobroczynny wpływ na zdrowie i urodę.
Truskawki zawierają sole mineralne, np.
żelazo, które chroni przed anemią, mangan,
korzystnie wpływający na stan skóry i włosów, sporo potasu, magnezu i fosforu, witaminy C, wody i enzymów. Według dietetyków najlepiej jeść je rano, na czczo, bo poprawiają przemianę materii, pomagają spalić tłuszcz, błonnik ponadto sprzyja oczyszczaniu, a obecne w nich sole mineralne odkwaszają organizm. Maliny mają kwasy organiczne, pektyny, sole mineralne m.in. potas, który zapewnia równowagę wodno-elek-

TYLKO TY

pod redakcją
Małgorzaty Jakubowskiej
Naturalny piling jest niczym ambrozja
dla kobiecej skóry. Wygładza ją, dodaje
blasku. Działa jak zaklęcie...
Cała historia z pilingami zaczęła się dawno, dawno temu, jeszcze w starożytnym
Egipcie. Już wtedy zamożne i wysoko postawione Arabki robiły sobie kąpiele np. w kwaśnym mleku – źródle kwasu mlekowego, który dziś stosuje się w gabinetach kosmetycznych do zabiegów złuszczających. I być może
to w nim kryje się sekret piękna Kleopatry,
która – jak wiadomo – lubiła kąpać się w kozim mleku...
Dziś w drogeriach mamy do wyboru mnóstwo gotowych pilingów: ziarnistych i enzymatyczynych. Niestety, niektóre, choć skuteczne, mogą wywoływać alergię, inne podrażniać skórę. Na szczęście natura obdarzyła nas produktami, które potrafią zdziałać cuda. W domu możesz z łatwością zrobić przy użyciu tego, co kryje twoja kuchnia,
smakowite, naturalne pilingi do twarzy i całego ciała.
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trolitową w komórkach i reguluje pracę serca
i ciśnienie krwi. Agrest też dostarcza witaminy C, beta-karotenu, błonnika i potasu, a
czarne jagody dzięki barwnikom antocyjanowym działają jak antyutleniacze co m in.
spowalnia procesy starzenia się organizmu.
Najczęściej truskawki jemy „na słodko”, ale
one też doskonale smakują z sałatą, np. lodową. Doskonale łączą się z nimi owoce kiwi, pomarańcze, winogrona. Do przygotowania deserów, zapiekanek, zup i koktajli owocowych
można wykorzystywać jeden rodzaj owoców
lub mieszać je dowolnie. Dla dopełnienia końcowego efektu, gotowe dania dobrze jest udekorować surowymi owocami, listkami mięty lub melisy, posypać cukrem pudrem, tartą
czekoladą, orzechami, płatkami migdałowymi
albo polać syropem czy likierem.
Serowe knedle
Składniki: 60 dag truskawek, 50 dag półtłustego sera, 4 jaja, 3 łyżki mąki pszennej, 3
łyżki kaszy manny, 5 dag cukru, sól. Do polania i posypania: 4 łyżki bułki tartej, 3 łyżki cukru, łyżeczka cukru waniliowego. Wykonanie: truskawki umyć, oberwać szypułki. Ser zmielić i wymieszać z dodawanymi
stopniowo żółtkami, mąką i kaszą. Na koniec
starannie wymieszać z pianą ubitą z białek. Z
ciasta utoczyć wałek o średnicy 3 cm, odkrawać z niego krążki grubości 5 mm. Rozpłaszczać je w dłoniach, kłaść 1 lub 2 truskawki,
posypywać cukrem, sklejać i formować knedle. Gotować w osolonej wrzącej wodzie 5–6
min od chwili wypłynięcia. Osączyć na sicie,
rozłożyć na talerzach, polać stopionym ma-

słem, posypać zrumienioną na patelni bułką tartą i cukrem wymieszanym z cukrem
waniliowym.
Malinowa zapiekanka
Składniki: 25 dag makaronu (wstążek lub
świderków), szklanka kremówki lub śmietany UHT 18%, 50 dag malin, 5 dag stopionego masła, 1 jajo, cukier waniliowy, 3 łyżki cukru pudru, łyżka tartej bułki, sól. Wykonanie: Makaron ugotować al dente w posolonej wodzie, odcedzić, wymieszać z masłem. Połowę makaronu ułożyć w natłuszczonej formie do zapiekania. Przykryć równą
warstwą malin (kilka zostawić do dekoracji),
a następnie pozostałym makaronem. Posypać łyżką cukru pudru, polać połową śmietany starannie wymieszanej z jajkiem, cukrem
waniliowym i łyżką cukru pudru, wyrównać
powierzchnię. Posypać potrawę bułką tartą i
zapiekać 30 min w gorącym piekarniku. Pozostałą śmietanę ubić, wymieszać z resztą cukru pudru, przelać do dzbanuszka i podać do
gotowej zapiekanki. Przed podaniem zapiekankę udekorować malinami.
Koktajl z czarnych jagód
Składniki: 40 dag czarnych jagód, 5 dag
cukru pudru, 20 dag lodów śmietankowych,
250 ml śmietanki, 5 dag rodzynek. Wykonanie: Oczyszczone jagody zmiksować razem z
cukrem, lodami, opłukanymi rodzynkami i
śmietanką (część jagód zostawić do dekoracji). Koktajl rozlać do oziębionych kielichów
lub ozdobnych szklanek. Udekorować jagodami, listkami melisy lub startą czekoladą,
podawać zaraz po przygotowaniu.

Piling owsiany
Garść płatków owsianych, łyżeczkę miodu
i łyżkę śmietany dokładnie wymieszaj i odstaw na godzinę. Następnie nałóż na twarz.
Nie zapomnij o szyi i dekolcie. Po kilku minutach przez chwilę delikatnie masuj skórę opuszkami palców, zataczając koła. Omijaj okolice uszu i ust. Na koniec spłucz ciepłą wodą. Zamiast płatków owsianych możesz zmieszać ze śmietaną i miodem oraz kilkoma kroplami cytryny posiekane orzechy
włoskie. Taki piling to dobry kosmetyk dla

Piling owocowy
Papaję przekrój na pół. Usuń z niej pestki. Miąższ zmiksuj na papkę. Następnie nałóż na twarz. Po kwadransie spłucz resztki ciepłą wodą. Zamiast papai możesz też
wziąć kiwi, cytrynę lub grejpfrut. Stosując cytrusy, wystarczy natrzeć na 15 minut
twarz ich sokiem. Owocowe pilingi zawierają naturalne kwasy owocowe, które także mają działanie złuszczające. Są idealnym
rozwiązaniem dla pań z cerą bardzo delikatną i naczynkową.

Gładka jak aksamit
właścicielek cery tłustej, łojotokowej, które
powinny złuszczać w ten sposób twarz nawet
dwa razy w tygodniu.
Piling śmietankowy
Trzy łyżeczki kwaśnej śmietany wymieszaj z trzema łyżkami cukru i szybko nałóż
na twarz delikatnymi kolistymi ruchami, zanim kryształki zdążą się rozpuścić. To enzymatyczny piling w sam raz dla osób, które borykają się z trądzikiem. Jego kremowa
konsystencja nie podrażni cery i nie zwiększy stanu zapalnego.

Złuszczamy całe ciało
Dwie garści morskiej soli gruboziarnistej zmieszaj z łyżką zmielonego cynamonu, dwiema łyżkami miodu i pięcioma łyżkami oliwy. Zamiast soli możesz także użyć
ziaren zmielonej kawy. Piling stosuj na ciało
(omijaj twarz i szyję). Do mieszanki możesz
też dorzucić posiekane migdały lub drobne
pestki owoców, cukier (najlepiej z trzciny
cukrowej), piasek morski. Piling dodatkowo działa ujędrniająco i przeciwdziała cellulitowi.

w szkołach

Powiatowy Turniej
Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym
17 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 3
w Leżajsku, przy współudziale policjantów Komendy Policji Powiatowej w Leżajsku, przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Polskiego Związku Motorowego
w Rzeszowie oraz władz samorządowych miast
i gmin powiatu leżajskiego odbyły się eliminacje powiatowe dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych do Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 2012.
Corocznie organizowany turniej wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym dla najmłodszych użytkowników dróg cieszy się dużym zainteresowaniem. W tym roku w turnieju brało
udział 4 drużyn ze szkół podstawowych i 5 drużyny ze szkól gimnazjalnych. Uczniowie walczyli
o miano najlepszych w kategorii wiedzy o przepisach ruchu drogowego oraz sprawdzali swoje
umiejętności praktyczne w jeździe rowerem. Do
pokonania mieli miasteczko ruchu drogowego
oraz tor przeszkód.

Zwycięzcami turnieju zostali: • w kategorii
szkół gimnazjalnych: Gimnazjum w Kuryłówce – Dawid Równiak, Karol Deryło, Jakub Sopylak, opiekun: Wiesław Gorący. • w kategorii szkół
podstawowych: SP w Brzózie Królewskiej – Patryk Włodarczyk, Wojciech Pawul, Dominik Rup,
opiekun: Andrzej Sitkowski.
Zwycięskie drużyny otrzymały wiele nagród,
dyplomy i puchary a najlepsi pojechali walczyć o
tytuły na szczeblu wojewódzkim.
Serdeczne podziękowania składamy dla Urzędu Miasta Leżajsk, Starostwa Leżajskiego, Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Urzędu Gminy Leżajsk, Urzędu Gmminy Grodzisko Dolne,
Urzędu Gminy Kuryłówka, prezesowi PSS Leżajsk i prywatnym sponsorom za pomoc finansową. Dzięki wsparciu finansowemu samorządów uczniowie zdobyli wiele wartościowych nagród i zostali odpowiednio zmotywowani do dalszej nauki.
E.F.

Wygrał Chuck Norris!
W kwietniowym konkursie językowym
przygotowanym przez Justynę Wawrzkiewicz dla słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku zwyciężył
ten, który jak zawsze nie ma sobie równych
– Chuck Norris!
Konkurs odbył się w ramach hasła „Secrets of the
English-speaking word”. Grupa słuchaczy z II i III
roku przygotowała prezentacje multimedialne na temat „The most fascinating American/British person”.
Po obejrzeniu wszystkich prezentacji okazało
się, że po wspólnym głosowaniu zarówno nauczycieli jak i słuchaczy NKJO w Leżajsku bezapelacyjnym zwycięzcą został znany całej Polsce z zamiłowania do wygrywania różnych konkursów
(m.in. zdobywca tytułu „Ambasadora Polskiej Turystki”) słuchacz III roku Adam Hałaj ze swoją
prezentacją ukazującą niedoścignionego Chucka
Norrisa. Miejsca na podium zajęli także: Marta
Hałas (za prezentację, której bohaterem był Walt
Disney) oraz Brygida Krzeszowiec (za prezentację przedstawiającą Michaela Jacksona).

Dzięki hojności sponsorów wszyscy uczestnicy tegorocznego konkursu odebrali wartościowe upominki. Dziękujemy BROWAROWI W
LEŻAJSKU, GRUPA ŻYWIEC S.A. oraz księgarniom: BOOKCITY, BOOKLAND i LAMAR
oraz wydawnictwom: EXPRESS PUBLISHING
(EGIS), PEARSON LONGMAN i OXFORD
UNIVERSITY PRESS za ufundowanie nagród.
Maturzystom przypominamy o trwającym
właśnie naborze na rok 2012/2013 i zachęcamy
wszystkich 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 skorzystania 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)

TRÓJKA KIBICUJE
FAIR PLAY
23 maja br. w SP nr 3 odbyło się podsumowanie programu profilaktycznego „Kibicujemy fair play” organizowanego w ramach
ogólnopolskiej akcji „Szkoła bez przemocy”.

Uczniowie z klas IV–VI zaprezentowali efekty swojej pracy na lekcjach: kodeks dobrego kibica i portret idealnego sportowca. W kodeksie
pojawiały się takie sformułowania jak: szacunek
dla przeciwnika, opanowanie negatywnych emocji (złości, niechęci, rozczarowania), pozytywna
identyfikacja z własną drużyną, ponoszenie odpowiedzialności za własne zachowanie, przeciwstawianie się agresji, wandalizmowi i przemocy na
boisku. Prawdziwy sportowiec, zdaniem uczniów,
to taki ktoś, kto: nie łamie reguł gry, umie współpracować z zespołem, dba o dobre imię drużyny,
zachowuje się odpowiedzialnie w każdej sytuacji,
kontroluje swoją złość, umie docenić przeciwnika, nie wyśmiewa się z mniej sprawnych kolegów,
nie stosuje przemocy. Każda klasa przygotowała i
zaprezentowała okrzyk zagrzewający swoją drużynę do sportowej walki. Wojciech Surma – dyrektor MOSiR w Leżajsku wygłosił do uczniów
krótki wykład na temat zachowania fair play w
sporcie i w życiu.
Następnie cała społeczność szkolna udała się
na boisko, gdzie odbyły się rozgrywki między klasami A i B. Klasy młodsze oraz dziewczęta z klas
IV–VI rywalizowały między sobą w grze „dwa
ognie”, a chłopcy z klas starszych rozgrywali mecze w piłkę nożną, które sędziował ojciec Klaudiusz. Reszta uczniów zawzięcie kibicowała swoim drużynom. Ostatnim punktem zawodów było
przeciąganie liny przez poszczególne klasy. Na koniec zostały wręczone medale i dyplomy wszystkim klasom uczestniczącym w rozgrywkach. Złote medale otrzymały: klasa Ia, IIa, IIIb, IVb, Va,
VIa, a srebrne: klasa Ib, IIb, IIIa, IVa, Vb i VIb.
Uczestnicy zawodów: zarówno zawodnicy, jak i
kibice wykazali się prawdziwie sportową postawą
zgodnie z kodeksem fair play. Rozgrywki dostarczyły wszystkim wiele gorących emocji.
E. Rejman
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Dni Leżajska

Rajd „Po zdrowie”

Jak co roku na Dni Leżajska Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej wraz z Urzędem
Miejskim, Miejskim Centrum Kultury i Centrum Informacji Turystycznej przygotowało dla
mieszkańców miasta rajd rowerowy „Po zdrowie”. Tym razem hasło brzmiało: „Szlakiem dawnych cerkwi greckokatolickich”.

W sobotni poranek, 26 maja br. przed Urzędem Miejskim zgromadziła się nadspodziewanie liczna grupa rowerzystów. Po rejestracji okazało się, że jest ponad 120 uczestników, którzy
otrzymali pamiątkowe plakietki i smycze z logo
TMZL. Po przywitaniu i krótkiej odprawie Leszka Sarzyńskiego – prezesa Towarzystwa oraz komunikatach funkcjonariuszy Policji dotyczących
bezpieczeństwa cała kolumna wyruszyła na trasę
w kierunku Rzuchowa.
Pierwszy przystanek był obok obelisku upamiętniającego oficera Wojska Polskiego zamordowanego przez NKWD. Zgodnie z tematyką rajdu,
Antoni Bereziewicz zapoznał uczestników rajdu
ze strukturą ludnościową terenów Zasania (ruska-ukraińska, polska), strukturą wyznaniową, kulturową oraz stosunkami między Polakami, a Ukraińcami przed, w czasie i po zakończeniu II wojny
światowej. Były też opowieści o tragicznych losach mieszkańców pochodzenia polskiego i ukraińskiego w Wiązownicy i Piskorowicach w kwietniu 1945 roku, wysiedleniach ludności ukraińskiej
z terenu powiatu leżajskiego i przyjazdu ludności
polskiej z kresów wschodnich.
Następnie grupa udała się na cmentarz parafialny w Piskorowicach i zatrzymała się przy mogiłach pomordowanych mieszkańców. Dalej trasa rajdu prowadziła obok pałacyku myśliwskiego Zamojskich, zbudowanego 1897 roku (obecnie
Dom Pomocy Społecznej) oraz obok PGR w Cieplicach. Po przyjeździe do Dąbrowicy zwiedzano
dawną cerkiew greckokatolicką (pod wezwaniem
Michała Archanioła, zbudowana w 1906 roku), a
obecnie kościół katolicki, filia kościoła parafialnego Koloni Polskiej (kościół zbudowany w roku
1914 r. z fundacji Adama Czartoryskiego). Unikatowy witraż w kościele pochodzi z końca XIX
wieku z Hotelu Lambert w Paryżu, a mesa kamienna z kaplicy na Wawelu. Następnie obejrza-
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no drewniany kościółek, który po przebudowie w
1900 roku stracił niestety swój pierwotny wystrój.
Przy tej okazji Pan Antoni przybliżył uczestnikom
także historię zabytkowych cerkwi w Kuryłówce
i w Kulnie. Zasanie to teren walk miedzy oddziałami partyzanckimi AK, a wojskami niemieckim
w czasie II wojny światowej – była więc okazja do
przypomnienia tragicznych losów mieszkańców
i bohaterskich czynów partyzantów.
Docelowym miejscem rajdu była Ożanna i
Ośrodek Wypoczynkowy APEX. Uczestnicy rajdu zostali poczęstowani bardzo smacznym bigosem i po krótkim odpoczynku z werwą przystąpili do gier i zabaw. Zawody odbywały się w grupach wiekowych stąd wszyscy mogli uczestniczyć
w zabawie i mieli równe szanse. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji (ringo, rzuty piłeczkami, badminton i jazda na rowerze „żółwim tempem”) otrzymali nagrody ufundowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej i Urząd
Miejski Leżajska. Pobyt nad zalewem był bardzo
przyjemny, można było też pograć w siatkówkę i
pospacerować. Organizatorzy dziękują Maćkowi
Sołkowi, Damianowi Wyszyńskiemu oraz Adamowi Hałajowi z małżonką za pomoc w organizacji konkursów.
Po kilku godzinach grupa uczestników rajdu
wyruszyła w podróż powrotną i szczęśliwie dotarła do Leżajska.
TMZL dziękuje za pomoc policjantom z KP w
Leżajsku oraz strzelcom z JS2035 Leżajsk z Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego, którzy
zabezpieczali rajd pod względem bezpieczeństwa
drogowego, medycznego i technicznego. Strzelcy
wzorowo wywiązali się z powierzonych zadań i
aktywnie uczestniczyli w naszej imprezie. Dziękujemy też opiekunom grup z Gimnazjum Miejskiego – Marii Skrzat i Szkoły Podstawowej nr 3 –
Andrzejowi Wyszyńskiemu. Na szczególne słowa
uznania zasługują: Antoni Bereziewicz i Krzysztof
Totuń, którzy opowiadali o odwiedzanych miejscach i zabytkach.
Największą radością dla działaczy Towarzystwo
Miłośników Ziemi Leżajskiej była wspaniała frekwencja na rajdzie i uśmiechnięte i zadowolone
buzie dzieci i dorosłych. Niewątpliwie był to przyjemnie i zdrowo spędzony dzień.
Zapraszamy na kolejny rajd we wrześniu.
Leszek Sarzyński

BIEGI ULICZNE

Jak co roku na Dni Leżajska Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku zorganizowała
dla szkół podstawowych biegi uliczne ph.:
„ Uciekaj przed nałogiem”.

W piątek, 25 maja br. stawiło się na linii startu
ponad 100 uczniów z klas IV-VI, każdy z nadzieją na pierwsze miejsce. Dzięki panom policjantom, strażnikom miejskim i harcerzom, którymi kierował mł. asp. B. Latuszek, biegi uliczne
były bezpieczne.
Biegacze i kibice stosowali się do zasad fair
play, więc wszyscy wznosili dopingujące do biegu okrzyki najlepszym zawodnikom bez względu
na to z jakiej byli szkoły . Na końcu trasy każdy
uczestnik biegu dostał jabłko w ramach zdobywanego przez Szkołę Podstawową nr 3 certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie, a najlepsi otrzymali puchary, dyplomy i statuetki, które wręczyli zastępca burmistrza M. Karakuła i policjant z
KPP w Leżajsku B. Latuszek.
W grupie dziewcząt I miejsce zajęła Wikotria
Witkowska z SP nr 2, II m. Monika Szostek z SP
nr 3, III m. Karolina Czech z SP nr 2 , IV m. Justyna Ilasz z SP nr 1, V m. Olga Zatońska z SP
nr 2. Wśród chłopców najlepiej pobiegli: I m. –
Michał Lorfing SP2, II m. – Wojtek Borek SP2,
III m. – Dominik Tofilski SP2, IV – Kuba Larwa
SP3, V – Oskar Bąk SP2. Wszystkim uczestnikom
biegu gratulujemy i zapraszamy za rok.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w organizacji biegów.
E. Furmańska, G. Olszowy

sport

Sezon
piłkarski
zakończony

Dobiegły końca rozgrywki piłkarskie sezonu 2011/2012.
Leżajska Pogoń, występująca w IV Lidze Podkarpackiej, uplasowała się na czwartym miejscu
końcowej tabeli rozgrywek. Na rozegranych 30
spotkań Pogoń wygrała 14, zremisowała 8 oraz
doznała 8 porażek gromadząc 50 pkt.
Do III Ligi awans wywalczyły drużyny Czarnych Jasło i Orła Przeworsk, natomiast opuszczają
ją Żurawianka Żurawica, Igloopol Dębica, Sokół
Nisko, Wisłoka Dębica i Czuwaj Przemyśl.
Gratulujemy naszej drużynie dobrych występów w tym mijającym już sezonie piłkarskim i
życzymy jeszcze lepszych w nowym 2012/2013.
W nowym sezonie do IV Ligi wchodzą Mokrzyszów Tarnobrzeg, Sokół Sieniawa, Wisłok
Strzyżów, Kolbuszowianka Kolbuszowa, Nafta
Jedlicze oraz spadające z III Ligi Strumyk Malawa i Unia Nowa Sarzyna.
(em)

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

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

Srebro w Finale Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w mini piłce siatkowej
dziewcząt
Szkoła Podstawowa nr 1 w Żołyni była gospodarzem Finału Wojewódzkiego IMS w mini piłce
siatkowej dziewcząt rozegranego 18 maja br.
W finale tym występowały zespoły: ZSM w
Strzyżowie, SP 3 Leżajsk, SP 9 Dębica, SP 1 Żołynia.
W drodze losowania wyłoniono pary półfinałowe, w których rozgrywkach padły następujące
wyniki: SP 3 Leżajsk – ZSM Strzyżów 2:0, SP 1
Żołynia – SP 9 Dębica 2:0. Zwycięzcy półfinałów
spotkali się w walce o tytuł Mistrza Województwa
i wyjazd na Mistrzostwa Polski do Rawy Mazowieckiej. SP 1 Żołynia – SP 3 Leżajsk – 2:0, ZSM
Strzyżów – SP 9 Dębica – 2:0.
Klasyfikacja końcowa: SP 1 Żołynia, SP 3 Leżajsk, ZSM Strzyżów, SP 9 Dębica.

Jest to ogromny sukces siatkarek z SP 3, zważywszy iż zespół złożony jest w większość z piątoklasistek, co w perspektywie przyszłorocznych
IMS daje dużą nadzieję i pozwala optymistycznie
patrzeć w przyszłość.
Wicemistrzynie województwa to: Sylwia Tarajko (kapitan kl. VI), Sara Kosiarska, Sabina
Franus, Gabriela Grylowska, Nina Wojnar, Weronika Gdula, Aleksandra Chrzan, Aleksandra
Dąbek, Olga Zatońska.
Trener zespołu
Daniel Domagała

Mecze
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Punkty
62
59
56
50
49
44
44
44
42
41
39
34
34
28
28
10

Bramki
61–27
56–30
57–28
43–29
62–31
36–34
39–35
40–38
45–38
33–35
42–57
43–64
32–36
31–61
23–34
25–91

Z ostatniej chwili:
Jak podaje prasa lokalna, drużyna Partyzanta Targowiska
(występująca w III lidze podkarpacko-lubelskiej) nie przystąpi do rozgrywek w nowym
sezonie 2012/2013. Spowoduje to, że w III lidze utrzyma się
Unia Nowa Sarzyna, w IV lidze
pozostanie Żurawianka Żurawica, a jarosławskiej klasie 0
pozostanie też MKS Kańczuga.
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na ryby

Wyniki zawodów z okazji
Dni Leżajska 2012
Zawody dla dzieci i młodzieży

Zawody były pełne emocji. Przed nimi, w trakcie i po nich w okolicy zalewu przechodziły burze. Po zakończeniu zawodów ważenie ryb przerwał
ulewny deszcz.
Od dawna w tych zawodach nie brało udziału tylu zawodników 39! Niestety, ryby nie doceniły tego faktu, brały bardzo słabo.
Apeluję do rodziców – trenerów: nie pozwalajcie łowić zawodnikom tak
„grubo” – na takie zawody najlepszy jest bat, żyłka główna 0,10–0,12, przypony gotowe z haczykami rozmiar 20–22. Zanęta dobra, markowa lecz niestety droga (16–20 zł za kg), ale ten kilogram wystarczy. Zanęta nie może
być zbyt mokra, ma pracować! Czy jest dobrze przygotowana, poznacie po
tym, że po wrzuceniu pojedynczej kuli i jej zatonięciu, za chwilę na powierzchni wody zobaczycie pęcherzyki powietrza. Wody dodajemy do niej
mniej i mieszamy – a tu wystarczy rytmicznie podrzucą pojemnikiem, wiadrem – i sama się wymiesza. Do zanęty dodać pinki – jeśli wieje lekki wiatr,
oddzielenie robaczków od trocin jest banalnie proste – sypiemy je z góry
i staramy się trafić do wiadra ;-). Spławik jak najlżejszy, 0,2 do 0,5 g. Sukces
przyjdzie bez trudu... Aha, i jeszcze dyscyplina – jeśli zawodnik nie będzie
słuchał podpowiedzi, to na nic wszystkie nasze starania...
Grupa do 10 lat – 17 zawodników:
1. Bartłomiej Warzecha 300 pkt.; 2. Jan Grabarz 270 pkt; 3. Katarzyna
Goździewska 135 pkt.; 4. Katarzyna Paul 125 pkt.; 5. Burek Magdalena 100
pkt.; 5. Mączka Magdalena 100 pkt.; 7. Alek Paul 65 pkt.
Grupa do 16 lat – 22 zawodników:
1. Marcin Goździewski 405 pkt.; 2. Wiwianna Gdula 190 pkt.; 3. Anna
Grabarz 160 pkt.; 4. Anna Majkut 125 pkt.; 4. Bartosz Żak 125 pkt.; 6. Maciej Dąbek 95 pkt.; 7. Maciej Nowak 90 pkt.; 8. Konrad Daź 45 pkt.; 8. Łukasz Mączka 45 pkt.; 10. Krzysztof Malita 25 pkt.; 11. Dawid Plasota 20 pkt.
Wyniki zawodów dla seniorów
W zawodach wzięło udział 23 zawodników.
1. Łukasz Bereziewicz 1510 pkt.; 2. Stanisław Czarniecki 1165 pkt.; 3. Zbigniew Zalot 1050 pkt.
Wodom cześć!
Stanisław „Esox” Mączka
stanislaw.maczka@interia.pl

KĄCIK SZACHOWY
Witam w kolejnym wydaniu BM.
Przed nami wakacyjny okres, w czasie
którego każdy może zadbać o polepszenie swojego szachowego poziomu
rozwiązując kolejne zadania.
Powodzenia!!!
Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe):
Rozwiązania zadań z ostatniego kącika szachowego w BM:
Zad. 1: Kf3, Wf6+, S:f6 – mat; zad. 2:
Hf8, d4, Hf3 – mat; zad. 3: Hc5, d:c5,
Wd8 – mat; zad. 4: Gh1, a4, Hc3 – mat.

Zadanie 1.

Zadanie 3.

Zadanie 2.

Zadanie 4.

Andrzej Mazurkiewicz
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Dni Leżajska

Stylem zmiennym

1 czerwca br. z okazji Dnia Dziecka na Pływalni Miejskiej „Oceanik” odbyły się zawody pływackie dla dzieci i młodzieży. Zawodnicy
walczyli o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Ireneusza Stefańskiego.
W zawodach wzięło udział w dwudziestu konkurencjach około stu uczestniczek i uczestników ze szkół podstawowych naszego miasta i okolic.
Bohaterowie konkurencji pucharowych.
W grupie dziewcząt urodzonych w roku 2002 i młodszych (50 m stylem
zmiennym) najlepsze były: 1. Laura Marciniec (SP Grodzisko D), 2. Katarzyna Chowaniec (SP2), 3. Julia Gałusza (SP3). Wśród chłopców – w tej samej
kategorii wiekowej i na tym samym dystansie – najlepszy był Witold Bożek
(SP3), drugi – Paweł Kuczek (SP Giedlarowa), trzeci – Jakub Biskup (SP2).
Dzieci urodzone w latach 1999–2001 zarówno dziewczęta jak i chłopcy mieli do pokonania dystans 100 m stylem zmiennym. Wyniki: 1. Karolina Żak (SP2), 2. Kamila Witko (SP Dąbrowica), 3. Sara Kosiarska (SP3); 1.
Kamil Pondel (SP2), Szymon Chowaniec (SP2), 3. Mateusz Pajączek (SP3).

Tenis stołowy

26 maja br. z okazji Dni Leżajska odbył się w Szkole Podstawowej
nr 1 II Otwarty Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych O Puchar Burmistrza Miasta Leżajska.
Wzięło w nim udział około 140 zawodników. Turniejowi przyświecało
wprawdzie hasło „O Uśmiech Dziecka”, ale oprócz chłopców i dziewcząt brali w nim też udział dorośli obu płci. Zdecydowanie wśród zawodników z Leżajska lepsi byli przedstawiciele „brzydkiej płci”. W poszczególnych grupach
wiekowych na miejscach od 9 do 19 plasowali się: • w grupie VI (chłopcy
urodzeni w latach 1999–2001) – Michał Lorfing i Krystian Sanecki z SP1, • w
grupie VII (chłopcy urodzeni w latach 1996–1998) – Filip Siuzdak i Krzysztof Urbanik; • w grupie VIII (chłopcy urodzeni w latach 1993–1995) – Jakub Grabarz i Krystian Majkut; • w grupie IX (chłopcy urodzeni w latach
1973–1992) – Maciej Batorski; • w grupie XI (mężczyźni urodzeni w latach
1957 i starsi) I miejsce zdobył Wiesław Urbanik.

I Międzyszkolny Turniej w Badmintona rozegrany został 23 maja br.
W zawodach wzięło udział 26 uczennic.
Wyniki przedstawiają się następująco: I miejsce – Karolina Fil, II miejsce – Aleksandra Lipińska, III miejsce - Alicja Sroka, IV miejsce – Magdalena Szczepanik.

Wyniki rywalizacji
w turniejach rozegranych
w SP 2 w ramach obchodów
Dni Leżajska
Międzyszkolne Zawody Gimnastyczne odbyły się 21 maja br. Wzięły w nich udział 23 uczennice, które rywalizowały w dwóch kategoriach wiekowych.
W kategorii klas I–III (18 dziewczynek) pierwsze miejsce zajęły ex aequo
Wiktoria Moryś i Klara Zagraba, II miejsce – Martyna Kusy i Kornelia Tofilska, III miejsce – Patrycja Fil i Iza Wróbel, IV miejsce – Matylda Kucharska.
W kategorii klas IV–VI pierwsze miejsce zajęły ex aequo Jagoda Zając
i Aleksanda Sołek, II miejsce – Daria Trojan i Katarzyna Wylaź, III miejsce – Aleksandra Szczepanik i Aleksandra Białkowska, IV – miejsce Sylwia Sanakiewicz.

II Międzyszkolny Turniej w Minisiatkówkę – single klas III – odbył się 24
maja br. Wzięło w nim udział 10 zawodniczek i 12 zawodników.
Oto wyniki • dziewczęta: I miejsce – Kosiarska Sandra, II miejsce – Chowaniec Katarzyna, III miejsce – Sulikowska Milena, IV miejsce – Hospod
Aleksandra. • chłopcy: I miejsce – Bożek Witek, II miejsce – Kłos Bartek, III
miejsce – Zastawny Michał, IV miejsce – Kowalczyk Michał.

Turniej szachowy

X Międzynarodowy Turniej Szachowy „O Uśmiech Dziecka” 2012
rozegrany został w Szkole Podstawowej nr 1 w dniu 27 maja br.
Wzięło w nim udział około stu uczestników. W grupie juniorów urodzonych w 2003 roku i wcześniej najlepiej wypadli (z Leżajska) Jakub Stępniowski (UKS SP1), Sylwester Stopyra i Patryk Bagiński (SP1) – w pierwszej trzynastce. Na dalszych miejscach uplasowali się Maciej Gdula (SP3) i Mateusz
Czucha (SP1). Juniorzy urodzeni w latach 1999–2002 z Leżajska zajęli odleglejsze pozycje – Bartłomiej Gdula SP3 (20), Szymon Chowaniec UKS SP1
(44), Karol Żyguła UKS SP1 (54), Tymoteusz Typrowicz SP2 (59). W grupie
seniorów i juniorów urodzonych w latach 1993-1998 Leżajszczanie znaleźli
się na miejscach od 17 do 50. Byli nimi: Marek Piędel, Marcin Kozyra (UKS
SP1), Rafał Gol (UKS SP1), Artur Chowaniec (UKS SP1), Łukasz Tryczyński i Leszek Mokrzycki (UKS SP1).
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