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Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku

Cena: 1,50 zł

Leżajszczanin
„Ambasadorem
Polskiej Turystyki”
Adam Hałaj wygrał konkurs
na film promujący swoje
miasto.



dzień za dniem
Stary zakład
ożył

W piątek, 18 czerwca br. burmistrzowi Leżajska
złożyli w ratuszu wizytę przedstawiciele francuskiego odpowiednika Warsztatów Terapii Zajęciowej „Caritas”. We Francji jest to stowarzyszenie „Les Amis de l´Atelier”, które prowadzi
32 placówki. Francuzi przybyli z miejscowości
Le Plessis Robinson oddalonej o 6 km od Paryża. Towarzyszyła im kierownik WTZ w Leżajsku
Katarzyna Figiela. Tomasz Grzywacz, który jest
inicjatorem współpracy od 2007 roku (mieszka we Francji, ale pochodzi z Kopek) reprezentował CITL, francuski odpowiednik WTZ. Natomiast Emmanuel Machet reprezentował CAT, co
jest odpowiednikiem polskiego ZAZ i wybierał
się do Sarzyny, by nawiązać współpracę, polegającą na wymianie doświadczeń.

(bwl)

25 czerwca br. w pierwszym
zakładzie Horteksu w Leżajsku przy ulicy Fabrycznej 2,
dziś należącym do Hortino,
który od dziesięciu lat znajdował się w stanie produkcyjnej hibernacji, uruchomiono
nową halę produkcyjną.
Podczas uroczystej inauguracji, w której uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele
samorządów i instytucji Leżajska oraz banków z siedzibami
na Podkarpaciu, na taśmie produkcyjnej był zielony groszek, który podlegał procesowi zamrożenia.
W zakładzie, należącym obecnie do firmy Poltino-Infrastruktura Sp. z o.o., który nadal jest
częścią Hortino, zaczął się kapitalny remont. Wymieniono nie tylko okna, ale też odnowiono
pomieszczenia na piętrze w części administracyjnej, całkowicie zmodernizowano pomieszczenia socjalne dla pracowników w dolnej części – powstały nowe szatnie, toalety, natryski,
pokoje, w czasie przerwy pracownicy będą mogli się posilić.
Jak powiedział szef firmy Janusz Wylaź, to dopiero początek wielkich zmian.

(bwl)

Chór „Cantiamo” na międzynarodowym konkursie
21 maja br. odbył się XIV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Religijnej ,,Cantate Deo”. Chór „Cantiamo”
z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku
pod dyrekcją Barbary Kuczek zdecydował się po raz pierwszy wziąć
udział w tym festiwalu o tak ogromnym zasięgu.
Przesłuchania konkursowe odbyły się
w Kościele św. Judy Tadeusza w Rzeszowie.

Było wiele chórów z całej Polski i kilka
z zagranicy. Chór „Cantiamo” po raz kolejny udowodnił, że utrzymuje się w czołówce najlepszych chórów, bowiem w tym
międzynarodowym konkursie wyśpiewał II
miejsce.
Chórzystki wraz z dyrygentką są bardzo
zadowolone, ponieważ trud całorocznej pracy zaowocował tak znaczącym sukcesem.
„Cantiamo” jest coraz bardziej znany w województwie. Dostaje zaproszenia na różne

koncerty, m.in. wystąpił gościnnie 13 czerwca br w Instytucie Muzyki w Rzeszowie.
Szczególne podziękowania należą się dyrektorowi Gimnazjum Miejskiego Władysławowi Pyżowi, który zawsze wspiera występy i konkursy chóru. Opiekę nad młodzieżą w czasie wyjazdu sprawowały pani Danuta Kędzierska, Bożena Zygmunt i Grażyna Olszowy.

Barbara Kuczek

Od lewej III rząd: Katarzyna Wańczycka, Karolina Tenerowicz, Katarzyna Sroga, Malwina Rogala, Renata Rydzak, Aleksandra Czucha, Joanna Jaworowska, Monika Pawul, Aleksandra Wojtyna, Paulina Feter, Monika Majewicz, Joanna Burda, Sabina Golec. II rząd: Magdalena Dec, Bianka Niemczyk,
Magdalena Szmuc, Marta Cisek, Anna Chlastawa, Marcelina Matula, Karolina Kotulska, Anna Zygmunt, Patrycja Półtorak, Paulina Gałka, Klaudia Andres, Agnieszka Więcław, Urszula Wróbel. I rząd: Gabriela Ciszkowska, Dominika Czwakiel, Karolina Cichoń, Aleksandra Olszowy, Anita Lewandowska, Dorota Kolańczyk, Monika Chłopińska, Aleksandra Kisiel, Estera Puk, Agnieszka Kąpnicka, Joanna Polańska, dyrygentka – Barbara Kuczek.



Bolesna rocznica

28 maja 1943 roku był dla Leżajska czarnym dniem.
Przed świtem kordony hitlerowskiego
wojska, policji i żandarmerii otoczyły miasto,
aresztowały bardzo wielu leżajskich patriotów zaangażowanych w walkę z okupantem
o wyzwolenie Ojczyzny. Jednych zabrało gestapo, innych wywieziono do obozów koncentracyjnych, niektórych zwolniono, kilkanaście osób zastrzelono na ulicy, w drzwiach
ich domów, a 28 mężczyzn, członków podziemia Armii Krajowej skazano bez sądu na karę
śmierci i tego samego dnia rozstrzelano.
Dziś w miejscu kaźni stoi pomnik ku ich
czci. Każdego roku 28 maja wieczorem, bo
rozstrzelano ich o zachodzie słońca, mieszkańcy Leżajska od najstarszych do najmłodszych po uroczystej mszy św. w kościele farnym w pochodzie z wieńcami i pocztami
sztandarowymi urzędów, szkół, zakładów
pracy, instytucji, kombatantów i harcerzy
udają się na miejsce stracenia, by pokłonić
się i zapalić znicze.
Tak było i tego roku. Obchody rocznicy
pacyfikacji Leżajska zbiegły się z uroczystościami misyjnymi w kościele farnym i dniem
modlitwy za zmarłych. W trakcie koncelebrowanej mszy św. za poległych homilię
wygłosił misjonarz. Mówił o patriotyzmie
i obowiązku żyjących pamiętania o tych,
którzy odeszli. Oprawę mszy św. zapewnili chór męski i orkiestra kameralna Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” oraz chór
„Emaus” z Leżajska.
Przed pomnikiem ofiar 28 maja 1943
o wydarzeniach tego tragicznego dnia

sprzed 67 lat opowiedział burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz. Następnie dowódca
Kompanii Reprezentacyjnej 21. Dywizjonu
Artylerii Przeciwlotniczej z Jarosławia długo
wyczytywał nazwiska pojmanych i pomordowanych tego pamiętnego dnia bohaterów oraz partyzantów i żołnierzy organizacji
o charakterze militarnym walczących o wolność naszej ojczyzny. Apel poległych zakończyła salwa honorowa.
Harcerze pełnili wartę przed pomnikiem,
a delegacje władz samorządowych, organizacji, szkół i instytucji składali wieńce.
W imieniu miasta Leżajska wieniec złożyli przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech
Tokarz i burmistrz Tadeusz Trębacz.

(bwl)

Fot. Wacław Padowski

Wybory Prezydenta RP – Miasto Leżajsk

Pierwsza tura – 20 czerwca 2010
Uprawnionych do głosowania było 12041. Kart do głosowania wydano 6695.
Głosów ważnych oddano 6657. Frekwencja wyniosła 55,60 procent.
Największą liczbę głosów otrzymał Jarosław Aleksander Kaczyński – 3403, co
stanowiło 51,12 procent. Drugi był Bronisław Maria Komorowski z liczbą głosów
1916 – uzyskał 28,78 procentowe poparcie.
Druga tura – 4 lipca 2010
Uprawnionych do głosowania było 12088 osób. Kart do głosowania wydano
6748. Głosów ważnych oddano 6670. Frekwencja wyniosła 55,82 procent.
Zwycięstwo odniósł Jarosław Aleksander Kaczyński z liczbą głosów 4153,
tj. 62,26 procent.
Kontrkandydat Bronisław Maria Komorowski otrzymał 2517 głosów, co
oznacza 37,74 procentowe poparcie.

18 września 2010 roku
po walce z nieuleczalną chorobą

zmarł

ANDRZEJ FLESZAR
Przewodniczący Rady Miejskiej w Leżajsku
w latach 1998–2002

Żonie i Dzieciom z powodu śmierci Męża i Ojca
wyrazy głębokiego współczucia i wielkiego żalu

składają
Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku

Anna Czapla
Wychowawca Roku

Anna Czapla mieszka w Leżajsku. Uczy języka polskiego i historii w Zespole Szkół w Giedlarowej. Uczniowie ją uwielbiają. I właśnie dlatego odniosła ostatnio wielki sukces. Została najlepszym wychowawcą na Podkarpaciu i drugim w Polsce. Prestiżowy tytuł Wychowawcy
Roku na Podkarpaciu odebrała w Belwederze 7
czerwca br., w Dniu Szkoły bez Przemocy w Belwederze.
Program „Szkoła bez przemocy” zainicjowany został w 2006 roku przez grupy wydawnicze
Polskapresse i Media Regionalne oraz Fundację Orange. Partnerem Programu jest Wydawnictwo Pedagogiczne Operon. Honorowym Patronatem Program ten objął Prezydent RP Lech
Kaczyński.
W ramach tego Programu zorganizowany został konkurs „Wychowawca Roku”. W tym roku
była druga edycja. Zaproszono do niego szkoły z całej Polski. Gazeta Codzienna „Nowiny” liczyła głosy. Na swoich ulubionych wychowawców należało głosować na kuponach drukowanych w „Nowinach” i wysyłając SMS-y. Do finału w każdym województwie zakwalifikowano
10 wychowawców, którzy otrzymali najwięcej
głosów. Potem nastąpił kolejny, ostateczny etap.
W „Nowinach” od 4 do 15 maja br. publikowano kupony z nazwiskami finałowej dziesiątki.
W końcu 27 maja br. we wszystkich województwach zostali wyłonieni zwycięzcy i ta szesnastka została zaproszona do Belwederu.
Nagrodą są vouchery uprawniające do udziału w jednym ze szkoleń z listy rekomendowanych przez biuro programu „Szkoła bez Przemocy”. Gratulacje i dyplomy odebrali od ministra
Jacka Michałowskiego, szefa kancelarii Prezydenta RP. Anna Czapla godnie reprezentowała
nasze miasto i powiat leżajski.

(bwl)

Wyrazy głębokiego
współczucia
i szczerego żalu
z powodu śmierci

Andrzeja Fleszara
składają

Rodzinie
Dyrekcja i pracownicy
MCK w Leżajsku



kącik rzecznika ZUS

Wybierz sam,
bo cię wylosują
30 lipca br. ZUS przydzieli otwarte fundusze emerytalne tym, którzy dotąd nie
wypełnili deklaracji. W czerwcu br. ponad 267,5 tys. listów z przypomnieniem
o obowiązku przystąpienia do OFE wyśle
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
• Kto nie chce być wylosowany, powinien jak najszybciej sam wybrać otwarty
fundusz emerytalny (OFE). Kogo obejmuje losowanie?
Obowiązek zapisania się do jednego z 14
otwartych funduszy emerytalnych ma każda
osoba urodzona po 31 grudnia 1968 r., która
po raz pierwszy rozpoczyna pracę lub działalność gospodarczą objętą obowiązkiem
odprowadzania składek na ubezpieczenie
emerytalne. Fundusz należy wybrać w ciągu
siedmiu dni od podpisania umowy z pierwszym pracodawcą.
Obowiązek zapisana się do OFE nie dotyczy studentów i uczniów do 26. roku życia,
którzy podjęli pracę w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia
doktoranckie.
• Przed losowaniem ZUS zawsze przypomina zapominalskim o dopełnieniu tego
obowiązku.
Każdej osobie, która nie dopełniła tego
obowiązku w ciągu siedmiu dni od podjęcia zatrudnienia, Zakład przypomina o konieczności zgłoszenia się do OFE. W czerwcu ZUS wyśle ponad 267,5 tys. listów z przypomnieniem o obowiązku przystąpienia do
otwartego funduszu emerytalnego.
• Zapewne niektórzy samodzielnie wybiorą OFE. A co z tymi, którzy tego nie
uczynią?
Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zrobi to za
nich ZUS i w drodze losowania przydzieli
do OFE. Osoby, biorące udział w losowaniu,
są przydzielane tylko do tych funduszy, które osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE. Z losowania wyłączone są trzy największe (pod względem
liczby członków) fundusze emerytalne.
W najbliższym losowaniu, które odbędzie
się 30 lipca br., weźmie udział pięć OFE: Allianz, Amplico, Aegon, Generali i Pocztylion.
Do każdego trafi równa liczba osób. Po losowaniu ZUS informuje poszczególne OFE
o jego wynikach. Także same fundusze mają
obowiązek poinformowania o tym fakcie
swoich nowych członków.
• Gdzie odbywa się losowanie?
Losowanie odbywa się w Centrali ZUS
dwa razy do roku, zawsze w ostatnie dni robocze stycznia i lipca. Losowanie nadzoruje komisja powołana przez Prezesa Zakładu
w porozumieniu z Komisją Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Z jego
przebiegu komisja sporządza protokół zawierający liczbę ubezpieczonych, którzy
w wyniku losowania zostali członkami poszczególnych funduszy.
• Czy warto zwlekać z wyborem OFE?
Raczej nie. Zamiast dać się wylosować, lepiej dokonać świadomego wyboru.

Małgorzata Bukała
Rzecznik prasowy
Oddziału ZUS w Rzeszowie



ogłoszenia
List od Wójta Gminy Gorzyce
Sz. P. Wojciech Tokarz
Przewodniczący Rady Miejskiej

Sz. P. Tadeusz Trębacz
Burmistrz Miasta Leżajska

Naszą Gminę nawiedziła, już po raz drugi w tym dziesięcioleciu, potężna powódź. Pod
wodą znalazły się miejscowości: Furmany, Orliska, Sokolnik, Trześń i Zalesie Orzyckie.
Bezpośrednio tą klęską dotkniętych zostało 4500 osób. Zalanych zostało 1100 budynków
mieszkalnych oraz budynki gospodarcze w gospodarstwach rolnych a także obiekty szkolne, remizy OSP, domy kultury, szatnie sportowe oraz wiele obiektów usługowych i produkcyjnych. Wielkie są straty w zwierzętach inwentarskich a w uprawach całkowite. Przypuszczalnie na jedno gospodarstwo domowe straty będą wahać się w granicach od 100 tys. zł
do 500 tys. zł.
Prosimy więc Państwa o pomoc.
Potrzebne są nam produkty spożywcze, odzież, artykuły gospodarstwa domowego, meble, materiały budowlane, kontenery mieszkalne, urządzenia do osuszania pomieszczeń oraz
myjki ciśnieniowe. Potrzebne będą środki transportu, maszyny budowlane, etc.
Zakres potrzeb przekracza możliwości mieszkańców jak i gminy.
Ludzie ze zniszczonych przez żywioł miejscowości wymagają natychmiastowej pomocy.
Woda zniszczyła ich domy, budynki gospodarcze, uprawy rolne, a wiele osób straciło dorobek całego życia.
Podajemy numer konta Gminy Gorzyce, na który można przesłać środki finansowe:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach
25 9434 1012 2002 1050 0018 0001
Uruchomione zostało także specjalne konto na pomoc dla powodzian
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach
67 9434 1012 2002 1050 0018 0021
z dopiskiem „Powodzianie-Gmina Gorzyce Tarnobrzeskie”
Darczyńca może umieścić na przelewie dopisek np. z nazwą miejscowości, instytucji (szkoły) lub osoby, dla której darowizna ma być przekazana.
Wójt Gminy Gorzyce zapewnia, że wszystkie darowizny zostaną przekazane adresatowi
zgodnie z intencją darczyńcy.
W sprawie pomocy materialnej prosimy kontaktować się na adres:
Urząd Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce
uggorzyce@rzeszow.um.gov.pl oraz telefonicznie 0-15 83 62 075
Z poważaniem
Wójt
mgr inż. Marian Grzegorzek

Andrzejowi Szumilasowi
z powodu śmierci

M AT K I

wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia
składają
koleżanki i koledzy
z Miejskiego Centrum Kultury
w Leżajsku

gospodarka
Rozmowa
ze Stanisławem Żołyniakiem
prezesem Miejskiego Zakładu
Komunalnego
w Leżajsku
• Miejska Oczyszczalnia w Leżajsku nie
jest już chyba pierwszej młodości?
• No tak, ponieważ powstała w latach
siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy w Leżajsku tworzono przemysł, kiedy zaczęły powstawać duże zakłady produkcyjne: Browar, Hortex, Fabryka Maszyn i wiele innych. Miasto zaczęło się rozrastać, pojawiło się wielokondygnacyjne budownictwo
mieszkaniowe. Wszyscy z jednej strony potrzebowali czystej wody do życia, ale z drugiej chcieli się jakoś pozbyć ścieków, które
„produkowali”. Powstała więc wtedy w Leżajsku oczyszczalnia nowoczesna na miarę czasu.
• Minęło mniej więcej czterdzieści lat.
• Właśnie. Przez te lata nasza oczyszczalnia tak jak wiele innych obiektów funkcjonowała dzięki ustawicznym remontom oraz
drobnym i uzupełniającym inwestycjom.
A w latach 1993–95 była rozbudowywana
i modernizowana.
• To też trochę dawno temu.
• Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę,
że nasza oczyszczalnia wymaga rozbudowy
i modernizacji. Pierwsze nasze zamiary były
takie: będziemy ją modernizować, ale przy
pomocy środków zewnętrznych, dotacji
unijnych, bo sami nie udźwigniemy ciężaru
tego przedsięwzięcia. Pierwsze kroki w tym
kierunku zrobiliśmy w połowie dwutysięcznego roku. W 2006 roku MZK miał dokumentację i pozwolenie rozbudowę oczyszczalni. Ta dokumentacja umożliwiała nam
start w ubieganiu się o udział w funduszach
pomocowych. Funkcjonował wówczas „Fundusz Spójności”, który dawał możliwość korzystania ze środków pomocowych na infrastrukturę, w tym na oczyszczalnie ścieków.
Nasza oczyszczalnia pod względem parametrów i charakteru mieściła się w jego założeniach. Spełnialiśmy kryteria i liczyliśmy na
akceptację.
• I co się stało?
• W 2006 roku Funduszu Spójności dawał
możliwość dofinansowania inwestycji w wysokości 85 procent kosztów inwestycji przy
założeniu, że koszt inwestycji nie będzie
mniejszy niż 10 mln euro. Przez dwa lata ten
nasz wniosek mimo starań naszych i władz
Podkarpacia nie znalazł się na tzw. liście indykatywnej, która dawała szansę, że tę dotację dostaniemy. Poza tym w tym czasie,
mając wymaganą, kompletną dokumentację, zażądano od nas kolejnego dokumentu,
jakim jest studium wykonalności – to koszt
(bagatela!) około 600–700 tysięcy złotych.
Dostarczenie tej dokumentacji nie gwarantowało otrzymania przez nas spodziewanych dotacji. Na dodatek zmieniły się reguły gry: limit dofinansowania obniżony został
do 50 procent, a realnie do 37. W tej sytuacji
musieliśmy zrezygnować z dalszych starań
o dotację z Funduszu Spójności.
• Spoczęliście na laurach?

• Nie, na to nie możemy sobie pozwolić.
Musieliśmy więc zweryfikować swoje stanowisko. Postanowiliśmy przeprowadzić rozbudowę i modernizację oczyszczalni w innym zakresie i zrobić to etapami.
• A nie lepiej odczekać na lepszy czas?
• Odczekanie absolutnie nie wchodzi
w rachubę. My tę modernizację zrobić musimy i to w miarę szybko, ponieważ zmienia
się wszystko wokół nas. Idziemy w kierunku większych restrykcji i to, co obowiązywa-

żemy się zmieścić w kwocie około 22 mln
złotych.
• Spory. W jakim czasie jest on do
udźwignięcia przez MZK?
• Póki co, nie jesteśmy w stanie sprostać
takiemu wyzwaniu finansowemu.
• Co zamierzacie?
• Projekt podzielony został na 4 etapy.
Pierwszy etap kosztował będzie około 3 milionów złotych, zakończymy w tym roku
z własnych środków. Pozostałe trzy etapy

Oczyszczalnia musi być
zmodernizowana
ło 15 lat temu, jest już nieaktualne. Oczyszczalnia dostaje coraz większe (inaczej mówiąc coraz gęstsze) ładunki ścieków. Wszyscy zaczynają oszczędzać na poborze wody,
a środków chemicznych stosują wielokrotnie
więcej: do prania, do mycia, do spłukiwania,
do odkażania, do wybielania, do zmiękczania... itp. Dostarczane do oczyszczalni ścieki są tak gęste, tak zanieczyszczone, że przy
obecnej naszej technologii musimy używać
coraz więcej tzw. środka Pix do wytrącenia
ze ścieków fosforu, głównego składnika tych
powszechnie używanych środków piorących
i czyszczących. Pix jest drogi, to jedno, a drugie – nie można go stosować w nieskończoność. W końcu mogłoby dojść do tego, że
już by nie zadziałał i on sam także mógłby
się znaleźć w Sanie. A przecież do tego dopuścić nie można!
• Co zrobić, by skończyć z tym Piksem?
• Zastosować nową technologię, która go
nie potrzebuje.
• Dlatego ta modernizacja oczyszczalni jest konieczna.
• Absolutnie tak. Uzyskujemy kolejne pozwolenia wodno-prawne na zrzut ścieków
oczyszczonych do Sanu i w aktualnie opracowywanym pozwoleniu jest zaznaczone,
że musimy dokonać zmian.
• Jak zamierzacie to zrobić?
• Pozwolenie na modernizację naszej
oczyszczalni otrzymaliśmy w 2006 roku,
o czym już mówiłem. Ma ono moc 2 lat. To
oznacza, że jeśli w tym okresie nie rozpocznie się prac, traci ono swą moc. Więc z jednej
strony zabiegając o dotacje unijne, z drugiej
na miarę swych możliwości rozpoczęliśmy
modernizację oczyszczalni ze środków własnych. I kontynuujemy ją od 2008 roku w takim zakresie, w jakim pozwalają nam na to
nasze możliwości finansowe. Ponieważ zawiedliśmy się na Funduszu Spójności, postanowiliśmy przeprowadzić modernizację
oczyszczalni etapami, ale tak, by efekt jej
działania czyli wszelkie parametry zawsze
były zachowane. I nie poprzez tworzenie nowych obiektów, lecz poprzez wykorzystanie
starych, poprze ich modernizację. Wzorem
oczyszczalni ścieków w Stalowej Woli.
• Jak wielki jest to koszt?
• W tej wersji, wykorzystując nowe obiekty i wprowadzając nowe technologie, mo-

mają być sfinalizowane do roku 2011. Etap
drugi kosztować ma 1,8 mln zł, etap trzeci 8 mln zł, a czwarty, ostatni – 10 mln zł. Jako
firma tego nie udźwigniemy.
• A zatem?
• Uważamy, że konieczne jest włączenie
się Miasta do realizacji tego przedsięwzięcia, ponieważ samorządy mają większe możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji. Poza tym miasto, uczestnicząc w realizacji takiej inwestycji, wnosi aportem nakłady,
uzyskując w zamian udziały. Ostatnio na sesji Rady Miejskiej przedstawiliśmy sytuację
gremium radnych. Jest wstępna akceptacja
takiego podejścia do sprawy. Przy czym będzie to musiało być uwzględnione w planach budżetu na rok przyszły. Ustalone też
będą być musiały reguły gry co do zakresu
i sposobu współfinansowania tej inwestycji
przez miasto.
• Ale dlaczego MZK musi szukać takich
rozwiązań, by w ostateczności nie płacić kar umownych, które w końcu przełożyłyby się z pewnością na kieszenie
tych, którzy pozbywają się swych ścieków?
• Nie mieścimy się w kryteriach. Mamy
niski przelicznik, wynikający z porównania
liczby mieszkańców i przyjmowanych ścieków do naszej oczyszczalni. Sprawa druga –
nie jesteśmy oczyszczalnią komunalną, ponieważ dwie trzecie ścieków pochodzi z zakładów przemysłowych. I kolejna rzecz – nie
budujemy nowej, tylko chcemy modernizować starą.
• Więc są to ograniczniki. A jest nadzieja?
• Nadzieja, że jeżeli pójdziemy z miastem
w układzie finansowania wspólnej inwestycji. Miasto może korzystać z dotacji unijnych przeznaczonych na infrastrukturę. Będzie więc mogło pozyskać pieniądze w formie dotacji. My, jako spółka, nie mamy na
to szans. A naszym wspólnym zadaniem jest
zapewnienie mieszkańcom miasta nieskażonej wody do picia i całkowite oczyszczanie
odbieranych od nich ścieków.
• Co na dzisiaj jest konieczne?
• Konieczna jest modernizacja.
• Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka



wywiad miesiąca
Rozmowa
ze Zbigniewem Rynasiewiczem
posłem na Sejm RP
przewodniczącym sejmowej
Komisji Infrastruktury
• Kilka tygodni temu członkowie Platformy Obywatelskiej Podkarpacia wybrali Pana przewodniczącym PO w naszym
regionie. Jak przyjął Pan tę decyzję?
• Normalnie, bo było to konsekwencją
moich działań. W Platformie długo już funkcjonuję. Byłem wiceprzewodniczącym Regionu, a w momencie kiedy pani Elżbieta
Łukacijewska została europosłem, było wiadome, że dojdzie do wyboru nowego przewodniczącego i ten moment nastąpił.
• Ale niekoniecznie musiał nim być
Pan.
• No, nie. Ale jestem nim.
• Co to dla Pana oznacza?
• Większą odpowiedzialność za wszystko,
co dotyczy działania Platformy w województwie podkarpackim. Teraz ode mnie będzie
zależał wizerunek Platformy, sposób pracy
i w końcu ocena kondycji naszej partii przez
mieszkańców Podkarpacia. Teraz odpowiadam za wszystkie struktury Platformy w województwie, za poczynania Zarządu Regionu i Rady Regionalnej, pośrednio za jakość
pracy przedstawicieli administracji rządowej
i administracji samorządowej, za dobór kadr
i poziom ich przygotowania.
• Trochę dużo obowiązków, bo przecież
musi je Pan pogodzić z zadaniami parlamentarzysty, członka sejmowej Komisji
Rolnictwa i przewodniczącego Komisji Infrastruktury. O ile wiem, jest to największa komisja w Sejmie.
• Tak, komisja, którą kieruję, zajmuje się
ogromem problemów dotyczących tak ważnych dziedzin naszego życia, jak transport
drogowy, kolejowy, lotniczy, żegluga morska, telekomunikacja, budownictwo, planowanie przestrzenne, dotacje unijne. Od
początku tej kadencji skupiłem uwagę na
współpracy z resortem infrastruktury i na
pracach legislacyjnych.
• Co było priorytetem na początku tej
trzeciej Pana kadencji w Sejmie?
• W momencie, kiedy przyszliśmy do Sejmu w tej kadencji, zastaliśmy przekazany
społeczeństwu plan budowy dróg ekspresowych i autostrad w naszym kraju. Wynikało z niego, że w najbliższym czasie, czyli
do końca roku 2013, na budowę dróg w Polsce należy wydać ponad 120 miliardów złotych. Był plan i spisane oczekiwania, na które trzeba było nałożyć projekty ustaw, pozwalających po pierwsze zaprojektować te
inwestycje, po drugie uzyskać pozwolenie
na budowę, a po trzecie stworzyć odpowiedni montaż finansowy, żeby móc uzyskać środki unijne. Jak wiadomo, wymagają
one wkładu własnego, czyli trzeba było uruchomić mechanizm, który ten wkład własny zapewni. Po roku natrafiliśmy na znany
nam wszystkim ogólnoeuropejski, światowy



kryzys finansowy. I te mechanizmy musiały
uwzględniać tę sytuację, w której znalazł się
też i budżet Polski.
• I te mechanizmy udało się stworzyć?
• Wypracowaliśmy taki model, w którym
finansowanie wkładu własnego na budowę dróg pochodzi m.in. z Krajowego Funduszu Drogowego za pośrednictwem BGK.
I to jest ten element, który pozwala sfinansować inwestycje zaplanowane z funduszy
europejskich czyli drogi ekspresowe i autostrady. Duży wkład w to, żeby stworzyć taki
model finansowania niezależny od sytuacji
budżetu ma Komisja Infrastruktury.

ważny i dla Leżajska, i dla sąsiednich gmin.
Ona musi powstać.
• Na początku lutego tego roku na
Pana zaproszenie po raz drugi złożył wizytę w Leżajsku minister infrastruktury
Cezary Grabarczyk. Odniosłam wrażenie,
że wszystko jest na dobrej drodze. Tymczasem majowa wizyta minister Elżbiety Bieńkowskiej i Adama Zdziebło z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nasunęła wątpliwości co do terminu rozpoczęcia budowy naszej obwodnicy.
• Niektóre samorządy różnych szczebli czyniły starania, żeby ich obwodnice

Jestem optymistą

Zbigniew Rynasiewicz
Ten sposób rozwiązań finansowych zastosowaliśmy również w związku z powodzią,
jaka dwukrotnie nawiedziła w tym roku nasz
kraj. Zalane zostały setki gospodarstw, wielkim zniszczeniom uległa też struktura drogowa czy kolejowa. Naprawa ich pociągnie
dodatkowe koszty, których oczywiście nie
ma w budżecie.
• Kiedy poruszany był temat budowy
autostrad i dróg ekspresowych, zwykle
wokół niego krążył drugi – mniej ważny
dla ogółu użytkowników dróg, ale niezwykle istotny dla mniejszych społeczności – budowa obwodnic miast. Samorząd Leżajska o budowę takiej obwodnicy zabiegał od kilkunastu lat. Pan był jednym z orędowników tej idei, wydeptywał
Pan ścieżki wiodące do celu. Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma
skompletowaną dokumentację, pozwolenie na budowę, ale nie może zrobić następnego kroku, ponieważ nie dostała
pieniędzy na realizację tej inwestycji. Panie pośle, kiedy Pana zdaniem rozpocznie się budowa obwodnicy Leżajska?
• Nad tym pracuję, żeby rozpoczęła się
jeszcze w tym roku. Obwodnica to temat

uwzględnione zostały w programie budowy dróg ekspresowych i autostrad, finansowanych ze środków europejskich. I wiele
takich inwestycji tam się znalazło, np. obwodnica Jarosławia, która jest finansowana programu „Dla Polski Wschodniej”. Obwodnicę Leżajska też można było próbować
wpisać na listę któregoś z programów europejskich, np. „Infrastruktura i Środowisko”
czy „Dla Polski Wschodniej”. Teraz mamy do
czynienia z sytuacją, że od dwóch lat budżet Państwa z powodu kryzysu finansowego jest w nie najlepszej kondycji. Powoli
zaczynał wychodzić z kryzysu, ale zdarzyła
się katastrofa, klęska powodzi. To szczególna sytuacja, którą w tej chwili mamy. Dlatego też na ten czas model, którym podążały
dotąd władze miasta Leżajska, czyli że inwestycja może być finansowana z budżetu
Państwa, bo takie były zapewnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
jest nie do zrealizowania, to trzeba sobie
wyraźnie powiedzieć. Wizyta w Leżajsku
minister Bieńkowskiej była ściśle związana
z tą sprawą, a raczej z możliwością poszukania innego modelu finansowania leżajskiej
obwodnicy.
• Czy ten model został znaleziony?
• Z tak zwanej rezerwy technicznej Polska
otrzymała z Unii Europejskiej 630 mln euro.
Ta kwota będzie rozdzielona na realizację
zadań w różnych dziedzinach życia. Także
inwestycyjnych. W związku z tym do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wpłynęła moja prośba poparta prośbą burmistrza
i starosty o wpisanie obwodnicy miasta Leżajska na listę inwestycji, które uzyskają finansowanie ze środków europejskich. Może
ona zostać wpisana w program „Dla Polski
Wschodniej” lub Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”. Technicznie albo
będzie to inwestycja Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, albo inwestycja miasta Leżajska z jakimś wkładem własnym miasta i wkładem finansowym Generalnej Dyrekcji.
• Trzeba mieć nadzieję, że tak się stanie. Lecz zmieniając nieco temat – może
się mylę, ale wydaje mi się, że Komisja In-

frastruktury od początku pod największe
szkło powiększające wzięła drogi, nie
zapominając jednocześnie o innych formach transportu. W sferze drogowej zapanował już ład zarówno legislacyjny, jak
i wykonawczy – w wielu miejscowościach
budowane są autostrady, drogi ekspresowe, obwodnice miast. Ostatnio coraz bardziej widoczne jest porządkowanie spraw
dotyczących polskich kolei.
• Generalnie polskie koleje podlegają ciągłym zmianom, które idą w kierunku wyłonienia państwowego operatora odpowiedzialnego za stan infrastruktury kolejowej.
Poprzednia ustawa, z której wynika, że właścicielem naszych kolei jest po części spółka
PKP a po części Skarb Państwa budzi wiele
zastrzeżeń. Dlatego nasze działania legislacyjne idą w kierunku stworzenia takiej sytuacji, kiedy właścicielem całości linii kolejowych w Polsce będzie Skarb Państwa. Uważam, że rola Polskich Linii Kolejowych powinna być prawie identyczna jak Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Powinna to być poważna, stabilna, państwowa instytucja odpowiedzialna za stan linii
kolejowych w kraju. A wszyscy, którzy chcą
korzystać z polskich torów, muszą płacić za
dostęp do nich. I tu jest potrzebny następny ruch legislacyjny – i nad tym pracujemyktóry pozwoli powołać do życia regulatora,
operatora państwowego, odpowiadającego
za zdrową konkurencję na polskich torach.
Nie może być tak, żeby przewoźnicy nie płacili właścicielowi infrastruktury kolejowej
i byli przez niego kredytowani, a właściciel
nie miał z czego modernizować torów. A na
to jest 20 mln złotych ze środków europejskich i nie można ich zmarnować. Dlatego
musimy ochronić peelkę czyli Polskie Linie
Kolejowe, właściciela infrastruktury.
• Kiedy w lutym tego roku był Pan w Leżajsku z ministrem infrastruktury Ceza-

rym Grabarczykiem, przyglądaliście się
leżajskiemu dworcowi PKP.
• Zapisaliśmy w budżecie pieniądze na remonty dworców kolejowych. Zadbaliśmy,
żeby były one realizowane przy trasach, które są ściśle związane z EURO 2012. To linia
od Wrocławia do Lwowa. Dworzec w Rzeszowie został już zmodernizowany wcześniej, ale pozostały inne na tej trasie: Dębica, Łańcut, Przeworsk, Przemyśl. Po rozstrzygnięciu przetargów na remonty tych dworców okazało się, że część zarezerwowanej
kwoty pozostanie niewykorzystana. Starałem się, żeby te pieniądze zostały nadal na
Podkarpaciu. Udało się wtedy między innymi wpisać dworzec w Jarosławiu, bo na tej
trasie leży.
• Dworzec w Leżajsku, niestety, nie leży
na tej trasie. Czy ma jakąś szansę?
• Ogromną! Ponieważ i ten dworzec udało nam się wpisać na listę inwestycji do realizacji. I będzie on wyremontowany przez
Polskie Koleje Państwowe.
• Panie pośle, ma Pan pod opieką całą
Ziemię Leżajską. Proszę powiedzieć, za co
jeszcze powinniśmy być wdzięczni.
• Starałem się o zmodernizowanie drogi
między Leżajskiem a Sarzyną i będzie zmodernizowana, są na to pieniądze. Podjąłem
też działania, żeby odcinek pomiędzy torami kolejowymi w Dębnie a Wierzawicami
został wpisany na listę inwestycji do realizacji. I tak się stało. Pieniądze już na ten cel
są i niebawem ten fragment drogi zostanie
odbudowany.
• Ma Pan receptę na sukces?
• Jestem urodzonym optymistą i myślę,
że wszystko musi się udać. Tylko trzeba pracować.
• Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka

Z ostatniej chwili:
W czwartek, 1 lipca br. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podczas
wizyty w Rzeszowie przekazała posłowi Ziemi Leżajskiej na Sejm RP Zbigniewowi Rynasiewiczowi wiadomość wielkiej wagi dotyczącą budowy obwodnicy Leżajska: pieniądze na realizację tej inwestycji zostaną przyznane! Inwestycja będzie finansowana
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ze środków własnych oraz Programu „Dla Polski Wschodniej” lub Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Starania posła Ziemi Leżajskiej, permanentne rozmowy poparte prośbami burmistrza Leżajska i starosty doczekały się pozytywnego finału.
Pani minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska powiedziała:
– W sierpniu tego roku będziemy aktualizować listy indykatywne do wszystkich programów. I w związku z tym, że mamy pewne dodatkowe środki z tak zwanego „dostosowania technicznego”, wyraziłam wolę i swoje otwarcie do wpisania tego projektu na
listę z tych środków w jednym z dwóch programów: „Dla Polski Wschodniej” albo „Infrastruktura i Środowisko”. Oczywiście, jeżeli będzie pozytywna opinia ministra infrastruktury, bo to on musi zgłosić nam ten projekt na listę. Środki na pewno będą dopiero na początku przyszłego roku, ponieważ – takie są zasady – będzie je można uruchomić od 2011 roku. Natomiast, jeżeli projekt będzie wpisany na listę, to będzie można
ruszać z całą ścieżką proceduralną.
Poseł Zbigniew Rynasiewicz:
– Ja już teraz chcę bardzo podziękować pani minister Elżbiecie Bieńkowskiej za jej
otwartość, zrozumienie i wielką życzliwość dla Leżajska. To naprawdę wielki gest. Bo
jeżeli budowa obwodnicy naszego miasta rozpocznie się w tym roku, będzie to jedyna
– podkreślam jedyna – w Polsce inwestycja dodatkowo wpisana w czasie kryzysu gospodarczego na listę rozpoczynanych zadań inwestycyjnych!

Europejski Tydzień Sportu

IV miejsce dla Leżajska

22 czerwca br. Wicemarszałek Województwa
Podkarpackiego Bogdan Rzońca wręczył puchary
przedstawicielom najlepszych miast i gmin, które
w ramach „Europejskiego Tygodnia Sportu” okazały się najlepsze w województwie podkarpackim.
„Europejski Tydzień Sportu” odbywał się
w dniach 26 maja – 1 czerwca br. i był organizowany w formie „Sportowego Turnieju Miast i Gmin”.
Łącznie uczestniczyło w nim 36 samorządów województwa podkarpackiego. Honorowy patronat
nad Turniejem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński.
Województwo Podkarpackie po raz pierwszy
wzięło udział w „Europejskim Tygodniu Sportu dla
Wszystkich”. Celem tej sportowej inicjatywy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby obywateli,
szczególnie tych, którzy dotychczas nie interesowali
się rekreacją fizyczną, a także promowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej, jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu.
Nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Zygmunta Cholewińskiego trafiły do następujących miast i miejscowości: Rokietnica, Bircza, Kamień, Zarzecze, Nozdrzec,
Frysztak, Dukla, Sokołów Małopolski, Kolbuszowa,
Sanok, Leżajsk, Jarosław i Przemyśl.
W ogólnej klasyfikacji nasze miasto zajęło IV
miejsce. Dyplom oraz nagrodę w postaci sprzętu
sportowego w imieniu Burmistrza Leżajska Tadeusza Trębacza odebrał dyrektor MOSiR w Leżajsku
Wojciech Surma, współorganizator tej akcji na terenie miasta Leżajsk.

(ws)

Od lewej: Prezes Podkarpackiego Towarzystwa Kultury Fizycznej Mieczysław Doskocz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Rzońca i dyrektor
MOSiR w Leżajsku Wojciech Surma.

Tydzień bibliotek
W dniach 8–15 maja br., pod hasłem: „Biblioteka – Słowa, Dźwięki, Obrazy” obchodzony był
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku również włączyła się do tej akcji przygotowując m.in. spotkania, lekcje biblioteczne i inne
imprezy czytelnicze.
Pomysłodawcom Tygodnia Bibliotek zależało na
ukazaniu tych placówek, jako miejsc swobodnego
dostępu do wiedzy, informacji i kultury, ale również miejsc promocji książki, czytelnictwa oraz nowoczesnych źródeł informacji. W realizowaniu hasła: „Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy” jest miejsce na odniesienie się do Roku Chopinowskiego,
który właśnie trwa.
Głównym punktem Tygodnia Bibliotek w Leżajsku było spotkanie bibliotekarzy z terenu powiatu.
Gośćmi spotkania byli również ,wicestarosta powiatu leżajskiego – Józef Majkut, wiceburmistrz
miasta Leżajska – Piotr Urban, dyrektor Miejskiego
Centrum Kultury – Maria Horoszko i poeci z klubu „Na marginesie” .Uroczystości te związane były
z obchodami Dnia Bibliotekarza jak również z promocją tomiku wierszy „Zapach tęsknoty”. Spotkanie swoim występem uświetnił zespół „Meritum”.

(jk)



gospodarka

Firma o wielkich możliwościach
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„Integral” w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje od 1987 roku. Jest
prywatną firmą o kapitale polskim. Siedzibę
ma w Rzeszowie.
Zarząd firmy jest trzyosobowy. Stanowią
go: prezes mgr inż. Witold Wańczyk, wiceprezes inż. Stanisław Pado oraz Franciszek
Tałpa – członek zarządu, dyrektor ekonomiczny i główny księgowy w jednej osobie.
I wszyscy trzej pracują w Integralu od momentu jego powstania.
Jest to jedno z największych i bardzo prężnie rozwijających się przedsiębiorstw budowlanych w województwie podkarpackim.
Można dodać, że także o szerokim spektrum
możliwości. Bo z jednej strony jest w stanie
z pietyzmem odrestaurować zabytkowy pałacyk, z drugiej postawić nowoczesny supermarket, zbudować hale przemysłowe, założyć instalacje wodno-kanalizacyjne, w kilkunastowiecznym zamku wykonać instalację
centralnego ogrzewania, zbudować linię do
produkcji napojów albo kotłownię...
Integral specjalizuje się w kompleksowej
realizacji prac budowlanych i instalacyjnych
w systemie generalnego wykonawstwa.
Dysponuje potencjałem technicznym, który pozwala realizować bardzo trudne zadania inwestycyjne. Z jednej strony kotłownia,
czy kanalizacja, z drugiej renowacja obiektu zabytkowego. Przedsiębiorstwo ma dużo
dyplomów, podziękowań, certyfikatów.
– Nasza firma – mówi prezes Witold Wańczyk – specjalizuje się w kilku branżach, bo
w branży ogólno-budowlanej, gdzie budujemy obiekty kubaturowe, w branży instalacyjnej, gdzie budujemy sieci wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania
(jak na przykład kilkanaście lat temu w pełni automatyczną kotłownię w ratuszu w Leżajsku). Obecnie realizujemy jednocześnie
sześć sal gimnastycznych, w tym jedną
w Leżajsku, i sześć sal widowiskowo-sportowych, dwie oczyszczalnie ścieków, dwie
stacje uzdatniania wody, dwa obiekty bankowe, jeden duży supermarket. Wykonujemy też obiekty techniczne jak: wymiennikownię w szpitalu w Rzeszowie, modernizację obiektów przemysłowych jak: w ICN Polfa Rzeszów, zbrojenie terenu dla przedsiębiorstw pod przyszłe inwestycje oraz około
30 kilometrów kanalizacji i sieci wodnych.
Reasumując w tej chwili realizujemy 17 wielomilionowych budów.
W Leżajsku Integral buduje salę gimnastyczną wraz z obiektem dydaktycznym przy
Szkole Podstawowej nr 2. Tempo prac prze-

Budowa sali gimnastycznej SP2 w Leżajsku.



biega zgodnie z harmonogramami zawartymi w podpisanej z miastem umowie. Terminem zakończenia realizacji tej inwestycji
jest na wiosna 2011 roku i – jak twierdzi prezes Wańczyk – jest on niczym niezagrożony. – W lipcu będziemy kładli dachy na tym
obiekcie, potem przejdziemy do kolejnych
zaplanowanych etapów prac. Zasada jest
taka, że powinniśmy stosować się do zapisów w umowie – czyli ani szybciej, ani wolniej. I tak postępujemy.
Sala gimnastyczna w „dwójce” nie jest jedynym obiektem, jaki został zbudowany
przez Integral.
– Kilka, czy kilkanaście lat temu robiliśmy
w Leżajsku kanalizację miejską i modernizację Browaru Leżajsk – mówi prezes Witold
Wańczyk. – Wykonywaliśmy spore roboty
w zakładzie Philip Morris. Ale największą
modernizację przeprowadziliśmy w Zakładach Piwowarskich w Leżajsku, począwszy
od zakładu Pepsi (już nie istniejącego) poprzez pełną modernizację tankofermentatorów i linie kegów. Wtedy kilkudziesięciu ludzi od nas pracowało tam przez dwa lata.
Ilu pracowników zatrudnia Integral? W sezonie ponad dwieście osób, a z podwykonawcami trzystu.
– O wysokich kwalifikacjach naszej załogi świadczy fakt, że firma zrealizowała wiele obiektów i kubaturowych, i inżynieryjnych, które są potwierdzone pochwalnymi
referencjami i pozytywnymi opiniami inwestorów. Co roku kilkudziesięciu najlepszych
pracowników firmy otrzymuje nagrody, pisemne podziękowania od Zarządu przedsiębiorstwa.
Kierownikami budów są specjaliści z konkretnymi umiejętnościami i uprawnieniami,
dlatego Integral może sobie pozwolić na to,
by stanąć do przetargu, w którym chodzi
o rewaloryzację zabytkowego obiektu. Jest
w stanie znakomicie wywiązać się z podjętego zadania. Przykładem może być w pełni
zrewaloryzowany dworek hr. Tyszkiewiczów
w Weryni koło Kolbuszowej, w którym mieści się obecnie jeden z wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Innym, choć raczej
niewidocznym przykładem jest modernizacja wszystkich instalacji, także centralnego
ogrzewania, w Zamku hr. Potockich w Łańcucie. Integral ma na swym koncie także restaurację obiektów w Sieniawie, zabytkowych kamieniczek w Przemyślu i kilkadziesiąt innych. To były bardzo trudne technologicznie roboty.
– Staramy się być uniwersalni – mówi
prezes Wańczyk. – Kilkanaście lat temu ro-

biliśmy modernizację w Zakładach Piwowarskich w Leżajsku pod produkcję piwa,
a ostatnio modernizowaliśmy PZL Mielec
pod produkcję lotniczą.
PPH Integral Rzeszów przez lata swej działalności zgromadziła na swym koncie bardzo wiele nagród, nominacji, tytułów, certyfikatów. Na ścianach raczej skromnego biura
prezesów firmy zaczyna brakować miejsca.
Integral od 2003 roku posiada certyfikat
jakości ISO 9001:2000 oraz od roku 2007 certyfikat ochrony środowiska ISO 14001:2004.
– Posiadamy zespoloną normę zarządzania
poprzez jakość i ochronę środowiska – polską i europejską. Firma osiąga pozytywny
wynik ekonomiczny. Nasze osiągnięcia są
potwierdzone różnymi nagrodami, jak: tytuł przez kilka lat Przedsiębiorstwa Fair Play,
czego zwieńczeniem było przyznanie złotej
statuetki, pięciokrotnie otrzymaliśmy tytuł
„Lider Województwa Podkarpackiego”, od
kilku lat co roku przyznawany jest nam tytuł „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego”. Oprócz tego dostaliśmy nominację do Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej, czyli jesteśmy w ścisłej czołówce firm
budowlanych naszego regionu.
Plany na przyszłość.
Firma modernizuje się cały czas. W miarę potrzeb i możliwości kupowane są nowe
maszyny. – Posiadamy kilka dźwigów, niedawno kupiliśmy nowy dźwig Caterpilera na
25 ton. Mamy też kilka koparek tej uznanej
firmy. Samych jednostek sprzętu jest u nas
kilkaset, trudno je teraz wymienić. Myślę, że
na uwagę zasługuje też fakt, że dysponujemy już kilkunastoma busami, którymi dowozimy pracowników na budowy. Minęły czasy, kiedy dojeżdżali oni autobusami kursowymi czy przypadkowym transportem. Dzisiaj na wszystkie budowy dowożą ich nasze
busy. Do Leżajska również.
Uczestniczymy również w zewnętrznych
formach działalności – mówi prezes W. Wańczyk. – Należymy do Polskiego Związku Inżynierów Budownictwa oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników. Oprócz tego jesteśmy też od 20 lat członkami Izby Przemysłowo-Handlowej, która skupia około 220
przedsiębiorstw. Jestem w jej Radzie Nadzorczej. Należymy też do Podkarpackiego
Klubu Biznesu i Związku Pracodawców Małopolska, gdzie jestem członkiem Zarządu.
I jeszcze jedno! Jako firma jesteśmy członkiem założycielem klastra budowlanego „Innowator”. Został on utworzony przed dwoma miesiącami poprzez Izbę Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie i Świętokrzyską
Izbę Przemysłowo-Handlową. Na razie skupia kilkanaście firm budowlanych z Podkarpacia i kilkadziesiąt z województwa świętokrzyskiego. W ten sposób został utworzony
międzywojewódzki klaster jako zagłębie budowlane. Na podobnych zasadach powstała
swego czasu Dolina Lotnicza.
W sekretariacie Integralu ściany zdobią
podziękowania od instytucji, które otrzymują stałą pomoc charytatywną, to: PCK,
PKPS, TPD, Towarzystwo Brata Alberta, Caritas Polska.
Na koniec ciekawostka. Pan Witold
Wańczyk urodził się w Leżajsku. Jego dom
rodzinny mieści siew pobliżu budynku
sądu.
Mały jest ten świat.

Barbara Woś-Lisiecka

kultura
Rozpoczął się

IX Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
Leżajsk 2010
14 czerwca br. w leżajskiej bazylice zaczął się XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, który trwał będzie tradycyjnie przez całe lato, a koncerty
odbywać się będą w poniedziałkowe wieczory.
Witold Zalewski

Podczas koncertu inauguracyjnego wystąpili: Witold Zalewski – organy, w części
kameralnej Grzegorz Turnau z zespołem.
Bazylika wypełniona była po brzegi.
Na początek zabrzmiały organy. Pod palcami mistrza Witolda Zalewskiego – organisty z Katedry Królewskiej na Wawelu – zabrzmiały dźwięki toccaty i fugi doryckiej J.
S. Bacha a także utwory Feliksa Mendelssohna Bartholdy’ego oraz Louisa A. L. Sortie’go. Skoczna melodia ostatniego fragmentu
wprowadziła nas po trosze w klimat części
kameralnej koncertu inauguracyjnego.
W drugiej części wystąpił krakowski bard,
związany z Piwnicą pod Baranami, Grzegorz
Turnau wraz z zespołem. Takiego koncertu
jeszcze w bazylice nie było. Muzyk porwał
publiczność do wspólnego śpiewu, a wielu odważyło się nawet kołysać w rytm dobrze znanych piosenek, jak na przykład
„Między ciszą”. Jednocześnie jednak wokalista cały czas pamiętał o tym, w jakim miejscu się znajduje. Był zachwycony leżajskim
sanktuarium.
Nie mniej interesujący był drugi koncert,
który odbył się 21 czerwca br., kiedy usłyszeć mogliśmy dźwięki wspaniałych zabytGrzegorz Turnau

kowych organów i skrzypiec. Recital młodego, ale bardzo zdolnego organisty Karola Mossakowskiego opierał się głównie
na utworach Jana Sebastiana Bacha i okazał się być mistrzowskim popisem zwycięzcy I nagrody na Ogólnopolskim Konkursie
Organowym „Mendelssohn Eben” w Krakowie. Na skrzypcach tego dnia grał mistrz
Krzysztof Jakowicz. To jemu właśnie Witold
Lutosławski powierzył polskie prawykonanie wszystkich swoich utworów skrzypcowych. Koncertem w Leżajsku Jakowicz potwierdził swoją wielkość.
Przed nami jeszcze wiele koncertów, na
które bardzo gorąco zapraszamy. W programie m.in. kwartet klarnetowy „Claribel”,
soliści i Orkiestra Opery Lwowskiej, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Rzeszowskiej
a także recitale organowe znamienitych muzyków – Józefa Serafina, Lady Labziny, Gerharda Gnanna i innych.
Jak co roku, festiwalowi towarzyszy wystawa fotograficzna Leżajskiego Klubu „Optikos”. Tegoroczna wystawa „Zapomniane sacrum” przedstawia obraz przemijania, odsunięcia w niepamięć, niejednokrotnie dewastacji obiektów kultu religijnego i duchowego. Wystawę można oglądać w poniedziałkowe wieczory lub przy okazji zwiedzania Muzeum Prowincji OO. Bernardynów
w Baszcie św. Jana z Dukli.
Krzysztof Jakowicz

Alina Hasiak podpisuje tomiki swych wierszy.

Poetka z Leżajska

W czwartkowe popołudnie 27 maja
br. grupa leżajskich poetów zrzeszonych
przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku w Klubie „Na marginesie” wybrała się
wspólnie do Przemyśla. I nie był to przypadkowy wyjazd.
Tego dnia w przemyskim Centrum Kulturalnym odbyło się spotkanie z cyklu Przystanek Poezja, a jego gościem honorowym była
Alina Hasiak – poetka z Leżajska. Organizatorom udało się wytworzyć tego dnia wyjątkowy klimat: Piwnice CK, odrobina wytrawnej
muzyki w wykonaniu uczniów i nauczycieli ze
Szkoły Muzycznej w Przemyślu, wino, a nade
wszystko poezja naszej rodzimej twórczyni
sprawiły, że wieczór był wspaniały.
Alina Hasiak – bohaterka tego dnia – urodziła się w Kustrowie, a od ponad 30 lat
mieszka i pracuje w Leżajsku. Z wykształcenia jest plastykiem, a swoją drugą pasję –
pisarstwo rozwija działając w Klubie Leżajskich Poetów „Na marginesie”.
Centrum Kulturalne w ramach spotkania
autorskiego wydało także tomik poezji pt.
„Horyzonty…” z wierszami pani Aliny. Mottem tego zbioru stały się wyznawane przez
autorkę słowa przysłowia arabskiego: „Człowiek jest tyle wart, ile uczyni dobrego”. Jest
prawdziwym zaszczytem dla Klubu Leżajskich Poetów, a także dla całego miasta, że
spośród wielu podkarpackich poetów – wieczór autorski przygotowano właśnie dla naszej poetki.
Autorce i innym poetom z Klubu „Na marginesie” życzymy dalszych tak wspaniałych
sukcesów.

(am)

Komunikat TMZL
Festiwal realizowany jest przy pomocy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Wydarzenie artystyczne”
priorytet „Muzyka” oraz Województwa Podkarpackiego.
Więcej informacji na stronie internetowej www.
festiwal.lezajsk.pl

(am)

Zdjęcia Wacław Padowski

Sposób na wakacyjną nudę
Biblioteka Publiczna w Leżajsku zaprasza
na VI warsztaty plastyczno-językowo-literackie: „Sposób na wakacyjną nudę”.
Spotkania odbywać się będą w każdy wakacyjny wtorek i czwartek w budynku biblioteki. Warsztaty zrealizowane są przy pomocy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Wydarzenia artystyczne” priorytet „Literatura”
oraz Powiatu Leżajskiego.

W lipcu 2010 roku ukaże się piąty numer „Almanachu Leżajskiego”. Periodyk będzie bezpłatny, gdyż został wydany przez TMZL w ramach
mecenatu Samorządu Województwa Podkarpackiego, który udziela dotacji celowych w zakresie kultury i sztuki m.in. na działalność wydawniczą: wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji, periodyków i opracowań naukowo-badawczych, dotyczących historii i dziedzictwa kulturowego regionu.
Nasz projekt na wydanie dwóch kolejnych
numerów (nr 5 i 6) periodyku znalazł uznanie komisji konkursowej i otrzymaliśmy dotację w wysokości 60 procent wartości projektu
– pozostała część zostanie pokryta ze środków
własnych Towarzystwa. Zarząd TMZL oraz Zespół Redakcyjny Almanachu Leżajskiego składają podziękowania Zarządowi Województwa
Podkarpackiego za współpracę i patronat nad
naszymi działaniami.
Zeszyt nr 5 Almanachu Leżajskiego będzie
można otrzymać bezpłatnie (pod warunkiem
że posiada się lub zakupi zeszyty poprzednie)
w Centrum Informacji Turystycznej, ul. Rynek 1a
(wieża), tel. 17 787 70 67. Nakład będzie dostępny do wyczerpania zapasów.

Zarząd i Członkowie TMZL



spotkania
W tym roku święto miasta Leżajska obchodzone było w dniach 28–
30 maja. Jak zwykle większość atrakcji adresowana była do dzieci i młodzieży. Te świąteczne dni miasta tak
naprawdę trwały znacznie dłużej,
ponieważ w dniach od 27 maja do
1 czerwca odbywały się imprezy towarzyszące, głównie o charakterze
sportowym.

28 maja br. inaugurację Dni Leżajska poprzedziło przedstawienie przygotowane
dla przedszkolaków przez młodzież z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku pt. „Sen Dorotki”. Również przed południem na placu
przed Miejskim Domem Kultury rozpoczęły
się zabawy i konkursy dla dzieci i młodzieży, w tym między innymi konkurs na „Najciekawszy strój – przebranie”. Kategorii i nagród było mnóstwo. Podajemy najważniejsze: w kategorii młodszej I miejsce otrzymali „farmerzy” – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, II miejsce „nauczycielki” – także
uczniowie z SP 1, III miejsce zajęła uczennica
SP 3 w Leżajsku – Olga Zatońska jako „Rajski
ptak”. W kategorii starszej I miejsce otrzymała „Grupa Cyrkowa”, drugie – „Pigmejki”, trzecie – „Doda i Nergal” z GM w Leżajsku.
Dopiero w samo południe oficjalnie rozpoczęły się Dni Leżajska – przed pomnikiem króla Władysława Jagiełły burmistrz
Leżajska przekazał „klucze do bram miasta” przedstawicielom młodego pokolenia
– tym razem uczniom z Zespołu Szkół Technicznych. O czwartej po południu miłośnicy
muzyki mogli w sali widowiskowej MDK posłuchać popisu uczniów Państwowej Szkoły
Muzycznej I st. w Leżajsku, a na placu przed
MDK obejrzeć w tym czasie szachową inscenizację (żywe szachy) bitwy pod Grun-
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waldem w wykonaniu uczniów Gimnazjum
Miejskiego w Leżajsku.
Dni Leżajska nabrały rozmachu w niedzielę. O godzinie 14. otwarty został kiermasz
rękodzieła artystycznego a także miasteczko Jednostki Strzeleckiej 2035 z Leżajska
(atrakcji moc), dla wszystkich koncertowała Miejska Orkiestra Dęta. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz Leżajskiego Klubu Motocyklowego „Wehikuł”.
Pod wieczór, o godzinie 18 rozpoczął się
koncert zespołu „Foryś Band”. Godzinę później odbyła się uroczystość nagrodzenia
„Mecenasów leżajskiej kultury”. W tym
roku otrzymali je: w kategorii promotor kultury – Elżbieta Wojtera, w kategorii patron
kultury – Zbigniew Rynasiewicz, w kategorii sponsor kultury – firmy: ZPOW „Hortino” – statuetkę odebrał prezes Zarządu
Stanisław Augustyn oraz Żywiec Sprzedaż
i Dystrybucja sp. z o.o. – statuetkę odebrał szef dystryktu Podkarpacia Janusz
Różański oraz w kategorii sponsor imprezy
– Elektrociepłownia Nowa Sarzyna i Zakłady Chemiczne „Organika Sarzyna S.A.”
w Nowej Sarzynie, w których imieniu statuetkę odebrała Elżbieta Kozyra, kierownik Biura Zarządu i Systemów Zarządzania. Nagrody wręczali laureatom zwycięzcy
ubiegłorocznej edycji: Andreas Wielosinski
(BMF Polska), Jan Burek – członek Zarządu
Województwa Podkarpackiego i Krzysztof
Żyrek – dyrektor Browaru w Leżajsku.
W tegorocznych Dniach Leżajska uczestniczyli goście z zaprzyjaźnionych miast
Ukrainy – z Nowojaworowska i Czortkowa.
Kolejny raz zaprezentował się znakomity

zespół dziecięcy „Jabłoneczka” z Czortkowa. Wystąpiły również zespoły Miejskiego
Centrum Kultury. Na estradzie odbył się też
pokaz gimnastyczny w wykonaniu dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 2.
Gwiazdą wieczoru była włoska piosenkarka IN-GRID, która bardzo podobała się
publiczności i została entuzjastycznie przyjęta.
Dni Leżajska, których organizatorem był
Urząd Miejski i Miejskie Centrum Kultury, zakończyła dyskoteka pod gwiazdami, poprzedzona pokazem sztucznych ogni.
W tym roku Dniom Leżajska towarzyszyły od 22 maja do 1 czerwca Dni Sportu. Koordynatorem licznych wydarzeń sportowych był leżajski MOSiR, a przygotowali
je nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjum w Leżajsku. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się: zawody gimnastyczne,
turnieje tenisa stołowego i ziemnego, szachów, piłki siatkowej, piłki nożnej, zawody
pływackie w pływalni „Oceanik”, a nad Florydą – zawody wędkarskie dla dzieci i dorosłych. Bieg uliczny „Uciekaj przed nałogiem”
zgromadził ponad 100 uczestników. W sumie w wydarzeniach sportowych aktywnie uczestniczyło ponad 400 osób nie tylko
z Leżajska, ale też z okolicznych miejscowości oraz Ukrainy.
Głównym sponsorem imprez z okazji Dni
Leżajska był Browar w Leżajsku, a sponsorami wspomagającymi – ZPOW „Hortino”, BPS
Bank, KB Kredyt Bank, MZK Leżajsk, BMF Polska i VILLERGRAN stolarka.

(bwl)

Zdjęcia Ryszard Węglarz

trudność układów gimnastycznych został
dokonany podział według grup wiekowych.
Zwycięzcy w kategorii klas I–III: I miejsce –
Daria Trojan i Katarzyna Wylaź, II – Aleksandra Szczepanik, III – Maryla Leszczak, IV – Katarzyna Sołek. W kategorii klas IV–VI: I miejsce – Jagoda Zając, II – Sabina Piechuta, II –
Daniel Kusy, III – Julia Marglewski, IV – Klaudia Bełżec.
• Bieg „Uciekaj przed nałogiem” –
dziewczęta: I – Karolina Wróbel SP3, II – Justyna Więcław SP3, III – Katarzyna Zygmunt
SP2. Chłopcy: I – Mateusz Kołotka SP3, II –
Grzegorz Kłak SP2, III – Daniel Kusy SP2.
• Piłka nożna. W turnieju piłki nożnej
szkół podstawowych I miejsce zajęła drużyna SP2 przed SP1.
W turnieju szachowym, który odbył się
w Szkole Podstawowej nr 1, gościliśmy również drużynę z Ukrainy.
W imieniu Burmistrza Leżajska Tadeusza Trębacza pragnę podziękować wszystkim nauczycielom oraz młodzieży za udział
w zawodach i za ich sprawną organizację, jak
również sponsorom za ufundowane nagrody i dyplomy. Dziękuję służbom mundurowym Policji, Straży Miejskiej oraz Harcerzom,
dzięki którym imprezy sportowe, wiążące
się z wyjściem dzieci i młodzieży poza mury
szkół miały zapewnione bezpieczeństwo.

Ich groźne miny mówiły, że nie odpuszczą
tak łatwo i będą walczyć do ostatniej kropli
krwi. Pod ich stopami rozciągała się wielka
biało-czarna szachownica.
Już na samym początku Krzyżacy czuli się
wyczerpani. Słońce bezlitośnie świeciło im
w oczy, a ich masywne zbroje nie przepuszczały powietrza. Z zazdrością patrzyli na Polaków, którzy zadowoleni kryli się w przyjemnym cieniu budynku MCK. Krzyżacy, doświadczeni rycerze, próbowali jednak skupić
się tylko na tym, jakie rozkazy wydaje Wielki Mistrz i iść do boju. Wokół szachownicy
zebrały się tłumy widzów. Z wypiekami na
twarzy patrzyli, jak ciury obozowe zabierają z pola bitwy kolejne ofiary. Najmłodsi widzowie zaciskali z radością pięści, kiedy ginęli krzyżaccy rycerze. Mimo fatalnego położenia w strumieniach słonecznego żaru,
bili się zaskakująco dobrze, ale zwycięzca
może być tylko jeden.

Wojciech Surma

Krzyżacka porażka na
czarno-białej szachownicy

Święto sportu

W Dniach Sportu poprzedzających obchody Dni Leżajska wzięła udział młodzież ze szkół z terenu miasta i gminy
oraz zaproszone zespoły z Ukrainy.
• Siatkówka. W Powiatowym Turnieju
OPEN dziewcząt I miejsce zajął zespół LO
Leżajsk, II – reprezentacja leżajskiego Gimnazjum, a III – zespół ze Szkoły Podstawowej
nr 3. W turnieju brały również udział gimnazja ze Starego Miasta i Giedlarowej.
W rozgrywkach Pucharowych chłopców
I miejsce zajęła drużyna SP 3 z Leżajska pokonując w rozgrywkach starszych od siebie
kolegów gimnazjalistów. II miejsce przypadło leżajskiemu gimnazjum, a III – gimnazjum z Giedlarowej.
• Pływanie. W zawodach pucharowych
w pływaniu w klasyfikacji generalnej I miejsce przypadło Szkole Podstawowej nr 3.
• Gimnastyka. Największym zainteresowaniem cieszyły się zawody gimnastyczne
w Szkole Podstawowej nr 2. Ze względu na

„Szlachetne damy, zacni panowie i wy,
wszelaka gawiedzi! Dziś opowiemy wam
i pokażemy, jako król Polski, Władysław
Jagiełło, pod Grunwaldem potęgę krzyżacką pokonał.”
Wszyscy wiemy, jak to było. Krzyżacy
grzali się w słońcu, podczas gdy polscy rycerze cierpliwie czekali odpowiedniej godziny w cieniu grunwaldzkich drzew. Następnie
do króla Jagiełły przysłano krzyżackich heroldów z dwoma nagimi mieczami, by zachęcić go do rozpoczęcia bitwy. Król przyjął
je jako wróżbę zwycięstwa od samego Boga.
Krwawa walka zaczęła się. Zwycięstwo chyliło się to na jedną, to na drugą stronę. Po
wielu długich godzinach Wielki Mistrz Krzyżacki Ulrich von Jungingen ginie z rąk litewskiego piechura. 15 lipca minie 600. rocznica
tego wydarzenia.
Uczniowie Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku postanowili uczcić to historyczne wydarzenie. 28 maja na placu koło Miejskiego Centrum Kultury rozegrała się prawdziwa bitwa na miecze. Rycerze z białymi orłami i wojownicy z czarnymi krzyżami stanęli naprzeciwko siebie gotowi do potyczki.

Po emocjonującej bitwie pełnej śmiertelnych ofiar nadszedł czas na ostateczne starcie. Litewski wojownik skrzyżował miecze
z Wielkim Mistrzem. Krzyżak nie docenił jednak siły i umiejętności piechura, który z zimną krwią podciął mu gardło. Euforia wybuchła zarówno w polskich szeregach, jak i na
widowni. Tak spektakularnego zakończenia
bitwy nie widziano od lat. Pokonani krzyżacy oddali swe miecze królowi Władysławowi i ze spuszczonymi głowami opuścili pola
Grunwaldu czyli plac przed MCK.
Bitwa pod Grunwaldem to jedna z największych bitew średniowiecznej Europy.
Została odtworzona w samym środku miasta przez nas, leżajskich gimnazjalistów.
Czuliśmy obowiązek pokazania jej leżajszczanom, wszak król Władysław Jagiełło jest
od lat naszym patronem, z czego jesteśmy
niezwykle dumni.
Bitwę odzwierciedlono jako historyczną
partię szachową rozegraną między Mieczysławem Najdorfem, polskim arcymistrzem
a Maxem Euve, mistrzem świata.
Do tego wspaniałego spektaklu przygotował nas pan Tomasz Chrząstek. Niemalże codziennie przez dwa tygodnie spędzaliśmy wiele godzin na morderczych próbach
w MCK. Nieraz mieliśmy chwile zwątpienia,
ale przecież byliśmy rycerzami. Przeżyliśmy
fantastyczną przygodę, którą jeszcze długo
będziemy wspominać.
Pragniemy wszystkich Was zachęcić do
gry w szachy. To znakomity sposób spędzania wolnego czasu, który dostarcza mnóstwa emocji i wrażeń. W szachy grał indyjski radża trzynaście wieków temu, w szachy
grają współcześni ludzie. Nic dziwnego, to
prawdziwie królewska rozrywka.

Zuzanna Chrząstek
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po dzwonku
Corrida
1 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku odbył się finał międzyszkolnego konkursu „Ortograficzna Corrida 2010”. W konkursie wzięło udział 97 uczniów z leżajskich szkół podstawowych.
Laureatami zostali: Magdalena Czarniecka – SP2, Katarzyna Lipińska
– SP2, Zuzanna Kosiarska – SP3, Aleksandra Kulesza – SP3, Eryk Daź
– SP2, Kamil Krawczyk – SP1, Robert Kulpa – SP2, Elżbieta Materna
– SP3, Karolina Olechowska – SP2, Wioletta Pelc – SP2, Małgorzata
Rutowicz – SP2 i Maciej Wiatrowicz – SP3.

Mistrz ortografii

Miejski Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii” odbył się 31 maja
br. w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku. Udział w nim wzięło 29
finalistów konkursów szkolnych klas II i III ze Szkół Podstawowych
nr 1, 2 i 3. Oceny prac konkursowych według opracowanego regulaminu dokonała komisja w składzie: Maria Lizak (SP1), Grażyna Miłobóg (SP2), Małgorzata Szymula i Zofia Zagaja (SP3).
Jury wyłoniło 8 laureatów: Wiktoria Bilska (SP1), Klaudia Waśko
(SP2), Aleksandra Sołek (SP2), Natalia Więcław (SP2), Alicja Karasińska (SP2), Gabriela Grylowska (SP3), Nina Pracoń (SP3), Gabriela Garbacka (SP3).

„Znam swoje miasto”
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Leżajsku „Znam swoje miasto”
odbył się 17 maja br. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika. Wzięło w nim udział 25 uczniów z klas IV–VI leżajskich szkół
podstawowych.
Komisja w składzie: Krystyna Goździewska, Barbara Koszmider
i Krystyna Pliszka uznała, że laureatami zostali: Paweł Ślanda, Julia
Świąder, Agata Ugorenko, Monika Zielińska, Adrianna Żak, Małgorzata Pawul, Maciej Jakucki, Małgorzata Rutowicz, Bartłomiej Goździewski i Weronika Hejda. Wyróżnienia otrzymali: Elżbieta Materna, Patrycja Żabińska, Andrzej Brzuzan, Piotr Zagaja, Karol Chrząstek
i Agnieszka Zajączkowska.

„Odkrywamy tajemnice przyrody”
Organizatorem IV edycji Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego „Odkrywamy tajemnice przyrody” była Szkoła Podstawowa
nr 2 w Leżajsku. Jak co roku cieszył się on dużym zainteresowaniem
uczniów klas V i VI. Do eliminacji przystąpiło 84 uczniów z trzech
szkół podstawowych Leżajska. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 41 uczniów, spośród których koisja konkursowa w składzie:
Marta Halewska, Alicja Chmura, Krystyna Goździewska i Irena Pelc
wyłoniła 13 laureatów.
Zostali nimi: I miejsce – Aleksandra Kryla (SP2) i Małgorzata Rutowicz (SP2), II miejsce – Aneta Bauer (SP2), Monika Zielińska (SP3),
Katarzyna Zygmunt (SP2) i Karol Bednarz (SP2), III miejsce – Adrianna Żak (SP2), Rafał Ćwiek (SP2) i Konrad Wołoszyn (SP2), wyróżnienie – Magdalena Czarniecka (SP2), Maciej Jakucki (SP2), Anna Lizak
(SP1) i Robert Prochera (SP2).

12

Talent Roku

17 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku odbyła
się uroczystość wręczenia nagród laureatom prestiżowego konkursu „Talent Roku” oraz konkursów międzyszkolnych.

Była to III edycja konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Leżajska
Tadeusza Trębacza. Jest to konkurs skierowane do najzdolniejszych
uczniów szkół miejskich , którzy nie tylko wyróżniają się znakomitymi wynikami w nauce, ale również posiadają zainteresowania daleko wykraczające poza szkolne wymagania. Cele konkursu to: promocja najzdolniejszych uczniów, wyzwalanie u młodego człowieka
zdolności twórczych, tworzenie pozytywnych wzorów do naśladowania, docenienie dokonań uczniów, prezentacja dorobku uczestników konkursu, wymiana doświadczeń.
Laureata wybiera kapituła, w której skład wchodzą: przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Burmistrza Leżajska oraz szkół
podstawowych i gimnazjum w mieście.
Nagrodą w konkursie jest tytuł „Talent Roku”, specjalnie na tę okoliczność zaprojektowana statuetka: Młody Talent oraz czek o wartości 2000 złotych.
W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 8 wniosków – 3 ze szkół
podstawowych i 5 z gimnazjum. Po analizie złożonych wniosków
Kapituła konkursu oprócz zwycięzcy przyznała 6 wyróżnień kierując się wysokimi wynikami osiągniętymi w wojewódzkich konkursach przedmiotowych.
Zwycięzcą tej edycji konkursu oraz zdobywcą tytułu „Talent
Roku” został uczeń Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku Damian Rogowski. Wyróżnienia otrzymali: Karol Chrząstek (SP1), Małgorzata
Rutowicz (SP2), Marcin Stopyra (SP3) oraz Katarzyna Baran, Monika
Biskup i Dawid Górski z GM w Leżajsku.

* * *
Damian Rogowski podczas uroczystości wręczenie statuetki „Młody talent” podziękował swym nauczycielom, dzięki którym – jak
twierdzi – doszedł do tego zaszczytnego tytułu. Byli nimi: Władysława Mazur – wicedyrektor szkoły i jednocześnie nauczycielka fizyki, Gabriela Ćwiek – wychowawczyni i nauczycielka matematyki, Bożena Leniart – nauczycielka techniki oraz Agnieszka Grzywna – nauczycielka języka angielskiego. Rodzicom za wielką troskę
w urzeczywistnianiu jego pasji i zainteresowań dziękuje już na łamach Biuletynu Miejskiego. Emocje tego dnia towarzyszyły wszystkim uczniom uczestniczącym w tej uroczystości.
Damian od drugiej klasy gimnazjum realizował indywidualne programy nauczania z fizyki, matematyki i angielskiego. Uczestniczył
w licznych konkursach przedmiotowych, które wymagają opanowania materiału w znacznie szerszym zakresie niż wymaga tego program szkolny.
Szkoła wystawiła mu taką cenzurkę: „Damian jest uczniem wyróżniającym się bardzo wysoką kulturą osobistą. Zawsze taktowny, sympatyczny, słowny, wzorowo wywiązujący się z powierzonych mu zadań. W każdym roku nauki w gimnazjum wybierany był przez kolegów do samorządu klasowego, co jest dowodem na to, ze rówieśnicy szanują go , liczą sięz jego zdaniem, doceniają. Pomaga on
chętnie w nauce słabszym uczniom, nigdy nie wywyższa się, nie
naśmiewa z innych”.
Średnia ocen, jaką uzyskał w gimnazjum wyniosła ponad 5,5.
Szczególne uzdolnienia objawiają się w przedmiotach ścisłych: fizyka, matematyka, technika.
Inne zainteresowania: dodatkowo uczy się języka angielskiego
w Szkole Języków i Zarządzania „Promar”, celująco ukończył Ognisko Muzyczne w klasie gitary, ukończył też kurs tańca towarzyskiego. Poza tym interesuje się sportem (biega) i motoryzacją (złożył
z części starego Rometa). Ale największą pasją jest muzyka – blues
i rock. Ma nadzieję, że w czasie wakacji uda mu się założyć zespół
bluesowy. Ma już solistkę i gitarzystę basowego.
A czek, który otrzymał od burmistrza jako Talent Roku, na razie zatrzyma. Nie zamierza go pośpiesznie zrealizować.

Konkurs języka angielskiego

8 czerwca br. w Szkole Podstawowej Nr 2 odbył się finał ósmej
edycji konkursu języka angielskiego dla szkół podstawowych z terenu Leżajska. Konkurs jak zwykle cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. W etapie finałowym, poprzedzonym eliminacjami szkolnymi,
wzięło udział 31 uczniów ze wszystkich szkół leżajskich.
A oto wyniki etapu finałowego: tytuł laureata zdobyli: Karol
Chrząstek (SP 1), Łukasz Urbański (SP 1), Marcin Stopyra (SP 3) i Małgorzata Rutowicz (SP 2).
Ponadto miano finalisty uzyskali: Michał Stopyra (SP 3), Magdalena Czarniecka (SP 2), Maciej Murdzia (SP 2), Bartłomiej Klocek (SP
3), Karolina Olechowska (SP 2).
Organizatorzy konkursu kierują serdeczne podziękowania na ręce
fundatorów nagród, którymi są Burmistrz Miasta Leżajska, wydawnictwo Oxford University Press oraz Szkoła Języków „Promar”. Ponadto dziękujemy NKJO w Leżajsku za zredagowanie testów oraz
wszystkim nauczycielom języka angielskiego, którzy przygotowali
uczestników i pracowali w komisjach konkursowych.

Józef Rzeszutko
przewodniczący komisji konkursowej
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informator urzędowy
Sprawozdanie
z XXXVII sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku
15 czerwca 2010 r. w sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbyła się
XXXVII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku,
obecnych było 14 radnych. Po wysłuchaniu sprawozdania Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym Rada podjęła uchwały
w następujących sprawach:
• w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Leżajska – na wniosek Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku Rada zatwierdziła nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Leżajska, które będą obowiązywać w okresie od 1 lipca
2010 r. do 30 czerwca 2011 r. Tak więc od
lipca br. cena za dostarczaną wodę dla gospodarstw domowych wynosić będzie 2,78
zł/m3 (z VAT), a dla pozostałych odbiorców
3,27 zł/m3 (z VAT). Cena za odprowadzone
ścieki dla gospodarstw domowych wynosić
będzie 3,19 zł/m3 (z VAT), natomiast dla pozostałych odbiorców są wyodrębnione ceny
dla czterech grup, w zależności od gęstości
zrzucanych ścieków.
• w sprawie zaopiniowania projektu opracowania pn. „Studium ochrony przeciwpowodziowej zlewni Sanu” (I etap) w granicach
administracyjnych miasta Leżajska – z uwagi na to, że projekt opracowania zawierał
błędy merytoryczne w zakresie wyznaczenia obszarów bezpośredniego zagrożenia
oraz błędy obliczeniowe Rada postanowiła
negatywnie zaopiniować przedłożony przez
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie projekt opracowania
pn. „Studium ochrony przeciwpowodziowej
zlewni Sanu”.
• w sprawie zobowiązania finansowego
ponad budżet 2010 r. dotyczącego projektu
pod nazwą: „Budowa drogi gminnej łączącej
ul. Jagiełły z obwodnicą miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl” –
Rada zobowiązała się do zabezpieczenia
w roku 2011 środków w kwocie 1 033 091
zł, jako wkład własny w projekcie realizowanym przez Miasto pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Jagiełły z obwodnicą miasta
Leżajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik
– Przemyśl”. Przewidziany do realizacji w latach 2010–2011 ww. projekt o wartości ponad 3400 tys. zł współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2007–2013. Podjęta przez Radę uchwała jest niezbędna do uzupełnienia złożonego wniosku, a następnie podpisania umowy
dofinansowania, ogłoszenia przetargu i rozpoczęcia cyklu inwestycyjnego.
• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 r. – wprowadzone przez
Radę zmiany polegały na utworzeniu dwóch
nowych zadań inwestycyjnych (projektowych) w wysokości 90 tys. zł tj. remont dachu i elewacji Ratusza – 30 000 zł oraz zagospodarowanie wąwozu za domem książki
i przebudowa targowiska przy ul. Sikorskiego – 60 000 zł, których źródłem jest zmniejszenie wydatków na zadaniu „Remont ul.
Boronia, Hutniczej i Fabrycznej” oraz zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Jednocześnie
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w wyniku przeprowadzonego zamówienia
publicznego i otrzymania 50% dofinansowania od Wojewody na ww. zadanie zmniejszono plan dochodów budżetowych w zakresie dochodów majątkowych w kwocie
57 500 zł. z tytułu udzielonej dotacji inwestycyjnej.
• w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej Miasta Leżajska, szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, terminów obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały
budżetowej oraz wymogów dotyczących uzasadnień i materiałów informacyjnych przedkładanych przez Burmistrza Leżajska Radzie
Miejskiej wraz z projektem uchwały budżetowej – w związku ze zmianą przepisów ustawy
o finansach publicznych Rada podjęła nową
uchwałę regulującą tryb prac nad projektem
uchwały budżetowej, dotychczasowa uchwała w tej sprawie z 2004 r. straciła moc.
• w sprawie zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu Miasta Leżajska oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze – zgodnie
obowiązującymi przepisami Rada określiła kształt informacji dot. wykonania budżetu za I półrocze składanej przez Burmistrza
do 31 sierpnia każdego roku budżetowego
wraz wykonaniem planu finansowego samorządowej instytucji kultury. Tym samym
straciła moc uchwała w tej sprawie podjęta
przez Radę w 2006 r.
• w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Miasta Leżajska za
2009 r. – spełniając wymóg formalny wynikający z ustawy o rachunkowości, Rada
zatwierdziła roczny skonsolidowany bilans
Miasta Leżajska za 2009 r., obejmujący wykonanie budżetu miasta oraz planów finansowych jednostek podległych.
• w sprawie zaciągnięcia w 2010 r. bankowego długoterminowego kredytu w łącznej wysokości 3 131 300 zł z przeznaczeniem
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Leżajska w kwocie 1 631 300 zł
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 500 000 zł
– Rada podjęła nową uchwałę dotyczącą

UCHWAŁA Nr XXXVII/242/10
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/137/08
Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie określenia stawek
opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z poźn. zm.) art. 19 pkt. 1, lit.
a i pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
Rada Miejska w Leżajsku uchwala,
co następuje:
§1
W Uchwale Nr XXII/137/08 Rady Miejskiej
w Leżajsku z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz

zaciągnięcia w 2010 r. bankowego długoterminowego kredytu w łącznej wysokości
3 131 300 zł, ponieważ na podstawie uchwały podjętej w kwietniu br. o zaciągnięciu kredytu inwestycyjnego na zadanie związane
z rozbudową SP 2 (który pierwotnie w założeniu w całości miał pokryć planowany deficyt budżetu miasta) można było ostatecznie
skorzystać z zaciągnięcia kredytu w wysokości 606 700 zł, co stanowiło jednocześnie
poziom wydatków, jako wkładu własnego
Miasta w realizację tej inwestycji. Sytuacja
taka wynikła z tego, że przy zaciągnięciu
kredytu inwestycyjnego ze środków Banku
Rozwoju Rady Europy i Europejskiego Banku Inwestycyjnego funkcjonuje dość specyficzna forma rozliczenia źródeł finansowania inwestycji (wyłącznie wkładu własnego
Miasta) w ramach wcześniej otrzymanego
dofinansowania z budżetu UE i dotacji Ministerstwa Sportu.
• w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/137/08
Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 17 grudnia
2008 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru – Rada wprowadziła zmianę w obowiązującej uchwale polegającą na obniżeniu o 50% stawek
opłaty targowej pobieranych w soboty, na
targowisku przy ul. Sikorskiego.
• w sprawie powołania doraźnej Komisji ds.
nazewnictwa ulic na terenie miasta Leżajsk –
Rada powołała Komisję w składzie: Krzysztof Urbański – Przewodniczący, Eleonora
Sas-Gontarz – Zastępca Przewodniczącego,
Krzysztof Kwieciński, Ryszard Dziura i Wojciech Tokarz – Członkowie. Komisja ustali wykazy i zasięg ulic przewidzianych do
nadania nazw, przygotuje projekty uchwał
z pełnym uzasadnieniem proponowanych
nazw ulic i przedłoży je Radzie Miejskiej do
końca września 2010 r.
Po zapoznaniu się z przedłożonym Programem Ochrony Środowiska dla miasta
Leżajska na lata 2010-2013 Rada nie podjęła uchwały w sprawie aktualizacji Programu
z uwagi na stwierdzone błędy występujące
w jego opracowaniu.
Podczas tej sesji Rada przyjęła bez zastrzeżeń informację Prezesa MZK Sp. z o.o. w Leżajsku dotyczącą pilnej potrzeby modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków z jego
wnioskiem aby wspólnie, w terminie jak najszybszym przystąpić do remontu i modernizacji oczyszczalni.

C. Turosz

sposobu jej poboru wprowadza się następujące zmiany:
dotychczasowa treść § 3 otrzymuje oznaczenie – „ust. 1”
dodaje się w § 3 ust. 2 w brzmieniu:
„Stawki opłaty targowej pobierane
w soboty na targowisku przy ul. Sikorskiego zmniejsza się o 50%”.
§2
Pozostała treść uchwały pozostaje bez
zmian.
§3
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Leżajska.
§4
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Budżetu Rady
Miejskiej w Leżajsku.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

po dzwonku
Raport z wyjazdu
szkoleniowego

W dniach 13–26 maja br. uczestniczyłem w szkoleniu w ramach unijnego programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius-Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej.

Wizyta w Madistone, stolicy hrabstwa
Kent, na południowym-wschodzie Anglii,
stanowiła perfekcyjną kombinację różnorodnych form zdobywania wiedzy na temat
systemów nauczania, nowoczesnych metod
uczenia i przygotowania do nauczania języków obcych a także wymiany doświadczeń
w aspekcie kulturowym. Złożyły się na nią
prezentacje przygotowane przez reprezentantów poszczególnych państw (17 osób
z Hiszpani, Turcji, Francji, Szwecji, Finlandii, Włoch, Rumunii i Polski), wizyty w brytyjskich szkołach podstawowych, warsztaty metodyczne z zakresu nauczania języka
angielskiego jako języka obcego oraz forum
wymiany poglądów funkcjonujące permanentnie w trakcie całego szkolenia, zarówno w formule zbiorowej podczas oficjalnych
spotkań, jak też poprzez spontaniczne rozmowy pomiędzy poszczególnymi uczestnikami. Ponadto, istotnym elementem integrującym i stymulującym wymianę poglądów okazały się być wycieczki do Londynu,
Uniwersytetu Cambridge, Katedry Canterbury i średniowiecznego zamku Leeds.
A oto kilka, wybranych spośród wielu,
ciekawostek dotyczących funkcjonowania
oświaty w różnych krajach Unii: • W Anglii
przeprowadza się najwięcej narodowych
testów kompetencji i egzaminów państwowych – pierwsze ogólnonarodowe testy
przeprowadza się w wieku 7 lat, potem kolejno 9, 11, 14, 16, a odpowiednik egzaminu
maturalnego może obejmować kilkanaście
przedmiotów. • W Szwecji pierwszy ogólnonarodowy test kompetencji przeprowadza się dla czternastolatków – do tego momentu nie prowadzi się żadnego oceniania.
• We Francji nauka odbywa się przez 4 dni
w tygodniu, środa jest ustawowo wolna od
nauki. • W Anglii samorządy mogą tworzyć
szkoły dla dzieci w różnym przedziale wiekowym, np.: 5–7, 5–9, 7–11, 5–11, 7–14, itp. •
W większości krajów unii technologie informacyjne nie stanowią znaczącego narzędzia
do nauczania języka obcego. • W większości
krajów zachodnich pierwszym językiem obcym jest angielski, nauczany obowiązkowo
od 1 klasy szkoły podstawowej. • Aktualnie
popularyzowane jest podejście do nauczania języka obcego metodą „klocków językowych” (chunks of language), czyli zestawu
słów, które użytkownik języka angielskiego
jako ojczystego uznaje za najlepsze i najbardziej naturalne do wyrażania danej idei.
• W większości krajów nauczanie języków
obcych stanowi jeden z priorytetów edukacji szkolnej, w niektórych przeprowadza się
badania sprawdzające jednorodność treści
i efekty nauczania języka obcego.

Sukces uczniów Zespołu
Szkół Technicznych
w Leżajsku w Wojewódzkich
Mistrzostwach LOK w Krosie
Strzeleckim

10 czerwca br. na strzelnicy LOK w Żołyni zostały przeprowadzone Otwarte Wojewódzkie Mistrzostwa Ligi Obrony Kraju w Krosie Strzeleckim, organizowane
przez biuro Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju. Uczestnicy walczyli w konkurencjach indywidualnych i zespołowych.
Zawodnicy i zawodniczki mieli do pokonania trasę: chłopcy 1500 m, a dziewczęta 1000 m. W biegu dodatkowym utrudnieniem był rzut granatem oraz strzelanie
do opadającej tarczy. Ostatnia konkurencja
drużynowa to „pojedynek strzelecki”.
W zawodach wzięło udział 10 drużyn (4
dziewcząt i 6 chłopców) ze szkół reprezentujących powiaty: stalowowolski, tarnobrzeski, krośnieński, łańcucki i leżajski.
I miejsce w konkurencji zespołowej zajęła drużyna z Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku
w składzie: Agnieszka Skitał, Barbara Bajan,
Kinga Ferszterowska, Przemysław Walawender, Mateusz Staroń, Arkadiusz Tołpa.
Na uwagę zasługuje również fakt, że drużyna dziewcząt w tym składzie w konkurencji indywidualnej zajęła I, II, III miejsce, a w konkurencji indywidualnej chłopców Przemysław Walawender zajął II miejsce. Zwycięzcy zawodów będą reprezentować nasze województwo w zawodach centralnych.
Dzięki zaangażowaniu organizatora, zawody przebiegły sprawnie i bezpiecznie. Pogoda i nastroje dopisywały wszystkim. Na
zakończenie zawodów, przedstawiciel biura PZW LOK w Rzeszowie złożył gratulacje
i wręczył puchary, medale i dyplomy.
Zwycięską drużynę Zespołu Szkół Technicznych przygotowywał do zawodów mgr
Stanisław Bzdek i mgr Adam Słomiany.

(woj)

Maj w NKJO

Tegoroczny maj okazał się być bardzo
bogaty w wydarzenia dydaktyczno-rekreacyjne dla słuchaczy i nauczycieli Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku.
Z inicjatywy samorządu słuchaczy oraz
Dyrektora NKJO w Leżajsku zorganizowano
zbiórkę słodyczy oraz artykułów szkolnych
w ramach majowej akcji „Podaruj dzieciom
trochę radości.” Zebrane przedmioty zostały przekazane dzieciom z Domu Dziecka
w Nowej Sarzynie. Dziękujemy wszystkim,
którzy ze zrozumieniem i hojnością przyłączyli się do akcji.
15 maja reprezentanci NKJO w Leżajsku
stanęli na starcie I Powiatowego Mini Maratonu, zorganizowanego przez Muzeum
Ziemi Leżajskiej. Zarówno przedstawiciele
słuchaczy (Honorata Łachmanowicz – I rok,
Adam Hałaj – I rok, Małgorzata Paruch – II
rok, Barbara Wróbel – II rok, Damian Banaś –
III rok), jak i nauczycieli NKJO (Arkadiusz Biały) w dobrych nastrojach dobiegli do mety
ponad czterokilometrowego dystansu. Niektórzy słuchacze mieli dodatkowo odrobinę
szczęścia i wylosowali nagrody przygotowane przez organizatorów biegu. Podwójnie
gratulujemy!
17 maja z kolei NKJO w Leżajsku, we
współpracy z wydawnictwem Express Publishing, gościło nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich na sesji
szkoleniowej. Tematem warsztatów poprowadzonych przez doradcę metodycznego
Panią Monikę Michalak było: „Making the
wright nosie! Discipline in a teenage classroom.” Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy do udziału w następnych
warsztatach metodycznych organizowanych w leżajskim NKJO.
W ramach doskonalenia wewnętrznego
26 maja w NKJO odbyło się także szkolenie
nauczycieli Kolegium dotyczące obsługi tablicy interaktywnej oraz powiązanych z nią
urządzeń multimedialnych. Spore możliwości technologiczne zainstalowanych w NKJO
nowoczesnych sprzętów dydaktycznych zaprezentował Pan Grzegorz Leja.
Z okazji zbliżającej się wielkimi krokami
czerwcowej sesji egzaminacyjnej życzymy
wszystkim słuchaczom samych pozytywnych wyników a słuchaczom III-go Roku łatwych pytań na egzaminie dyplomowym i licencjackim.

AB

Józef Rzeszutko
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po dzwonku
Wizyta w NBP

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych
im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku odwiedzili Narodowy Bank Polski w Warszawie, by zobaczyć to, czego na co dzień widzieć nie można.
W czasie wizyty w NBP uczniowie pogłębili
wiedzę na temat historii, funkcji i zadań banku
centralnego. W Sali im. Władysława Grabskiego
wzięli udział w krótkim wykładzie o historii pieniądza, dawnym procesie wybijania monet oraz
zmianie wizerunku polskiego pieniądza na przełomie wieków. Wykład podsumowano prostym
konkursem, w którym za poprawną odpowiedź
przyznano 100 tys. złotych – oczywiście w postaci brykietu utworzonego ze sprasowanych
części zniszczonych banknotów.
Uczniowie zobaczyli też Bibliotekę NBP, która posiada bogate zbiory z zakresu nauk ekonomicznych, w szczególności z dziedziny bankowości, finansów, zarządzania, a także marketingu, prawa czy wiedzy o Unii Europejskiej. Pracownik biblioteki omówił zakres jej działalności
a także wręczył publikacje NBP, które wzbogacą
pomoce naukowe szkoły.
Gabinet Numizmatyczny, zrobił duże
wrażenie. Łącznie zbiory Gabinetu obejmują około 27 tysięcy pozycji katalogowych. Są to
monety i banknoty polskie oraz obce, projekty
oraz próby monet i banknotów, a także narzędzia do wykonywania znaków pieniężnych, medale polskie i zagraniczne, akcje i obligacje, dokumenty bankowe oraz przedmioty związane
z bankowością. Wzrok zwiedzających przyciągały sztaby złota oraz milion złotych schowane
szklanych specjalnych gablotach.
Kolekcja zabytkowych maszyn do sortowania i liczenia bilonu, drewniane liczydła, prototypy kas i kalkulatorów była bardzo ciekawa.
Chętni mogli nawet sprawdzić, jak działają te
wszystkie skomplikowane urządzenia. Sztabka złota na wyciągnięcie ręki – dla szczęśliwych uczestników wycieczki. Pracownicy banku udostępnili prawdziwą sztabkę złota.
Każdy, oczywiście pod czujnym okiem ochroniarza, mógł jej dotknąć i sprawdzić, ile waży oraz
zrobić sobie okazyjne zdjęcie.
Szkolenie rozpoznawania fałszywych
pieniędzy. Uczniowie mieli też okazję, poznać zasady znakowania banknotów i nauczyć
się rozpoznawać ich autentyczność.
Dodatkową atrakcją dla zwiedzających było
stanowisko mincerza, gdzie każdy mógł wybić sobie pamiątkowy żeton. Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali materiały dydaktyczne
a także upominek – niespodziankę.

Tekst i zdjęcie: Ewelina Surma
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Praktyka w Niemczech

Dzisiejszy rynek pracy stawia przed
młodymi ludźmi wysokie wymagania.
W czasach, kiedy umiejętność obsługi
komputera i znajomość języków obcych
stała się standardem, młodzież zmuszona
jest do poszukiwania nowych sposobów
podniesienia swojej atrakcyjności dla potencjalnego pracodawcy. Jednym z nich
są praktyki zawodowe za granicą.
W dniach od 1 do 29 maja br. dziesięcioosobowa grupa młodzieży z ZST w Leżajsku wraz
z opiekunem Anną Kochmańską wyjechała na
miesięczną praktykę do Niemiec, do miejscowości Siegmundsburg, położonej w Turyngii –
zielonym sercu Niemiec. Wyjazd merytorycznie
i finansowo przygotowała Polsko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży (PNWM) – organizacja międzynarodowa utworzona na mocy umowy podpisanej 17 czerwca 1991 roku przez rządy Polski i Niemiec, w ramach ratyfikacji „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i współpracy”. Jej zadaniem jest wspieranie wzajemnego poznania
i zrozumienia oraz współpracy młodych ludzi
z Polski i Niemiec.
Praktyka była ściśle powiązana z kierunkiem kształcenia. Młodzież z klasy 3TŻ (Angelika Szwed, Natalia Nycz, Dorota Małek, Justyna
Mach, Aneta Łukasiewicz, Wiktor Paluch, Ewelina Zygmunt, Marta Dziedzic, Natalia Piech, Beata Sarzyńska) o profilu kucharz oraz technik
żywienia i gospodarstwa domowego była
uczestnikiem tej praktyki. Była ona szansą rozwoju dla tych uczniów, którzy pragną podnosić
swoje kwalifikacje zawodowe, doskonalić umiejętności językowe oraz dla tych, którzy chcieli
sprawdzić swoje siły w nowym środowisku.
Praktykanci przez cztery tygodnie pracowali w hotelach i pensjonatach, zdobywając doświadczenie zawodowe oraz doskonaląc umiejętności językowe. Nasi praktykanci uczyli się przygotowywania posiłków, nakrywania
do stołu, obsługi gości hotelowych i klientów
w restauracji oraz wielu innych umiejętności potrzebnych w zawodzie. Uczniowie mieli okazję
do skonfrontowania wiedzy nabytej w szkole
z zawodową rzeczywistością.
W czasie odbywania praktyki młodzież była
zobowiązana do prowadzenia dziennika, w którym odnotowywała czas pracy oraz charakter
wykonywanych zadań. W ocenie pracodawców
nasza młodzież wypadła bardzo dobrze. Za swoją rzetelną i sumienną pracę praktykanci otrzymali wysokie oceny i pochwały w dzienniku
praktyk oraz certyfikat odbycia praktyki.
Oto jak uczniowie wspominają swój pobyt
w Niemczech – Aneta i Wiktor: „Bardzo dobrze wspominamy te praktyki. Zostaliśmy miło
przyjęci przez naszego pracodawcę, który już
na samym początku ujął nas swoją wysoką kulturą osobistą. Te praktyki dużo nas nauczyły,
przede wszystkim mieliśmy okazję zetknąć się
z żywym językiem niemieckim. Najgorsze były
pierwsze dni, ale już po tygodniu świetnie radziliśmy sobie z naszymi obowiązkami. Na pewno warto było pojechać”, Angelika i Natalia:
Swój pobyt w Niemczech wspominają jako szkołę przetrwania. „Był to dla nas prawdziwy egzamin dojrzałości. Praca była ciężka a pracodawca
był bardzo wymagający. Musiałyśmy wcześnie
rano wstawać i czasami do późnych godzin wieczornych pracować”, Dorota i Justyna: „Nasze wrażenia z praktyki są jak najbardziej pozytywne. Ten pobyt bardzo dużo nas nauczył. Nasi
pracodawcy byli dla nas bardzo mili, traktowali
nas na równi z innymi pracownikami”.

Poznawanie nowej kultury, przebywanie
w międzynarodowym środowisku, szlifowanie
języka, nawiązywanie nowych znajomości oraz
zdobywanie doświadczenia zawodowego – to
tylko niektóre zalety i korzyści płynące z uczestnictwa w praktykach zagranicznych. Dlatego też
warto korzystać z takich okazji, tym bardziej, że
doświadczenie zawodowe zdobyte za granicą
jest mile widziane wśród pracodawców.

Anna Kochmańska

V Międzyszkolny
Festiwal Piosenki
Obcojęzycznej

13 maja br. w MCK w Leżajsku odbył się
V Międzyszkolny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej przygotowany przez nauczycieli języków obcych przy ZST w Leżajsku,
koordynowany przez przewodniczącą Zespołu Języków Obcych mgr Małgorzatę
Jakubowską. Patronat honorowy nad festiwalem objęła dyrektor szkoły mgr Halina Samko.
Celem festiwalu jest rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów
oraz zachęcanie ich poprzez piosenkę do nauki
języków obcych. Festiwal Piosenki Obcojęzycznej został na stałe wpisany w kalendarz corocznych wydarzeń szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku, okazał się pomysłem trafionym w dziesiątkę. Podobnie jak w roku ubiegłym zainteresowanie festiwalem było ogromne. Młodzi wykonawcy zaprezentowali wysoki
poziom, a publiczność reagowała entuzjastycznie. Wśród niej znaleźli się uczniowie szkół ponad gimnazjalnych z Leżajska (ZSL, ZST), z Łańcuta, Kolbuszowej, Nowej Sarzyny oraz uczniowie z gimnazjum w Leżajsku.
Impreza po raz kolejny okazała się sukcesem. Pomimo rywalizacji pomiędzy uczestnikami podczas festiwalu panowała miła atmosfera. Dzięki takim konkursom uczniowie mają
szansę zaprezentować i promować swój talent,
nabierają pewności siebie, a przy tym potrafią
bawić innych. Wszyscy wykonawcy byli perfekcyjnie przygotowani, nie tylko pokazali swoje umiejętności wokalne i językowe w dziedzinie zagranicznej twórczości piosenkarskiej, ale
również zaskakiwali strojem i tańcem. Uczniowie prezentowali jeden utwór muzyczny w dowolnym języku obcym (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański). Dominowały piosenki anglojęzyczne ale także dużą popularnością wśród wybieranych utworów cieszyły się
piosenki rosyjskie i francuskie.
Laureatami konkursu w kategorii soliści
zostali : Sylwia Łyko z Zespołu Szkół w Nowej
Sarzynie - I miejsce, Martyna Paluch z Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie- II miejsce i Katarzyna Majcher z Zespołu Szkół nr 2 w Łańcucie- III miejsce
Laureatami konkursu w kategorii duety
zostali: Agnieszka Kopeć i Wioletta Wiatr
z LO w Łańcucie - I miejsce, Małgorzata Durak i Justyna Serafin z LO w Kolbuszowej - II
miejsce, Ewelina Horoszko i Paulina Bucior z ZST w Leżajsku- III miejsce.
Nagrodę publiczności otrzymali Ewelina
Figiela i Jakub Banaś z ZST w Leżajsku. Nagrodę za najlepsze „Show” otrzymała Patrycja Kasperkiewicz z LO w Łańcucie.

Anna Kochmańska

Iskierka 2010

Dzień profilaktyki w SP 2

W dniach 11 i 13 czerwca br. w leżajskim
MCK odbył się XXIV Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Iskierka 2010”. Jest to impreza cykliczna, która wpisała się w coroczny kalendarz wydarzeń kulturalnych w naszym mieście.

Szkolny Dzień Profilaktyki to cykliczny projekt
edukacyjny przeprowadzany corocznie w Szkole Podstawowej Nr 2 w Leżajsku. Pieczę nad jego
organizacją sprawują członkowie Zespołu Nauczycieli do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Trudności Wychowawczych, a biorą w nim
udział wszyscy pedagogowie oraz cała społeczność uczniowska „dwójki”. Przedsięwzięcie realizowane jest przy wydatnej pomocy Urzędu
Miejskiego w Leżajsku, który jest fundatorem
nagród dla laureatów wewnątrzszkolnych konkursów profilaktycznych.

plon konkursowy został udostępniony szerokiej widowni poprzez zorganizowanie specjalnych ekspozycji na dolnym korytarzu gmachu
szkolnego.
Pomysłodawcami i koordynatorami wszelkich działań związanych z tegorocznym Szkolnym Dniem Profilaktyki byli członkowie Zespołu
Nauczycieli do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Trudności Wychowawczych: Lidia Kucharska
– przewodnicząca Zespołu, Joanna Cisło, Teresa
Dydacka-Jarek, Agata Sroka. Znaczącą pomoc
w przygotowaniu programu artystycznego okazali: Grażyna Jakubiec-Siwek – scenka teatralna
odegrana przez uczniów klasy drugiej; Małgorzata Czyż-Czerwonka – oprawa scenograficzna;
Piotr Domaradzki – oprawa muzyczna.

(jr)

Współorganizatorami konkursu są przedszkola miejskie numer 2,3,4 oraz Niepubliczne
Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Leżajsku.
Czerwcowy festiwal poprzedzony został eliminacjami środowiskowymi, przeprowadzonymi
przez dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz
instruktorów z MCK. Uczestnicy koncertów festiwalowych przygotowywani byli przez kierownika muzycznego Tomasza Kycię oraz kierownika
artystycznego festiwalu Elżbietę Kuźmę.
W pierwszym dniu (tj.11 czerwca) w sali
widowiskowej MCK w przeglądzie konkursowym wystąpiła grupa 19 przedszkolaków. Przegląd konkursowy oceniało Jury w składzie: Kornelia Stachowska – wokalistka, Stanisław Jaworski – dyrektor Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku,
Artur Olchawa – muzyk i wokalista, dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim. Jurorom przewodniczył Stanisław Jaworski.
W tym dniu obradowało również jury dziecięce, w którego skład weszły wokalistki z Grupy
Wokalnej „Meritum”: Alicja Wróbel, Julia Kurasiewicz i Wiktoria Zabłotnia.
Laureatami „Iskierki 2010” zostali: I – miejsce
Bartosz Tłuczek (PM Nr 2), II miejsce – Patrycja
Fill (PM Nr 4), III miejsce Laura Świąder (PM Nr
2), wyróżniania: Amelia Grabarz (PM Nr 2), Sara
Ruszel (PM Nr 4).
Grand Prix XXIV Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Iskierka 2010” otrzymała Patrycja Tabin (PM Nr 2), dostała również nagrodę publiczności. Dziecięce Jury przyznało nagrodę dla Bartosza Tłuczka (PM Nr 2). Specjalną nagrodę dyrektora MCK otrzymała Andżelika Sander (NPSS
NMP). W konkursie iskierkowym nie było przegranych, bowiem organizatorzy dla każdego
uczestnika przygotowali nagrody, które wzbudziły uśmiech na twarzach wokalistów. W niedzielne popołudnie, tj. 13 czerwca 2010 r. w ramach iskierkowego pikniku na estradzie przed
MCK odbył się koncert laureatów. Finał festiwalu zakończył się koncertem zespołów artystycznych MCK, który podsumował sezon artystyczny 2009/2010. Na scenie zobaczyliśmy straszą
i młodszą Grupę Rytmiczno-Taneczną „Koralik”,
Zespół Taneczno-Estradowy „Fajne Gienki”, Zespół Tańca Towarzyskiego „Plus”, Grupę Wokalną „Meritum”, Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa” oraz
Zespół Tańca Ludowego „Hajduczki”. Były też zabawy i konkursy dla dzieci.
W realizacji Festiwalu pomogli sponsorzy,
którym w tym miejscu Miejskie Centrum Kultury
składa serdeczne podziękowania. Nasi darczyńcy to: Urząd Miejski w Leżajsku, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, lekarze z Przychodni „Pod
Klasztorem” w Leżajsku, Kantor Wymiany Walut Jan Paszek, Ośrodek Kształcenia Kierowców
„Sander” Sławomir Sander, Waldemar Golik.

(it)

Punkt Konsultacyjny
ds. Narkomanii

Plan tegorocznej edycji Szkolnego Dnia Profilaktyki, która przebiegała pod hasłem „Wiem,
co bezpieczne, więc żyję zdrowo”, został rozpowszechniony w połowie marca. Uwzględniał on:
przeprowadzenie w poszczególnych zespołach
klasowych co najmniej 2 lekcji wychowawczych
promujących wychowanie w poczuciu bezpieczeństwa, zdrowy styl życia oraz zapobieganie uzależnieniom; zorganizowanie 2 konkursów o tematyce profilaktycznej – literackiego
(rymowanka) i plastycznego (plakat); przygotowanie okolicznościowego scenicznego programu artystycznego; opracowanie specjalnego dodatku do gazetki szkolnej LUZIK poświeconego tematyce bezpieczeństwa w placówkach
oświatowych.
Zwieńczenie obchodów Szkolnego Dnia Profilaktyki w SP 2 nastąpiło 22 kwietnia. Podczas
uroczystego spotkania zgromadzonej w sali
gimnastycznej publiczności zaprezentowano
montaż słowno-muzyczny, ogłoszono ponadto wyniki rozstrzygniętych wcześniej konkursów tematycznych. Honorowymi gośćmi uroczystości byli: Maria Babiarz, Aleksandra Drozdowska – przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej; Stanisława Pawul –
przewodnicząca Rady Rodziców SP 2; Janusz
Berestka – kierownik Referatu Promocji Urzędu
Miejskiego w Leżajsku; Wojciech Kostek – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Leżajsku.
Widowisko artystyczne złożone było z kilku
miniatur dramatycznych propagujących zdrowy
styl życia, które okraszono piosenkami o profilaktycznej tematyce. W programie wzięli udział
reprezentanci klas 2b, 5a, 5b i 5c. Po zakończeniu spektaklu Dyrektor PPP Wojciech Kostek
przyznał trojgu wykonawcom nagrody książkowe jako wyróżnienie za ich szczególnie interesujące aktorskie kreacje.
Zmagania konkursowe przebiegały pod różnymi hasłami, w zależności od wieku uczestników: klasy I–II „W zdrowym ciele, zdrowy duch.”;
klasy III „Papierosom – NIE”; klasy IV „Nie milcz
– walcz z agresją!”; klasy V „Bezpieczny Internet
oknem na świat”; klasy VI „Używki – Twój wróg”.
Oceny przedłożonych prac dokonało wewnątrzszkolne jury pod przewodnictwem wicedyrektora leżajskiej „dwójki” Lidii Kucharskiej. W końcowej części profilaktycznego spotkania laureaci obydwu konkursów otrzymali dyplomy okolicznościowe i nagrody rzeczowe. Artystyczny

W maju br. swoją działalność rozpoczął
Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii. Powstał on w ramach projektu opracowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Szansa”.
Przedsięwzięcie realizowane we współpracy
z Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień “Socrates” z Leżajska, gdzie mieści się główna siedziba Punktu, współfinansowane jest ze środków Zarządu Województwa Podkarpackiego,
w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008–2011. W Nowej Sarzynie otwarto jego filię.
Pomoc terapeutyczna ważna jest nie tylko
dla tych, którzy cierpią z powodu uzależnienia
własnego, ale także kogoś bliskiego. Jest ważna w momencie, kiedy osoba przestaje radzić
sobie z życiowymi zadaniami i wycofuje się nie
podejmując wyzwań z obawy przed niepowodzeniem.
Nowopowstały Punkt Konsultacyjny prowadzi nieodpłatną działalność kierowaną do osób
uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem
od substancji psychoaktywnych, a w szczególności do młodzieży i ich rodzin. Mieszkańcy
z terenu całego powiatu leżajskiego mają możliwość skorzystania z konsultacji ze specjalistą
terapii uzależnień, a w razie potrzeby również
lekarza psychiatry. Osoby uzależnione od narkotyków oraz takie, które nie wiedzą jak zachować się względem uzależnionego członka rodziny, mogą zasięgnąć porady lub skorzystać z indywidualnej psychoterapii. W Punkcie można
uzyskać informacje o dostępnych formach terapii, a także pomoc w skierowaniu do odpowiedniej placówki leczniczej (detoks, oddziały
terapii stacjonarnej).
Punkt Konsultacyjny jest czynny w jego leżajskiej siedzibie mieszczącej się w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień “Socrates” (I piętro
przy Placu Mariackim 9 – naprzeciw klasztornego parkingu) w pierwsze oraz trzecie środy miesiąca od godz. 15.00 do 17.00, a także czwartki
(8.30–13.30). W każdą drugą oraz czwartą środę
miesiąca od godz. 15.00 do 17.00 będzie funkcjonować nowosarzyńska filia Punktu, która
znajduje się w budynku Gimnazjum (wejście od
ul. Konopnickiej). Dyżury pełni Barbara Sołtys,
certyfikowany specjalista terapii uzależnień.
Mieszkańców powiatu, którzy borykają się
z uzależnieniem własnym lub kogoś bliskiego,
zachęcamy do przełamania swoich obaw i skorzystania z pomocy terapeuty.

Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych „Szansa”
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po dzwonku

Laureat konkursu Tadeusz Sroka i jego opiekunka mgr Halina Fedirko.

Indeks przed
maturą

24 kwietnia br. w Warszawie odbył się finał IX edycji ogólnopolskiego konkursu: „Historia i kultura Żydów w Polsce” dla uczniów
szkół ponad gimnazjalnych, którego organizatorem jest amerykańsko-polsko-izraelska
Fundacja Shalom. Rywalizacja przebiegała
dwuetapowo: pierwszy przeprowadzony był
w szkołach, które zadeklarowały chęć udziału w niej. Wyłonieni zostali w ten sposób
najzdolniejsi uczniowie, których pasją jest
historia. Na podstawie eliminacji szkolnych
zakwalifikowano i przesłano do Warszawy
z całej Polski ponad 1000 prac. Jury konkursu wybrało do rozgrywki finałowej 104 najlepsze, wśród których znalazła się praca Tadeusza Sroki, ucznia II klasy Zespołu Szkół
Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku. Jego opracowanie, napisane pod kierunkiem mgr Haliny Fedirko, nosi tytuł „Historia i kultura Żydów w Woli Zarczyckiej”.
Uczeń przez kilka miesięcy zbierał materiały,
robił zdjęcia, sporządzał mapki, przeglądał
literaturę. W finalnym efekcie jego poczynań
została przygotowana kilkunastostronicowa
praca konkursowa.
Drugi etap odbył się w siedzibie Fundacji
Shalom w Warszawie. Przyjechali tam zaproszeni uczniowie – autorzy najlepszych opracowań, wybrani przez komisję konkursową.
Przed tą grupą młodzieży stanęło zadanie
trudniejsze – rywalizacja ustna. Odpowiadali na pytania komisji konkursowej, w której skład wchodzili m.in. profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego: Feliks Tych i Paweł Szapiro.
Reprezentant Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku Tadeusz Sroka, zajął w rywalizacji drugie miejsce, pokonując wielu
kolegów z renomowanych liceów w Polsce.
Otrzymał nagrody rzeczowe (m.in. aparat
fotograficzny i książki o tematyce historycznej), a przede wszystkim jako jeden z kilku
zdobył indeks na studia – decyzją Rektora
Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab.
Katarzyny Chałasińskiej-Macukow, na kierunek: historia.
Nagrody zostały wręczone podczas gali
w Teatrze Żydowskim, którą uświetniło wielu znamienitych gości: Julia Pitera – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – odczytała list od premiera Donalda Tuska do laureatów konkursu, Mirosław
Sielatycki – podsekretarz stanu w Minister-
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stwie Edukacji Narodowej, Włodzimierz Paszyński – zastępca prezydenta m. st. Warszawy, Alon Simhayoff – attache kulturalny Ambasady Izraela w RP, Michał Szczerba
– poseł na sejm RP, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski i Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Całością imprezy kierowała dyrektor generalny
Fundacji Shalom Gołda Tencer. W patio Teatru Żydowskiego im. Ester Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie, po zakończeniu imprezy miał miejsce poczęstunek specjałami
kuchni żydowskiej. W tym też czasie w foyer
teatru i klubie Mamele odbywały się liczne
nieoficjalne rozmowy, których uczestnikiem
był m. in. oprócz zaproszonych, prominentnych gości, Szymon Szurmiej, aktor, reżyser
i dyrektor Teatru Żydowskiego w Warszawie
a także Alex Danzig z Izraela, wybitny animator zbliżenia i współpracy młodych Polaków i Izraelczyków.
W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników
organizatorzy zapoznali konkursową młodzież z historią getta warszawskiego (zwiedzanie jedynej zachowanej z czasów wojny
ulicy Próżnej) a także z historią budowy i religijnymi funkcjami bożnicy żydowskiej na
przykładzie ocalonej z hekatomby wojennej
synagogi Nożyków.
Po rozdaniu nagród uczestnicy imprezy
mieli możność zapoznania się ze wielkim
musicalowym bestsellerem „Skrzypkiem na
dachu”, w wykonaniu artystów Teatru Żydowskiego.
Tadeusz Sroka jest uczniem klasy II LA Liceum Profilowanego Zespołu Szkół Technicznych. Do matury, za rok, wybierze
oczywiście historię i wiedzę o społeczeństwie, ale ma już zagwarantowane miejsce
na studiach w renomowanej wyższej uczelni. Jego zainteresowania związane są z realizowanymi przez Zespół Szkół Technicznych
programami dotyczącymi historii i kultury
Żydów w Polsce. W ramach jednego z nich,
26 marca 2009 roku, odwiedziła szkołę młodzież z Gun Javna w Izraelu. Zawarte zostały przyjaźnie, nawiązane kontakty. Odbywały się również spotkania uczniów z pracownikami IPN, którzy przeprowadzili w sposób
przystępny i atrakcyjny lekcje historii.
Intencją szkoły jest zainteresowanie
uczniów historią regionu, wiedzą, którą
można pogłębiać, dzięki działaniom wykraczającym poza program lekcji obowiązkowych. Przykład Tadeusza Sroki dowodzi, że
jest to możliwe z doskonałym skutkiem. Że
można rywalizować z najlepszymi bez kompleksów a nawet z nimi wygrywać mając daleko mniejsze możliwości od konkurentów
z wielkich miast, gdzie łatwość pozyskania
wiedzy jest bez porównania większa (uniwersytety i możliwość konsultacji, biblioteki, archiwa, specjalistyczne księgarnie, odczyty, otwarte wykłady). Pasja, jak pokazał
Tadeusz Sroka jest – poparta oczywiście pracą – najistotniejsza. Warto przypomnieć, iż
dwa lata temu uczennica mgr Haliny Fedirko Ewelina Kucharz osiągnęła także sukces
w Warszawie w poprzedniej, VIII edycji „Historia i kultury Żydów w Polsce”.
Konkurs zrealizowano dzięki dotacji: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Narodowego Centrum Kultury. Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

JKMF

mała ojczyzna
Rajd rowerowy
do Julina

Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej już po raz 11 zaprosiło sympatyków jazdy na rowerze na rajd,
który organizowany był jako impreza towarzysząca obchodom Dni Leżajska w ramach wspólnego projektu Urzędu Miasta i Towarzystwa pod
nazwą: „Osobliwości przyrody i zabytki kultury materialnej”.

Bardzo liczna grupa – 114 rowerzystów
wyruszyła w sobotni poranek na trasę do Julina. Wszystkie imprezy organizowane przez
Towarzystwo oprócz promowania zdrowego spędzania wolnego czasu zawierają elementy poznawcze – realizowane poprzez
pokazywanie walorów turystycznych regionu, poznawania historii oraz ciekawostek przyrodniczych. Tak też było i tym razem. Pierwszy etap prowadził nad zalew
„Floryda” i ścieżkę edukacyjną na obszarze
bobrowiska. Pan Antoni Bereziewicz przybliżył uczestnikom rolę „źródełka klasztornego” w zabezpieczeniu Klasztoru O.O. Bernardynów w wodę od XVII wieku po dzień
dzisiejszy. Na postoju przy drodze „julińskiej”
przypomniał przebieg szlaku pielgrzymkowego z Żołyni, Brzózy Stadnickiej, Wydrza,
Brzózy Królewskiej do Leżajskiego Sanktuarium i historię tradycji pielgrzymkowych.
W trakcie dalszej podróży uczestnicy zapoznali się z walorami krajobrazowymi Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz rezerwatu torfowiskowego „Suchy
Ług”. W drodze do przysiółka Kudłacz odwiedzili kapliczkę z Obrazem Matki Bożej Leżajskiej i urocze leśne źródełko z bardzo czystą i zimną wodą. Następny etap prowadził
do Kapliczki Matki Bożej Ostrobramskiej wybudowanej w 1923 roku oraz do pamiątkowego głazu poświęconego Andrzejowi Zamojskiemu. Kapliczka jak i głaz znajdowały się w centrum terenów łowieckich Potockich i zostały ufundowane przez Alfreda
Potockiego. Stamtąd już bezpośrednio grupa dotarła do Julina. Pan Antoni przybliżył
uczestnikom historię pałacyku myśliwskiego
z 1880 roku oraz zwrócił uwagę na otoczenie przyrodnicze w postaci starego drzewostanu i alei modrzewiowej
Po krótkim odpoczynku uczestnicy przystąpili do rozwiązywania testu historycznoprzyrodniczego oraz rozegrano konkuren-

cje sprawnościowe: „ringo”, rzuty piłeczkami oraz jazdę na rowerze „żółwim tempem”. W konkursie historyczno-przyrodniczym zwyciężył Tomasz Buczkowski, drugie
miejsce zajął Łukasz Szczepanik, a trzecie
Halina Fedirko i Mateusz Wnęk. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali piękne i cenne nagrody w postaci albumów i pamiątek, a wszyscy uczestnicy rajdu pamiątkowe plakietki, smycze na klucze
oraz długopisy z logo TMZL. Nagrody ufundował Burmistrz Miasta Leżajska Tadeusz
Trębacz oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej.
Po rozegraniu zawodów i smacznym posiłku przygotowanym przez Pana Andrzeja
Więcława przyszedł czas na kolejne atrakcje. Otóż do Julina dotarła grupa rowerzystów XIX Powiatowego Rajdu Rowerowego z Łańcuta. Był to piękny widok około
300 rowerzystów zgromadzonych w jednym miejscu. Po przywitaniu się grup rozegrano mecz w piłkę siatkową w kategorii młodzieży i dorosłych (obydwa wygrane
przez naszych zawodników), ale najpiękniejsza w tym była wspaniała atmosfera i szalony doping kibiców. Zawodnicy wymienili
się upominkami, które ufundowali Starostowie: Powiatu Leżajskiego – Robert Żołynia
i Powiatu Łańcuckiego – Adam Krzysztoń.
Organizatorzy rajdów wyrazili nadzieję, że
w przyszłym roku zorganizujemy wspólną
imprezę rowerową.

Po tak licznych atrakcjach cała grupa
szczęśliwie wróciła do Leżajska.
W imprezie wzięli udział: dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3, Gimnazjum Miejskiego, Zespołu Szkół Licealnych,
Zespołu Szkół Technicznych oraz mieszkańcy miasta i okolic. Organizatorzy dziękują
opiekunom grup za pomoc i zapewnienie
bezpieczeństwa, Antoniemu Bereziewiczowi za historyczne opowieści, nauczycielom
historii za pracę w komisji konkursowej, Wiesławowi Wołochowi i Jackowi Grzywnie za
przygotowanie logistyczne rajdu. Dziękujemy Panom: staroście Robertowi Żołyni i burmistrzowi Tadeuszowi Trębaczowi za patronat i wsparcie naszej imprezy. Więcej informacji o rajdzie i galeria zdjęć znajduje się na
stronie www.tmzl.lezajsk.pl
Zapraszamy na nasze kolejne rajdy rowerowe po pięknej Ziemi Leżajskiej.

Leszek Sarzyński

Rozstrzygnięcie konkursu
„Ziemia Leżajska i jej mieszkańcy”
12 maja br. w sali kameralnej Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku odbyło się rozstrzygnięcie II edycji powiatowego konkursu ph. „Ziemia Leżajska i jej mieszkańcy”.
Konkurs ogłoszony został przez działające
w strukturach MCK Pracownię Dokumentacji
Dziejów Miasta oraz Centrum Informacji Turystycznej. Rywalizacja odbywała się w czterech kategoriach: biogram, sztuka, literacka
i kategoria multimedialna. Celem konkursu
było przedstawienie walorów regionu mogących stanowić łącznik między przeszłością
a teraźniejszością, popularyzowanie działalności mieszkańców Ziemi Leżajskiej, rozwijanie umiejętności wyszukiwania i wykorzystywania informacji, promocja osiągnięć
młodych pasjonatów historii regionu.
Największą atrakcją spotkania było przedstawienie inscenizacji znanych legend z terenu powiatu leżajskiego. Do tej kategorii
zgłoszone zostały 3 grupy teatralne. Jako
pierwsza wystąpiła przed licznie zgromadzoną publicznością młodsza grupa teatralna
„Promyk” ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy, która zaprezentowała legendę o „Powstaniu Kościoła w Dąbrowicy”. Inscenizację
wyreżyserowała pani Beata Kamińska. Druga grupa przedstawiała legendę o „Matce
Boskiej, która objawiła się w leżajskim lasku”.
Opiekunem grupy i reżyserem inscenizacji
była pani Edyta Beńko. Jako ostatnia na scenie wystąpiła młodzież z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku przedstawiając dramę pt.
„Królewska brzoza”. Opiekunem grupy była
pani Małgorzata Kowalska. Uczniowie biorący udział w tych przedstawieniach otrzymali gorące brawa, dyplomy oraz równorzędne
nagrody od organizatorów. Kolejną atrakcją
spotkania była prezentacja trzech nagrodzonych prac multimedialnych pt. „Powiat Leżajski w XXI wieku”.
Spotkanie zakończyło się wręczeniem laureatom konkursu nagród wraz z okolicznościowymi dyplomami. Nagrody wręczali organizatorzy wraz ze sponsorem, dyrektorem
MOSiR-u w Leżajsku Wojciechem Surmą.
W konkursie wzięło udział 175 osób ze
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z Leżajska i Powiatu Leżajskiego. Nagrodzonych zostało 32 osoby
w poszczególnych kategoriach.
Przygotowanie konkursu i nagrodzenie
uczestników było możliwe dzięki hojności
sponsorów, którym organizatorzy składają serdeczne podziękowania. Byli to: Urząd
Miejski w Leżajsku, Starostwo Powiatowe
w Leżajsku, MOSiR w Leżajsku, Kancelaria
Notarialna Anny Heleniak, Miejski Zakład
Komunalny w Leżajsku, Muzeum Ziemi Leżajskiej, Zakład fotograficzny Foto-Kulpa, Zakład fotograficzny Daniel Drąg, Zakład fotograficzny Jamfot. Laureaci konkursu:
W kategorii sztuka: a) plastyczny „Znane legendy Leżajskie” – komiks. Komisja postanowiła przyznać dwie równorzędne nagrody: Gabriela Kania, kl. V b, Szkoła
Podstawowa nr 3 w Leżajsku, Michalina Flis,

kl. V b, Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku,
b) plastyczny „Zabytki Leżajskie”. Szkoły
Podstawowe: klasy I-VI. I miejsce – Małgorzata Tkaczyk, kl. I, Szkoła Podstawowa nr 3
w Leżajsku, II miejsce – Natalia Latawiec, kl.
Vb, Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku, III
miejsce – Filip Konior, kl. VI b, Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku . Szkoły gimnazjalne: I miejsce – Karolina Ciszkowska, kl. III f,
Gimnazjum Miejskie w Leżajsku, II miejsce –
Sylwia Walania, kl. II, Gimnazjum w Wierzawicach. Szkoły ponad gimnazjalne: I miejsce – Joanna Sztyrak, Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku, II miejsce – Maria Majcher,
Zespól Szkół Licealnych w Leżajsku, III miejsce – Aleksandra Salamon, Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku. Praca przestrzenna:
Michał Otręba, kl. VI, Szkoła Podstawowa
w Dąbrowicy. Prezentacja multimedialna: I miejsce – Andżelika Pokrywka, Szkoła
Podstawowa w Dąbrowicy, II miejsce -Wioletta Zimnowodna, Szkoła Podstawowa nr 3
w Leżajsku, III miejsce – Aleksandra Wyszyńska, Gimnazjum Miejskie w Leżajsku. Kategoria biogram: I miejsce – Monika Wojdyła,
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku, II miejsce – Joanna Chomicz, Gimnazjum Miejskie
w Leżajsku, III miejsce – Agnieszka Korasadowicz, Gimnazjum Miejskie w Leżajsku. Kategoria poezja: I miejsce – Adrianna Bauer,
Gimnazjum Miejskie w Leżajsku, II miejsce
– Monika Wojdyła, Zespół Szkół Licealnych
w Leżajsku.

Laureaci II edycji konkursu ph. „ Ziemia leżajska
i jej mieszkańcy”.

Starsza Grupa Teatralna „Promyk” z Zespołu
Szkół w Dąbrowicy w legendzie „O Matce Boskiej, która objawiła się w leżajskim lasku”.
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dzień za dniem
Eko-Ciuchy
na szczycie
W ogólnopolskiej akcji „Od eko-samorządu do eko-społeczeństwa” Gimnazjum
Miejskie w Leżajsku zostało laureatem
numer jeden. 29 kwietnia br. uczniowie
tej szkoły odebrali w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie – na konferencji „Źródła energii odnawialnej szansą dla
gminy” – nagrodę za zdobycie I miejsca.

Celem akcji był wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację ekologiczną dotyczącą zasad
zrównoważonego rozwoju. W ramach akcji
został zorganizowany konkurs dla firm Ekofirma oraz konkursy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazajalnych: Eko-Ciuch, Eko-Wynalazek, EkoKlip oraz dla samorządów lokalnych Eko-Samorząd.
Uczniowie leżajskiego gimnazjum wzięli udział w dwuetapowym konkursie „EkoCiuch”. Ich zadaniem było wykonanie ubiorów z materiałów ekologicznych. Projekt powstał we współpracy z Miejskim Centrum
Kultury w Leżajsku. Marta Zdeb – plastyk
z MDK w Leżajsku – była kierownikiem artystycznym przedsięwzięcia, a opiekunem
młodzieży i koordynatorem merytorycznym
– nauczycielka Bożena Zygmunt. W etapie
wstępnym, w czasie dwóch miesięcy (październik i listopad 2009), młodzież wykonała projekt pracy w formacie A2 wraz z komentarzem dotyczącym głównie materiału użytego do realizacji oraz ekologicznych
walorów projektu. W grudniu nasze prace
zostały wysłane do głównego organizatora akcji – Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Tarnowie. Dopiero 3 marca
2010 r. odbyło się posiedzenie jury konkursowego, w trakcie którego wyłonieni zostali
Laureaci Konkursów Eko-Firma, Eko-Samorząd oraz Eko-Klip. Ponadto wybrane zostały
projekty, które przeszły do następnego etapu w konkursach: Eko-Ciuch i Eko-Wynalazek. Nasze projekty zyskały uznanie jury za
ogromną inwencję twórczą i pomysłowość,
dzięki czemu znaleźliśmy się w grupie 10 finalistów. Następnym etapem było wykonanie ekologicznych kreacji zgodnie z przesłanymi projektami. Wśród eko-ciuchów znalazła się suknia uszyta z 35 krawatów, dwie su-
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kienki hiszpańskie (z wachlarzyków i czarnej
folii), hipisowska tunika, „mała czarna” ozdobiona zawleczkami z puszek, „rockandrollowa” spódnica z bluzką, tunika z 3 jedwabnych chustek, sukienki z worków na śmieci
oraz suknia ślubna z folii bąbelkowej.
21 kwietnia 2010 r. sąd konkursowy przyznał im I miejsce. Nagrodą, oprócz statuetki i dyplomu, jest tygodniowy wyjazd dla
grupy 30 osób z gimnazjum na tzw. „zieloną szkołę” do Zakrzówka niedaleko Kalwarii Zebrzydowskiej, do Ośrodka Wypoczynkowo-Rekolekcyjnego położonego na zboczu góry Chełm. Oprócz uczniów biorących
udział w projekcie na wycieczkę będą mogli pojechać laureaci i finaliści kuratoryjnych
konkursów przedmiotowych, redaktorzy gazetki szkolnej „Gienio” oraz najaktywniejsi
członkowie Samorządu Uczniowskiego.
Wyjazd do Warszawy był dla uczniów
ogromnym przeżyciem nie tylko z powodu
wspaniałej nagrody, ale także dzięki możliwości zwiedzenia Muzeum Powstania Warszawskiego oraz spaceru w Łazienkach Królewskich. Dlatego na pewno na długo pozostanie w ich pamięci.

(bmz)

Konkurs „Z ekologią
na Ty” rozstrzygnięty!

10 czerwca br. w leżajskim MCK odbyła
się gala wręczenia nagród laureatom VIII
edycji konkursu „Z ekologią na Ty” – zbieramy surowce wtórne chronimy naturalne środowisko człowieka. Głównym organizatorem oraz fundatorem cennych nagród
w konkursie był Miejski Zakład Komunalny
Sp. z o.o. w Leżajsku oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Wzięło w nim udział
około 5 tys. uczniów z 22 szkół z terenu
4 powiatów. Tradycyjnie konkurs zakończony został rajdem rowerowym, będący ukoronowaniem całorocznych zmagań. Wzięło
w nim udział 76 uczniów z 10. najbardziej
wyróżniających się szkół.
W trakcie trwania konkursu zebrano
46 402 kg surowców wtórnych oraz 877 kg
baterii.
W programie rajdu było między innymi
zwiedzanie Sortowni Surowców Wtórnych
oraz Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Leżajsku a także wyjazd do Roztoczańskiego Parku Narodowego i Puszczy Solskiej. W drugim dniu rajdu odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Miejskiego Zakładu Komunalnego oraz Konkurs z Wiedzy
o Roztoczu.
Najlepszymi „zbieraczami” surowców
w VIII edycji konkursu „Z ekologią na Ty” –

zbieramy surowce wtórne, chronimy naturalne środowisko człowieka w 2010 roku okazały się następujące szkoły: I miejsce – Niepubliczne Gimnazjum w Dębnie (uczniowie zebrali 13 440 kg surowców wtórnych,
tj. 220,33 kg na jednego ucznia!), II miejsce – Szkoła Podstawowa w Brzózie Królewskiej – (9926 kg surowców wtórnych),
tj. 51,84 kg na ucznia), III miejsce – Szkoła
Podstawowa w Brzyskiej Woli (1500 kg surowców czyli 25 kg na jednego ucznia).
W Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar
Prezesa MZK najlepsi byli: w kategorii szkół
gimnazjalnych wśród chłopców najlepsi byli:
Patryk Misiak, Dominik Jaworowski i Karol
Kojder, a wśród dziewcząt - Magdalena Kolano, Anna Krawiec i Klaudia Kiełboń. Natomiast w kategorii szkół podstawowych - Mateusz Bździuch i Bartłomiej Strażan.
W konkursie z Wiedzy o Roztoczu najwięcej punktów uzyskały w kategorii szkół
podstawowych: SP w Brzózie Królewskiej,
SP 1 w Leżajsku i SP w Łętowni, a w kategorii szkół gimnazjalnych: Gimnazja w Grodzisku Dolnym, Miejskie w Leżajsku i w Łętowni, sołectwo Majdan Łętowski.
Przez osiem lat istnienia konkurs zyskał
również wielu sponsorów. Poza naszą firmą
konkurs sponsorowali: Organizacja Odzysku
REKOPOL S.A., Organizacja Odzysku REBA
S.A., Urząd Miasta Leżajsk, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 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., Philip Morris Polska S.A. Oddział w Leżajsku, Grupa Żywiec S.A. – Browar Leżajsk, BMF Polska Sp. z o.o. w Leżajsku, Urząd Marszałkowski w Rzeszowie,
Przedsiębiorstwo BREMS w Leżajsku, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku, Muzeum
Ziemi Leżajskiej oraz Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie.
W organizacji Rajdu Rowerowego pomogli nam również: Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku, Gimnazjum Miejskie im. Władysława Jagiełły w Leżajsku, Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku oraz Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy w Leżajsku.
Pierwszy konkurs „Z ekologią na Ty” odbył się w 2002 roku. Od tego czasu szkoły
z coraz większym zaangażowaniem przystępowały do kolejnych edycji konkursu. Efekt
zbiórki w ciągu 8. lat to 296 402 kg surowców wtórnych, w tym: 132 803 kg makulatury, 46 778 kg tworzyw sztucznych, 200 kg
puszek, 112 940 kg szkła i 4558 kg baterii.

Tekst i zdjęcia:
Piotr Pluszkiewicz

sport

Holandia
zdobyta

W dniach 5–6 czerwca br. cztery zespoły z naszego miasta (dwa zespoły dziewcząt z UKS „Trójka” i dwa zespoły chłopców z LTS „Feniks”) uczestniczyły w największym w Europie Turnieju Siatkarskim w miejscowości Middlebeers w Holandii.

miasteczko, uczestniczyli w dyskotece, a także zawarli wiele międzynarodowych znajomości.
Zespoły z Leżajska wyróżniały się spośród innych strojami. Koszulki bez rękawków z napisem Polska i logo Urzędu Miejskiego oraz koszulki z rękawkami i logo Starostwa Powiatowego robiły wrażenie.
Udział w tym turnieju nie byłby możliwy
bez środków od sponsorów. Dlatego dziękujemy bardzo Staroście Leżajskiemu Robertowi Żołyni, Burmistrzowi Miasta Leżajska Tadeuszowi Trębaczowi, Dyrektorowi Browaru w Leżajsku Krzysztofowi Żyrkowi a także restauracji U Braci Zygmuntów, pubowi
„Legenda” oraz Straży Pożarnej w Leżajsku
za pomoc finasową i rzeczową.
Składy zespołów:
Młodziczki: Sara Matula, Monika Konior,
Maria Bigas, Zuzanna Kosiarska, Rozalia Tworek, Agnieszka Kowal, Aleksandra Tutka. Kadetki: Iwona Gilar, Aleksandra Federkiewicz,
Martyna Karlik, Kinga Piela, Karolina Wójcik,
Jolanta Mazurek, Aleksandra Żołynia. Trener: Daniel Domagała i Maciej Peszko.
Kadeci: Mateusz Dąbek, Marcin Kania,
Wiktor Kosior, Patryk Sadlej, Kamil Siedlecki, Paweł Szlajnda, Jakub Wójcik, Damian
Zygmunt, Jacek Zygmunt, Wojciech Bałut,
Piotr Trojan, Łukasz Hanus. Trener: Janusz
Zygmunt.
Juniorzy: Marcin Baran, Arkadiusz Bosak,
Szymon Tuptoński, Jakub Zygmunt, Paweł
Zygmunt, Adrian Zych, Aleksander Franus,
Ernest Kulpa, Rafał Pajączek, Dawid Sierżęga. Trener: Marek Karakuła.
W gronie sędziów siatkówki Leżajsk reprezentował Zbigniew Pudełkiewicz.

(jz)

Szachy
w gimnazjum

W turnieju wzięło udział 166 zespołów
z wielu krajów z całej Europy. Drużyny rozgrywały swoje mecze na 55 doskonale przygotowanych boiskach.
Wspaniale spisali się kadeci „Feniksa”,
którzy w całym turnieju wygrali wszystkie
8 spotkań w stosunku 2:0 i zdobyli I miejsce
w swojej kategorii wiekowej. Także pierwsze trzy indywidualne miejsca przypadły naszym zawodnikom. A otrzymali je: Damian
Zygmunt, Patryk Sadlej, Wojciech Bałut. Bardzo dobrze zaprezentowały się pozostałe zespoły: juniorzy „Feniksa” zajęli III miejsce, kadetki „Trójki” zajęły V miejsce, a młodziczki
wywalczyły XX miejsce (były najmłodszym
zespołem na turnieju).
Dzięki wysokim miejscom w statystykach reprezentacja naszego miasta zdobyła III miejsce w klasyfikacji drużynowej na 62
sklasyfikowane.
Oprócz wrażeń czysto sportowych nasze
siatkarki i siatkarze zwiedzili stadion piłkarski PSV Eindhoven oraz małe holenderskie

Tradycyjnie od sześciu lat w dniu 1
maja w Gimnazjum Miejskim im. Wł. Jagiełły w Leżajsku odbywają się turnieje
szachowe, w których mogą brać udział
wszyscy znający tę królewską grę.
1 maja br. – już nie pierwszy raz – Otwarty Turniej Szachowy dla dzieci, młodzieży
i dorosłych był imprezą o charakterze międzynarodowym. Gościliśmy szachistów
z Ukrainy, z Nowojaworowska – partnerskiego miasta dla Leżajska.
W tym roku do zawodów przystąpiło aż
208 zawodników. Najliczniejszą grupę stanowiły dzieci w wieku do 10 lat. W tej grupie
grało aż 68 uczestników, wśród nich Oliwia,
najmłodsza szachistka turnieju, która skończyła niedawno 5 lat.
Szachy to dyscyplina sportu niezbyt widowiskowa dla tych, którzy nie mają pojęcia o grze. Jednak w zawodnikach i obserwatorach, znających nawet tylko ogólnie zasady gry turniejowej, powoduje duże emocje i potrafią oni przebyć wiele kilometrów,
aby przynajmniej kibicować. Sam fakt przyjazdu szachistów z odległych miast w wolny
dzień majowy, rozpoczynający długi weekend jest na to dobrym dowodem. Przykładem może być 40-osobowa grupa z Tomaszowa Lubelskiego, zawodnicy z Pilzna, Dębicy, Rzeszowa, Mielca.

Gospodarz turnieju, dyrektor szkoły Władysław Pyż oraz organizatorzy czyli Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy oprócz
lokalu i sprzętu szachowego zapewnili każdemu zawodnikowi i opiekunom obiad. Jak
duże ma to znaczenie dla szachistów świadczą opinie, że nasze gimnazjum jako organizator turnieju szachowego najlepiej „karmi”
zawodników. Rozumiemy znaczenie posiłku
w tak długich i wyczerpujących zawodach.
Czas samych rozgrywek to godziny od 9.30
do 16.00 plus podsumowanie wyników i dekoracja najlepszych zawodników. W sumie
około ośmiu godzin.
Na pewno nie udałoby się zorganizować
tak dużej imprezy sportowej bez dotacji ze
strony Urzędu Miejskiego i Burmistrza Leżajska Tadeusza Trębacza.
Turniej szachowy w gimnazjum gromadzi
coraz więcej zawodników. Cel, jaki postawili
sobie organizatorzy, został osiągnięty - popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży stała się faktem.
Wszystkich chętnych zapraszamy już dziś
na VII Otwarty Turniej Szachowy w niedzielę, 1 maja 2011 r. do Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku.

Tomasz Chrząstek
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sport
Mistrzowie karate

12 czerwca br. w Tarnobrzegu odbyły się
I Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów Karate
Kyokushin. Do walki stanęło 34 zawodników.
Ekipy z 10 klubów: Dębicy, Jasła, Kolbuszowej, Krosna, Lublina, Przemyśla, Przeworska,
Stalowej Woli, Tarnobrzega i Leżajska rywalizowały z sobą w formule ful kontakt o prymat najlepszych karateka turnieju. Organizatorem imprezy był Tarnobrzeski Klub Karate kierowany
przez sensei R. Kiper.
Pięcioosobowa ekipa z Leżajska zdobyła 5
medali. Złoty krążek wywalczył Marcin Olszowy, srebrny – Iwona Turosz, a brązowe – Dominika Decowska, Maciej Dec i Konrad Kowalski. Kierownikiem drużyny i sędzią był sensei Dariusz Burda.
W klasyfikacji drużynowej Leżajsk uplasował
się na trzecim miejscu (11 pkt), po Tarnobrzegu
(24 pkt) i Jaśle (13 pkt).

Mistrzowie województwa

(bd)

29 maja br. w Rzeszowie odbywał się finał
mistrzostw województwa w mini piłce siatkowej chłopców.
Duży sukces odnieśli podopieczni Jana Macha, zawodnicy UKS „Trójka” Leżajsk. W roczniku 1999 (klasy IV) w grach dwójkowych Michał Krzyżak oraz Piotrek Zagaja po pokonaniu
SP nr 2 Rzeszów 25:8, SP nr 2 Żołynia 25:3, SP
nr 11 Rzeszów 25:11 oraz w finale SP nr 2 Rzeszów 25:19 zdobyli 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 do Rzymu na Mistrzostwa
Świata w Piłce Siatkowej.
Bardzo dobrze spisał się drugi zespół z „Trójki” w składzie Maciek Horoszko i Bartek Sierżęga, którzy zdobyli brązowe medale i prawo gry
w turnieju barażowym dającym awans do wielkiego finału.
Starsi koledzy z rocznika 1998 w składzie Marcin Karakuła, Radek Łabuda i Michał Stopyra
zdobyli wicemistrzostwo województwa w finale ulegając Resovii Rzeszów 25:21. Aby awansować do wielkiego finału czekała ich walka w turnieju barażowym w Skarżysku 16 czerwca. Zawodnicy UKS „Trójka” (rocznik 1998) poradzili sobie znakomicie. Po wygranych meczach z drużynami z Kielc, Krakowa i Tomaszowa Mazowieckiego w Finale Makroregionu zapewnili sobie
udział we wrześniowych Mistrzostwach Polski,
które odbędą się w Zabrzu.

(jam)

Srebro dla siatkarzy z SP3

19 maja br. SP nr 3 w Leżajsku była gospodarzem Finału Wojewódzkich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w mini piłce siatkowej
chłopców, który kończył całoroczne zmagania siatkarzy z ponad 800 szkół podstawowych z województwa podkarpackiego.
Uroczystego otwarcia zawodów dokonał zastępca Burmistrza Leżajska Piotr Urban oraz prezes Podkarpackiego SZS w Rzeszowie Jacek Bigus. Podopieczni Jana Macha w składzie Sz. Podubny, P. Ślanda, M. Karakuła, D. Garbacki, K.
Wójcik, P. Turek, M. Stopyra, P. Kotula, M. Ziemirowski w pierwszym meczu pokonali wielokrotnych medalistów siatkarskich mistrzostw
uczniów SP nr 2 Strzyżów 2:0 (25:12, 25:13), natomiast w drugim meczu zespół SP Krasne pokonał drużynę ze SP Gumniska, 2:0 (25:5, 25:21),
która po raz pierwszy w historii swojej szkoły
dotarła do finału wojewódzkiego.
Pokonani spotkali się w walce o trzecie miejsce, w którym po zaciętym pojedynku zwyciężyli utytułowani siatkarze ze Strzyżowa 2:1 (25:4,
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16:25, 15:11). W meczu o złoty medal tym razem
lepsi okazali się zawodnicy ze SP Krasne pokonując gospodarzy turnieju, czyli drużynę ze SP
nr 3 w Leżajsku 2:1 (25:13, 17:25, 15:7). Szkoła
Podstawowa w Krasnem została mistrzem województwa, a Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku wicemistrzem województwa w mini piłce
siatkowej chłopców na rok szkolny 2009/10.
W zakończonym 6 czerwca br. Finale Ogólnopolskim w Elblągu SP Krasne zdobyła 4 miejsce.

„Trójka” siatkówką stoi!

(jam)

Tegoroczny Wojewódzki Finał Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w mini piłce siatkowej
dziewcząt odbywał się 12 maja 2010 r. w
Szkole Podstawowej nr 4 Sanoku.
W Finale brały udział zespoły SP Góra Ropczycka, SP2 Nowa Dęba, SP3 Leżajsk oraz gospodynie SP4 Sanok. Ze względów technicznych
do Sanoka nie dotarł zespół z Nowej Dęby, więc
zmieniono system rozgrywek na „każdy z każdym”. W pierwszym meczu spotkały się zespoły SP3 Leżajsk i SP Góra Ropczycka, pierwszy set
trwał raptem kilkanaście minut i skończył się wygraną 25:6 dla SP3 co mogło wskazywać na łatwą
wygraną drugiej czwórki, tak się jednak nie stało,
gdyż trenerka z Góry Ropczyckiej dokonała zgodnie z regulaminem roszad w zespołach i to zespół
z Góry Ropczyckiej wygrał drugiego seta. W tibreku spotkały się już dwie najmocniejsze „czwórki” i walka toczyła się punkt za punkt, jednak na
nieszczęście zespołu z Leżajska w końcówce seta
dziewczyny popełniły kilka błędów w obronie
i przegrały (15:12) cały mecz 2:1. W drugim meczu zespół z Sanoka gładko pokonał SP Górę Ropczycką 2:0 i o tytule mistrza województwa miał
zadecydować ostatni mecz pomiędzy Sanokiem
a Leżajskiem. Dziewczyny z Leżajska, aby zdobyć ten tytuł, musiały pokonać Sanok w stosunku 2:0, jednak słaba gra już w pierwszym przegranym secie pokazała, że nie będzie to możliwe
cały mecz zakończył się wynikiem 2:1 dla zespołu
z Sanoka i to on będzie reprezentował Podkarpacie na Mistrzostwach Polski.
Siatkarki z SP3 zajęły ostatecznie III m. zdobywając puchar i brązowe medale. Podczas rozdania nagród Prezes PWSZS Pan Jacek Bigus,
gratulując wszystkim zespołom, nie omieszkał
podkreślić piękna i nieprzewidywalności sportu, jak sam to określił niespodziankę i III m. zespołu z Leżajska, który w jego oczach był murowanym faworytem do złotego medalu. Drużyna
SP3 grała w składzie: (Gabrysia Mazurek, Magdalena Trębacz, Elżbieta Materna, Katarzyna Zięzio, Zuzanna Kosiarska, Rozalia Tworek, Magdalena Ćwikła, Mirosława Kowal, Gabrysia Kania,
Justyna Więcław – trener Daniel Domagała).
***
29 maja br. w Nowej Dębie odbył się Finał
Wojewódzki KINDER + SPORT Pucharu Polski
w mini piłce siatkowej dziewcząt w kategorii
klas VI. Finale wzięło udział 8 najlepszych zespołów wyłonionych z turnieji kwalifikacyjnych, grano jednego seta do 25 punktów.
Zespół UKS „Trójka” w grupie A rywalizował
z zespołami: KPS Nowa Dęba (25:15), Karpaty Krosno I (25:6), MKS Łańcut (25:20) zajmując I miejsce w grupie, w półfinale dziewczyny

z Leżajska spotkały się z zespołem SP3 Tarnobrzeg pokonując go (25:16).
W Finale nasze siatkarki stanęły naprzeciw zespołu Karpat Krosno II, który tydzień wcześniej
pokonały (25:11) i wszystko wskazywało na to,
że to właśnie leżajszczanki będą mistrzyniami
województwa. Na początku meczu wszystko
szło zgodnie z planem trenera D. Domagały –
dziewczyny osiągnęły kilkupunktową przewagę
i nie pozostawało nic więcej jak „dowieźć” ją do
końca seta, jednak jak to w sporcie bywa chwila
dekoncentracji i rozluźnienia doprowadziły do
wyniku (16:14) dla UKS i od tego momentu krośnianki złapały wiatr w żagle. Uwierzyły w szansę pokonania zespołu z Leżajska i to one były
zespołem dominującym, w końcowej fazie seta
nie pozwoliły sobie na popełnianie prostych
błędów, co dało im zwycięstwo (25:22) i bezpośredni awans do Finału Pucharu Polski Zabrze
2010. Siatkarkom z „Trójki” przypadło II miejsce
i szansa awansu do Zabrza z turnieju barażowego rozgrywanego w dniu 17 czerwca br. w Skarżysku Kamiennym. W finale Makroregionu Pucharu Polski „Kinder+Sport” w mini piłce siatkowej dziewcząt startowało 8 zespołów. Dziewczęta z UKS „Trójka” zajęły IV miejsce.
Zespół UKS „Trójka” występował w składzie:
Magdalena Trębacz, Elżbieta Materna, Gabrysia
Mazurek, Zuzanna Kosiarska, Rozalia Tworek,
Sara Matuła, trener Daniel Domagała.

(jani)

Już pływam!
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku od 15 maja br. prowadzi akcję bezpłatnych lekcji pływania zainicjowaną wspólnie
przez WOPR oraz Nivea Polska. Akcja skierowana jest dla dzieci z Domów Dziecka, Domów Opieki Społecznej oraz organizacji opiekuńczych ogólnie mówiąc dla rodzin w trudnej sytuacji rodzinno-finansowej.
Akcja pod hasłem „Już pływam z Nivea
i WOPR” na pływalni krytej „Oceanik” w Leżajsku trwała do 27 czerwca. 15 osobowa grupa
miała 16 godzin zajęć. Program oraz sponsorzy
tej akcji zapewnili wyposażenie dzieci w sprzęt
do pływania – deski oraz czepki kąpielowe
z logo WOPR i Nivea.
Po zakończonych lekcjach z nauki pływania
dzieci biorące udział w tej akcji otrzymały dodatkowo od WOPR i Nivea książeczki oraz dyplomy i pluszowe delfinki.
Dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Leżajsku udział w zajęciach
wzięły dzieci objęte opieką MOPS.
Zajęcia prowadzone były przez instruktora
st. ratownika WOPR Jana Siuzdaka, pracownika
pływalni krytej „Oceanik” w Leżajsku.
Dzięki tej akcji mamy kolejną grupę dzieci,
która mogła zasmakować wodnych kąpieli pod
okiem instruktora, a rodzice mogli bezpiecznie
posyłać swoje dzieci na takie zajęcia. Akcja ta
pokazała, że nauka pływania i zabawy w wodzie
mogą być przyjemne i pożyteczne, a co najważniejsze uczą dzieci przebywania w grupie rówieśników, zdyscyplinowania oraz tego, jak należy
zachowywać się w wodzie.

Wojciech Surma

Koniec piłkarskiej karuzeli
sezonu 2009–2010

Końcowa tabela rozgrywek
juniorów starszych – II Liga Podkarpacka

Zakończyły się rozgrywki piłkarskie sezonu 2009–2010.
Leżajska „Pogoń”, grająca w IV lidze Podkarpackiej w końcowej klasyfikacji zajęła ostatecznie 5. miejsce gromadząc 49 punktów. Nasza
drużyna w całym sezonie odniosła 12 zwycięstw, 13 spotkań zremisowała oraz doznała 5 porażek. Awans do III ligi wywalczyły drużyny Partyzanta Targowiska oraz Polonii Przemyśl.
W lidze juniorów obie nasze drużyny poczynały sobie bardzo dobrze. Juniorzy starsi zajęli ostatecznie trzecie miejsce (awans do I ligi
uzyskują pierwsze dwie drużyny), natomiast juniorzy młodsi uplasowali się na piątym miejscu.
Z ostatniej chwili:
Jak nas poinformował Zarząd Pogoni, trwa obecnie w PZPN w Rzeszowie weryfikacja spotkań drużyn młodzieżowych. W jej wyniku
zmianie uległ rezultat meczu JKS Jarosław – Pogoń Leżajsk z 4:2 na
3:0 jako walkower dla Pogoni. W trakcie weryfikacji okazało się, że
w drużynie jarosławskiej wystąpili nieuprawnieni zawodnicy.
Pomimo usilnych starań ze strony klubu „Pogoń” do dnia oddania „Biuletynu Miejskiego” do druku nikt z PZPN w Rzeszowie nie był
w stanie powiedzieć, jak ostatecznie przedstawiać się będzie końcowa tabela po weryfikacji i czy juniorzy Pogoni awansują do I ligi
w miejsce drużyny jarosławskiej.
Wszystko to jest dość dziwne i tajemnicze, bo od zakończenia rozgrywek minęło już ponad 2 tygodnie. Upłynął też termin zgłaszania
drużyn do rozgrywek nowego sezonu 2010–2011.
Zarząd Pogoni – mimo tych niejasności – zgłosił obie drużyny juniorów do I Ligi w nowym sezonie piłkarskim.

(em)

Końcowa tabela rozgrywek
juniorów młodszych – II Liga Podkarpacka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Resovia Rzeszów
Czuwaj Przemyśl
Pogoń-Sokół Lubaczów
JKS Jarosław
Pogoń Leżajsk
Orzeł Przeworsk
Sokół Nisko
Rzemieślnik Pilzno
Kolbuszowianka Kolbuszowa
MKS Kańczuga
MKS Dębica
Nafta Jedlicze
Unia Nowa Sarzyna
Tłoki Gorzyce

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

69
56
50
49
42
42
36
32
31
30
24
19
17
16

99-7
78-25
54-47
79-40
61-38
43-39
55-76
45-42
41-48
42-59
40-55
29-85
17-63
22-81

1 MKS Dębica

26

54

56-23

2 JKS Jarosław

26

50

54-39

3 Pogoń Leżajsk

26

47

69-45

4 Resovia Rzeszów

26

46

59-39

5 Tłoki Gorzyce

26

41

54-41

6 Rzemieślnik Pilzno

26

40

47-35

7 MKS Kańczuga

26

39

49-34

8 Czuwaj Przemyśl

26

39

62-49

9 Orzeł Przeworsk

26

39

45-37

10 Sokół Nisko

26

37

51-49

11 Pogoń-Sokół Lubaczów

26

28

49-69

12 Kolbuszowianka Kolbuszowa

26

22

39-68

13 Unia Nowa Sarzyna

26

17

28-56

14 Nafta Jedlicze

26

11

18-96

Końcowa tabela rozgrywek IV ligi
– IV Liga Podkarpacka
1 Partyzant Targowiska

30

64

71-29

2 Polonia Przemyśl

30

62

49-22

3 Orzeł Przeworsk

30

61

45-22

4 Żurawianka Żurawica

30

54

55-31

5 Pogoń Leżajsk

30

49

38-23

6 Kolbuszowianka Kolbuszowa

30

48

44-35

7 KS Zaczernie

30

46

52-39

8 MKS Kańczuga

30

41

35-45

9 Sokół Nisko

30

41

46-46

10 Rzemieślnik Pilzno

30

38

45-47

11 JKS Jarosław

30

38

44-52

12 Strumyk Malawa

30

37

49-47

13 Błękitni Ropczyce

30

36

43-56

14 Wisłok Wiśniowa

30

24

38-75

15 Igloopol Dębica

30

20

28-62

16 LZS Turbia

30

15

28-79
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zdrowie i uroda

Dla ochłody
Tęsknimy za gorącym latem, ale gdy doskwiera upał aby ugasić pragnienie, sięgamy po wody mineralne, soki i napoje gazowane. Dawniej ratowano się kwasem chlebowym, maślanką, kwaśnym mlekiem albo
napojami fermentowanymi sporządzanymi
z serwatki i drożdży, a ich kwaskowy smak
szybko zaspokajał pragnienie.
Zamiast przygotowywać na obiad sycące
zupy na wywarach, podawano zupy owocowe
i chłodniki zakwaszone kwasem burakowym lub
serwatką. Pełne świeżych warzyw; ogórków,
rzodkiewki, botwinki, szczypiorku, przyprawione koperkiem, zieloną pietruszką, uzupełniały
poziom minerałów wydalonych z potem podczas pracy w wysokich temperaturach.
Bardzo przyjemnym sposobem ochładzania
organizmu (wg dzieci) jest porcja lodów. Zimne i słodkie lody na chwilę dają wrażenie ochłody, ale dodatek cukru i tłuszczu wcale nie gasi
pragnienia. Coraz więcej jest zwolenników lodów owocowych sporządzanych bez śmietanki, mleka i z niewielką ilością cukru. Jeszcze lżej-

Kwiatowa drogeria

Kiedyś młode panny i nieco dojrzalsze panie bardzo chętnie stosowały kosmetyki zrobione z kwiatów, wierząc święcie w to, iż uda
im się przechwycić urodę roślin, przy czym
rodzaj kwiatów dostosowywały do wieku
i... pozycji.
I tak niezamężnym dziewczętom zalecano
maseczki i okłady z płatków skromnych, delikatnych stokrotek lub lilii – symbolizujących
dziewictwo i nieskalaną niewinność. Odradzano natomiast używania rozpalających namiętność czerwonych róż i upojnie pachnących,
zmysłowych kwiatów lipy, które rezerwowano
dla... mężatek.
My dzisiaj możemy na szczęście wykorzystać
dobrodziejstwo pachnących kosmetyków, dostosowując je do cery, a nie liczby lat i stanu cywilnego. Warto więc poddać się roślinnym zabiegom, bo nasza skóra na pewno z wdzięcznością wchłonie ich piękno, dodając nam urody i blasku.
Odmładzająca róża
• Lotion dla wrażliwej zmęczonej cery:
garść płatków róży zalej 2 szklankami mleka,
przykryj i odstaw na 5 godzin. Odcedź, dodaj
łyżkę płynnego miodu, wymieszaj. Przechowuj
w lodówce – nie dłużej niż 3 dni. Przemywaj lotionem twarz kilka razy dziennie.
• Woda różana zamiast toniku : wsyp do
słoja szklankę płatków róży, zalej je 1 1/4 szklan-
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sze są sorbety, które przygotowuje się właściwie z zamrożonych soków i przecierów owocowych. Ochładzają, gaszą pragnienie, mają piękne naturalne barwy owoców i smakują podobnie jak one. Większość owoców zawiera dużą
ilość wody. Spożywane osobno lub w kompozycjach mogą być deserem albo stanowić danie
obiadowe na upalne dni. Dostarczą nam witamin, soli mineralnych, enzymów ułatwiających
trawienie, sporo substancji biologicznie czynnych i wody. Woda powinna być dostarczana
do organizmu w postaci płynów i w potrawach
w ilości 2–2,5 l dziennie, a w trakcie upałów nawet do 3 litrów. Powinno się kontrolować ilość
wypijanych płynów przez dzieci i osoby starsze,
bo one są najbardziej wrażliwe na odwodnienie organizmu.
Porzeczki, maliny, czerwone grejpfruty, arbuzy, truskawki, czerwone winogrona zawierają
barwniki, które działają przeciwzapalnie i przeciwnowotworowo. Chronią naczynia krwionośne przed miażdżycą i zakrzepami, co zwykle
zmniejsza ryzyko zawału serca. Brzoskwinie, morele, mandarynki, cytryny, ananasy, mają żółte
i pomarańczowe karoteny, które chronią przed
miażdżycą, pobudzają działanie systemu odpornościowego. W organizmie β-karoten przekształcany jest w witaminę A, która ma wpływ
na stan skóry, włosów i proces widzenia. Czarne
jagody, jeżyny, czarne porzeczki, śliwki, aronia,
zawierają antocyjany, które opóźniają proces
starzenia organizmu, ułatwiają przemianę materii a zwłaszcza gospodarkę tłuszczową, łagodzą dolegliwości trzustki i wątroby. Sama barwa, aromat, smak i pozostałe zalety owoców powinny nas zachęcać do spożywania ich zwłaszcza, gdy jest na nie sezon.
Arbuz z miodem
Składniki: Mały arbuz, sok z połowy cytryny, 2 łyżki posiekanych migdałów prażonych, 4

łyżki wytrawnego cherry (może być wytrawna
wiśniówka, w wersji dla dzieci nie dodawać alkoholu). Wykonanie: Arbuz obrać, miąższ pokroić w kostkę, usuwając pestki lub specjalną
łyżeczką wydrążyć kulki. Z miodu, cherry, soku
z cytryny przygotować sos. Zalać owoce i odstawić do lodówki na godzinę, deser podawać posypany migdałami.
Koktajl biało-czerwony
Składniki: 50 dag bardzo dojrzałych truskawek lub 30 dag truskawek i 20 dag poziomek,
100ml likieru jajecznego, 2 szklanki jogurtu waniliowego, plasterki kiwi do przybrania. Wykonanie: Umyte i osączone owoce zmiksować z likierem, schłodzić w lodówce. Do szklanek koktajlowych wlewać na przemian jogurt i mus truskawkowy. W wersji dla dzieci alkohol zastąpić
koglem-moglem z dwóch żółtek i sokiem z połowy pomarańczy. Szklankę ozdobić plasterkami kiwi.
Sorbet truskawkowy
Składniki: 500 g truskawek, 200 g cukru, 300
ml soku pomarańczowego, sok z 1 cytryny, 25ml
wiśniówki. Wykonanie: Owoce umyć, oberwać
szypułki, osączyć i osuszyć, rozgnieść i posypać
cukrem. Odstawić na godzinę. Przetrzeć przez
sito lub zmiksować, dodać sok pomarańczowy,
sok z cytryny i wiśniówkę. Wymieszać i wstawić
do zamrażarki na 3 godziny. W tym czasie 3–4
razy kruszyć zamrażającą się masę aby otrzymać
„chrupki lód”. W przypadku zamrożenia sorbetu
na jednolitą bryłę lodu należy ją potłuc, rozkruszyć lub zmiksować. Spulchnioną masę nakładać do pucharków, przybrać owocami świeżymi
lub kandyzowanymi i posypać płatkami migdałów. Do ozdoby można użyć listków mięty i melisy. Podobnie przygotowuje się sorbety z malin,
jagód i innych owoców. W wersji dla dzieci nie
dodawać wiśniówki.

ki wrzątku i szklanką 70% spirytusu. zamknij
szczelnie słój i odstaw na 3 dni. Potem przefiltruj płyn. Przemywaj nim twarz.
• Maseczka na zmarszczki: weź po łyżce
mleka i płynnego miodu, dodaj 1/2 łyżki wody
różanej. Wymieszaj składniki na gładką emulsję. Nałóż ją na twarz na 25 minut, spłucz ciepłą
wodą i przetrzyj tonikiem.
• Błyskawiczna maseczka wygładzająca: rozłóż grubą warstwą na twarzy świeżo zerwane płatki róży, zwilżone chłodną wodą. Po
10 minutach zdejmij je – skóra twarzy stanie się
odprężona, odmłodnieje.
Uzdrawiająca stokrotka
• Nalewka dla cery tłustej, zanieczyszczonej: połowę litrowego słoja wypełnij płatkami, dodaj kilka listków, zalej do pełna czystą
wódką, szczelnie zamknij i odstaw na 10–14 dni.
Potem odcedź przez filtr do kawy. Przemywaj
nalewką twarz przy trądziku, ropnych wypryskach, zaskórniakach. Wspomaga także leczenie grzybicy.
• Nalewka dla cery zmęczonej, zszarzałej: wymieszanymi i zmiksowanymi płatkami i listkami stokrotki wypełnij pół słoja, dobrze
ubijając i zalej do pełna białym wytrawnym winem. Szczelnie zamknij, po 10 dniach odcedź.
Używaj jako toniku – odświeżysz skórę i poprawisz jej ukrwienie.
• Maseczka dla cery skłonnej do wyprysków: zmiksuj garść płatków i delikatnie wymieszaj je z ubitym na sztywno białkiem. Rozprowadź na twarzy na 20 minut, zmyj tonikiem
i wklep krem.
• Kompres na podrażnienia: łyżkę rozdrobnionych płatków zalej szklanką wrzątku,
odstaw na 15 minut, odcedź. W letnim płynie
zanurz bawełnianą lub lnianą ściereczkę i nałóż
ją na twarz na 10 minut.

Zmiękczająca lipa
• Kąpiel dla szorstkiej skóry: wymieszaj
w płóciennym woreczku około 15 dag rozdrobnionych płatków lipy i 3 łyżki mleka w proszku. Powieś go pod kranem wanny, tak by leciał
na niego strumień ciepłej wody, a po napełnieniu wanny był zanurzony. Mocz się w niej przez
20 minut.
• Maseczka matująca dla cery tłustej:
5 łyżek płatków lipy i po 3 – rumianku i bławatków zalej niewielką ilością wrzątku, tak by powstała gęsta papka. Lekko ją przestudź i – jeszcze ciepłą – nałóż na twarz na 15 minut. Twoja
cera stanie się matowa, ściągniesz i zamkniesz
rozszerzone pory.
• Maseczka dla cery suchej: garść rozdrobnionych płatków wymieszaj z 3 łyżkami
tłustej śmietanki i żółtkiem. Nałóż maseczkę na
twarz na 10 minut.
Wygładzająca lilia
• Nalewka z kwiatków lilii na zgrubienia: garść płatków lilii zalej butelką białego
wina, szczelnie zamknij i odstaw na tydzień.
Potem odcedź. Nacieraj nią szorstkie, zgrubiałe
miejsca: zszarzałe łokcie, kolana, nagniotki.
• Woda liliowa dla każdej cery: 20 dag
kwiatków zalej 2 szklankami wrzątku, odstaw na
3 godziny i odcedź. Stosuj jako tonik. Twoją skóra stanie się gładka i świetlista.
• Olejek zmiękczający skórę: 3 garści
płatków lilii zalej w słoju 1/2 l oleju, odstaw na
2 tygodnie w nasłonecznione miejsce. Potem
gotuj w kąpieli wodnej przez 30 minut. Odcedź. Przechowuj w chłodnym miejscu. Wygładza zmarszczki, sprawia, że skóra staje się miękka, gładka, elastyczna.
• Maseczka dla cery zwiotczałej: 1/4
szklanki olejku z lilii wymieszaj z łyżką soku z cebuli, żółtkiem i 2 łyżkami miodu. Nałóż na twarz
na 20 minut. Zmyj przegotowaną wodą.

Ruch w odpowiednim
kierunku

Drodzy czytelnicy. W odpowiedzi na
pytania związane z odchudzaniem przez
uprawianie sportu przybliżę parę kwestii
z tym związanych.

miana materii może być zwiększona o 10%
przez 48 godzin od zakończenia aktywności fizycznej. Jest to związane z działaniem
hormonów wydzielanych w czasie wysiłku, m.in. insuliny. Stężenie tego hormonu
zmniejsza się w czasie długotrwałej aktywności fizycznej nawet o 20–30%. Skutkiem
tego jest zmniejszenie zużycia glukozy przez
niektóre tkanki, np. tłuszczową co pozwala
na zaoszczędzenie tego substratu na potrzeby mózgu i mięśni pracujących.
Aktywność fizyczna może zatem spowodować wzrost tempa metabolizmu kwasów
tłuszczowych, przyczyniając się tym samym
do zredukowania tkanki tłuszczowej. Aktywność wymaga ruchu, jednak umiar-

Aktywne odchudzanie
W procesie odchudzania oprócz diety
ważne miejsce zajmuje aktywność fizyczna, poprawia ona stan zdrowia na różne
sposoby. Może także prowadzić do wzrostu przemiany materii, zmniejsza apetyt
oraz pomaga w redukcji masy tłuszczowej
ciała. Ruch przyspiesza spalanie energii
oraz zapobiega redukcji masy mięśniowej, do jakiej może dojść podczas dużej
utraty masy ciała. Pomaga również rozładować stres.
Żeby wspomagać dietę, trzeba trenować
nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu po 15–
–30 minut. Systematyczny trening ułatwia
nie tylko utratę energii, ale również wyrównuje współistniejące zaburzenia metaboliczne, obniża wydzielanie insuliny oraz zapobiega obniżeniu podstawowej przemiany
materii po odchudzaniu. Ważne jest również
to, że uprawiając sport zapobiegamy efektowi jo-jo.
Nasz organizm posiada pewne zasoby
energetyczne, dzięki którym możliwe jest
jego funkcjonowanie, w tym również angażowanie się w aktywność fizyczną. Spożywane produkty stanowią źródło substratów energetycznych, które kumulują się
w organizmie w różnych ilościach. Najbardziej liczne są zasoby tłuszczowe, przewyższają nawet ilość węglowodanów, są one
najłatwiej dostępne ponieważ wszystkie
tkanki mogą je wykorzystywać natomiast
nie wszystkie tkanki mają zdolność wykorzystywania kwasów tłuszczowych. Mechanizmy regulujące metabolizm poszczególnych rodzajów substratów decydują o kolejności, w jakiej poszczególne zasoby energetyczne będą poddawane utlenianiu. Najbardziej korzystne dla organizmu jest wykorzystywanie w pierwszej kolejności rezerw
tłuszczowych. Wśród czynników stymulujących utlenianie tłuszczów znajdują się dostępność tlenu oraz szybkość zużycia energii. Aktywność fizyczna może zatem spowodować wzrost tempa metabolizmu kwasów
tłuszczowych, przyczyniając się tym samym
do zredukowania tkanki tłuszczowej.
Wysiłek fizyczny sprzyja utracie tkanki tłuszczowej przy jednoczesnej ochronie zasobów białkowych organizmu. Ułatwia utrzymywanie bilansu energetycznego w stanie równowagi, modyfikuje wewnątrzustrojową dystrybucję składników
odżywczych pochodzących ze spożywania
produktów. W przypadku wielu osób prze-

kowana aktywność fizyczna to każda czynność, która pochłania tyle energii co chód
o dystansie 3 km w ciągu 30 minut. Należy więc przeznaczyć co najmniej 30 minut
przez większość dni w tygodniu na umiarkowany wysiłek fizyczny. Oczywiście jest to
niezbędne minimum i im więcej czasu poświęcamy na ruch tym lepszy wynik zostanie osiągnięty.
Istnieje wiele sposobów na zapewnienie sobie chociaż umiarkowanej aktywności fizycznej, oto niektóre z nich:
• rano i po obiedzie 10-minutowy spacer,
• praca w ogródku (nakrycie głowy podczas prac w słońcu), • grabienie liści, • jazda na rowerze treningowym podczas oglądania telewizji, • sprzątanie domu, • wchodzenie po schodach zamiast jazdy windą, •
zamiast jazdy samochodem jazda na rowerze, • wysiadanie z autobusu kilka przystanków wcześniej i pokonywanie pozostałego
dystansu pieszo.
Niska podaż energii w diecie bez aktywności fizycznej powoduje, że organizm przystosowuje się i obniża zapotrzebowanie na energię. Jedynym sposobem zwiększenia wydatków energetycznych, co spowoduje spalanie
tkanki tłuszczowej, jest regularny wysiłek fizyczny. Aktywność fizyczna przeciwdziała też
efektowi jo-jo (nagłemu przybieraniu na wadze po zaprzestaniu stosowania diety).
Aktywność fizyczna poprawia stan
zdrowia na różne sposoby, pomaga też
organizmowi w lepszym wykorzystaniu
kalorii, co z kolei pomaga w obniżaniu
masy ciała i utrzymaniu pożądanej wagi.
Może ona prowadzić do wzrostu podstawowej przemiany materii, zmniejsza apetyt oraz pomaga w redukcji masy tłuszczowej ciała.
Zwiększenie ruchu można zacząć w każdej chwili, jedynie musimy sami tego chcieć
i wymagać od siebie systematyczności.
Urlop, na który się wybieramy, może być
bodźcem do zmiany stylu życia na bardziej
aktywny. Głodówka na nic się nie zda. Polecam kontakt z lekarzem lub z dietetykiem,
który może nam ściśle określić co i kiedy
jeść, by nasze wysiłki nie poszły na marne.
W związku z nadejściem okresu wkacyjnego, życzę wszystkim czytelkiom udanych i wspaniałych wakacji mnustwa wrażeń i słońca. Pamiętajmy również o bezpieczeństwie naszym i naszych podopiecznych.

Mistrz województwa
w gimnastyce
W dniach 17–18 maja br. odbyły się Finały
Wojewódzkie w gimnastyce dziewcząt i chłopców. Po raz pierwszy uczeń leżajskiej „Dwójki” Daniel Kusy zajął I miejsce w Finale Wojewódzkim w trójboju gimnastycznym –
w skoku przez kozła, a drużynowo w składzie:
Daniel Kusy, Grzegorz Czwakiel i Krystian
Kusy IV miejsce. Również dziewczęta w składzie: Sabina Piechuta, Jagoda Zając, Julia
Marglewski, Daria Trojan, Katarzyna Wylaź,
mimo swojego młodego wieku, dzielnie walczyły o swoje miejsca.
Prowadzącą koło gimnastyczne „Dwójka”
w Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku jest
mgr Lilianna Dziki. Należy do niego ponad 20
uczniów reprezentujących szkołę w zawodach
gimnastycznych i różnorodnych imprezach, wykonując pokazy akrobatyczne.

(ld)

Bezpieczne Wakacje
Akcja pod hasłem „Moje Bezpieczne Wakacje”, skierowana do młodzieży szkół z terenu miasta i powiatu miała na celu przybliżenie zagrożeń, jakie mogą spotkać młodych ludzi w czasie spędzania czasu wolnego podczas wakacji.
W dziesięciu szkołach przeprowadzono akcję w formie pogadanek. Informacje dotyczące zachowania się, bezpiecznego przebywania
i poruszania się po jezdni oraz nad wodą przekazywali funkcjonariusze służb mundurowych
i WOPR. Ze strony Policji w akcji „Moje Bezpieczne Wakacje” uczestniczył Bohdan Oratowski kierownik Sekcji Ruchu Drogowego, Straż Pożarną
reprezentowali Jacek Grzywna, Robert Krajewski oraz dowódca Jednostki Zbigniew Pudełkiewicz. Na temat bezpiecznej kąpieli oraz poruszania się po otwartych akwenach wodnych oraz
udzielania pierwszej pomocy mówił dyrektor
MOSiR Wojciech Surma. Szkoły, biorące udział
w tej akcji otrzymały okolicznościowe Certyfikaty oraz wyposażone apteczki medyczne, które zostały ufundowane przez sponsorów: Hortino, Browar Leżajsk i Firmę Agro.
Okres wakacji to czas urlopów oraz spędzanie wolnego czasu na łonie natury. Dzięki tej akcji przybliżone zostały tematy palenia ognisk,
poruszania się po jezdni czy zażywania kąpieli wodnych.
Organizatorzy tej akcji, która odbyła się pod
patronatem burmistrza Tadeusza Trębacza i starosty Roberta Żołyni, czyli dyrektor MOSiR w Leżajsku, powiatowe służby Policji i Straży Pożarnej dziękują szkołom za uczestnictwo a sponsorom za ufundowanie nagród, szczególnie dyrektorowi. Browaru w Leżajsku Krzysztofowi Żyrkowi, prezesowi Hortino Stanisławowi Augustynowi i Krzysztofowi Knapowi z Firmy Agro.
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na ryby
Wyniki zawodów z okazji Dni Leżajska 2010
W niedzielę rano zawody rozegrali seniorzy. W wyniku 3,5 godzinnej rywalizacji kolejność zawodników była następująca: 1. Zbigniew Zalot 3800 pkt.; 2. Paweł Smotryś 3690 pkt.; 3. Marian Chmura 3290 pkt.; 4. Stanisław Czarniecki 3040 pkt.; 5. Zygmunt Kwieciński 2630 pkt.; 6. Zdzisław Gdula 2295 pkt.; 7. Paweł Burek 2120 pkt.; 8. Jan Gondek 1560 pkt.; 9. Edward Burek 230 pkt.; 10. Aleksander Kuras 20 pkt.

Natomiast po południu rywalizowała młodzież. Zawody rozpoczęły się niemal fajerwerkami! Zachmurzyło się i grzmiało w oddali. Zaryzykowaliśmy, zaczęliśmy. Przez chwilę nawet padał deszcz.
Ale z każdą minutą robiło się coraz ładniej i zawody zakończyły się w pełnym słońcu. Dziękujemy
Zarządowi Miasta za sponsorowanie zawodów. Ponadto dodatkowym sponsorem 5 wędek, 3 kołowrotków i innych nagród był p. Jerzy Sienkiewicz – Sklep Wędkarski OKOŃ Leżajsk.
Wyniki zawodów dzieci do 10 lat: 1. Mateusz Dziedzic 2240 pkt.; 2. Katarzyna Goździewska 900 pkt.; 3. Wiktoria Drożdżal 800 pkt.;
4. Jakub Drożdżal 590 pkt.; 5. Patrycja Gut 580
pkt.; 6. Aleksander Hendrysiak 500 pkt.; 7. Ida
Dobrowolska 240 pkt.; 8. Jakub Olechowski 190
pkt.; 9. Łukasz Frączek 90 pkt.; 10. Nina Dobrowolska 50 pkt.; 11. Kamil Olechowski 40 pkt.
Wyniki zawodów dzieci 11–14 lat: 1. Marcin
Goździewski 1370 pkt.; 2. Grzegorz Nowak
880 pkt.; 3. Kamila Hendrysiak 500 pkt.; 4. Wiwianna Gdula 390 pkt.; 5. Paulina Gut 320 pkt.;
6. Anna Majkut 260 pkt.; 7. Tobiasz Sarzyński 50
pkt.; 8. Robert Trestka 40 pkt.; 9. Rafał Tryczyński 30 pkt.

Spinningowe Mistrzostwa Koła
Zawody rozegrano na zbiorniku Ożanna
w dniu 13.06. Zwyciężył Leszek Flak (5) 430 pkt.,
2. Paweł Smotryś (5) 325 pkt., 3. Paweł Gdula (7)
345 pkt., 4. Paweł Smotryś (7) 285 pkt.

Ochrona węgorza

Od 15 czerwca do 15 lipca węgorz jest objęty
okresem ochronnym. Wymiar ochronny węgorza
został zwiększony do 50 cm. Limit węgorzy, które można zabrać w ciągu doby został zmniejszony do 2 sztuk. Wydział Rybactwa Departamentu
Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi poinformował Biuro ZG PZW, że w związku
z koniecznością wprowadzenia środków ochrony węgorza zmienione zostało rozporządzenie
z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu
ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr
138, poz. 1559, ze zm.). Zmiana rozporządzenia
została opublikowana i weszła w życie. Link do
strony zawierającej treść dokumentu: http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2010104065401.pdf

Powódź

Wydajemy coraz więcej pieniędzy i jest coraz gorzej. Buduje się coraz więcej wałów, reguluje się coraz dłuższe odcinki rzek. A natura jakby na przekór
pokazuje, że to za mało, za mało, za mało... A może
jednak za dużo? Swoje granice, granice potencjal-

nych wylewów, rzeki już dawno zaznaczyły. Przez
tysiąclecia tworzyły się ich doliny, a my swoim zadufaniu na podstawie krótkookresowych obserwacji, „włazimy” z zabudową w te doliny. No i potem
jest problem. Nakłada się na to polityka „czynnej”
ochrony, polegającej na tym raczej, by wydać jak
najwięcej pieniędzy: rozkopać, wyprostować i zabetonować. Przepuścić wodę jak najszybciej przez
swój teren – niech się martwi ten, co ma niżej...
Takich „regulacji” a raczej zniszczeń mamy wiele.
Koszty utrzymania całego systemu betonowania
stale rosną, a przecież mamy przykłady renaturalizowania przebiegu małych cieków wodnych.
Po pracach angażujących raczej ludzi a nie ciężki
sprzęt, utrzymanie takiego cieku to zajęcie natury
a nie ludzi...Wściekam się, gdy widzę Trzebośnicę
zamienianą w betonową „autostradkę” prowadząca do Sanu. Rzekę, która meandrując malowniczo
płynęła skrajem Puszczy Sandomierskiej. Czego
chce od nas Trzebośnica, widać na pierwszy rzut
oka – łąk, na które może się rozlać po roztopach,
po burzy, po opadach świętojańskich. Dziś rozpędzona w betonowej rynnie woda wpada w nieuregulowane odcinki i się piętrzy, głos ludu woła:
„betonu, betonu bo nas woda zalewa....” A nasza
Jagódka? Pewnie ze wstydu zaczęliśmy już ją powoli zakopywać pod ziemię.
Co robić? Tam, gdzie się da, trzeba rozebrać
wały, pozwolić rzekom rozlewać się poza obsza-

rem zurbanizowanym. Obszary te trzeba przeznaczyć np. na łąki. Ewentualny wylew nie zaszkodzi
im bardzo. Wyznacznikiem prawidłowej gospodarki wodnej nie są pieniądze wydane na wały i meliorację. A melioracja to nie tylko bezsensowne odprowadzanie wody.
Odprowadzanie bez sensu, takie jak wokół nas:
betonowanie podjazdów, układanie kostki, gdzie
się da (a przepis mówi nie więcej niż 20% powierzchni działki), parkingi, drogi – gdzie ma się
podziać woda z deszczu? Wzbiera, płynie i zalewa
miejsca, które do tej pory wydawały się być bezpieczne. Tam gdzie się da takie nieprzepuszczalne powierzchnie trzeba zamieniać na umożliwiające odpływ wody (np. „jomby”). Przy drogach zamiast kopać „rowy śmierci”, można je zamieniać na
odwodnienie metodą drenażu francuskiego: wykładać specjalną włókniną i wypełniać tłuczniem.
Wodę zmagazynowaną po deszczu pobocze takie
odda z olbrzymim opóźnieniem, i nie będzie zrywać mostków, przejazdów, nie podniesie poziomu
lokalnej rzeczki. Nie jest jeszcze za późno, by odsunąć wały od dużych rzek i pozwolić się im rozlewać. Wtedy okaże się, że te wały, których nie da się
już przesunąć dadzą radę wielkiej wodzie, a ludzie
tam mieszkający, na terenach teraz zalewowych,
będą spokojnie spać.
Wbrew pozorom to nie woda nam zagraża, ale
jej brak. Skutki powodzi odczuwa kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Wyobraźcie sobie katastrofalną suszę,
która obejmuje obszar całego kraju – zamieszkanego przez ponad 40 milionów ludzi... A prawdopodobieństwo jej wystąpienia jest bardzo duże.
Jeszcze woda nie zeszła z terenów powodziowych
a kilka dni upałów spowodowało, że drogi zaczęły kurzyć, a rośliny omdlewać... Szanujmy wodę –
zostawiajmy deszcz tam, gdzie spada – magazynujmy deszczówkę, nie ma lepszej wody do podlewania roślin! Naszą ambicją powinno być zatrzymanie jak największej ilości wody opadowej (czy
roztopowej) sposobami naturalnymi.
A powodzianom trzeba pomagać do czasu,
gdy podziękują i powiedzą już jest dobrze! Pomoc to nie może być zryw 2–3 tygodni a później zapomnienie. Uwierzyli w swoje bezpieczeństwo, przekonani, że cywilizacja i technika potrafi zapanować nad naturą. Teraz muszą uwierzyć i zobaczyć, że jest (będzie) bezpieczniej
i lepiej. Każdy z nas, gdyby przyszło opuścić
dom - miejsce, w którym żył tyle lat, miałby problem by się z tym szybko pogodzić. Dołożyłem
się do zbiórek na powodzian, wysyłam sms-y
i w końcu zbieram deszczówkę (4200 litrów przy
założeniu opadu rzędu 10 mm na m.kw. – duży
deszcz). Jako wędkarz chcę jak najwięcej naturalnych cieków wodnych, od malutkiej Jagody
po dużą Wisłę. Wisłę, bez Włocławka tak by jak za
dawnych czasów łososie, trocie i jesiotry wędrowały z morza do małych rzek. A jak już będzie powódź, chcę, by patrzono na nią jak na naturalne
zjawisko a nie klęskę narodową.

Wodom Cześć!
Stanisław „Esox” Mączka
stanisław.maczka@interia.pl

Biuletyn Miejski nr 6–7 (203–204) czerwiec–lipiec 2010. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. Wydawca: Rada Miejska w Leżajsku.
Kolegium redakcyjne: Piotr Urban, Eugeniusz Mazur, Barbara Woś-Lisiecka (red. nacz.), Celina Turosz, Iwona Tofilska, Janusz Berestka, Grzegorz Korasadowicz.
Adres redakcji: 37–300 Leżajsk, Rynek 1a (wieża), tel. 17 242 73 33 w. 138, http://www.lezajsk.um.gov.pl; e-mail: bm@lezajsk.um.gov.pl
Łamanie i druk: „Mitel”, 35–205 Rzeszów, ul. Warszawska 5/7. Złożono do druku 30 czerwca 2010. Nakład 1500 egzemplarzy.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk dozwolony z podaniem źródła. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, zmiany tytułów. Za treść reklam
nie bierze odpowiedzialności. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

26

ogłoszenie

Więcej staży w powiecie leżajskim
Projekt „Dołącz do aktywnych” – jest
zaproszeniem dla tych osób, które chcą
w sposób aktywny, twórczy i kompetentny rozwiązać swój problem zawodowy
związany z brakiem odpowiedniej pracy i doświadczenia zawodowego. Naszą
ofertę kierujemy do młodych, zarejestrowanych w PUP w Leżajsku osób bezrobotnych, w wieku do 25 roku życia, które
nie posiadają doświadczenia zawodowego. Projekt „Dołącz do aktywnych” preferuje osoby długotrwale bezrobotne i młode
matki wracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, ale
wpływ na wynik rekrutacji będzie miała
również kolejność zgłoszeń, dlatego warto odpowiednio wcześniej zainteresować
się informacją o projekcie.
Wszystkie ważne informacje związane
z realizowanym projektem będzie można
znaleźć na naszej stronie poświęconej projektowi www.lsr.pl/staze. Na początku sierpnia zamieścimy podstawowe dokumenty
dotyczące projektu. Aby wziąć udział w projekcie trzeba zapoznać się z Regulaminem
Projektu oraz wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, który wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć we wskazanym terminie w siedzibie biura projektu. Po wstępnej
weryfikacji złożonych dokumentów przyszłych uczestników czekać będzie spotkanie informacyjne i krótki indywidualny wywiad z pracownikiem biura projektowego.

Udział w tych spotkaniach jest koniecznym
warunkiem rekrutacji.
W ciągu 3 kolejnych miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji uczestnicy będą
korzystali z indywidualnego wsparcia psychologiczno-doradczego oraz wezmą
udział w trzydniowym warsztacie aktywizacyjnym. Celem tych działań jest przygotowanie uczestników do aktywnego i świadomego poszukiwania odpowiedniego miejsca stażu zawodowego i pracy. Czas ten będzie również wypełniony analizowaniem
rynku pracy, przygotowywaniem do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, redagowaniem dokumentów rekrutacyjnych
oraz nawiązywaniem wstępnych kontaktów
z wybranymi pracodawcami. Profile zawodowe uczestników zainteresowanych stażem będą dostępne na wspomnianej wyżej
stronie. Rozmowa kwalifikacyjna przyszłego stażysty z pracodawcą będzie pełnić kluczową rolę w wyborze pracodawcy,
który ostatecznie będzie organizatorem stażu. Stażysta i pracodawca muszą być przekonani o tym, że podjęli wspólnie dobrą
decyzję. W podjęciu tej decyzji uczestników i pracodawców będą wspierać swoim
doświadczeniem oraz wiedzą pracownicy
biura projektu.
Głównym działaniem oferowanym każdemu uczestnikowi w ramach tego projektu będą staże zawodowe. Uczestnicy mogą
poszukiwać odpowiednich pracodawców

– organizatorów i ofert stażu również poza
granicami naszego powiatu, dlatego zaplanowaliśmy atrakcyjne stypendium
stażowe oraz dodatkowe świadczenia
na przykład w postaci refundacji kosztów
dojazdu. Zapraszamy do zainteresowania się naszym projektem pracodawców
z sektora małych i średnich firm, którzy szukają lub w najbliższej przyszłości będą poszukiwali pracowników. Niewykluczone, że
wśród uczestników projektu znajdą odpowiedniego kandydata na staż, a może również przyszłego, świetnego pracownika.
Zgłoszenia oferty stażu zawodowego będzie można dokonać przez internet – poprzez wskazaną stronę www lub osobiście
na odpowiednim formularzu. O zawarciu
umowy stażowej zdecyduje głównie wynik rozmowy kwalifikacyjnej pracodawcy
z kandydatem na stażystę. Przed zawarciem
umowy należy złożyć wniosek wraz z programem przebiegu stażu. Zainteresowani
pracodawcy będą mogli skorzystać w tym
zakresie z pomocy naszych konsultantów
Krajowego Systemu Usług zatrudnionych
w Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju.
Termin pierwszego naboru jest już znany
– to 16.08.2010 r. Kolejne nabory będą ogłaszane mniej więcej co pół roku. O dokładnej dacie rozpoczęcia każdego z nich będziemy informowali na naszej stronie WWW,
poprzez plakaty, ulotki i informacje w lokalnych telewizjach kablowych.

27

„Filadelfia”
W ciągu wystawowym głównej klatki schodowej Muzeum
znajduje się olejny obraz wykonany w XVIII w. na rypsie jedwabnym, przedstawiający Madonnę z Dzieciątkiem w towarzystwie aniołów oraz św. Bernardyna ze Sieny, św. Ignacego Loyolę i cztery personifikacje kontynentów.

Bogurodzica, zajmująca centralne miejsce pośrodku sceny niebiańskiej, ubrana w białą suknię przewiązaną w pasie układającą się
w miękkie fałdy, siedzi frontalnie na obłoku. Jej głowę osłania ugrowy welon spływający na lewe ramię, spod którego wystają kosmyki
brązowych włosów. Pełna spokoju i łagodności twarz Madonny o regularnych rysach i powiekach delikatnie opuszczonych, zwrócona
w lewą stronę, ma blado ugrową karnację z lekko zaróżowionymi policzkami.
Ręce odchylone na boki podtrzymują
niebieski płaszcz. Na wysokości łona
Maryi znajdują się dwie uskrzydlone
główki aniołków, na których frontalnie, w lekkim kontrapoście z wysuniętą
lewą nogą, stoi maleńki Jezus. Dzieciątko jest nagie, owinięte jedynie skrawkiem czerwonej draperii na wysokości
bioder. Lewym łokciem wspiera się na
prawym ramieniu Matki, prawą rękę
ma uniesioną ku górze w geście błogosławieństwa. Głowę zwraca w prawą stronę. Jego twarz, malowaną delikatnie łagodnym modelunkiem, otaczają brązowe lekko pofalowane włosy. Z układu powiek można odczytać,
że podobnie jak Bogurodzica obserwuje akcję sceny z udziałem świętych
patronów i personifikacji. Głowy Maryi
i Dzieciątka otaczają żółte aureole. Pod
ich stopami widnieje biała banderola ze złotym napisem, zrekonstruowanym w trakcie konserwacji, który pierwotnie mógł brzmieć: TOTO VULGATORES IN ORBEM (Gorliwi głosiciele na
okręgu ziemi).
W dolnej strefie kompozycji dominuje monogram „IHS” otoczony
żółtymi promieniami, ustawiony na bogato zdobionym monumentalnym kandelabrze. Św. Bernardyn ze Sieny, ukazany po prawej stronie, jest młodym mężczyzną ubranym w habit franciszkański. Stoi
frontalnie do widza i wpatrując się w monogram. Wyciągniętym ramieniem ujmuje kandelabr. Okrągłą jego twarz charakteryzują łagodne rysy oraz wysokie ogolone czoło otoczone ciemnymi włosami. Obok Świętego występuje alegoryczna postać Azji jako klęczącej
kobiety, ubranej w białą suknię związaną w pasie i niebieski płaszcz.
Jej głowę okrywa biały turban, charakterystyczny dla ubioru Azjatów. W prawej ręce trzyma trybularz z dymiącym kadzidłem, symbolizujący krainę aromatycznych płynów, żywic i korzeni. Obok niewiasty stoi Indianin z szeroko rozpostartymi ramionami, ubrany w brunatną opończę przypominającą meksykańskie poncho. Jego głowę
zdobi czerwono-brązowy pióropusz. To personifikacja Ameryki.
Św. Ignacego Loyolę, ukazanego po drugiej stronie sceny, wyróżnia habit jezuicki składający się z czarnej tuniki, peleryny i biretu na
głowie. Zakonnik stoi frontalnie do widza i głowę zwraca w kierunku monogramu. W lewej wyciągniętej dłoni trzyma kandelabr. Jego
twarz o karnacji przypominającej wizerunek św. Bernardyna jest pociągła, ma lekki zarost i łagodne rysy. Po tej samej stronie kompozycji stoi personifikacja Afryki, przedstawiona jako brunatnoskóra
i czarnowłosa kobieta z murzyńskim pióropuszem na głowie i ze
sznurem korali na szyi. Ubrana jest w skąpą błękitną suknię z du-
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żym dekoltem, sięgającą kolan. Towarzyszy jej niewiasta o czarnych
włosach przyozdobionych perłami w białej sukni i błękitnym płaszczu, zwrócona twarzą ku środkowi kompozycji, trzymająca w prawej ręce uniesioną w górę, zapaloną pochodnię – symbol wolności
i zwycięstwa, uosabiająca personifikację Europy. Tiara papieska i mitra książęca stojące obok na cokole, stanowią symbole części globu
ziemskiego, wyróżnionego lokalizacją Stolicy Apostolskiej i najpotężniejszych państw.
Św. Bernardyn ze Sieny (zm. 1444) ukazany na obrazie, od imienia
którego pochodzi tradycyjna nazwa polskich obserwantów franciszkańskich „Bernardyni”, zasłynął jako wielki reformator Zakonu oraz
kaznodzieja propagujący kult Najświętszego Imienia Jezus i Matki Bożej. Zakładał okolicznościowe konfraternie. Na wizerunkach
przedstawiano go z symbolem „IHS” otoczonym promienistą glorią.
W Polsce Bernardyni zajmowali się pracą misyjną. W okresie kontrreformacji bronili katolicyzmu wydając wiele pism polemicznych.
Św. Ignacy Loyola (zm. 1556) miał wizję świetlistej postaci Maryi
z Dzieciątkiem, pod wpływem której zerwał ze swym dawnym życiem i przebył długą drogę ku nawróceniu. W czasie pielgrzymki do
Ziemi Świętej, podejmowanej w skrajnym ubóstwie, spotykał m.in.
Franciszka Ksawerego i Piotra Farę. W 1540 r. dali oni początek nowemu zgromadzeniu zwanemu jako Towarzystwo Jezusowe. Istotnym celem nowego zakonu była szeroko pojęta działalność apostolska, polegająca zwłaszcza na głoszeniu rekolekcji i misji, na wychowywaniu młodzieży, a także na prowadzeniu duszpasterstwa w szpitalach i więzieniach. Jezuici
przyczynili się do wewnętrznej reformy
Kościoła. W ikonografii św. Ignacy Loyola przedstawiany jest jako mężczyzna
w czarnym habicie i birecie lub szatach
liturgicznych z krucyfiksem, monogramem „IHS”, niekiedy z księgą, personifikacjami kontynentów i globusem.
Bywa, że towarzyszy mu napis AMDG
[Ad Maiorem Dei Gloriam] („Na Większą Chwałę Boga”).
Obraz ilustruje temat nietypowy
określanym jako „filadelfia”. Słowo to
w języku greckim oznacza braterstwo.
Używano go na określenie unii duchowej zawartej między osobami moralnymi lub fizycznymi w celu wymiany modlitw i innych dóbr duchowych, a także konfraterni modlitewnych. Scena
zaprezentowana przez malarza nie jest
więc ilustracją wydarzenia historycznego. Nieznana jest także funkcja obrazu.
Być może spełniał zadanie dekoracji towarzyszącej czterdziestogodzinnemu nabożeństwu odprawianemu
w jakiejś intencji, wygłoszeniu traktatu propagującego Najświętsze
Imię Jezus, względnie modlitwom bractwa działającego przy klasztorze. Mógł też być rodzajem dokumentu zawarcia duchowej unii
między klasztorami Bernardynów i Jezuitów, wymiany modlitw,
wspólnych misji, rekolekcji lub Mszy św. Można przyjąć, że powstał
w pracowni nieznanego mistrza bernardyńskiego, który zredagował swą oryginalną koncepcję plastyczną korzystając z odpowiedniej wiedzy teologicznej i historycznej. Wyeksponowany pośrodku
obrazu Chrystogram symbolizuje Najświętsze Imię Jezus i Jego tryumf, jest także znakiem kultu, którego krzewicielami byli szczególnie
Franciszkanie Obserwanci, potem Dominikanie i Jezuici. Święci ujęci
w kontekście monogramu „IHS” i personifikacji kontynentów stanowią symbol więzi łączących Bernardynów i Jezuitów na płaszczyźnie działalności apostolskiej, a zwłaszcza na niesieniu Słowa Bożego
narodom całego świata. W XVII w. polscy Obserwanci Franciszkańscy posyłali swych studentów do szkół jezuickich w Buniewie i Wilnie. Wraz z Jezuitami angażowali się w trudną i niebezpieczną misję
moskiewską rozpoczętą w 1606 r. Działaniom tym patronowała Matka Boża, szczególna Orędowniczka obu wspólnot zakonnych. Faktu
tego nie omieszkał podkreślić na obrazie nieznany twórca.

Tekst i zdjęcia
o. Efrem Obruśnik

