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 dzień za dniem

Rocznica niepodległości

11 listopada 1918 roku marszałek Józef Piłsudski stanął na czele Rzeczpospolitej
Polski, która – po ponad stu latach zaborów – odzyskała niepodległość. Dzień tego
wydarzenia jest naszym świętem narodowym.
Rokrocznie w rocznicę święta odzyskania wolności przed pomnikiem powstańców z lat 1830, 1863 i późniejszych patriotycznych zrywów o wolność i niepodległość
naszej Ojczyzny gromadzi się społeczność
Leżajszczyzny; zapala znicze, składa kwiaty,
czci pamięć patriotów, którzy oddali życie
za obronę prawa do zachowania suwerenności terytorialnej i tożsamości narodowej
Polski i Polaków.
W tym roku obchody 92 rocznicy wyrwania się Polski spod zaborów i zaistnienia
znów na mapie świata rozpoczęła w samo
południe bardzo uroczysta koncelebrowana msza św. w leżajskiej Bazylice. Uczestniczyli w niej przedstawiciele samorządów lo-

kalnych miasta i powiatu, kombatanci, weterani walk, reprezentacje instytucji, poczty sztandarowe, harcerze, młodzież szkolna,
mieszkańcy.
Po mszy św. uczniowie Zespołu Szkół Technicznych zaprezentowali część artystyczną
przepojoną patriotycznymi akcentami, opowiadającą o dziejach naszego narodu od zaborów do wyzwolenia. Wystąpili: chór, recytatorzy i ZPiT „Ziemia Leżajska”, który wykonał fragmenty polskich tańców narodowych:
poloneza, mazura i krakowiaka. (Tego jeszcze
chyba w świątyni nie było.)
Następnie wszyscy obecni uformowali na
Placu Mariackim pochód, który przy wtórze
orkiestry z Grodziska (zapewniła też oprawę
muzyczną mszy św.) przeszli przed pomnik
upamiętniający zrywy narodowo-wyzwoleńcze Polaków i złożyli hołd poległym na
różnych polach bitewnych, przynieśli wieńce z biało-czerwonych kwiatów, zapalili znicze, pochylili głowy. Składaniu wieńców towarzyszył głuchy odgłos werbli.
A potem nastał moment, kiedy wszyscy
się rozeszli. Przy pomniku pozostali harcerze
leżajskiego hufca, pełniący wartę. Wieńce,
wiązanki kwiatów, znicze, odgłos werbli a
potem cisza. Cisza przepojona zapachem setek kwiatów i zapalonych zniczy, które unosząc woń w górę, miały dotrzeć do duchów
tych, którzy zginęli w kolejnych powstaniach
i wojnach światowych, by najpierw wyzwolić Ojczyznę, później jej bronić.
A potem...
Na ruchliwym skrzyżowaniu obok pomnika wznowiono ruch. I wszystko spowszedniało. I tak jest rok w rok, wszędzie.

(bwl)




Trzeba odejść na zawsze, aby być blisko
ks. Jan Twardowski

Odszedł od nas na zawsze

Z wielkim bólem, 6 listopada br., pożegnaliśmy wspaniałego człowieka, jakim był
dobrze znany nie tylko mieszkańcom Ziemi Leżajskiej doktor Tadeusz Karakuła. Był
wspaniałym lekarzem i człowiekiem całym
sercem oddanym pacjentom i miastu, w którym mieszkał.
Ciężko zapracował na honorową odznakę i zaszczytny tytuł „Zasłużony dla miasta
Leżajska”.
Urodził się 19 marca 1935 roku w Wólce
Grodziskiej. Pracę zawodową rozpoczął w
marcu 1961 roku. Jako bardzo młody chirurg, zatrudniony w szpitalu w Nowej Sarzynie, został w 1968 roku kierownikiem wydziału zdrowia w powiecie leżajskim. Kiedy
ówczesny przewodniczący Powiatowej Rady
Narodowej Stanisław Boroń zaproponował
Mu to stanowisko, długo się wahał. On - lekarz, który niemalże nie wyjmuje z dłoni
skalpela - miałby jeszcze mieć czas na organizację służby zdrowia w całym powiecie?!
Rozważał, czy może podjąć pracę, którą trzeba będzie godzić z obowiązkami w szpitalu,
posiedzeniami Rady, licznymi konsultacjami
i wyjazdami, mającymi doprowadzić do budowy szpitala w Leżajsku i rozwinięcia opie-

ki medycznej w okolicznych wsiach. W końcu jednak podjął to wyzwanie.
Dzięki jego staraniom powstały w powiecie leżajskim wiejskie ośrodki zdrowia. I stanął też szpital! Z uporem i konsekwencją wydeptywał ścieżki do gabinetów różnych osobistości, aż postawił na swoim. W stanie wojennym, w wigilię Bożego Narodzenia 1981
roku w leżajskim szpitalu przeprowadzone
zostały pierwsze operacje, na świat przyszły
pierwsze dzieci.
Dyrektorem Szpitala Powiatowego w Leżajsku był od 1 lipca 1973 do 9 lutego 1990. Najpierw go budował, potem zabiegał o nowoczesny sprzęt medyczny, tworzył nowe oddziały, zatrudniał specjalistów. A jeszcze potem... przez wiele lat był ordynatorem oddziału chirurgicznego. Wykonał tysiące operacji i
zabiegów, nie jednemu człowiekowi uratował życie. Kochał swój zawód i wykonywał go
z pasją. Nie patrzył na zegarek. W przyszpitalnej przychodni bywał tak długo, aż korytarz
opustoszał z pacjentów. Cieszył się ich wielkim zaufaniem. I nie bez powodu.
Tadeusz Karakuła oprócz medycyny i pacjentów kochał też Leżajsk, miasto do którego przyjechał za żoną – jak powiadał. Chciał,
aby się ono rozwijało, rozrastało, kwitło. Bardzo aktywnie włączył się w nurt działalności samorządowej. Przez dwie kadencje był

Serdeczne podziękowania
za udział w nabożeństwie żałobnym
i ceremonii pogrzebowej

śp. lekarza medycyny
Tadeusza Karakuły
oraz za okazaną życzliwość,
pomoc, wyrazy współczucia,
złożone wieńce i kwiaty

składa
Rodzina

wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Leżajska. Dbał o służbę zdrowia, ale interesowały go wszystkie problemy – inwestycyjne,
oświatowe, kulturalne, sportowe. Najważniejszy był człowiek, któremu chciał stworzyć możliwie najlepsze warunki do rozwoju i życia. Przez wiele lat związany był z leżajskim klubem sportowym „Pogoń”, był jego
prezesem. Jako radny trzech kadencji wspierał wszelkie cenne i mądre, choć nieraz trudne do realizacji, inicjatywy. Kiedy trawiony
chorobą, wycofał się z życia publicznego,
nieraz brakowało jego trafnych ocen.
Był też myśliwym, przez wiele lat przewodniczącym Koła Łowieckiego „Wydra”.
Bardziej jednak dbał o dokarmianie zimą
leśnej zwierzyny niż o branie jej na cel.
Tadeusz Karakuła był człowiekiem wielkiego serca, pogodnym, pełnym dobroci i
życzliwości. Miał wielki szacunek dla ludzi
i u ludzi.
Pozostanie na zawsze we wdzięcznej pamięci tych, którzy mieli ten przywilej, że Go
znali.

Z głębi serca
składamy serdeczne Bóg Zapłać
wszystkim księżom
koncelebrującym
mszę świętą pogrzebową

lek. med. Tadeusza Karakuły
Rodzina





KĄCIK RZECZNIKA

Komu przysługuje renta rodzinna?
Z czego żyć, gdy umiera jedyna osoba pracująca w domu?
Niestety, z takim problemem spotyka się niejedna rodzina. Podpowiadamy kto, na
podstawie jakich dokumentów i kiedy może się starać o rentę rodzinną.
Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili
śmierci miała ustalone prawo do emerytury
lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo
spełniała warunki wymagane do uzyskania
jednego z tych świadczeń. Mogła też pobierać zasiłek przedemerytalny lub świadczenie
przedemerytalne.
Do renty rodzinnej mają prawo: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione – do ukończenia16. roku
życia lub 25. roku życia, jeśli się uczą oraz
bez względu na wiek, jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed 16. rokiem życia lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25. roku życia. Jeżeli dziecko osiągnęło25 lat będąc na ostatnim roku studiów w
szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się
do zakończenia tego roku studiów. Mają je
także wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie.
Prawo do renty rodzinnej przysługuje
wdowie, jeśli w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy
albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych
do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyły 16. roku życia, a jeżeli uczą
się – 18. roku życia lub są całkowicie niezdolne do pracy. Uprawnienie do renty rodzinnej przysługuje również wdowie, jeśli spełni warunek dotyczący wieku lub niezdolności do pracy w okresie nie dłuższym niż 5 lat
od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania dzieci.
* * *
Dwa lata temu zmarła moja żona i od
tego czasu otrzymuję rentę rodzinną po



niej. Mam 58 lat. Trochę sobie dorabiam,
rozliczam się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i jakoś żyję. Trzy miesiące temu
poznałem wdowę, która też jest na rencie
rodzinnej. Chcielibyśmy się pobrać, ale nie
wiem, czy przez to nie stracę swojej renty
rodzinnej?
W takiej sytuacji ZUS nie zabiera renty rodzinnej.
Małżonka rozwiedziona oraz wdowa, która przed śmiercią męża nie pozostawała z
nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo
do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia
ww. warunków wymaganych od wdowy, w
dniu śmierci męża miała prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.
Wdowa, która nie spełnia żadnego z wymienionych warunków wymaganych do
przyznania renty rodzinnej i nie posiada niezbędnych źródeł utrzymania – ma prawo do
okresowej renty rodzinnej przez okres jednego roku od dnia śmierci męża. Te same zasady stosuje się do wdowca.
Rodzice mają prawo do renty rodzinnej,
jeżeli ubezpieczony (emeryt lub rencista)
bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się
do ich utrzymania, a ponadto spełniają warunki takie jak dla wdowca (dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub wychowywania małoletnich).
Ważne dokumenty
• Z wnioskiem o rentę rodzinną należy
zwrócić się do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wystarczy złożyć go na
formularzu ZUS Rp-2, ale należy pamiętać,

że to nie jest jedyny potrzebny dokument.
Do wniosku trzeba dołączyć akt zgonu osoby, po której ma być przyznana renta. Konieczne są również dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z tą osobą – jak choćby akt małżeństwa – oraz dokumenty świadczące o tym, że osoba starająca się o świadczenie spełnia warunki do otrzymania go –
na przykład dotyczące wieku, niezdolności
do pracy czy posiadania dzieci.
• Gdy zmarły pracował, konieczne jest dodatkowo dostarczenie wypełnionego druku ZUS Rp-6, dotyczącego przebiegu pracy
zmarłego – okresów składkowych i nieskładkowych oraz wystawione przez zakład pracy
zaświadczenie o ubezpieczeniu i wysokości
pensji na druku RP-7. Na ich podstawie ZUS
obliczy wysokość renty rodzinnej.
• ZUS oblicza rentę rodziną na podstawie wysokości pensji, emerytury lub renty,
którą przed śmiercią dostawał ubezpieczony. Wszystkie osoby uprawnione otrzymają jedno świadczenie, które będzie między
nich równo podzielone.
Ile renty rodzinnej?
85 proc. świadczenia przysługującego
zmarłemu, gdy rentę rodzinną ma dostawać jedna osoba.
90 proc. świadczenia posługującego
zmarłemu, gdy rentę rodzinną mają dostawać dwie osoby.
95 proc. świadczenia przysługującego
zmarłemu, gdy rentę rodzinną mają dostawać trzy lub więcej osób.
Od 1 marca 2010 r. minimalna renta rodzinna wynosi 706,29 złotych.

Małgorzata Bukała
Rzecznik prasowy
Oddziału ZUS w Rzeszowie

 dzień za dniem
Złoty Kamerton dla chóru „Belcanto”
z ZSL im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku

Od lewej: III rząd: Renata Rydzak, Malwina Rogala, Anna Chlastawa, Anna Czarnejko, Ewa Majkut,
Aleksandra Wojtyna, Katarzyna Świątoniowska, Emilia Pokrywka, Natalia Krasowska; II rząd: Magdalena Szmuc, Katarzyna Wańczycka, Magdalena Dec, Marcelina Martula, Klaudia Kusy, Monika
Majewicz, Paulina Feter, Agnieszka Więcław; I rząd: Anita Lewandowska, Joanna Zielony, Aleksandra Olszowy, Aneta Woźnica, Natalia Paszek, Urszula Wróbel, Paula Czaja, Karolina Kuczek, Klaudia Andres. Dyrygent: Barbara Kuczek.

Narkotesty u policjantów

V Podkarpacki Przegląd
Gazetek Szkolnych
19 listopada br. w Zespole Szkół Technicznych w
Leżajsku odbył się finał V Podkarpackiego Przeglądu
Gazetek Szkolnych.
Organizatorem Przeglądu było Stowarzyszenie na Rzecz
Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Rzeszowie oraz PBW w Rzeszowie Filia Leżajsku.
W trakcie spotkania zostały wręczone nagrody dla najlepszych redakcji wyłonionych w V Podkarpackim Konkursie Gazetek Szkolnych. Wręczali je Robert Żołynia, starosta
leżajski i Piotr Urban, zastępca burmistrza Leżajska oraz redaktor Krzysztof Pipała z „Super Nowości”.
Po wręczeniu nagród opiekunowie gazetek nagrodzonych pierwszymi miejscami podzielili się uwagami dotyczącymi pracy nad redagowaniem swych gazetek szkolnych.
Następnie Krzysztof Pipała z „Super Nowości” i Monika Domino z Radia Rzeszów przeprowadzili warsztaty dziennikarskie, skupiając się w swoich wypowiedziach na osobistych
doświadczeniach związanych z wykonywaną profesją.
Podczas przeglądu uczniowie mieli możliwość obejrzenia wystawy gazetek, wymiany zdań, podzielenia się uwagami i spostrzeżeniami.
W popołudniowej części spotkania młodzi redaktorzy
uczestniczyli w wycieczce po Leżajsku połączonej ze zwiedzaniem wystaw w Muzeum Ziemi Leżajskiej.

(mm)

18 października br. Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku otrzymała narkotesty Oratect® III i
IDENTA.
45 sztuk narkotestów na kwotę 2323,45 zł przekazał burmistrz Leżajska Komendantowi Powiatowemu Policji w Leżajsku inspektorowi Marianowi Szkodzińskiemu. Narkotesty
zostały zakupione przez Miasto Leżajsk dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku.
Testy zostaną wykorzystane podczas pracy prewencyjnej policji z młodzieżą leżajskich szkół w zakresie profilaktyki narkomanii na terenie miasta Leżajska. Przyczynią się
również do zwalczania przestępstw i wykroczeń narkotykowych wśród uczestników ruchu drogowego.
Narkotesty Oratect® III służą do badania głównych grup
narkotyków w ślinie. Niewielkie rozmiary i waga, łatwość
obsługi oraz wysoka czułość testów Oratect® III to ich atuty, które jednocześnie pozwalają na szybkie i higieniczne
wykonanie badania w warunkach nie laboratoryjnych. Czas
wykonania pojedynczego badania nie przekracza 10 minut.
Testy Oratect® III zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym ułatwieniu wykonywania kontroli w każdych warunkach przez służby mundurowe.

(jb)

9 października br. w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
odbył się jubileuszowy XXX Ogólnopolski Konkurs Chórów
a’Cappella Dzieci i Młodzieży. Uczestnictwo w tym konkursie to wielki zaszczyt dla każdego z chórów z Polski, ponieważ bardzo trudno jest się tam zakwalifikować. Z całego województwa podkarpackiego Komisja Artystyczna przyjęła
tylko chór „Belcanto” z ZSL im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku. Chór licealny pod batutą Barbary Kuczek po
raz pierwszy wyjechał na ten konkurs i od razu zdobył Złoty
Kamerton. Poza tym otrzymał Nagrodę Specjalną Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. To naprawdę wielki sukces dla
tego chóru, a także dla szkoły oraz województwa. Ponadto
chór uczestniczył w koncercie galowym dn. 10 października
br. w operze bydgoskiej i to było dodatkowym przeżyciem,
a zarazem ogromnym wyróżnieniem. Było dużo radości, a
także łez, ale były to łzy szczęścia. Dziewczęta prezentowały
się w nowych strojach wyjątkowo pęknie na scenie zarówno
w Akademii Muzycznej jak i w operze. Całą drogę powrotną
dziewczęta ciągle przeżywały pobyt w Bydgoszczy i emocje związane z konkursem, koncertem galowym i napięcie
związane z odczytywaniem wyników.
Szczególne podziękowania należą się dyrektorowi ZSL
im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku panu Stanisławowi
Bartnikowi. To właśnie dyrektor motywuje i zachęca młodzież do śpiewu chóralnego. Gdyby nie było tego wsparcia
nie udałoby się osiągnąć tak znaczącego sukcesu. Dziękuję również panu Ireneuszowi Stefańskiemu, który zawsze
wspierał działalność moich chórów zarówno w gimnazjum,
jak i w liceum.
Podczas wyjazdu do Bydgoszczy opiekę nad młodzieżą
sprawuje niezawodny Rafał Tuleja.

Barbara Kuczek

Nowa strona internetowa
MCK w Leżajsku
Od kilku miesięcy działa nowa strona internetowa Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku pod adresem http://
www.kultura.lezajsk.pl/. Mieszkańcy Leżajska oraz wszyscy
zainteresowani, mogą odnaleźć na niej podstawowe dane
o działalności MCK w Leżajsku. Znajdują się tam informacje o podmiotach funkcjonujących w strukturze organizacyjnej MCK: Miejskim Domu Kultury, Bibliotece Publicznej,
Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta i Centrum Informacji Turystycznej. Strona przedstawia również zespoły i koła
zainteresowań działające przy MCK. Na stronie zamieszczone są również zapowiedzi zbliżających się wydarzeń i imprez
kulturalnych w mieście i regionie.
Strona jest stale rozbudowywana i uzupełniana o nowe
treści.
Ostatnio dodano informacje dotyczące bazy turystycznej
miasta, regionu i Podkarpacia.
Wśród wielu znalazły się dane o systemie informacji turystycznej, atrakcjach turystycznych, bazie gastronomicznej i noclegowej, agroturystyce, walorach przyrodniczych,
szlakach turystycznych, obiektach zabytkowych i muzeach,
ciekawostkach w Polsce i regionie oraz wiele innych. Znajdują się tam również informacje praktyczne dla turystów,
adresy i telefony alarmowe, kącik dla pasjonatów Leżajska
i okolic oraz linki do ciekawych stron internetowych. Czekamy również na sugestie i uwagi ze strony czytelników BM
oraz internautów.
Zapraszamy do zaglądania na stronę MCK w Leżajsku.

Marian Matkowski



 wywiad miesiąca
Wybory
Burmistrza Leżajska

Rozmowa
z Piotrem Urbanem
Burmistrzem Leżajska

Pierwsza tura
– 21 listopada 2010 r.
Piotr Urban – KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK – 2814 głosów, tj. 48,64 proc.
Marek Antoni Śliż – KW PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ – 1450 głosów, tj.
25,06 proc.
Andrzej Chmura – PLATFORMA OBYWATELSKA RP - 1013 głosów, tj. 17,51
proc.
Jan Kula – KWWBNP – 249 głosów, tj.
4,30 proc.
Mieczysław Szpila – KWW – MIASTO –
PODKLASZTOR – SIEDLANKA – 165
głosów, tj. 2,85 proc.
Stanisław Lemiech – KWW NJ – 94 głosy, tj. 1,62 proc.

Druga tura
– 5 grudnia 2010 r.
Piotr Urban – KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK – 2751 głosów, tj. 66,92 proc.
Marek Antoni Śliż – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 1360 głosów, tj. 33,08
proc.

Burmistrzem Leżajska VI kadencji samorządowej (2010–
–2014) został PIOTR URBAN

Drodzy Mieszkańcy
Leżajska
Bardzo serdecznie
dziękuję Wszystkim,
którzy obdarzyli mnie
swoim zaufaniem
i oddając na mnie swój głos,
w wyborach samorządowych

2010,

zdecydowali
o powierzeniu mi funkcji
Burmistrza Leżajska.
Wynik wyborów świadczy
o tym,
że akceptują Państwo
dotychczasowe działania
samorządu naszego Miasta.
Chciałbym móc je
kontynuować.
Obiecuję, że ze swej strony
zrobię wszystko, by w
Leżajsku było lepiej
pod każdym względem.

Piotr Urban


Liczę na kompetentną współpracę
• Trzeci raz mieszkańcy Leżajska wybierali włodarza swego miasta w wyborach
bezpośrednich, co oznacza, że nie głosowali na partię polityczną, lecz na konkretną osobę, na człowieka, którego obdarzają największym zaufaniem. 5 grudnia tego roku wygrał Pan zdecydowaną
większością głosów; dwie trzecie wyborców w Panu upatrzyło sobie burmistrza
miasta. Co Pan czuje?
• Przede wszystkim chcę podziękować
mieszkańcom Leżajska, wyborcom, że i w
pierwszej, i w drugiej turze poprzez głosowanie jasno określili się za kim optują. Jest
to dla mnie sygnał, że dotychczasowy styl
zarządzania czy też starania się o potrzeby
naszego miasta Leżajska mieszkańcy zaakceptowali i właśnie takiego stylu – nie konfrontacyjnego, nie napastliwego – oczekują.
Jestem z tego bardzo rad i dziękuję mieszkańcom Leżajska za to zaufanie.
Co czuję? Z jednej strony wielką radość i
satysfakcję, z drugiej – ogromny ciężar odpowiedzialności. To wielkie wyzwanie. Ponieważ znam bardzo dokładnie nasze miasto, wiem, że problemy są w nim złożone i
muszę im podołać.
• Nie będzie Pan sam, razem z Panem
o przyszłość Leżajska dbać będzie jeszcze piętnastu radnych. Mam nadzieję, że
znajdzie Pan w nich oparcie?
• Ja jestem tego pewny. Przecież każdy
z nich pragnie pracować dla dobra miasta,
każdy ma swój program i obietnice wyborcze, które zapewne chce wykonać.
• Ma Pan swoją wizję miasta?
• Oczywiście każdy ma swoje plany, ja też
mam koncepcje rozwojowe miasta, ale myślę, że kiedy Rada Miejska już się ukonstytu-

uje i powołam swojego zastępcę, będziemy
mogli w spokoju i w ciszy zasiąść razem do
kompetentnej dyskusji: „co dalej?”
• W składzie Rady jest wiele nowych
twarzy...
• Część nowych twarzy, ale większość
to osoby, które pracowały w Radzie Miejskiej przez kilka kadencji. Jestem otwarty i liczę na bardzo kompetentną, merytoryczną współpracę z radnymi, bo uważam –
tak jak zawsze powtarzałem – Leżajsk to ludzie i ich problemy – i nad tymi problemami trzeba się pochylać bardzo starannie bez
niepotrzebnej egzaltacji. Osobiście wierzę,
że wszyscy wzniesiemy się ponad podziały. Nie wiedzę innej możliwości, tego oczekują od nas mieszkańcy, a nasze miasto ma
się rozwijać.
• Na to, czy Rada wzniesie się ponad
podziały, istotny wpływ – jak sądzę – będzie miał przewodniczący piętnastoosobowego gremium radnych. Myślę, że bardzo wiele zależeć będzie od jego taktu i
mądrości.
• Z pewnością radni będą się liczyli z jego
zdaniem.
• Komu powierzy Pan funkcję swojego
zastępcy?
• Posłużę się słowami trenera Górskiego:
piłka jest w grze. A dopóki piłka jest w grze,
wszystko się jeszcze może wydarzyć.
• No to poczekamy, choć pełni ciekawości. A jakie dziedziny życia naszego miasta powierzy Pan swojemu zastępcy?
• Przede wszystkim zagadnienia wiążące się z inwestycjami, z remontami, z bieżącym funkcjonowaniem miasta, z nadzorowaniem tych inwestycji i remontów, planowaniem przestrzennym i gospodarką grun-


tami. Uważam, że zastępca burmistrza powinien się zajmować właśnie tymi sprawami. Zagadnień tych i problemów jest bardzo
dużo. A strategią rozwoju miasta będziemy
zajmować się razem wraz z Radą.
• Jak Pan sądzi, jakie są oczekiwania
mieszkańców Leżajska wobec nowo wybranego samorządu?
• Mieszkańcy mają pozytywne wyobrażenie o rozwoju miasta, bo ostatnie lata dzięki temu, że mogliśmy się posłużyć środkami unijnymi, obfitowały licznymi inwestycjami, typu: drogi, chodniki, parkingi itp. Inne
oczekiwania są w tym względzie nadal duże,
dlatego – chcąc je kontynuować – będziemy zmuszeni do dużego wysiłku. Mieszkańcy zawsze oczekują, że to co ich dotyczy – to
jest najważniejsze i to ma być realizowane.
Ja się temu nie dziwię.
• Niektóre inwestycje „przeszły” z kadencji na kadencję. I trzeba je będzie
kontynuować.
• Oczywiście. Mam tę świadomość. Jest
kilka rozpoczętych inwestycji, które są dotowane ze środków unijnych, i one krok po
kroku są realizowane, terminy wykonywania
poszczególnych etapów są skrupulatnie dotrzymywane. Jedną z nich np. jest hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2, która
będzie oddana do użytku w połowie przyszłego roku.
• Proszę wymienić kilka najistotniejszych zadań dla miasta, których rozwiązanie uważa Pan za priorytetowe.
• Czekamy na oficjalne potwierdzenie
ogłoszenia przetargu na budowę obwodnicę Leżajska przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad. Jestem w stałym kontakcie z dyrekcją rzeszowskiego oddziału GDDKiA w Rzeszowie, decyzja jest już
podjęta, ale musi się ona jeszcze ukazać w
formie pisemnej. My kontynuujemy prace

Szanowni Państwo
W związku z zakończeniem mojej kadencji jako Burmistrza Leżajska pragnę wszystkim Mieszkańcom Leżajska podziękować
za poparcie i pomoc udzieloną
mi w różnej formie w rozwiązywaniu trudnych miejskich problemów. Mijająca kadencja, jak
również dwie poprzednie, upłynęły pod znakiem wytężonej pracy, ważnych decyzji oraz realizacji istotnych i konkretnych inwestycji. Ocena mojej pracy jako
Burmistrza należy do Państwa
- lecz myślę, że te mijające cztery lata to okres, który przyczynił
się do rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Życzę mojemu następcy sukcesów w rozwoju naszego
Grodu dla dobra jego wszystkich
mieszkańców.
Tadeusz Trębacz

przy budowie łącznika do obwodnicy. Jest
to pewien zespół przedsięwzięć, które wymagają koordynacji i współpraca jest realizowana. Jestem zadowolony, że zdecydowano o podjęciu budowy pierwszego etapu obwodnicy i od razu drugiego, bo jest to
wielka rzecz; obwodnica nie dość, że odciąży centrum miasta od gigantycznego ruchu,
to jeszcze wyznaczy nowe tereny i wręcz
narzuci kierunki rozwoju miasta. W następnych latach, w miarę postępu budowy obwodnicy, trzeba będzie te nowe kierunki
rozwoju wytyczać, sporządzać plany zagospodarowania przestrzennego, wyznaczać
ulice, drogi dojazdowe itd. Obwodnica będzie miała bardzo ważny wpływ na rozwój
naszego miasta. Opieram się na doświadczeniach innych miast: Ropczyce, Dębica,
Bochnia. Tam, gdzie powstały obwodnice, tam nastąpił zdecydowany rozwój miasta. Choć faktem jest, że centra tych miast
– mniej uczęszczane – stały się oazą ciszy
i spokoju.
• Po tych wyborach samorządowych
nastąpiła zmiana na stanowisku wójta
gminy Leżajsk. To może być dla miasta
dobry znak. Zresztą dla gminy także. Jak
światło w tunelu pojawiła się nareszcie
szansa na współpracę?
• Jak najbardziej. Jestem po pierwszych
kontaktach i rozmowach z nowym wójtem
Gminy Leżajsk Krzysztofem Sobejko. Mamy
tak wiele wspólnych problemów do rozwiązania, że nie wyobrażam sobie, żeby tej
współpracy miało nie być. Jest bardzo potrzebna społeczności i gminy, i miasta, bo
problemy miejscowości około Leżajska są
podobne, o ile nie jednakowe. Dlatego musimy się wzajemnie wspierać, bo tylko wtedy mamy szansę spokojnego rozwoju. Nie
widzę innego, rozsądnego wyjścia.
• Jakie to problemy?

• Problemy prozaiczne a zarazem ważne
dla życia codziennego – infrastruktura, komunikacja i wiele innych. I dla dobra mieszkańców naszych gmin musimy zjednoczyć
siły, by te ich problemy rozwiązywać, w dodatku dobrze i szybko. Bo, jak mówi stare
porzekadło: „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Nie widzę możliwości, abyśmy mieli żyć
obok siebie, w jakimś konflikcie.
• Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka

Szanowni Mieszkańcy
Ziemi Leżajskiej!
Wszystkim, którzy chcieli,
abym znalazł się w gremium radnych
Sejmiku Województwa
Podkarpackiego,
bardzo serdecznie dziękuję
za oddane na mnie głosy.
Obiecuję, że nadal będę zabiegał
o dynamiczny rozwój Leżajska i
powiatu.
Jednocześnie – bo ta pora się zbliża –
z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
i nadchodzącego
Nowego Roku 2011
składam Wam i Waszym Rodzinom
życzenia radości
i wszelkiej pomyślności
w każdym dniu.

Jan Burek

W Radzie Powiatu

Burmistrz Leżajska trzech kadencji samorządowych Tadeusz Trębacz w tegorocznych
wyborach samorządowych był kandydatem na radnego do Rady Powiatu z listy KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK. Otrzymał największą liczbę głosów.
W czwartek, 2 grudnia br., na I sesji Rady Powiatu Leżajskiego w głosowaniu tajnym radni obrali go przewodniczącym Rady Powiatu.

(bwl)

Przewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego Tadeusz Trębacz oraz zastępcy: Alina Cebulak i Andrzej
Chojnacki.                             Fot. Małgorzata Bechta



 krok do przodu
Rozmowa
z prezesem MZK
w Leżajsku
Stanisławem
Żołyniakiem

• MZK startuje w poszczególnych konkurencjach związanych z selektywną
zbiórką odpadów przeznaczanych do recyklingu niemal od chwili swego powstania. Czy zawsze z sukcesem?
• W ciągu 11 lat tylko w pierwszym roku
nie odnieśliśmy znaczącego sukcesu. Mieli-

Tygrys recyklingu
• Proszę przyjąć gratulacje. Nagroda
„Tygrys Recyklingu”, jaką otrzymał niedawno MZK w Leżajsku to z pewnością
powód do dumy.
• Na pewno ten fakt jest przyczyną wielkiej satysfakcji dla całej naszej firmy. Bo nagroda „Tygrys recyklingu” jest podsumowaniem dotychczasowych naszych działań.
• Trudno było ją wywalczyć?
• Raczej tak. Po pierwsze przystępując do
konkursu, trzeba było sprostać wymaganiom
wszystkich konkurencji. Po drugie trzeba było
w nich być tak dobrym, by przez trzy kolejne
lata uzyskiwać nominację do tej prestiżowej
nagrody, jaką jest „Tygrys recyklingu”.
• Jakie to były konkurencje?
• Pozyskiwanie surowców wtórnych:
szkło, makulatura, puszki, plastiki. W grę
wchodziły liczby, brane były pod uwagę tysiące ton.
• I w każdej z nich leżajski MZK musiał
być najlepszy?
• Niekoniecznie. W jakiejś dyscyplinie
mógł się ostatecznie znaleźć na drugim
miejscu.
• O ile pamiętam, rok w rok w listopadzie z Targów w Poznaniu, gdzie ogłaszane są wyniki konkursów dla firm zajmujących się selektywną zbiórką odpadów i
pozyskiwaniem surowców wtórnych, wracał pan z trofeami. MZK ma już statuetki
dla najlepszych za zbiórkę szkła, plastików, puszek...
• Zwyciężaliśmy w poszczególnych konkurencjach wielokrotnie, ale jeśli chce się
otrzymać tytuł „Tygrysa Recyklingu”, nie
można zadowolić się statuetką czy statuetkami w jednej branży i spocząć na laurach. Trzeba mieć dobre wyniki we wszystkich branżach, i to – powtarzam – przez kolejne trzy lata.
• Rozumiem, że „Tygrys Recyklingu”
jest najważniejszą nagrodą w waszej
branży, to jak Oskar dla filmowców. Ale
w tym roku, w listopadzie, przywiózł pan
z Poznania w sumie 5 statuetek!
• Powiem skromnie: taka była decyzja
Kapituły XI edycji Konkursu o Puchar Recyklingu, która obradowała 9 listopada br., by
Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Leżajsku przyznać nie tylko tę najważniejszą
prestiżową nagrodę, ale też kilka innych w
pozostałych konkurencjach. Otrzymaliśmy
też statuetkę w kategorii „Srebrna Puszka”,
statuetkę w kategorii „Złota Bela Makulatury”, statuetkę w kategorii „Zielona Bateria” oraz statuetkę w kategorii „Rekordowy
Karton”.
• Czy poza satysfakcją MZK otrzymało
jakieś gratyfikacje finansowe?
• W tym roku przyjęto zasadę, że statuetkom towarzyszy nagroda pieniężna w wysokości 5 tysięcy złotych. A do tej najważniejszej – Tygrysa Recyklingu – dodana jest
nagroda w wysokości 20 tysięcy złotych. Tak
więc MZK otrzymało w sumie 40 tysięcy złotych na dalszą intensyfikację działań.



śmy wyróżnienia, natomiast we wszystkich
następnych zawsze otrzymywaliśmy już nagrody prestiżowe – puchar recyklingu, statuetki za zbiórkę poszczególnych surowców
wtórnych; w jednym roku za szkło, w innym
za puszki, to znów za tworzywa sztuczne czy
makulaturę. Już 2002 roku mieliśmy wielki
puchar recyklingu. Od tego momentu jesteśmy wciąż w ścisłej czołówce kraju.
• W tym roku zgarnęliście wszystko, co
można była zgarnąć. Co dalej?
• Dalej? Nadal będziemy pracować równie
intensywnie, jak dotąd. Będziemy się starali
pozyskiwać jeszcze więcej surowców wtórnych, które nadają się do recyklingu. To bardzo ważne nie tyle dla nas, jako firmy, która uczestniczy w konkursach, zdobywa nagrody, ale dla nas wszystkich, ponieważ im
więcej odpadów przetworzymy, tym mniej
będzie ich na wysypiskach śmieci. Rzecz w
tym, by było ich tam jak najmniej. Bo po
pierwsze to kosztuje, a po drugie – co ważniejsze – wielkie sterty śmieci zatruwają środowisko, degradacja niektórych może trwać
kilkadziesiąt lat (na przykład pampersy). A
wracając do konkursów, oczywiście zawsze
będziemy podejmować rękawicę.
• Zdobywanie nominacji przez trzy lata
do nagrody i tytułu „Tygrysa Recyklingu”
musiały być poparte konkretnymi wynikami.
• Oczywiście, nominacja wiązała się z wynikami. Nie można przecież nominować kogoś, kto nie ma wyników. Liczyły się wyniki
we wszystkich konkurencjach. I one musiały być najlepsze w kraju!
• A jakie były te wyniki?
• Pozwolę sobie porównać dwa ostatnie
lata. Otóż w roku 2009 zebraliśmy 6500 ton
surowców wtórnych, a w roku 2010 – 7500
ton, to wzrost o 15,4 procent. W grupie odpadów przeznaczonych na paliwa zebrali-

śmy 1200 ton, co w porównaniu z rokiem
ubiegłym oznacza wzrost o 60 procent!
Szkła zebraliśmy więcej o 13,5 procent, papieru – o 16,7 procent, plastiku – o 12,5 procent, metali – o 25 procent więcej.
• Co MZK zyskuje dzięki „Tygrysowi Recyklingu” poza związaną z nim nagrodą
pieniężną?
• W otoczeniu firm, które zajmują się gospodarką odpadami i recyklingiem, oznacza to lidera krajowego. To pierwsze miejsce w Polsce.
• Więc jeszcze raz gratuluję , bo konkurencja zapewne jest wielka.
• Tak, naprawdę jest wielka, bo bierze w
niej udział kilkadziesiąt firm. I kryteria nie
biorą pod uwagę ani liczby mieszkańców,
ani obszaru. Czyli nie ma podziału na duże
miasto czy małe. My startujemy wśród takich miast, jak: Kraków, Warszawa, Wrocław,
Poznań, Gdańsk.
• Liczba mieszkańców nic nie znaczy?
• Nie. Liczy się efekt w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dwa czy trzy lata temu
mieliśmy więcej zebranych surowców niż Kraków w przeliczeniu na jednego mieszkańca!
Kraków ma milion mieszkańców, u nas jest15
tysięcy, a jednak my byliśmy lepsi.
• Skąd, Pana zdaniem, MZK w Leżajsku
może się cieszyć taką tendencją wzrostową w odbiorze odpadów segregowanych?
• Wydaje mi się, że głównie z dwóch powodów. Przede wszystkim procentuje edukacja
ekologiczna, którą prowadzimy praktycznie
od początku naszej działalności. Jedenaście
lat temu mieliśmy do czynienia z uczniami,
dziś są to dorośli ludzie, którzy wiedzą jak segregować odpady. Kolejna rzecz to rajdy ekologiczne dla młodzieży, która chce uczestniczyć w konkursach dotyczących selektywnej
zbiórki odpadów. Rocznie jest to średnio około 5 tysięcy uczniów. W tym roku już akces
pozgłaszało wiele szkół, czyli kolejna edycja
jest przygotowywana.
Drugim elementem, w którym upatrujemy
wzrost tej ilości surowców wtórnych, oprócz
efektów edukacji, jest to, że opakowań na
rynku jest coraz więcej. Konkurencja na rynku powoduje, że towar jest pakowany coraz
bardziej atrakcyjnie. Czasem niepotrzebnie w
kilka opakowań. Ale chodzi o to, żeby klient
oczami coś kupił. I on kupuje, a cała oprawa
tego towaru zostaje jako odpad.
• Rzeczywiście, niedawno w jednym z
supermarketów oferowano do sprzeda-

Prezes MZK w Leżajsku Stanisław Żołyniak ze statuetką
„Tygrys Recyklingu” w ręce. Obok pozostałe trofea.


ży pendrive. Jakiej może on być wielkości? Zapalniczki? A opakowany był w kolorową tekturkę z napisami i „pancerną”
plastikową osłonę formatu A4. Przyznam,
że długo wpatrywałam się w tę obudowę,
żeby wreszcie dostrzec przedmiot, który
jest w niej schowany.
• To zjawisko zaczyna być bardzo niepokojące. W tym roku zebraliśmy 7,5 tysiąca
ton surowców wtórnych, które nie znalazły
się na wysypisku śmieci. Gdybyśmy naszych
śmieci nie próbowali selekcjonować i dużej
części z nich nie przekazywać do ponownego przetworzenia, w końcu by nas one zasypały! Zbieramy śmieci, segregujemy odpady, odzyskujemy surowce wtórne, odsyłamy je do powtórnego przetworzenia. Ale
uważam, że producenci powinni się zastanowić nad tym, w co i jak pakują swoje towary. Obawiam się sytuacji, w której nie tylko nasza firma nie będzie w stanie pokonać
przerostu formy nad sztuką.
• Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Wróćmy jeszcze jednak do momentu rozdania tych ważnych dla uczestników XI edycji konkursu „O puchar recyklingu” nagród.
• Tytuł „Tygrysa Recyklingu” odebrałem 22
listopada podczas Gali Międzynarodowego
Zjazdu Ekologicznego, która odbyła się w
Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Brali w
niej udział ludzie z branży, między innymi:
były minister Ochrony Środowiska, obecny
wiceminister Ochrony Środowiska, prezes
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, prezes firmy ABRYS, która jako wydawca „Przeglądu Komunalnego” jest organizatorem tego konkursu. Natomiast pozostałe
cztery statuetki wręczono mi dzień później
na uroczystym finale Konkursu podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2010 w pawilonie Iglica na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Fundatorami nagród były między innymi: Ministerstwo Infrastruktury i Związek
Miast Polskich, a patronat honorowy przyjęło Ministerstwo Środowiska.
• Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka
Najserdeczniejsze
życzenia
radosnych, spędzonych w ciepłej,
rodzinnej atmosferze

Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności
w realizacji osobistych zamierzeń

w Nowym Roku 2011

wszystkim swoim Klientom
składają

Zarząd
oraz Pracownicy
Miejskiego Zakładu Komunalnego
Sp. z o.o. w Leżajsku
Pragniemy szczególnie podziękować Państwu
za naszą dotychczasową współpracę oraz okazane
zaufanie. To dzięki Państwu w 2010 roku zostaliśmy uznani za najlepszą firmę komunalną w Polsce zdobywając tytuł „Tygrysa Recyklingu”. Mamy
nadzieję, że nasza dalsza owocna współpraca pozwoli powtórzyć nam sukcesy, jakie osiągnęliśmy
w mijającym roku.

Zbigniew Rynasiewicz
Człowiek Roku – Przyjaciel Kolei

8 listopada br. w Teatrze Narodowym w Warszawie, podczas uroczystej „Gali: Człowiek Roku – Przyjaciel Kolei”, organizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
oraz Railway Buisness Forum poseł Ziemi Leżajskiej Zbigniew Rynasiewicz otrzymał
prestiżową nagrodę w kategorii „Polityk roku”.

Od lewej: poseł Zbigniew Rynasiewicz i minister infrastruktury Cezary Grabarczyk.

Każdego roku, w listopadzie PKP PLK oraz
Railway Business Forum wyróżniają osoby
związane z branżą kolejową, które swoją
działalnością i postawą przyczyniają się do
szerokiego rozwoju i promowania tego rodzaju transportu.
Tegoroczny plebiscyt był szóstą edycją
konkursu. Wśród laureatów znaleźli się: Robert Wyszyński, prof. dr hab. inż. Janusz
Dyduch, Wojciech Balczun, Zbigniew Rynasiewicz, Andrzej Dziuba i prof. dr hab.
inż. Wiesław Seruga.
Konkurs obejmuje pięć kategorii, w których przyznawane są nagrody:
• „Polityk Roku” – nagroda przyznawana
jest tym politykom, którzy popierają ideę
rozwoju transportu kolejowego,
• „Samorządowiec Roku” – wyróżnienie
przyznawane urzędnikom i działaczom samorządowym, którzy wspierają funkcjonowanie kolei w poszczególnych regionach i
miastach,
• „Menedżer Roku” – nagroda honorująca tych przedsiębiorców, którzy pozytywnie
wyróżniają się na rynku, świadczącym usługi
transportu kolejowego i na jego rzecz,
• „Naukowiec Roku” – wyróżnienie przyznawane naukowcom związanym z rozwojem techniki kolejowej, ekonomiki transportu, kształcenia kadr dla kolei itd.,
• „Dziennikarz Roku” – nagroda honorująca dziennikarzy odznaczających się wie-

dzą i rzetelnością w dziedzinie transportu
kolejowego.
Nominacje w tym plebiscycie zostały rozdane 11 października br. w siedzibie PKP
PLK w Warszawie.
O tym, kto zostanie nominowany do zaszczytnego tytułu „Człowiek Roku – Przyjaciel Kolei”, zadecydowała kapituła, w której
skład wchodzą: Andrzej Wach (prezes PKP
SA), Zbigniew Szafrański (prezes PKP PLK),
Henryk Klimkiewicz (przewodniczący RBF)
oraz laureaci zeszłorocznego konkursu: Leszek Baj, prof. Adam Szeląg, Sławomir Nalewajka, Michał Boni oraz Marek Długozima.
W tym roku, podczas uroczystej gali w Teatrze Narodowym, wyróżnieniami „Człowiek
Roku – Przyjaciel Kolei” zostali uhonorowani:
Robert Wyszyński (Dziennikarz Roku), prof.
dr hab. inż. Janusz Dyduch (Naukowiec
Roku), Wojciech Balczun (Menedżer Roku),
Zbigniew Rynasiewicz (Polityk Roku), Andrzej Dziuba (Samorządowiec Roku). Przyznano także nagrodę honorową. Otrzymał ją
prof. dr hab. inż. Wiesław Seruga.
Poseł Zbigniew Rynasiewicz otrzymał
tę nagrodę za „organizację pracy sejmowej Komisji Infrastruktury przy projektach przepisów kolejowych, w szczególności za wsparcie rozwiązań, mających
na celu oddłużenie Polskich Kolei Państwowych”.

(kk)

Z tej szczególnej okazji, jaką są zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
pragnę złożyć wszystkim mieszkańcom Leżajska i Ziemi Leżajskiej
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pogody ducha, radości oraz wszelkiej pomyślności
i spełnienia marzeń w Nowym Roku 2011.
Niech świąteczne dni upłyną w miłej i rodzinnej atmosferze.
Zbigniew Rynasiewicz
Poseł na Sejm RP



 spotkania

Wizyta studyjna w Monfalcone

W dniach 25–27 października br. w wizycie studyjnej w Monfalcone we Włoszech
wzięła udział nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 w Leżajsku. Ten rodzaj szkolenia jest jednym z programów „uczenie się przez całe życie” i jest finansowany przez
Unię Europejską. Stąd wynika zobowiązanie, że zdobytą wiedzą i doświadczeniami
trzeba się dzielić z innymi. Wrażeniami z tego pobytu dzieli się więc Barbara PióroMazurek.
uczyć nie mając dyplomu nauczyciela języW spotkaniu uczestniczyło 14 przedstawika obcego. Zaprezentowano interesujące i
cieli różnego typu szkół z 9 krajów europejodważne podejście do nauczania metodą
skich. Tematem spotkania było zintegrowaCLIL w szkołach podstawowych.
ne nauczanie przedmiotu i języka obcego w
Można by dyskutować poziom umiejętEuropie dla budowania międzykulturowej
ności językowych nauczyciela nauczania
wiedzy i porozumienia w Europie.
zintegrowanego wymagany we włoskich
Przez trzy dni trwały prezentacje i dyskuszkołach, ale cel, który mają włoskie władze
sje. Gospodarz spotkania: Instituto per l’Adoświatowe jest wart rozważenia: • utrwaladestramento Professional dei Lavoratori Friunie słownictwa poznawanego na lekcjach
li Venezia Giulia jest specjalistycznym ośrodjęzyka obcego, • oswajanie z językiem obkiem szkolącym kadry nauczycielskie oraz
cym i zachęcanie do jego używania.
centrum pilotażowym dla lokalnych i zagranicznych szkół, które wprowadzają uczenie
metodą CLIL, czyli zintegrowanego nauczania przedmiotu i języka obcego. Celem wizyty było poznanie możliwości rozwijania
nauczania języka obcego poprzez zintegrowane nauczanie przedmiotu i języka obcego oraz przy użyciu testów TKT.
Znane są nam szkoły dwujęzyczne, gdzie
poszczególne przedmioty są nauczane w języku obcym. Szkoły te są postrzegane jako
szkoły elitarne często z egzaminem wstępnym z języka lub z obowiązkowym rokiem
przygotowania językowego.
Obserwowaliśmy lekcje matematyki i fizyZaproszenie do stosowania metody CLIL
ki, na których nauczyciele wprowadzali dwu– zintegrowanego nauczania przedmiotu i
języczne słownictwo dotyczące danego tejęzyka – jest skierowane do każdego typu
matu. Nauczyciele ci sami przyznają się do
szkół i dla każdego ucznia. Włoscy praktybraków umiejętności językowych w szerocy pokazywali nam, że metodą CLIL można
kim zakresie, posługują się biegle językiem
angielskim tylko w swojej dziedzinie. To nie
przeszkadza im z zaangażowaniem pracować
z uczniami. Z entuzjazmem i poświęceniem
przygotowują własne materiały do nauki
przedmiotu. Wielkim minusem tego przedsięwzięcia jest brak zewnętrznego badania
wyników nauczania. W warunkach szkoły
włoskiej nie ma systemu ewaluacji ani zeGabinet
wnętrznego badania wyników nauczania, a
w odwiedzanych szkołach nauczyciele sami
Terapii Logopedycznej
oceniają uczniów. Wyniki nauczania nie są
też porównywane z innymi szkołami.
mgr Katarzyna Kurowska-Czubat
W naszym systemie edukacji, gdzie uczniowie przystępują do testów sprawdzających
ul. św. Jana z Dukli 16
po każdym etapie kształcenia, zastosowanie
37-300 Leżajsk
metody zintegrowanego nauczania języka i
przedmiotu – CLIL wymaga odpowiedniego
przygotowania tak, aby ogromny trud naRejestracja pod nr tel.
uczyciela, uczącego w dwóch językach, nie
został zanegowany w przypadku niższego niż
509 419 117
oczekiwany wyniku z przedmiotu.
Z formalnego punktu widzenia droga do
wprowadzenia nauczania metodą CLIL jest
• bogata oferta najnowszych
długa w tak obfitującym w testy, sprawdziaprogramów multimedialnych
ny, ewaluacje i badanie wyników systemie
wykorzystywanych w terapii
edukacji, jak nasz. Rozpoczęcie nauczania
zaburzeń mowy,
metodą CLIL wymagałoby przygotowania
kadry nauczycielskiej, opracowania progra• atrakcyjna forma
mów nauczania i opracowania metod ewaprowadzonych zajęć
luacji. Może jednak wzbogacić naszą ofertę
indywidualnych.
i zapożyczyć włoski pomysł do rozwiązania
problemu zwiększenia znajomości języków
obcych wśród naszych uczniów?

Logopeda

Barbara Pióro-Mazurek
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Wizyta szkoły partnerskiej
z Pyriatynia w Zespole Szkół
Technicznych w Leżajsku
W dniach od 8 do 12 listopada br. w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku gościła delegacja nauczycieli i uczniów ze
szkoły nr 4 w Pyriatynie (Ukraina).
Delegacja liczyła czterech uczniów i
dwóch opiekunów. Celem wizyty było zapoznanie się z systemem kształcenia w Polsce oraz ofertą kształcenia zawodowego.
Uczniowie i nauczyciele podczas swojego
pobytu w Leżajsku mieli okazję zwiedzić naszą szkołę, jak również uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych prowadzonych w pracowniach gastronomicznych przez mgr inż. Hannę Janiszewską-Celej oraz mgr inż. Monikę
Balińską. Delegacja z Ukrainy obserwowała,
jak nasi uczniowie przygotowują posiłki, jak
nakrywają do stołu, w jaki sposób serwują
przygotowane dania i potrawy. Goście byli
pod wrażeniem nowoczesnego wyposażenia pracowni gastronomicznych w naszej
szkole. Również wysoki poziom kształcenia
i bardzo dobre przygotowanie uczniów do
pracy w zawodach: kucharz małej gastronomii oraz technik żywienia wzbudziły wśród
przybyłych gości ogromne uznanie.
Kolejnym punktem programu było zwiedzanie pracowni hotelarskiej, której opiekunem jest mgr Tomasz Pokora. Nasi uczniowie przygotowali dla gości krótkie scenki
- dialogi w których zaprezentowali swoje
umiejętności przydatne w zawodzie technik hotelarstwa. Scenki przygotowane pod
nadzorem nauczyciela przedmiotów zawodowych mgr Tomasza Pokory bardzo się
wszystkim podobały. Potem toczyły się rozmowy na temat pracy w zawodzie technika
hotelarstwa.
Program artystyczny przygotowany przez
Dorotę Dąbek i Aleksandrę Kołodziej był
ostatnim punktem zwiedzania naszej szkoły. Uczniowie z Ukrainy obejrzeli występ zespołu „Ziemia Leżajska”, posłuchali piosenek
w języku ukraińskim i rosyjskim w wykonaniu uczniów naszej szkoły.
Goście z Ukrainy oprócz zapoznania się
z naszą szkołą i jej ofertą edukacyjną mieli
również okazję poznania naszego miasta i
okolic regionu. Zwiedzili Muzeum Ziemi Leżajskiej i Muzeum-Zamek w Łańcucie.
11 listopada br. uczestniczyli we mszy św.
w bazylice odprawionej w intencji naszej Ojczyzny, w rocznicę odzyskania niepodległości po ponad stu latach niewoli. Złożyli hołd
pod pomnikiem Polaków poległych w walkach o niepodległość.
Nad przygotowaniem wizyty od strony
merytorycznej i organizacyjnej czuwały Dorota Dąbek i Aleksandra Kołodziej, nauczycielki ZST. Obie panie zostały zaproszone i
mają odwiedzić szkołę w Pyriatyniu w sierpniu przyszłego roku.
Patronat honorowy nad partnerską wizytą
objęła dyrektor szkoły Halina Samko. Dzięki jej przychylności goście mogli, przebywając w naszej szkole, korzystać też z posiłków
i noclegów. Goście z Ukrainy byli zadowoleni serdecznym i miłym przyjęciem.

Paulina Bucior z klasy 4TG
Ewelina Horoszko z klasy 3TŻ

 programy unijne

 profilaktyka
Szlaban dla palaczy

Zapomnijmy się zestarzeć…

Pod takim hasłem kończy się realizacja przez Miejskie Centrum Kultury
w Leżajsku projektu „AKTYWNY TRZECI WIEK na Ziemi Leżajskiej”.

Jedną z cech współczesnego społeczeństwa krajów rozwijających się jest starzenie
się ludności. Rośnie długość życia, maleje
przyrost naturalny. Badania wskazują, iż w
większym stopniu jest to jednak proces zachodzący w psychice ludzi, nie jest on warunkiem biologicznym. Aby temu zapobiec
konieczne jest aktywizowanie seniorów do
udziału w różnorakich inicjatywach. Organizowanie osób „Trzeciego Wieku” wokół
wspólnych zainteresowań i celów edukacyjnych, sprawia, że ludzie ci mogą aktualizować swoją wiedzę, zachowywać sprawność
intelektualną, psychiczną i fizyczną.
Na terenie miasta Leżajska oferta edukacyjna skierowana do osób dorosłych była
bardzo uboga, do seniorów prawie żadna. Za namową członków leżajskiego Klubu Seniora postanowiono opracować projekt, którego głównym celem byłoby właśnie tworzenie inicjatyw edukacyjnych w
zakresie różnych dziedzin wiedzy dla osób
w wieku senioralnym i organizowanie się ludzi „trzeciego Wieku” wokół wspólnych zainteresowań.
Opracowany wniosek został złożony do
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
o dofinansowanie zadania ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, gdzie otrzymał pozytywną ocenę.
Udział w realizowanym projekcie zadeklarowało przeszło 50 leżajskich seniorów.
W ramach realizacji zadania zorganizowano m.in. wykłady z różnych dziedzin wiedzy,
do których wygłoszenia zapraszani byli eksperci poszczególnych tematów. Uczestnicy
projektu mogli wysłuchać pięciu takich wykładów. Pierwszy ph. „Młodzi duchem, dojrzali doświadczeniem i wiekiem” 9 lipca wygłosiła dr Dorota Gierszewski – adiunkt Zakładu Pedagogiki Społecznej i Andragogiki
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykład opisywał formy aktywności życiowej osób starszych, prezentował biogramy znanych kobiet i mężczyzn, którzy „zasłużyli się” będąc
już w wieku senioralnym, ich dokonania i
osiągnięcia.
Drugi wykład „Aktywny Trzeci Wiek – dla
siebie i innych” 30 sierpnia wygłosiła Edyta Rosenkiewicz – przedstawiciel Fundacji
Centrum Innowacji Społecznej SIC. W swoim wystąpieniu prezentował różne formy aktywności seniorów działających na terenie
Poznania.
Kolejny wykład „Człowiek w przyjaźni z
przyrodą” odbył się na „łonie natury” 11 października. Prezentował połączenie leżajskiej
historii, legend, zabytków z przyrodą. Ekspertami w tej dziedzinie byli Bogumił Pempuś i Lech Steliga. Dzięki uprzejmości Koła
Łowieckiego „Polana” wykład został zorganizowany w Domku Myśliwskim w Brzyskiej
Woli.

W listopadzie zorganizowano dwa wykłady ogólne. Pierwszy 25 listopada ph. „Międzypokoleniowa współpraca w Polsce i na
świecie” wygłosiła Aldona Gibalska – wiceprezes Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykład ten przedstawiał szanse i perspektywy nawiązywania kontaktów
międzypokoleniowych.
Drugi odbył się 29 listopada. Lek. med.
Małgorzata Woźnica (specjalista geriatrii)
opowiedziała z jakimi problemami zdrowotnymi borykają się osoby w okresie późnej dorosłości.
Seniorzy mieli również możliwość uczestniczenia w trzech sekcjach zainteresowań:
artystycznej (warsztaty rękodzieła artystycznego, nauka tańca towarzyskiego, zajęcia ze
śpiewu), poetycko-literackiej oraz historyczno-turystycznej.

Udział w zajęciach ułatwił nawiązywanie
nowych znajomości i przyjaźni, przyczynił
się do poprawy kondycji fizycznej, a przede
wszystkim był sposobem na wypełnienie
nadmiaru wolnego czasu.
Realizację projektu kończy konferencja
podsumowująca, podczas której wygłoszony zostanie ostatni wykład ogólny „Uniwersytet Trzeciego Wieku jako elita lokalnej społeczności”. Zaproszeni zostaną członkowie
aktywnych UTW aby zaprezentować taką
formy działania organizacji skupiającej osoby „Trzeciego Wieku”.
Ze względu na duże zainteresowanie
i zaangażowanie uczestników spotkań
i warsztatów, po zakończeniu realizacji
projektu zajęcia w dalszym ciągu będą
kontynuowane.
Miejskie Centrum Kultury już podejmuje
działania w celu pozyskania środków na rozszerzenie tematyki organizowanych warsztatów m.in. o kurs komputerowy, naukę języka angielskiego, zajęcia rehabilitacyjno –
ruchowe.
Kolejnym krokiem będzie utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Leżajsku.
Po dwóch latach systematycznych spotkań grupa będzie mogła wystąpić do Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego o
nadanie certyfikatu i prawa do używania
tej prestiżowej nazwy.

Agnieszka Ruszak

15 listopada br. weszła w życie znowelizowana
ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W związku z
tym Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny w Rzeszowie wydał stosowny komunikat.
Otóż, zgodnie a artykułem 5. znowelizowanej ustawy antytytoniowej strefy wolne od dymu tytoniowego powstaną między innymi: • w zakładach pracy, • w przedszkolach, szkołach, uczelniach, • w przychodniach, szpitalach,
ośrodkach zdrowia, • w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, • w kinach, teatrach, domach kultury, • w miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci, • na przystankach
komunikacji publicznej, • w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych, • w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.
Na właścicielu lub zarządzającym obiektem albo środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia tytoniu, ciąży obowiązek umieszczenia informacji słownej i
graficznej o zakazie palenia tytoniu. Za łamanie zakazu
palenia grozi kara grzywny do 500 złotych; za nieumieszczenie informacji o zakazie palenia tytoniu
właścicielowi lub zarządzającemu obiektem grozi
kara do 2000 zł.

Bierne palenie

Zakaz palenia, wprowadzony ustawą, zmierza do ochrony społeczeństwa przed niebezpiecznymi skutkami biernego palenia. Bierny palacz, wdychając dym tytoniowy, otrzymuje potężną dawkę ponad 4000 toksycznych środków chemicznych, z których ponad 40 jest rakotwórczych. W wyniku
biernego palenia w Europie umiera 79 tys. osób rocznie, a w
Polsce – około 8 tysięcy. A w ogóle na skutek chorób odtytoniowych umiera w Polsce rocznie około 70 tysięcy ludzi.
Według badań GATS z 2009 roku w Polsce codziennie pali
tytoń prawie 9 milionów ludzi – 5,2 mln mężczyzn i 3,5 mln
kobiet. 14 milionów Polaków jest narażonych na wdychanie
dym u tytoniowego w domu.
Jest już ponad 20 państw w Europie, w których zakaz palenia w miejscach publicznych został uregulowany prawnie.
15 listopada 2010 roku Polska dołączyła do grona państw
europejskich skutecznie chroniących zdrowie swoich obywateli.
Pragniemy przypomnieć, że 18 listopada jest Światowym
Dniem Rzucania Palenia.

(ls)

Zwalczanie AIDS
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku informuje, że 19 listopada br. rozpoczęła się społeczna kampania multimedialna „Wiedza ratuje życie” realizowana w ramach Krajowego Programu Zwalczania
AIDS i Za[pobiegania Zakażeniom HIV.
Kampania ma na celu podniesienie poziomu wiedzy na
temat HIV/AIDS oraz promocję testowania w kierunku HIV
– zwłaszcza w punktach konsultacyjno-diagnostycznych,
w których można wykonać test w kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie.
Działania, popularyzujące wiedzę i bezpieczne zachowania seksualne oraz informowanie, dlaczego warto znać
status serologiczny zarówno własny, jak i partnera, są niezwykle ważne. Wiedza o zakażeniu pozwala na dalszą kontrolę swojego stanu zdrowia oraz zmniejsza ryzyko zakażenia (partnerów). Kampania ma też uświadomić, że negatywny wynik testu dzisiaj, nie uchroni przed zakażeniem
HIV w przyszłości. Uchronić nas może tylko bezpieczne zachowanie!
W województwie podkarpackim anonimowo i bezpłatnie test w kierunku HIV można wykonać w Punkcie
Konsultacyjno-Diagnostycznym HIV/AIDS, mieszczącym
się w Przychodni Akademickiej Centrum Medycznego „Medyk” w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 1.
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 informator urzędowy
Wyniki wyborów
do Rady Miejskiej
w Leżajsku
Okręg Wyborczy nr 1
POLIT Bartłomiej – 87 głosów
SARZYŃSKI Leszek – 177 głosów
CHOLEWIAK Paweł Marcin – 204 głosów
MICHALEWSKI Wojciech Paweł – 103 głosów
DZIUBA Marcin Stefan – 50 głosów
WOJTUSIK Elżbieta Maria – 10 głosów
STOPYRA Małgorzata Maria – 22 głosy
MONICZ Kazimierz – 77 głosów
ŁABAZIEWICZ Ryszard Władysław – 38 głosów
WRÓBEL Marek Andrzej – 43 głosy
DZIURA Ryszard Józef – 331 głosów
STEFAŃSKI Ireneusz Marian – 598 głosów
SZPILA Lidia Teresa – 237 głosów
KARAKUŁA Marek – 322 głosy
MARUSZAK Robert Henryk – 215 głosów
MROCZKOWSKI Edmund Stanisław – 272
głosy
MAJEWSKI Piotr Wacław – 35 głosów

Okręg Wyborczy nr 2
KORNASIEWICZ Stanisław – 95 głosów
CHMURA Andrzej 200 – głosów
RUDZIŃSKI Krzysztof Jan – 78 głosów
CISIŃSKA Zofia Maria – 41 głosów
GŁADYSZ Janusz – 111 głosów
GÓRECKA Barbara Danuta – 121 głosów
SKOWRONEK Andrzej – 162 głosów
LONC Paweł – 25 głosów
ZYGMUNT Stanisław – 7 głosów
GAJEWSKI Tadeusz Ludwik – 13 głosów
PĘCAK Jan – 43 głosy
GARBACKI Witold – 30 głosów
BERC Krzysztof – 13 głosów
SAS-GONTARZ Eleonora Maria – 253 głosów
MAJEWICZ Kazimiera – 109 głosów
KRYSA Anna Karolina – 79 głosów
NOSEK Monika – 8 głosów
BRYNIARSKI Władysław – 252 głosów
FEMIAK Mariola Krystyna – 138 głosów
WYLAŹ Dorota – 254 głosów

Okręg Wyborczy nr 3
ANTCZAK Robert Piotr – 93 głosy
BĄCAL Bogumił Krzysztof – 26 głosów
LESZCZAK Ewelina Marta – 103 głosy
MICHALEWSKA-BURDA Agata – 72 głosy
SŁYCHAN Wacław Władysław – 59 głosów
JAROSZ Jerzy Jan – 142 głosów
KIJOWSKA Ewa Maria – 80 głosów
RODECKI Piotr Radosław – 12 głosów
CZUBARA Filip Józef – 2 głosy
SOŁEK Leszek Jan – 146 głosów
SOŁEK Maria Józefa – 45 głosów
CZERWONKA Anna Ewa – 22 głosy
BASTRZYK Tomasz Andrzej – 9 głosów
JAKUBOWSKA Małgorzata – 105 głosów
ŻOŁYNIAK Jolanta Alicja – 121 głosów

Okręg Wyborczy nr 4
KUŁACZ Sławomir Krzysztof – 19 głosów
ORDYCZYŃSKA Anna Danuta – 106 głosów
KOWAL Arkadiusz – 38 głosów
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HAJDUCZKA Artur – 83 głosów
STOPYRA Stanisław – 4 głosów
BIK Łukasz Robert – 23 głosów
SKOTNICKI Paweł Ludwik – 48 głosów
POLICZKIEWICZ Zbigniew Jakub – 245
głosów
KOGUC Mateusz – 38 głosów
NABRZEŻNY Michał Krzysztof – 42 głosów
KRÓL Jan – 111 głosów
WYSZYŃSKI Damian Marek – 181 głosów

Okręg Wyborczy nr 5
HAŁAJ Adam Marcin – 119 głosów
GOGOL Emil Adam – 23 głosy
KOZŁOWICZ Piotr – 93 głosów
PLISZKA Marian – 94 głosy
KWIECIŃSKI Marek Jan – 219 głosów
MUSKUS Krystyna Józefa – 104 głosy
SZCZUC Robert – 25 głosów
POLIT Tomasz Grzegorz – 177 głosów
ZYGMUNT Elżbieta Maria – 16 głosów
MARUSZAK Daniel Marek – 9 głosów
KULPA Bogusław Stanisław – 217 głosów
TOKARZ Wojciech Tomasz – 214 głosów

Okręg Wyborczy nr 6
PUSTELNY Paweł – 72 głosy
NICPOŃ Maria Władysława – 51 głosów
SOLARZ Leszek – 241 głosów
LASOTA Piotr – 137 głosów
IRZYKOWSKI Jan – 151 głosów
GROT Lucyna Elżbieta – 211 głosów
MARKOWSKI Tadeusz Tomasz – 231 głosów
SROKA Stanisław Józef – 339 głosów
ROMANIAK Roman – 70 głosów
SADLEJ Witold Tomasz – 91 głosów
GRABOWIEC Witold Dariusz – 51 głosów
BEREZIEWICZ Elżbieta Paulina – 81 głosów
FUS Jan Sylwester – 45 głosów
DZIURZYŃSKA Lidia Jadwiga – 158 głosów
HAJDUK Michał – 35 głosów
MARUSZAK Andrzej Feliks – 196 głosów
PUDEŁKIEWICZ Zbigniew Michał – 258
głosów
STELIGA Lech Hieronim – 276 głosów
MARTULA Maria – 85 głosów

Rada Miejska
w Leżajsku
Przewodniczący
Ireneusz Marian Stefański
Wiceprzewodniczący
Bogusław Kulpa
Wiceprzewodniczący
Marek Kwieciński
Pozostali radni:
Władysław Bryniarski
Jerzy Jan Jarosz
Marek Karakuła
Bogusław Stanisław Kulpa
Marek Jan Kwieciński
Zbigniew Jakub Policzkiewicz
Zbigniew Michał Pudełkiewicz
Eleonora Maria Sas-Gontarz
Leszek Jan Sołek
Stanisław Józef Sroka
Lech Hieronim Steliga
Dorota Wylaź
Damian Marek Wyszyński

Komisje
Rady Miejskiej
w Leżajsku
Na I sesji Rady Miejskiej Leżajska, która odbyła się 14 grudnia
2010 roku powołano Komisje Rady
Miejskiej i uchwalono ich skład.
Komisja Rewizyjna – 3 osoby,
Komisja Gospodarki i Budżetu – 5
osób, Komisja Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska – 5 osób,
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw
Społecznych – 5 osób.

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:
Zbigniew Policzkiewicz
Członkowie:
Ryszard Dziura, Dorota Wylaź

Komisja
Gospodarki
i Budżetu

Przewodniczący:
Ryszard Dziura
Członkowie:
Marek Karakuła,
Bogusław Kulpa,
Zbigniew Policzkiewicz,
Stanisław Sroka

Komisja Porządku
Publicznego
i Ochrony
Środowiska

Przewodniczący:
Zbigniew Pudełkiewicz
Członkowie:
Władysław Bryniarski,
Marek Kwieciński,
Leszek Sołek,
Lech Steliga

Komisja Oświaty,
Kultury i Spraw
Społecznych

Przewodniczący:
Jerzy Jarosz
Członkowie:
Eleonora Sas-Gontarz,
Ireneusz Stefański,
Dorota Wylaź,
Damian Wyszyński


Sprawozdanie
z I sesji Rady Miejskiej w Leżajsku
14 grudnia 2010 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyła się pierwsza, inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Leżajsku. Uczestniczyło w niej piętnastu radnych (tj. sto procent składu Rady), ustępujący Burmistrz Tadeusz Trębacz i nowo
wybrany Burmistrz Leżajska Piotr Urban.
Radnych i zaproszonych gości powitał
Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji Wojciech Tokarz. Następnie, zgodnie z
ustawą o samorządzie gminnym, najstarszy
wiekiem radny Senior Władysław Bryniarski
otworzył I sesję i prowadził ją do czasu wyboru Przewodniczącego Rady.
Przed przystąpieniem do wykonywania
mandatu radnego, wszyscy radni – wypełniając obowiązek ustawowy – złożyli ślubowanie w brzmieniu określonym ustawą.
Następnie, powołana spośród radnych
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne
głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady. Do pełnienia tej funkcji został
zgłoszony jeden kandydat – radny Ireneusz
Stefański, który w wyniku głosowania jednogłośnie został wybrany Przewodniczącym
Rady Miejskiej w Leżajsku i objął prowadzenie dalszych obrad.
W kolejnym punkcie Rada dokonała wyboru dwóch wiceprzewodniczących. Do
pełnienia tej funkcji zostali zgłoszeni radni Bogusław Kulpa i Marek Kwieciński, którzy w wyniku tajnego głosowania jednogłośnie wybrani zostali wiceprzewodniczącymi
Rady Miejskiej w Leżajsku.
Na sesji tej Rada dokonała także wyboru członków Komisji stałych Rady, ustalając
przedtem składy ilościowe poszczególnych
Komisji w liczbie: Komisja Rewizyjna – 3 osoby, Komisja Gospodarki i Budżetu – 5 osób,
Komisja Porządku Publicznego i Ochrony
Środowiska – 5 osób, Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych – 5 osób. (Imienne składy Komisji zamieszczone są na sąsiedniej stronie).
Na koniec, zgodnie ze statutem dotychczasowy Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz
złożył obszerne sprawozdanie o stanie Miasta na koniec kadencji.
W ostatnim punkcie obrad przewodniczący RM przedstawił sprawy organizacyjne pracy Rady, po czym radni zgłaszali wnioski i zapytania.

C. Turosz

Władysław Bryniarski (najstarszy radny).

Tadeusz Trębacz (były burmistrz) składa sprawozdanie o stanie Miasta.

Prezydium Rady Miejskiej (od lewej): Marek Kwieciński, Ireneusz Stefański, Bogusław Kulpa.

Sprawozdanie
z II sesji Rady Miejskiej w Leżajsku
W tym samym dniu, w którym odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Leżajsku nowo powołany przewodniczący RM Ireneusz Stefański zwołał kolejne posiedzenie Rady. II sesja Rady Miejskiej w Leżajsku odbyła się więc również 14 grudnia br.
W porządku obrad tej sesji było złożenie
ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza i ustalenie jego wynagrodzenia.
Piotr Urban złożył przed Radą ślubowanie,
obejmując tym samym prawnie obowiązki
Burmistrza Leżajska. Po złożeniu ślubowania podziękował wyborcom za wybór jego
osoby na stanowisko Burmistrza i przedstawił Radzie zarys zagadnień, jakimi będzie się
zajmował.
W następnym punkcie Rada podjęła
uchwałę w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Leżajska.
Piotr Urban nowo wybrany Burmistrz Leżajska (moment zaprzysiężenia).

C. Turosz

Radni obecnej kadencji (od lewej): Marek Karakuła, Bogusław Kulpa, Zbigniew Radni obecnej kadencji (od lewej): Stanisław Sroka, Marek Kwieciński,
Pudełkiewicz, Lech Steliga, Damian Wyszyński, Dorota Wylaź, Zbigniew Ryszard Dziura, Eleonora Sas-Gontarz, Jerzy Jarosz, Leszek Sołek,
Policzkiewicz
Ireneusz Stefański
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 inicjatywy

Zapomniane sacrum

14 czerwca br. w Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów zorganizowano Wystawę Klubu Fotograficznego OPTIKOS pod tytułem Zapomniane Sacrum. Jej autorami byli: Anna
Węglarz, Mieczysław Wroński, Wacław Padowski i Ryszard Węglarz. Na miejsce imprezy
wybrano sale drugiej kondygnacji siedemnastowiecznej Baszty św. Jana z Dukli.
Twórców zainspirowały miejsca związane
z kultem religijnym, znajdujące się głównie
na terenach Polski południowo-wschodniej.
Zwrócili uwagę na cerkwie greckokatolickie niszczejące, a także odnowione, służące obecnie małym parafiom rzymsko-katolickim. Osobne miejsce poświęcili spalonej
cerki w Krowicy Samej. Wiele z zaprezentowanych obiektów, z powodu braku odpowiedniej troski i nietrwałego budulca, jakim
jest drewno, w niedalekiej przyszłości skazane jest na całkowitą destrukcję. „Bez właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego stracimy bardzo cenne zabytki, które są
przecież świadkami naszej historii i kultury”. Przedmiotem zainteresowania autorów
wystawy były także zapomniane cmentarze, kapliczki i krzyże widniejące samotnie
na polach oraz nieliczne synagogi i kirkuty,
zachowane po II wojnie światowej.
Istotna wydaje się motywacja przedsięwzięcia. Autorzy wyznają, że „pomysł wystawy (…) zrodził się z potrzeby ponownego odkrycia piękna i ukrytej duchowości w
dziś zapomnianych obiektach sakralnych,
elementach ich wyposażenia oraz w ich otoczeniu. Poprzez pokazanie chcieliśmy ocalić je od zapomnienia oraz spowodować potrzebę otoczenia ich opieką a konsekwencji
ich odrestaurowanie. W oglądających wysta-

wę pragnęliśmy wzbudzić chwilę zadumy i
refleksji nad przemijającym czasem”.
Wystawę odwiedziło przeszło dwa tysiące turystów i pielgrzymów. Niektórzy z nich
w Księdze Pamiątkowej Muzeum zapisali cenne myśli. Pod datą 14 czerwca Ewa z Australii wyznaje: „Wspaniała wystawa, niezapomniane wrażenia”. Inny wpis, sporządzony
w tym samym dniu przez członków pewnej
rodziny, zawiera następującą treść: „Dziękuję za wzruszenia, jakich doznaliśmy oglądając artystyczne i nastrojowe fotografie”. Turyści zwiedzający Muzeum 19 czerwca zanotowali: „Piękna wystawa, niektóre fotografie przypomniały nam dawno oglądane i podziwiane kościoły, kaplice, cmentarze. Dziękuję”. Tuż obok turystka Agnieszka napisała:
„Dlaczego tak łatwo zapominamy o tym, co
piękne? – dziękuję za możliwość zwiedzenia

Projekty współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Inwestujemy w rozwój Województwa Podkarpackiego
www.lezajsk.um.gov.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Dofinansowanie projektów infrastrukturalnych Miasta

30 września br. z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podkarpackiego na lata
2007–2013 została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa drogi
gminnej łączącej ul. Jagiełły z obwodnicą miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej
nr 77 Lipnik–Przemyśl”. W ten sposób został sfinalizowany wybór złożonego przez
Miasto Leżajsk w lutym br. projektu łącznika do przyszłej obwodnicy miasta w zakresie współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Również we wrześniu zostały rozpoczęte
roboty budowlane, których wykonawcą jest
miejscowe Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i
Mostów w Leżajsku. Termin ich zakończenia
ustalono na koniec sierpnia przyszłego roku.
Wartość projektu wynosi 3 mln 42 tys. zł, a
dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota 1 mln 777 tys. zł.
Już w bieżącym roku uzyskano pierwszą
refundację z Europejskiego Funduszu Roz-

14

woju Regionalnego dla poniesionych wydatków. Większość nakładów zaplanowano
jednak na rok przyszły.
Planowo przebiega realizacja umowy
dofinansowania projektu pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku
z budową sali sportowej 32 x 20 m i z wyposażeniem dla potrzeb kształcenia ustawicznego”. Na chwilę obecną wpłynęła cała
kwota środków z Unii Europejskiej w wysokości ok. 1 mln 906 tys. zł zaplanowana na
2010 rok. Oprócz tego w 2010 roku wpłynęło 360 tys. zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach drugiej umowy o dofinansowanie dla tego Projektu, zawartej z
Bankiem Gospodarstwa Krajowego (będącym dysponentem środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki). Z tego źródła planuje
się do końca roku jeszcze 40 tys. zł dofinansowania. Zakończenie Projektu przewidziane jest na sierpień przyszłego roku. W 2011
roku uzyskamy jeszcze kwoty: 1 mln 313 tys.
zł z Unii Europejskiej i 450 tys. zł z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej.

wystawy, która przywodzi fantastyczne refleksje. Gratuluję autorom”. Pod datą 2 lipca
widnieje notatka sporządzona przez turystę
w Wielkopolski, który wzywa: „Ratujmy to, co
jeszcze jest do uratowania dla następnych
pokoleń. Naród ma przyszłość, jeżeli pamięta o swojej historii sprzed wieków”.
Wystawę zamknięto w ostatnich dniach
października. Była wpisana w program imprez tegorocznego Dziewiętnastego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Leżajsk 2010”.

Tekst i zdjęcia
o. Efrem Obruśnik

Na koniec półrocza br. zakończono realizację projektu pn.: „Modernizacja układu
komunikacyjnego dróg miejskich w Leżajsku wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 877
Leżajsk – Naklik w obrębie węzła Leżajsk”
również współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20072013. W wyniku realizacji Projektu uzyskano zarówno poprawę warunków komunikacji dla istniejących ulic Polnej i Borki oraz
nowe połączenie drogowe o długości 824
m pomiędzy ulicami Podolszyny i Siedlanka
(od dnia 30 sierpnia br. jako ul. Długa). Ostatecznie na realizację tego Projektu w latach
2009-2010 uzyskano ze środków Unii Europejskiej kwotę 2 mln 125 tys. zł, przy wartości całego Projektu 3 mln 59 tys. zł.
Należy również wspomnieć, że w ramach
Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008–2011
projekt drogowy pn.: „Remont połączenia drogi krajowej nr 77 z drogą wojewódzką nr 877 w ciągu dróg gminnych
nr 10 4503 R i 10 4504 R wraz z budową
odwodnienia w ulicach Przemysłowa i
Żeromskiego w Leżajsku” został wybrany
do dofinansowania w wysokości 460 tys. zł.
Projekt o wartości kosztorysowej 920 tys. zł
przewidziano do realizacji w roku 2011. Realizacja Projektu wpłynie znacznie na poprawę warunków komunikacji, w tym na
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż dróg projektu oraz w rejonie węzła drogowego „przy Klasztorze”.

Tadeusz Ulman

 w MCK

Złote i srebrne nutki
wyśpiewane dla Leżajska

W dniach 18–19 listopada br. w Osiedlowym Domu Kultury „Pobitno” w Rzeszowie
już po raz siódmy odbył się Podkarpacki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Na Skrzydłach Muzyki” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa.
W czterech kategoriach wiekowych
przez dwa dni rywalizowało ze sobą na festiwalowej scenie aż 95 młodych wokalistów z naszego regionu.
Wśród nich znalazły się 3 wokalistki
grupy „Meritum” działającej przy Miejskim
Centrum Kultury w Leżajsku. Jury festiwalowe pod przewodnictwem wokalistki, laureatki programu „Szansa na Sukces” Małgorzaty Kluz, wysoko oceniło i nagrodziło występy wszystkich trzech leżajskich solistek.
Julia Kurasiewicz zdobyła srebrną nutę (II
miejsce) w katewgorii wiekowej 10–13 lat,
Magdalena Piestrak złotą nutę (I miejsce) Na zdjęciu od lewej: Ewelina Brudniak, Magdalena
w kategorii wiekowej gimnazjum, a Ewe- Piestrak i Julia Kurasiewicz.
Fot. Adam Kuźma
lina Brudniak w najstarszej kategorii wiekowej wyśpiewała wyróżnienie.
nu. Występują soliści zarówno z Tarnobrzega
Festiwal „Na Skrzydłach Muzyki” z roku
i Baranowa Sandomierskiego jak i Jasła, i Krona rok cieszy się coraz większym zainteresna. Tym bardziej więc cieszy fakt, iż wokalistsowaniem. Jest to okazja, by poznać i poki grupy „Meritum” tak dobrze są postrzegane
słuchać młodych wokalistów przyjeżdżai oceniane przez festiwalowych jurorów.
jących do Rzeszowa z coraz bardziej odle(am)
głych miast i miejscowości naszego regio-

Spotkania z poezją
i muzyką

„Eliza” to jedyne w swoim rodzaju miejsce w Leżajsku, które już od pewnego
czasu przyciąga nie tylko smakoszy herbaty.
W ciągu dnia można tu wpaść na filiżankę
kawy, czekolady czy aromatycznej herbaty
przeróżnych gatunków. I oczywiście pochodzących z różnych krajów świata. Kolory, zapachy, smaki... Dla smakoszy herbat jest to
istny raj. Można tu też kupić suszone liście
różnych gatunków herbat i parzyć je w domowym zaciszu.
W tym miejscu, w samym sercu Leżajska
czyli w Rynku naszego miasta przez całą jesień (od 15 października do 26 listopada)
w każdy piątek miłośnicy literatury i dobrej muzyki gromadzili się w Kawiarni „Eliza” na Jesiennych Spotkaniach Literacko-Muzycznych „Przy herbacie”, zorganizowanych przez Miejskie Centrum Kultury
w Leżajsku.
Patronat nad tą imprezą objęło Starostwo
Powiatowe i Miasto Leżajsk.
Podczas siedmiu wyjątkowych wieczorów
mogliśmy zapoznać się z twórczością literatów Ziemi Leżajskiej, swoje wiersze prezentowali kolejno: Małgorzata Walawska –
Socha, Stanisław Kornasiewicz, Anna Wróbel, Alina Hasiak, Marian Miłobóg, Aleksandra Janicka, Halina Zygmunt. Każdy z nich
jest twórcą wyjątkowym, dlatego też każde spotkanie było jedyne w swoim rodzaju. Wiersze prezentowali recytatorzy z Grupy Teatralnej Baratario. Dzięki uprzejmości
sponsorów możliwe było wydanie tomików
poezji każdego z autorów, które poeci podpisywali i wręczali wszystkim uczestnikom
spotkania.

Niepowtarzalny klimat spotkań współtworzyła także muzyka – wystąpili młodzi
muzycy: Damian Dec i Patryk Kleczkowski,
Katarzyna Buszta i Grzegorz Student, Malwina Rogala i Adam Sulikowski z Artystycznego Zespołu Harcerskiego Zamszowa Pufa,
Łukasz Grabowski, Bogumił Łyko i Tomasz
Miazga z zespołu Drogowskaz, Rafał Dąbek i
Dominika Zych, a także młodzież z Państwowej Szkoły Muzycznej st. I w Leżajsku: Dominika Baj, Alicja Krzemińska, Damian Wołczasty, Grzegorz Osowski, Dominika Baj, Jarosław Leja, Adrian Kozyra, Przemysław Partyka, Gabriela Kania, Gabriela Kojder, Łukasz
Urbański, Marcin Przeszło.
Nastrój w dużej mierze budował niezwykle kameralny klimat Kawiarni Eliza, która dzięki uprzejmości właścicielki – Elżbiety Moskal – po raz kolejny otworzyła swoje

Miejskie Centrum
Kultury w Leżajsku
składa moc życzeń
świątecznych
wszystkim mieszkańcom
Miasta.
Spokoju, wytchnienia
i duchowej zadumy
na okres świąteczny,
a także samych radosnych
chwil
i wielu ciekawych
inspiracji w nowym
– 2011 roku.
Niech Nowonarodzony
błogosławi każdemu domowi
i napełnia
otuchą
wszystkie
serca.

podwoje dla celów artystycznych. A ponieważ spotkania odbywały się „przy herbacie”
, była to też okazja do posmakowania różnorodnych herbat, jakie w swoim asortymencie posiada „Eliza”.
Niezapomniane wrażenia, wspaniałe słowa, a nade wszystko niezwykłe talenty naszych leżajskich twórców sprawiły, że Jesienne Spotkania okazały się dużym sukcesem,
wartym powtórzenia.
MCK serdecznie dziękuje sponsorom i
współorganizatorom, którymi byli: Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Leliwa, Miasto Leżajsk, Powiat Leżajski, Kawiarnia Eliza,
Kwiaciarnia Storczyk, Kancelaria Notarialna
Anna Heleniak. Mamy nadzieję, że podczas
kolejnych Jesiennych Spotkań będą Państwo równie łaskawi.

A. Margas
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 mała Ojczyzna
Oddział Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego w Leżajsku
(część I)

Podróż w dziejach
Dzięki uprzejmości redakcji Biuletynu Miejskiego w 2009 roku
przedstawiłem Czytelnikom zarys dziejów leżajskiego klubu sportowego. Osoby zainteresowane tą tematyką mogą więcej przeczytać
o tym klubie w okolicznościowym wydaniu, jakie ukazało się z okazji 60-lecia MZKS Pogoń (autorzy J. Jucha, K. Kuźniar).
Obok klubu działalność sportowo-turystyczną prowadziły w Leżajsku także inne organizacje, których dorobek pragnę zaprezentować
w kolejnych numerach BM. Będzie więc mowa o kołach PTTK, PTT
i TOT, ogniskach TKKF, kołach SKS i LZS, o modelarstwie, delegaturze
Automobilklubu Rzeszowskiego i innych stowarzyszeniach.
Zapraszam na chwile wspomnień. Wdzięczny będę
za ewentualne uzupełnienia, zdjęcia, kopie
pamiątek sportowo-turystycznych
dotyczące omawiane tematów.
W niniejszym BM prezentację tę zaczynam od
działalności Oddziału PTTK
w pierwszym okresie jego
istnienia (1959–1969).
Początki tej organizacji na
naszym terenie sięgają lat 60.,
kiedy to przy największych
wówczas zakładach zaczęły
powstawać pierwsze koła PTTK
(Zakłady Chemiczne w Nowej Sarzynie – 1955 r. i LWTP – 1956 r.).
W następnych latach powstawały
następne koła przy zakładach pracy i szkołach głównie w Leżajsku
i Nowej Sarzynie.
Przypomnijmy, że w latach tych
miało miejsce w kraju wiele ważnych wydarzeń, które zapoczątkowały
przemiany społeczno – gospodarcze,
a w naszym rejonie dodatkowym impulsem do wzrostu aktywności społecznej było utworzenie od 1956 r. powiatu
leżajskiego.
Korzystając ze sprzyjającego klimatu,
grono miłośników sportu, turystyki i rekreacji postanowiło rozpropagować tę dziedzinę
życia. Zaczęły powstawać dalsze koła i wkrótce w porozumieniu z władzami Okręgu utworzono Oddział PTTK w Leżajsku.
Zebranie konstytucyjne odbyło się 20 czerwca 1959 r. O początkach działalności tego Oddziału obszerny artykuł napisał prof. Józef
Półćwiartek pt. Muzeum Regionalne PTTK w Leżajsku (1960–1963)
zamieszczony w Almanachu Leżajskim nr 2 z 2008 roku.
Początki, jak zawsze nie były łatwe, ale działacze PTTK z Zakładów
Chemicznych i LWTP, pracownicy administracji powiatowej i miejskiej oraz z niektórych zakładów i szkół postanowili wyodrębnić
swoją działalność z dotychczasowego wspólnego Oddziału w Łańcucie, wybrać swoje władze i rozpocząć samodzielną działalność organizacyjną.
W skład pierwszego zarządu Oddziału w Leżajsku weszli: Kazimierz Paluch – prezes, Aleksander Schmidt – wiceprezes, Krystyna
Zwolińska – sekretarz i jako członkowie: Jan Tudryn, Andrzej Lisiecki,
Cecylia Zach (z Nowej Sarzyny), Krystyna Łuszczyńska, Antoni Czudak, Jan Koziarz, Ryszarda Szelewicz i Helena Kotarska (LWTP) oraz
z jednostek administracji – Czesław Kościółek, Antoni Parobek, Juliusz Urbański i Zofia Bajowa.
W latach późniejszych skład zarządu był uzupełniany o nowych
działaczy, wśród których m.in. byli: Mieczysław Dziedziński, Jan Wi-
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niarski, Julian Słupek, Mieczysław Ordyczyński a od 1961 roku na
opiekuna nowo zorganizowanego muzeum powołano młodego historyka J. Półćwiartka. Energii i optymizmu działaczom tym nie brakowało. Szczególnie aktywna była postawa pierwszego prezesa zarządu Oddziału K. Palucha (1959–1961), a potem i jego następców
tj. A. Parobka i Stanisława Korasadowicza oraz kierowników biura
którymi byli: S. Korasadowicz i Irena Stasiewicz.
Pierwsze działania władz Oddziału dotyczyły propagowania idei
turystyki wśród załóg zakładów pracy i młodzieży szkolnej, pozyskiwania nowych członków, tworzenia nowych kół oraz szkolenia przewodników i organizatorów turystyki. Obok tej pracy wewnątrz organizacyjnej przystąpiono do wielu działań profesjonalnych do których
należy zaliczyć: organizację odczytów w zakładach pracy i szkołach,
organizację wycieczek i schroniska turystycznego, organizację koncertów organowych w leżajskiej bazylice, utworzenie muzeum i rozpoczęcie działalności wydawniczej.
Bilans tych dokonań był imponujący: • nowe koła powstały w Prez.
PRN, Tartaku, PSS i przy szkołach a liczba członków wzrosła do ok.
400 osób, • działacze Z. Chem. (A. Lisiecki) wytyczyli szlak turystyczny do azalii w Kołaczni, • w 1959 r.
uruchomiono Stację Turystyczną pod Klasztorem
z 20 miejscami noclegowymi, • w 1959 r. wydano przewodnik turystyczny Józefa Depowskiego pt. Leżajsk i okolice, • w 1960 r. przystąpiono
do zbierania eksponatów etnograficznych i organizacji muzeum regionalnego, które istniało do 1963 r., • rozpoczęto organizacje wielu
koncertów organowych, a jeden z pierwszych
odbył się 9 września w 1967 r., • Oddział był
organizatorem wielu wycieczek dla zakładów
pracy. W latach 1959–1961 zorganizowano
30 wycieczek i obsłużono ok. 400 turystów
z zewnątrz. • Na skalę masową organizowano wielotematyczne odczyty w zakładach pracy, szkołach, bibliotekach i czytelniach.
Z upływem lat okazało się jednak,
że nader optymistyczne plany rozwoju organizacji turystycznej w skali całego Oddziału nie mogły być w pełni
realizowane. Przy skromnej pomocy
finansowej zarządu Okręgu PTTK
w Rzeszowie, przy niskich wpływach z własnej działalności, przy
ciągle małej ilości członków i kół –
trudno było pokrywać wszystkie
bieżące koszty nie mówiąc już
o zwiększonych nakładach na
dalszy rozwój bazy turystycznej. Nie otrzymano odpowiedniego lokalu na muzeum, a zbiory przechowywano w jednym pomieszczeniu w budynku przy ul. Sandomierskiej a potem w bibliotece. A w dodatku opiekun muzeum
J. Półćwiartek wyjechał z Leżajska na studia do Krakowa. Nastąpiła
stagnacja w gromadzeniu zbiorów i w 1953 r. muzeum zaprzestało działalności.
Wśród osamotnionych działaczy osłabła energia i chęć działania.
Bardziej aktywni członkowie z Zakładów Chemicznych postanowili
zrezygnować ze współdziałania w ramach oddziału leżajskiego i rozpocząć pracę samodzielną.
Za zgodą zarządu Okręgu w 1969 roku został utworzony nowy
Oddział PTTK w Nowej Sarzynie, do którego odeszło 250 członków
zorganizowanych w 3 kołach zakładowych i 2 szkolnych. Przy Oddziale w Leżajsku pozostało 150 członków zgrupowanych w 6 kołach zakładowych i 2 szkolnych.
Mimo tak trudnej sytuacji oddział leżajski nie przerwał swej działalności i będzie ją nadal kontynuować przez najbliższych 20 lat dostosowując się do realiów życia gospodarczego i społecznego.
Ci, którzy poznali smak i wartości płynące z uprawiania turystyki pozostali. Ich szeregi powiększyły się nawet do 500 członków
a w dalszej działalności osiągnął godne uznania sukcesy.
Napiszę o tym w następnym BM.

Kazimierz Kuźniar
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Działalność TMZL w 2010 roku
27 stycznia w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej oraz Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, działającej w strukturach MCK w Leżajsku, odbyło się spotkanie z podróżniczką, mieszkanką
Leżajska Martą Kuczek.
27 lutego odbył się Zimowy Rajd Pieszy.
12 marca w sali konferencyjnej Muzeum
odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej.

Prezes Zarządu TMZL Leszek Sarzyński odbiera
z rąk starosty leżajskiego Roberta Żołyni Nagrodę Zarządu Powiatu w dziedzinie kultury.

15 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu wybranego 12 marca na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej. Zarząd ukonstytuował się. Funkcje w zarządzie objęli: Leszek
Sarzyński – prezes Zarządu, Antoni Bereziewicz – wiceprezes Zarządu, Iwona Tofilska – sekretarz, Zofia Buczkowska – skarbnik, Jacek Grzywna – członek Zarządu.
Zarząd przyjął plan działania Towarzystwa na rok 2010 oraz omówiono kierunki
dalszej działalności na lata 2010–2012 zgodnie z uchwałą WZC.
22 kwietnia w sali konferencyjnej Dworu
Starościńskiego odbyło się podsumowanie
VII Międzyszkolnego Powiatowego Konkursu „Ziemia Leżajska w przeszłości i dziś”. W
uroczystości wzięli udział: Starosta Leżajski
Robert Żołynia, dyrektor ZST Halina Samko,
prezes TMZL Leszek Sarzyński, nauczyciele –
opiekunowie uczniów: Antoni Bereziewicz,
Ewa Chmiel, Jolanta Zygmunt, Wiesław Naróg, Dyrektor MZL Andrzej Chmura, laureaci
i młodzież ZSL i ZST.
28 maja odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne związane z obchodami 67 rocznicy pacyfikacji Leżajska. W uroczystościach
wzięli udział członkowie Towarzystwa, a delegacja złożyła wiązankę kwiatów przed pomnikiem pomordowanych leżajszczan.

29 maja Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej zaprosiło sympatyków jazdy
na rowerze na rajd, który zorganizowany
był jako impreza towarzysząca obchodom
Dni Leżajska w ramach wspólnego projektu Urzędu Miejskiego i Towarzystwa pod nazwą: „Osobliwości przyrody i zabytki kultury materialnej”.
8 czerwca w Muzeum Ziemi Leżajskiej
odbyło się spotkanie promujące piąty numer „Almanachu Leżajskiego”. W imprezie
uczestniczyli autorzy zamieszczonych w
wydawnictwie artykułów, zaproszeni goście, członkowie Towarzystwa Miłośników
Ziemi Leżajskiej.
10 czerwca w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się kolejne
spotkanie z podróżniczką z Leżajska Martą
Kuczek. Inicjatorami i organizatorami spotkania były: Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej, oraz działające w strukturach
MCK Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta i Centrum Informacji Turystycznej.
30 lipca Towarzystwo Miłośników Ziemni Leżajskiej wraz z Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta i Centrum Informacji Turystycznej zorganizowało wycieczkę pn. „Poznajemy naszą Małą Ojczyznę”.

Rajd rowerowy.

Impreza zorganizowana została w ramach
programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w
Polsce oraz Lokalną Organizację Grantową
„Fundację Fundusz Lokalny” w Leżajsku w
ramach projektu „Ścieżka edukacyjna historyczno-kulturalna”.
17 września w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Podkarpacki Wrzesień”. Została ona przygotowana
przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej
Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie w

Komunikat TMZL
W grudniu br. ukazał się szósty numer „Almanachu Leżajskiego”.
Periodyk będzie bezpłatny, gdyż został wydany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi
Leżajskiej w ramach mecenatu Samorządu Województwa Podkarpackiego, który udziela
dotacji celowych w zakresie kultury i sztuki na m.in. działalność wydawniczą: wydawanie
niskonakładowych, nie komercyjnych 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 dotacje w wysokości 60 procent wartości projektu – pozostała część została pokryta ze środków Towarzystwa.
Zarząd TMZL oraz Zespół Redakcyjny Almanachu Leżajskiego składają podziękowania
Zarządowi Województwa Podkarpackiego za współpracę i patronat nad ich działaniami.
Zeszyt nr 6 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 zapasu.

Zarząd TMZL

siedemdziesiątą rocznicę wybuchu drugiej
wojny światowej. Wystawa była poświecona początkowemu etapowi wojny w południowo-wschodniej części obecnej Polski.
Inicjatorem wystawy była Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta działająca w strukturach MCK oraz Towarzystwo Miłośników
Ziemi Leżajskiej.
18 września Towarzystwo Miłośników
Ziemi Leżajskiej zaprosiło sympatyków jazdy na rowerze na rajd, który zorganizowany został w ramach wspólnego projektu
Urzędu Miejskiego i Towarzystwa pod nazwą „Osobliwości przyrody i zabytki kultury materialnej”.
20 i 21 września w ramach obchodów
wrześniowych odbyły się wykłady pt. „Wrzesień piętno przeszłości” adresowane do leżajskiej młodzieży i dorosłych mieszkańców naszego miasta. Wykłady zorganizowano w ramach programu „Działaj Lokalnie VII” PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w
Polsce i Lokalną Organizację Grantową oraz
Fundację Fundusz Lokalny w Leżajsku w ramach projektu „Edukacyjna ścieżka historyczno-kulturalna”. Projekt realizowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej.
12 października odbyło się uroczyste
wręczenie nagród w zakresie kultury, sportu
i kultury fizycznej. Nagrody Powiatu, które
Zarząd Powiatu przyznaje od 2000 r., są wyróżnieniem osób lub instytucji, które mogą
się pochwalić w swoim dorobku wybitnymi
osiągnięciami w dziedzinie kultury oraz kultury fizycznej i sportu.
Wśród siedmiu wyróżnień w dziedzinie
kultury jedno przypadło Towarzystwu Miłośników Ziemi Leżajskiej.
25 października odbyła się wycieczka
piesza trasą najciekawszych i najcenniejszych zabytków Leżajska.
29 października odbyło się spotkanie z
Henrykiem Atemborskim – podróżnikiem,
który podróżując rowerem odwiedził 23
państwa europejskie.
30 października zostały zainstalowane
w trzech miejscach miasta tablice informacyjne wykonane w ramach projektu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Organizację Grantową „Fundację Fundusz Lokalny” w Leżajsku w ramach projektu „Ścieżka edukacyjna historyczno-kulturalna”. Projekt realizowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej.
14 grudnia odbyło się spotkanie promujące szósty numer Almanachu Leżajskiego.

Zarząd TMZL
Mieszkańcom
Leżajska
i Ziemi Leżajskiej
najlepsze życzenia
z okazji nadchodzących
świąt Bożego Narodzenia
zdrowia, szczęścia, pomyślności
i spełnienia marzeń w Nowym Roku
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życzą
Zarząd
i członkowie
TMZL
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 programy unijne

„Program aktywizacji społecznej
w powiecie leżajskim”
PO KL Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku kończy realizację projektu systemowego
pt. „Program aktywizacji społecznej w powiecie leżajskim” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lutego br. i zostanie zakończona 31 grudnia br. Jego całkowita
wartość wynosi 160 000 zł, z czego 143 200 zł finansuje Unia Europejska, zaś 16 800 zł stanowi wkład
własny Powiatu Leżajskiego.
Celem projektu była szeroko rozumiana aktywizacja społeczna rodzin zastępczych, a w szczególności ich wychowanków. Uczestnikami projektu były osoby młode, w wieku szkolnym, które wchodzą w dorosłe życie i zmagają się z coraz trudniejszymi problemami, jakie stawia im dzisiejszy świat.
Działania prowadzone były również z udziałem rodzin zastępczych, stanowiących najbliższe otoczenie wychowanków.
Zadaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie było zadbanie, by proces wchodzenia w dorosłe życie wychowanków ustabilizować i wesprzeć młodych ludzi w przyszłej drodze życiowej. W tym
celu zorganizowane zostały dwa rodzaje kursów: językowy (łącznie 60 godzin) i komputerowy (łącznie 40 godzin).
Ponadto w ramach projektu przeprowadzony został „Trening kompetencji społecznych”, wsparty indywidualnym poradnictwem psychologicznym. Działania te miały na celu ustabilizowanie procesu
dorastania i usamodzielniania, poprzez budowanie pozytywnej samooceny, kształcenie zdolności radzenia sobie ze stresem, nauczenie postawy asertywnej, budowanie motywacji do wysiłku.
Opiekunowie wychowanków brali udział w „Treningu umiejętności wychowawczych” mającym na
celu jeszcze lepsze wypełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zrozumienie problemów wchodzenia w dorosłość, poprawę wzajemnych relacji, minimalizację trudności wychowawczych.
Wszystkie wymienione działania zakończyły się uzyskaniem przez uczestników dyplomów, certyfikatów i odpowiednich potwierdzeń.
Przez cały czas trwania projektu prowadzona była strona internetowa, na której na bieżąco ukazywały się informacje związane z realizacją projektu.
Adres strony: www.pcprlezajsk.ovh.org/projekt.
Prowadzone działania nie skupiały się wyłącznie na kursach i treningach. W ramach projektu zorganizowany został dwudniowy wyjazd edukacyjno-integracyjny do Kazimierza Dolnego, który był okazją do wspólnego poruszenia niektórych problemów oraz podsumowania całego projektu.
Stałą pomoc i współpracę z rodzinami zastępczymi prowadzili: pracownicy socjalni PCPR, asystent
rodzin i doradca ds. osób niepełnosprawnych.
Wszystkim uczestnikom projektu oraz osobom zaangażowanym w jego realizację dziękujemy za
współpracę.

Osoby, chcące uzyskać więcej informacji, zapraszamy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. M. Curie-Skłodowskiej 8
37-300 Leżajsk
tel. 17 242 82 58
www.pcprlezajsk.ovh.org
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Mały klub duży sukces
Kadra Polski Kadetek zdobyta

Katarzyna
Zięzio

W dniach 5–7 listopada br. w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale odbył się Turniej
Nadziei Olimpijskich Dziewcząt (rocznik 1996) w piłce siatkowej. Brały w nim udział
Kadry Wojewódzkie (16 zespołów).
Do kadry Podkarpacia powołane zostały dwie zawodniczki UKS „Trójka” Leżajsk:
Agnieszka Kowal (rocznik 1996) oraz Katarzyna Zięzio (rocznik 1997).
Turniej miał na celu nie tylko rywalizację
sportową (XVI m Podkarpacia), ale również
indywidualną walkę o powołanie na konsultację naborową do Kadry Polski Kadetek (32
zawodniczki). W kadrze tej znalazły się trzy
zawodniczki z Podkarpacia Aleksandra Kazała (MKS V LO Rzeszów), Elżbieta Wojtunik
(UKS Gimnazjum Dębowiec) oraz Katrzyna
Zięzo (UKS „Trójka” Leżajsk). Jest to ogromny
sukces leżajskiego klubu, jak również trenerów (Daniela Domagały, Jana Macha), którzy
przy wsparciu rodziców, władz miasta oraz
sponsorów z zaangażowaniem trenują przyszłe kadrowiczki.

W dniach 15–21 listopada br. cała trójka
powołanych dziewcząt przebywała na zgrupowaniu w COS Spała, gdzie w pierwszym
dniu przeszły badania lekarskie, a pozostałe dni spędziły na treningach z trenerami
Szkoły Mistrzostwa Sportowego i Grzegorzem Kosatką II trenerem Reprezentacji Polski Kadetek.
Miejmy nadzieję, że Kasia Zięzio, pomimo
iż jest młodsza od swoich koleżanek, zostanie powołana na następne zgrupowania, a
być może nawet do SMS Sosnowiec, co byłoby, po Ani Szydełko (absolwentka SMS),
największym sukcesem leżajskiej dziewczęcej siatkówki i uwieńczeniem ciężkiej pracy
zawodniczki oraz trenera.

Centrum Sztuk Walki i Sportu w Leżajsku

Pierwszy start
30 października br. w hali sportowo-widowiskowej MOSiR w Krośnie odbył się III Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin, którego
organizatorem był Krośnieński Klub Karate
Kyokushin. W zawodach uczestniczyło 184
zawodników z 20 ośrodków: Częstochowa,
Nowy Sącz, Leżajsk, Kraków YMCA, Wieliczka, Brzozów, Niepołomice, Kolbuszowa, Stary Sącz, Rzeszów, Nowa Dęba, Tarnobrzeg,
Jasło, Limanowa, Krosno, Krosno BUDO,
Przeworsk, Jarosław, Lublin i Dukla. Zawody rozgrywano w kategoriach dziecięcych i
młodzieżowych w konkurencjach: kata oraz
kumie lekki i full kontakt.
Leżajski klub Centrum Sztuk Walk i Sportu po raz pierwszy uczestniczył w zawodach sportowych. Zawodnicy naszego klubu wystartowali w składzie: Joanna Jaworska, Monika Pacoń, Bartek Zygmunt, Kuba
Pokrywka, Tomek Staroń, Jacek Majkut, Tomek Dyjak, Marcin Wylaź, Ernest Proń oraz
Mateusz Rydzik. Bardzo dobrze zaprezentowali się w poszczególnych konkurencjach.
I miejsce w kumie juniorów wywalczył Tomek Dyjak. II miejsce w kategorii kata chłopcy rocznik 1999 zajął Bartek Zygmunt. Na III
pozycjach uplasowali się: w kategorii kata
dziewcząt 1994-1993 Monika Pacoń, w kategorii kumie full kontakt Ernest Proń, Marcin Wylaź oraz Mateusz Rydzik. W klasyfikacji drużynowej Leżajsk zajął 6 miejsce. Kierownikiem i sędzią ekipy był sensei Adam
Dziki 2 Dan, natomiast pomocnikiem i sekundantem był sempai Adam Wylaź 2 Kyu.
Naszą ekipę wiernie wspierali i dopingowali leżajscy kibice.
Rywalizacja w zawodach odbywała się
zgodnie z programem turnieju. O godz.
10 zaczęły się eliminacje w kata i kumie. O
godz. 15 nastąpiło oficjalne otwarcie turnieju, którego dokonał Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki. Wręczył on pamiątkowy

dyplom przewodniczącemu Krośnieńskiego
Klubu Karate Kyokushin sensei Romanowi
Woźniakowi z okazji 30-letniej pracy trenerskiej w Krośnie. Obecna była również Anna
Dubiel, przewodnicząca komisji sportu Rady
Miasta Krosna. Po otwarciu odbyły się walki
półfinałowe i finałowe, które dostarczyły publiczności wiele emocji i mocnych wrażeń.
Sędzią Głównym był sensei Jacek Czerniec
4 Dan. O godz. 17 nastąpiła dekoracja zwycięzców. Nagrody wręczał Prezydent Miasta
Krosna oraz Przewodniczący Krośnieńskiego
Klubu Karate Kyokushin.

VII Puchar Polski

DDośka

Dobrze zaprezentowali się leżajscy zawodnicy na rozegranym 27 listopada w Legnicy VII Pucharze Polski Młodzików i Juniorów Młodszych Karate Kyokushin.
Dec Izabela po wygranych dwóch walkach w bardzo dobrym stylu w ćwierćfinale
przegrała w dogrywce przez wskazanie sędziów i ostatecznie zajęła 6 miejsce. Maciej
Jeziorowski wygrał dwie walki i rywalizację zakończył na 5 miejscu, w walce o półfinał przegrał przez wskazanie sędziów 3 do
2 ze zwycięzcom kategorii Młodzik – 65 kg.
Karol Kurzyp zakończył swój występ na 7
miejscu. Warto podkreślić, ze Karol wygrał
dwie walki i gdyby nie zatrucie pokarmowe to miejsce na podium byłoby pewne. W
turnieju nasz klub reprezentował również
Wojciech Kozłowski, który przegrał swoja
walkę przez wskazanie sędziów stosunkiem
głosów 3 do 2. Kierownikiem ekipy i sędzią
był sensei Dariusz Burda. W turnieju startowało 220 zawodników z 60 klubów zrzeszonych w PZK.
I Miejsce Drużynowo
Na rozegranym 4 grudnia 2010 – III Ogólnopolskim Turnieju Karate Kyokushin w Go-

ur. 15.4.1997 r.
zasięg w bloku:
274 cm
zasięg w ataku:
292 cm
pozycja
na boisku:
przyjmująca

Agnieszka
Kowal
ur. 30.8.1996 r.
zasięg w bloku:
268 cm
zasięg w ataku:
280 cm
pozycja
na boisku:
środkowa

rzycach ekipa Leżajskiego Klubu Kyokushin
Karate odniosła kolejny sukces zdobywając
19 pucharów i I miejsce w klasyfikacji drużynowej. Kierownikiem drużyny i sędzią
był sensei Dariusz Burda. Sekundantami
i opiekunami byli senpai : Ogar, Szaman,
Jabu i Melon.
Wyniki indywidualne naszych zawodników: Anna Szczuka (1 miejsce kumite, 2
miejsce kata); Beniamin Szczuka (1 miejsce
kumite, 2 miejsce kata); Paula Majder (1
miejsce kumite, 1 miejsce kata); Filip Czaban (3 miejsce kumite); Kajetan Walawski
(3 miejsce kata); Katarzyna Burda (1 miejsce kata); Natalia Stachula (1 miejsce kumite); Julia Żak (3 miejsce kumite, 3 miejsce kata); Paulina Majder (2 miejsce kumite, 2 miejsce kata); Oskar Szczuka (1 miejsce kumite, 3 miejsce kata); Hubert Fleszar
(2 miejsce kumite, 2 miejsce kata); Izabela
Dec (2 miejsce kumite); Wiktor Tokarz (1
miejsce kumite).
Wyniki drużynowe:
1. Leżajsk – 65 pkt.
2. Niepołomice – 29 pkt.
3. Gorzyce -15 pkt.
4. Dębica -14 pkt.
5. Brzostek -12 pkt.
6. Połaniec – 6 pkt.
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 zdrowie i uroda

Na świąteczny stół

Nie ma wątpliwości, zima już przyszła, kolej na Święta
Bożego Narodzenia.
Coraz wcześniej rozpoczynają się przygotowania do
Świąt, zwłaszcza w supermarketach i na okolicznościowych kiermaszach. Jedni z nas bardzo skwapliwie trzymają się tradycji, inni starają się skrócić i ułatwić świąteczne
przygotowania, korzystając z gotowych potraw oferowanych przez restauracje, garmażerie i sklepy. Co powinno się
znaleźć na wigilijnym stole, to wiemy: ryby, kapusta, grzyby,
bakalie, mak i suszone owoce. Jedne z nich mają zapewnić
zdrowie, długie życie, inne obfitość, dostatek i szczęście. Z
tych surowców przez lata gotowano potrawy postne, smaczne i zdrowe. Odpowiednio dobrane, spożywane w pogodnym nastroju, bez pośpiechu, przyprawione ziołami i przyprawami ułatwiającymi trawienie, zjedzone z umiarem, nie
szkodziły. Na co dzień raczej ich nie przygotowujemy, bo są
pracochłonne, albo, ze względu na tradycję, najlepiej smakują właśnie w wigilię. Coraz częściej zamiast karpia podajemy inne ryby, a zamiast kiszonego barszczu z buraków,
wolimy taki „instant z torebki”, kompotu z suszu owocowego to sok z „kartonu”, bo tak jest szybciej i wygodniej. Można by długo wyliczać co już zmieniliśmy, a co nam jeszcze
pozostało…
Buraki czerwone z których sporządza się barszcz, mają
szczególnie dużo soli mineralnych, szczególnie: wapnia, żelaza, potasu, magnezu, obniżają ciśnienie krwi, są bogate w
antycyjany, mające właściwości przeciwrakowe. Kwas burakowy wzmacnia układ odpornościowy. Barszcz przyrządzony
na domowym zakwasie, z dużą ilością warzyw, podawany

Taniec rąk

Kiedy przykładasz dłoń do serca, Twój rozmówca
jest przekonany, że grasz uczciwie, a gdy ją otwierasz, pokazujesz, że masz dobre intencje. Dotyk dłoni może dodać komuś sił, podkreślać znaczenie wypowiadanych słów i stwarzać nastrój bliskości między ludźmi. Zadbajmy o ręce, które mówią o nas więcej niż twarz.
Najczulsza metryka
Są niezmiernie delikatne, dlatego najwcześniej poddają się upływowi czasu i zaniedbane bezlitośnie dodają nam
lat. Żadna inna część ciała nie jest narażona na działanie aż
tylu szkodliwych czynników niszczących skórę, co ręce. Mają
one do czynienia z silnymi środkami chemicznymi, chlorowaną wodą, kurzem, grożą im poparzenia w czasie przedwigilijnej gorączki kulinarnej. Co możesz dla nich zrobić, by
mimo intensywnych prac przedświątecznych były aksamitne i zadbane?
• Nie ma rady, trzeba polubić ochronne rękawiczki z
cienkiej gumy i bawełniane do robót domowych. Początkowo przeszkadzają, ale z czasem można się do nich przyzwyczaić.
• Dłonie nie znoszą ani zbyt zimnej, ani gorącej wody.
Nie tolerują ostrych mydeł oraz suszenia pod suszarką. Naj-
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na początku wieczerzy zaostrza apetyt a podany na zakończenie – łagodzi zgagę wywołaną przejedzeniem.
Suszone owoce działają podobnie, zwłaszcza śliwki – pomagają strawić obfitą kolację. Rodzynki otrzymane z suszonych winogron zawierają wszystko, co w nich cenne: witaminę A, witaminy z grupy B, magnez, żelazo, potas i bor,
który odżywia mózg i zapobiega osteoporozie. Migdały,
orzechy laskowe są źródłem witaminy A, i z grupy B, magnezu, potasu i fosforu, a z kolei orzechy włoskie mają sporo fluoru i witaminy E, która wspomaga obniżanie cholesterolu.
Mając na uwadze wyjątkowy urok, aromat i smak tych
świąt przygotujemy wg receptur babć, mam i teściowych
ulubione jedną, dwie potrawy, żeby w domu zapachniało
grzybami, makiem, pieczonymi piernikami i świętami. Wtedy można już wypatrywać pierwszej gwiazdki! Niech nam
ona jasno zaświeci i da radość na wspólne świętowanie oraz
nadzieję na szczęśliwy Nowy Rok 2011.
A jak święta przeminą, rozpocznie się karnawał i na pewno nadarzy się dużo okazji do zakosztowania kolejnych smaków w tym wyjątkowo długim w 2011 okresie zabaw.
Filety z suma zapiekane
z kaszą gryczaną
Składniki: 800 g filetów z suma, szklanka kaszy gryczanej, 2 spore cebule, 50 g suszonych grzybów, 4 ugotowane na twardo jajka, 5 łyżek masła, ½ szklanki gęstej śmietany, 3 łyżki tartego żółtego sera (np. tylżycki, warmiński),
dwie łyżki przesianej tartej bułki, sól, łyżka soku z cytryny.
Wykonanie: Umyte grzyby zalewamy trzema szklankami przegotowanej wody i zostawiamy na 2–3 godziny. Gotujemy, odcedzamy, kroimy w drobne paski. Kaszę dokładnie myjemy, odsączamy. W rondlu roztapiamy łyżkę masła,
wrzucamy kaszę, mieszamy, chwilę smażymy na dość silnym ogniu, potem wlewamy gorący wywar z grzybów. Doprowadzamy do wrzenia, a później gotujemy na niewielkim
ogniu, aż kasza wchłonie cały płyn. Obrane jajka drobno siekamy, cebulę obieramy, kroimy i rumienimy na maśle (1½
łyżki). Dodajemy posiekane grzyby i chwilę smażymy. Ugotowaną kaszę mieszamy z jajkami i doprawiamy do smaku
solą. Umyte i osuszone filety z suma kroimy na cztery porcje, skrapiamy sokiem z cytryny, nacieramy solą, zostawiamy na kilkanaście minut. Na patelni roztapiamy masło (1½
łyżki), smażymy filety z obu stron na złoty kolor. Piekarnik
nagrzewamy do 1800C. Żaroodporny półmisek smarujemy
masłem, oprószamy tartą bułką, wykładamy kaszą. Na ka-

szy układamy filety z suma, posypujemy usmażoną cebulą
z grzybami, zalewamy śmietaną wymieszaną ze szczyptą
soli i tartym serem, wstawiamy do nagrzanego piekarnika na 8–10 minut.
Wigilijna kapusta ze śliwkami
Składniki: 1kg kiszonej kapusty, 20 dag suszonych
śliwek bez pestek, cebula, 3 łyżki oleju, 2 łyżki maggi (lub
sosu sojowego), kminek, pieprz i sól. Wykonanie: Kapustę lekko odcisnąć, włożyć do garnka, dodać wypłukane i pokrojone śliwki, przyprawy, zalać dwiema szklankami
wody i gotować pod przykryciem na małym ogniu. Cebulę
posiekać, przysmażyć na rozgrzanym oleju, dodać do kapusty. Dusić mieszając od czasu do czasu, aż kapusta będzie
miękka. Podawać do smażonego karpia i kotletów ziemniaczanych.
Kompot z suszonych owoców
Składniki: Po 10 dag suszonych śliwek bez pestek,
moreli, wiśni, fig i migdałów, 5 dag rodzynek, szklanka czerwonego wytrawnego wina, 2–3 łyżki cukru. Wykonanie: Suszone owoce umyć, zalać na noc 4 szklankami przegotowanej wody. Migdały sparzyć i obrać ze skórki. Umyte
rodzynki zalać na kilkanaście minut czerwonym winem. Namoczone owoce doprowadzić do wrzenia, dodać migdały i
cukier, gotować 20 minut, wlać wino z rodzynkami i chwilę gotować.
Tort świąteczny daktylowo-migdałowy
Składniki: 8 jaj, szklanka cukry pudru, 15 dag daktyli, 10 dag migdałów, 10 dag startej czekolady deserowej,
aromat waniliowy. Krem: 15 dag masła, 2 żółtka, 15 dag
drobno posiekanych daktyli, 10 dag cukru pudru, 3 łyżki koniaku. Do dekoracji: gotowa polewa czekoladowa, 2–
–3 łyżki płatków migdałowych. Wykonanie: Sparzone migdały obrać ze skórki i zemleć, daktyle jak najdrobniej posiekać. Jaja ubić z cukrem pudrem na puszystą masę,
wymieszać z czekoladą, migdałami, daktylami i aromatem
waniliowym. Przełożyć ciasto do natłuszczonej i posypanej
bułką tartą małej tortownicy, piec 40 min. w 1800oC. W tym
czasie przygotować krem. Masło utrzeć na puch z cukrem,
po czym wymieszać kolejno z żółtkami, koniakiem i daktylami. Wystudzone ciasto przekroić na dwa krążki, przełożyć
je kremem, lekko przycisnąć. Wierzch i boki polać polewą
przygotowaną według instrukcji na opakowaniu, posypać
płatkami migdałowymi. Udekorować zrumienionymi na patelni płatkami migdałowymi.

lepiej myj je w ciepłej wodzie łagodnym mydłem, starannie
wycieraj i w jeszcze wilgotne wcieraj krem.
• Jeśli masz bardzo suchą skórę, przed pójściem spać
używaj dużych ilości kremu odżywczego z kolagenem i
wkładaj bawełniane rękawiczki.

• Ziemniaczana kąpiel. Ugotuj 4 ziemniaki w małej
ilości wody. Włóż ręce do ciepłego odwaru na 10 minut. Gdy
wyschną, posmaruj je kremem odżywczym. Kąpiel wygładza spierzchniętą skórę.
• Sok wybielając. Silnie zabrudzone miejsca i zabarwienia od środków chemicznych przecieraj wacikiem zamoczonym w soku z kiszonej kapusty. Powtarzaj zabieg, aż skóra na dłoniach odzyska biel.
• Serum parafinowe. Zmieszaj 5 łyżek płynnej parafiny, 2 łyżki lanoliny i 2 łyżeczki masła kakaowego. Podgrzej
miksturę w kąpieli wodnej i ciepłą rozprowadź za pomocą grubego pędzla na dłoniach. Potrzymaj 30 minut wytrzyj chusteczką higieniczną. Parafina przywróci dłoniom
gładkość.
• Nawilżający len. Łyżkę siemienia lnianego ugotuj w
½ l wody i odstaw, by wywar ostygł. Do ciepłego płynu włóż
dłonie i trzymaj przez 15 minut, następnie posmaruj kremem. Taka kąpiel skutecznie leczy wysuszoną skórę.
• Mieszanka wygładzająca. Wymieszaj sok z cytryny
ze 100ml gliceryny, dodaj odrobinę wody kolońskiej i przez
kilka dni wcieraj w dłonie. Odzyskają dzięki temu biel i jedwabisty połysk.
• Antyalergiczny okład. Po obraniu ogórka natrzyj
skórkami dłonie i trzymaj do wyschnięcia. Możesz w ten
sam sposób wykorzystać plasterki ogórka lub sam sok.
Świeży ogórek łagodzi zaczerwienienia i uczulenia.
• Terapia na wilgotne dłonie. Pij rano herbatkę z rumianku, lipy lub werbeny, wieczorem napar z pokrzywy i szałwii. Wymocz dwa razy dziennie ręce w wywarze z kory dębu i
naparze z pokrzywy oraz szałwii. Zmieszaj 3 krople olejku bergamotowego, 2 krople olejku cyprysowego i 3 cytrynowego z
1 łyżką oliwy. Wymasuj dłonie, zmyj po 15 minutach.

Rady dla zmarzluchów
• Zimą używaj specjalnego kremu do rąk. Powinien być
gęsty i tłusty, z ceramidami, kwasami tłuszczowymi, olejami roślinnymi i witaminą E.
• Codziennie porządnie wymasuj czubki palców do nadgarstka, początkowo ruchem głaszczącym, a następnie silniejszym, przypominającym rozcieranie. Każdym palcem
zajmuj się osobno. Do zabiegu wykorzystuj mieszaninę
olejków: 1 kroplę szałwii, 1 kroplę olejku jałowcowego, 1
kroplę lawendowego rozpuść w łyżce ciepłej oliwy. Przywracając siłę i elastyczność skórze oraz mięśniom, rozgrzewają, wygładzają i natłuszczają.
• W czasie mrozów noś ciepłe, futrzane rękawiczki z jednym palcem, chronią przed zimnem o wiele skuteczniej niż
wełniane z pięcioma palcami.
Dłonie zdradzają wiek kobiety. Aby były gładkie i odmłodzone, wystarczy poświęcić im trochę czasu. Kuchenne kosmetyki są tanie i pod ręką.
• Olejek z pestek dyni. Obierz garść pestek, zmiażdż je
w moździerzu, tłustą masę rozsmaruj na dłoniach. Olejek
dyniowy łagodzi poparzenia i silne odżywia
• Płynne mydło cytrynowe. Wymieszaj łyżeczkę soku
z cytryny, oleju słonecznikowego, łyżeczkę białego cukru.
Wmasuj w skórę rąk, spłucz letnią wodą. Dłonie wytrzyj i
nakremuj. Płyn usuwa zabarwienia skóry z nikotyny, warzyw i owoców.

Smacznego!

 szachy



Smukła sylwetka
wysportowanego młodzieńca
Wraca temat wysiłku dla nastolatków. Jak rodzice
powinniśmy zainteresować się tym tematem, z uwagi na czyhające niebezpieczeństwo.
Tak jak żadnej nastolatki nie przekonasz, że jest
piękna bez makijażu, tak chłopakowi nie wmówisz, że
bez bicepsów jest równie męski, jak bez nich. Wszystkiemu winna silna potrzeba podobania się. Dopilnuj,
by nie wyrządziła dziecku szkody.
Chociaż twój dorastający syn nie jest ani bardziej wątły,
ani słabszy fizycznie niż dwa czy trzy lata temu, jemu wydaje się, że wszystko w nim jest nie tak. Niełatwo mu uwierzyć w fakt, że długie i chude kończyny i żebra, widoczne
pod koszulką, to stan przejściowy. Przeczulony na punkcie
własnego wyglądu, nieustannie porównuje się z rówieśnikami. Zapewne w jego klasie są zarówno chłopcy przypominający rosłych poborowych, jak i chłopięcych piątoklasistów. I zapewne twój syn zrobi wszystko, by zbliżyć się
możliwie najbardziej do tej pierwszej grupy. W ten sposób
będzie mógł imponować nie tylko kolegom, ale też, co ważne, zainteresuje sobą dziewczyny. Ponieważ zdesperowany
młody człowiek oczekuje zawsze szybkich i spektakularnych
efektów, cały swój czas i energię poświęci na poprawę „wizerunku”. Zapewne dlatego tak chętnie zamienił myszkę od
komputera na hantle. Oczywiście, nie ma nic złego w tym,
że nastolatek woli aktywność, niż leżenie na kanapie. Jednak w jego wieku idealną formą ruchu jest sport na świeżym powietrzu (rower, rolki, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, bieganie) oraz pływanie. Takie dyscypliny rozwijają
równomiernie wszystkie mięśnie, dotleniając jednocześnie
jego serce i mózg.
Taka sama sytuacja jest u dziewcząt, różnica polega jedynie na zgrabnej figurze, a nie na mamie mięśni. Dlatego
też, pewne elementy tego artykułu można przypasować do
ćwiczeń nastolatek.

• Dlaczego powinniśmy być czujni
W przeciwieństwie do wymienionych sportów, zajęcia w
ciasnej siłowni, zwłaszcza gdy nie ma w niej nadzorującego młodych ludzi instruktora, mogą spowodować przeciążenie i uszkodzenie „przetrenowanych” mięśni. Poza tym, jeśli
stawia się tylko na muskulaturę, a nie myśli o stopniowym
zwiększaniu pracy serca, zmusza się je do nadmiernego wysiłku. A to może oznaczać poważne problemy zdrowotne.

• Siłownia na cenzurowanym
Jeśli więc nastolatek nie wyobraża sobie życia bez „wyciskania”, musisz mieć pewność, że nie przesadza z intensywnością ćwiczeń. Powinno się odwiedzić siłownię i koniecznie
spotkać się z osobą, która będzie nadzorować młodego sportowca (syn nie może trenować bez nadzoru). Musi to być

osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, a nie starszy kolega.
Miejsce treningu powinno być przestronne, a sprzęt atestowany (o takie świadectwa masz prawo prosić). Zanim jednak pozwolisz dziecku ćwiczyć, zaprowadź je do lekarza; oceni on jego stan zdrowia – trzeba wykluczyć problemy z sercem oraz sprawdzić, jak działa układ oddechowy
(czy nie ma np. alergii albo astmy). Zaburzenia ciśnienia lub
nieprawidłowy poziom cukru to także przeciwwskazania do
intensywnych ćwiczeń.
Zwróć uwagę na suplementy diety jakie stosuje czy przypadkiem nie ma tam środków niedozwolonych, reaguj na
każde zmiany stanu zdrowia, to bardzo ważne – nie dopuść
do przetrenowania.

• Zrozum jego potrzeby
Tłumacząc synowi, że „z czasem zmężnieje” albo „wkrótce dogoni bardziej rosłych kolegów”, nie jest mu więc potrzebny trening, tylko pogorszysz sprawę. Potwierdzisz bowiem jego najgorsze przypuszczenie: że wygląda jak „dzieciuch”. A jeśli kategorycznie zabronisz korzystania z atlasów,
bieżni, hantli itp., ryzykujesz, że będzie to robić po kryjomu. Co gorsza, gdy ograniczysz mu liczbę treningów, może
sięgnąć po środki, które powodują przyrost mięśni – nigdy nie są to substancje bezpieczne, a dla dziecka są szczególnie groźne.

Witam w kolejnym wydaniu BM. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2011, życzę
Wszystkim czytelnikom wszelkiej pomyślności oraz spełnienia marzeń. Na
grudniowe wieczory polecam rozwiązanie kolejnych zadań szachowych.

Powodzenia!!!
Mat w dwóch posunięciach (zaczynają
białe)
Zadanie 1.

• Spróbuj przekonać
To oczywiste, że opowiesz synowi wprost o zagrożeniach,
jakie wiążą się z wysiłkiem w siłowni.I powinno się to robić
wielokrotnie. Mimo to nie licz, że przemówisz dziecku do
rozsądku – jego potrzeba niezależności i chęć bycia atrakcyjnym to siły, z którymi trudno się mierzyć. Poza tym, jeśli
siłownia wciągnęła syna niczym nałóg, trudno mu będzie z
dnia na dzień z niej zrezygnować. Posługuj się konkretami.
Powiedz, że im szybciej przybędzie mu mięśni, tym prędzej
będą one wiotczały, gdy z jakiegoś powodu nie będzie miał
dostępu do siłowni. W przypadku szybko rozwijającego się
organizmu, przyrost mięśni często bywa nierównomierny i
sylwetka wygląda karykaturalnie. Zaproponuj przeplatanie
siłowni z jakimś sportem np.: pływanie.

Zadanie 2.

• Czy przenieść siłownię do domu ?
Nie musisz od razu inwestować w drogi sprzęt (najtańszy
atlas do ćwiczeń, to wydatek rzędu 500–700 złotych). Może
znasz kogoś, kto pożyczy twojemu synowi na kilka tygodni
zestaw urządzeń treningowych lub hantle? Wstaw sprzęt do
pokoju syna, by wiedział, że nie jesteś wrogiem jego pasji.
Szybko się przekonasz, że i dla nastolatka istnieje wiele ciekawszych spraw, niż podnoszenie ciężarów.

Zadanie 3.

• A może coś zamiast?
Ale na to pytanie każdy z rodziców musi sobie odpowiedzieć samemu. Co dla jego dziecka będzie najlepsze.
Nie zapominajmy, że autorytet dzieci budują rodzice i to
oni mogą i powinni ukształtować również postawę sportową a nie tylko intelektualną. Dzięki wspólnym zajęciom czy
wyprawom rodzic poprawia również swoją kondycję fizyczną. A czas na takie działania gdyż przed nami – szusowanie
na nartach i czas zacząć „szlifować” kondycję.
Zapraszamy do naszej siłowni i na zajęcia AQUAFITNES
w Pływalni „Oceanik”.

Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Nowy 2011 Rok niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych marzeń.
Niech przyniesie nowe spojrzenie na poprawę
własnej kondycji fizycznej uczęszczając na basen oraz
korzystając z innych zajęć rekreacji ruchowej.
Życzy wszystkim czytelnikom BM
Dyrektor MOSiR w Leżajsku
Wojciech Surma

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z ostatniego kącika
szachowego w BM:
Zad. 1 Wd8+, Kh2, Wh8 – mat; zad. 2
Wh4+, Kg1, Wh8 – mat; zad. 3 Wh8+, Kf7,
Wf8 – mat; zad. 4 Wg1+, Kf6, Wg6 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz
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 na ryby
Zmiany w przepisach

W dniu 27 listopada br. zaczęła obowiązywać nowa Ustawa o Rybactwie Śródlądowym.
Zwracamy się z prośbą o uważne zapoznanie
się ze zmianami (nowościami) i propagowanie
ich wśród wędkarskiej braci.
1. Ustawa jest bardziej restrykcyjna niż poprzednia.
2. Ustawa wprowadza nowy dokument
uprawniający do amatorskiego połowu ryb –
ZEZWOLENIE NA AMATORSKI POŁÓW RYB.
3. Ustawa wprowadza regulacje prawne
umożliwiające nakładanie mandatów karnych
za wykroczenia ustawowe oraz te zawarte w
Regulaminie Amatorskiego Połowy Ryb a w
szczególności: • za brak przy sobie dokumentów wędkarskich, • nie przestrzeganie limitów
połowu, • nie przestrzeganie wymiarów ochronnych, • nie przestrzeganie okresów ochronnych,
• brak utrzymania czystości na stanowisku, • za
brak wpisu do rejestru ryb, • nie przestrzeganie
uchwał Zarządu Okręgu opublikowanych w rejestrze połowu ryb, • niewłaściwe oznakowanie
rejestracji środków służących do połowu ryb, •
za brak sprzętu ratunkowego na łodziach i pontonach.
4. Ustawa dopuszcza możliwość pozyskania ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej, ale tylko w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb wędką. Ryby przeznaczone na
przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do
wód, z których zostały pozyskane.
5. W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy zmienia się wysokość mandatów np.: • połów ryb niewymiarowych – minimum 200 zł, • połów ryb podrywką niezgodnie
z przepisami – minimum 200 zł, • połów więcej
niż dwoma wędkami – minimum 200 zł, • połów
ryb w odległości mniejszej niż 50 m od urządzeń
hydrotechnicznych – minimum 200 zł.
Zgodnie z obowiązującym prawem, gdy osoba łowiąca ryby niezgodnie z przepisami odmówi przyjęcia mandatu, Państwowa Straż Rybacka i inne uprawnione organy są zobowiązane
do zatrzymania sprzętu służącego do połowu
ryb oraz dokumentów wędkarskich i skierowania sprawy do Sądu.
Sąd, uznając winę, obowiązkowo orzeka:
przepadek sprzętu, zatrzymanie dokumentów,
na co najmniej rok oraz kary dodatkowe w postaci grzywny i nawiązki w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości przywłaszczonych ryb. W razie ukarania Sąd orzeka
o podaniu orzeczenia o ukaraniu do publicznej
wiadomości, na koszt ukaranego.
Kontrola
Na taką kontrolę miałem ochotę od dłuższego czasu – pieszo wzdłuż Sanu. Umówiliśmy
się z kolegą na niedzielę, 14 listopada br. Kolega podjął zobowiązanie w ramach Wolontariatu Pracowniczego Grupy Żywiec – zadeklarował społeczny udział w kontrolach Społecznej Straży Rybackiej.
Pojechaliśmy jego samochodem nad San w
miejsce zwane „Wierzbiny”. Stamtąd wzdłuż
Sanu doszliśmy prawie do Starego Miasta, a
później wróciliśmy polnymi drogami do samochodu.
Skontrolowałem 3 wędkarzy: pierwszy –
nie miał dokumentów przy sobie, drugi – brak
wpisu do rejestru, trzeci – brak opłat na nasz
okręg… To nie najlepiej świadczy o wędka-

rzach. Za to ucieszyłem się, gdy zobaczyłem
uprzątnięte śmieci w rejonie przeciwległym do
ujścia „kulnianej” Złotej. Niestety, pojawiły się
już nowe. Porażająca jest też skala poboru kruszywa z Sanu. W kontroli wzięli udział: Stanisław
Mączka, Maria Mączka, Robert Chmura. Przeszliśmy 8,5 km, zajęło nam to ok. 4 godziny. Zgłosiłem pobór kruszywa i nielegalne wysypiska.
* * *
Mam nadzieję powtórzyć takie „marsze”, a
z czasem spróbować wytyczyć trasy, bo może
znajdą się naśladowcy, którzy zechcą powędrować wzdłuż Sanu. Pomysły na trasy: od Przychojca do mostu w Starym Mieście jest ok. 10
km, można też zacząć od ujęcia wody w Sarzynie, przybędzie kilka km, a pod ujęcie wody lepiej dojechać. Z Sarzyny do Krzeszowa jest też
z ok. 10 km – trzeba zacząć od ujścia Trzebośnicy. Od Dębna (od „Flisówki”), do mostu w Rzuchowie jest też ok. 10 km. Z Rzuchowa do Starego Miasta napotkamy Błotnię, lepiej więc zacząć za oczyszczalnią ścieków w Wierzawicach.
Wzdłuż Sanu są względne drogi i ścieżki, więc
nie są to trudne trasy. Najtrudniejsza trasa to
druga strona Sanu z Krzeszowa do Starego Miasta – tu będzie ponad 20 km i ciężki teren. Krótsza jest trasa ze Starego Miasta do Rzuchowa,
ale też ciężka, przy samym Sanie nie ma praktycznie dróg.
Najlepszy okres wędrówek to jesień i wczesna
wiosna, najlepiej w okresie migracji ptaków (a
propos, w ostatnią niedzielę listopada widzieliśmy jeszcze gęsi).
Zapraszam na stronę SSRyb. i do galerii zdjęć
na tej stronie.

Ty też tworzysz historię!
Poniżej ciekawy artykuł ze strony:
http://www.fishing.org.pl/
„Koło PZW w Leżajsku istnieje już bez mała 50 lat. W tym
czasie wiele się zmieniało w naszych wędkarskich życiorysach. Wielu nowych członków PZW przybyło, ale i wielu odeszło w kierunku wiecznych łowisk.
Szkoda, że w naszym Kole nie ma kroniki. Ciężko dzisiaj
doszukać się np. daty oddania do naszego wędkarskiego
użytku zalewu w Brzózie Królewskiej czy w Ożannie. Ciężko
doszperać się historii Stojadła. Kto dzisiaj pamięta to wspaniałe łowisko linów i karasi, nie wspominając o szczupakach
i karpiach? Kto dzisiaj pamięta te zabawne historie jakie się
zdarzały na mikro zbiorniczku tzw. Stawie koło Klasztoru?
Kto pamięta czasy, kiedy na Glinikach oczekiwało się na brania linów? Ilu z nas potrafiłoby wymienić nazwisko pierwszego prezesa naszego Koła? Kto potrafiłby wymienić potoczne nazwy miejscówek nad Sanem i okolicznych rzeczkach? Czy ktoś pamięta, jakiego miejsca dotyczyła nazwa
„Kolano”? Oficjalnej dokumentacji tych czasów po prostu nie

ma a szkoda. Czas biegnie, samo wędkarstwo się zmienia i
my również nie będziemy wiecznie tacy sami.
Obecnie również wiele zmian toczy się na naszych
oczach, organizuje się sporo imprez, wiele społecznych
prac. Nie chciałbym, aby i obecne czasy odeszły w niepamięć. Dlatego postanowiłem zorganizować fotokronikę naszej działalności Leżajskiego Koła PZW. Na razie uporządkowałem zdjęcia 3 autorów: kol. Grzegorza Gorzkiewicza,
kol. Pawła Gduli i swoje. Stworzyłem z tego 15 albumów, w
których zmieściło się grubo ponad tysiąc zdjęć z lat 2005–
2009. Można je obejrzeć pod adresem: http://picasaweb.
google.com/wifer6
Są tam zdjęcia głównie z zawodów, ale można zobaczyć
też Ośrodek Zarybieniowy w Dobrzechowie z okresów jego
budowy. Jak wiadomo, jest to obecnie miejsce pobytu naszych szczupaków z Ożanny. Mam świadomość, że zdjęcia
bez opisów określone jedynie datą, nie przedstawiają dla
osób postronnych wielkiej wartości. Dlatego w miarę uzyskiwanych informacji będę takie opisy pod zdjęcia dokładał. Jeżeli więc ktoś zechce przyłączyć się do tworzenia tego
swoistego archiwum naszej działalności, to zapraszam do
współpracy.
Jak już wcześniej zaznaczyłem, większość albumów tematycznie związanych jest z pracą Zarządu. Jednakże historii
Koła nie tworzy tylko garstka działaczy. Tworzymy ją wszyscy, a jest nas prawie 500 osób. Wielu z nas ma na swoim
koncie niepowtarzalne przygody, rekordy i porażki. Jeżeli
więc zechcecie zaznaczyć swoją obecność i pozostawić swój
ślad przynależności do Koła Nr 18 SAN w Leżajsku czymś
więcej jak tylko coroczną wpłatą, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby stworzyć kolejne albumy np. RYBY NASZYCH WÓD
czy WYPRAWY WĘDKARSKIE albo REKORDY FLORYDY itp. Jestem otwarty na wszelkie pomysły oby tylko były twórcze.
Mile widziane będą również stare skanowane zdjęcia.
Może ktoś ma jakieś ślady z czasów i łowisk opisanych na
wstępie? Byłby to niezły rodzynek. Każda uwaga, sugestia, i
informacja dotycząca obecnych i przyszłych albumów będzie
dla mnie cenna. Proszę je kierować na adres wif@onet.eu.
Zaznaczam, że nie robię jakiejkolwiek konkurencji dla galerii naszych stron wędkarskich. Albumy, które obecnie są
pod wskazanym adresem z czasem będą ewoluowały. Co
jakiś czas pokażą się nowe, a te starsze będą znikały ze strony www. Pozostaną jednak na stałych nośnikach cyfrowych
jako dokumentacja Koła, do której każdy zainteresowany będzie mógł mieć zawsze dostęp. W razie potrzeby będą używane podczas różnych spotkań organizacyjnych lub w formie papierowej – prezentowane na naszej tablicy przy ul.
Mickiewicza. Jak więc z tego wynika autor przesłanych prac
automatycznie wyraża zgodę na ich publikowanie w dowolnie uznanej przez mnie formie. Oczywiście oczekuję tylko
prac autorskich, z jak najdokładniejszym opisem, w wielkości oryginalnej najlepiej już podpisane łącznie z datownikiem. Jeżeli ktoś nie wie, jak to zrobić, wystarczy opis i
swoje dane umieścić w wiadomości e-mail. Resztę wykonam sam, a efekty z czasem pojawią się w odpowiednich
miejscach. Zdjęcia nie muszą przedstawiać wyłącznie rekordowych okazów. Powinny jednak związane być z wędkarstwem i nieść pewne emocje. Najlepiej takie, aby i inni
również je odczuli. Do tego więc niezbędne będą opisy. Im
więcej znajdzie się w nich szczegółów, tym ciekawsze będą
dla osób trzecich. Warto więc uwzględnić element czasu.
Być może te prace będą kiedyś oglądali wasi wnukowie czy
znajomi, z którymi dawno kontakt się urwał.
Mam nadzieję, że mój pomysł nie pozostanie bez echa i
obecne 15 albumów w niedługim czasie urośnie do 150 a
może i znacznie powyżej wartości 3-cyfrowej. Zapraszam do
współpracy! Wiesław Furmański”

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

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ
W GMINIE MIEJSKIEJ LEŻAJSK”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku w roku 2010 po
raz kolejny realizował projekt systemowy pt: „Czas na aktywność w
gminie miejskiej Leżajsk” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie, 7.1.1, Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Udział w projekcie wzięło 16 uczestników, 14 kobiet i 2 mężczyzn.
Wszystkie zadania zapisane w projekcie zostały zrealizowane. Najważniejsze z nich – aktywna integracja zostało wykonane poprzez
stosowanie instrumentów obejmujących działania w sferze aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Szesnastu uczestników
projektu uczestniczyło w: • grupowym „Treningu kompetencji społecznych” z elementami „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, • indywidualnym doradztwie zawodowym, • grupowym „Treningu adaptacyjnym” obejmującym gospodarowanie budżetem domowym,
zasady dbania o własny wygląd, wizaż jako element autoprezentacji, zasady zdrowego odżywiania, • kursach zawodowych: „Kucharz
małej gastronomii” – 2 osoby, „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz fakturowaniem” – 10 osób, „Masaż klasyczny

i leczniczy” – 2 osoby, „Opiekunka osób starszych” – 1 osoba oraz
„Technolog robót wykończeniowych” – 1 osoba. Zajęcia w „Klubie
Pracy” ukończyło 10 osób. Dodatkowo 8 uczestników projektu wzięło udział w indywidualnym poradnictwie psychologicznym. Dla 3
osób zorganizowano wsparcie w postaci poradnictwa z zakresu terapii uzależnień. Uczestnicy projektu otrzymali również świadczenia z pomocy społecznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku, dzięki realizacji
projektu, w ramach zadania upowszechnianie pracy socjalnej, zatrudniał 3 pracowników socjalnych dzięki czemu czasowo osiągnął
standardy zatrudnienia przewidziane w ustawie o pomocy społecznej (1 pracownik socjalny na 2000 mieszkańców).
Podsumowaniem realizacji projektu w roku 2010 była konferencja, która odbyła się 10 grudnia w Muzeum Ziemi Leżajskiej. Uczestniczyli w niej: Burmistrz Leżajska, kierownicy i dyrektorzy instytucji
działających w sferze polityki społecznej i bezpieczeństwa, beneficjenci, przedstawiciele firm współpracujących w realizacji projektu, trenerzy i terapeuci, przedstawiciele urzędów oraz pracownicy
MOPS w Leżajsku. Po otwarciu konferencji przez Burmistrza Leżajska
– Pana Piotra Urbana, kierownik MOPS przedstawił ogólne informacje dotyczące realizowanego w bieżącym roku projektu. Następnie
swoje prezentacje multimedialne zaprezentowały osoby, które prowadziły poszczególne rodzaje zajęć. Po wystąpieniach uczestników
konferencji, burmistrz P. Urban i prowadzący kierownik MOPS K. Rutowicz rozdali podziękowania dla współrealizatorów projektu oraz
certyfikaty uczestnictwa dla beneficjentów projektu.
W roku 2011 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje kontynuację realizacji projektu „Czas na aktywność w gminie miejskiej
Leżajsk”.

Kierownik MOPS w Leżajsku
Krzysztof Rutowicz
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Bł. Jan Duns
Szkot

Jeden z obrazów wystawy poświęconej historii
polskich Bernardynów przedstawia bł. Jana Dunsa
Szkota.
Zakonnik ukazany w trzech czwartych do kolan ubrany jest
w habit franciszkański, ma tułów lekko skręcony, głowę odwróconą
w lewą stronę i znacznie uniesioną. Jego owalną twarz charakteryzuje wysokie czoło z postępującą łysiną, wąski długi nos i małe usta.
Oczy kieruje ku górze. W prawej ręce trzyma pióro, w lewej – otwartą księgę z napisem POTUIT DEQUIT ERGO FECIT. Piersi Błogosławionego zdobi medalion
zawieszony na łańcuszku, przedstawiający
Oko Opatrzności Bożej. Z prawego dolnego
rogu obrazu wyłania się ręka z piórem i mieczem, tuż za nią widać brązowego orła z rozpostartymi skrzydłami, trzymającego w dziobie kałamarz z atramentem. Z mrocznego tła,
po prawej stronie, wyłania się kontur ciemnej draperii oraz fragment kolumny osadzonej na piedestale. W obrębie tych rekwizytów leżą księgi, z których dwie są otwarte,
pozostałe stoją zwrócone grzbietami do widza. Nad postacią Błogosławionego, na obłokach, Bóg Ojciec w ciemnobłękitnej szacie,
wsparty na chmurze, unosi prawą rękę nad
głową Najświętszej Maryi Panny, jako Immakulaty, ubranej w różową suknię i niebieski,
rozwiany płaszcz. Bogurodzica zmierza ku górze z dłońmi złożonymi do modlitwy. Z naprzeciwka podchodzi do Niej nagie Dzieciątko w przerzuconym przez prawe ramię czerwonym płaszczu. Jezus patrzy na widza. Lewą rączkę ma uniesioną ku górze, prawą zaciska w pięść. Z lewego górnego rogu obrazu
wchodzi do wnętrza strumień światła wydobywający z mroku modelunek światłocieniowy. Wizerunek zakomponowany jest na powierzchni prostokąta, wpisany w malowaną owalną ramę. W jego
kolorystyce dominuje szeroka gama żółcieni, czerwieni, błękitów,
zieleni i brązów.
Bł. Jan Duns Szkot urodził się ok. 1266 r. w Duns, szkockim hrabstwie Berwick. Był jednym z najwybitniejszych filozofów i teologów, zwanym doctor subtilis oraz doctor marianus. Nowicjat rozpoczął w 1280 r. w Dumfries, studiował w Haddington koło Edynburga, Northampton, Oksfordzie i w Paryżu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1291 r. w Northampton. Od 1297 r. zajmował się komentowaniem Sentencji Piotra Lombarda w Cambridge, w Oksfordzie i Paryżu. Jako wykładowca bronił publicznie prawdy o Niepokalanym
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Za odmówienie podpisu pod
apelem króla Filipa IV Pięknego, odwołującego się do Soboru przeciw papieżowi Bonifacemu VIII, musiał opuścić stolicę Francji i od
1303 r. kontynuował swą pracę w Oksfordzie. Po powrocie do Paryża w 1305 r. uzyskał stopień magistra teologii i przez dwa lata był
magistrem regentem. Dwa lata później, z niewyjaśnionych powodów opuścił Francję i udał się do Niemiec, gdzie „tryumfalnie” został przyjęty w Kolonii. W tamtejszym klasztorze zmarł 8 listopada
1308 r. Jego grób stał się miejscem wielkiego kultu. Oddawano mu
cześć jako świętemu.
W swoim nauczaniu Jan Duns Szkot kładł nacisk na powszechny
prymat Chrystusa i na Niepokalane Poczęcie Maryi, a także na pierwszeństwo miłości przed wiedzą, woli przed rozumem oraz na wartość każdej osoby. Pozostawił liczne dzieła. Niektóre z nich napisał
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własnoręcznie, inne sporządzili studenci robiący notatki lub wyciągi
z jego wykładów. Obok wspomnianych już komentarzy do Sentencji, są to dysputy, traktaty oraz komentarze do pism filozofów. Prace te odegrały istotną rolę w procesie beatyfikacyjnym Dunsa Szkota, rozpoczętym w Kolonii w 1706 r. W 1927 r. doszło w Quaracchi
do powołania specjalnej Komisji zwanej Szkotystyczną, której zadaniem było przygotować krytyczne wydanie dzieł tego wielkiego
Myśliciela. 4 maja 1972 r. Kongregacja do Spraw Beatyfikacji i Kanonizacji wydała dekret zatwierdzony przez papieża Pawła VI, stwierdzający, że pisma Jana Dunsa Szkota nie zawierają błędów przeciw
wierze i obyczajom. 20 marca 1993 r. w czasie uroczystych Nieszporów w Bazylice Św. Piotra w Rzymie papież Jan Paweł II potwierdził
kult Doctora Subtelnego i zezwolił na oddawanie mu czci jako błogosławionemu.
Jan Duns Szkot przedstawiany był zwykle w habicie franciszkańskim z aureolą wokół głowy. Pojedyncze ujęcia plastyczne, prezentujące go w pozycji siedzącej przy pulpicie, jako nauczającego,
względnie prowadzącego dysputę, ukazywały w nim człowieka wielkiej wiedzy i świętości. Na niektórych wizerunkach występował on
wraz z prorokami i znamienitymi Franciszkanami. Wśród doktorów
Kościoła umieścił go Rafael w słynnej Dyspucie o Najświętszym Sakramencie z lat 1508–11, znajdującej się w Stancach Watykańskich.
Anioł z Chivico na swym obrazie z 1520 r. należącym do kościoła S.
Maria di Gesu w Katanii, każe widzieć w nim
doktora maryjnego.
Liczne dzieła obrazujące tematykę Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Dunsa Szkota przedstawiają go jako obrońcę i wyznawcę tego przywileju. Na obrazie
z XIV w. w kościele Franciszkanów w Lukce
wyobrażony jest z piórem w ręku obok papieża Sykstusa IV, na obrazie ołtarzowym
z 1490 r. w kaplicy św. Anny kościoła Karmelitów we Frankfurcie nad Menem występuje
obok św. Augustyna, św. Anzelma z Canterbury i św. Ambrożego. Podobnie ukazał go
w jednym ze swych dzieł z 1634 r. w kościele
św. Jakuba w Antwerpii Piotr Paweł Rubens,
ubogacając wizerunek napisem: „invictus theologorum princeps Scotus”. Koncepcje tego
typu pełniły funkcję wzorów dla miedziorytów upowszechniających sylwetkę znamienitego teologa w ulotnych sztychach lub tytułowych kartach jego dzieł. Dużą popularność
zyskał zwłaszcza temat cudów dokonanych za
wstawiennictwem Dunsa Szkota oraz wizji, którą Błogosławionego
obdarzyła Niepokalana i Dziecię Jezus.
Obraz utrzymany jest w konwencji portretu. W przekonaniu
utwierdza sama postać tytułowa w otoczeniu rekwizytów, takich
jak kotara i kolumna. Habit i siedząca pozycja Błogosławionego
wśród ksiąg, obok pióra i naczynia z atramentem wskazują na związek Dunsa Szkota z zakonem franciszkańskim i na pracę, którą wykonywał. Spojrzenie Błogosławionego w stronę nieba mówi o źródle, z którego czerpał natchnienie. Istotną rolę w Jego życiu odgrywała Opatrzność Boża, o której przypomina medalion. Ręka trzymająca narzędzie do zapisywania cennych przemyśleń to z pewnością
„manus Dei” (ręka Boga), miecz jest symbolem głoszonej prawdy.
Orzeł, oznaczający w sztuce chrześcijańskiej wzniosłość i czystość
nauczycielskiej mądrości Bożej, a także Chrystusa oraz ideę zwycięstwa i tryumfu Kościoła, w kontekście sylwetki znamienitego teologa
wskazuje na wzniosłość i chrystocentryzm doktryny skotystycznej.
Słowa wypisane na kartach otwartej księgi potiut (mógł), dequit (wypadało) ergo fecit (zatem uczynił), streszczają słynne zdanie Doktora
Subtelnego dotyczące Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Dziewicy. Wszechmocny Bóg mógł zachować Maryję od grzechu pierworodnego oraz wypadało, by ze względu na swe Boże Macierzyństwo,
była w takim stanie i jaśniała niepojętą czystością, dlatego tak właśnie uczynił. Prawdę tę lustruje na obrazie scena niebiańska.
Portret bł. Dunsa Szkota eksponowany jest obok wizerunków ukazujących papieży oraz wielu znamienitych i świątobliwych współbraci. Stanowi istotny element wystawy poświęconej dziejom ruchu neofranciszkańskiego na ziemiach Polski.
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