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 dzień za dniem
Po szesnastu latach starań samorządu
miasta Leżajska budowa obwodnicy miasta Leżajska rozpocznie się w lipcu tego
roku. 22 czerwca 2011 została podpisana umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Rzeszowie a konsorcjum firm na
czele z Sando Budownictwo Polska i Construcciones Sanchez Dominguez Sando
z Hiszpanii jako partnerem na wykonanie
tej drogi. Polsko-hiszpańskie konsorcjum
zaproponowało w ofercie przetargowej
najniższą cenę – zobowiązało się wykonać zadanie za 36 531 tysięcy złotych.
Na uroczystości podpisania kontraktu
w GDDKiA Oddział w Rzeszowie obecni byli:
poseł Zbigniew Rynasiewicz – „ojciec” leżajskiej obwodnicy, jak powiedziano, wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz oraz
przedstawiciele samorządów lokalnych najbardziej zainteresowanych gmin: burmistrz
Leżajska Piotr Urban, zastępca burmistrza
Marek Karakuła, wójt gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko oraz Leszek Gdula – kierownik
Referatu Rozwoju Gospodarczego Miasta
UM w Leżajsku.
W ich obecności podpisy na tym bardzo
ważnym dla Leżajska dokumencie złożyli: ze
strony wykonawcy Dariusz Paprzycki, pełnomocnik polsko-hiszpańskiego konsorcjum oraz zastępcy dyrektora GDDKiA Oddział w Rzeszowie – Wiesław Sowa i Aneta
Gierlak-Czarnik ze strony zleceniodawcy.
Na sfinalizowanie tej inwestycji wykonawca ma 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, co oznacza, że budowa pierwszego odcinka obwodnicy miasta Leżajska powinna
być zakończona do 22 grudnia 2012 roku.
Burmistrz Leżajska Piotr Urban przyznał,
że w momencie podpisywania kontraktu
przebiegł mi po plecach dreszcz. – Myślałem
o tym, że oto kilkanaście lat uporczywych starań właśnie w tym momencie przechodzi do
historii, bo od tej chwili obwodnica Leżajska
zaczyna być realizowana!
– W planie finansowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest zapisana
cała obwodnica: pierwszy i drugi etap – po-

wiedział poseł Zbigniew Rynasiewicz. –
Gdyby dokumentacja na drugi etap była gotowa, to już teraz mógłby być ogłoszony kolejny przetarg. A tak musimy czekać na dokumentację, na pozwolenie na budowę. Teraz wiele zależy od determinacji biura projektowego, burmistrza, Generalnej Dyrekcji, od
ich działań, bo od terminu zakończenia dokumentacji i otrzymania pozwolenia na budowę zależy termin rozpoczęcia budowy następnego etapu obwodnicy. Finansowanie
jest zapewnione, ale zawsze ktoś inny, kto jest
szybszy i ma już pozwolenie na budowę, czyha na te pieniądze. Więc trzeba działać szybko. Bardzo wiele zależy od sprawności i determinacji samorządów. I oczywiście współpracy. Szkoda, że w odpowiednim czasie nie

Budowa obwodnicy
miasta Leżajska
stała się faktem!
było zgody pomiędzy wójtem a burmistrzem,
bo do tego programu mógłby być wpisany też
bardzo istotny trzeci etap, który omijałby Wierzawice. Ale takie są konsekwencje braku zgody. Przykre to bardzo, bo będą one procentowały latami.
Wcześniej, 22 lutego br. w rzeszowskim
oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nastąpiło otwarcie ofert
potencjalnych wykonawców drogi obwodowej miasta Leżajska w ciągu drogi krajowej nr 77 o długości 4,1 km.
Dwa miesiące później, 29 kwietnia br. spośród siedemnastu firm budowlanych z Polski
i Europy (z Chorwacji, Hiszpanii, Litwy, Słowacji), które przystąpiły do przetargu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
– Oddział w Rzeszowie wyłoniła wykonawcę budowy pierwszego odcinka obwodnicy

Leżajska – konsorcjum polsko-hiszpańskie.
To ono będzie realizować tę wielką i bardzo
długo oczekiwaną inwestycję Leżajska.
Inwestycja ta była przygotowywana od
1994 roku, kiedy burmistrzem Leżajska został Tadeusz Trębacz, a jego zastępcą Piotr
Urban. Samorząd Leżajska w ciągu czterech kadencji pukał do drzwi wielu, kolejnych ministrów. Wreszcie w końcówce grudnia 2009 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała pozwolenie na
budowę. Ale nie miała źródła finansowania
tej poważnej inwestycji, ponieważ w Polsce
obowiązuje określony system finansowania
budowy dróg ekspresowych, autostrad, obwodnic – źródłem jest Krajowy Fundusz Drogowy pod warunkiem, że dana inwestycja
jest wpisana na listę, która pozwala ją dofinansować ze środków europejskich, czyli
wpisana jest w konkretny program.
Ostatecznie w drugiej połowie 2010 roku
za sprawą posła Zbigniewa Rynasiewicza,
który cały czas wspierał inicjatywę budowy
obwodnicy Leżajska, sfinalizowanie starań
o realizację tej inwestycji nabrało szczególnego tempa i zakończyło się sukcesem.
Mniej więcej rok później wykonawca pierwszego etapu obwodnicy Leżajska wkracza
na plac budowy.
Kto ostatecznie postawił kropkę nad „i”?
Otóż byli nimi minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, która przyznała dofinansowanie ze środków europejskich
i minister infrastruktury Cezary Grabarczyk, który o nie wystąpił, wpisując leżajską obwodnicę do programu „Infrastruktura i Środowisko”. Wtedy Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad mogła ogłosić
przetarg, by wyłonić wykonawcę.
I tak Leżajsk będzie miał obwodnicę.
A wraz z nią nowe tereny inwestycyjne pod
budownictwo usługowe. I nowe miejsca
pracy. I ciszę w centrum miasta.

Barbara Woś-Lisiecka





KĄCIK RZECZNIKA

Oddział ZUS w Rzeszowie

Wszystko o minimalnych
świadczeniach
Co oznacza pojęcie świadczeń minimalnych?
Większość emerytur i rent nie może być
wypłacana poniżej pewnych kwot, nawet
jeśli świadczenie w niższej kwocie wynika z obliczeń. Jest to rodzaj gwarancji dla
świadczeniobiorców.
Jaka jest obecnie wysokość świadczeń
minimalnych?
Od 1 marca 2011 r. kwoty najniższych, nazwijmy je, gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych wynoszą:
– emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna –
728,18 zł;
– renta z tytułu częściowej niezdolności do
pracy – 560,13 zł;
– renta z tytułu całkowitej niezdolności do
pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 873,82 zł;
– renta z tytułu częściowej niezdolności do
pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 672,16 zł.
Jak często te kwoty zmieniają się?
Kwoty te są ustalane przy waloryzacji
i obowiązują od marca danego roku do lutego kolejnego roku, w którym przeprowadzana jest waloryzacja. I tak np. w poprzednim okresie wysokość minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do
pracy i renty rodzinnej wynosiła 706,29 zł.
Czy na podstawie wspomnianych kwot
minimalnych ustalane są również inne
świadczenia?
Wysokość najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy służy do określenia wysokości renty socjalnej.
W jaki sposób?
Według obowiązujących przepisów renta socjalna wynosi 84 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od 1 marca br. świadczenie to wynosi
611,67 zł.

Przypomnijmy, komu przysługuje renta socjalna?
Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu,
które powstało przed ukończeniem18 roku
życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej przed ukończeniem 25 roku życia
bądź w trakcie studiów doktoranckich albo
aspirantury naukowej.
Czyli świadczenie to może otrzymać
osoba, która nigdy nie opłacała lub za nią
nie były opłacane składki do ZUS?
Tak, to jest świadczenie adresowane do
osób, które z uwagi na swój stan zdrowia
nie mogły przystąpić do ubezpieczenia. ZUS
zaś jedynie realizuje wypłatę tego świadczenia, a finansowane jest ono z budżetu państwa.
Czy każda osoba, która spełni wymienione warunki, otrzyma rentę socjalną?
Nie. Przeszkodą do przyznania tego
świadczenia jest m.in. uprawnienie do emerytury, innej renty, za wyjątkiem renty rodzinnej, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni
użytków rolnych powyżej 5 ha przeliczeniowych. Nie przysługuje ono w okresie tymczasowego aresztowania oraz odbywania kary pozbawienia wolności lub wyjazdu za granicę. Świadczenia tego nie dostanie również osoba, która ma prawo do renty rodzinnej w wysokości przekraczającej
200 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy albo osiąga przychody przekraczające 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Zapraszamy dzieci do nowopowstałego
klubu „Bajkolandia”. Aby zapisać maluchy,
należy wypełnić kartę zgłoszeń, która jest
dostępna na stronie www.bajkolandia.hpu.
pl. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Rekrutacja trwa.
„Bajkolandia” mieści się w Leżajsku przy ul.
Leśnej 22. Oferta adresowana jest do dzieci
w wieku od 2 do 5 lat z całego powiatu leżajskiego. W ramach naszej działalności oferujemy: opiekę dzienną, a w okresie letnim
półkolonie oraz zajęcia dodatkowe takie jak:
warsztaty muzyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne, gimnastyka korekcyjna, język
angielski, organizowanie imprez urodzinowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
rodziców „Bajkolandia” umożliwia pozostawienie dziecka na pojedyncze godziny.
Szczegółowe informacje na stronie www.
bajkolandia.hpu.pl i pod numerem telefonu: 535 084 567.
Serdecznie zapraszamy!!!

Małgorzata Bukała
Rzecznik prasowy
Oddziału ZUS w Rzeszowie

Logopeda
Gabinet Terapii Logopedycznej
mgr Katarzyna Kurowska-Czubat
ul. św. Jana z Dukli 16
37-300 Leżajsk

Rejestracja pod nr tel. 509 419 117
• bogata oferta najnowszych programów multimedialnych
wykorzystywanych w terapii zaburzeń mowy,
• atrakcyjna forma prowadzonych zajęć indywidualnych.


Bajkolandia
dla maluchów

Sposób na wakacje
MCK – Biblioteka Publiczna
w Leżajsku
Oddział dla dzieci
zaprasza na

VII warsztaty

literacko-plastyczno-językowe
„Sposób na wakacyjną nudę”
Zajęcia rozpoczną się 5 lipca
i odbywać się będą w każdy
wtorek i czwartek
przez okres wakacji
w godzinach 11–13.

 dzień za dniem
Koncert ku czci
Jana Pawła II

68. rocznica tragedii
pacyfikacji Leżajska

Ojciec Święty Jan Paweł II wyniesiony został w tym roku na ołtarze Kościoła. Począwszy od dnia samej beatyfikacji
– wierni nieustannie wyrażają swoją radość z tego faktu. Do świętowania tego
wielkiego wydarzenia przyłączyli się także Leżajszczanie.
18 maja br., w rocznicę urodzin Karola
Wojtyły, w pięknej leżajskiej Bazylice odbyła się uroczysta msza święta oraz koncert
pod nazwą „Nachylenie Boga”. Licznie zgromadzeni wierni modlili się wspólnie o wstawiennictwo Jana Pawła II. Kazanie podczas
mszy wygłosił kustosz Sanktuarium – o. Jarosław Kania.
Bezpośrednio po nabożeństwie przed ołtarzem pojawili się artyści: chór i orkiestra
kameralna Niżańskiego Centrum Kultury
„Sokół” a także Teatr Baratario z Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku. Niezwykle wzruszający koncert składał się głównie
z rozważań kierowanych do błogosławionego papieża, z pieśni które kochał a także
z poezji, której był autorem. Ważnym punktem koncertu były krótkie modlitwy odczytywane przez przedstawicieli społeczności
miasta: dzieci, rodziców, małżonków, starszych, uczniów, studentów i nauczycieli.
Na zakończenie wszyscy ze śpiewem przeszli pod pomnik Jana Pawła II, gdzie złożone zostały kwiaty, a o. Radomił Wójcikowski
poprowadził wspólną modlitwę – Litanię do
Błogosławionego Jana Pawła II.

28 maja br. mieszkańcy Leżajska, przedstawiciele samorządów lokalnych miasta
i powiatu, rodziny bohaterów zamordowanych przez hitlerowców podczas pacyfikacji Leżajska w 1943 roku, członkowie AK, weterani wojenni, harcerze złożyli hołd patriotom, którzy „polegli, by inni
mogli żyć” – jak mówi napis na cokole pomnika wzniesionego ku ich czci.
Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła popołudniowa koncelebrowana msza św. w kościele farnym. Następnie wszyscy zgromadzenie udali się w pochodzie na miejsce,
gdzie członkowie polskich podziemnych
organizacji patriotycznych zostali rozstrzelani przez żołnierzy okupanta.

wszystkich typach szkół. Większość absolwentów NKJO w Leżajsku przystąpiła także
do egzaminu licencjackiego, którego zdanie
warunkuje dostanie się na wybraną uczelnię
wyższą i kontynuowanie nauki na uzupełniających studiach magisterskich.
Na uroczystości wręczenia dyplomów
ukończenia NKJO w Leżajsku obecni byli nie
tylko tegoroczni absolwenci NKJO i nauczyciele prowadzący zajęcia w Kolegium, ale także opiekun naukowo-dydaktyczny z ramienia Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Agnieszka Uberman, która osobiście złożyła gratulacje świeżo upieczonym anglistom, dobrych
wyników i życzyła sukcesów w wymarzonej
pracy.
Wszystkim absolwentom NKJO w Leżajsku gratulujemy wytrwałego dążenia do celu.
Jednocześnie zachęcamy wszystkich maturzystów (także tych ze „starą maturą”) do skorzystania z oferty NKJO w Leżajsku i podjęcia
bezpłatnej nauki języka angielskiego już

W uroczystości uczestniczyli goście z partnerskiego miasta Huedin z Rumunii w składzie: Mircea Moroszan – burmistrz oraz Tomasz Dorin – dyrektor, Violeta Vlaic, Michaela Bylk.

Ten sam koncert powtórzony został również tego dnia wieczorem w Kościele pw.
Świętej Trójcy w Leżajsku. Z racji odbywającego się Białego Tygodnia, w wieczornym
spotkaniu uczestniczyły dzieci pierwszokomunijne. Śnieżna biel ich strojów oraz szeroko otwarte oczy wpatrzone w ołtarz dopełniły pięknie całości koncertu.
Informacja o pięknym koncercie dotarła
już do Rzeszowa, gdzie na zaproszenie Parafii Błogosławionej Karoliny Kózki koncert
został wystawiony 22 czerwca br.

Koniec roku
w NKJO

A. Margas

Słuchacze III roku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku długo
oczekiwali na ten moment. W poniedziałek, 20 czerwca 2011 r., z rąk dyrektor Bożeny Zawadzkiej odebrali dyplomy ukończenia Kolegium. Tym samym, po trzech latach
wytężonej nauki języka angielskiego mogli
udać się na zasłużone wakacje.
Słuchacze, którzy pomyślnie zaliczyli
wszystkie egzaminy oraz uzyskali pozytywną
ocenę z egzaminu dyplomowego, mogli cieszyć się ze zdobycia dyplomu, który uprawnia do nauczania języka angielskiego we

od października 2011 roku. Termin złożenia
dokumentów to 12 sierpnia 2011 r. Wszelkie
informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod telefonem 17 242 03 89 oraz na
stronie Kolegium www.nkjo.lezajsk.pl . Zapraszamy!

Laureaci z „trójki”

AB

16 czerwca br. troje uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 3 wzięło udział w uroczystym podsumowaniu konkursów przedmiotowych zorganizowanym w Rzeszowie przez Kuratorium Oświaty.
W spotkaniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty Jackiem Wojtasem uczestniczyli: laureatka Konkursu Języka Polskiego – Aleksandra Kulesza (opiekun Jolanta Sanecka), laureat Konkursu z Matematyki
– Konrad Żyrek (opiekun Katarzyna Szuty)
i laureat konkursu Języka Angielskiego – Michał Stopyra (opiekun Maciej Peszko).
Duży sukces, który osiągnęli uczniowie,
był wynikiem ich całorocznej, ciężkiej pracy
pod kierunkiem nauczycieli i utwierdził młodych ludzi w przekonaniu, że nauka to także
przyjemność i odkrywanie tego, co potrafią
robić najlepiej.

(js)

Przed pomnikiem trzymali wartę harcerze,
płonęły znicze. Hymn Polski odegrała Orkiestra Dęta z Brzózy Królewskiej, po czym wydarzenia tego tragicznego dnia przypomniał
Burmistrz Leżajska. Porucznik Piotr Gawłoski
z 5 Batalionu Strzelców Podhalńskich z Przemyśla odczytał apel poległych, rozległy się
salwy honorowe.
Przedstawiciele samorządów miasta i powiatu oraz instytucji i organizacji, szkół złożyli przed pomnikiem wieńce. Do pomnika
podchodziły też pojedyncze osoby, składały
wiązanki kwiatów, zapalały znicze.
Uroczystość zakończyła wspólna modlitwa, której przewodniczył ks. dziekan Ryszard Królicki oraz hymn „Boże, coś Polskę”
i „Marsz Pierwszej Brygady”.

(bwl)



 ekologia

Konkurs „Z ekologią na Ty”
rozstrzygnięty!
25 maja br. tym razem w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuryłówce odbyła się finałowa gala, będąca oficjalnym zakończeniem IX edycji konkursu
„Z ekologią na Ty” 2011 – zbieramy surowce wtórne, chroniąc naturalne środowisko człowieka.
Z roku na rok konkurs, który na naszym
terenie stał się już tradycją, zyskuje sobie coraz więcej sympatyków. Skierowany do najmłodszych, ma na celu uświadomić dzieciom i młodzieży, że poprzez prawidłową segregację odpadów oraz selektywną zbiórkę
surowców wtórnych każdy z nas może przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego w swojej okolicy. Zwiększająca się rokrocznie ilość zebranych podczas konkursu
surowców wtórnych świadczy o rosnącej
świadomości ekologicznej najmłodszych
oraz ich rodziców, bo to właśnie segregacja
odpadów w domu jest tak naprawdę pierwszym etapem szeroko rozumianej ochrony
środowiska.
Do udziału w konkursie „Z ekologią na Ty”
zaproszono 32 szkoły, co sprawiło, że w rywalizacji o Puchar Prezesa MZK wzięło udział
ok. 5 tys. uczniów. Uczestnicy po raz kolejny stanęli na wysokości zadania i zebrali
więcej surowców wtórnych aniżeli w roku
ubiegłym. Łącznie zebrano ich 54 300 kg,
a waga zebranych baterii doszła do 744
kg. Zatem uczestnicy ustanowili nowy rekord!
Jak co roku tak i tym razem konkurs zakończył się dwudniowym rajdem rowerowym (24–25 maja br.). W rajdzie wzięło udział 100 uczniów z 12 najbardziej wyróżniających się szkół. Program rajdu zakładał między innymi zwiedzanie Sortowni
Surowców Wtórnych oraz Miejskiej Oczysz-



czalni Ścieków w Leżajsk. Podczas rajdu rozegrano również zawody o Puchar Prezesa
MZK w tenisie stołowym, a także sprawdzono wiedzę krajoznawczo-ekologiczną. Podczas gali wystąpił zespół taneczny z Dębna
„Stars”, a zdolnościami wokalnymi zachwyciły nas solistki Justyna Ostrowska, Gabriela Pietrycha oraz Magdalena Pietrycha. Podczas Gali uhonorowano najlepszych cennymi nagrodami.
I miejsce zdobyło Niepubliczne Gimnazjum w Dębnie – uczniowie tej szkoły zebrali 15 558 kg surowców wtórnych, co
po przeliczeniu dało 288,67 kg na jednego ucznia! II miejsce przypadło Szkole Podstawowej w Brzózie Królewskiej – uczniowie zebrali 10 144 kg surowców wtórnych,
co dało 52,68 kg na jednego ucznia. Laureatami III miejsca zostali uczniowie Zespołu
Szkół w Dąbrowicy, którzy zebrali 3700 kg
surowców wtórnych, co na jednego ucznia
dało 33,64 kg.
W zawodach sportowych o Puchar Prezesa MZK w tenisie stołowym pierwsze miejsca
zajęły reprezentacje: Szkoły Podstawowej
w Wólce Łętowskiej i Gimnazjum w Grodzisku Dolnym. W konkursie wiedzy krajoznawczo-ekologicznej w kategorii szkół podstawowych najwięcej punktów uzyskali: Edyta
Nicpoń, Izabela Dudek i Martyna Szczepanik. Natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych najlepsi okazali się: Ewa Kulpa, Marcin
Przeszło i Andrzej Piela.

Szczypta historii. Pierwszy konkurs „Z ekologią na Ty” odbył się w 2002 roku. Od tamtego czasu szkoły z coraz większym zainteresowaniem i zaangażowaniem przystępowały do udziału w konkursie. Również liczba szkół biorących udział w konkursie systematycznie się zwiększała. Od 2002 roku
podczas wszystkich edycji konkursu zebrano 350 702 kg surowców wtórnych, w tym:
• 161 123 kg makulatury, • 63 338 kg tworzyw sztucznych, • 200 kg puszek, • 122 360
kg szkła, • 5302 kg baterii.
Głównym organizatorem oraz fundatorem
nagród w konkursie jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku. Wzorem lat ubiegłych organizację konkursu wspomogli:
Urząd Miasta Leżajsk, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Organizacja Odzysku REKOPOL S.A., Organizacja Odzysku REBA S.A., Recykling Centrum Sp.
z o.o. w Jarosławiu, WTÓRSTAL Sp. j. w Stalowej Woli, SSI SCHÄFER Sp z o.o., WIBO RECYKLING Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo „ERGPET”
Sp. z o.o. w Pustkowie, Philip Morris Polska
S.A. – oddział w Leżajsku, Grupa Żywiec S.A.
– Browar Leżajsk, BMF Polska Sp. z o.o. w Leżajsku, Przedsiębiorstwo BREMS w Leżajsku,
Firma „ROLNIK” w Leżajsku oraz Firma Usługi
Budowlane Stanisław Dzikowski.
Nad bezpieczeństwem uczestników jak zwykle czuwali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku. Niezwykle pomocni
w organizacji Rajdu okazali się również pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce a także pracownicy Szkoły Podstawowej
w Brzyskiej Woli. Tradycyjnie mogliśmy również liczyć na wsparcie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Leżajsku i pana wiceprezesa Eugeniusza Josse, od dziewięciu lat
kierownika rajdu.

Piotr Pluszkiewicz

 spotkania
Tradycją miasta jest, że letnie poniedziałkowe
wieczory wypada spędzać przy muzyce z najwyższej półki, a wszystko za sprawą Festiwalu,
który w 2011 r. obchodzi jubileusz 20-lecia.
Oficjalnego otwarcia Jubileuszowego XX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej
i Kameralnej dokonał burmistrz Leżajska Piotr
Urban – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.
Festiwal rozpoczął się wyjątkowym koncertem, który dla wielu jego uczestników pozostawił niezapomniane wrażenia. Na początek zabrzmiały organy. W wykonaniu prof. Joachima

w Rzymie, Zurichu, Nowym Jorku i Jacksonville. Podczas recitalu oprócz organisty Michała
Białko towarzyszył jej 23-letni pianista Krystian
Krauz pochodzący z Leżajska. Podczas koncertu usłyszeliśmy m.in. arie: „Pie Jesu” z Requiem
G. Faure, „Rejoice greathly, o daughter of Zion”
z oratorium Mesjasz G. F. Haendla.
Przed nami szereg kolejnych koncertów, na
które bardzo gorąco zapraszamy. W programie
jeszcze m.in. Krakowskie Trio Stroikowe (4 lipca),
sopranistka Katalin Bodonyi zWegier (11 lipca),
Ewa i Marcin Wolakowie (1 sierpnia), a także recitale organowe znamienitych muzyków – Elż-

Rozpoczął się XX MFMOiK

13 czerwca br. ruszył XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej Leżajsk 2011. Podczas koncertu inauguracyjnego wystąpili:
Joachim Grubich – organy, a w części kameralnej usłyszeliśmy koncert „Missa
Pro Peccatis Mundi”. Bazylika Leżajska wypełniona była po brzegi.
Grubicha usłyszeliśmy „Magnificat primi toni”
Dietricha Buxtehude, Preludium i fugę h-moll
Jana Sebastiana Bacha oraz Preludium i fugę
BACH Franciszka Liszta. W drugiej części koncertu usłyszeliśmy monumentalne dzieło „Missa Pro Peccatis Mundi” (Msza za grzechy świata) Grzegorza Duchnowskiego w wykonaniu
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego
im. gen. Józefa Wybickiego, sopranistki Doroty
Szczepańskiej oraz połączonych Chórów: UMCS
i Międzyuczelnianego z Lublina.
Nie mniej interesujący był drugi koncert – 20
czerwca – kiedy to mogliśmy podziwiać dźwięki
wspaniałych zabytkowych organów oraz sopranistkę światowego formatu z towarzyszeniem
organów i fortepianu.
Z recitalem organowym wystąpił Michał
Białko – 24-letni organista, który wykonał Preludium i Fugę Es-Dur Jana Sebastiana Bacha,
VI Sonatę d-moll op. 65 Feliksa Mendelssohna
Bartholdy’ego oraz finał z sonaty d-moll op. 42
Felixa-Aleksandre Guilmanta.
W części kameralnej usłyszeliśmy Małgorzatę
Kellis (sopran) z towarzyszeniem Michała Białko
(organy) oraz Krystiana Krauza (fortepian).
Artystka od wielu lat mieszka w Nowym Jorku, a występuje na scenach całego świata m.in.

biety Karolak (4 lipca), Istvana Ella z Węgier (11
lipca), Andrzeja Chorosińskiego (18 lipca), Hansa Jurgena Kaisera z Niemiec (25 lipca), Lorenzo Ghielmi z Włoch (8 sierpnia), Józefa Serafina
(15 sierpnia) i wielu innych.
Szczególnymi wydarzeniami będą koncerty: w dniu 18 lipca, podczas którego usłyszymy
„Rozmowy z Mistrzem” Bogdana Loebla w wykonaniu Józefa Skrzeka (organy), Mai Kleszcz
(śpiew), Piotra Adamczyka (recytacja) i Strzyżowskiego Chóru Kameralnego pod dyr. Grzegorza Oliwy oraz 15 sierpnia, kiedy w ramach
koncertu finałowego wystąpi Mietek Szcześniak
z zespołem.
Ze względu na jubileusz 20-lecia Festiwalu
w dniu 21 sierpnia (niedziela) we współpracy
z Filharmonią Podkarpacką im. A. Malawskiego zorganizowany zostanie Koncert Specjalny
z udziałem Orkiestry Symfonicznej tejże Filharmonii oraz Niny Nowak (sopran) pt. „Najpiękniejsze utwory muzyki sakralnej”.
Jak co roku Festiwalowi towarzyszy wystawa fotograficzna Leżajskiego Klubu OPTIKOS.
Aby wykonać fotografie do tegorocznej wystawy ph. „Klasztorne impresje” autorzy odwiedzili najcenniejszy zabytek architektury sakralnej
z przełomu renesansu i baroku na Podkarpaciu

– Bazylikę Zwiastowania NMP i Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku. Zabytkowe organy wraz
z chórem, stalle, ołtarze i polichromie są świadectwem wielowiekowego dziedzictwa i działalności zakonu bernardynów. Bezcenne zabytki
sztuki wypełniające wnętrza zainspirowały autorów wystawy do ukazania ich piękna na fotografiach.
Wystawę można oglądać w poniedziałkowe
wieczory lub przy okazji zwiedzania Muzeum
Prowincji OO. Bernardynów w Baszcie Św. Jana
z Dukli.
O randze Festiwalu może świadczyć fakt, iż
od siedmiu lat odbywa się on pod honorowym
patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego. Patronat nad XX edycją Festiwalu objął również Poseł na Sejm RP – Zbigniew
Rynasiewicz.
Festiwal realizowany jest przy pomocy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Wydarzenie artystyczne” Priorytet „Muzyka” oraz Województwa Podkarpackiego.
Organizatorami Festiwalu są: Miasto Leżajsk,
Klasztor OO. Bernardynów, Starostwo Powiatowe, gmina Leżajsk, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna i Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku.
Więcej informacji na stronie internetowej
www.festiwal.lezajsk.pl.
Przygotowanie tak wielkiego Festiwalu, trwającego trzy miesiące i angażującego światowe
sławy, nie byłoby możliwe bez pomocy sponsorów i darczyńców. Serdeczne podziękowania kierujemy m.in. do: Grupy Żywiec S.A. Browar w Leżajsku, Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna”
S.A., Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku
Sp. z o.o., ZPOW HORTINO w Leżajsku, Owens – Illinois w Jarosławiu, Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp.
z o.o., firmy INTEGRAL z Rzeszowa, Zakładu Mięsnego
SMAK-GÓRNO, Pana Eugeniusza Argasińskiego.
Szczególne podziękowania kierujemy do: Kwiaciarni „Storczyk” Grażyny i Tadeusza Lejów – za przekazywanie wiązanek i koszy z kwiatami dla artystów,
Firmy VAP – SYSTEM Andrzeja Horoszko – za nagłośnienie koncertu inauguracyjnego, Jednostki Strzeleckiej 2035 w Leżajsku – za pomoc techniczną przy
organizacji koncertów.

A. Ruszak



 spotkania
Każdego roku, na początku lata
nasze miasto obchodzi swoje wielkie święto. Jest to czas przepełniony
różnorodnymi zabawami, koncertami, imprezami kulturalnymi i sportowymi. Organizatorem tej imprezy
jest miasto Leżajsk.

Na czas tego święta rządy w mieście przejmują młodzież i dzieci.
Już po raz kolejny, dzięki uprzejmości
pana dyrektora Władysława Pyża, centralnym miejscem spotkań imienin miasta był
plac przy Gimnazjum Miejskim w Leżajsku.
To tu odbywały się koncerty gwiazd, festyny, konkursy, kiermasze i inne zabawy. Ale
nie tylko, bo podczas tegorocznych Dni Leżajska odbyło się bardzo dużo imprez towarzyszących.
26 maja br. można było zobaczyć spektakl „Intermiś” przygotowany przez Teatrzyk
Lalkowy Bajduś z MCK. Kilka dni wcześniej
spektakl zagrała Grupa Teatralna Baratario.
Swoje przedstawienie kierowane do przedszkolaków zaprezentowała także młodzież
z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku.
W obchody włączyły się wszystkie leżajskie szkoły, prowadząc różnorodne turnieje sportowe, zabawy kulturalne i pikniki rodzinne. Uczniowie szkół podstawowych „odkrywali dziedzictwo przodków” podczas pieszej wycieczki na trasie edukacyjnej ścieżki
historyczno-kulturalnej w Leżajsku.
Było też coś dla miłośników jazdy rowerowej – rajd „Po zdrowie” na trasie Leżajsk, Stare Miasto, Górki, Brzyska Wola, Ożanna, Kuryłówka, Leżajsk, który zorganizowała Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta przy
MCK i Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej.
Sobota upłynęła pod znakiem uroczystości patriotycznych. Bo przecież 28 maja
to data wiele znacząca dla naszego miasta
data – rocznica pacyfikacji Leżajska. Uroczysta msza święta z towarzyszeniem pocztów
sztandarowych odbyła się w Kościele Farnym. Chwilę później zgromadzeni przemaszerowali pod pomnik, gdzie odczytany został apel poległych, a żołnierze z Kompanii
Honorowej 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla oddali salwę honorową.
Przedstawiciele instytucji i organizacji lo-



kalnych uczcili pamięć poległych, składając
przy pomniku wiązanki kwiatów.
Wieczorem po zakończeniu uroczystości patriotycznych – młodzież mogła potańczyć trochę przy dźwiękach muzyki Zespołu Resonance, a także Grupy Operacyjnej. Zabawę do białego rana poprowadził
Zespół Muzyczny HEVEN. Mimo ulewnego
deszczu spora ilość ludzi świetnie bawiła się
przed sceną.
Jeszcze większy tłum ludzi zgromadził się
w niedzielne popołudnie i wieczór. Występ
gwiazdy poprzedził koncert zespołów artystycznych Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku: Grupa Wokalna Meritum, Zespół Tańca Towarzyskiego Plus, Zespół Taneczno Estradowy Fajne Gienki, Zespół Pieśni i Tańca
Leliwa i Mała Leliwa, Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego Hajduczki, Grupa Rytmiczno –
Taneczna Koralik oraz wokalistki nowej grupy wokalnej, prowadzonej przez Andrzeja
Pieczonkę. Dzieci i młodzież zgromadzeni
w zespołach i kołach zainteresowań dedykowały ten dzień wszystkim mamom. Swój
debiut na scenie miał Zespół Pieśni i Tańca

Dni Leżajska 2011
SAN, który działa zaledwie od dwóch miesięcy, a już wskoczył na bardzo wysoki poziom artystyczny. Tuż po nich na scenie zaprezentowała się Grupa Wokalna Alebabki,
która działa przy MCK już od pięciu lat.
Swoje osiągnięcia zaprezentowały także
leżajskie szkoły. Wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Leżajska ZST i Mała Ziemia Leżajska SP nr 3, Chór SP nr 3, a pokaz gimnastyki artystycznej dali uczniowie i uczennice SP
nr 2 i Gimnazjum Miejskiego.
W tradycję Dni Leżajska wpisane zostało także rozstrzygnięcie konkursu Mecenas
Kultury Leżajskiej. Statuetki wręczone zostały tym, którzy wspierają działania kulturalne miasta.
Gwiazdą niedzielnego wieczoru był Zespół Baciary. Panowie z Podhala dali naprawdę świetny, trwający przeszło dwie godziny koncert, po którym na niebie rozbłysły
kolorowe światła sztucznych ogni.

Oczywiście wszystkich atrakcji nie sposób
tu opisać, bo przecież był także kiermasz rękodzieła artystycznego, miasteczko Jednostki Strzeleckiej 2035, zlot samochodów Klubu Honda Podkarpacie, turniej w rzucie do
tarczy DART. Prawdziwą furorę zrobiła Firma
Fiat, która zorganizowała wielkie miasteczko
z zabawami dla dzieci, konkursami i możliwością odbycia jazdy próbnej.
Serdeczne podziękowania kierujemy do
naszych sponsorów. Dziękujemy: Browarowi
Leżajsk (sponsor oficjalny), Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Leżajsku, Zakładowi Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
„Hortino” w Leżajsku, Bankowi BGŻ, firmie
BMF Polska, PBDiM SA w Leżajsku, firmie Galicja, Iglobud oraz firmie Usługi Transportowe Rutkowski – Trębacz.

A. Margas


Tytuły Mecenasa
Kultury Leżajskiej
za 2010 rok rozdane

Kierując się intencją wspierania rozwoju współpracy środowisk gospodarczych
z Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku, leżajskimi twórcami, stowarzyszeniami i organizacjami artystycznymi i kulturalnymi,
dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku w 2007 r. ustanowił tytuł Mecenasa
Kultury Leżajskiej, który przyznawany jest
osobom lub podmiotom za wyróżniającą się
pomoc udzielaną przedsięwzięciom kulturalnym i artystycznym. Tytuł ten przyznawa-

ny jest corocznie za poprzedni rok kalendarzowy w kategoriach Promotor Kultury,
Patron Kultury, Sponsor Kultury, Sponsor
Imprezy przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku na wniosek Komitetu Mecenasa Kultury Leżajskiej.
Podczas obchodów Dni Leżajska 29 maja
br. wręczono statuetki za 2010 r.
Laureatami tytułów w poszczególnych kategoriach zostali:
I. Kategoria Patron Kultury – leżajski
przedsiębiorca Jan Paszek, który od wielu lat
wspiera działania Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku, przede wszystkim te o zasięgu lokalnym i regionalnym. Dokłada również
wszelkich możliwych starań, aby infrastruktura MCK była jak najbardziej estetyczna.
II. Kategoria Promotor Kultury – Zenon
Grabarz leżajski przedsiębiorca, społecznik,
członek chóru Emaus za współtworzenie leżajskiej kultury, potwierdzone zaangażowaniem własnym, za wspieranie działań artystycznych na terenie Leżajska oraz aktywne
w nich uczestnictwo, a także za szczególne
zrozumienie dla działań MCK, za wspieranie

nowatorskiego podejścia do kultury i ekspresji artystycznej w naszym mieście.
III. Kategoria Sponsor Kultury – Grupa
Żywiec S.A. Browar w Leżajsku. Zakład
jest oficjalnym sponsorem wszystkich inicjatyw organizowanych przez MCK w Leżajsku o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Browar w Leżajsku wspiera również wydarzenia o charakterze lokalnym i niekomercyjnym, czym
przyczynia się do rozwoju i pielęgnacji kultury lokalnej. Miejski Zakład Komunalny
w Leżajsku Sp. z o.o. – za wspieranie inicjatyw kulturalnych, przychylne spojrzenie na
wszelkie działania MCK w Leżajsku, za bezinteresowny wkład w rozwój i pielęgnację
kultury lokalnej, za finansowanie uroczystości o zasięgu międzynarodowym a także regionalnym, za zrozumienie potrzeb kulturalnych młodzieży, za docenienie roli instytucji w pracy nad wychowaniem młodego
pokolenia.
IV. Kategoria Sponsor Imprezy – szczególne finansowanie wybranego wydarzenia
kulturalnego w Leżajsku: Owens – Illinois
Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o., Owens –
Illinois Produkcja Polska S.A. za szczególne wspieranie Spotkania Trzech Kultur w Leżajsku oraz Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Organowej i Kameralnej, za wieloletnią niezmienną współpracę w utrwalaniu
ich rangi na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.
Ponadto decyzją Komitetu postanowiono ustanowić V kategorię: Patron Medialny Kultury – promowanie działalności
kulturalnej Leżajska. Została nim Telewizja
Kablowa SATEL w Leżajsku Sp. z o.o.
Laureatom tytułu Mecenasa Kultury Leżajskiej statuetki wręczyli: poseł na Sejm
RP Zbigniew Rynasiewicz, burmistrz Leżajska Piotr Urban, zastępca burmistrza
Leżajska Marek Karakuła, prezes Zarządu zakładów Chemicznych „Organika–Sarzyna” SA Andrzej Miazga, przedstawiciel firmy Philip Morris Dariusz Cagara, trener drużyny siatkarzy Asseco Resovia Andrzej Kowal, zastępca przewodniczącego
Rady Miejskiej w Leżajsku Bogusław Kulpa, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Leżajsku Jerzy Jarosz.

Dni Leżajska
sportowe
Organizatorami licznych sportowych
spotkań były leżajskie szkoły podstawowe i gimnazjum, a funkcję koordynatora
pełnił leżajski MOSiR.
Były więc turnieje tenisowe dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, zawody gimnastyczne, mecze piłki nożnej i siatkowej, siatkówka plażowa i kometka, gry i zabawy dla maluchów, oraz zawody pływackie i sztafety rodzin na krytej pływalni „Oceanik”.
Wszystkim, którzy organizowali, sędziowali i brali udział w zawodach sportowych
z okazji Dni Sportu w ramach Dni Leżajska
2011 dyrektor MOSiR w Leżajsku Wojciech
Surma wyraża gorące podziękowania. Szczególnie dziękuje też opiekunowi kółka fotograficznego w Gimnazjum Miejskim w Leżajsku Jerzemu Świcie oraz Czesławowi Niedźwiedzkiemu za udostępnienie zdjęć z zawodów sportowych.

(ab)

Zwycięzcy zawodów o Puchar Burmistrza.

Zwycięzcy w rozgrywkach w piłce nożnej.

A. Ruszak

Po rozgrywkach w Gimnazjum.



 spotkania
Tradycyjnie już od 25 lat w okresie letnim organizowany jest Festiwal Piosenki Przedszkolnej ISKIERKA. Impreza trwa dwa dni. Około 20 małych przedszkolaków, wyłonionych drogą eliminacji ze wszystkich miejskich przedszkoli, śpiewa piosenkę przed profesjonalnym jury. Podczas niedzielnego pikniku,
który w tym roku odbył się 12 czerwca, poznaliśmy wyniki, a laureaci śpiewali
swoje piosenki jeszcze raz – tym razem przy bardzo licznie zgromadzonej publiczności, na plenerowej estradzie obok MCK. Oficjalnego otwarcia Festiwalu
10 czerwca br. dokonał zastępca burmistrza Leżajska Marek Karakuła.
organizacji i promocji MCK w Leżajsku, Stanisław Jaworski – dyrektor Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku, Artur Olchawa – muzyk
i wokalista, dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim), jak zwykle oceniało bardzo surowo,
biorąc pod uwagę wykonanie, techniczne
przygotowanie i ogólny wyraz artystyczny.
Wszystkie dzieci były dobrze przygotowane, bo po wstępnych eliminacjach, od wielu miesięcy pracowały już z muzykiem – Tomaszem Kycią. Wspólnie wybierali piosenki
i ćwiczyli, aby wypaść jak najlepiej w dniu
przeglądu. Jury miało więc ciężki orzech do
zgryzienia.
Grand Prix XXV Festiwalu Piosenki Przedszkolnej Iskierka zdobyła Julka Stępień.
Pierwsza nagroda powędrowała do Weroniki Jaworskiej, druga do Amelki Błońskiej,
a trzecia do Andżeliki Sander. Wyróżnienia

25 lat „Iskierki”!
Dwadzieścia pięć lat Iskierki – to 25 lat
wielkich emocji, które towarzyszą pierwszym kontaktom ze sceną. Dzieci tuż przed
występem reagują w bardzo różny sposób,
ale zawsze mają oparcie w swojej opiekunce
– Elżbiecie Kuźmie, która z ramienia Miejskiego Centrum Kultury niezmiennie od 25
lat czuwa nad wszystkimi „iskierkami”. Ten jubileusz był głównie jej świętem. Od samych
początków ona przygotowuje i troszczy się
o przebieg tego ważnego wydarzenia kulturalnego dla dzieci. Podczas finałowego
koncertu Elżbieta Kuźma odebrała zasłużone gratulacje i kwiaty z rąk burmistrza Piotra
Urbana i dyrektor MCK Marii Horoszko.
Jak przystało na wielkie święto – był smakowity tort, gratulacje i fanfary. W niebo wystrzelono fajerwerki, a za nimi poleciały kolorowe bańki mydlane. Również dyrektorki leżajskich przedszkoli na ręce dyrektora
MCK Marii Horoszko złożyły podziękowania
i gratulacje wraz z ogromnym koszem pięknych kwiatów.
Na scenie iskierkowego pikniku, prócz
laureatów tegorocznego festiwalu, wystąpili artyści którzy przed laty debiutowali podczas tego właśnie Festiwalu. Zaśpiewały: Iza
Radomska, Malwina Wojnar, Katarzyna Burda, Natalia Latawiec, Ala Wróbel, Ola Dąbek
i Dominika Portka.
Oczywiście nic nie przyćmiło tego, co
w tym festiwalu najważniejsze – czyli małych wokalistów, którzy z mikrofonem w małej rączce musieli dać z siebie wszystko. Profesjonalne jury (Agnieszka Ruszak – wokalistka zespołu muzycznego, kierownik ds.
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zdobyły: Zuzia Kycia, Patrycja Fil, Jadzia
Bilska, Julka Kłos i Michał Malec.
Swoją nagrodę od 2005 roku na festiwalu
przyznaje także jury dziecięce. W ławach jury
tegorocznego festiwalu zasiadły wokalistki
Grupy Wokalnej Meritum, które też startowały na Iskierkowym Festiwalu: Ala Wróbel,
Sara Pacyniak i Ania Rejman. Nagrodę przyznały Jadzi Bilskiej. Natomiast nagrodę publiczności wyśpiewała sobie Patrycja Fil. Od
kilku lat swoją własną nagrodę funduje dyrektor MCK Maria Horoszko, która bacznie

obserwuje małych artystów i wybiera swojego faworyta. W tym roku nagrodę przyznała
Szymkowi Zabłotniemu.
Radości było co niemiara, bo każde dziecko, które wystąpiło w przeglądzie, otrzymało wspaniałe nagrody, które ledwo mieściły
się w rękach. Aż rodzice musieli pomagać!
Uczestnikom Festiwalu gratulował i nagrody wręczał burmistrz miasta Leżajska Piotr
Urban. Organizatorzy zapewnili dzieciakom
także dodatkowe atrakcje. Podczas piątkowego przeglądu zabawy dla dzieci prowadziła Spółdzielnia Socjalna Bajkolandia z Leżajska, a w niedzielę – Centrum Zabaw Dzieciak ze Stalowej Woli. Były też lody i baloniki, a w przerwie oglądać można było piękne
wystawy przygotowane przez koła plastyczne z MCK w Leżajsku: Kółko Plastyczne Barwa, Kółeczko Fantazja i Pracownia Artystycznie Zakręcona.
Na zakończenie pikniku na scenie wystąpiły zespoły Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku, aby w ten sposób przypieczętować działalność w roku artystycznym
2010/2011. Wystąpiły więc: Zespół Tańca Estradowego Fajne Gienki, Zespół Pieśni i Tańca Leliwa i Mała Leliwa, Zespół Tańca Towarzyskiego Plus, Grupa Wokalna Meritum,
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Hajduczki,
Grupa Rytmiczno-Taneczna Koralik i nowa
grupa wokalna Andrzeja Pieczonki.
Organizatorzy XXV Festiwalu Piosenki
Przedszkolnej Iskierka składają serdeczne
podziękowania sponsorom, którymi byli:
Urząd Miejski w Leżajsku, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Browar w Leżajsku, Bank
Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Leżajsk,
Lekarze z Przychodni „Pod Klasztorem” w Leżajsku, Pan Jan Paszek – Kantor Wymiany
Walut w Leżajsku, Apteka „Pod Kasztanami”
w Leżajsku, Zenon Grabarz – Firma Handlowo-Usługowa „ROLNIK” Sp. J. w Leżajsku, Pilawa Sp. j. sklep Supersam w Leżajsku, Mieczysław Szpila, Waldemar Golik.
Serdeczne podziękowania składamy
także wychowawcom i dyrektorom leżajskich przedszkoli za życzliwość i wieloletnią
współpracę przy organizacji Iskierki.

A. Margas

 informator urzędowy
Sprawozdanie
z VII sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku
26 maja br. odbyła się VII sesja Rady
Miejskiej, uczestniczyło w niej 13 radnych.
Po wysłuchaniu sprawozdania Burmistrza
z prac w okresie międzysesyjnym Rada zapoznała się z informacjami o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Leżajska za rok 2010, które złożyli: Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej i Komendant Straży Miejskiej. Następnie
informację złożył dyrektor Szpitala Powiatowego w Leżajsku na temat aktualnej działalności tej placówki.
W części uchwałodawczej Rada podjęła
uchwały w następujących sprawach:
 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Gminą Grodzisko Dolne dotyczącego powierzenia do realizacji zadania
publicznego – uchwała umożliwia spisane
porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Grodzisko Dolne prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla mieszkańców Miasta Leżajsk. Na podstawie tego
porozumienia mieszkańcy naszego miasta
będą mogli korzystać ze Środowiskowego
Domu Samopomocy w Laszczynach,
 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Miastu Leżajsk lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania
tych ulg – Rada podjęła uchwałę, która dopuszcza, aby należności pieniężne mogły
być umarzane, rozkładane na raty lub odraczane, w drodze decyzji administracyjnej.
Jednocześnie decyzje te, mogą mieć w stosunku do przedsiębiorców charakter pomocy publicznej. Do tych czynności uchwała
upoważniła Burmistrza Leżajska i kierowników samorządowych jednostek budżetowych. Burmistrz będzie przedstawiał Radzie informację roczną dotyczącą wysokości udzielonych ulg w tym zakresie (treść
uchwały na str. ….),
 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 r. – uchwała wprowadza do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę 284 594 zł, z czego kwotę
27 034 zł z tytułu podziału wyniku finansowego MZK za 2010 r., z tytułu zarządzania
zasobem komunalnym oraz kwotę 115 450
zł od Wojewody na realizację zadania inwestycyjnego związanego z utworzeniem
szkolnego placu zabaw w ramach programu
Radosna Szkoła. Po stronie wydatków bieżących zwiększa się usługi remontowe w dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu podziału zysków MZK oraz w zakresie inwestycji zwiększa się kwotę 49 777
zł na realizację podkarpackiego systemu
e-administacji publicznej i wprowadza się
dwa nowe zadania inwestycyjne – wykonanie placu zabaw przy SP Nr 3 oraz modernizację boiska sportowego przy SP. Nr 2,
 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gmi-

ny Miasto Leżajsk, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cel publiczny, w zamian za nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych –
Rada wyraziła zgodę na dokonanie zamiany działki stanowiącej własność Miasta za
działkę stanowiącą własność osób fizycznych, niezbędną na poszerzenie przedłużenia ul. Podzwierzyniec. Zgoda taka jest konieczna z uwagi na obowiązującą uchwałę
Rady mówiącą, że na zbycie gruntów przeznaczonych na cel publiczny Burmistrz musi
uzyskać zgodę Rady,
 w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z radą działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – spełniając wymogi znowelizowanej
ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, która nałożyła na jednostki
samorządu terytorialnego obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub z radami pożytku publicznego (tam,
gdzie powstaną) projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji –
Rada podjęła uchwałę określającą szczegółowy sposób konsultowania (treść uchwały
na str. ….),
 w sprawie sposobu rozpatrzenia skargi członków Zarządu Powiatu Leżajskiego
na Burmistrza Leżajska – skarga dotyczyła
wspólnego finansowania i realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa drogi nr 1256R
Sieniawa gr. Powiatu – Piskorowie – Leżajsk
w km 15+325 – 16+759 (1,434 km) ul. Kpt
Kuczka i ul. Lipy – Rada po rozpatrzeniu
skargi, w oparciu o stanowisko Komisji Rewizyjnej odrzuciła skargę, jako bezpodstawną. W uzasadnieniu Rada stwierdza, że skar-

ga została złożona przez osoby nie uprawnione do składania skargi powszechnej, a jej
uwzględnienie spowodowałoby naruszenie
przepisów prawa przez Radę Miejską w Leżajsku,
 w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa – po rozpatrzeniu wezwania Pani
Zofii Ćwikły do usunięcia naruszenia prawa
w Uchwale Nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie
scalenia i podziału nieruchomości położonych w Leżajsku na południe od ul. Podzwierzyniec – Rada Miejska odmówiła uwzględnienia tego wezwania i podjęła stosowną
uchwałę.
Przedmiotem tej sesji było też zatwierdzenie taryf dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – po zapoznaniu się z proponowanymi stawkami i opiniami Komisji,
z których dwie negatywnie wypowiedziały
się w szczególności, co do wzrostu cen za
ścieki. Po przedstawieniu i przyjęciu autopoprawki zmniejszającej procent tego wzrostu, Rada ostatecznie, nie podjęła uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Ponadto na sesji tej Skarbnik Miasta, realizując wniosek Rady, przedstawił informację w zakresie planowanych działań, dotyczących realizacji poziomu wydatków bieżących planowanych w latach 2012–2014,
założonego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Leżajska,
W wolnych wnioskach Rada zapoznała się
z korespondencją, która wpłynęła do Rady,
w tym m.in. z pismem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Rzeszowie Klub w Leżajsku
w sprawie dalszej współpracy partnerskiej
Miasta Leżajska z Miastem Nowojaworowskiem oraz z pismem pracowników Miejskiego Centrum Kultury dotyczącym trudności
finansowych tej placówki i zwiększenia dotacji. Sprawa ta była szeroko omawiana przy
udziale pracowników MCK i osób popierających ich wnioski, którzy uczestniczyli w tej
sesji.

C. Turosz

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
ds. Profilaktyki Uzależnień

K O M U N I K AT

Uprzejmie informuję, że w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Profilaktyki Uzależnień mieszczącym się w budynku Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej w Leżajsku przy ul. Rynek 1a (pod wieżą) prowadzone będą w roku 2011 następujące dyżury:
 w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 17.00–19.00 przez grupę
specjalistów (specjalista psychoterapeuta uzależnień, psycholog),
 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 17.00–19.00 przez grupę specjalistów (specjalista psychoterapeuta uzależnień, prawnik),
 w pozostałe poniedziałki miesiąca w godzinach 17.00–19.00 przez członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz innych specjalistów.
Osoby dyżurujące udzielać będą (bezpłatnie) porad psychospołecznych i prawnych
dotyczących problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie i narkomanii.
W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym czynny jest tzw. ,,telefon interwencyjny” –
nr 17 242 62 55, przez który będzie można uzyskać informacje i porady w dniach pełnienia dyżurów.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych do korzystania z usług Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Profilaktyki Uzależnień.

Burmistrz Leżajska
Piotr Urban
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 informator urzędowy
UCHWAŁA Nr VII/35/11
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności
pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala,
co następuje:
§1
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536),
2) organizacji pozarządowej – należy przez
to rozumieć nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu
przepisów o finansach publicznych i nie
działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną, w tym fundacje stowarzyszenia
oraz spółdzielnie socjalne,
3) podmiotach wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy – należy przez to rozumieć osoby
prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
4) projektach aktów prawa miejscowego –
należy przez to rozumieć projekty uchwał
Rady Miejskiej w Leżajsku dotyczące działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy.
§2
Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji prowa-
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dzone będzie w sposób określony niniejszą
uchwałą.
§3
1. Konsultacje przeprowadza się w celu
poznania opinii organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy w sprawie poddanej konsultacji.
2. Przedmiotem konsultacji są:
1) projekty aktów prawa miejscowego,
2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.
3. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla
władz gminy.
4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszystkie działające na terenie Gminy Miasto Leżajsk organizacje i podmioty,
o których mowa w ust. 1.
§4
Konsultacje uznaje się za ważne bez
względu na ilość uczestniczących w nich
organizacji pozarządowych i podmiotów,
o których mowa w § 3 ust. 1.
§5
Konsultacje ogłasza i przeprowadza Burmistrz Leżajska.
§6
1. Konsultacje przeprowadzane są w szczególności za pomocą strony internetowej
Urzędu Miejskiego w Leżajsku.
2. Wraz z ogłoszeniem o konsultacji zamieszcza się właściwy projekt aktu prawa
miejscowego będący przedmiotem konsultacji.
3. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 2 powinno być zamieszczone, co najmniej 7 dni

przed rozpoczęciem konsultacji i zawierać
dane niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konsultacji a w szczególności:
1) przedmiot i termin konsultacji,
2) obszar konsultacji,
3) formę zgłaszania opinii,
4) określenie stanowiska merytorycznego
do udzielania wyjaśnień i przyjmowania
opinii,
5) sposób ogłoszenia wyników konsultacji.
§7
1. Konsultacje mogą być przeprowadzane również w formie ogłoszenia w Biuletynie Miejskim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku.
2. W przypadku przeprowadzenia konsultacji w sposób określony w ust. 1 stosuje się
zasady określone w § 6 ust. 2 i 3.
3. O wyborze formy konsultacji decyduje
Burmistrz Leżajska w formie zarządzenia.
§8
1. Okres przeprowadzenia konsultacji
przez podmioty wymienione w przedmiocie
konsultacji nie może być krótszy niż 7 dni.
2. Nie przedstawienie opinii we właściwym terminie oznacza rezygnację z prawa
do jej wyrażenia.
§9
1. Wyniki konsultacji Burmistrz Leżajska
przedstawia Radzie Miejskiej w Leżajsku
wraz z projektem uchwały, której one dotyczą z uzasadnieniem ich przyjęcia lub odmowy.
2. Informacje o wynikach konsultacji publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasto Leżajsk.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Rada Miejska w Leżajsku
w komplecie

W ostatnią niedzielę czerwca br. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Leżajsku.
Wybory zostały przeprowadzone w Okręgu Wyborczym Nr 1 obejmującym 2572 wyborców. O jedno wakatowe miejsce w Radzie ubiegało
się pięciu kandydatów.
W głosowaniu udział wzięło 729 wyborców, co dało dość dużą frekwencję (jak na wybory uzupełniające) wynoszącą 28,3%.
Najwięcej – 210 głosów uzyskał i został wybrany radnym Rady Miejskiej w Leżajsku Edmund Stanisław Mroczkowski, lat 51, kandydujący z listy KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK.
Pozostali kandydaci uzyskali: • 144 głosy Stanisław Józef Chmura z listy
KWW MOJE MIASTO LEŻAJSK, • 137 głosów Robert Henryk Maruszak
z listy KWW PRZYJAZNE MIASTO, • 122 głosy Andrzej Mazurkiewicz
z listy KWW ANDRZEJA MAZURKIEWICZA, • 114 głosów Paweł Marcin
Cholewiak z listy KWW PAWŁA CHOLEWIAKA „POMYSŁ NA LEŻAJSK”.


UCHWAŁA Nr VII/32/11
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowych
zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Leżajsk lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),
Rada Miejska w Leżajsku uchwala,
co następuje:
§1
1. W przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika (rozumianym w szczególności jako niemożność zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych dłużnika z powodu nadzwyczajnego wydarzenia losowego) lub interesem publicznym (rozumianym
w szczególności jako zagrożenie uszczuplenia budżetu Miasta przewyższającego ulgę
dla dłużnika) należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające
Miastu Leżajsk lub jego jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata
może być odraczana lub rozkładana na raty,
na zasadach określonych w niniejszej uchwale z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych Miastu Leżajsk ustawami,
uprawnienia kierownika państwowej jednostki budżetowej przysługują Burmistrzowi Leżajska, który stosuje przepisy art. 55–
–58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§2
1. Należności, o których mowa w § 1
ust. 1, mogą być umarzane w całości, jeżeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na
podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie
przekracza kwoty 5000 zł (słownie: pięć
tysięcy zł);
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzy-

ska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
2. W przypadku gdy oprócz dłużnika
głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą
zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki
umarzania są spełnione wobec wszystkich
zobowiązanych.
§3
Na wniosek dłużnika:
1) należności mogą być umarzane w części,
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty
całości lub części należności,
3) płatność całości lub części należności może
zostać rozłożona na raty w przypadkach
uzasadnionych względami społecznymi
lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Miasta Leżajska.
§4
1. Do umarzania, odraczania terminów lub
rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w § 1 ust.1, są uprawnieni:
1) Burmistrz Leżajska – w odniesieniu do należności Miasta Leżajska wynikających ze
stosunków prawnych, w zakresie których
jest on właściwy;
2) kierownik samorządowej jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu
budżetowego – w odniesieniu do pozostałych należności przypadających tej jednostce budżetowej, jeżeli wartość należności głównej nie przekracza kwoty 5000
zł. (słownie: pięć tysięcy zł.).
2. Umorzenie należności oraz odroczenie
terminu spłaty całości lub części należności
albo rozłożenie płatności całości lub części
należności na raty następuje, w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.
3. W przypadkach, o których mowa w § 2
ust. 1 pkt 1, 2 i 4, umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.
4. Przepisy ust. 1–3 oraz § 1–3 stosuje się
odpowiednio do umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłat odsetek od tych
należności oraz do umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.
5. Przepisów ust. 1–4 oraz § 1–3 nie stosuje się do należności, których umarzanie,
odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.
§5
1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa do organu lub osoby uprawnionej wskazanej w § 4 ust. 1.

2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien
zawierać informacje dotyczące wystąpienia
okoliczności, o których mowa w § 2, opis
aktualnej sytuacji finansowej i okoliczności
uzasadniających wniosek.
3. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do
udzielenia ulgi organ lub osoba uprawniona
wymieniona w § 4 ust. 1 wzywa dłużnika do
ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Nie uzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.
5. Okres odroczenia terminu spłaty należności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
6. Okres spłaty należności rozłożonej na
raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.
7. Od należności pieniężnej, której termin
płatności odroczono lub którą rozłożono na
raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za
okres od dnia umorzenia do dnia zapłaty.
8. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty w przypadku gdy zostanie ustalone, że:
1) dowody, na podstawie których organ lub
osoba uprawniona udzieliła ulgi, okazały
się fałszywe,
2) dłużnik wprowadził organ lub osobę
uprawnioną w błąd co do okoliczności
uzasadniających udzielenie ulgi,
3) dłużnik nie dotrzymał terminu płatności odroczonej spłaty należności pieniężnej bądź terminu płatności którejkolwiek
z rat, na jakie została rozłożona spłata należności pieniężnej.
§6
1. Organy lub osoby uprawnione wskazane w § 7 mogą, na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, udzielać
ulg określonych w uchwale, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej,
2) stanowią pomoc de minimis w zakresie
i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Wspólnot Europejskich dotyczących pomocy
w ramach zasady de minimis.
2. W celu uzyskania pomocy, o której
mowa w ust. 1 pkt 2 podmiot ubiegający
się o pomoc de minimis zobowiązany jest
do przedstawienia organowi udzielającemu
pomocy, zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.
U. z 2007 r. Nr 57, poz. 404 z późn. zm.).
3. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać pomoc, o której
mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy
de minimis otrzymanej przez ten podmiot,
w okresie bieżącego roku kalendarzowego
i dwóch poprzednich lat kalendarzowych,
nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.
87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.
Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
ciąg dalszy na stronie 14
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4. Wartość udzielonej pomocy de minimis
podlega sumowaniu, niezależnie od organu,
który tej pomocy udzielił.
§7
Uprawnionymi do udzielania ulg, o których mowa w § 6, są:
1) Burmistrz Leżajska – w odniesieniu do należności Miasta Leżajska wynikających ze
stosunków prawnych, w zakresie których
jest on właściwy;
2) kierownik samorządowej jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu
budżetowego – w odniesieniu do pozostałych należności przypadających tej jednostce budżetowej, jeżeli wartość należności głównej nie przekracza kwoty 5000
zł (słownie: pięć tysięcy zł).
§8
1. Kierownicy jednostek podległych Miastu
Leżajsk przedkładają w terminie do 20 dnia po
upływie okresu sprawozdawczego według
stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku Burmistrzowi Leżajska sprawozdanie z udzielonych ulg na formularzu, wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.
2. Dane w sprawozdaniu wykazuje się narastająco.
3. Burmistrz Leżajska przedstawia Radzie
Miejskiej informację roczną dotyczącą wysokości udzielonych ulg według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
4. Informację, o której mowa w ust. 3, sporządza się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie do 31 marca następnego roku.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.
§ 10
Tracą moc:
1) uchwała Nr XXXII/288/06 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 6 kwietnia 2006 r.
w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz
udzielania innych ulg w spłacaniu tych
należności,
2) uchwała Nr XXXVI/320/06 z dnia 4 października 2006 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXII/288/06 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 6 kwietnia 2006 r.
w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz
udzielania innych ulg w spłacaniu tych
należności.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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 dzień za dniem
II Zlot Szkół im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

„Bądźcie orłami szybującymi
w przyszłość Ojczyzny”
Pod takim hasłem w dniu 28 maja br. w Warszawie – w 30 rocznicę
śmierci – odbył się zlot szkół, których patronem ks. kard. Stefan
Wyszyński.
Organizatorami tego spotkania byli: Instytut Prymasowski Stefana kard. Wyszyńskiego z Warszawy, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wśród delegacji wielu
szkół obecnych na tym spotkaniu byli również przedstawiciele Szkoły Podstawowej
nr 3 w Leżajsku, której patronem jest kard.
Stefan Wyszyński. Wyjazd z Leżajska nastąpił rankiem 27 maja br. Tego dnia po przybyciu do Warszawy grupa z Leżajska zwiedziła
Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki,
potem Łazienki z Pałacem na Wodzie i amfiteatrem, słuchała śpiewu pawi, obserwowała próbę szekspirowskiego dramatu „Romeo i Julia”. Uczniowie leżajskiej „trójki” poznali też stadion „Legii”.
Z kolei 28 maja br. delegacja z leżajskiej
SP 3 w Uniwersytecie kard. S. Wyszyńskiego wzięła udział w uroczystościach ku czci
patrona swej szkoły. Zebrani wysłuchali wykładu prof. dr. hab. Andrzeja Gałki o wpływie
nauk patrona na wychowanie młodego człowieka. Dużym zainteresowaniem cieszył się
wyświetlony z tej okazji film „Świadectwo”
w reżyserii Pawła Woldana, po czym odbyła
się dyskusja panelowa na temat „Czy można być orłem szybującym w przyszłość Ojczyzny?” Ważnym momentem było rozstrzygnięcie konkursu dla szkół gimnazjalnych na
stronę internetową o patronie Stefanie Wyszyńskim. Nagrodę dla zwycięzców (Gimnazjum z Tokarni i Głogowa Małopolskiego)
stanowił wyjazd uczniów do Europarlamentu. Uczestnicy zlotu wzięli też dział w spektaklu „Zło na ławie oskarżonych” w wykonaniu
doktorantów Wydziału Filozoficznego UKSW

oraz mszy św., której przewodniczył ks. bp
Piotr Jarecki wraz z 30 księżmi. W celebrację
eucharystyczną włączeni zostali członkowie
delegacji z Leżajska.
Uczniowie odwiedzili też grób ks. kardynała w Katedrze św. Jana i złożyli kwiaty przed jego pomnikiem na Krakowskim
Przedmieściu.
Sponsorami wyjazdu byli: Urząd Miejski
w Leżajsku, Browar w Leżajsku, Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, Rada Rodziców SP
nr 3.

(ejr)



Komiksy i kreskówki
w Europie

Od września 2009 roku do maja 2011 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku
uczniowie klas IV–VI wraz z nauczycielami realizowali projekt „Komiksy i kreskówki
w Europie” w ramach Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, który został
sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.
Koordynator szkolny Joanna Mazurek
nawiązała współpracę ze szkołami z Grecji, Hiszpanii, Bułgarii i Turcji. Dzięki tej
współpracy powstał ów projekt, do którego dołączyli: dyrektor szkoły Elżbieta Dmitrowska-Kaduk, Jolanta Sanecka nauczyciel języka polskiego, Anna Trębacz nauczyciel informatyki, Barbara Koszmider nauczyciel języka polskiego i historii, Maciej Peszko nauczyciel języka angielskiego, Elżbieta
Wirska-Więcław nauczyciel matematyki oraz
Ewa Rejman pedagog szkolny. Celem planowanego partnerstwa było przedstawienie
europejskiego wymiaru historii komiksów
i kreskówek, poznanie charakterystycznych
dla danego kraju postaci z bajek, wymiana
informacji kulturowych, zwyczajów kulinarnych, poszerzanie wiedzy nt. flory i fauny,
przygotowanie przewodników, kalendarzy
z ważnymi uroczystościami. Projekt zakładał
również przedstawienie innym partnerom
codziennego życia całej społeczności szkolnej, poznanie podobieństw i różnic między
krajami. Ponadto uczniowie mieli okazję rozwijać swoje umiejętności językowe w trakcie
wykonywania zadań projektowych poprzez
tworzenie tekstów w języku angielskim czy
też indywidualne rozmowy z nauczycielami
z zaprzyjaźnionych szkół w ramach tygodnia

Comeniusa. Oprócz zdolności językowych
dzieci nabywały i poszerzały wiedzę z zakresu technologii informacyjnej poprzez tworzenie prezentacji multimedialnych, filmików oraz stron internetowych.
Przez dwa lata nauczyciele wraz z uczniami pracowali zgodnie z harmonogramem
działań. Na zajęciach lekcyjnych uczniowie
zgłębiali tajniki komiksów i kreskówek, poznawali ich historię, twórców, zasady tworzenia tekstów komiksowych, wykonywali prace w języku polskim i angielskim. Następnie uczniowie wykonywali albumy z postaciami komiksowymi i kreskówkowymi.
Prace przedstawiały bohaterów z polskich
komiksów i kreskówek, m.in. Koziołka Matołka, Kleksa, Kajko i Kokosza, Bolka i Lolka,
Reksia. Dzieci wymyślały również własne postacie. Uczniowskie prace zostały zgromadzone w dwóch albumach, które zaprezentowano w Hiszpanii i Polsce.
W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w wycieczkach śladem leżajskich zabytków, tworzyli własne przewodniki po
naszym mieście, brali udział w przestawieniu szkolnym pt. „Witajcie w świecie polskich kreskówek”, uczestniczyli w nakręceniu filmu o naszej szkole. Ponadto poznawali historię, tradycje i walory przyrodni-

W Atenach i Adanie

Wszyscy byli bardzo zadowoleni z serdecznego i miłego przyjęcia przez gospodarzy goszczących szkoły partnerskie. Pełni wrażeń i nowych doświadczeń wrócili do
swoich krajów i obowiązków. Wierzymy, że
współpraca i nici przyjaźni , które zawiązały
się w ramach Programu Comenius „Uczenie
się przez całe życie” zbliżyły kraje partner-

W ramach Programu Comenius „Uczenie
się przez całe życie”, w bieżącym roku szkolnym odbyły się dwa spotkania nauczycieli szkół biorących udział w projekcie „Komiksy i kreskówki w Europie”. Nauczyciele z SP3 udali się z wizytą do partnerskich
szkół w Atenach i tureckiej Adanie.

cze Leżajska. Efekty ich pracy były prezentowane przed całą społecznością szkolną na
specjalnie przygotowanych wystawach. Na
lekcjach poszerzali wiedzę na temat krajów
partnerskich. Nauczyciele organizowali zajęcia pozalekcyjne m.in. w Miejskiej Bibliotece
Publicznej, Nadleśnictwie Leżajsk. Działania
uczniów, wywiady, opinie były publikowane
w szkolnej gazetce „Guzik”.
Uczestnicy projektu wykonywali prace
różnymi technikami, pracowali w grupach
lub indywidualnie. Nauczyciele stosowali różnorodne metody aktywizujące, wykorzystywali tablicę interaktywną podczas zajęć. Upowszechnianie rezultatów odbywało
się poprzez publikację produktów na stronie internetowej utworzonej w ramach projektu, która również służyła koordynatorom
szkolnym do wymiany informacji, opinii,
spostrzeżeń, wdrażania pomysłów. Uczniowie w swojej pracy wykorzystywali technologię komputerową i informacyjną. Tworzyli prezentacje multimedialne, własne strony
internetowe, utrzymywali kontakt mailowy
z uczniami z krajów partnerskich.
Za udział w projekcie koordynator szkolny przygotował uczniom upominki w postaci gadżetów, tj. długopisy, ołówki, smycze, kubki z nadrukiem postaci komiksowej
oraz notesy.

Joanna Mazurek

Projekt „Komiksy i kreskówki w Europie”
realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3
w Leżajsku jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Wyłączną
odpowiedzialność za treść publikacji ponosi
wydawca. Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

skie i przyczyniły się do poszerzenia warsztatu pracy nauczycieli biorących udział w tym
projekcie. Natomiast uczniowie mieli możliwość poznania tych krajów poprzez wykonywanie zadań w ramach projektu oraz prowadzenie korespondencji mailowej ze swoimi rówieśnikami, zwłaszcza z Turcji.

(jm)

W dniach 11–16 marca br. delegacja naszej szkoły wyjechała do Grecji, do Aten. Kolejne spotkanie odbyło się w tureckiej Adanie, które trwało od 1 do 6 maja br. W skład
delegacji weszły następujące osoby: dyrektor szkoły Elżbieta Dmitrowska-Kaduk, koordynator projektu Joanna Mazurek oraz nauczyciele: Barbara Koszmider, Elżbieta Wirska-Więcław, Ewa Rejman oraz Anna Trębacz. W każdym spotkaniu uczestniczyły
delegacje z Bułgarii, Hiszpanii i Polski oraz
greccy lub tureccy gospodarze. Celem wizyt
było zapoznanie się z systemem kształcenia,
wymiana informacji kulturowych, a nauczyciele mieli okazję zwiedzić szkoły, jak również uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych
prowadzonych przez koleżanki i kolegów
nauczycieli z Grecji i Turcji.
W trakcie ostatniej wizyty nastąpiło podsumowanie projektu. Koordynatorzy dyskutowali o wynikach pracy oraz dalszych działaniach związanych z zamknięciem projektu.
Członkowie poszczególnych delegacji mieli
również okazję poznać stolicę Grecji, zwiedzić Adanę i okolice. Poznali kulturę i tradycję danych państw, zwiedzili Akropol, muzea
historyczne, uniwersytet, gdzie mogli obejrzeć prace studentów wydziału sztuk pięknych, odbyli wycieczkę do Kapadocji.
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 dzień za dniem
Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym – Leżajsk 2011 r.
19 kwietnia br. w Szkole Podstawowej
nr 3 w Leżajsku przy współudziale policjantów policji powiatowej, 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 –
2011.
W drodze eliminacji powiatowych wyłoniono laureatów turnieju wiedzy o przepisach ruchu drogowego oraz prawidłowym
zachowaniu się na drodze „niechronionych”
uczestników ruchu, jakimi są dzieci. Indywidualnie w kategorii szkół podstawowych
zwyciężył Krystian Poterek ze Szkoły Podstawowej w Grodzisku Dolnym, a w kategorii szkół gimnazjalnych Mateusz Budzyński z Gimnazjum w Kuryłówce. Natomiast
drużynowo zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym – opiekun Stanisław Stępnik i Gimnazjum w Kuryłówce –
opiekun Wiesław Gorący. Zwycięskie drużyny walczyć będą o miano najlepszych na
szczeblu wojewódzkim.
Corocznie organizowany turniej wiedzy
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym dla
najmłodszych użytkowników dróg cieszy się
dużym zainteresowaniem. W turnieju biorą
udział dzieci szkół podstawowych i gimna-

Zdolni, najzdolniejsi

zjalnych, które walczą o miano najlepszych
w kategorii wiedzy o przepisach ruchu drogowego oraz sprawdzają swoje umiejętności praktyczne w jeździe rowerem. Do pokonania mają miasteczko ruchu drogowego oraz tor przeszkód.
Serdeczne podziękowania składamy dla
Urzędu Miasta Leżajsk, Starostwa Leżajskiego, Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,
Urzędu Gminy Leżajsk, Grodzisko Dolne i Kuryłówka za pomoc finansową. Dzięki wsparciu finansowemu samorządów uczniowie
zdobyli wiele wartościowych nagród i zostali odpowiednio zmotywowani do dalszej a ranga konkursu z roku na rok staje się
coraz wyższa.

Kolejny raz uczniowie Zespołu Szkół
Technicznych im. T. Kościuszki otrzymali
„Stypendium dla uczniów uzdolnionych
w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, kształcących się
w szkołach ponad gimnazjalnych na terenie województwa podkarpackiego”.
Stypendystami w Zespole Szkół Technicznych zostali: Magdalena Hałaj 4 TG, Radosław Marcinowski 3 TE, Krzysztof Misiak 1TD
i Magdalena Walawender 4 TŻ.
Szczegółowe kryteria, zasady ubiegania
się i regulamin przyznawania tego stypendium umieszczone są na stronie www.wrota.podkarpackie.pl Pod uwagę brane były
wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia
w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, co najmniej 38 punktów z części matematyczno-przyrodniczej
egzaminu gimnazjalnego oraz dochód w rodzinie ucznia. Spośród 1114 uczniów szkół
ponad gimnazjalnych w woj. podkarpackim
stypendium otrzymały 732 osoby. Całkowita kwota stypendium wynosi 4200 zł i są to
pieniądze, które powinny być przeznaczone
na zakup pomocy naukowych, np. komputera, książek oraz opłacenie abonamentu za
Internet, kursów lub szkoleń.

(ef)

Oddaj książki do biblioteki, bo…

W związku z nieprzestrzeganiem regulaminu i terminowego zwrotu książek, Biblioteka Publiczna w Leżajsku tak jak wiele innych bibliotek ma zamiar skorzystać z usług
firm windykacyjnych.
Użytkownicy biblioteki przetrzymują książki, z których w tym czasie nie mogą korzystać
inni.
Biblioteki Publiczne są zawsze otwarte i wyrozumiałe dla swoich czytelników. W związku z tym biblioteka apeluje do wszystkich swoich dłużników o zgłoszenie się do placówek
w celu rozliczenia się z zaległości bez ponoszenia żadnych kar i kosztów do końca wakacji.
Po upływie tego terminu trzeba będzie nie tylko liczyć się z zapłaceniem kary, ale również
z przekazaniem sprawy do firmy windykacyjnej.
Warto zaznaczyć, że – jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna” – „wystarczy kilka książek, które zapomniałeś oddać do biblioteki, by twoje marzenia o kredycie na własne mieszkanie legły
w gruzach. Biblioteka może zgłosić zapominalskiego do Krajowego Rejestru Długów.

(jk)

Biegi uliczne „Uciekaj przed nałogiem”

26 maja br. Szkoła Podstawowa nr 3 wraz z Komendą Powiatową Policji w Leżajsku
przygotowała miejskie biegi uliczne pod hasłem „Uciekaj przed nałogiem”. Do udziału w biegach zaprosiliśmy uczniów z leżajskich szkół podstawowych. Ta impreza już
od kilku lat towarzyszy „Dniom Leżajska” w naszym mieście.
Przed godziną 10 rano stanęli na starcie uczniowie ze szkół podstawowych. Nauczyciele wychowania fizycznego J. Mach
i D. Domagała wraz z policją zabezpieczyli
miejsca, na które mieli wbiegać zawodnicy.
Uczniowie biegli w dwóch grupach. Najpierw trasę 1000 m szybko pokonały dziewczyny, później ulicami miasta przebiegli
chłopcy. Konkurencja była duża.
Wśród dziewcząt pierwsze na metę przybiegły: Caroline Wróbel z SP nr 3, Paulina Siwiec z SP nr 2 i Weronika Hejda z SP
nr 1. Chłopcy pokonali trasę równie szybko a pierwsze trzy miejsca zdobyli: Mateusz
Cieryt z SP nr 1, Tomasz Ostrowski z SP nr 2
i Damian Lipiec z SP nr 2.
Medalowi biegacze otrzymali puchary,
statuetki oraz pamiątkowe dyplomy z rąk
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Pana Burmistrza Leżajska, natomiast wszyscy uczestnicy biegu – zdrowe i smaczne
jabłka. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu biegów i zapraszamy za rok.

(ef)

Stypendyści w towarzystwie dyrektor ZST Haliny
Samko.

Każdy uczeń ma opiekuna dydaktycznego, który pomaga mu w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitoruje jego osiągnięcia edukacyjne. Opiekunami uczniów ZST, którzy otrzymali w bieżącym roku szkolnym takie stypendium są: M.
Śmiałek, A. Wiatrowicz, P. Dudek i M.TokarzZwolińska.
Celami stawianymi przed uczniami są: rozwijanie ich zainteresowań, poszerzanie wiedzy z matematyki, przyrody, przedmiotów
zawodowych oraz zachęcanie do związania
swojej przyszłości z naukami ścisłymi. Aby
osiągnąć powyższe cele uczniowie:  biorą
udział w konkursach matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych,  uczestniczą w wykładach na wyższych uczelniach,
 przygotowują prezentacje multimedialne,  odbywają kursy i szkolenia zdobywając różne certyfikaty, itp.
ZST umożliwia młodzieży osiąganie dobrych wyników w nauce oraz rozwijanie
zdolności i zainteresowań matematycznych, przyrodniczych i technicznych. Zdobyte przy okazji środki finansowe na pewno
będą dla uczniów motywacją poszerzania
swojej wiedzy i umiejętności. Wiele wskazuje na to, że na rynku pracy jest coraz większe
zapotrzebowanie na ludzi z wykształceniem
technicznym i zawodowym. Polskie uczelnie
potrzebują studentów na kierunkach przyrodniczych i inżynieryjnych.

(ab)

 konkurencje
Turniej powiatowy

Już po raz trzeci Leżajski Klub Kyokushin Karate zorganizował dla swoich
członków Powiatowy Turniej Karate.
Zawody odbyły się w sobotę, 11 czerwca 2011 r. w Gimnazjum Miejskim w Leżajsku. Uczestniczyło w nich 85 karateków z Leżajska, Nowej Sarzyny, Kuryłówki, Sarzyny,
Woli Zarczyckiej, Brzózy Królewskiej, Łętowni, Rudy Łańcuckiej, Jelnej i Giedlarowej.
Rywalizowano w czterech konkurencjach:
kata, kumite, walka w parterze i walka na
tarczach.
Wszystkie konkurencje wzbudziły duże
emocje wśród widzów i uczestników, ponieważ wzięli w niej udział najmłodsi ćwiczący
członkowie klubu. Sędzią głównym zawodów
był sensei Dariusz Burda 3 dan. Mamy nadzieję, że zorganizowana impreza przyczyniła się
do większej integracji zawodników i sympa-

Najmłodsi zawodnicy:
Piotr Buba i Julia Sajdłowska

Walka na Tarczach:
Grupa początkująca 1: 1 Damian Rączka, 2 Łukasz Grzywna,
3 Jakub Muskus; Grupa początkująca 2: 1
Seweryn Hrycyszyn,
2 Cyprian Hrycyszyn,
3 Kacper Potaczała;
Grupa początkująca
3: 1 Mikołaj Sroka, 2
Dawid Grzywna, 3 Mikołaj Buba; Grupa początkująca 4: 1 Filip Czubat, 2 Michał Malec,
3 Wojciech Jama; Grupa zaawansowana 1:
1 Paula Majder, 2 Anna Szczuka, 3 Maryla
Leszczak; Grupa zaawansowana 2: 1 Mate-

(25:21, 25:10). Pokonani spotkali się w pojedynku o trzecie miejsce, w którym po zaciętej walce zwyciężyli utytułowani siatkarze ze Strzyżowa 2:1. W meczu o złoty medal tym razem lepsi okazali się zawodnicy
z Rzeszowa, pokonując naszą drużynę SP nr
3 w Leżajsku 2:1 (25:13, 15:25, 15:10). Szkoła Podstawowa nr 22 Rzeszów została mistrzem województwa, a Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku wicemistrzem województwa w mini piłce siatkowej chłopców
na rok szkolny 2010/11.

Konkurs Piosenki
Anglojęzycznej

tyków leżajskiego klubu, a władzom samorządowym pokazała po raz kolejny, że Leżajski Klub Kyokushin Karate w istotny sposób
promuje sport i wartości z nim związane na
terenie powiatu leżajskiego.
Wyniki:
Walka w paterze: Grupa 1: 1 Mateusz
Gdański, 2 Mateusz Ner, 3 Dawid Grzywna
i Michał Szuba; Grupa 2: 1 Jakub Fusiarz,
2 Michał Grunt, 3 Jakub Talar i Rafał Burek;
Grupa 3: 1 Oskar Bąk, 2 Kewin Maczuga, 3
Jakub Rejman Jakub i Marcin Miś; Grupa 4:
1 Patryk Siwiec, 2 Łukasz Fleszar, 3 Kajetan
Walawski i Maciej Wittich; Grupa 5: 1 Łukasz
Grzywna, 2 Filip Czaban, 3 Seweryn Hrycyszyn i Szymon Michalski.
Kumite: Grupa zaawansowana 1: 1 Mateusz Ner, 2 Michał Szuba, 3 Julia Sajdłowska i Kacper Potaczała; Grupa zaawansowana 2: 1 Jakub Fusiarz, 2 Karol Tłuczek, 3 Dominik Wojdyło i Jakub Talar; Grupa zaawansowana 3: 1 Oskar Bąk, 2 Łukasz Fleszar, 3
Mikołaj Wojtusik i Patryk Siwiec; Grupa zaawansowana 4: 1 Beniamin Szczuka, 2 Filip
Czaban, 3 Wiktor Waliłko i Kajetan Walawski;
Grupa zaawansowana 5: 1 Paula Majder, 2
Maryla Leszczak, 3 Anna Szczuka i Magda
Zielińska; Grupa początkująca 1: 1 Mikołaj
Sroka, 2 Mateusz Gdański, 3 Arkadiusz Kuraś i Dawid Grzywna; Grupa początkująca
2: 1 Tomasz Szuba, 2 Michał Grunt, 3 Mikołaj
Buba i Michał Malec; Grupa początkująca
3: 1 Marcin Miś, 2 Sebastian Łuczak, 3 Jakub
Muskus i Adam Fastnacht; Grupa początkująca 4: 1 Łukasz Grzywna, 2 Adrian Węglarz,
3 Seweryn Hrycyszyn i Cyprian Hrycyszyn.
Kata: Grupa zaawansowana 1: 1 Maryla
Leszczak, 2 Anna Szczuka, 3 Kajetan Walawski; Grupa zaawansowana 2: 1 Oskar Bąk,
2 Łukasz Fleszar, 3 Rafał Burek; Grupa zaawansowana 3: 1 Karol Maczała, 2 Bartosz
Tłuczek, 3 Karol Tłuczek; Grupa zaawansowana 4: 1 Klaudia Leja, 2 Emilia Goc, 3 Oliwia Paszek; Grupa początkująca 1: 1 Łukasz
Grzywna, 2 Marcin Miś, 3 Daniel Rączka.

usz Ner, 2 Jakub Fusiarz, 3 Dominik Wojdyło;
Grupa zaawansowana 3: 1 Łukasz Fleszar,
2 Oskar Bąk, 3 Hubert Fleszar.
Zawody zostały zrealizowane z pomocą
Urzędu Miejskiego w Leżajsku, za co serdecznie dziękujemy.

Wicemistrzowie
województwa

(db)

25 maja br. w Zespole Szkół w Podegrodziu k. Dębicy odbył się Finał Wojewódzkich Igrzysk w mini piłce siatkowej chłopców, który kończył całoroczne zmagania
siatkarzy z ponad 800 szkół podstawowych z województwa podkarpackiego.
Srebrne medale zdobyli uczniowie SP nr
3 w Finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini piłce siatkowej
chłopców.

(dd)

20 maja br. w Szkole Podstawowej nr 3
w Leżajsku odbył się Międzyszkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej dla szkół
podstawowych.
W konkursie wzięli udział uczniowie ze
wszystkich leżajskich szkół jak również
uczniowie z SP w Starym Mieście. Jak co
roku uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom wokalny i językowy. Po konkursie, jury
w składzie: Marta Grabarek, Konrad Horoszko oraz Andrzej Pieczonka udało się na naradę, aby wyłonić najlepszych wokalistów.
Miejsce pierwsze zdobyła Mirosława Kowal, uczennica klasy szóstej z SP nr 3, miejsce drugie uzyskała Katarzyna Burda, uczennica klasy szóstej z SP nr 1 i miejsce trzecie
zajęła Anna Rejman, uczennica klasy czwartej z SP nr 3. Jury również przyznało wyróżnienie Karolinie Puci z klasy czwartej z SP
nr 3. Laureaci otrzymali nagrody w postaci kursów językowych oraz słowników językowych, które były sponsorowane przez
kierownika szkoły językowej PROMAR Martę Grabek oraz przedstawicieli wydawnictwa językowego LONGMAN w Rzeszowie.
Zgodnie z tradycją konkursu nagrodzone
uczennice ponownie zaprezentowały swoje umiejętności przed publicznością. Organizatorami konkursu byli Joanna Mazurek
i Maciej Peszko.

(ab)

Igrzyska otworzył prezes Podkarpackiego SZS w Rzeszowie Jacek Bigus. Na początek SP 22 Rzeszów wygrał z MZS Strzyżów
2:0, natomiast w drugim meczu podopieczni Jana Macha w składzie: M. Karakuła, M.
Stopyra, R. Łabuda, T. Sarzynski, M. Mach,
M. Krzyżak, P. Zagaja, J. Sitkowski, B. Sierżęga pokonali gospodarzy zawodów, ubiegłorocznych finalistów Wojewódzkich Igrzysk
w piłce siatkowej – zespół z SP Gumniska 2:0
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 sport
Siatkarze i siatkarki SP nr 3 w Leżajsku
mistrzami województwa
7 czerwca w hali V LO Rzeszowie odbywał się finał mistrzostw województwa w mini piłce siatkowej chłopców oraz 11 czerwca w Nowej Dębie – finał dziewcząt.
Duży sukces odnieśli podopieczni Jana Macha, zawodnicy UKS „Trójka” Leżajsk w roczniku
1999 (klasy V) w grach trójkowych: Michał Krzyżak, Piotr Zagaja oraz Jakub Sitkowski po pokonaniu MOSiR Jasło 25:8, UKS Siódemki Rzeszów
25:3 oraz Resovii Rzeszów 25:23. Zdobyli oni złote medale, mistrzostwo województwa oraz nagrody dla szkoły w postaci sprzętu sportowego.
We wrześniu wystąpią w wielkim finale Ogólnopolskiego Turnieju Kinder plus Sport w Zabrzu,
którego główną nagrodą będzie wyjazd na zagraniczną imprezę w siatkówce.
Bardzo dobrze spisał się drugi zespół z „Trójki”
w składzie: Michał Majcher, Bartek Sierżęga oraz
Tomek Więcław, którzy zdobyli brązowe medale i prawo gry w turnieju barażowym dającym
awans do wielkiego finału.
Starsi koledzy z rocznika 1998 w składzie:
Marcin Karakuła, Michał Stopyra, Tobiasz Sarzyński, Michał Krzyżak oraz Bartek Sierżęga
zdobyli wicemistrzostwo województwa w finale ulegając Resovii Rzeszów 25:21.
Najmłodsze siatkarki w roczniku 1999 (klasa
IV) – podopieczne Daniela Domagały, rywali-

zowały w turnieju finałowym w Nowej Dębie.
W kategorii tej występowały dwa zespoły z SP3.
Rywalizacja toczyła się w dwóch grupach grając
jednego seta do 25 pkt. Oba zespoły wygrywając w swoich grupach (bez porażek) awansowały do półfinału, w którym spotkały się z zespołami SP3 Tarnobrzeg i SP Góra Ropczycka. W półfinałach zespoły z Leżajska były poza zasięgiem
rywalek pokonując je 25:8 i 25:18 i w ten sposób sprawa awansu do Ogólnopolskiego Turnieju Kinder plus Sport Zabrze 2011 stała się
wewnętrzną sprawą siatkarek z „Trójki”. W finale w bezpośredniej rywalizacji lepszy okazał się zespół w składzie: Gabriela Grylowska,
Nina Wojnar pokonując 25:18 parę Sara Kosiarska i Sabina Franus, tym samym zdobywając
złote medale i mistrzostwo województwa oraz
bezpośredni awans do Zabrza. W walce o trzecie miejsce (brązowy medal) lepszy okazał się
zespół z Góry Ropczyckiej pokonując SP3 Tarnobrzeg 25:16.
Zawody rozgrywane były pod patronatem
Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Rzeszowie i kończyły całoroczne
zmagania w mini siatkówce dziewcząt i chłopców.

Karatecy w Padwie

W sobotę, 28 maja br. we włoskiej Padwie
odbyły się XXV Mistrzostwa Europy w Karate Kyokushin, największej organizacji, jaką
jest International Karate Organization (IKO).
W mistrzostwach udział wzięło 180 zawodników z 20 państw w tym reprezentujący Polskę zawodnicy Leżajskiego Klubu Kyokushin
Karate (LKKK).
Start we „włoskich mistrzostwach” był pierwszym nie tylko dla zawodników reprezentujących nasz miejscowy klub ale pierwszym występem w zawodach tej rangi w całej 19-letniej
historii klubu.
W zawodach uczestniczyli najlepsi karatecy
z całej Europy a niektórzy, jak np. Hiszpan Alejandro Navarro, to wielokrotni mistrzowie Europy i świata. Dla wielu utytułowanych zawodników właśnie zawody w Padwie były najważniejszymi w tym sezonie, gdyż były jednocześnie
europejskimi eliminacjami do mistrzostw świata, które w listopadzie bieżącego roku odbędą
się w stolicy Japonii (kolebce karate) Tokio.
Leżajski klub w tych najważniejszych dla karateków ze „starego kontynentu” zawodach reprezentowali: Iwona Turosz, Marcin Olszowy,
Krzysztof Zając i jako sędzia międzynarodowy
sensei Dariusz Burda.

(jm)

Polacy wywalczyli w sumie 12 medali – 4 złote, 4 srebrne oraz 4 brązowe. Choć młodych leżajskich karateków nie było w gronie Polaków
nagrodzonych medalami to jednak bezcenny
wydaje się sam start w zawodach tej rangi. Doświadczenie, jakie zdobyli w konfrontacji z najlepszymi zawodnikami w Europie a czasem i na
świecie, zaowocuje z pewnością w przyszłości.
Na kolejnych zawodach przeciwnikiem nie będzie już stres związany ze startem w zawodach
tej rangi czy świadomość startu w jednym turnieju z tyloma sławami karate, o których kiedyś
tylko się słyszało lub czytało, a dziś trzeba stanąć
do walki na macie. Ale jak widać po dorobku
medalowym polskiej ekipy, ze wszystkimi można konkurować i wygrywać.
Start w Mistrzostwach Europy nie byłby możliwy, gdyby nie kwalifikacja naszych zawodników na Międzynarodowych Mistrzostwach Węgier, dobre relacje sensei Dariusza Burdy z władzami IKO w tym z Prezydentem International
Karate Organization Shokei Matsui i wypracowana przez lata pracy mocna pozycja Leżajskiego
Klubu Kyokushin Karate. Wyjazd na zawody
został zrealizowany dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego w Leżajsku, Starostwa Powiatowego w Leżajsku oraz Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, za co serdecznie dziękujemy.

(kk)
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Półfinał Mistrzostw
Polski Kadetów

Pechowo zakończył się półfinał MP Kadetów dla siatkarzy „Feniksa”, którym zabrakło seta do awansu do finałów. Nasi siatkarze słabo rozpoczęli turniej od porażki z zespołem MOS WOLA Warszawa 0:3. Niestety
stres sparaliżował naszych zawodników i gra
była bardzo „szarpana”. Drugi dzień turnieju wyglądał zupełnie inaczej i nasi siatkarze
zagrali dobry mecz wygrywając w stosunku 3:1 z zespołem z Gorzowa. W ostatnim
dniu turnieju przed meczem z MDK Warszawa sytuacja w tabeli wyglądała tak, że zwycięstwo dawało nam awans. Mecz był świetnym widowiskiem. Trwał przeszło dwie godziny i niestety zakończył się wynikiem 3:2
dla przeciwnika. W decydującym secie zabrakło sił naszym zawodnikom i po końcowym gwizdku długo musieli się regenerować by opuścić halę.
W ostatecznej klasyfikacji Mistrzostw Polski nasz klub zajął miejsca 9-12, będąc najmniejszym klubem i jedynym, który nie prowadzi sekcji seniorów. Jest to nasz ogromny sukces, ale niedosyt pozostaje. Czterech
siatkarzy otrzymało propozycję gry w klubach z Warszawy i mamy nadzieję, że będą
kontynuować karierę siatkarską. Życzymy im
w przyszłości gry w reprezentacji Polski.

Skład zespołu:
Patryk Sadlej – przyjmujący, kapitan zespołu (zawodnik, który przez trzy lata trenowania nie opuścił ani jednego treningu
i meczu) – propozycja gry w klubie METRO
Wawszawa, Damian Zygmunt – środkowy
(atakujący) – propozycja gry w klubie METRO Warszawa i MDK Warszawa, Piotr Trojan – środkowy – propozycja gry w klubie
METRO Warszawa i MDK Warszawa, Wojciech Bałut – przyjmujący – propozycja gry
w klubie METRO Warszawa, Paweł Szlajnda
– rozgrywający, Jacek Zygmunt – atakujący, Łukasz Hanus – libero, Kamil Siedlecki
– rozgrywający, Jakub Wójcik – przyjmujący, Marcin Kania – środkowy, Przemysław
Starzak – atakujący.
Trener: Janusz Zygmunt.

Koniec rozgrywek sezonu 2010/2011

LTS Feniks bardzo dziękuje za pomoc
w organizacji turnieju wszystkim sponsorom i osobom prywatnym, które były zaangażowane w to, by impreza miała odpowiednią oprawę. W szczególności dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Leżajsku za
przyznanie nam specjalnej dotacji na pokrycie kosztów organizacji półfinału Mistrzostw
Polski.
Klub ogłasza nabór do zespołu młodzików, który będzie brał udział w rozgrywkach
w sezonie 2011/2012. Poszukujemy chłopców z roczników 1997-1998 z Leżajska i okolic. Zajęcia rozpoczniemy obozem sportowym dochodzeniowym 22 sierpnia br.
Kontakt telefoniczny w sprawie naboru:
601 574 720.

(jz)

Końcowa tabela rozgrywek
IV Ligi Podkarpackiej

Zwycięski finisz „Pogoni”
Dobiegły końca rozgrywki piłkarskie sezonu 2010/2011.
Leżajska Pogoń, występując w IV Lidze Podkarpackiej, wspaniałym finiszem odbiła się
od dna tabeli, zajmując w końcowej klasyfikacji 10. miejsce, dające jej prawo uczestnictwa
w rozgrywkach IV Ligi w nowym sezonie 2011/2012.
W rundzie jesiennej leżajska drużyna odniosła tylko 2 zwycięstwa, 8 meczy przegrała i 5
zremisowała, uzyskując jedynie 11 punktów i jedno z ostatnich miejsc w tabeli.
Pod koniec rundy jesiennej obowiązki trenera przejął Marek Kogut, który prowadził drużynę do połowy rundy wiosennej. Po jego odejściu – na 7 kolejek przed końcem rozgrywek
zastąpił go Robert Kurosz – bramkarz Pogoni. Od tego momentu zaczęła się zwycięska passa drużyny. Na pozostających do rozegrania 7 meczów Pogoń wygrała 5 spotkań, 1 przegrała i 1 zremisowała. W sumie w rundzie wiosennej leżajski zespół odniósł 7 zwycięstw, 5
meczów zremisował i doznał 3 porażek, zdobywając 26 punktów.
Zdobyte punkty a przede wszystkim zwycięski finisz dał drużynie 10. miejsce w tabeli
i utrzymanie się w IV Lidze.
Życzymy naszym chłopcom rozgrywania dobrych a przede wszystkim zwycięskich meczy w nowym sezonie piłkarskim.

(em)

Fot. Toma

1. ZACZERNIE

30 56 50–23

2. STRUMYK Malawa

30 54 35–24

3. CZARNI Jasło

30 51 39–25

4. JKS JAROSŁAW

30 49 40–21

5. RZEMIEŚLNIK Pilzno

30 48 38–26

6. WISŁOKA Dębica

30 45 42–35

7. PIAST Tuczępy

30 45 37–26

8. CRASNOWIA

30 43 43–36

9. ORZEŁ Przeworsk

30 41 42–38

10. POGOŃ Leżajsk

30 37 27–20

11. STAL Nowa Dęba

30 37 32–36

12. ŻURAWIANKA

30 36 21–46

13. SOKÓŁ Nisko

30 35 33–40

14. KOLBUSZOWA

30 33 28–47

15. LECHIA Sędziszów

30 30 32–49

16. KAŃCZUGA

30 14 22–69

Awans: Zaczernie i Strumyk.
Spadek: Sokół, Kolbuszowa, Lechia i Kańczuga.
IV Ligę w nowym sezonie piłkarskim uzupełnią: Stal Mielec (spadek z III Ligi) oraz Resovia II, LZS Turbia, Cosmos Nowotaniec,
Czuwaj Przemyśl i Igloopol Dębica (awans
z klas okręgowych odpowiednio: Rzeszów,
Stalowa Wola, Krosno, Jarosław i Dębica).
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 zdrowie i uroda

Smaki na lato

Możemy już rozkoszować się smakiem
owoców i warzyw lata. Tylko wybierać
w smakach, aromatach i kolorach. Raz coś
na słodko, potem dla odmiany łagodnie,
kwaśno lub wręcz pikantnie. Na straganach można kupić młode buraczki, cebulki, marchewki, selery, rabarbar, truskawki i czereśnie.
Wiemy o wielu zaletach owoców i warzyw
i to, że najlepiej spożywać je na surowo. Prawidłowo przetworzone lub przyrządzone
w potrawach, nie tracą wiele ze swych wartości odżywczych. Łączone z innymi produktami, stanowią dla organizmu niezbędną porcję witamin, soli mineralnych, pektyn,
kwasów organicznych i wielu substancji biologicznie czynnych.
Botwinka – zawiera sole mineralne; potas, żelazo, fosfor, witaminy C, z grupy B, karoteny, antocyjany. Ma właściwości oczyszczające, zwiększa odporność i poprawia krążenie, a w organizmie ma silne działanie zasadotwórcze.
Seler naciowy, zmniejsza ciśnienie tętnicze, obniża poziom cholesterolu, chro-

ni przed rakiem i zawałem serca. Jest nisko
kaloryczny, ma właściwości oczyszczające
organizm, często stosowany jest w dietach
odchudzających, pobudza przemianę materii, a także kojąco wpływa na system nerwowy.
Rabarbar, ma witaminy C, E, karoten,
kwas foliowy, sole mineralne: magnez, fosfor, potas, żelazo i wapń. Ma właściwości
oczyszczające organizm, przeciwdziała zaparciom, a jego kwaśny smak sprawia, że
potrawy z niego sporządzone są orzeźwiające.
Truskawki, czereśnie, wiśnie czy agrest
doskonale sprawdzają się jako składniki
ciast kruchych, drożdżowych, biszkoptowych, z dodatkiem lub bez galaretek, mas
i kremów. Rabarbar dostępny jest przez całe
lato, a dzięki swojemu smakowi, często wykorzystywany jest do pieczenia ciast. Z selera naciowego, botwinki można przygotować
ciekawe w smaku letnie sałatki, spożywane
osobno z pieczywem lub jako uzupełnienie
innych potraw.

Sałatka z botwinką

Składniki: 2 pęczki botwinki, 2 pomidory, 3 jaja, 1 cebulka, 1 awokado, czarne oliwki z zalewy – 2 szklanki. Sos: oliwa – 3 łyżki,
sok z cytryny – 2 łyżki, sól, pieprz do smaku, do dekoracji – szczypiorek lub starty parmezan.
Wykonanie: Łodygi botwinki dokładnie umyć, odciąć liście, pokroić w kawałki.
Małe buraczki umyć, obgotować w łupince ok. 10 minut. Jaja ugotować na twardo,
ostudzić. Cebulkę, awokado, umyć, obrać,
pokroić w kostkę, oliwki osączyć, przekroić na połówki. Ostudzone buraczki obrać
i drobno pokroić. Przygotować sos z oliwy,
soku z cytryny, doprawić solą i pieprzem do
smaku. Wszystkie składniki połączyć i zalać
w morskich głębinach, muszą pochłonąć ogromne ilości promieni słonecznych i wytworzyć z ich
energii mnóstwo życiodajnych związków. Dlatego są „wyposażone” w średnio dziesięć razy więcej białek, minerałów i witamin niż rośliny lądowe. To dzięki temu mają zdolność napinania skóry, rozjaśniania cery i kojenia podrażnień. Żaden

Złoto podwodnego królestwa

Algi czyli wodorosty albo jak kto woli glony zrobiły zawrotną karierę w kosmetyce.
Często nazywa się je mokrym złotem, bo mają dziesięć razy więcej składników odżywczych niż jakikolwiek inny kosmetyk naturalny.
W krajach Orientu i basenu Morza Środziemnego kobiety od stuleci używały wodorostów
do pielęgnacji wysuszonego skwarnym słońcem ciała, ponieważ wierzyły, że drzemią w nich
moce morza. Wielkie algi były ozdobą pałacu i strażniczkami urody mitologicznej bogini
morskiej Tetydy, która była tak piękna, że pragnęli jej wszyscy bogowie Olimpu. W tej przekazywanej z pokolenia na pokolenie legendzie
tkwi głęboka mądrość.
Najnowsze odkrycia naukowe potwierdziły, że
wodniste wnętrze komórek glonów bardzo przypomina ludzką cytoplazmę komórkową. To dlatego nasz organizm o wiele łatwiej przyswaja substancje w nich zawarte niż wyciągi z roślin lądowych. Poza tym wodorosty, jako jedyne organizmy na Ziemi, zawierają aosainę – substancję,
która nie dopuszcza do zanikania włókien sprężystych skóry, opóźniając w ten sposób starzenie
się. A chroniący algi przed wysychaniem śluz używany jest do produkcji balsamów i kremów silnie nawilżających ciało. Żeby algi mogły przeżyć
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preparat kosmetyczny nie potrafi tak odtruć, dotlenić i ujędrnić ciała, jak zwykłe wodorosty.

Podaruj mi trochę morza
Do kąpieli, masek i okładów najlepiej używać
alg zmikronizowanych (zmielonych na proszek),
bo dzięki temu ich biologiczna energia jest całkowicie wykorzystana, a one same lepiej wnikają do wnętrza komórek ciała. Takie morskie seanse przydadzą się zwłaszcza tym, którzy dużo
czasu spędzają w suchych pomieszczeniach,
mieszkają w skażonych spalinami miastach
i żyją w ciągłym stresie. Z zabiegów można skorzystać w salonie kosmetycznym lub przeprowadzić je samodzielnie w domu. Preparaty z alg
dostaniesz w sklepach natury w dwóch postaciach – jako zmieloną masę lub suszone.

Morskie recepty

Chłód wodnej toni

Weź:  4 łyżeczki kefiru,  łyżeczkę sproszkowanej spiruliny i chlorelli.

sosem, schłodzić. Po wierzchu posypać posiekanym szczypiorkiem lub startym parmezanem.

Sałatka z selera naciowego
z kurczakiem

Składniki: podwójny filet z kurczaka,
przyprawa curry,1 puszka ananasa, 1 puszka kukurydzy, 3–4 liście selera naciowego,
1 por, 10 dag sera żółtego, majonez – 3 łyżki, olej do smażenia, sól, papryka słodka
w proszku do smaku.
Wykonanie: Filety umyć, osuszyć, pokroić w kostkę, posypać przyprawą curry, zostawić na ok. pół godziny w chłodnym miejscu. Ananas, ser żółty pokroić w kostkę, seler i pory umyć, osuszyć, pokroić w paseczki.
Kukurydzę osączyć z zalewy. Mięso obsmażyć na oleju do miękkości, osączyć z tłuszczu i ostudzić. Połączyć wszystkie składniki. Majonez przyprawić odrobiną soli i papryki, polać sałatkę (część majonezu można zastąpić śmietaną lub jogurtem). Sałatka smakuje również w wersji bez kurczaka,
zamiast którego dodaje się 2–3 jajka gotowane na twardo.

Sałatka z czereśniami

Składniki: kilka liści sałaty, 30 dag czereśni, 4 pomidory średniej wielkości, kilka listków świeżej bazylii, po łyżce soku z cytryny i oliwy.
Wykonanie: Liście sałaty starannie opłukać, osuszyć, ułożyć na talerzu. Pomidory
i czereśnie dokładnie umyć, osączyć. Pomidory podzielić na ósemki, czereśnie na połówki, usunąć z nich pestki. Kawałki pomidorów i czereśni ułożyć na liściach sałaty.
Sok z cytryny i oliwę dokładnie wymieszać,
skropić sałatkę, przybrać listkami bazylii. Podawać schłodzoną np. z paluszkami.
Wymieszaj składniki w mikserze i rozsmaruj na spalonej słońcem skórze, także na twarzy i dekolcie. Zmyj po 15 minutach. Maseczka
chłodzi, leczy poparzenia słoneczne i uszkodzenia skóry.

Zielona młodość
Weź:  1 łyżeczkę śmietany kremówki,  1 łyżkę oliwy,  kilka liści świeżej morskiej sałaty.
Dokładnie zmiksuj składniki. Rozprowadź na
twarzy, szyi i dekolcie, zmyj po 30 minutach.
Maseczka utrzymuje jędrność skóry i odżywia.
Stosuj dwa razy w tygodniu.

Kąpiel rusałki
Weź  1 opakowanie suchego morszczynu.
Morszczyn wrzuć do 1/2 litra wrzątku i parz
10 minut pod przykryciem. Wlej do wanny z gorącą wodą i kąp się trzy razy w tygodniu. Schudniesz, a skóra znacznie się wygładzi i ożywi.

Brunatny piling do rąk
Weź:  1 łyżeczkę suchego morszczynu.
Zmiel morszczyn w młynku do kawy. Dodaj
kilka kropli wody. Rozsmaruj na dłoniach i energicznie pocieraj przez 15 sekund. Opłucz ręce
chłodną wodą i nałóż krem nawilżający.

Mech na lśniące włosy
Weź:  1 łyżeczkę suchego morszczynu,  1 łyżeczkę wyciągu z mchu irlandzkiego,  1żółtko,
1 łyżeczkę oliwy.
Wymieszaj wyciąg z mchu irlandzkiego z oliwą, dodaj żółtko i dokładnie nałóż na włosy.
Zmyj po godzinie. Włosy stają się błyszczące,
miękkie i lepiej się układają.

 szachy



Dziecko za kierownicą
swojego roweru?

Nikomu nie udało się skonstruować robota, który opanowałby skomplikowane czynności jednoczesnego pedałowania, utrzymywania równowagi,
omijania przeszkód, orientacji co do kierunku jazdy,
a dziecko to potrafi. Albo wkrótce będzie!

Pierwszy rowerek ma wyrobić w dziecku odruch pedałowania i sterowania. Doświadczenie przeniesienia ruchu kręcących się nóżek na ruch postępujący jest tak fascynujące,
że maleństwo, które ledwie nauczyło się chodzić, jest w stanie z pasją długi czas jeździć w tę i z powrotem choćby po
korytarzu mieszkania. Możliwość wpływu na kierunek jazdy również jest nowym odkryciem dla malucha wożonego
do tej pory w wózku.
Pierwszy rower
Pierwszy w życiu pojazd napędzany siłą własnych mięśni powinien być stabilny, mieć trzy lub cztery koła, nisko
ustawione siodełko pozwalające na samodzielne wsiadanie i zsiadanie oraz łatwy dostęp do kierownicy. Małe rowerki nie nadają się do jazdy po miękkim i nierównym terenie,
również nóżki dziecka nie są przystosowane do obciążeń,
których wymagałby przejazd przez piasek lub podjazd pod
małą nawet górkę. Dobrym miejscem na spacer z dzieckiem
na rowerze jest płaski, równy plac bez wysokich krawężników, najlepiej blisko domu. Długie trasy lub robienie zakupów z maluchem na rowerze kończą się tym, że mama lub
tata wracają z nich, niosąc rower, torbę z zakupami i trzymając dziecko za rękę.
Jak się pozbyć tych kółek?!
Około czwartego roku życia i po przepedałowaniu jednego lub dwóch sezonów na stabilnym pojeździe przychodzi czas, kiedy małemu rowerzyście zaczynają przeszkadzać
dodatkowe kółka. To one, uniemożliwiając przechylanie się
na zakrętach, powodują wywrotki przy większych prędkościach, sprawiają, że tylne koło „buksuje” w powietrzu na
nierównym terenie. Placyk przy piaskownicy przestaje już
dziecku wystarczać. Oznacza to, że przyszedł czas nauki jazdy na dwóch kółkach. Jeżeli rowerek dziecka wyposażony
był w dokręcane boczne kółka, można podnieść je o kilka
centymetrów, tak żeby pojazd opierał się raz na jednym, raz
na drugim. Jadący doświadcza wtedy stanu braku równowagi, co wymusza odruch korygowania ruchem kierownicy
lub balansowaniem ciała. Jeśli nie uda się utrzymać równowagi, rower wraz z jeźdźcem bezpiecznie opiera się na jednym z bocznych kółek. Podczas tych krótkich odcinków przejeżdżanych na dwóch kółkach przedszkolak wyraźnie odczuwa, iż w ten sposób jedzie się bardziej płynnie, mniejsze są
opory toczenia oraz że nie ma hałasu robionego przez dodatkowe koła. Stosując tę metodę nauki jazdy, należy jednak
uważać, żeby dziecko nie przyzwyczaiło się do tego, że każde zachwianie kończy się podparciem i nie zaniechało aktywnego utrzymywania równowagi. Nadal też boczne kółka utrudniają jazdę na zakrętach.
Metoda kija bez marchewki...
Popularną metodą nauki jazdy na jednośladzie jest stosowanie kija (np. drewnianego od szczotki) przymocowanego do górnej części tylnego widelca roweru. Towarzyszący

dziecku dorosły trzyma za jego koniec, powstaje w ten sposób dźwignia uniemożliwiająca upadek. Taki sposób, chociaż wygodny dla rodziców i bezpieczny dla pociech, opóźnia jednak naukę samodzielnych reakcji na przechyły, gdyż
każdy jest kontrolowany z zewnątrz. Można próbować puszczać kij na prostych odcinkach, pozwalając dziecku na samodzielną jazdę. Warto wtedy uprzedzić początkującego rowerzystę, że jest to działanie celowe i służy nauce jazdy. Inaczej dziecko może poczuć się zaskoczone, przestraszyć się
i zniechęcić.
Opuść siodełko
Szybciej nauczymy naszą pociechę jazdy na dwóch kółkach, zabierając ją na kolejny spacer ze specjalnie przygotowanym rowerkiem. Opuszczamy mianowicie siodełko, tak
żeby całe stopy dziecka opierały się na ziemi, oraz odkręcamy pedały (pamiętajmy, że lewy pedał posiada lewy gwint).
Na skonstruowanej w ten sposób maszynie do chodzenia
dziecko uczy się utrzymywać równowagę odpychając się nogami od podłoża i w miarę możliwości wydłużając odcinki
przejeżdżane bez podparcia. Może ono bez problemu ćwiczyć skręty, omijanie przeszkód, zawracanie i inne manewry.
W żadnym wypadku nie można pozwolić na zjazdy ze stromych pochyłości. Gwałtowne przyspieszenie powoduje bowiem utratę kontroli nad pojazdem i najczęściej kończy się
upadkiem. Jeśli widzimy, że przedszkolak nauczył się utrzymywać równowagę skrętami kierownicy i ustawieniem ciała, łączymy tę umiejętność z wcześniej opanowaną sztuką
pedałowania. Po przykręceniu pedałów nie powinny wystąpić problemy z jazdą na dwóch kółkach, gdyż łatwiej utrzymać równowagę właśnie pedałując.
Nareszcie prawdziwy rower!
Pierwszy rowerek jednośladowy powinien posiadać
„miękkie” przełożenie ułatwiające ruszenie z miejsca, które jest stosunkowo trudnym elementem technicznym dla
początkującego rowerzysty. Takie przełożenie uniemożliwia również rozwinięcie dużej prędkości, co zmniejsza skutki
upadków. Najlepsza dla dziecka jest wyprostowana pozycja
na rowerze. Ułatwia obserwację drogi, zapewnia prawidłową postawę ciała oraz umożliwia pewny chwyt kierownicy.
Na razie ręce mają zajmować się sterowaniem, nie instalujemy więc hamulców z dźwignią ręczną, lecz hamulec uruchamiany wstecznym ruchem pedałów. W miarę nabierania przez dziecko wprawy i przystosowania mięśni nóg do
obciążeń podczas „kręcenia”, można założyć tylne koło łańcuchowe o mniejszej ilości zębów. Pozwólmy pociechom na
samodzielne upiększanie swojego pojazdu, oklejanie kolorowymi nalepkami, zakładanie trąbek, koralików na szprychy i innych ozdób, o ile nie przeszkadzają one podczas jazdy. Pamiętajmy też, że dzieci rosną, więc przynajmniej raz
w sezonie trzeba będzie podnieść nieco wsporniki siodełka
i kierownicy, pamiętając, iż pozycja rowerzysty ma być wyprostowana, a jego stopy powinny swobodnie dosięgać ziemi. Spacery pieszo-rowerowe mogą teraz być zastępowane
przez wspólne rodzinne przejażdżki. Dostosowane do tempa i umiejętności dziecka, sprawiające przyjemność, mogą
służyć nauce bezpiecznego poruszania się na rowerze, dyscypliny jazdy w grupie i partnerstwa, co przyda się podczas
przyszłych wspólnych większych wypraw.
Jak się poruszać
z małym rowerzystą?
Często spotykamy dorosłych i dzieci na przejażdżce rowerowej i bardzo często można zauważyć kolejność najpierw
rodzic a potem dziecko. Takie poruszanie się jest niepoprawne. Nie mamy żadnej kontroli nad dzieckiem ani wzrokowej
ani komunikacji słownej, nie jesteśmy w stanie kontrolować
jego zachowania podczas jazdy nie zauważymy jego upadku w razie wywrotki. Na każdej wyprawie rowerowej dziecko powinno jechać pierwsze, wówczas rodzic widzi i może
w razie potrzeby zareagować.
Zwracajcie uwagę drodzy rodzice na rozwiązane buty
i wiszące sznurówki, które mogą wkręcić się w zębatkę oraz
długie i szerokie nogawki w spodniach, które również mogą
spowodować upadek. Każde dziecko może nauczyć się jeździć na rowerze. My, rodzice, możemy sprawić, że nauka będzie rozwijać się harmonijnie, bezstresowo i jak najmniej
boleśnie. Okres wakacji może być wspaniałym czasem nauki szczęśliwego życia spędzonego razem z rodziną. Na rozpoczynający się właśnie okres wakacji życzę wszystkim udanego aktywnego wypoczynku.

Witam w kolejnym wydaniu BM. Okres
wakacji to możliwość większego pogłębienia teorii szachowej, niezwykle potrzebnej
gdy rozgrywamy partię szachową. Dlatego
też polecam sprawdzenie swoich szachowych umiejętności rozwiązując kolejne zadania szachowe.
Powodzenia!!!
Wszystkim najmłodszym szachistom życzę udanych wakacji!!!
Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe)
Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z ostatniego kącika
szachowego w BM
Zad. 1 Wa3+, b:a3, b3 – mat, zad. 2
Hf7+, H:f7, e:f7 – mat, zad. 3 He1+, W:e1,
g3 – mat zad. 4 Hg6+, S:g6, h:g4 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz
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 na ryby

Wyniki zawodów
z okazji Dni Leżajska
„Floryda”, Leżajsk 29 maja 2011

Nieodłącznym elementem obchodów Dni
Leżajska są zawody wędkarskie. Poniżej prezentujemy wyniki tej rywalizacji.

Wyniki zawodów
dla dzieci i młodzieży
Wyniki zawodów w kategorii do 10 lat:
1. Burek Magdalena – 400 pkt.; 2. Paul Katarzyna – 310 pkt.; 3. Czerwonka Filip – 290
pkt.; 4. Grabarz Katarzyna – 180 pkt.; 6. Grabarz Jan – 160 pkt.; 7. Mierzwa Przemysław
– 70 pkt.; 8. Plasota Dawid – 20 pkt.; 8. Drożdżal Jakub – 20 pkt.; 10. Drożdżal Wiktoria –
10 pkt.; 10. Stępień Julia – 10 pkt.

charski – 2590 pkt.; 4. Zdzisław Gdula – 2110
pkt.; 5. Adam Kaszycki – 1750 pkt.; 6. Kamil
Sadurski – 1500 pkt.

Spinningowy Mistrz
Koła 2011

O godzinie 5 rano spotkaliśmy się nad Wisłokiem w Dąbrówkach. Po losowaniu sektorów rozeszliśmy łowić ryby. Mimo słonecznego ciepłego dnia (30 stopni) niski
stan wody, ryby brały słabo. W pierwszej turze złowiono klenia 28,5 cm i okoń 18,3 cm.
w drugiej turze kleń 29 cm. Zwyciężył Stanisław Czarniecki wynikiem 580 pkt. Drugie
miejsce Leszek Flak 70 pkt.

Paweł Gdula
– Kapitanat Sportowy

Wyniki zawodów w kategorii do 11–
–16 lat
1. Grabarz Anna – 620 pkt.; 2. Nowak Maciej – 570 pkt.; 3. Malita Krzysztof – 280 pkt.;
4. Czerwonak Aleksander – 190 pkt.; 5. Pokrywka Kamil – 160 pkt.; 6. Łyko Kamil – 120
pkt.; 6. Daź Konrad – 120 pkt.; 8. Hajder Patryk – 50 pkt.; 9. Urban Wojciech – 50 pkt.;
10. Dolecki Dominik – 20 pkt.

Regulamin Amatorskiego
Połowu Ryb
(cz. 3)

Wyniki zawodów
dla seniorów

1. Zygmunt Kwieciński – 3140 pkt.; 2. Stanisław Czarniecki – 2620 pkt.; 3. Maciej Ku-

VI. OCHRONA RYB
1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od
początku głowy do najdalszego krańca płetwy
ogonowej.
2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb: – boleń do 40 cm; – brzana do 40 cm; –
certa do 30 cm; – głowacica do 70 cm; – jaź do
25 cm; – jelec do 15 cm; – karp do 30 cm (nie
dotyczy rzek); – kleń do 25 cm; – lin do 25 cm;
– lipień do 30 cm; – łosoś do 35 cm; – miętus:
a) w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty, do granicy z wodami morskimi do 30 cm, b) w pozostałych wodach do 25 cm – okoń do 15 cm (za wyjątkiem wód ujętych w Informatorze wód krainy pstrąga i lipienia); – pstrąg potokowy do 30

cm; – rozpiór do 25 cm; – sandacz do 50 cm; –
sapa do 25 cm; – sieja do 35 cm; – sielawa do
18 cm; – sum do 70 cm; – szczupak do 50 cm;
– świnka do 25 cm; – troć do 35 cm; – troć jeziorowa do 50 cm; – węgorz do 50 cm; – wzdręga do 15 cm.
3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:
– boleń od 1 stycznia do 30 kwietnia; – brzana
od 1 stycznia do 30 czerwca; – brzanka i brzana
karpacka od 1 stycznia do 31 grudnia; – certa:
a) w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej
ujścia od 1 września do 30 listopada, b) w rzece
Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach od 1stycznia do 30 czerwca; –
głowacica od 1 marca do 31 maja; – lipień od 1
marca do 31 maja; – łosoś: a) w rzece Wiśle i jej
dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1
października do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki,
soboty i niedziele, b) na odcinku rzeki Wisły od
zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia dokońca lutego; w okresie od 1 marca do
31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele, c) w pozostałych rzekach
od 1 października do 31 grudnia, – miętus od 1
grudnia do końca lutego, – pstrąg potokowy: a)
w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach oraz
w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach
od 1 września do 31 stycznia, b) w pozostałych
wodach od 1 września do 31 grudnia, – sieja od
1 października do 31 grudnia, – sielawa 1 października do 31 grudnia, – sandacz od 1 stycznia do 31 maja, – sapy od 1 kwietnia do 31 maja,
– sum: a) w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty
do granicy z wodami morskimi od 1 grudnia do
31 maja, b) w pozostałych wodach od 1 listopada do 30 czerwca, – szczupak od 1 stycznia do
30 kwietnia, – świnka od 1 stycznia do 15 maja,
– troć: a) w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej
zapory we Włocławku od 1 października do 31
grudnia; w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele, b) na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele, c)
w pozostałych rzekach od 1 października do 31
grudnia, – troć jeziorowa od 1 września do 31
stycznia, – węgorz od 15 czerwca do 15 lipca.
4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu
ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres
ochronny ulega skróceniu o ten dzień.
5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają
następujące gatunki ryb prawnie chronionych:
– alosa, – babka czarna, babka szczupła, babka
czarnoplamka, – babka mała, – babka piaskowa;
– ciosa; – dennik; – głowacz pręgopłetwy, głowacz białopłetwy; – iglicznia; – jesiotr zachodni, jesiotr ostronosy; – kiełb białopłetwy; – kiełb
Kesslera; – koza; – koza złotawa; – kur rogacz; –
minogi (wszystkie gatunki); – parposz; – piekielnica; – piskorz; – pocierniec; – różanka; – strzeble (wszystkie gatunki); – śliz; – wężynka.

(cdn.)

Wodom Cześć!
Stanisław „Esox” Mączka
www.pzw.org.pl/1324
www.pzw.org.pl/1295
stanisław.maczka@interia.pl
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 sport

Wiedeńskie trofea

Kolejny bardzo udany start odnotowali nasi zawodnicy Centrum Sztuk Walki
i Sportu, działającego w Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku oraz Zespole
Szkół w Giedlarowej, którzy wzięli udział w rozegranych 5 czerwca 2011 roku
w Wiedniu Międzynarodowych Mistrzostwach Austrii „Austrian Open” Karate
Shinkyokushin.
Na zawodach startowało 216 zawodników z 10 krajów.
Złote krążki wywalczyli: Marcin Wylaź
(- 80kg do 5 kyu), Rafał Limowski (+ 90 kg
do 5 kyu). Srebrny medal wywalczyła Monika Pacoń (- 55 kg, junior), natomiast brązowy
medal Joanna Jaworska (+ 55 kg junior).
W konkurencji kata dzieci złoty medal
zdobył Jakub Pokrywka (kategoria do 10
lat), oraz Adrian Dziki IV miejsce, Gabriela
Małek IV miejsce i Aleksandra Kula V miejsce. W kategorii 11do 14 lat IV miejsce uzyskał Bartłomiej Zygmunt.
Należy podkreślić, że jest to młody klub,
działający od 2010 roku i zdobywa coraz
więcej zwolenników oraz sympatyków, którzy podkreślają, że wartości w Karate Kyokushin należy podtrzymywać i pielęgnować,
aby stawały się wartościami wśród młodego pokolenia.
Wyjazd na zawody został zrealizowany
dzięki wsparciu finansowemu Starostwa
Powiatowego w Leżajsku za co serdecznie
dziękujemy. Kierownik grupy sensei Adam
Dziki 2 dan oraz sekundant sempai Adam
Wylaź 2 Kyu.

sensei Adam Dziki
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O. Hannibal
Rosselli
Jeden z portretów należących do galerii pamiątek historycznych Muzeum przedstawia zakonnika w habicie franciszkańskim, ujętego do pasa, trzymającego w lewej, nieco uniesionej
dłoni zamkniętą księgę w twardej czerwonej oprawie.
Zakonnik zaprezentowany jest frontalnie. Jego twarz, zanurzona w wysokim kapturze, wydobyta z ciemnej powierzchni tła gładkimi pociągnięciami
pędzla za pomocą jasnej rozbielonej
czerwieni, subtelnych odcieni brązów i żółci jest nieznacznie zwrócona
w lewą stronę. Do bardzo czytelnych
elementów należy tonsura zakonna
wieńcząca głowę, oddzielona od dołu
krawędzią gładkiego wysokiego czoła, wydatne, potraktowane linearnie,
niemal półkoliste łuki brwiowe, wysoki i zgrabny nos oraz usta o czerwonych wargach i cofniętych kącikach,
podkreślone wyraźnym cieniem wąskiej brody. Jest to twarz mężczyzny
w średnim wieku, poważna w swym
wyrazie psychologicznym, promieniująca mądrością szeroko otwartych
i zamyślonych oczu, ujętych grubymi
powiekami. Układ palców prawej ręki,
wysuniętej do przodu, podąża w stronę księgi, wskazując na zawartą w niej
mądrość.
Inskrypcja łacińska widoczna na
osobnym skrawku jasnego tła informuje, że na obrazie przedstawiony
jest V.[enerabilis] S.[ervus] D[ei] P[ater]
Hanibal Roseli Ex Com[m]isarius & Ex
Minister Pro[vincia]e maximus virtutibus clarus in victu & amictu com[m]unis insitemptio et jejunio accuratus, in matutinis & disciplinis assiduus SUMMO Pontifici magno
Opus Theologicum dedicavit Cracoviæ A.[nno] 1593 d[ie] 5 Augusti sepultus ante maius Altare. Twórca przedstawił zatem Ojca Hanibala Rosselliego, Przewielebnego Sługę Bożego, byłego Komisarza
i Prowincjała klarownego, zakonnika wielkich cnót przejawiających
się w sposobie życia, zaszczepiającego i praktykującego we wspólnocie ducha postów i umartwienia cielesnego, który Papieżowi zadedykował swe wielkie dzieło teologiczne. Ojciec Hannibal zmarł
w Krakowie 5 sierpnia 1593 r. i został pochowany naprzeciw ołtarza
głównego w tamtejszym podwawelskim kościele.
Hannibal Rosselli, znany też jako Roselius, Rosselius, urodził się
w 1525 r. Pochodził z włoskiego Giminiano w Kalabrii. Niewiele wiadomo o jego dzieciństwie i młodości. Ze źródeł można ustalić, że
wstąpił do Franciszkanów Obserwantów prowincji umbryjskiej prawdopodobnie w samym Asyżu, w 1546 r. podjął studia na Wydziale
Filozoficznym Uniwersytetu w Neapolu, a następnie przez sześć lat
zgłębiał wiedzę teologiczną w Paryżu, w Anglii i w Lowanium.
Po powrocie do Włoch, starannie wykształcony, wykładał teologię
na którymś ze studiów zakonnych, ujawniał także gruntowną erudy-

24

cję w dziedzinie literatury klasycznej. W 1571 r. zamieszkał w Todi,
gdzie rozpoczął pisanie ogromnego, mającego objąć całą teologię
skotystyczną, dzieła w formie komentarza do traktatu Poimandros
Hermesa Trzykroć Wielkiego. Wspomniany Poimandros, czyli „Pasterz
mężów”, miał powstać w starożytności. Dzięki zawartej w nim nauce o logosie cieszył się powagą u pisarzy wczesnochrześcijańskich.
W średniowieczu dzieło to rozsławił uczony bizantyński Michał Psellos (zm. 1078). Dzięki temu wzbudzało ono szerokie zainteresowanie
wśród teologów okresu humanistycznego, aż do czasu, gdy słynny
filolog francuski Izaak Casabonne (zm. 1614) nie wykazał, że Hermes
jest postacią zmyśloną.
W 1581 r. generał zakonu Franciszek Gonzaga, realizując potrydencką odnowę zakonu franciszkańskiego, wysłał Rossellego do
Polski. Czynił to dla podniesienia poziomu naukowego w polskiej
prowincji Bernardynów. Jesienią tegoż roku rozpoczął w konwencie krakowskim objaśnianie studentom, po trzy godziny dziennie,
Sentencje Piotra Lombarda według komentarzy Jana Duns Skota,
w grudniu zaś objął wykłady drugiej księgi wspomnianego dzieła
w Akademii Krakowskiej, najpierw po godzinie tygodniowo – później, na prośbę zainteresowanych – po
dwie. Od czasu do czasu miewał prelekcje z filozofii.
Jednym z najważniejszych dzieł
teologicznych Rossellego jest Pymander, zaplanowane na dziesięć tomów. W 1581 r. było już na ukończeniu. W czasie pobytu w Krakowie Rosselli, jako profesor Akademii i komentator Dunsa Szkota, ciągle nad nim
pracował, przygotowując je do druku. Swoim dziełem zdołał zainteresować wyższe sfery polskiego duchowieństwa. Dzięki pomocy finansowej
prymasa Stanisława Karnkowskiego,
króla Stefana Batorego, archiprezbitera mariackiego w Krakowie Hieronima Powodowskiego i zasiłkowi wyjednanemu przez prowincjała o. Erazma Pęckiego od kapituły krakowskiej,
w latach 1585–1590 wydał siedem tomów swego dzieła. W ostatnim z nich
zamieścił dużo szczegółów dotyczących Polski i Polaków. Szerokie zainteresowanie Pymandrem spowodowało, że w 1630 r. wydano go ponownie
w Kolonii (sześć tomów).
Rosselli zasłynął jako wybitny kaznodzieja. Przechowała się pamięć o jego
słynnym kazaniu wygłoszonym po łacinie na pogrzebie Stefana Batorego
i na koronacji Zygmunta III. Opracował także Sermones de tempore
et de Sanctis, które jednak nie ukazały się drukiem. W 1585 r., jako
komisarz polskiej prowincji, zwołał kapitułę do konwentu warszawskiego. W trakcie obrad przeprowadził wiele uchwał po linii reformy trydenckiej. Dotknięty paraliżem zmarł podczas wykładu 2 lutego 1593 r. Jego serdeczny przyjaciel ks. Hieronim Powodowski wystawił mu w krakowskim kościele bernardynów nagrobek, który się
nie zachował.
Autorem obrazu jest prawdopodobnie nieznany malarz zakonny. Dzieło powstało prawdopodobnie pod koniec XVII względnie
na początku XVIII stulecia w oparciu o relację kronikarza i inne teksty źródłowe. Na tej podstawie można przyjąć, że wizerunek zaprezentowany przez artystę ma wartość symboliczną i należy go
analizować w kontekście licznych portretów namalowanych w XVII
i XVIII w., poświęconych zakonnikom, którzy odchodząc z tego
świata pozostawili po sobie pamięć ludzi znamienitych, zmarłych
w opinii świętości.

Tekst i zdjęcie
o. Efrem Obruśnik OFM

