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W sprawie obwodnicy – wizyta w Leżajsku. Od lewej: poseł na Sejm RP Jan Tomaka, członek Zarządu Województwa
Podkarpackiego Jan Burek, wicewojewoda Małgorzata Chomycz, poseł na Sejm RP Zbigniew Rynasiewicz, minister
infrastruktury Cezary Grabarczyk, burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz, wiceburmistrz Piotr Urban, dyrektor Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – oddział Rzeszów Wiesław Kaczor i przewodniczący Rady Miejskiej w Leżajsku

Wojciech Tokarz.

dzień za dniem

W sprawie obwodnicy
wizyta w leżajskim ratuszu

1 czerwca br. po konferencji prasowej na temat planów budowy dróg
na Podkarpaciu, głównie A-4 i S-19 oraz obwodnic, która odbyła się
w rzeszowskim ratuszu u prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, minister infrastruktury Cezary Grabarczyk w asyście posłów na Sejm RP
Jana Tomaki i Zbigniewa Rynasiewicza oraz wicewojewody Małgorzaty Chomycz i dyrektora rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad Wiesława Kaczora złożył wizytę burmistrzowi Leżajska Tadeuszowi Trębaczowi.

Wcześniej, podczas konferencji, zebrani
poinformowani zostali o tym, na jakim etapie znajdują się prace dotyczące budowy
newralgicznych arterii województwa podkarpackiego, w tym także obwodnic większych miast.
Dyrektor Wiesław Kaczor wymienił Leżajsk jako miasto, które w przygotowaniach
do budowy obwodnicy jest tak bardzo zaawansowane, że niemal gotowe. Minister
Grabarczyk postanowił przekonać się o tym
naocznie. Wraz z towarzyszącymi mu osobami złożył wizytę w leżajskim ratuszu.
Burmistrz Tadeusz Trębacz przekazał ministrowi materiały dotyczące historii przygotowań do budowy obwodnicy Leżajska, wiceburmistrz Piotr Urban zaprezentował trasę przebiegu obwodnicy i omówił w skrócie
zaawansowanie prac. Minister zaakceptował
cały tok postępowania i pogratulował władzom miasta determinacji, z jaką czyniły starania o stworzenie obwodnicy Leżajska, czego wielu miejscowościom jeszcze nie udało
się dokonać. Burmistrz podkreślił znaczenie
bardzo dobrej współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Biurem Projektowym „Klotoida”, które opracowywało dokumentację pierwszego odcinka
obwodnicy i aktualnie pracuje nad zrealizowaniem jej drugiego etapu.
Jeśli nie zagrożą nam jakieś kataklizmy,
w 2013 roku Leżajsk będzie miał już obwodnicę. W centrum miasta zrobi się cicho,
trochę swojsko i trochę prowincjonalnie.
Ale z oddechem.

(bwl)



XVIII Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

Z huculską nutą

już trwa

W poniedziałkowy wieczór, 15 czerwca br. po raz osiemnasty zainaugurowany
został Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Organowej i Kameralnej w Leżajsku.
Artyści i melomani, dzięki gościnności ojców bernardynów, znów mogli się spotkać,
by usłyszeć brzmienie wyjątkowych organów leżajskiej bazyliki.
Tym razem utwory mistrzów tego instrumentu wykonał Piotr Piątek.
Przed koncertem zebranych powitali:
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Festiwalu burmistrz Leżajska Tadeusz
Trębacz i kustosz Sanktuarium Matki Bożej
Pocieszenia o. Jarosław Kania. Klasztor oo.
Bernardynów wspólnie z Urzędem Miejskim w Leżajsku są głównymi organizatorami tego prestiżowego wydarzenia kulturalnego. Współorganizatorami są: Starostwo
Powiatowe w Leżajsku, Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Urzędy Gminy w Leżajsku
i Kuryłówce oraz Miejskie Centrum Kultury
w Leżajsku.
W drugiej, kameralnej części koncertu inauguracyjnego z programem „Jak wartownik, co winnicy strzeże” wystąpili artyści
„Piwnicy pod Baranami” – Aleksandra Maurer, Tamara Kalinowska i Piotr Kubowicz.
Festiwalowi towarzyszy wystawa fotograficzna Mieczysława Wrońskiego, Wacława Padowskiego i Ryszarda Węglarza zatytułowana „Franciszkanie w Kalwarii Pacławskiej”.

Nauczycielskie Kolegium
Języków Obcych w Leżajsku
ogłasza nabór
specjalność:

język angielski
– system dzienny
(bezpłatny)

Kolegium jest szkołą publiczną o 3-letnim cyklu kształcenia, przygotowującą do zawodu nauczyciela języka angielskiego.
A b s o l we n c i N K J O m a ją p ra wo
do nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponad
gimnazjalnych.
Po ukończeniu NKJO absolwent otrzymuje Dyplom ukończenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku.

Opiekę naukowo-dydaktyczną
sprawuje:
Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Filologii Angielskiej
Termin składania dokumentów:

7 sierpnia 2009 r.

Szczegółowe informacje:
sekretariat Kolegium
Leżajsk, ul. M. Curie-Skłodowskiej 6
tel./fax. (017) 242 03 89
www.nkjo.lezajsk.pl

Duże zainteresowanie tą imprezą świadczy o jej randze i prestiżu. Festiwal odbywa się po raz kolejny pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Marszałka Województwa Podkarpackiego,
którzy jednocześnie udzielili organizatorom
finansowego wsparcia.
Głównym sponsorem Festiwalu jest Browar w Leżajsku. Sponsorami wspomagającymi są: BMF Polska, Elektrociepłownia
Nowa Sarzyna, Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku, Bank Ochrony Środowiska,
Hortino, Fabryka Maszyn, Integral Rzeszów,
Karpacka Spółka Gazownictwa, Hotel i Restauracja „U Braci Zygmuntów”, Organika
Sarzyna „Ciech”, Stare Miasto Park.
Festiwalowe koncerty odbywają się tradycyjnie w poniedziałkowe wieczory lata
o godzinie 19 w leżajskiej Bazylice. Wstęp
jest wolny.

Są takie wydarzenia artystyczne, które
w pamięci mieszkańców naszej ziemi nie pozostają bez echa. Bez wątpienia do takowego zaliczyć można koncert Państwowego
Huculskiego Zespołu Pieśni i Tańca z IwanoFrankowska, który dzięki działaniom Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku odbył
się w naszym mieście 3 czerwca br.
Huculski Zespół Pieśni i Tańca pochodzi
z Ukrainy z miejscowości Iwano-Frankowsk
(wcześniej Stanisławów) i jest to bardzo liczny zespół o 64-letniej tradycji. O ich wielkiej
klasie świadczy koncertów, a dali ich już ponad 12 tysięcy w wielu krajach Europy, Azji
i Ameryki. Domeną zespołu są żywiołowe
tańce i śpiewy przy akompaniamencie tradycyjnej kapeli z trembitami, cymbałami
i drymbami. Artyści przywiązują dużą wagę
do zachowania tradycyjnych strojów i dialektu. Wystąpili kilkakrotnie podczas koncertów festiwalowych.
Trzeciego czerwca zaprezentowali cały
swój artystyczny kunszt na specjalnie rozstawionej scenie w hali sportowej Zespołu
Szkół Technicznych w Leżajsku. Zgromadzona publiczność była świadkiem dwugodzinnego widowiska, w którym królowała fantastyczna muzyka, niezwykle czysty, krystaliczny śpiew i taniec.
Biorąc pod uwagę to, że nie był to etap
trasy koncertowej, a Zespół przyjechał
na koncert specjalnie do Leżajska, czyni nasze miasto wyjątkowym centrum kulturowym na mapie Podkarpacia.
Wielkie artystyczne przedsięwzięcie wsparli BMF Polska oraz Termoinstal – Łańcut.

(am)

(bwl)

Fot. Jerzy Wierciński

Najładniejsze
posesje

Burmistrz Leżajska ogłasza
„Konkurs na najładniejszą posesję w 2009 roku”.

Konkurs dotyczy posesji mieszkalnych
indywidualnych, zlokalizowanych na terenie miasta Leżajska. Przy ocenie nieruchomości brane będzie pod uwagę zagospodarowanie działki, w szczególności:
• stan techniczny i wygląd budynków,
w tym elewacji frontowych,
• wygląd i stan ogrodzeń,
• stan zieleni wokół budynków: trawniki, rabaty, ogródki,
• ogólny widok posesji z ulicy.
Oceny nieruchomości dokona w okresie czerwiec–sierpień specjalna komisja
powołana przez Burmistrza, zaś na początku września nastąpi ogłoszenie wyników konkursu.
Skład komisji konkursowej:
• Ewa Jagusiak (architekt miejski) – przewodnicząca komisji
• Jan Dec (radny) – członek komisji
• Stanisław Brzuzan (właściciel Firmy
„KAROL” zajmującej się utrzymaniem
zieleni miejskiej) – członek komisji
• Beata Jodkowska (inspektor ds. ochrony środowiska) – członek komisji.

Dyrekcja oraz wychowankowie
SOSW w Leżajsku pragną złożyć serdeczne podziękowania państwu Barbarze i Piotrowi Grzegdalom oraz
państwu Katarzynie i Patrykowi Trochimiakom za przekazanie w maju br.
na rzecz naszego Ośrodka przyborów
szkolnych, zabawek oraz słodyczy dla
dzieci. Jednocześnie składamy najlepsze życzenia na nowej drodze życia.

Dyrekcja i wychowankowie
SOSW w Leżajsku
Ogłoszenie

Sprzedam działki budowlane, uzbrojone, położone w Leżajsku przy
ulicy kpt. Kuczka.

Tel. 017-242-82-70



dzień za dniem
Przedszkolaki
z biało-czerwoną

Dzieci z leżajskich przedszkoli po raz
drugi świętowały „Dzień flagi narodowej”.

30 kwietnia br. przy pomniku Władysława
Jagiełły zgromadziły się sześciolatki oraz zaproszeni goście z Urzędu Miasta: P. Urban,
J. Orłowski, E. Mazur, aby uczcić obchodzony 2 maja „Dzień flagi narodowej”.
Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego. Następnie zastępca burmistrza Leżajska Piotr Urban odpytał dzieci ze znajomości wiersza Wł. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Mali artyści z Przedszkola Miejskiego nr 4 zaprezentowali część artystyczną, na którą złożyły
się: taniec narodowy – krakowiak, wiązanka przyśpiewek i tańców rzeszowskich oraz
wiersze i piosenki okolicznościowe. Walory
artystyczne występów podniosły piękne tradycyjne stroje ludowe związane z naszym
krajem i regionem.
Przedszkolaki usłyszały wiele miłych
i pochlebnych słów ze strony władz miasta.
Nie brakowało oklasków i uśmiechów od zebranych rodziców, dziadków oraz mieszkańców Leżajska. Na zakończenie Piotr Urban
wręczył przedstawicielom przedszkoli proporczyki naszego miasta, a dzieci rozdały zebranym na rynku zrobione przez siebie flagi.
Podniosłej i miłej atmosferze towarzyszyła
piękna, słoneczna pogoda.

Nauczycielki PM 4 w Leżajsku

Dąb Pamięci
Przy Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku uczniowie zasadzili szlachetne drzewo, które ma rosnąć w imię pamięci jednego z polskich żołnierzy, którzy w czasie II wojny światowej zamordowani zostali w Katyniu.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prof.
dr hab. Lech Kaczyński objął patronatem
ogólnopolski program edukacyjny „Katyń…
ocalić od zapomnienia”. Ideą było wytypowanie szkół w całej Polsce, które na 70 rocznicę zbrodni katyńskiej, czyli do roku 2010



w parkach, na skwerach itp. posadzą 21 473
Dębów Pamięci. Każdemu z nich przypisane jest nazwisko jednego zamordowanego
w Katyniu żołnierza.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku znalazła się w gronie tych placówek oświatowych,
którym przypadł zaszczyt posadzenia Dębu
Pamięci.
– Poczuliśmy się dumni z tego wyróżnienia – mówi dyrektor Elżbieta DmitrowskaKaduk. – Uczniowie naszej szkoły zasadzili
Dąb Pamięci dla uhonorowania podpułkownika Tadeusza Radomskiego, syna Klemensa, urodzonego 24 kwietnia 1895 roku w Warszawie, zamordowanego strzałem w tył głowy w Katyniu w roku 1940 przez NKWD. Nasi
uczniowie pochylą się z szacunkiem nad mogiłami ofiar zbrodni katyńskiej, uczestnicząc
z powagą w projekcie edukacyjnym ku pamięci ofiar Katynia, Starobielska, Ostaszkowa.
Chcemy, aby pamięć o tej straszliwej zbrodni
sprzed 68 lat była żywa w pokoleniach polskiego narodu. Chcemy zachować w pamięci
żołnierzy, oficerów, którzy nie polegli, lecz zostali skrytobójczo zamordowani, chcemy pamiętać o wymordowaniu polskiej inteligencji,
lekarzy, naukowców, artystów, duchownych,
dyplomatów.
Realizacja projektu poprzez kultywowanie
pamięci o Polakach – ofiarach zbrodni katyńskiej sprzed 68 lat, ma uświadomić uczestnikom i realizatorom projektu trwałość przekazu pokoleniowego i jego historyczne znaczenie. Wszystkie działania, wynikające z realizacji projektu, kształtować będą poczucie
przynależności do narodu i państwa z jednoczesną postawą otwarcia na świat i buntu

Rower na drodze

21 kwietnia br. w Szkole Podstawowej
nr 3 w Leżajsku, przy współudziale policjantów leżajskiej policji, przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie oraz władz
samorządowych odbyły się eliminacje
powiatowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym – 2009.
W drodze eliminacji powiatowych wyłoniono laureatów turnieju wiedzy o przepisach ruchu drogowego oraz prawidłowym
zachowaniu się na drodze „niechronionych”
uczestników ruchu, jakimi są dzieci. Indywidualnie w kategorii szkół podstawowych
zwyciężył Karol Deryło, a w kategorii szkół
gimnazjalnych Szczepan Ciryt. Natomiast
drużynowo zwyciężyła Szkoła Podstawowa
w Kulnie i Gimnazjum w Kuryłówce. Zwycięskie drużyny zakwalifikowały się do walki o miano najlepszych na szczeblu wojewódzkim.
Corocznie organizowany turniej wiedzy
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym dla
najmłodszych użytkowników dróg cieszy się
dużym zainteresowaniem. W turnieju biorą
udział dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych, które walczą o miano najlepszych
w kategorii wiedzy o przepisach ruchu drogowego oraz sprawdzają swoje umiejętności praktyczne w jeździe rowerem. Do pokonania mają miasteczko ruchu drogowego oraz tor przeszkód.
Turniej jest jednym z najbardziej wymiernych sposobów na sprawdzenie i podniesienie wiedzy i umiejętności przyszłych kierowców.

(po)

przeciw wszelkim przejawom totalitaryzmu.
Docieranie do źródeł historycznych dających
świadectwo zbrodni, a utrwalających pamięć
o ofiarach-bohaterach wydatnie przyczyni się
do przygotowania młodzieży do różnych ról
w dorosłym życiu: kształtując postawy patriotyczne uczyć będzie zdolności postrzegania
i kojarzenia, obudzi ciekawość poznawczą
i żądzę poznawania świata w oparciu o właściwie dobrane przykłady.
Za motto projektu przyjęto słowa Jana
Pawła II: – „Człowiek nie może pozwolić,
żeby prawda została wydarta pod pozorem
niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako
głosu Prawdy, która go przerasta, ale która
równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie”.

(ef)

wywiad miesiąca
Rozmowa
z Wojciechem Tokarzem
przewodniczącym
Rady Miejskiej w Leżajsku

Wojciech Tokarz

cji niewiele czasu – rok i kilka miesięcy, a problemów do rozwiązania
sporo. Chciałbym, abyśmy wszyscy jako Rada Miejska skupili na nich
całą swoją uwagę i podejmowali właściwe decyzje, które będą procentować w przyszłości.
• Temat numer jeden?
• Oczywiście obwodnica miasta Leżajska. Wszelkie prace zmierzające do rozpoczęcia jej budowy przebiegają sprawnie, wkrótce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma otrzymać
pozwolenie na budowę, ogłosić przetarg i przystąpić do realizacji
tej inwestycji. Najdalej do 2013 roku dwa etapy budowy obwodnicy mają być zakończone. Po ostatniej wizycie w Leżajsku ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka, nie mam wątpliwości,
że tak będzie.
• Budowa obwodnicy budzi kontrowersje wśród kilku mieszkańców ulicy św. Jana z Dukli. Oni nie są przychylni tej inwestycji.
• Obawiają się, że przez tę ulicę będzie się przez około roku przemieszczał się wzmożony ruch pojazdów. Sądzę, że przy dobrej woli
zainteresowanych stron ten problem będzie można rozwiązać z korzyścią dla wszystkich. Obwodnica musi być budowana, bo takiej
szansy, jaką ma to miasto teraz, nie można zmarnować.
• Na jakich innych inwestycjach Rada Miejska skupia obecnie swą uwagę?
• Drugą poważną inwestycją jest budowa hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 2. W przeważającej części będzie ona finansowana z funduszów europejskich. Nasz koszt własny jako miasta wyniesie zaledwie 15 procent. Niby niewiele, ale w złotówkach
to jednak spory wydatek. Władze miasta chcą rozłożyć prowadzenie
inwestycji na trzy lata i nie zaciągać na nią kredytu. A może lepiej
będzie jednak zaciągnąć kredyt i niechby już była, i służyła? To jeden z wielu problemów, o których rozwiązaniu muszą zdecydować
radni.
Następna sprawa to remont domu kultury. Dokumentacja
jest opracowana, ale bez pieniędzy nie zostanie zrealizowana. Jaką
decyzję podejmą radni? To kolejny orzech do zgryzienia. A wart zastanowienia i znalezienia dobrego rozwiązania. Przy okazji teren
wokół domu kultury może udałoby się doprowadzić do wysokiego standardu.
I jeszcze jedno – wielu mieszkańców Leżajska i nie tylko drażni
wygląd budynku dworca PKP i jego otoczenia, w tym przejścia pod

Liczę na dobrą współpracę
• To Pana druga kadencja w samorządzie Leżajska. W pierwszej pełnił Pan w Radzie Miejskiej funkcję przewodniczącego
Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, w drugiej – wiceprzewodniczącego Rady. Na ostatniej sesji radni w tajnym głosowaniu wybrali Pana na przewodniczącego samorządowego
gremium. Jak się Pan czuje w nowej roli?
• Przedsmak tej nowej roli poznałem już wcześniej, ponieważ
w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wielokrotnie zastępowałem
nie żyjącego dziś przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Mieczysława Srokę w czasie jego choroby. Dlatego, kiedy na sesji zaproponowano moja kandydaturę, wyraziłem zgodę. Zdaję sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, jaka na mnie teraz ciąży, z ogromu zadań i oczekiwań. Postaram się być jego godnym następcą.
Przy okazji pragnę podziękować radnym, którzy oddali na mnie swe
głosy.
• A tym, którzy na kartach do głosowania nie postawili krzyżyka przy Pana nazwisku, co chciałby Pan powiedzieć?
• Że nie mam o to do nich żalu. I głęboko wierzę w to, iż będziemy dobrze współpracowali. Bo przecież wszystkim – mimo niekiedy
różnicy zdań – zależy na tym, by nasze miasto się rozwijało, a mieszkańcom Leżajska żyło się jak najlepiej. Mamy przed sobą wiele zadań do rozwiązania, życie wciąż przynosi nowe, często bardzo trudne problemy, którym trzeba stawić czoła. Jestem przekonany, że jeśli zjednoczymy siły, podołamy im.
• Dotychczas wszelkie sprawy omawiane na sesjach Rady
Miejskiej były szczegółowo analizowane na posiedzeniach poszczególnych komisji, dzięki czemu sesje przebiegały bardzo
sprawnie.
• Mam nadzieję, że to się nie zmieni. Bardzo liczę na to, że współpraca z komisjami, przede wszystkim z komisją gospodarki i budżetu będzie się nadal dobrze układała. Mamy przed sobą w tej kaden-

torami. Rozmawialiśmy z posłem Rynasiewiczem – jest przygotowywana ustawa, według której prawdopodobnie większość dworów PKP zostanie przekazana samorządom. To kolejne wyzwanie
dla radnych – jak i za co ten teren urządzić.
• Myślę, że tych problemów przed Radą jest znacznie więcej,
ale zmieńmy temat, bo i tak ich teraz nie wyczerpiemy. Całe swoje życie związał Pan z Leżajskiem, ale do wejścia w grono ludzi,
mających wpływ na jego rozwój tego miasta się Pan nie kwapił.
Co takiego się stało, że jednak zdecydował się Pan startować
w wyborach na radnego?
• Leżajsk jest miastem mojego życia. Od dzieciństwa tu mieszkam. Nie było mnie w nim tylko w czasie studiów, ale wróciłem.
To mój skrawek ojczyzny. Chciałbym, żeby rozkwitał. Ale rzeczywiście nie myślałem o tym, by mieć decydujący wpływ na kształtowanie jego rzeczywistości i przyszłości. Do tego, żeby wziąć udział
w wyborach samorządowych namówił mnie mój kolega z pracy nie żyjący już Wiesław Feter, radny Rady Miejskiej. Mówił, że jestem młodszy, że mam przejąć pałeczkę, żeby nasza dzielnica miała w Radzie swojego przedstawiciela. Wahałem się, zastanawiałem
się, czy potrafię sprostać oczekiwaniom wyborców. Pewnie sprostałem w pierwszej mej kadencji, skoro wyborcy powierzyli mandat radnego w kolejnej.
• Co w czasie Pana działalności w samorządzie lokalnym dało
Panu satysfakcję?
• Pomoc mieszkańcom mojego miasta w rozwiązywaniu bieżących problemów, każda wprowadzona inwestycja w mieście – niezależnie od dzielnicy, w której mieszkam, trafne decyzje i uchwały
Rady Miejskiej, wpływające na rozwój Leżajska.
• Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka



gospodarka
Zastępca Burmistrza Leżajska Piotr Urban prowadzi i nadzoruje
zadania związane z rozwojem gospodarczym miasta, w tym wszelkie planowane , przygotowywane i realizowane inwestycje. W kolejnych wydaniach „BM” sukcesywnie informuje o postępie prac.
Tym razem przede wszystkim chciałbym zapoznać mieszkańców Leżajska ze stanem przygotowań do budowy drugiego odcinka obwodnicy miasta Leżajska.
Mam optymistyczną wiadomość. Wszystko wskazuje na to, że przy tym tempie prac
nad przygotowaniem dokumentacji, jakie
przyjął projektant – Biuro „Klotoida” oraz inwestor czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział Rzeszów, drugi
etap obwodnicy wkroczy w fazę realizacji
jeszcze przed zakończeniem budowy pierwszego odcinka.
W środę, 17 czerwca br. w rzeszowskim
oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyła się II Rada Techniczna Projektu pod nazwą „Budowa drugiego etapu drogi obwodowej miasta Leżajska w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik
– Przemyśl wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną i urządzeniami budowlanymi”,
podczas której Biuro Projektowe „Klotoida”
z Krakowa zapoznało zebranych ze stanem
zaawansowania prac nad przygotowaniem
projektu budowlanego na drugi etap obwodnicy o długości 3 kilometrów 620 metrów. Projektant przedstawił multimedialną
prezentację proponowanych rozwiązań komunikacyjnych i technicznych. Pokazał w jakiej formie będą wykonane poszczególne
fragmenty tego odcinka obwodnicy.
Od strony północnej Leżajska planowany
jest wiadukt nad torami ze zjazdami w formie ślimaków czy półkoniczynek prowadzącymi w kierunku dzielnicy przemysłowej miasta i w kierunku szpitala. To tzw. węzeł „Las klasztorny”. Chodzi o to, aby każda
ze stron miała ułatwioną komunikację.
Zaprezentowano trzy wersje tego wiaduktu i rozwiązań komunikacyjnych. W jednej z nich pojawiły się niewielkie ronda,
bo ta forma skrzyżowanie dróg sprawdza
się nie tylko w naszym mieście.
Zanim podjęta będzie ostateczna decyzja,
wszystkie te rozwiązania techniczne zostaną
jeszcze zweryfikowane przez – Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych.
Obecnie trwają uzgodnienia z wszystkimi właścicielami sieci na trasie tego etapu
obwodnicy – z PKP, TP SA, Zakładem Energetycznym, Nadleśnictwem Leżajsk i innymi
użytkownikami terenu.
Bardzo żywo interesowaliśmy się skrzyżowaniami dróg z projektowaną obwodnicą. Jedno z nich będzie usytuowane za osiedlem służby zdrowia – to droga prowadząca
przez las w kierunku Jelnej. Powstanie tam
pod jezdnią przejazd o wysokości 4,5 metra i o szerokości 7metrów. To samo dotyczy
przedłużenia ulicy Opalińskiego, gdzie będzie podobny przejazd i droga w kierunku
ogródków działkowych. Skrzyżowanie ulicy
Tomasza Michałka w ciągu drogi wojewódzkiej Leżajsk–Sokołów z obwodnicą – zgodnie
z powstałą koncepcją – ma mieć formę tzw.
ronda turbinowego, którego kształt przypomina bardziej elipsę niż koło. Jest to – jak
twierdzą fachowcy – jedno z lepszych, nowoczesnych rozwiązań.



Jako ciekawostkę mogę powiedzieć,
że w rejonie tego skrzyżowania na ciągu
obwodnicy są przewidziane miejsca do ważenia pojazdów i wysepki dla patroli kontroli ruchu drogowego, która sprawdzać
będą czy pojazdy nie mają ponadnormatywnych obciążeń.
Szeroko rozważany był też problem ścieżki rowerowej, która prowadzi od Nowej Sarzyny w kierunku Leżajska. Zaproponowano
rozwiązanie, że tzw. droga serwisowa, która
znajdzie się w rejonie węzła „Las klasztorny”,
będzie jednocześnie wykorzystywana jako
ścieżka rowerowa i będzie się ona łączyć
z drogą powiatową do Przychojca, gdzie
powstać ma centralna ścieżka krajowa, która prowadzi do Leżajska. Omawialiśmy też
szerzej kwestie poprowadzenia dróg serwisowych.

Nie ukrywam, że po tym spotkaniu bardzo pozytywnie postrzegam cały proces przygotowania dokumentacji na drugi etap.
Mówiąc o pierwszym etapie, w tym momencie toczy się postępowanie u wojewody
podkarpackiego w spawie wydania pozwolenia na budowę. I jest to kwestia miesiąca
lipca – sierpnia. Według informacji rzecznika
prasowego GDDKiA oddział Rzeszów jeszcze w tym roku będzie ogłoszony przetarg
na wykonanie pierwszego etapu, żeby z nastaniem 2010 roku rozpocząć jego budowę.
Myślę, że drugi etap przy tym tempie przygotowywania dokumentacji wkroczy w fazę
realizacji wcześniej niż pierwotnie zakładano. Może to być rok 2011.
Wszelkie obawy nie mają żadnych realnych podstaw. Klimat jest dobry. Czuwamy
nad tym, ażeby zadanie pierwszy i drugi
etap wkroczyło i było jak najszybciej ukończone.

Boisko wielofunkcyjne

Druga pomyślna wiadomość dotyczy budowy drugiego boiska wielofunkcyjnego
w naszym mieście tym razem przy Szko-

Inwestycje w mieście
Dyskutowano również nad tym, jakie
przyjąć rozwiązania techniczne, żeby stworzyć odpowiednie warunki przejazdu dla
pojazdów ponadnormatywnych, wiozących
ładunek o zwiększonych gabarytach. To pojazdy przejeżdżające rzadko i pod specjalnym nadzorem, ale rozwiązania komunikacyjne muszą je brać pod uwagę.
Nie ukrywam, że ze skrzyżowaniem określanym jako węzeł „Las klasztorny” wiążemy
jako miasto duże nadzieje na przyszłość.
Zależy nam na tym, żeby było tak skonstruowane, aby z dzielnicy przemysłowej cały
ruch towarowy, ciężkie ładunki były wyprowadzane z dzielnicy przemysłowej na obwodnicę i tam następował rozdział – północ,
południe. Chodzi nam o to, by „tiry” nie jeździły przez centrum miasta, bądź do łącznika z obwodnicą przy ulicy Skłodowskiej. Pragnę tym samym uspokoić wszystkich, którzy niepotrzebnie obawiają się wzmożonego ruchu na ulicy św. Jana z Dukli w związku
z budową obwodnicy.
Prace nad przygotowaniem dokumentacji drugiego etapu obwodnicy „idą” bardzo
dobrze. Nie widzę większych trudności. Rozwiązania techniczne, jakie proponuje projektant, są akceptowane przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Biuro
Projektowe „Klotoida” zgodnie z terminem
umowny ma czas do końca sierpnia 2010
roku na wykonanie projektu budowlanego
łącznie z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej czyli ZRID.
My jako miasto jesteśmy do dyspozycji,
współpracujemy – są jeszcze pewne techniczne problemy, które trzeba rozwiązać
z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych, ale projektanci z pewnością sobie
z nimi poradzą.

le Podstawowej nr 1. Złożyliśmy wniosek
do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie.
W pierwszym naborze odrzucono nasz
wniosek z tej racji, że już jedno takie boisko
w mieście jest przy Gimnazjum. Odwołaliśmy się od tej decyzji. Komisja ponownie rozpatrzyła nasz wniosek i przyznano
nam dotację. Jesteśmy pod względem dokumentacyjnym i finansowym przygotowani, wkrótce ogłosimy przetarg na jego
wykonanie. Chcemy, żeby we wrześniu
było gotowe. Ministerstwo przyznaje nam
200 tys. zł. Resztę musimy pokryć z budżetu miasta. Mamy zapreliminowaną kwotę
250 tys. zł na ten cel. Bardzo mnie to cieszy, że baza sportowa w naszym mieście
się rozwija.

Ulice

Budowa łącznika ulicy Siedlanka, Borki i Polna – wykonawca jest na placu budowy.
Trwają prace przy budowie ulic Podzwierzyniec, Boczna Moniuszki i Spokojna.
Na dwóch pierwszych została już wykonana kanalizacja deszczowa, na ulicy Spokojnej prace przy nawierzchni dobiegają końca. W następnej kolejności wykonane zostaną krawężniki i nawierzchnia.
Co się tyczy ulicy Kąty, trwa projektowanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej łącznie z przepompowniami.
Zdecydowanie zmienił się wygląd ulicy Tomasza Michałka. Położone zostały
nowe chodniki i nawierzchnia asfaltowa,
powstała wygodna zatoka autobusowa.
Nie jest to wprawdzie nasza, miejska inwestycja lecz Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich, który prowadził remont drogi Leżajsk–Sokołów, ale z satysfakcją odnotowuję ten fakt.

spotkania
„Z Ekologią
na Ty 2009”

29 maja br. w Miejskim Centrum Kultury
w Leżajsku odbył się finał VII edycji konkursu „Z
Ekologią na Ty 2009 – zbieramy surowce wtórne chroniąc naturalne środowisko człowieka”.
Konkurs zorganizował Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku i Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Leżajsku. Podstawowym celem konkursu jest tworzenie trwałych
nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu,
co wpłynie na prawidłowe zagospodarowanie
odpadów w tym ich wykorzystanie. Ponadto
konkurs ma za zadanie wyróżnić szkoły zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży.

Ulica Boczna Moniuszki.

szych domach”. Organizatorzy na zakończenie
dnia przygotowali wyjście na Pływalnię Miejską
w Leżajsku. Drugi dzień rajdu obejmowało zwiedzanie Muzeum Ziemi Leżajskiej i prezentacja
filmu w MCK w Leżajsku. Uroczyste zakończenie Rajdu odbyło się w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku, gdzie nastąpiło wręczenie nagród dla szkół oraz gadżetów okazjonalnych dla
uczestników konkursu.
Ponadto wszystkie szkoły biorące udział
w konkursie otrzymały nagrody w postaci sprzętu sportowego. Wręczenia nagród dokonał prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.
w Leżajsku Stanisław Żołyniak wraz z kierownikiem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami
Franciszkiem Andresem.

Święto zdrowej
żywności

Ulica Polna

Ulica Spokojna

Zatoka autobusowa na ulicy Tomasza Michałka

Zaproszonych do konkursu było 38 szkół,
z czego udział wzięło 28 szkół, łącznie 5 tysięcy
uczniów z terenu 4 powiatów: rzeszowskiego,
leżajskiego, łańcuckiego, niżańskiego. Konkurs
obejmował zbiórkę surowców wtórnych (szkło,
tworzywa sztuczne, makulaturę, puszki po napojach i baterie). Miejski Zakład Komunalny dostarczył worki do zbiórki i po zgłoszeniu przez
szkołę odbierał surowce wtórne. W tegorocznym konkursie zebrano 50 040 kg surowców
wtórnych oraz 674 kg baterii.
W klasyfikacji ogólnej konkursu zwyciężyło Niepubliczne Gimnazjum w Dębnie (czek
na 1000 zł). Drugie miejsce zajęło Gimnazjum
w Łętowi sołectwo Majdan Łętowski (czek
na 800 zł), a trzecie Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa w Brzozie Królewskiej (czek na 600 zł).
Każda szkoła, która wzięła udział w zbiórce została nagrodzona. Delegacje szkół wyróżniających się w zbiórce wzięły udział w dwudniowym
rajdzie rowerowym, który odbył się w dniach
28–29 maja na trasie: Leżajsk–Ożanna–Dąbrowica–Leżajsk. W rajdzie uczestniczyło 100
osób. Program obejmował zwiedzanie sortowni surowców wtórnych – Bazy MZK Leżajsk oraz
kompostowni osadów ściekowych zlokalizowanej na Oczyszczalni Ścieków MZK Leżajsk, w celu
zapoznania się z funkcjonowaniem nowoczesnych systemów zagospodarowania odpadów.
Następnie złożono kwiaty na grobie Franciszka
Kyci na cmentarzu w Kuryłówce oraz zwiedzano
zalew i okolice Ożanny. Po rozgrywkach sportowych w Dąbrowicy uczestnicy powrócili do Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku, gdzie rozegrano turniej tenisa stołowego o puchar Burmistrza
Leżajska i Prezesa MZK Leżajsk. Uczniowie wraz
z opiekunami wzięli udział w szkoleniu na temat: „Ochrona środowiska rozpoczyna się w na-

(kp)

W dniach 20–24 kwietnia br. Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajka” w Leżajsku obchodziło „Tydzień zdrowej żywności”. Zachęcaliśmy w tym czasie dzieci oraz rodziców do
spożywania owoców, warzyw, przetworów
mlecznych i ograniczenia w swoim żywieniu słodyczy.
Zajęcia prowadzone w tym czasie przez nauczycielki ukierunkowane były na uświadomienie dzieciom, w jaki sposób należy dbać o własne zdrowie. Każdego dnia „wesołe warzywa”
(przebrane dzieci) prezentowały piosenki i zabawy o tematyce zdrowotnej. Sposobem na fajną i ciekawą zabawę były kukiełki-stworki wykonane z warzyw i owoców, układanie jadłospisów na dobry humor, wykonanie sałatki owocowo-warzywnej oraz zaprojektowanie plakatu
przez dzieci starsze zachęcającego wszystkich
do zdrowego odżywiania się. Pod koniec tygodnia odbył się kiermasz zdrowej żywności, na
którym rodzice mogli zakupić: „jabłuszko zdrowia”, soczki, jogurty a nawet wyhodowaną przez
dzieci rzeżuchę i szczypiorek. Mamy nadzieję,
że udało nam się zachęcić dzieci i rodziców do
zdrowego odżywiania.

(bmw)

Chcę być czysty,
chcę być zdrowy

W ramach realizacji programu zdrowotnego
i ubiegania się o nadanie certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie 25 marca br. w Przedszkolu Miejskim Nr 3 „BAJKA” w Leżajsku odbyła
się część artystyczna pt. „Chcę być czysty, chcę
być zdrowy”, którą zaprezentowały dzieci 4-letnie „Misie”.
Dzieci zaprezentowały wiersze, piosenki z tańcami, quizy o tematyce zdrowotnej, a wszystko
po to, aby lepiej zrozumieć konieczność jedzenia zdrowej żywności oraz przestrzegania nawyków higieniczno-zdrowotnych. Wszystkie dzieci
zdały test i otrzymały odznaki „Zdrowych Przedszkolaków”. Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy spotkania degustowali soczyste
koreczki owocowo-warzywne.

(bmw)



wywiad miesiąca
Rozmowa
ze Stanisławem Żołyniakiem
prezesem Miejskiego Zakładu
Komunalnego w Leżajsku
● Wszędzie, gdzie ucho przystawić,
słyszy się o ogólnoświatowym kryzysie
gospodarczym. Szefowie firm pomstują, zwalniają pracowników albo wysyłają ich na przymusowe urlopy bezpłatne, żeby jakoś przetrwać okres złej passy. Tymczasem w leżajskim MZK mówi się
o inwestycjach.
● Narzekanie w niczym nie pomoże. Przeczekiwanie też. Czasami trzeba iść pod wiatr,
zmagać się z trudnościami. I je pokonywać,
bo stagnacja to pierwszy krok do upadku.
● W MZK słowo „stagnacja” jest wykreślone ze słownika?
● Nie znamy go. I w swoich planach
nie bierzemy pod uwagę także słowa „kryzys”.
● I dlatego mimo wszystko prowadzicie inwestycje?
● Zaplanowaliśmy je znacznie wcześniej
i nie mamy zamiaru się wycofać. Pozwolenie
na rozbudowę i modernizację oczyszczalni
ścieków uzyskaliśmy w 2006 roku. W roku
ubiegłym – zgodnie z planem – rozpoczęliśmy stosowne działania.
● Od czego?
● Od części, która związana jest z gospodarką osadami. W latach 1993–95 przeprowadzona została ostatnia modernizacja i rozbudowa oczyszczalni. Upływ czasu spowodował, że w związku ze znaczącą zmianą parametrów ścieków jak również koniecznością
spełnienia nowych wymagań przy zrzucaniu ich do zbiornika, jakim jest rzeka, w naszym wypadku San, które obowiązywać będą
od roku 2010, przeprowadzenie modernizacji
naszej oczyszczalni stało się wręcz koniecznością. Ścieki są coraz gęstsze zarówno z gospodarstw domowych, jak i zakładów przemysłowych. Oszczędzanie wody powoduje, że te same zanieczyszczenia w mniejszej
ilości wody mają większe stężenie. Elementem, który znacząco pogarsza jakość ścieków a tym samym wymaga od nas bardziej
finezyjnych, kosztowniejszych sposobów
oczyszczania – jest coraz powszechniej stosowana chemia gospodarcza. Z jednej strony daje nam ona efekt „bielsze od bieli”, z drugiej – znacznie zwiększa koszty dla nas, dla
oczyszczalni, która w końcowej fazie ma te ładunki zrzucić do zbiornika otwartego. I musi
uwzględnić odpowiednie parametry.
Przy okazji uda się nam zwiększyć przepustowość naszej oczyszczalni. Jest to pewien sygnał dla potencjalnych inwestorów,
że mogą z tej rezerwy na oczyszczalni skorzystać. Odbieramy ścieki z Leżajska oraz Kuryłówki, spodziewamy się też ścieków ze Starego Miasta i Przychojca. Przewidujemy realizację inwestycji z większym rozmachem
od roku 2010 i ukończenie w roku 2012.
● Jeśli mówi się o inwestycjach, mówi
się też o pieniądzach. Czy MZK liczy
na wsparcie z unijnych dotacji?
● Wbrew pozorom nie jest to łatwe. Pieniędzy z tej puli jest dużo. Ale głównie dotyczą one budowy oczyszczalni ścieków typowo komunalnych. W naszym przypadku
jest to przewaga ścieków przemysłowych.
Poza tym, my nie budujemy lecz modernizujemy.
● Więc co poczniecie?
● Przyjęliśmy założenie, że cały zysk
z oczyszczalni przeznaczamy na inwestycje,
czyli modernizację tej oczyszczalni.



● I to wystarczy?
• Oczywiście, że nie. Dlatego dodatkowo
chcemy się wesprzeć kredytami. Szacujemy koszt tej inwestycji na około 20 milionów złotych. Jest to koszt nie do udźwignięcia przez firmę. A jednak absolutnie konieczny do poniesienia.
● Czy w tym tkwi źródło zmiany taryf
na wodę i ścieki?

Stanisław Żołyniak
● W propozycjach zawieramy element zysku, który przeznaczamy na realizację inwestycji. W tym roku proponowaliśmy wzrost
cen jeżeli chodzi o ścieki o 15 procent, radni obniżyli do 10 procent, a jeśli chodzi
o wodę, z poziomu 8 procent na 5 i 4 procent. Uważamy, że ta polityka musi być rewidowana z prostego powodu – że nie ma
fizycznej możliwości realizacji inwestycji
bez zysku. A przy takich cenach nie możemy o nim mówić.

wie zagospodarowane i oczyszczone zrzucone do rzeki.
Cieszymy się, że nowe technologie, w wielu wypadkach oprócz uzyskanego efektu,
będą mniej kosztochłonne. Zmiany w tym
zakresie spowodują, że odpowiedni efekt
uzyskamy mniejszym kosztem.
● Oczyszczalnia od pewnego czasu wykorzystuje osady, przerabiając je na nawóz, który cieszy się powodzeniem wśród
odbiorców.
● W tym celu dokupiliśmy trochę terenu,
chcemy zmodyfikować technologię, która
da efekt w sensie szybszego uzyskania nawozu, na który posiadamy certyfikat Ministerstwa Rolnictwa jako jedyni na Podkarpaciu. Dzisiaj produkujemy go w granicach
2,5 tysiąca ton rocznie. Zamierzamy tę produkcję podwoić. Osady z oczyszczalni stanowią 50 procent produkowanego kompostu. Pozostałe komponenty to zrębki, troty, liście, pyły tytoniowe, słoma. I odbiór
tych odpadów biodegradowalnych chcemy zwiększyć. Teraz ograniczamy ich przyjmowanie, bo nie mamy jeszcze odpowiednio przygotowanej linii technologicznej.
Ale mam nadzieję, że jest to tylko kwestia
czasu.
● Czy z tego nawozu korzystają rolnicy?
● Jest odbierany „na pniu”. Obornik stosowany od wieków, ale tak naprawdę nikt
nie zna jego składu, dobrych i złych stron.
My na nasz nawóz mamy certyfikat. Podlegamy kontroli Państwowej Inspekcji Nawozowej. Jeśli nie utrzymamy parametrów, możemy go stracić.
● Prowadzone inwestycje przez MZK
dotyczą tylko oczyszczalni ścieków? MZK
ma wszakże też bazę zbiórki surowców
wtórnych. Tam nie przydałyby się jakieś
udogodnienia?
● Ależ, oczywiście. Na przykład przy tej
ilości makulatury, jaką zbieramy, będziemy musieli zamontować choćby mini li-

Rozbudowa

● Ale mieszkańcom czy przedsiębiorcom z Leżajska te ceny wydają się zbyt
wysokie.
● Bo nie znają innych. Jesteśmy najtańsi w rejonie Podkarpacia! Cena łączna
za wodę i ścieki, to 5,41 zł za 1 m 3. Poza
tym wszyscy wprowadzają zmianę taryf od stycznia. My stosując przesunięcie
czasowe o pół roku później czyli dopiero
od lipca, przede wszystkim dajemy efekt
tego, co rzeczywiście już na rynku zaistniało od nowego roku. Podam parę przykładów stawek za odbiór wody i ścieków:
Mielec – 6,83 zł, Ropczyce – 6,30 zł, Kolbuszowa – 5,57 zł,. Przeworsk – 6,14 zł, Krosno – 6,01 zł, Jarosław – 7,55 zł. Są gminy,
które dopłacają z budżetu i przez to obniżają ceny dla odbiorców. Tak jest na przykład w Sokołowie, gdzie mieszkańcy płacą
4,51 zł, ale miasto dopłaca do każdego metra sześciennego 92 grosze. Ale w Strzyżowie mimo dofinansowania mieszkańcy płacą – 5,56 zł.
A nasza inwestycja jest nieunikniona. Musimy ją zrobić. Zaczęliśmy ją realizować i będziemy kontynuować. Musimy znaleźć sposób na jej sfinansowanie, żeby dać gwarancje naszym partnerom, którym obiecaliśmy,
że będą mogli swoje ścieki o określonych
parametrach zrzucać do naszej oczyszczalni, mając gwarancję, że zostaną one właści-

nię, bo ręcznie nie da się już jej posortować.
I w tym roku to zostanie zrobione.
● MZK w Leżajsku propaguje i prowadzi od kilkunastu lat selektywną zbiórkę odpadów. Rokrocznie na ogólnopolskim forum zbiera laury. Ostatnio coraz częściej się słyszy o tym, że to działanie nie ma sensu, bo nie ma chętnych
na odbiór wyselekcjonowanych odpadów. Co dalej?
● Nadal warto zajmować się selektywną
zbiórką surowców wtórnych. To, czego dokonaliśmy przez tych kilkanaście lat, przynosi dzisiaj efekty. Ludzie przyzwyczaili się
do segregowania odpadów. Nie chcemy
tego zaniechać, czego przykładem jest to,
że zorganizowaliśmy 7 edycję konkursu „Z
ekologią na ty”, w której brało udział ponad 5 tysięcy młodzieży ze szkół Podkarpacia. I uznaliśmy, że kolejna 8. edycja zostanie ogłoszona we wrześniu tego roku.
Są podejmowane działania na poziomie
rządowym oraz Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, której jesteśmy członkiem,
i innych instytucji. Mam nadzieję, że sytuacja ulegnie zmianie na korzyść tych, którzy dbają o ochronę naszego środowiska
naturalnego.
● Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka

dzień za dniem
Klub Honorowych
Dawców Krwi w Leżajsku
24 kwietnia br. reaktywowany został w
Leżajsku Klub Honorowych Dawców Krwi
PCK. Stowarzyszenie propaguje i organizuje w naszym mieście honorowe oddawanie krwi. Stanowi to główny cel jego działalności.
Klub powstał z inicjatywy leżajskich honorowych krwiodawców i prezesa Zarządu Rejonowego PCK Andrzeja Kłaka. Na pierwszym założycielskim zebraniu ukonstytuował się zarząd. Prezesem została Ewa Trojan, wiceprezesem Jerzy
Murdzia, sekretarzem Tomasz Krawczyk, skarbnikiem Stanisław Jaworski, członkami: Sławomir
Bojko, Wojciech Olech, Jerzy Michalak, Stanisław
Majkut, Arkadiusz Feter i Mariusz Nazar.

Delegaci na Konferencję Rejonową HDK PCK. Od
lewej: Ewa Trojan, Jerzy Murdzia, Stanisław Jaworski i Tomasz Krawczyk.

Członkom HDK PCK zależy na propagowaniu idei honorowego oddawania krwi,
ratującej ludzkie życie, pozyskaniu większej liczby dawców oraz przywróceniu niektórych przywilejów, jak choćby takich, by
mogli bez czekania w kolejce dostać się do
lekarza czy kupić leki w aptece.

Krwiodawcy z ZST

(am)

Jednym z wielu działań prowadzonych przez
Szkolne Kluby Honorowych Dawców Krwi jest
propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, które ma w swoim założeniu bezinteresowne oddanie własnej krwi dla ratowania życia drugiego człowieka.

Od lewej: Damian Półtorak i Adam Słomiany
z trofeami Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”.

W tym roku szkolnym Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku wziął
udział w VI Edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz
Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”.

Konkurs trwał od 1 września 2008 roku do 31
marca 2009 r. Przystąpiło do niego 708 szkół
i uczelni z terenu Polski. Przeprowadzony był
w trzech kategoriach: • szkoły ponadgimnazjalne, w których uczestniczyło 649 szkół, • szkoły policealne i pomaturalne – 14 oraz • uczelnie wyższe – 45. Ogółem pozyskano 26 136,820 litrów
krwi od 45 408 uczniów i 7 059 studentów.
Podczas trwania Turnieju 454 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku oddało
230,562 litrów krwi, zajmując II miejsce w Polsce za największą ilość pozyskanej krwi. Wspaniała postawa uczniów, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa, jest godne
uznania i zasługuje na szczególne wyróżnienie.
Oddając krew, uratowali życie.
* * *
W roku szkolnym 2008/2009 Podkarpacki Kurator Oświaty wspólnie z Wojewódzkim Koordynatorem Szkół Promujących Zdrowie, Podkarpackim Zarządem Okręgowym PCK, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Rzeszowie realizował program popularyzacji
krwiodawstwa wśród młodzieży województwa
podkarpackiego.
W czasie podsumowania programu 7 kwietnia 2009 r. w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie zostały uroczyście wręczone „Świadectwa dojrzałości społecznej” dla około 1847
uczniów z 64 szkół. Uczniowie Zespołu Szkół
Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku odebrali 184 świadectwa zajmując I miejsce w województwie podkarpackim.

Adam Słomiany

Ludzie z pasją

21 maja br. w Gimnazjum Miejskim w Leżajsku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu
„Ludzie z pasją”. Tym razem w bibliotece szkolnej gościła pani Zofia Turosz – złota medalistka Olimpiady Seniorów w San Antonio, srebrna medalistka i pierwsza reprezentantka Polski
na Mistrzostwach Europy w Malmö, wielokrotna
maratonka, uczestniczka wytrzymałościowych
biegów na 100 km w Koszycach i Kaliszu. Słynna biegaczka jest babcią naszej byłej uczennicy
– Iwony Turosz, która przekazała jej zaproszenie
do leżajskiego gimnazjum od uczniów i nauczycieli – bibliotekarzy: M. Motor i B. Zygmunt.

Pani Zofia Turosz przybyła do biblioteki godzinę wcześniej, co okazało się bardzo potrzebne, albowiem przywiozła wiele pamiątek z licznych imprez sportowych i trzeba było je wyeksponować, aby były dostępne dla uczestników spotkania. Gdy już wszyscy zebrali się w
sali audiowizualnej, a biegaczkę powitał Władysław Pyż – dyrektor gimnazjum, pani Zofia
rozpoczęła swoje opowieści. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali o jej licznych zwycięstwach w biegach w wielu krajach Europy i Stanach Zjednoczonych. Z podziwem patrzyli na

wspaniałe trofea tej niezwykle skromnej kobiety, która chętniej opowiadała o treningach
i biegach niż o medalach. Dwa z nich podarowała dla zwycięzców szkolnych zawodów w biegach. Oprócz medali zostawiła w bibliotece kilka
plakatów oraz koszulkę, w której biegła w jednym z maratonów. Jeszcze długo po spotkaniu
uczniowie stali w kolejce po autografy i oglądali wystawkę pamiątek. Niektórzy od razu wypożyczyli książkę o życiu biegaczki „Urodziłam się,
by biegać”. Ukazana jest w niej historia kobiety
zwyczajnej, a pomimo to niezwykłej, która należycie wykorzystała otrzymaną od losu szansę. Swoją sportowo – życiową postawą obaliła
wszelkie stereotypy, że osoba starsza i niepełnosprawna sobie nie poradzi. Stanowi wzór do naśladownictwa dla młodzieży i jednocześnie dowodzi, że sport to swoista recepta na zdrowie
dla ludzi słabszych, schorowanych i starszych,
bo (jak twierdzi) człowiek ma tyle lat, jak młode
duchem jest jego serce, a nie metryka.
Po raz kolejny gość spotkań z pasją utwierdził
młodych ludzi w przekonaniu, że warto mieć
swoją pasję, bo wtedy można ciekawie przejść
przez życie.

(bmz)

Ogólnopolska kampania
społeczno-edukacyjna
„Wróć bez HIV”
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Leżajsku przypomina, że kampania profilaktyki zakażeń HIV w roku 2009 przebiega pod hasłem „Wróć bez HIV”.
W Polsce główną drogę zakażeń HIV stanowią obecnie ryzykowne zachowania seksualne.
Najczęściej zakażają się osoby młode, w wieku
od 18 do 39 lat. Dlatego też kampania jest skierowana przede wszystkim do osób młodych
i aktywnych seksualnie – żyjących w związkach
formalnych, nieformalnych i nie posiadających
stałego partnera. Osoby młode są też najbardziej mobilne.
Jak wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego, najliczniejszą grupę osób wyjeżdżających z Polski na co najmniej 2 miesiące, stanowią osoby pomiędzy 18 a 35 rokiem życia, stanu
wolnego, mające co najmniej średnie wykształcenie i wyjeżdżające zarówno w celach zarobkowych (ponad 80 proc.), jak i turystycznych. Grupę tę charakteryzuje duża aktywność seksualna
i gotowość do poszukiwania lub zmiany partnera seksualnego. Często wyjazd oznacza rozłąkę
ze stałym partnerem. Przekazy kampanii są skierowane także do osób przemieszczających się
na terenie kraju.
Głównym celem kampanii jest uświadomienie ludziom wyjeżdżającym do pracy lub w celach turystycznych, że nierozważne zachowania
i kontakty seksualne mogą prowadzić do zakażenia.
Obecnie większość zakażonych to osoby heteroseksualne, zacierają się różnice płci, liczba
zakażonych kobiet dorównuje mężczyznom.
I choć wydłuża się okres życia osób zakażonych
– systematycznie leczonych, to jednak wciąż
jest to choroba śmiertelna.
Zmniejszenie liczby nowych zakażeń HIV drogą kontaktów seksualnych i promowanie robienia testu na HIV, będzie dobrym efektem tegorocznej akcji.
Łączmy nasze wspólne działania, a zwielokrotnimy efekty.



po dzwonku

Wyniki konkursów przedmiotowych
15 maja br. w Szkole Podstawowej nr 3
dla uczniów leżajskich szkół podstawowych odbył się międzyszkolny konkurs
wiedzy o Leżajsku pod nazwą „Leżajsk –
moja mała ojczyzna”. Wzięło w nim udział
38 uczniów.
W składzie komisji byli: Barbara Koszmider (przewodnicząca), Krystyna Goździewska, Krystyna Pliszka. Po sprawdzeniu prac
i podliczeniu punktów ogłoszono wyniki.
Laureatami zostali: Marcin Zagaja (SP 3), Bartłomiej Goździewski (SP 1), Weronika Hejda
(SP 1), Michalina Dudek (SP 2), Adrianna Sobuś (SP 3), Julia Świąder (SP 3), Aleksandra
Bobowska (SP 2), Łukasz Wojtyna (SP 1) i Iga
Konior (SP 2). Wyróżnienia otrzymali: Mateusz Bździuch (SP 1), Maciej Jakucki (SP 2),
Anna Miś (SP 3), Dominika Portka (SP 2), Katarzyna Sarzyńska (SP 3), Bartłomiej Strażan
(SP 1), Krzysztof Urbanik (SP 3), Agnieszka
Zajączkowska (SP 1) i Adrianna Żak (SP 2).
* * *
20 maja br. w Szkole Podstawowej
nr 2 w Leżajsku odbył się „Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej”. Wzięło w nim
udział 27 uczniów z miejskich szkół podstawowych.
O wynikach konkursu decydowała komisja: Krystyna Pliszka (przewodnicząca), Krystyna Goździewska i Barbara Koszmider.
Laureatami konkursu zostali: Michalina
Dudek (SP 2), Bartłomiej Goździewski (SP 1),
Marcin Zagaja (SP 3), Radosław Klocek (SP
2), Krystian Golec (SP 1) i Marcin Baj (SP 3).
Wyróżnienia otrzymali: Filip Gąsiorek (SP 2),
Maciej Jakucki (SP 2), Aleksandra Dąbek (SP
1), Katarzyna Sarzyńska (SP 3), Gerard Terech
(SP 2), Karol Chrząstek (SP 1), Adam Moczarski (SP 1), Adrianna Sobuś (SP 3) i Kinga Surma (SP 3).
* * *
27 maja br. w Szkole Podstawowej nr 3
w Leżajsku odbył się finał międzyszkolnego konkursu „Ortograficzna Corrida
2009”. Wzięło w nim udział 50 uczniów
z lezajskich szkół podstawowych.
Prace oceniała komisja w składzie: Janusz
Orłowski (przewodniczący), Małgorzata Kowalska i Elżbieta Piechota.
Laureatami konkursu zostali: Aleksandra
Tutka (SP 3), Klaudia Dziuba (SP 1), Małgorzata Rutowicz (SP 2), Magdalena Stefańska
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(SP 2), Karolina Olechowska (SP 2), Katarzyna Pietruszka (SP 2), Iga Konior (SP 2), Justyna Kojder (SP 2), Maciej Wiatrowicz (SP 3),
Gabriela Kanias (SP 3), Bartłomiej Klocek (SP
3) i Andrzej Brudniak (SP 3).
* * *
1 czerwca br. w Szkole Podstawowej
nr 2 w Leżajsku odbył się II (międzyszkolny) etap konkursu przyrodniczego, w którym uczestniczyło 23 uczniów.
Komisja w składzie: Marta Halewska, Alicja Chmura i Krystyna Goździewska oceniła
prace i wyłoniła najlepszych.
Laureatami zostali następujący uczniowie:
I miejsce – Kamil Wylaź (SP 2) i Marcin Zagaja (SP 3), II miejsce – Radosław Klocek (SP
2), III miejsce – Aleksandra Kryla (SP 2) i Iga
Konior (SP 2), wyróżnienie: Dominika Portka (SP 2), Aneta Bauer (SP 2), Michalina Dudek (SP 2) i Gerard Terech (SP 2).
* * *
3 czerwca br. w Szkole Podstawowej
nr 2 przeprowadzono finałowy etap cyklicznej imprezy edukacyjnej pod nazwą Konkurs Języka Angielskiego dla Szkół
Podstawowych w Leżajsku, w którym wzięło udział 21 uczniów.
Międzyszkolna Komisja Konkursowa
w składzie: Józef Rzeszutko (przewodniczący), Maciej Peszko, Bogusław Wiącek uznała,
że laureatami Konkursu zostali: Karol Chrząstek (SP 1), Małgorzata Rutowicz (SP 2), Anita
Goch (SP 3), Łukasz Urbański (SP 1), Marcin
Stopyra (SP 3). Tytuł finalisty Konkursu Języka
Angielskiego dla Szkół Podstawowych w Leżajsku uzyskali: Marcin Zagaja (SP 3), Bartłomiej Klocek (SP 3), Radosław Sulikowski (SP
3), Magdalena Czarniecka (SP 2), Adrianna
Sobuś (SP 3), Kamil Wylaź (SP 2).
* * *
5 czerwca br. w Szkole Podstawowej
nr 1 odbył się finał międzyszkolnego konkursu „Mistrz ortografii”. Wzięło w nim
udział 36 uczniów z leżajskich szkół podstawowych.
Prace oceniała komisja w składzie: Maria
Lizak (przewodnicząca), Grażyna Miłobóg
i Zofia Zagaja.
Laureatami zostali: Piotr Zagaja (SP 3),
Marta Majcherczyk (SP 1) i Karol Żyguła (SP
1). Wyróżnienia otrzymali: Weronika Kiełbowicz i Jakub Góral (oboje z SP 2).

Zakończyła się II edycja konkursu „Talent Roku”, ogłoszonego po raz pierwszy w ubiegłym roku szkolnym przez
Burmistrza Leżajska Tadeusza Trębacza.
Jest to konkurs skierowany do najzdolniejszych uczniów leżajskich szkół miejskich, którzy nie tylko wyróżniają się znakomitymi wynikami w nauce, ale również
posiadają zainteresowania daleko wykraczające poza szkolne wymagania.
Cele konkursu zapisane w regulaminie
to: promocja najzdolniejszych uczniów, wyzwalanie u młodego człowieka możliwości
twórczych, tworzenie pozytywnych wzorów
do naśladowania, docenieni zasług i dokonań uczniów, prezentacja dorobku uczestników konkursu, wymiana doświadczeń.

Talent

Marcin Zagaja odbiera czek i statuetkę.

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.
Laureata konkursu wybiera kapituła,
w której skład wchodzą: przedstawiciel Kuratora Oświaty w Rzeszowie, reprezentant
Burmistrza Leżajska oraz przedstawiciele leżajskich szkół podstawowych i gimnazjum.
Nagrodą jest tytuł „Talent Roku”, specjalnie
na tę okoliczność zaprojektowana statuetka „Młody Talent” oraz nagroda pieniężna
w wysokości 2000 złotych.
W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło
5 wniosków: 3 ze szkół podstawowych i 2
z gimnazjum. Po analizie złożonych wniosków i regulaminowych głosowaniach Kapituła konkursu postanowiła ostatecznie
oprócz wybrania zwycięzcy przyznać jeszcze trzy wyróżnienia.
Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu i zdobywcą tytułu „Talent Roku” został
uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku
Marcin Zagaja. Wyróżnienia zdobyli: Katarzyna Burda ze Szkoły Podstawowej nr 1,

Aleksandra Motor ze Szkoły Podstawowej
nr 2 i Damian Rogowski z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku.
15 czerwca br. w Szkole Podstawowej
nr 1 odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu Talent Roku oraz
międzyszkolnych konkursów przedmiotowych. Nagrody wręczali: starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Henryk
Rogus, Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz
i zastępca burmistrza Piotr Urban.
Laureat prestiżowej nagrody w konkursie
„Talent Roku” – Marcin Zagaja, któremu towarzyszyli rodzice: Zofia i Władysław Zagajowie,
trzymając w ręce statuetkę – trofeum konkursu opowiedział o swoich zainteresowaniach
i sukcesach w wielu konkursach przedmioto-

Piosenki w różnych językach

Muzyka od pradawnych czasów uważana była za swoistą wartość w procesie wychowania człowieka. O tym, że ma ona ogromne znaczenie w procesie wychowawczo-dydaktycznym nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Pitagoras twierdził na przykład,
że uprawianie muzyki może zapewnić człowiekowi harmonię wewnętrzną, prowadzić
duszę do cnoty i doskonalić naturę ludzką. Piosenka jako środek dydaktyczny jest chętnie i często wykorzystywana także w nauczaniu języków obcych wśród młodzieży, gdyż
jest ona integralną częścią życia młodych ludzi i ich subkultury.

Roku

Marcin Zagaja z bratem i rodzicami.

wych oraz o planach na najbliższą przyszłość.
Przyznał, ze lubi wszystkie przedmioty i lubi
się uczyć, ale największym zamiłowaniem
darzy matematykę i przyrodę. Lubi też języki obce. Angielskiego uczy się w szkole i dodatkowo poza nią. Jest redaktorem szkolnej
gazetki „Guzik” dzięki swej wychowawczyni
Jolancie Saneckiej, która rozbudziła w nim
zainteresowanie tą formą przekazu, z radością też bierze udział w akademiach i przedstawieniach teatralnych w szkole i poza nią.
Jest również bardzo aktywny w dziedzinie
sportu – pływa, gra w szkolnej drużynie siatkówki, jeździ na rowerze.
Na początku roku szkolnego wyznaczył
sobie trzy cele. Pierwszym było uzyskanie
jak najwyższej średniej w szkole, drugim
uzyskanie tytułu laureata kuratoryjnego
konkursu i wreszcie trzecim, do którego głośno nie chciał się przyznać, było uzyskanie
tytułu „Talent Roku”. Marcin Zagaja wszystkie
te trzy cele osiągnął!
Otrzymał zasłużony tytuł i statuetkę oraz
czek na 2000 złotych. Pieniądze te zamierza
przeznaczyć na naukę gry na gitarze oraz naukę kolejnego języka obcego – niemieckiego
lub francuskiego. Decyzję podejmie zapewne
w czasie w pełni zasłużonych wakacji.

(bwl)

Stąd też przed czterema laty w Zespole
Języków Obcych w ZST w Leżajsku zrodził
się pomysł, by zorganizować I Międzyszkolny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej. Konkurs
zyskał dużą popularność wśród uczniów
i na stałe wpisał się w kalendarz imprez
szkolnych. W tym roku Festiwal odbył się 22
kwietnia 2009 w Młodzieżowym Centrum
Kultury w Leżajsku.
Uroczystego otwarcia IV Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej Leżajsk 2009 dokonali wicedyrektor Zespołu
Szkół Technicznych w Leżajsku Jan Buszta,
zastępca burmistrza Leżajska Piotr Urban
oraz przewodnicząca Zespołu Języków Obcych w ZST Małgorzata Jakubowska i nauczyciel języka angielskiego Artur Pęcak.
Następnie głos przekazano uczniom klasy
maturalnej Łukaszowi Grabowskiemu oraz
Pawłowi Hrynkiewiczowi, którzy przejęli rolę
konferansjerów konkursu.
W Festiwalu wzięło udział 14 solistów i 5
duetów z pięciu szkół średnich województwa podkarpackiego. Były to: Zespół Szkół
Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Nowej Sarzynie, Zespół Szkół nr 2 im.
Jana Kochanowskiego i I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie oraz Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku.
W tym roku uczniowie wykonywali piosenki w języku angielskim, rosyjskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim. Zaskakujący jest fakt, że w repertuarze przeważały
utwory w języku rosyjskim, co może świadczyć o wciąż rosnącej popularności tego języka wśród uczniów. Piosenki rosyjskie urzekały melodyjnością i oryginalnością wykonania. Inne charakteryzowały się siłą wyrazu i pomysłowością prezentacji. Większość
uczestników użyła akompaniamentu z płyty,
znaleźli się jednak i tacy, którzy grali na własnych instrumentach. W tematyce utworów
dominował wątek miłosny, tęsknota za ukochanym i nieszczęśliwa miłość.
Niektórzy artyści oprócz wykonywanych
piosenek zadbali o uatrakcynienie swojego

występu. Treść utworów urozmaicona została tańcem lub też wymyślnymi rekwizytami, co skupiało uwagę widzów i wpłynęło
na niepowtarzalność całego widowiska.
Występy oceniane były przez surowe jury
w składzie: przewodniczący pan Stanisław
Jaworski, dyrektor Szkoły Muzycznej w Leżajsku oraz członkowie, nauczyciele ze zgłoszonych szkół: Joanna Maj (ZSL w Leżajsku),
Marzena Idzik (I LO w Łańcucie), Magdalena
Styś-Litwin (ZS nr 2 w Łańcucie), Małgorzata Pieniążek (ZST w Leżajsku), oraz Aleksander Dubiel (ZS w Nowej Sarzynie).
Nagrody przyznawane były w kategoriach Duety i Soliści. Przewidziano także Nagrodę Publiczności oraz wyróżnienia.
Po dokładnym przeanalizowaniu interpretacji utworów, wrażenia artystycznego oraz
poprawności językowej prezentowanych
piosenek przyznano następujące nagrody:
I miejsce w kategorii Soliści otrzymała Martyna Paluch z ZS nr 2 im. I. Łukasiewicza w Nowej Sarzynie, która zdobyła największą sympatię widowni, otrzymując także Nagrodę Publiczności. II miejsce w kategorii Soliści otrzymała Aleksandra Hawro
z ZS im. I. Łukasiewicza w Nowej Sarzynie.
III miejsce w kategorii Soliści otrzymała Sylwia Łyko z ZS im. I. Łukasiewicza w Nowej
Sarzynie.
W kategorii Duety natomiast zamiast
przewidzianych trzech nagród przyznano
tylko jedną II nagrodę, którą otrzymały Ewelina Wiatr i Paulina Wolan z ZSL w Leżajsku, oraz jedno wyróżnienie dla Małgorzaty Obary i Dominiki Słomiany z ZSL w Leżajsku.
W kategorii Soliści wyróżniono Edytę
Korzystkę z ZS nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie oraz Dominikę Markowską
z I LO im. H. Sienkiewicza w Łańcucie. Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane
przez Urząd Miejski oraz Starostwo Powiatowe w Leżajsku, jak również przez Radę Rodziców działającą przy ZST w Leżajsku.
Aplauz publiczności, oryginalność wykonań i aranżacji piosenek stanowi zachętę dla
organizatorów oraz opiekunów wykonawców do podjęcia trudu organizacji kolejnego Festiwalu w przyszłym roku.
Zespół Języków Obcych składa gorące
podziękowania Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych, Urzędowi Miejskiemu, Starostwu
Powiatowemu oraz Marii Horoszko – dyrektor MCK w Leżajsku za pomoc w organizacji całego przedsięwzięcia, które przyczynia
się do popularyzowania nauczania języków
obcych w naszym regionie.

Małgorzata Pieniążek,
Joanna Stępień
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spotkania
Jedną z ważniejszych imprez kulturalnych w roku, organizowanych przez
Urząd Miejski w Leżajsku Dni Leżajska.
Tegoroczne Dni trwały od 29 do 31 maja.
Mimo złej pogody były udane, chociaż
z niektórych punktów programu trzeba
było zrezygnować.
Miała je rozpocząć w piątek, 29 maja, parada przebierańców, ale ulewny deszcz popsuł
szyki. Wszystkie zaplanowane imprezy zostały przeniesione z placu przed Gimnazjum
Miejskim do Miejskiego Centrum Kultury.
Klucze do bram miasta z rąk burmistrza
Tadeusza Trębacza i jego zastępcy Piotra
Urbana odebrali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3.

Tradycyjnie przeprowadzone zostały
konkursy: „Najciekawszy strój – przebranie”
i „Każdy śpiewać może”. Dodatkowym wydarzeniem Dni w tym roku był finał powiatowego konkursu „Z ekologią na Ty”, organizowanego od kilku lat przez Miejski Zakład Komunalny. Cenne nagrody ufundowane zostały przez MZK. Wręczaniu ich towarzyszyli szczudlarze ze Stalowej Woli, którzy później w atrium tanecznym MDK uczyli chętnych sztuki chodzenia na szczudłach. Uwagę
melomanów skupiły koncerty uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku oraz występ Mateusza Kozyry, abiturienta PSM II st. Łańcuckiego Towarzystwa
Muzycznego. Po południu na scenie MDK
pojawiły się znane w Leżajsku zespoły „Ziemia Leżajska” z Zespołu Szkół Technicznych
i Szkoły Podstawowej nr 3 oraz wokalny zespół „Pierniczki” ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Leżajsku.
Piątkowy wieczór zakończyło „Karaoke”
czyli wspólne śpiewanie, w którym prym
wiedli pracownicy i członkowie zespołów
MCK.
W sobotę w MCK rozegrany został turniej
w rzucie do tarczy „Dart”. Kolejny raz puchar
trafił w ręce Leżajszczanina – tym razem Michała Tokarza.
Po południu zaczęło się przejaśniać,
deszcz ustał, pojawiły się promienie słońca. Przeniesiono się na estradę ustawioną
na placu Gimnazjum Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Najpierw za-
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Dni Leżajska 2009

prezentowały się zespoły wokalno-muzyczne z zaprzyjaźnionych miejscowości: z Krakowa, Jeżowego i Lubaczowa, a wraz z nastaniem wieczoru na scenie pojawił się lokalny zespół wokalno-muzyczny „Medium”,
który do pierwszej w nocy bawił festynowych gości.
Niedziela rozpoczęła się na stadionie
od uhonorowania członków leżajskiego klubu sportowego „Pogoń”, który obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia. Odegrano hejnał
miasta, wystąpiły marżonetki z Brzózy Kró-

lewskiej, rozegrany został mecz old-boyów
Pogoni Leżajsk i Unii Nowa Sarzyna. Potem,
w przerwie meczu ligowego pomiędzy Pogonią Leżajsk i Rzemieślnikiem Pilzno burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz wręczył listy gratulacyjne prezesowi klubu „Pogoń”
Andreasowi Wielosinskiemu oraz wieloletnim działaczom, między innymi Kazimierzowi Kuźniarowi, który wraz z Jackiem Juchą
spisał historię leżajskiego klubu sportowego. Książka wydana została z okazji 60-lecia
„Pogoni”.

Nad bezpieczeństwem imprez sportowych czuwały służby medyczne, policja
i straż miejska za co serdecznie dziękuję
za okazaną pomoc w bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniu zawodów ulicznych
i plenerowych.

Wojciech Surma

Sapmi znaczy
Laponia
Na estradzie ustawionej na placu Gimnazjum Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji też wiele się działo. Wprawdzie koncert zespołów MCK z okazji 35-lecia leżajskiego domu kultury ze względu
na nie sprzyjającą aurę został odwołany,
ale licznie zebrani mieszkańcy Leżajska i goście mogli obejrzeć występ zespołu „Meritum” i pokaz capoeira w wykonaniu „Unicar” z Rzeszowa, który bardzo się podobał.
Były też liczne kiermasze smakołyków i rękodzieła ludowego, występ zespołu „Ale-Babki”, a także ściana wspinaczkowa i miasteczko strzeleckie zorganizowane przez leżajską
Jednostkę Strzelecką.

Niedzielny wieczór a tym samym Dni Leżajska zakończył występ zespołu „Wańka
Wstańka”, który jednak nie wzbudził takiego aplauzu jak koncert zespołu „Boney M.”
I tak Dni Leżajska 2009 przeszły do historii.
Sponsorzy: Browar Leżajsk – Oficjalny
Sponsor Imprezy, Kredyt Bank S. A., Miejski
Zakład Komunalny w Leżajsku, BMF Polska
Sp. z o.o., Zakład Przetwórstwa OwocowoWarzywnego HORTINO w Leżajsku Sp. z o.o.,
Podkarpacki Bank Spółdzielczy.

(bwl)

Zdjęcia: Ryszard Węglarz

Dni Sportu i Rekreacji
2009 „Dni Leżajska”
Zakończony tydzień sportu i rekreacji, poprzedzający obchody Dni Leżajska był czasem, w którym odbyło się ponad 20 różnych
imprez sportowych i rekreacyjnych dla młodzieży z naszego miasta, ale także i całej Polski, ponieważ niektóre zawody sportowe
miały rangę ogólnopolską, jak: I Otwarty
Turniej Karate Kyokushin, Turniej Szachowy
oraz Rozgrywki w Piłce Siatkowej.

Bardzo podobał się wszystkim pokaz
mody „Art.-Rec”, który przygotowały Marta
Zdeb i Bożena Zygmunt. Kreacje stworzone z materiałów przeznaczonych do recyklingu prezentowały uczennice Gimnazjum
Miejskiego. W niedzielę podsumowany został też Tydzień Sportu – były to liczne imprezy sportowe towarzyszące obchodom
Dni Leżajska. Na estradzie burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz i zastępca burmistrza
Piotr Urban wręczyli zwycięzcom turniejów w różnych dyscyplinach sportu puchary i dyplomy.
Młodzież oddała władzom Leżajska klucze
do bram miasta.

Wystawę pod taką nazwą można było
obejrzeć w dniach 25-30 maja br. w Muzeum
Ziemi Leżajskiej. Na wernisaż przybyli zaproszeni goście ze Szwecji Klas Hallman – wicestarosta prowincji Härjedalen, Cecylia Persson – aktorka, Toamma Dorra i Bente Stinnerbom reprezentujący kulturę Laponii. Ekspozycja składała się z fotogramów oraz eksponatów pokazujących historię i życie Lapończyków. Podczas wernisażu pokaz przyśpiewek „Jojków lapońskich” zaprezentowała Cecylia Persson.

Wielkie słowa podziękowania pragnę złożyć wszystkim nauczycielom którzy byli zaangażowania w przygotowanie zawodów
w szkołach i na boiskach sportowych. Podziękowania kieruję do kolegi Darka Burdy
Prezesa Leżajskiego Klubu Karate Kyokushin
za organizację zawodów i gratuluję zwycięstwa w ogólnej punktacji turnieju.
W rozgrywkach i współzawodnictwie
wzięło udział ponad 1500 osób, dziękuję
wszystkich zawodniczkom i zawodnikom,
którzy uczestniczyli w Dniach Sportu i Rekreacji 2009 r.

Goście ze Szwecji bawili w Leżajsku kilka dni.
Spotkali się z Burmistrzem Leżajska i Starostą Leżajskim oraz uczniami Szkół Podstawowych nr 1 i 3, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego a także Przedszkola
Miejskiego „Promyczek”. Podczas Dni Leżajska dali na estradzie udany występ.
* * *
W dniach od 24 maja do 6 czerwca br.
po raz pierwszy w Kawiarnio-Herbaciarni „ELIZA” w Leżajsku pokazano fragment
szwedzkiej wystawy leżajskiego artysty Eligiusza Szuty (malarstwo olejne).
Dzięki uprzejmości Elżbiety Moskal, właścicielki „Elizy” otworzyła się możliwość zaprezentowania wystawy malarskiej w połączeniu z efektownym miejscem oraz degustacją kawy, herbaty czy gorącej czekolady.
Wystawa nosiła tytuł „Złapana chwila”, która składała się z obrazów olejnych, ukazujących uchwycone momenty życia przez przyjaciół artysty. Był też pierwszy raz prezentowany publicznie obraz ukazujący dawny Leżajski rynek „W cieniu ratuszowej wieży”, którego reprodukcje można kupić w księgarni
„Klasyczna” i Centrum Informacji Turystycznej w Leżajsku.
Na wernisażu między innymi obecni byli
goście ze Szwecji. Klas Hallman wręczył właścicielce „Elizy” mosiężną statuetkę prowincji „Lilię Härjedalen”.
Ekspozycję obejrzało sporo osób, bardzo
pozytywnie mieszkańcy Leżajska ocenili pomysł urządzania wystaw w tym miejscu.

(es)

13

informator urzędowy
Sprawozdanie
z XXVII sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku
W 5 czerwca 2009 r. odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej, na której Rada obradowała już w pełnym, 15 osobowym składzie, uzupełnionym w wyborach przeprowadzonych 17 maja br. w Okręgu Wyborczym Nr 5. Nowym radnym został wybrany Bogusław Kulpa, który przed przystąpieniem do wykonywania mandatu złożył przed Radą
uroczyste ślubowanie w brzmieniu określonym ustawą.

ty 900 000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i wystawienia weksla in
blanco dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków.
• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 r. – Rada dokonała zmiany w zakresie zaplanowanych do realizacji
w 2009 r. dochodów i wydatków budżetowych oraz ustaliła limity wydatków w latach 2009–2011 wynikające z uchwalonego wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2

wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zgodnie z uchwalonym budżetem Rada postanowiła zaciągnąć w 2009 r. długoterminowy
kredyt w zaplanowanej kwocie 2 400 000 zł,
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu następować będzie w latach: 2010 – 100 000 zł,
2011 – 500 000 zł, 2012 – 900 000 zł, 2013 –
900 000 zł. Bankową obsługę kredytu prowadził będzie bank wyłoniony w drodze stawy Prawo zamówień publicznych.

Bogusław Kulpa

Głosowanie

Wojciech Tokarz

Następnie Burmistrz Miasta i jego zastępca złożyli informację ze swojej działalności
w okresie między sesjami.
Potem przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. Do pełnienia tej funkcji zostało zgłoszonych dwóch
kandydatów: Wojciech Tokarz i Ireneusz
Stefański. Powołana spośród radnych Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne
głosowanie, w wyniku którego Przewodniczącym Rady Miejskiej został wybrany Wojciech Tokarz.
W dalszej części obrad Rada podjęła
uchwały w następujących sprawach:
• w sprawie zatwierdzenia taryf Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – na wniosek
Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.
w Leżajsku Rada zatwierdziła nowe taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
miasta Leżajska, które będą obowiązywać
w okresie od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca
2010 r. Rada przyjęła wnioski Komisji  opiniujących projekt uchwały i uchwaliła niższe
stawki niż proponowane we wniosku MZK.
Tak więc od lipca br. cena wody dla gospodarstw domowych wynosić będzie 2,64 zł/
/m3 (z VAT) (jest 2,52 zł/m3), a dla pozostałych
odbiorców 3,16 zł/m3 (jest 3,04 zł/m3). Cena
za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw
domowych wynosi 2,94 zł/m3 (jest 2,68 zł/
m3), dla pozostałych odbiorców 3,80 zł/m3
(jest 3,47 zł/m3).
• w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 2 400 000 zł na spłatę

• w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/127/08
Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 6 listopada
2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
– na wniosek  podmiotów gospodarczych
działających na terenie miasta Leżajska
Rada dokonała obniżenia stawek podatku
od środków transportu w trzech grupach:
- ciągniki dwuosiowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 31 ton o około 15%,
przyczepy trzyosiowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 38 ton o ok. 38% i autobusy ok. 23%. Nowe stawki będą mieć zastosowanie do II raty podatku od środków
transportowych za 2009 r. tj. od miesiąca
września br.
• w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Leżajsku z budową sali sportowej 32x20 m i z wyposażeniem dla potrzeb kształcenia ustawicznego”
– Rada uchwaliła program inwestycyjny dotyczący rozbudowy Szkoły Podstawowej
Nr 2 z budową hali sportowej, okres realizacji do 2011. Łączne nakłady na tą inwestycję
planowane są w kwocie ok. 6 mln zł z dofinansowaniem w wysokości 70% ze środków
unijnych.
• w sprawie upoważnienia Burmistrza Leżajska do wystawienia weksla „in blanco” –
uchwała ta jest niezbędna do złożenia wniosku do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie przyjętego wyżej zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Leżajsku z budową sali sportowej 32x20 m”. Rada upoważniła Burmistrza do zawarcia umowy o dofinansowanie tego przedsięwzięcia do kwo-

w Leżajsku z budową sali sportowej 32x20 m
i z wyposażeniem dla potrzeb kształcenia
ustawicznego” oraz wykaz wydatków związanych z realizacją tego programu w 2009 r.
Najistotniejsze zmiany w dochodach polegały na zwiększeniu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
w wysokości 326 275 zł, odsetek od rat bankowych – 10 000 zł oraz z podziału wyniku
finansowego za 2008 z tytułu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym
50 000 zł i dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na organizację Festiwalu Organowego w wysokości 30 000 zł. Jednocześnie
zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie w ramach uchwalonego wcześniej WPI
(budowa sali sportowej) w kwocie 337 275 zł
oraz zwiększono dotację podmiotową z budżetu miasta dla Miejskiego Centrum Kultury w kwocie 80 000 zł. Ponadto Rada dokonała przesunięć dochodów i wydatków
związanych z rozliczeniem środków unijnych w dziale oświata i wychowanie oraz
pomoc społeczna.
• w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny
sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. – Rada wyraziła zgodę na udzielenie
bonifikaty w wysokości 60% od ceny sprzedaży dwóch lokali sprzedawanych na rzecz
ich najemców. Jeden lokal położony w budynku przy ul. Staszica 5 wraz z nabyciem
na własność części ułamkowej gruntu a drugi w budynku przy ul. Piekarska 1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
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C. Turosz

Dyrektor Browaru
w Leżajsku odchodzi

Sprawozdanie
z XXVIII sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku
W dniu 24 czerwca 2009 r. odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej. Obecnych było 14
radnych.
Po złożeniu przez burmistrza informacji z działalności w okresie między sesjami
przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad, gdzie sześć pierwszych uchwał dotyczyło spraw organizacyjnych Rady.
Rada przyjęła rezygnację Wojciecha Tokarza z pełnionych dotychczas funkcji wiceprzewodniczącego Rady (na poprzedniej sesji został wybrany przewodniczącym Rady),
przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych oraz członka Komisji Gospodarki i Budżetu i dokonała nowego
wyboru na te funkcje.
W wyniku przeprowadzenia tajnego głosowania wiceprzewodniczącym Rady został wybrany radny Marek Karakuła. Na przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury
i Spraw Społecznych Rada wybrała Krzysztofa Urbańskiego, nowym członkiem Komisji Gospodarki i Budżetu został Bogusław
Kulpa.
Dalej Rada podjęła uchwały w następujących sprawach:
• w sprawie zmiany uchwały Nr XI/64/07
Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia dni i godzin
otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie
miasta Leżajska – na wniosek właścicieli lokali gastronomicznych działających na terenie miasta Rada postanowiła wydłużyć
godziny otwarcia lokali i tzw. ogródków
gastronomicznych. Lokale gastronomiczne będą mogły być otwarte bez ograniczeń przez całą dobę, natomiast ogródki –
do godz. 24.00. Uchwała wejdzie w życie 14
dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
• w sprawie zmiany Statutu Miasta Leżajska – w związku z wejściem w życie nowej
ustawy o pracownikach samorządowych,
likwidującej m.in. zatrudnianie pracowników w formie mianowania Rada wprowa-

dziła zmianę w Statucie Miasta polegającą
na wykreśleniu rozdziału XVIII – pracownicy samorządowi, mówiącego o takiej formie
zatrudnienia.
• w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
przedłużenia na czas nieoznaczony umów
dzierżawy gruntów z dotychczasowymi dzierżawcami – Rada pozytywnie zaopiniowała
przedłużenie na czas nieoznaczony dzierżawy gruntów niezabudowanych dotychczasowym dzierżawcom (21 działek lub części
działek), których umowy kończą się w tym
roku.
• w sprawie zbycia udziałów Gminy Miasto
Leżajsk w ZPOW Hortino Sp. z o.o. w Leżajsku
– Rada po raz drugi postanowiła przystąpić
do procedury zbycia udziałów w ZPOW Hortino i wyraziła zgodę na zbycie 606 udziałów o łącznej wartości nominalnej 303 000
zł, w formie pisemnego przetargu ograniczonego ogłoszonego w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu wojewódzkim oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Leżajsku, po cenie nie niższej
niż 1 400 zł za jeden udział. Oferta jest skierowana do dotychczasowych udziałowców
ZPOW Hortino w Leżajsku.
• w sprawie zatwierdzenia rocznego
skonsolidowanego bilansu miasta Leżajska
za 2008 r. – spełniając wymóg formalny wynikający z ustawy o rachunkowości, Rada
zatwierdziła roczny skonsolidowany bilans
Miasta Leżajska za 2008 r., obejmujący wykonanie budżetu miasta oraz planów finansowych jednostek podległych.
• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 r. – Rada dokonała
zmiany w zakresie zaplanowanych do realizacji w 2009 r. dochodów budżetowych,
zwiększając dochody z tytułu udziału gmin
w podatku dochodowym od osób prawnych
o kwotą 235 tys. zł, która w tej samej wysokości została zaangażowana w wydatki remontowe w dziale oświata i wychowanie.

C. Turosz

Z końcem lipca br. Mattheus Dietvorst,
dyrektor Browaru w Leżajsku, opuszcza nasze miasto i zakład, którym kierował przez
ostatnie cztery lata. Wyjeżdża za wschodnią granicę – do Rosji. Władze koncernu
„Heineken” podjęły taką decyzję.
24 czerwca br., przed rozpoczęciem
przedwakacyjnej sesji Rady Miejskiej w Leżajsku radni i burmistrz pożegnali Mattheusa Dietvorsta.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech
Tokarz w imieniu radnych serdecznie podziękował za owocną współpracę w okresie
minionych lat i życzył sukcesów w nowym
miejscu pracy.
Burmistrz Tadeusz Trębacz również dziękował za owocną współpracę i na pamiątkę
wręczył Mattheusowi Dietvorstowi najlepszy obecnie na naszym rynku wydawniczym
„Wielki Przewodnik Polska”, w którym nie pominięto Leżajska. Podkreślił, że Browar w Leżajsku był głównym sponsorem Klubu sportowego, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, Festiwalu Łowieckiego, Festiwalu Trzech Kultur, wspomagał każdą inicjatywę kulturalną i sportową
naszego miasta.
Mattheus Dietvorst obiecał, że nie zapomni o Leżajsku i będzie odwiedzał nasze miasto, ponieważ bardzo przypadło mu
do serca.

(bwl)

Podziękowanie

Prezydium Rady Miejskiej w Leżajsku. Od lewej: wiceprzewodniczący RM Marek Karakuła, przewodniczący RM Wojciech Tokarz, wiceprzewodniczący RM Ireneusz Stefański.

Chciałbym wszystkim mieszkańcom (wyborcom) okręgu wyborczego
nr 5 w Leżajsku serdecznie podziękować za uczestnictwo w dniu 17 maja
br. w wyborach radnego do Rady Miejskiej. Jednocześnie zobowiązuję się
do aktywnego uczestnictwa w pracach Rady, dbając o interesy wszystkich mieszkańców Leżajska a szczególnie z okręgu wyborczego nr 5. Dzięki
Państwa uczestnictwu w wyborach zostałem radnym Rady Miejskiej w Leżajsku za co raz jeszcze dziękuję.

Bogusław Kulpa
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kultura
Region Leżajska w Parku Etnograficznym w Kolbuszowej
Przez cały sezon turystyczny (od maja
do października 2009 r.) w jednej z izb chałupy dworkowej z Żołyni w Parku Etnograficznym MKL w Kolbuszowej można oglądać wystawę zdjęć, zebranych podczas badań terenowych w powiecie leżajskim. Wystawa nosi nazwę„LEŻAJSKIE – zachowane
przejawy kultury tradycyjnej”.

Badania te prowadzone były przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w ramach projektu pt.„Dokumentacja zachowanych zjawisk kultury ludowej w Puszczy Sandomierskiej – region leżajski”. Warto wspomnieć, że okolice Leżajska to jak dotąd jeden
z najsłabiej udokumentowanych źródłowo,
a specyficzny teren – ze względu na przenikanie się na nim: elementów tradycyjnej
kultury wsi polskiej i mieszkających tam
do połowy XX w. Rusinów, Żydów i Niemców. Ich przejawy odnaleźć można do dziś
w krajobrazie wsi (np. cerkwie w Kuryłówce
– Tarnawcu, Dąbrowicy), a także w pamięci
mieszkańców.
Projekt zakładał, obok rozmów z mieszkańcami wsi (a tym samym zapisywania
wywiadów i realizacji filmów etnograficznych) – gromadzenie dokumentacji fotograficznej.
Na wystawę wybrano 50 fotografii.
Prezentują one: zachowaną architekturę drewnianą – świecką i sakralną, rzemiosło, plastykę obrzędową, a także sylwetki rozmówców, twórców i muzykantów. Autorami zdjęć są badacze terenowi
(4 etnologów, etnomuzykolog i folklorysta): Justyna Niepokój, Małgorzata Wójtowicz, Agata Mazur, Michał Majowicz, Damian Drąg, Czesław Drąg – pracownicy
MKL w Kolbuszowej, Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie i Wojewódzkiego Domu
Kultury w Rzeszowie.

i cenne elementy tradycyjnej kultury wsi,
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

J. Niepokój, M. Wójtowicz

Projekt pt. „Dokumentacja zachowanych
zjawisk kultury ludowej w Puszczy Sandomierskiej – region leżajski” realizowany był
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Programu Operacyjnego: Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury, Priorytet II: Ochrona dziedzictwa
kultury ludowej.

Mając nadzieję, że ekspozycja ta będzie
ciekawą podróżą, ukazującą ciągle żywe

Czterechsetlecie posługi Ojców Bernardynów w Leżajsku
Podczas ubiegłorocznego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku dla uczczenia jubileuszu
400-lecia obecności w naszym mieście braci św. Franciszka z Asyżu każdy koncert poprzedzony był felietonem o. dra Efrema Obruśnika, dyrektora Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku. Oto kolejny felieton z tego cyklu.

Kacper Głuchowski
i jego fundacja

W 1598 r. z ofiarności mieszczan, szlachcica Rzeszotarskiego i Kaspra
Głuchowskiego, przy poparciu przełożonego Bożogrobców, ks. Jana Teologa, wybudowano w borze leżajskim drewniany kościół.
Wiodącą rolę w tym przedsięwzięciu odegrał Kacper Głuchowski. Kronikarz piszący o tych sprawach na początku XIX wieku informuje, że Tomasz
Michałek do niego „udawszy się więc najpierwej (…), na ten czas Dzierżawcy
starostwa Leżajskiego, któren był Lutrem niewiernym, nieprzyznającym żadnych Cudów, ani żadnej czci Naszej Boga Matki; którego to Dzierżawcę znalazł nad rzeką Sanem gdzie szkuty na opuszczanie zboża do Gdańska budował, a gdy mu Michałek opowiedział o trojakim widzeniu, i rozkazie Najśw.
Panny o zbudowanie kościołka. – Dzierżawca wielce rozgniewany z groźbą
i fukiem, pochwyciwszy siekierę z wielkim pędem i zamachem chciał Michałka w głowę nią ugodzić, lecz w tym momencie ręka mu zdrętwiała i wprost
stanęła, z wielkim bólem i strachem; a gdy żałował za niedowiarstwo swoje
i Michałka przepraszał, Wiarę Katolicką przyjąć, i kościołek prędko zbudować przyobiecał, zdrowym zaraz został” (Trutina, s. 48–49).
Prawdziwym cudem było już samo wybranie miejsca budowy. Historiograf pamiętający te czasy podaje, że „Jegomość Pan Kaspar Głuchowski (…) od wody aż ku kapliczce tatarkę zasiewał, bo tych piasków jeszcze
wiatry nie nadęły były, tedy ją zawsze a zawsze Najśw. Panna wygubiała
jakoby już o swoje się miejsce zdejmując, co i on sam jawnie przed ojcami wyznał” ( Metryka, s. 8).
Lokalizacja kościoła powstałego z fundacji Głuchowskiego nie była
przypadkowa. Fundamenty obejmowały miejsca trzech kolejnych zjawień Bogurodzicy. Ówczesny kronikarz klasztorny o. Ludwik Janidło
wzmiankuje, że pierwszy ze wspomnianych epizodów wydarzył się tam,
„gdzie jest Ołtarz Bernardyna świętego, tam – wyjaśnia – bo i Pniak
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od drzewa trójgałęzisty, przy którym
to widzenie było, zakopany był, potem gdzie wielki Ołtarz, a potrzecie
gdzie teraz jest Kaplica murowana
i w niej obraz Panny Najświętszej”.
W miejscu pierwszego zjawienia, odpowiadającym dziś lokalizacji filaru
podtrzymującego ambonę, umieszczono „Bożą Mękę”. Tu, gdzie Maryja zjawiła się po raz drugi, stoi obecnie ołtarz soborowy, w XVI wieku zaś
znajdowało się retabulum ozdobione wizerunkiem św. Anny. Miejsce
trzeciego zjawienia wyróżnione zostało ołtarzem, w którym umieszczono obraz Madonny z Dzieciątkiem,
pędzla ks. Erazma z klasztoru leżajskich Bożogrobców. W taki oto sposób starano się podkreślić znaczenie
ziemi uświęconej obecnością Bogurodzicy.
Miejsca te, także w naszych czasach, stanowią najważniejszą część
wnętrza bazyliki. Tu sprawowana jest Najświętsza Ofiara, tu wierni przyjmują Eucharystię i zawierają sakramentalne związki małżeńskie. Stąd
również rozbrzmiewa Słowo Boże publicznie głoszone. W czasie Festiwali to również miejsce służące chórom, solistom i orkiestrom. Stąd płynie
piękno, będące szczególnym darem dla serca i ucha. Czynniki te nie pozostają bez wpływu na pielgrzyma, pomagając mu w przeżywaniu milczącego sacrum.

o. dr Efrem Obruśnik

Tydzień bibliotek w Leżajsku
W Bibliotece Publicznej im. Stanisława
Wyspiańskiego w Leżajsku podobnie jak
w bibliotekach w całym kraju maj to miesiąc,
w którym organizowane są różne imprezy
dla lokalnej społeczności, służące zwiększeniu zainteresowania książką, popularyzacji
wiedzy i informacji, upowszechnianiu swobodnego dostępu do nich poprzez biblioteki, wskazujemy nową rolę bibliotekarza
w rozwoju edukacji, nauki i kultury. Tydzień
bibliotek tradycyjne już święto miłośników
książek w tym roku odbywało się pod hasłem: „Biblioteka to plus”.
Dla swoich czytelników Biblioteka w Leżajsku przygotowała wiele atrakcji.
Z cyklu „Poznajemy twórców słowa” spotkanie z  Anna Krysą, leżajską artystką –
malarką i poetką. Jak sama mówi o sobie,
jest osobą, która swoje dzieła tworzy według
własnej koncepcji, nadając im niepowtarzalny charakter. Podczas spotkania wiersze recytowały uczennice Gimnazjum Miejskiego: Agnieszka Korasadowicz i Joanna Chomicz oraz sama poetka. Wieczór swoim występem uświetnił zespół Alebabki pod kierownictwem Konrada Oniszczuka. Miłą niespodziankę przygotowały wnuki pani Anny,
Weronika i Kryspin wykonując na skrzypcach
i pianinie kilka przez siebie wybranych utworów. Zaproszeni goście mogli również obejrzeć wystawę obrazów Anny Krysy.
Kolejne z tego cyklu spotkanie odbyło
się z Jerzym Fąfarą urodzonym w Rzeszowie - poetą, prozaikiem, autorem słuchowisk, wydawcą, dyrektorem Podkarpackiego Instytutu Książki i Marketingu. Miało
ono charakter promocji najnowszej książki pisarza pt. „18 znaczy życie rzecz o Józefie Szajnie”. Książka Fąfary opowiada m.in.
o pobycie Szajny w Auschwitz. Cela oświęcimska, w której się znalazł ma rozmiary 90
na 90 cm i właściwie nie posiada żadnego
dopływu tlenu. Ludzie znajdujący się w tym
miejscu, byli skazani jednocześnie na śmierć
głodową i przez uduszenie. Józef Szajna spędził w Stehzelle całe dwa tygodnie, bez możliwości jej opuszczania” – mówił autor książki. Szajnę skazano na rozstrzelanie pod słynną
ścianą śmierci. Nowy komendant Auschwitz,
unieważnił wcześniejsze rozkazy m.in. wyrok
śmierci na Szajnę. Był to chyba jedyny przypadek, kiedy nie zamordowano skazanego
na śmierć więźnia” – opowiadał na spotkaniu
o bohaterze swojej książki Jerzy Fąfara. Tytuł „18 znaczy życie” ma swoje korzenie w talmudyzmie. Józef Szajna, kiedy przybył do Auschwitz, otrzymał numer 18729. Podczas wizyty w Izraelu, już po wojnie, dowiedział się,
że pierwsze dwie cyfry wytatuowanego numeru, zapisane alfabetem hebrajskim symbolizują „życie”. Józef Szajna wielokrotnie wspominał, że był skazany na śmierć, ale potem skazano go na życie. Pewnego dnia stwierdził,
że może wspiąć się na Pałac Kultury w Warszawie, skoczyć z ostatniego piętra i… przeżyć” – wyznał autor.

Również najmłodsi mogli cieszyć się
z propozycji, jakie przygotowała dla nich
Biblioteka.
„Cała Polska czyta dzieciom” to ogólnopolska akcja głośnego czytania bajek dzieciom, która niewątpliwie jest formą mądrego kontaktu z dzieckiem i doskonałą metodą wychowawczą. Współczesny świat
jest dla dzieci często trudny i mało przyjazny a pośpiech i stres, ignorowanie potrzeb
dzieci oraz wszechobecność telewizji i komputerów, wpływa na problemy emocjonalne. Aby temu zapobiec i uczynić czytanie
bardziej atrakcyjnym, Biblioteka Publiczna
w Leżajsku w akcji tej bierze udział już kilka
lat pod dodatkowym hasłem: „Znani, ważni i poważni czytają dzieciom”. Sześciolatkom z Przedszkola nr 2 bajki czytały: pani
doktor Elżbieta Wojtera i dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Maria Horoszko. Pomimo że panie są osobami bardzo zajętymi, jak
powiedziały, dla dzieci zawsze znajdą czas.
Pani Elżbieta Wojtera przeczytała dzieciom
między innymi „Miś Remiś musi nosić okulary” i „Chory kotek”, a pani Maria Horoszko
wspólnie z dziećmi „Lokomotywę” J. Tuwima
oraz inne wiersze znanych polskich pisarzy.
To bardzo miłe i ciepłe spotkanie zakończono pamiątkowym zdjęciem.
Na kolejne spotkanie z cyklu „Znani, ważni i poważni” przyjechały do nas dzieci klas
IV z Zespołu Szkół w Giedlarowej. Tym razem
czytał O. Radomił z Klasztoru OO. Bernardynów, rozbawiając dzieci bardzo wesołymi
opowieściami i anegdotami z życia Karola
Wojtyły z książki pt. „Kwiatki Jana Pawła II”.
O innym Karolku i jego zabawnych przygodach z serii „Przygody Koszmarnego Karolka” czytał dzieciom Jan Kula – przewodniczący Rady Powiatu. Czytający, jak również
kierownik biblioteki Jolanta Korasadowicz
otrzymali od dzieci piękne podziękowania
oraz własnoręcznie zrobione kwiaty z bibuły. Na koniec, wszyscy obowiązkowo ustawili
się do wspólnego zdjęcia.
W Bibliotece odbyły się również pasowania na czytelnika dla uczniów klas I ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz dla uczniów
ze Szkoły Podstawowej nr 2, podsumowano konkurs plastyczny dla klas I pod hasłem „Mój bajkowy przyjaciel”. Uczniowie
z leżajskich szkół chętnie brali udział w lekcjach bibliotecznych. Bibliotekę odwiedzili również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Laszczynach. Dzieci zwiedziły Bibliotekę i na pamiątkę tego spotkania zostawiły namalowane przez siebie rysunki z ulubionymi postaciami bajkowymi. Rozstrzygnięto także ogłoszony przez Bibliotekę
konkurs powiatowy ph. „Ex-libris Biblioteki
Publicznej w Leżajsku”. Nagrody otrzymały
Maria Majcher LO – Leżajsk, Paulina Szpilka LO – Leżajsk, Gabriela Kamińska Gimnazjum – Sarzyna, Dorota Jodłowska Gimnazjum – Sarzyna.

(jk)
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Z kart historii
leżajskiego klubu sportowego

Tymczasem, przypomnijmy dokonania
siatkarzy i siatkarek w latach LKS (1963–
–1976).

Piłka siatkowa
w LKS „POGOŃ”

W ciągu 13 lat istnienia Ludowego Klubu
Sportowego Pogoń siatkarze przez 6 sezonów grali w klasie A, a potem przez 7 następnych w lidze okręgowej, dwukrotnie
spadając do klasy A (w sezonie 1970/1971
i 1975/1976).
Pierwsze lata rozgrywek w klasie A skierowane były przede wszystkim na budowę
podstawowego zespołu do którego wprowadzono wielu leżajskich studentów grających w klubach uczelnianych oraz kilku młodych, miejscowych zawodników. Podstawową kadrę stanowili wówczas m.in. Władysław Sobolewski, Ryszard Pytlak, Marek
Oleszczuk, Zygmunt Weselak, Marian Motor, Marian Bieniarz, Bronisław Grzywna, Józef Rzeźnik, Krzysztof Urbański, Maciej Ciesielski, Marek Osada, Franciszek Dec, J. Gromaszkiewicz, H. Karaś, Bogdan Sioma, Bogdan Ciszek, Ryszard Słupek, W. Janiec, Ryszard Kołodziej i J. Derus.

(dalszy ciąg)

W okresie istnienia LKS Pogoń a potem
i w MZKS Pogoń – piłka siatkowa była dobrze zorganizowaną dyscypliną i święciła
duże sukcesy.
Początki uprawiania tej dyscypliny sięgają jednak lat przedwojennych, kiedy to stawała się ona „grą towarzyską”.
Podobnie było po wojnie. W pierwszym
klubie KS Unia – Piła obok sekcji piłki nożnej powstała też sekcja piłki siatkowej mężczyzn, która najczęściej uczestniczyła
w rozgrywkach lokalnych i pucharowych,
o których czytamy w sprawozdaniu klubu
za 1952 r. Działalność ta szybko jednak zanikła, gdyż w sprawozdaniu następnego klubu „Sparta” z 1957 roku zapisano, że znowu
„powstała sekcja piłki siatkowej” (bez większych rezultatów), a równocześnie utworzono nową sekcję siatkówki męskiej przy Radzie Powiatowej LZS w Leżajsku.
Skąd takie ożywienie tej dyscypliny?
Znakomity znawca piłki siatkowej i współtwórca jej przyszłych osiągnięć – Krzysztof
Urbański tak konkluduje: Impulsem do rozwoju tej dyscypliny było wprowadzenie piłki
siatkowej do nauczania na lekcjach wf i zajęciach SKS w liceum w latach 50. przez nauczyciela Bronisława Mazana a potem przez Czesławę Mazur, a jeszcze później także w szkołach podstawowych.
Stąd też rekrutowali się jedni z pierwszych
siatkarzy a potem i siatkarki startujący w klubach miejskich.
Wobec ciągłych niedostatków finansowych w poszczególnych klubach ekonomiczne było rozwiązanie, że kluby będą finansować sekcje piłki nożnej, a prowadzenie piłki
siatkowej przejmie Rada Powiatowa LZS.
Od tego to momentu siatkarze leżajscy przez okres 20 lat występowali w barwach LZS, w tym od 1957 r. do 1962 r. pod
szyldem Rady Powiatowej LZS, a od 1963 r.
do 1976 r. w LKS Pogoń.

1. Pierwsza drużyna męska
RP LZS (1957–1963)
Pierwszą drużynę mężczyzn do rozgrywek o mistrzostwo klasy B zgłoszono
w 1957 r. Na boisku najczęściej wtedy występowali: Stanisław Kiełbowicz (organizator, zawodnik i pierwszy instruktor), Augustyn Domański, Stanisław Korasadowicz,
Stanisław Czosnyk Czesław Kościółek, Jerzy
i Marek Kochmańscy, Marian Bieniarz, Władysław Federkiewicz, Henryk Miller, Marian
Fedorowski, Jan Chlebowicz, Jerzy Świeżawski, Julian Chorzępa, Zbigniew Garbacki, Feliks Lenart, Mirosław Pieńkowski, a później
Jerzy Danilewicz, Bronisław Grzywna, Józef
Rzeźnik, Czesław Płaza, Ryszard Burek, Władysław Rodzim, Henryk Wojtaszek, Roman
Baj, Aleksander Fus, Stanisław i Jan Bajster
i inni.
Wielu z nich grało również w piłkę nożną.
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Zawody rozgrywano porą letnią, na boiskach trawiastych, gdyż pierwsza, pełnowymiarowa hala sportowa w Leżajsku została
wybudowana dopiero w 1967 r. Treningi
przeprowadzali sami zawodnicy.
Na początku lat 60. przystąpiono także
do tworzenia drużyny żeńskiej.
Z uwagi na brak materiałów źródłowych
trudno odtworzyć wyniki sportowe uzyskiwano w latach 1957–1962. Jedynie w sprawozdaniu z działalności OZPS w Rzeszowie za okres 1963–1964 można było wyczytać, że męska drużyna piłki siatkowej RP
LZS w sezonie 1962/1963 uzyskała awans
do klasy A i od nowego sezonu 1963/1964
wraz z drużyną żeńską przystąpiła do rozgrywek o mistrzostwo w klasie A, ale pod
nazwą LKS Pogoń.

2. Sekcja Piłki siatkowej
mężczyzn i kobiet w LKS
Pogoń (1963–1976)
Władze nowego klubu przyjęły na siebie wielki ciężar odpowiedzialności za dalsze prowadzenie sekcji piłki siatkowej mężczyzn i kobiet – seniorów i juniorów. Szybki awans do klasy A spotęgował zainteresowanie tą dyscypliną, ale wyraźnie wzrastały też wymogi. Niezbędne było: pilne szkolenie nowych kadr zawodników (we współpracy ze szkołami) i instruktorów – trenerów, zabezpieczenie środków finansowych
(na utrzymanie i wyposażenie drużyn), pilne
szukanie i podnajmowanie odpowiednich
sal do rozgrywania spotkań (Łańcut, Sonina, Nowa Sarzyna, Stalowa Wola) oraz tworzenie zespołów działaczy do prowadzenia
poszczególnych drużyn. W większości byli
nimi miejscowi sympatycy i miłośnicy piłki siatkowej, nauczyciele, ludzie różnych zawodów i zawodnicy. Z czasem wielu z nich
uzyskiwało uprawnienia instruktorów, trenerów i sędziów.
W gronie pierwszych działaczy m.in. byli:
Czesława Mazur, Bronisław Mazan, Marian
Bieniarz, Zdzisław Karlik, Roman Baj, Feliks
Lenart, Teresa Wawro, Józef Rzeźnik i Krzysztof Urbański.
Od sezonu 1963/1964 razem wystartowali do rozgrywek mężczyźni i kobiety.
Początkowo losy tych sekcji były do siebie
bardzo podobne. Razem rozpoczęli grę
w klasie A. Razem awansowali do ligi okręgowej (kobiety 1966 r., mężczyźni 1968 r.).
Następnie razem zanotowali pierwszy spadek do klasy A (kobiety 1970., mężczyźni
1971 r.) i kolejny spadek po kilku sezonach
(1975/1976).
Było to niezbyt szczęśliwe zakończenie
rozgrywek mistrzowskich w roku rozwiązania LKS Pogoń.
W nowym klubie MZKS Pogoń (od 1977 r.)
działalność tych sekcji wyraźnie ożywiła się,
przyszły wielkie osiągnięcia seniorów i juniorów, ale i wielki dramat rozwiązania obu zespołów. Będzie o tym mowa w następnych
odcinkach.

3. Działalność piłki siatkowej
mężczyzn

Podczas startów w klasie A leżajska drużyna zajmowała zawsze dobre miejsca w środku tabeli, aż wreszcie w sezonie 1967/1968
zdobyła – pierwszy w historii miasta –
awans do ligi okręgowej.
W klubie i w mieście zapanowała radość,
duma i satysfakcja. Sukces siatkarzy był też
w pewnym sensie wdzięcznością za wybudowanie w Leżajsku pierwszej hali sportowej.
Wreszcie można było oglądać siatkarzy
u siebie, w domu.
Pobyt w lidze okręgowej stawiał zwiększone wymogi. Klub wyznaczył więc nowe cele,
a były nimi utrzymanie się w lidze i zintensyfikowanie szkolenia własnych kadr. Nie łatwe
to były działania, przy ciągłym braku środków finansowych i braku sponsorów, gdyż
większe zakłady powstały dopiero wiele lat
później, ale wzrost społecznego zainteresowania piłką siatkową był coraz większy a zastępy szkolnych stale rosły. Za lat kilka i kilkanaście będzie o nich głośno w mieście,
województwie a nawet w kraju.
Startując w lidze okręgowej siatkarze
zajmowali następujące miejsca od sezonu 1968/1969: VIII, V, X, VIII, II i VIII. Rywalami Pogoni były m.in. drużyny: Glinik Gorlice, Stal Sanok, Stal Jarosław, Orkan Nisko,
Atos Strzyżów, Karpaty Krosno, Stal Łańcut
i Brzozovia. W latach tych, w leżajskiej drużynie na parkietach najczęściej występowali : Krzysztof Urbański, Ryszard Wróbel, Leszek Szreder, Marek Osada, Zbigniew Mucha, Bogdan Ciszek, Tadeusz Halewski, Ryszard Kołodziej, Zygmunt Zydek, Stanisław

Bejster, Aleksander Fus, Zbigniew Chmura,
Franciszek Słupek i inni.
W 1975 r. przeprowadzono w kraju reformę w podziale administracyjnym. W sporcie
zlikwidowano ligę okręgową i utworzono
ligę międzywojewódzką do której przeszła
część drużyn z ligi okręgowej zajmujących
wyższe lokaty, a pozostałe znalazły się w klasie A. Taki los spotkał m.in. drużynę leżajską,
która po upływie jednego sezonu zdobyła
jednak awans do ligi międzywojewódzkiej
i grała w niej przez kolejnych 10 lat.

4. Sekcja piłki siatkowej
kobiet (1963–1976)
Losy drużyny żeńskiej pod względem
organizacyjnym potoczyły się nieco odmiennie aniżeli drużyny męskiej, choć pod
względem sportowym były do siebie zbliżone, gdyż występowały przez cztery sezony
w klasie A i 9 sezonów w lidze okręgowej.
Różnica polegała na tym, że przez 8 sezonów siatkarki grały pod szyldem LKS Pogoń,
a potem, z uwagi na niedostatki finansowe,
przeszły pod zarząd nowopowstałego ZKS
Tytoń przy Wytwórni Tytoniu.
Jakość tej bazy nie przyniosła jednak spodziewanych efektów.
W LKS Pogoń przez pierwsze 3 sezony siatkarki grały w klasie A i w sezonie
1965/1966 wywalczyły pierwszy awans
do ligi okręgowej.
W pierwszym okresie siatkarki występowały w składzie: Danuta Stępniowska, Kazimiera Śmiałek, Halina Raźnikiewicz, Irena
Gargała, Barbara Dec, Marta Kochmańska,
Janina Chamiec, Irena Żołynia, Lidia Baj, Zofia Staroń i Danuta Bartuś, natomiast później doszły: Teresa Wawro, Elżbieta Chorzępa, Helena Buczek, Maria Zając, Lucyna Handermander, Krystyna Giża, Zofia Bazylewicz,
Maria i Barbara Gdula, Helena Masełek, Helena Muskus, Helena Staroń, Czesława Mazur i Barbara Marecka.
Częste były zmiany w składach osobowych drużyn na skutek wyjazdów wielu zawodniczek na uczelnie lub do innych miejscowości. Stąd też pilne było ciągłe szkolenie nowych zawodniczek poczynając
od szkół podstawowych, głównie w SP-2.

Kadrę instruktorską tworzyli: Czesława Mazur, Marian Bieniarz, Feliks Leniart
i Krzysztof Urbański.
Poczynając od sezonu 1971/1972 siatkarki grały cały czas w lidze okręgowej pod
szyldem LKS Tytoń, w której zajmowały kolejno IV, VII, IV, VI. W ostatnim sezonie istnienia ZKS Tytoń 1975/1976 zanotowały spadek do A klasy.
Przyczyną tego stanu rzeczy była całkowita wymiana składu osobowego drużyny i oparcie się o młodzież szkolną. W latach tych barw klubowych broniły: Dorota

Chmura, Ilona Kotus, Anna Wojtaszek, Barbara Gut, Jadwiga Sigda, Maria Dec, Teresa Mazan, Dorota Jawor, Barbara Martyszko, Barbara Kosior, Alicja Solarz, Dorota Wojnarowicz,
Halina Ciągło, Lucyna Kozyra, Beata Budziak,
Anna Iżykowska, Krystyna Klocek, Wanda
Szczepańska i Małgorzata Sanakiewicz. Wiele spośród nich występowało w drużynie seniorek i juniorek. Treningi prowadzili: Krzysztof Urbański a potem Marian Kołodziej.
Najczęstszymi rywalkami siatkarek leżajskich były drużyny: Włókniarz Rakszawa,
WSP Rzeszów, LZS Żołynia, Maraton Tarnowiec, Orzeł Przeworsk, Stal Mielec, Energetyk Stalowa wola, Stal Nowa Deba, tal Łańcut, Wisłoka Dębica, Walter Rzeszów, Zelmer
Rzeszów i Karpaty Krosno.
Mimo wielu niedostatków organizacyjnych i materialnych starania działaczy sportowych i sportowców przynosiły wielki rozgłos siatkarkom i siatkarzom z Leżajska,
a liczne mecze, te wygrywane i przegrywane, zjednywały im sympatię i uznanie sportowej części mieszkańców i władz miasta.
To były lata dużego ożywienia sportowego
o którym wiele osób pamięta do dziś i mile
je wspomina wraz z niżej podpisanym.

Kazimierz Kuźniar

Spotkanie ze Zbigniewem
Larendowiczem

W piątek, 22 maja br. w Muzeum Ziemi
Leżajskiej odbyło się spotkanie z wieloletnim mieszkańcem Leżajska – Zbigniewem Larendowiczem poświecone bohaterskiej walce, patriotyzmowi i głębokiej
wierze w zwycięstwo ludzi z Jego pokolenia. Pomimo swego sędziwego wieku
pan Zbigniew nadal pracuje jako wolontariusz w Bibliotece Klasztornej OO. Bernardynów.

Zagospodarowania nadleśnictw położonych
w województwach: poznańskim, zielonogórskim, wrocławskim, katowickim, częstochowskim, rzeszowskim. Za największy swój sukces uważa współpracę (w latach 1964-1968)
z prof. S. Myczkowskim przy tworzeniu Planu Zagospodarowania Tatrzańskiego Parku
Narodowego, Ojcowskiego Parku Narodowego oraz wielu rezerwatów przyrody w Polsce
południowej. Brał także udział w opracowaniu ekspertyz Polskiej Akademii Nauk na temat „Waloryzacji lasów i kosodrzewiny z podaniem zasad ich ochrony w Tatrzańskim Parku Narodowym”, a także współpracę z prof.
T. Skawiną na temat „Szkód przemysłowych
w lasach Górnośląskiej Niecki Węglowej”.
Pan Zbigniew posiada liczne nagrody, odznaczenia, medale m.in.: Krzyż Partyzancki,
Krzyż AK, Krzyż Harcerski, Odznaka Strzelecka, Odznaka ukończenia Szkoły Podchorążych Artylerii, a także odznaczenia branżowe. W 1997 r. wyróżniony zostałem odznaką
honorową „Zasłużony dla Miasta Leżajska”.
Ostatnim odznaczeniem jest stopień majora, który otrzymał w lutym 2007 r.
Od przejścia w 1978 r. na emeryturę pracuje społecznie w Klasztorze Ojców Bernardynów w Leżajsku i pisze książki na temat
Sanktuarium Maryjnego.
Na spotkanie przybyli uczniowie Zespołu Szkół Licealnych wraz z opiekunami, harcerze Hufca Leżajsk, przedstawiciele Jednostki Strzeleckiej 2035 oraz zaproszeni goście. Wystąpienie pana Larendowicza składało się z dwóch części: w pierwszej położył większy akcent na wychowanie patriotyczne, w tym takie wartości jak Bóg, Honor
i Ojczyzna, a druga poświęcona była śladom
Ojca Świętego Jana Pawła II w życiu i historii Leżajska. Wystąpienie ilustrowane było
slajdami przedstawiającymi zdjęcia archiwalne oraz współczesne i recytacją „Widzenia Księdza Piotra” w wykonaniu Mateusza
Odachowskiego.
Inicjatorem spotkania była działająca
w strukturach Miejskiego Centrum Kultury Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej.

Iwona Tofilska

Komunikat

Mieszkał w Leżajsku od urodzenia do roku
1944 r., kiedy to musiał uciekać z miasta.
W czasie II wojny światowej brał czynny
udział w walce z hitlerowskim najeźdźcą.
Brał udział w kampanii wrześniowej, podczas której dostał się do niewoli sowieckiej. Od 1941 r. pracował w konspiracji aż
do wkroczenia Armii Czerwonej w 1944
r. W tym czasie został zastępcą kierownika Wydziału Narodowej Organizacji Wojskowej w Leżajsku pod pseudonimem „Wicher”. W latach 1945–1949 pracował w Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu i jednocześnie studiował na Uniwersytecie Poznańskim na wydziale leśnym. Po ukończeniu studiów obowiązki zawodowe wymagały od niego wielu przeprowadzek:
do Wrocławia, Kłobucka koło Częstochowy,
Łodzi, Katowic, Krakowa. Przez cały okres
trwania pracy prześladowany był przez UB
za przynależność do AK. Sukcesy zawodowe
to przede wszystkim: opracowanie Planów

Już na początku lipca trafi do rąk Czytelników kolejny numer Almanachu Leżajskiego. Periodyk będzie bezpłatny, gdyż
został wydany przez TMZL w ramach mecenatu Samorządu Województwa Podkarpackiego, który udziela dotacji celowych
w zakresie kultury i sztuki na między innymi działalność wydawniczą: wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych
publikacji, periodyków i opracowań naukowo-badawczych, dotyczących historii i dziedzictwa kulturowego regionu.
Nasz projekt na wydanie dwóch kolejnych numerów periodyku znalazł uznanie komisji konkursowej i otrzymaliśmy
dotację w wysokości 70 procent wartości
projektu – pozostała część zostanie pokryta ze środków własnych Towarzystwa.
Zarząd TMZL oraz Zespół Redakcyjny Almanachu Leżajskiego składają podziękowanie Zarządowi Województwa Podkarpackiego za współpracę i patronat nad
naszymi działaniami.
Almanach będzie można otrzymać
bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej, w Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz
punktach dotychczasowej sprzedaży.

Zespół Redakcyjny
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Rajd rowerowy z TMZL
„Szlakami walk niepodległościowych”
Pogoda w sobotni poranek, 30 maja
2009 roku nie była łaskawa dla rowerzystów, którzy w nielicznej grupce przybyli
na miejsce zbiórki. Padający deszcz i niska temperatura zmusiła organizatorów
do przełożenia rajdu na następną sobotę. Jednak zgodnie z planem na ten dzień
odwiedziliśmy grób naszego Przyjaciela Adama Kaduka. Wspominaliśmy jego
dokonania, pasję podróżnika i bezinteresowność tego wspaniałego człowieka,
którego będzie nam brakowało.
Znicze zapłonęły też przed Krzyżem Katyńskim, na cmentarzu na zbiorowej mogile
leżajszczan zamordowanych 28 maja 1943
roku oraz przed pomnikiem na miejscu kaźni. W tych miejscach modlitwę odmówiono
przy udziale księdza Mirosława Matei.
Druga część rajdu organizowanego przez
Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej
w ramach projektu współfinansowanego
przez Urząd Miejski w Leżajsku odbyła się
6 czerwca. Na zbiórkę przed pomnikiem
Papieża Jana Pawła II stawiło się 38 osób.
Przybyłych powitał prezes Towarzystwa
Leszek Sarzyński, a następnie krótką informację na temat początków kultu Maryjnego i budowy Bazyliki i Klasztoru przedstawił o. Juniper (Czesław) Ostrowski. Odmówiono modlitwę o rychłą kanonizację Ojca
Świętego, najmłodsi uczestnicy rajdu zapalili znicz i po błogosławieństwie o. Junipera
na szczęśliwy przebieg rajdu cała grupa wyruszyła na trasę.
Pierwszy etap prowadził do Starego Miasta gdzie poznano historię „Glinników” –
miejsca wydobywania gliny do cegielni wytwarzających cegły dla potrzeb budowy kościoła Farnego, Bazyliki oraz mieszkańców
Leżajska. Koncesję na wydobywanie gliny
mieli mieszkańcy Starego Miasta. Poznano też historię początków pierwszej lokacji
miasta Leżajska. Dalej trasa rajdu prowadziła
w „Górki” koło Brzyskiej Woli. Tam uczestnicy
zostali zapoznani z działalnością oddziałów
NOW i AK – Placówki nr 10, Ojca Jana, „Wołyniaka” oraz ostatnimi godzinami zgrupowania 39 pp. Obwodu Łańcut, Jarosław, Lubaczów oraz dowódcy Ernesta Wodeckiego
ps. „Szpak”. Historię tych oddziałów przed-

stawił Antoni Bereziewicz, a wiele ciekawych faktów przytoczył Jan Marciniec, który urodził się w Brzyskiej Woli. Chwilą milczenia uczczono pamięć poległych, przed
pomnikiem zapalono znicze i grupa wyruszyła w dalszą podróż.
Kolejnym etapem wędrówki rowerowej
była Khalówka – Tarnawiec, gdzie znajduje się pomnik upamiętniający śmierć Ernesta Wodeckiego ps. „Szpak” i jego towarzyszy broni. Okoliczności śmierci i wydarzenia z tamtych lat przybliżył Antoni Bereziewicz oraz Krzysztof Totuń. Zapłonęły znicze
i oddano hołd poległym. Następnie uczestnicy rajdu przejechali na pobliski cmentarz
w Tarnawcu, gdzie znajduje się symboliczny pomnik Józefa Zadzierskiego ps. „Wołyniak”. Relację o jego życiu i śmierci przedstawił Pan Antoni, a następnie uczestnicy przeszli pod pomnik Franciszka Kyci – ucznia VII
klasy Gimnazjum Realnego w Leżajsku, który
jako ochotnik z kilkoma mieszkańcami Kuryłówki podążył na pomoc obrońcom Lwowa
w 1919 roku. Zginął pod Gródkiem Jagiellońskim. Jego bohaterską postawę uczczono chwilą ciszy i zapalono znicze. W drodze
powrotnej uczestnicy rajdu zatrzymali się
przy pomniku Walk Niepodległościowych
w centrum Kuryłówki. Z tego miejsca nastąpił powrót do Leżajska. Było to w godzinach popołudniowych – w samą porę gdyż
deszcz znów dał znać o sobie.
Tak zakończył się pierwszy z dwóch zaplanowanych w ramach realizowanego
we współpracy z Urzędem Miasta w Leżajsku projektu. Na następny rajd zapraszamy
we wrześniu – dokładny termin zostanie
podany w późniejszym czasie, a planowana
jest trasa na Nową Sarzynę i Wolę Zarzycką
gdzie nastąpi podsumowanie projektu, konkursy, zabawy i gry sprawnościowe. Już dzisiaj zapraszamy do wzięcia udziału.
Zarząd Towarzystwa dziękuje Wiesławowi Wołochowi za logistyczne przygotowanie rajdu, a Maciejowi Sołkowi z PHU Naprawa Rowerów za piękne okolicznościowe
znaczki dla uczestników. Galeria zdjęć z rajdu na stronie www.tmzl.lezajsk.pl

Leszek Sarzyński

„Ziemia Leżajska
i jej mieszkańcy”

rozstrzygnięcie konkursu
28 kwietnia br. w sali kameralnej Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku nastąpiło rozstrzygniecie konkursu ph. „Ziemia
leżajska i jej mieszkańcy”. Konkurs ogłoszony został przez działającą w strukturach MCK Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta w trzech kategoriach: kategoria biogram, kategoria literacka i kategoria sztuka. Celem konkursu było: upowszechnienie wiedzy o życiu mieszkańców
Ziemi Leżajskiej, popularyzowanie działalności jej mieszkańców, rozwijanie umiejętności wyszukiwania i wykorzystania informacji oraz promocja osiągnięć młodych pasjonatów historii regionu.

W trakcie imprezy zastępca burmistrza
Piotr Urban wraz z dyrektor MCK Marią Horoszko wręczyli laureatom konkursu w poszczególnych kategoriach nagrody oraz okolicznościowe dyplomy. W konkursie wzięło
udział 52 uczniów ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z Leżajska i okolic. Trzydziestu z nich nagrodzono w kategoriach indywidualnych.
Dodatkową atrakcją spotkania była inscenizacja legendy „O czarownicy, którą spalono na stosie” w wykonaniu uczniów gimnazjum z Zespołu Szkół w Dąbrowicy – grupa
teatralna „Promyk”. Spektakl został przygotowany i wyreżyserowany przez panie Beatę Kamińską i Justynę Kotulską. Wszyscy
uczniowie biorący udział w tym przedstawieniu otrzymali gorące brawa dyplomy
i nagrody od organizatorów.
Przygotowanie konkursu i nagrodzenie
uczestników było możliwe dzięki hojności
sponsorów, którym organizatorzy składają serdeczne podziękowania. Byli to: Urząd
Miejski w Leżajsku, Starostwo Powiatowe
w Leżajsku, Urząd Gminy w Leżajsku, MOSiR
w Leżajsku, Wodrem z Nowej Sarzyny, Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna – Grupa
Chemiczna Ciech, notariusz Anna Heleniak,
Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Iwona Tofilska
Zofia Buczkowska

Uczestnicy Rajdu przy pomniku upamiętniającym miejsce śmierci Ernesta Wodeckiego ps. „Szpak”
i jego towarzyszy broni – Khalówka.
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w MCK
Wciąż młodzi
twórczo...
24 maja br. w Boguchwale odbył się IX
Podkarpacki Festiwal Seniorów pt. „Seniorzy – Wciąż Młodzi Twórczo”.
W kategorii Sztuka Słowa udział wzięli poeci
z klubu poetyckiego „Na marginesie” działającego przy MCK w Leżajsku – Małgorzata Walawska-Socha, Franciszka Szymańczyk, Stanisław
Kornasiewicz i Alina Hasiak, którzy recytowali
swoje wiersze.
Wszyscy autorzy zostali uhonorowani dyplomami udziału, a Stanisław Kornasiewicz został wyróżniony dyplomem i nagrodą rzeczową
za wiersze „Ucieczka czasu” i „Dawnych czasów
jest mi szkoda”.
Jurorzy w bardzo ciepłych słowach wypowiedzieli się także o wierszach pozostałych Leżajszczan, zwłaszcza Aliny Hasiak. Ciepłymi słowami
obdarzono nie tylko tych „naszych”, którzy brali
udział w kategorii sztuka słowa.
W kategorii muzycznej nasze miasto również miało swoje reprezentantki – Zespół Śpiewaczy ALEBABKI, który działa przy Miejski Centrum Kultury w Leżajsku od kilku lat.
Po raz kolejny więc na Festiwalu w Boguchwale nasze miasto miało mocną reprezentację, co świadczy o tym, że wiele jest na naszym terenie osób aktywnych twórczo, niezależnie od wieku.

Ikakindra
Kolomamba

(am)

26 maja br. w Miejskim Centrum Kultury
w Leżajsku Teatrzyk Lalkowy „Bajduś” wystawił premierowy spektakl pt. „Ikakindra Kolomamba”. Jest to piąta sztuka, którą teatrzyk przygotował po wielu latach przerwy. Autorem scenariusza jest Maria Krüger. Reżyserem spektaklu i zarazem instruktorem teatrzyku jest Jerzy
Mach. Oprawę muzycznę przygotował Konrad
Oniszczuk. Scenografię wspólnie współtworzyli
Marta Zdeb oraz Krzysztof Węglarz. Opiekunem
i dobrym duchem zespołu jest Elżbieta Majcher.
W spektaklu wystąpili następujący młodzi aktorzy: Bartosz Świta, Adrian Baj, Katarzyna Majcher, Paulina Wołoszyn, Natalia Kwiecińska, Maciej Kwieciński, Damian Kusy oraz Michał Kogut.
Odbiorcami wystawianego przedstawienia były przede wszystkim dzieci szkół podstawowych, ale również rodzice, którzy przybyli
na spektakl ze swoimi pociechami.
Sztuka opowiada o tytułowym Ikakindrze
Kolomambie – krokodylu, który porwał młodą
dziewczynę z afrykańskiej wioski ponieważ zadrwiła sobie z wielkiego Ikakindry. Zasmucona
tą wiadomością rodzina postanawia odzyskać
na powrót swoje dziecko. Z pomocą pogrążonej
w rozpaczy rodzinie przybywają sąsiedzi. Oferują część wołów, która jest potrzebna, aby Ikakindra okazał łaskawość i uwolnił dziewczynę.
Wspólnymi siłami udaje się uprosić Kolomambę, po czym wypuszcza na wolność całą i zdrową niedoszłą swoją ofiarę.
Spektakl wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem o czym świadczy zakwalifikowanie się
teatrzyku na 41 Ogólnopolskie Puławskie Spotkania Lalkarzy, które odbyły się w Puławach
w dniach 28–31maja br. Teatrzyk otrzymał
tam nagrodę finansową w wysokości 1500
zł, a także dyplom za poszukiwanie formy
dla wyrażenia przesłania w przedstawieniu „Ikakindra Kolomamba”.
Kluczem sukcesu Teatrzyku jest skład grupy
oraz osoby instruktorów, ponieważ działalność

teatralna jest z samej swej natury działalnością
zespołową. Ten zespołowy charakter pracy teatru lalkowego sprawia, że stanowi on środowisko sprzyjające realizacji i współdziałania w zespole.

(er)

„Leliwa”
Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa” istniejący
przy MCK w Leżajsku powstał w 1989 roku
i działa nieprzerwanie do dziś. Swoją oryginalną nazwę zaczerpnął od herbu pierwszego starosty leżajskiego – Spytka z Tarnowa Herbu Leliwa (1424 r.). Zespół kultywuje tradycje polskiego folkloru narodowego i regionalnego, zwłaszcza Rzeszowszczyzny, do tego bowiem regionu
należy Leżajsk z wyodrębnioną etnicznie grupą
Lasowiaków. Charakterystyczne tańce – sztajerek, polka i walczyk – „Leliwa” prezentuje w suicie rzeszowskiej. Obecnie zespół liczy 42 członków, pracujących w dwóch grupach wiekowych:
dziecięcej i młodzieżowej.
Choreografem zespołu jest Teresa DydackaJarek, nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 2
w Leżajsku, którą charakteryzuje wielka pasja
i zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Przy opracowywaniu układów tanecznych
czerpie pomysły z rodzimej tradycji, aby podczas występów zespół mógł ją propagować
w kraju, jak i zagranicą. Kierownikiem muzycznym „Leliwy” jest Zdzisław Zawilski, a opiekunem Elżbieta Kuźma.
W repertuarze zespołu są: • tańce narodowe: krakowiak oraz wiązanki – polonez z mazurem i kujawiak z oberkiem, • polonez narodowy z okresu Księstwa Warszawskiego, • wiązanka tańców opoczyńskich, • wiązanka tańców śląskich, • polka lubelska, • suita tańców lasowiackich, • suita tańców rzeszowskich, • tańce ukraińskie: hopak i kołomyjka.
Swoją, prawie dwudziestoletnią działalnością
zespół wrósł na stałe w życie kulturalne miasta
i powiatu. Często jest też zapraszany przez placówki z innych miejscowości do wzięcia udziału
w imprezach przez nie organizowanych, jak dni
miast, jubileusze czy dożynki, gdzie zachwyca
swoimi strojami i występami. Również poza granicami kraju „Leliwa” kilkakrotnie koncertowała:
w Sarrians we Francji, w Vasorosnameny na Węgrzech oraz na Ukrainie – w Czortkowie, Tarnopolu, Nowojaworowsku i Pyriatyniu.
Ostatni wyjazd zespołu odbył się w sierpniu
2008 r. do leżącego 180 km za Kijowem Pyriatynia. Podczas kilkudniowego pobytu młodzież
z wielkim powodzeniem zaprezentowała polskie i ukraińskie tańce na Międzynarodowym
Festiwalu Kultury Polskiej i Ukraińskiej, a także
wzięła udział w prestiżowym, sięgającym 200letniej tradycji Narodowym Jarmarku Soroczyńskim, gdzie występując wśród zespołów z 12 innych państw reprezentowała Polskę i wytańczyła I miejsce.
W okresie od sierpnia 2005 roku do maja
2006 roku zespół brał udział w Projekcie Euroregionu Karpaty „Od sąsiedztwa do przyjaźni:
Leżajsk – Nowojaworowsk”. W ramach projektu, razem z ukraińskimi zespołami artystycznymi, uczestniczył w letnim obozie językowo-tanecznym w Ustrzykach Dolnych, gdzie ukraiński
choreograf Włodzimierz Hudow nauczył ich tańczyć hopaka i kołomyjki, które wielokrotnie później wykonywali na różnych scenach i zawsze
z dużym powodzenie. Tańce te przez cały czas
znajdują się w repertuarze zespołu.
W ramach wymiany kulturalnej z zagranicą
w MCK gościły zespoły folklorystyczne z różnych
krajów, m.in. z Francji, Włoch, Węgier, Ukrainy
oraz zespoły polonijne uczestniczące w Światowych Festiwalach Polonijnych Zespołów Folk-

lorystycznych w Rzeszowie, z którymi „Leliwa”
niejednokrotnie wspólnie koncertowała, jeden
z takich koncertów mieszkańcy Leżajska mogli zobaczyć ostatnio w czerwcu 2008 r. kiedy
na estradzie przed MCK „Leliwa” wystąpiła razem z polskim Zespołem Pieśni i Tańca „Polanie” z Calgary w Kanadzie.
Wyjazdy na przeglądy i konkursy organizowane przez placówki kultury w naszym regionie to kolejny rozdział działalności „Leliwy,” która
wielokrotnie zajmowała na nich czołowe miejsca i wyróżnienia. Największym dotychczasowym osiągnięciem zespołu było zdobycie „Brązowej Jodły” na XX Ogólnopolskim Harcerskim
Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach. Wszystkich sukcesów nie sposób wyliczać, wystarczy tylko wymienić te z ostatnich
2 lat, a są to: I miejsce na VII Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów
Tanecznych „Fatamorgana 2006”, wyróżnienie
na IV Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Tanecznych „O Laur Rzecha 2006” w Rzeszowie,
II miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie „XV Mikołajkowe Spotkania Taneczne 2007” w Krośnie
oraz II i III miejsce (w różnych kategoriach wiekowych) na Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Form Tanecznych „Pierwsze Kroki 2008”
w Głogowie Małopolskim.
Członkowie zespołu stanowią zgraną i zżytą
ze sobą grupę, tworząc w ten sposób małą społeczność, w której – co ważne – czują się dobrze.
Tutaj spędzają czas wolny od nauki, tutaj mogą
rozwijać swoje taneczne zainteresowania, tutaj
także nawiązują kontakty towarzyskie i przyjaźnie, które niekiedy trwają wiele lat. Razem cieszą się i przeżywają małe i wielkie sukcesy. Są
świadomi, ze na sukcesy trzeba ciężko pracować. Kiedy zmienia się skład zespołu (ciągła rotacja obecna w zespołach amatorskich) wspólnie mobilizują siły, by nie przerywać ciągłości
tego, co piękne i wartościowe.
Kierownictwo wysoko sobie ceni współpracę
z rodzicami. Ich bezinteresowne zaangażowanie w codzienną pracę zespołu oraz pomoc przy
koncertach i wyjazdach jest dla istnienia i rozwoju zespołu ogromnym wsparciem.
Kultura, zwyczaje i obyczaje naszych przodków to cenny dar dla współczesnych. Te wartości kultywowane i pielęgnowane będą służyć przyszłym pokoleniom. To, że Zespół Pieśni
i Tańca „Leliwa” działa z tak wielkimi sukcesami,
jest dowodem na to, że nasza młodzież w dobie
komputerów znajduje czas i chęci, by chronić
od zapomnienia nasze dziedzictwo.
W tym roku Zespół otrzymał zaproszenie
do wzięcia udziału w Międzynarodowych
Spotkaniach Grup Folklorystycznych „Praskie Dni Folklorystyczne”, które odbędą się
w lipcu 2009 r. w stolicy Republiki Czeskiej
i w którym „Leliwa” weźmie udział reprezentując Polskę.

Elżbieta Kuźma
Teresa Dydacka-Jarek
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dzień za dniem

Od projektu do Portugalii
Przez ostatnie trzy lata w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
działał projekt unijny Socrates Comenius pod
hasłem „Connecting schools with working
life”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „Łączenie szkół z życiem zawodowym uczniów”.
W wyniku działania projektu w szkole powstało centrum, które będzie pomagało absolwentom podjąć pracę zawodową. Poza Leżajską, w Comeniusie działały szkoły średnie
z Rumunii, Włoch i Portugalii.
To właśnie w Portugalii odbyło się spotkanie podsumowujące pracę podczas projektu – szóstka uczniów Chrobrego wraz z ko-

ordynatorkami: Ewą Kwitkowską i Moniką
Wlaź miała szczęście przeżyć wielką przygodę na Półwyspie Iberyjskim, dokąd wybrała się na początku czerwca br.
Uczniowie i uczennice, zaangażowane
w projekt: Ewa Smusz, Izabela Waliłko, Kalina Stadnik, Ewa Łyko, Krzysztof Śmiałek
i Maciej Szuba, po sfinalizowaniu prac nad
projektem zwiedzili Porto, jak również Lizbonę i Fatimę, dokąd udali się na jednodniowy
wypad. Niesamowite przeżycia i wspomnienia z wyjazdu z pewnością na długo pozostaną w ich pamięci.

Maciej Szuba

Przegląd
Pieśni Maryjnej
W tym roku już po raz ósmy mogliśmy
wysłuchać pieśni o tematyce maryjnej
przedstawianych w ramach Przeglądu
Pieśni Maryjnej.
Wzięło w nim udział dwanaście zespołów, które zaprezentowały dwadzieścia
cztery utwory. Poziom wykonania był zróżnicowany, co związane było z wiekiem artystów a także charakterem przedstawianych
pieśni. Nie konkurencja jednak była tutaj
ważna, co podkreśla sama forma imprezy
– przegląd, nie konkurs. Zostało to wyraźnie zaznaczone przez proboszcza o. Jarosława Kanię.
Jak co roku, Przegląd został zorganizowany przez Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku,
z widocznym wkładem dyrektora Stanisława
Bartnika. Zaprezentowały się na nim między
innymi chóry Zespołu Szkół Licealnych oraz
Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku, oba pod
kierownictwem Barbary Kuczek, jak również
zespół „Drogowskaz” i wiele innych.
Impreza zakończyła się Apelem Jasnogórskim o godzinie 21.00, po którym widzowie rozeszli się do domów z lżejszymi
sercami.

(msb)

„Ja i świat”
29 maja br. z całego województwa do Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie
zjechali laureaci piątej edycji Podkarpackiego Konkursu Poetyckiego „JA i ŚWIAT”,
organizowanego pod patronatem Marszałka
Województwa Podkarpackiego. Celem konkursu jest ukazanie poprzez formę poetycką
wzajemnych relacji: młody człowiek – świat,
rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań poetyckich wśród dzieci i młodzieży oraz stworzenie młodym autorom możliwości zaprezentowania swoich
utworów szerszemu gronu odbiorców.
W tym roku na jubileuszowy konkurs
wpłynęło 550 wierszy z wielu podkarpackich szkół w czterech kategoriach wiekowych: klasy szkoły podstawowej: I–II, III–
IV, V–VI oraz gimnazjum I–III. W zaszczytnym gronie 33 laureatów znalazły się dwie
uczennice z Leżajska: Agnieszka Kowal z kl.
VI „a” Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kardynała Wyszyńskiego (opiekun: Barbara
Koszmider) oraz Anna Zygmunt z kl. I „d”
Gimnazjum Miejskiego im. Władysława
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Jagiełły (opiekun: Ewa Nowicka). Sukces
dziewcząt był tym większy, że utwory były
oceniane przez profesjonalne jury: prof. dra
hab. Zenona Ożoga i dr Zofię Brzuchowską –
pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Małgorzatę Hołowińską –
zastępcę dyrektora Wojewódzkiego Domu
Kultury w Rzeszowie.
W pięknie odnowionej sali widowiskowej
WDK laureaci podziwiali występy dwóch zespołów: „Aksel” ze Szkoły Tańca Sportowego
w Rzeszowie i „Krasnoludki” ze Szkoły Podstawowej w Krasnem. Nagrodzeni odwdzięczyli
się prezentacją swoich utworów, zapraszając
tym samym słuchaczy do podróży po swoim
niezwykłym, wyjątkowo efemerycznym świecie, który wychodzi już z dzieciństwa, ale jeszcze nie jest w pełni dorosły.
Szczególną pamiątką dla laureatów,
oprócz nagród książkowych i dyplomów,
jest wydanie zbiorku zawierającego wszystkie nagrodzone wiersze, barwnie ilustrowane przez uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Przeworsku Fundacji Pomocy
Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”.

(bmz)

sport
O uśmiech dziecka

Pod takim hasłem zorganizowany został VII Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Leżajska dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Honorowy Patronat nad
tą imprezą objął Starosta Leżajski.
Turniej szachowy „O uśmiech dziecka
2009” zgromadził 30 maja br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku rekordową liczbę
zawodników – było ich 221. Na wszystkich
uczestników czekały nagrody. Gospodarzem
Turnieju był dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 1 Ryszard Pysz, a organizatorem prezes
UKS SP 1 Leżajsk – Andrzej Mazurkiewicz.

Sponsorami Turnieju byli: Burmistrz Miasta Leżajska – Tadeusz Trębacz, Urząd Miasta w Leżajsku, Starosta Powiatu Leżajskiego – Robert Żołynia, Poseł RP – Zbigniew Rynasiewicz, Księgarnia Eurydyka w Leżajsku,
Hurtownia Spożywczo – Owocowa w Leżajsku – Wiesław Olbrycht, Apteka pod Gwiazdą w Leżajsku – Janusz Lorfing, Apteka Zdravila – Mariola i Igor Długosz, „Jamfot” w Leżajsku – Jerzy Murdzia, Sklep Frangler – Wojciech i Agnieszka Kochmańscy, Poltino w Leżajsku – prezes Zarządu Daniel Zając.

„Akademia Misia
Ratownika”

(ml)

Dobry finisz Pogoni
Dobiegły końca rozgrywki IV Ligi Podkarpackiej sezonu 2008/2009.
Leżajska Pogoń dobrym finiszem w końcówce rozgrywek udanie zakończyła sezon i ostatecznie uplasowała się na siódmym miejscu.
W całym sezonie Pogoń wygrała 12 spotkań, 11 meczy przegrała, a 7 zakończyło się remisem. Zdobyte 43 punkty zapewniły jej bezpieczne miejsce w końcowej tabeli rozgrywek.
Awans do III ligi zdobyły Stal Sanok i Siarka Tarnobrzeg, natomiast drużyny Czarnych Jasło,
Czuwaju Przemyśl, Lechii Sędziszów i Zrywu Dzikowiec opuszczają szeregi IV Ligi Podkarpackiej.
Końcowa tabela rozgrywek IV Ligi Podkarpackiej sezonu 2008/2009
1.

STAL Sanok

30

65

77-23

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

SIARKA Tarnobrzeg
POLONIA Przemyśl
RZEMIEŚLNIK Pilzno
KOLBUSZOWIANKA
BŁĘKITNI Ropczyce
POGOŃ Leżajsk
JKS Jarosław
STRUMYK Malawa
IGLOOPOL Dębica
ŻURAWIANKA
SOKÓŁ Nisko
CZARNI Jasło
CZUWAJ Przemyśl
LECHIA Sędziszów Młp.
ZRYW Dzikowiec

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

60
55
47
46
43
43
43
39
36
36
34
34
28
26
25

61-25
42-25
42-35
40-28
28-29
42-36
41-46
43-60
27-29
37-49
33-51
29-40
29-41
29-58
21-46

Awans: Stal Sanok, Siarka Tarnobrzeg.
Spadek: Czarni Jasło, Czuwaj Przemyśl, Lechia Sędziszów Młp., Zryw Dzikowiec.

(em)

Talenty w UKS „Trójka”

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku przystąpiła do realizacji projektu „Akademia Misia Ratownika”.
W programie uczestniczą wszystkie klasy
od I–III. Przewodnikiem w projekcie jest postać Misia Ratownika – symbol humanitarnej idei, jaką jest szeroko rozumiana profilaktyka. Treści dydaktyczne zawarte w dziewięciu lekcjach przekazywane są w formie
gier i zabaw oraz łatwych do zapamiętywania rymowanek, a także piosenek i konkursów. Podczas kolejnych spotkań Miś Ratownik pozwala na większą spontaniczność,
bliskość w kontaktach z zapraszanymi gośćmi, wnosi partnerskie relacje i tworzy sympatyczną atmosferę.
Miś kontaktuje się z dziećmi poprzez listy, które zaadresowane imiennie otrzymuje każdy uczeń biorący udział w akcji. Listy
są elementem niespodzianki, którą tworzy
nauczyciel i zaproszeni goście. Dzieci – słuchacze Akademii – otrzymały specjalne teczki, w których gromadziły kolejne lekcje.
W czasie trwania programu uczniowie
uczą się rozpoznawania niebezpiecznych
sytuacji związanych z ruchem drogowym
oraz potencjalnych zagrożeń, zapoznają się
z rolą i zadaniami służb ratownictwa. Podczas zajęć nauczyciele kształcą u uczniów
postawy asertywne, umiejętności udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku, zapoznają z podstawowymi zasadami higieny
i zdrowego odżywiania. Zaletą tak skonstruowanej akcji profilaktycznej jest jej jednorodny, spójny charakter, z drugiej zaś dużo
miejsca na indywidualną kreację własnych
sposobów pracy z dziećmi.

(ef)

W dniach 1–3 maja br. w Łańcucie odbył się I Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej
Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta Łańcuta.
W turnieju rozgrywano w dwóch katezagrały dziewczyny z Leżajska Agnieszka
goriach wiekowych: rocznik 1996 – czwórKowal i Malwina Wojnar, które, grając rówki, rocznik 1995 – drużyny młodziczek. Swonież w kategorii młodziczek zespołu MKS II,
je umiejętność w turnieju prezentowały tak
zajęły wysokie IV miejsce.
znane zespoły jak: Wisła Kraków, MUKS
Puchar Burmistrza w kategorii młodziczek
Ostrowiec Świętokrzyski, ESTRIM Gorlice,
pozostał w Łańcucie – zespół MKS pokonał
Gimnazjum Sportowe Rzeszów, MTS Kwilokalnego rywala czyli Gimnazjum Sportowe z Rzeszowa 2:1. W barwach I zespodzyn, ORLIK Rzeszów oraz gospodynie MKS
łu MKS bardzo dobrze zaprezentowały się:
Łańcut.
Karina Elwart, Karolina Wójcik oraz Anna
W turnieju tym nasze miasto reprezentoZygmunt wnosząc duży wkład w końcowy
wały siatkarki UKS „Trójka”, wychowanki Dasukces zespołu z Łańcuta.
niela Domagały, grające i trenujące obec(ad)
nie w barwach MKS Łańcut (ze względu na
brak drużyny młodziczek
w Leżajsku).
Rocznik 95 rozgrywał
turniej w czterech grupach po 3 zespoły, grając do 2 wygranych setów, natomiast młodziczki grały w 2 grupach po 4
zespoły do 2 wygranych
setów. Zwycięzcą turnieju „czwórek” została drużyna MTS Kwidzyn I, pokonując w finale gospodynie MKS Łańcut I, trzecie miejsce przypadło
zespołowi ESTRIM Gorlice. V miejsce zajął zespół
UKS „Trójka” Anna Zygmunt, Malwina Wojnar, Karolina
MKS Łańcut II, w barwach Wychowanki
Wójcik, Karina Elwart, Agnieszka Kowal z trenerami MKS Łańcut Moniką
którego bardzo dobrze Pusz, Piotrem Pajdą oraz Danielem Domagałą (UKS „Trójka”).
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zdrowie i uroda

Letnie smaki i aromaty
Każda pora roku kojarzy się z innymi
kolorami, zapachami i smakami. Teraz kolej na pachnące truskawkami i malinami
lato, kuszące kolorami porzeczek, czereśni i borówek. Na upalne dni, cóż jest lepszego niż owocowe chłodniki, naleśniki
z owocami i orzeźwiające sorbety.
Najprostsze desery z owoców to garść truskawek, polana śmietaną i posypana odrobiną cukru. Podane w pucharku lub szklanej
salaterce, ozdobione „chmurką” bitej śmietany, posypane startą czekoladą lub orzechami, będą pokusa dla największego niejadka.
Naleśniki ze świeżymi malinami to doskonały pomysł na danie obiadowe. Równie dobrze
smakują pierogi z borówkami, czy makaronowe zapiekanki z porzeczkami i truskawkami.
Najsmaczniejsze letnie wypieki, wszystko jedno z jakiego rodzaju ciasta zostaną sporządzone, to te z dodatkiem owoców. Udekorowane
galaretką lub kremem stanowią ucztę dla oczu
i podniebienia. Rozkoszujmy się nimi, bo sezon

W krainie kąpieli

Sól morska ma właściwości lecznicze
i kosmetyczne.
Podczas kąpieli jej cząstki tym głębiej wnikają do skóry, im silniejsze jest stężenie soli
i wyższa temperatura wody. Wtedy naskórek pęcznieje i rozpulchnia się – ułatwiając
złuszczenie się jego zrogowaciałej warstwy.
Drobinki soli podrażniają skórę, powodując
jej przekrwienie. Dzięki temu staje się ona
gładka i jędrna. Po wyjściu z morza trzeba
dokładnie spłukać ciało słodką wodą (najlepiej pod prysznicem), gdyż pozostawiona
na skórze sól wyciągnie całą wilgoć z tkanki podskórnej.
Dokładnie spłucz również włosy, nawet
gdy mają skłonność do łojotoku, na który sól
morska działa leczniczo. Nie łudź się jednak,
że ta przypadłość minie bezpowrotnie.
Na niektóre choroby skóry np. łuszczycę,
egzemę pomagają kąpiele w Morzu Martwym, gdzie stężenie soli jest czterokrotnie
większe, niż gdzie indziej. Jeśli nie możesz
wybrać się do Izraela, kup sobie w drogerii
opakowanie soli z Morza Martwego i przygotuj kąpiel we własnej wannie.
Ostrzegam jednak, że musisz odpoczywać po niej co najmniej godzinę, ponieważ
Twój organizm będzie osłabiony. Odpoczynek potrzebny jest zresztą po każdej kąpieli
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na owoce jest krótki. Najwięcej wartości odżywczych mają owoce świeże i surowe ale warto je przetwarzać, aby zachować ich smak i aromat na późniejsze pory roku.
Swój orzeźwiający smak truskawki zawdzięczają kwasom owocowym. Zawierają witaminę C,
beta karoten, sole mineralne, pektyny i błonnik.
Działają moczopędnie ze względu na dużą zawartość wody. Maliny, porzeczki, agrest, borówki zawierają błonnik i pektyny, które poprawiają
pracę jelit, usuwają trujące substancje z przewodu pokarmowego, wpływają na przemianą materii a zwłaszcza na gospodarkę tłuszczową organizmu i poziom cholesterolu. Czarne jagody mają
działanie antybakteryjne, antybiegunkowe i regulują pracę jelit. Borówki brusznice są uznawane
za środek na choroby reumatyczne i artretyzm, podobnie jak porzeczki, wiśnie i czereśnie. Wszystkie owoce o fioletowo-granatowej barwie zawierają antocyjany, substancje o działaniu przeciwutleniaczy, które opóźniają procesy starzenia się organizmu i ułatwiają przemianę materii. Ilość witaminy C w 100 g truskawek lub malin prawie pokrywa dzienne zapotrzebowanie dorosłej osoby
na ta witaminę, a porzeczki czarne mają jej nawet
trzy razy więcej. Jaka by nie była wartość odżywcza tych owoców, dla ich wspaniałego smaku należy ich jeść jak najwięcej.
Koktajl biało czerwony
Składniki: 50 dag dojrzałych truskawek
lub 30 dag truskawek i 20 dag poziomek,
100 ml likieru jajecznego, 2 szklanki jogurtu waniliowego, plasterki kiwi do przybrania. Wykonanie: Umyte i osączone owoce,
zmiksować z likierem, schłodzić w lodówce.
Do szklanek koktajlowych wlewać na przemian jogurt i mus truskawkowy.

W wersji dla dzieci – likier jajeczny zastąpić „koglem-moglem” z 2 żółtek i sokiem
z połowy pomarańczy. Szklankę ozdobić
plasterkami kiwi.
Malinowa zapiekanka
Składniki: 25 dag makaronu (wstążki,
świderki), szklanka śmietany 18%, 50 dag
malin, 5 dag stopionego masła, jajo, cukier
waniliowy, 3 łyżki cukru pudru, łyżka tartej
bułki, sól. Wykonanie: Makaron ugotować
„al dente” w posolonej wodzie, odcedzić,
wymieszać z masłem. Połowę ułożyć w natłuszczonej formie do zapiekania. Przykryć
równą warstwą malin (kilka zostawić do dekoracji), a następnie przykryć pozostałym
makaronem. Posypać łyżką cukru pudru, polać połową śmietany, starannie wymieszanej
z jajkiem, cukrem waniliowym i łyżką cukru
pudru. Po wierzchu posypać tartą bułką i zapiekać 30 minut w gorącym piekarniku. Pozostałą śmietanę ubić z resztą cukru pudru,
przelać do dzbanuszka i podać do gotowej
zapiekanki.
Lodowy sorbet
Składniki: 50 dag truskawek, 20 dag cukru, sok wyciśnięty z jednej cytryny. Wykonanie: Opłukane, osączone truskawki bez
szypułek rozgnieść widelcem w misce, posypać częścią cukru, odstawić na godzinę,
kiedy puszczą sok przetrzeć je przez sito.
Z wody i reszty cukru ugotować syrop, połączyć z sokiem z cytryny, dodać do truskawkowej masy, dokładnie wymieszać. Wstawić
na około 3 godziny do zamrażalnika, następnie masę pokruszyć, przełożyć do pucharków i podawać udekorowane listkami melisy lub mięty.

solankowej. Również tej z oczyszczonej soli
kuchennej (pół kilograma na wannę.) Temperatura nie powinna przekraczać 37 stopni C, a czas jej trwania 30 minut.
W sosnowych szyszkach
Kilkanaście świeżych, pachnących
szyszek sosnowych zaparz wrzątkiem
w większym naczyniu. Wywar dodaj do kąpieli. Kilka innych szyszek włóż do dużego
płata gazy, zwiąż go tak, aby szyszki nie wypłynęły i zawieś w wannie, okręcając sznureczek wokół nasady kranu. Kąpiel w sosnowym aromacie znakomicie Cię odpręży, poprawi stan Twojej skóry. Tylko nie nadużywaj
mydła. Chodzi bowiem nie tylko o samą higienę, co efekt zdrowotno – relaksujący. Zafunduj sobie przynajmniej pół godziny odpoczynku.
W macierzance
„Kto się kąpie w macierzance, ten nie trzyma zębów w szklance”, „Na jeden gar macierzanki przypadają cztery kochanki”.
Macierzanka wydziela niezwykle intensywny, ale przyjemny zapach. Dlatego kąpiel w niej należy do niezwykle przyjemnych. Aromat buchający z wanny napełni cały dom. Zbierz kilka garści macierzanki,
lekko ją podsusz (chociaż nie jest to konieczne), zalej wrzątkiem i dodaj do wody w wannie. Poprawi ukrwienie Twojej skóry, udrożni
drogi oddechowe, przedostając się otworami do śluzówek układu moczowo-płciowego, poprawi jego funkcjonowanie. Kąpiel
w macierzance świetnie służy dzieciom.
Uspokaja je i oczyszcza skórę.
Skrzypowa z „szyszkami”
Jest to kąpiel dość niezwykła. Skrzyp polny lekko podsuszony gotuj przez 10 minut.

wtedy z rośliny wydzieli się krzem – pierwiastek niezbędny do życia, a najlepiej wchłaniany przez skórę. Do skrzypowej wody dodaj też garść soli jodowanej lub leczniczej
iwonickiej, bocheńskiej, ciechocińskiej.
Przed wejściem do wanny zgaś w łazience
światło, usuń źródła wszystkich dźwięków
(radio, grający telewizor, telefon). Połóż się
w wannie i zacznij słuchać melodii swojego ciała. Poczuj jak cieniutkimi smużkami
wilgoci przedostaje się przez Twoją skórę
do wnętrza wszystkich tkanek.
Kąpiel „rusałki”
Weź 1 opakowanie suchego morszczynu,
wrzuć je do1/2 litra wrzątku i parz 10 minut
pod przykryciem. Wlej do wanny z gorącą
wodą i kąp się przez około 10 minut. Zabieg
powtarzaj 3 razy w tygodniu. Schudniesz,
a skóra znacznie się wygładzi i ożywi.
Kąpiel królewska
Zapach róży poświęcony był kiedyś Afrodycie, bogini miłości. Wierzono, że zapach
róży rozpala zmysły. Pewnie dlatego panowie najchętniej wręczają ten kwiat swym
wybrankom serca.
W wodzie z płatkami róż wylegiwały się
starożytne władczynie i najpiękniejsze kobiety Europy – wybranki francuskich królów.
A przecież ten luksus dostępny jest dla każdej z nas. W pełni lata nietrudno o pęk róż.
Nim zaczną więdnąć, oberwij płatki (co najmniej 2 szklanki ) i wrzuć je do wanny z gorącą wodą. Zanurz się w niej, zamknij oczy
i odpręż. Oddychaj głęboko – zapach róż
uspokaja, łagodzi napięcia, odpędza melancholię. A zawarte w nich związki mają właściwości ściągające i oczyszczające – wygładzą i ujędrnią Twoją skórę.

sport

Wyprawy rowerowe

Czasem niewielki błąd logistyczny potrafi wprowadzić niezłe zamieszanie podczas wycieczki. Kiedy w połowie drogi zobaczymy, że brakuje nam mapy lub też
nie ma jak naprawić kapcia, bo w plecaku
nie ma dętki. Teraz dowiesz się, co ze sobą
zabrać oraz jak i do czego wszystko spakować.
Sakwy...
Na to pytanie najłatwiej sobie odpowiedzieć, gdy wszystkie niezbędne do zabrania
rzeczy leżą już na środku pokoju. Wtedy wystarczy je zważyć i już mamy gotową odpowiedź. Jeżeli bowiem jazda na rowerze ma
nam sprawić przyjemność a nie cierpienie,
plecak nie powinien być cięższy niż 5–7 kg.
Jeśli więc nasza sterta znacznie przewyższa
ten limit, mamy dwa wyjścia. Możemy z czegoś zrezygnować albo też kupić sakwy.
Przydają się one szczególnie podczas turystyki krajoznawczej. Odpowiednio spakowane nie sprawią nam żadnego problemu podczas jazdy na szosie lub wycieczki w mało
wymagającym terenie. Decydując się na sakwy, możemy także zabrać ze sobą znacznie
więcej sprzętu. Niektórzy podróżnicy potrafią zapakować do sakw nawet ponad 30 kg,
co oczywiście nie oznacza, że początkującemu będzie się wygodnie jechało z tak dużym ładunkiem. Przy zakupie sakw powinniśmy zwrócić uwagę na ich nieprzemakalność, zwłaszcza jeśli zabieramy ze sobą
produkty, które trzeba będzie chronić przed
wilgocią. Dobrze sprawdzić też przed zakupem czy istnieje możliwość ich łatwego demontażu. Idąc do muzeum lub zwiedzając
zamek będziemy musieli zabrać je ze sobą,
aby nie stały się łupem złodziei. Na koniec
warto też zwrócić uwagę na elementy odblaskowe. To taka mała rzecz, która może
nam uratować życie.
...czy plecak?
Ci, którzy zdecydują się na plecak, będą
musieli znacznie ograniczyć ilość i masę bagażu. Nie oznacza to oczywiście, że amatorzy jazdy z plecakiem są zmuszeni do spania
w gospodach lub hotelu. Przy obecnej miniaturyzacji sprzętu turystycznego bez trudu można ze sobą zabrać śpiwór i namiot.
Będzie trzeba jedynie odpowiednio podzielić sprzęt pomiędzy znajomych.
Wybierając plecak, nie musimy się decydować na wyrób przeznaczony specjalnie
dla rowerzystów. Zwykłe plecaki turystyczne spisują się równie dobrze podczas jazdy
na rowerze. Warto jedynie zwrócić uwagę
na to, aby szelki były odpowiednio szerokie i wypełnione miękkim tworzywem. Także plecy powinny być wzmocnione i odpowiednio wyprofilowane. Podczas ostrej jazdy
niezbędny okaże się pas biodrowy i piersiowy. Jeśli mimo wszystko ktoś zdecydowałby
się na specjalny plecak dla rowerzystów, powinien wydać parę groszy więcej na model
wyposażony w bukłak na wodę. Taki wynalazek posiada specjalną rurkę, która jest przymocowana do jednej z szelek. Dzięki temu
można pić w każdej chwili bez konieczności
oderwania rąk od kierownicy.

szachy
Pakowanie
Ilość. Jeśli zastanawiasz się dłużej niż
minutę nad tym, czy dany element wyposażenia się przyda, po prostu go ze sobą
nie zabieraj. Weź tylko to, co jest niezbędne.
Z pewnością obejdziesz się bez żelu do włosów, książki kucharskiej czy spodni na dyskotekę. Może natomiast być Ci nie do śmiechu,
jeśli w nocy zgubisz się na szlaku, a w twoim przeładowanym plecaku nie będzie latarki lub mapy.
Masa. Jeśli masz w domu dwa śpiwory
i jeden z nich waży kilogram a drugi pięć
razy tyle, weź oczywiście ten lżejszy. Podobnie sprawa się ma w przypadku innych
przedmiotów. Miło zjeść zupę na porcelanowym talerzu, ale aluminiowy jest czterokrotnie lżejszy. Pozornie 20 procent różnicy
wagi nie robi żadnej różnicy, ale jeśli wszystkie elementy naszego ekwipunku uda nam
się w ten sposób odciążyć, to plecak będzie
lżejszy minimum o dwa kilogramy.
Ułożenie. Najcięższe przedmioty zawsze
pakuj u dołu lub po stronie pleców, a w przypadku sakw u dołu i od strony roweru. Zapobiegnie to sytuacji, w której plecak będzie
nosił Ciebie, a rower będzie sam skręcał.
Rzeczy wartościowe. Pieniądze najlepiej spakować w kilku miejscach. W górach
kieszonkowcy raczej nie będą nas niepokoić, ale chętnie opróżnią nasz portfel w pociągu lub gdy zatrzymamy się na targowisku, aby kupić coś do picia. Rzeczy wartościowe to także nasze dokumenty oraz
mapa. Na trasie musimy je więc ochronić
przed wilgocią. Mapę najlepiej zafoliować
lub na wszystkich zgięciach podkleić przezroczystą taśmą. Całość razem z dokumentami należy trzymać w szczelnym, nieprzemakalnym worku. Dotyczy to szczególnie
paszportów.
Niezbędne w górach lub na dłuższej
wyprawie: telefon komórkowy (okaże się
niezbędny, gdy będzie trzeba wezwać pomoc), mapa okolicy, kompas, scyzoryk,
oświetlenie, latarka, zapałki, race świetlne,
kurtka przeciwdeszczowa i nieprzemakalne
spodnie, odpowiednie obuwie, ciepłe ubranie (grube skarpetki, czapka, rękawiczki),
czekolada lub kilka batonów oraz apteczka
pierwszej pomocy.
Pamiętajmy o dodatkowym ubezpieczeniu dla całej rodziny.
Podstawowe narzędzia: pompka, dętka,
łatki i klej, łyżki do zdjęcia opony, skuwacz
do łańcucha, klucze imbusowe, narzędzia
pasujące do nietypowych śrub w naszym
rowerze, klucz do centrowania (pod warunkiem, że wiemy jak go używać), oliwka
do łańcucha, taśma izolacyjna. Te wszystkie
rzeczy pozwolą nam czuć się komfortowo
podczas wycieczki, łatwiej jest, gdy mamy
pod ręką samochód i możemy po prostu zostawić te rzeczy w aucie, pod warunkiem,
że nie planujemy zbyt dalekich tras.
Ochrona roweru przed kradzieżą
Bez względu na to czy nocujemy na kampingu, czy też na dziko, zasada działania
jest taka sama. Należy spiąć wszystkie rowery ze sobą i postawić w takim miejscu, aby
nie rzucały się w oczy. Całość należy oczywiście odpowiednio przywiązać do namiotu.
Rowery można dodatkowo wyposażyć w rower-alarm. Jego zadanie będą spełniać menażki i puste puszki przywiązane do rowerów lub też ułożone pomiędzy nimi.
Wszystkim czytelnikom BM życzę udanych i wspaniałych wakacji dużo słońca
i szczęśliwego powrotu z urlopu.

Witam w kolejnym numerze BM.
U progu zbliżających się wakacji, życzę
wszystkim szachistom samych niezapomnianych chwil, udanego wypoczynku i tradycyjnie polecam rozwiązanie kolejnych zadań. Powodzenia!!!
Mat w dwóch posunięciach: (zaczynają białe)
Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego wydania BM
Zad. 1 Kg3, g4:h3, W:h3 – mat; Zad. 2 h3,
g4, h3:g4 – mat; Zad. 3 Wa5, Sb8, W:a7 –
mat; Zad. 4 We7, Sf7, We8 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz
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na ryby
Wyniki Zawodów
z okazji Dni Leżajska

Zwycięzca zawodów

Wyniki zawodów w poszczególnych kategoriach:

kaskich, a szczególnie kulek proteinowych).
Było warto!
Zapraszamy na XI Memoriał Mietka
Dziurzyńskiego – MARATON KARPIOWY,
który odbędzie się w dniach 27–28 czerwca
br. Zbiórka zawodników w dniu 27 czerwca o godzinie 15.00 – zbiornik Ożanna przy
Polu Namiotowym – Krzysztofa Buciora.
W zawodach biorą udział drużyny dwuosobowe, wpisowe 25,00 PLN od osoby. Zapraszamy do udziału również drużyny z innych
kół i okręgów! Organizator zapewnia posiłki,
puchary, atrakcyjne i liczne nagrody!

Regulamin Maratonu Karpiowego
27–28 czerwca br.
Dzieci w wieku 5–10 lat: 1. Mączka Magdalena 1065 pkt.; 2. Grabarz Katarzyna 580
pkt.; 3. Gorzkiewicz Kacper 525 pkt.; 4. Walania Marcin 470 pkt.; 5. Drożdżal Wiktoria
425 pkt.; 6. Grabarz Anna 395 pkt.; 7. Gdula
Wiwiana 290 pkt.; 8. Olechowski Jakub 285
pkt.; 9. Olechowski Marcin 260 pkt.; 10. Gut
Patrycja 185 pkt.; 11. Rzepko Julia 35 pkt.;
12. Czop Diana 20 pkt.
Dzieci od 11 do 14 lat: 1. Zalot Patrycja
1565 pkt.; 2. Mączka Marta 850 pkt.; 3. Mączka Łukasz 665 pkt.; 4. Danys Karol 315 pkt.; 5.
Rzepko Szymon 290 pkt.; 6. Rup Michał 145
pkt.; 7. Gut Paulina 100 pkt.; 8. Sarzyński Tobiasz 75 pkt.
Młodzież 15–18 lat: 1. Michael Dietvorst
1260 pkt.; 2. Mączka Mateusz 680 pkt.

Laureaci w poszczególnych
kategoriach

W zawodach uczestniczyło 29 osób, złowiono 10,47 kg ryb. Zarząd Koła i Kapitanat
Sportowy dziękują sponsorom i organizatorom. Ze swej strony cieszę się, że była w końcu frekwencja. Pogoda dopisała, ryby też.
W terminarzu następne zawody dla dzieci
i młodzieży 5 lipca, kolejne 30 sierpnia.
Wyniki seniorów: 1. Flak Leszek 4690
pkt.; 2. Mączka Witold 4420 pkt.; 3. Smotryś
Paweł 3355 pkt.; 4. Gdula Zdzisław 2555 pkt.;
5. Czarniecki Stanisław 2440 pkt.; 6. Burek
Paweł 2095 pkt.; 7. Kucharski Maciej 1820
pkt.; 8. Zalot Zbigniew 1575 pkt.; 9. Bereziewicz Łukasz 1195 pkt.; 10. Kaszycki Mateusz
585 pkt.

W zawodach dla seniorów uczestniczyło
28 zawodników.

Spinningowe
Mistrzostwa Koła

Wisłok – Chodaczów, Tryńcza – 24 maja
br. Wyniki Spininngowych Mistrzostw Koła
18 San w Leżajsk: 1. Paweł Gdula 595 pkt.; 2.
Mateusz Kaszycki 465 pkt.; 3. Paweł Czekirda
315 pkt. Zwycięzca złowił jazia i okonia. Stało się to w pierwszej turze, więc wszyscy poszliśmy na drugą turę z dużymi nadziejami
– choćby na drugie miejsce. Paweł nie złowił nic, ale nie dał sobie odebrać pierwszego miejsca.

Konkursy
Ostatnio zachęcałem do udziału w konkursach i rejestracji na stronie: http://www.
rybobranie.pl/wedkarzem_byc/konkursy. Kilka dni później okazało się, że jestem laureatem konkursu dot. dip-ów (substancji zapachowych dodawanych do przynęt węd-

1) Waga karpi liczy się podwójnie. 2) Ryby
liczone w zawodach: a) ryby karpiowate, b)
minimalny wymiar 35 cm; 3) Łowimy w drużynach dwuosobowych; każdy na dwie
wędki.
Harmonogram zawodów: 15.00 – (sobota, 27 czerwca) zbiórka zawodników
i losowanie stanowisk; 15.15 zajęcie stanowisk (można nęcić); 15.16 dokonujemy wpisu do rejestru dwóch dni: 28.06. „zawody”;
29.06. „zawody”; 17.00 – rozpoczęcie łowienia; 9.00 – (niedziela, 28 czerwca) zakończenie łowienia; 10.00 – koniec ważenia; 11.00
– oficjalne zakończenie oraz podsumowanie zawodów. Ważenie odbędzie się obok
baru Pana Buciora. Ryby zabezpiecza organizator.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
odwołania zawodów. • W przypadku, gdy
którykolwiek członek drużyny naruszy zasady etyki wędkarskiej wynikające z Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, cała
drużyna może zostać za to zdyskwalifikowana. • Zawodnicy biorą pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie i partnerów z drużyny. • W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych – zapowiadanych burz – zaleca się zaprzestanie wędkowania i wykonywania czynności wędkarskich aż do ustabilizowania się warunków
pogodowych pod groźbą dyskwalifikacji. •
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności
za zawodników nie stosujących się do Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb i niniejszych zaleceń. • Drużyna może zostać
również zdyskwalifikowana, gdy podczas
ważenia ryb i ogłaszania wyników, stan zawodników będzie wskazywał na nadmierne spożycie alkoholu. • Wobec osób zakłócających spokój innych drużyn podczas zawodów i po zawodach, w czasie ważenia
ryb, wręczania nagród, zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne. • Zawodnicy obowiązani są do dokonania wpisów
do rejestru połowu – w miejscu gdzie zapisuje się ryby powinni wpisać „ZAWODY” –
wpisujemy dwa dni 28 i 29 czerwca!

Wodom Cześć!
Stanisław „Esox” Mączka
stanislaw.maczka@interia.pl
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Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk dozwolony z podaniem źródła. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, zmiany tytułów. Za treść
reklam nie bierze odpowiedzialności. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
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Obwodnica miasta Leżajska

W planie inwestycji drogowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do roku 2013
jest zakończenie budowy pierwszego i drugiego etapu obwodnicy miasta Leżajska.
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Patron strażaków
i hutników
W ciągu wystawowym klatki schodowej Muzeum wyeksponowany jest niewielki obraz olejny na płótnie z XVIII
wieku, ukazujący św. Floriana męczennika, patrona strażaków i hutników.

Święty przedstawiony jest całopostaciowo w stroju żołnierza rzymskiego
na neutralnym ciemnym tle. Wspiera się
na lewej wyprostowanej nodze, gdy prawa, lekko zgięta w kolanie, podkreśla dość
naiwnie kontrapost układu jego ciała. Ma
na sobie ciemnozieloną tunikę, obcisłe
spodnie i buty z cholewami. Szczególnym
elementem stroju jest charakteryzujący
wodza, czerwony płaszcz przypominający rzymskie purpurowe paludamentum,
przerzucony przez prawe ramię, grubymi fałdami opadający na plecy i biodra.
Znacznych rozmiarów tren płaszcza układa się na obłokach sprawiających wrażenie wizualnej podstawy pierwszoplanowej sceny przedstawienia. Głowę Świętego zdobi hełm strażacki z wysokim pióropuszem, podobny do nakrycia głowy
rzymskiego legionisty, o strukturze zróżnicowanej delikatnymi, płynnymi liniami
zszarzałej bieli, prowadzonymi cienkim
pędzelkiem. Młodzieńczą twarz o wydatnym, prostym nosie i wąskich ustach podkreślonych czerwienią różnicują subtelnie
kładzione odcienie brązu sugerujące cienie, uwydatniające plastyczność brwi, oczodołów, jasnych policzków i niemal dziecięcej brody.
Postać Floriana zwrócona jest w stronę ognia wypełniającego dolną
strefę lewej krawędzi obrazu. W tamtą stronę podąża również spojrzenie. Święty w prawej dłoni trzyma naczynie z wodą, obfitymi strugami wylewającą się na płonący żywioł. Lewą dłonią dzierży dzidę,
spełniającą funkcję drzewca sztandaru wojskowego, oddanego w kolorze ciemnej zieleni przechodzącej w błękit.
Św. Florian męczennik był dowódcą armii cesarskiej w naddunajskiej prowincji rzymskiej, stacjonującej w Mantem koło Krems.
Na wieść o aresztowaniu czterdziestu chrześcijan w Lauriacum (dzisiejsze Lorch) w północnej Austrii, chcąc podzielić ich los, wyznał przed
namiestnikiem cesarskim wiarę w Chrystusa. Uwięziony i torturowany
za odmowę złożenia ofiary pogańskiej, prawdopodobnie 4 maja 304
roku został utopiony w rzece Enns. Było to za czasów cesarza Dioklecjana (300–305). Kościół i opactwo zbudowane nad grobem Floriana,
przejęte po benedyktynach przez kanoników regularnych lateraneńskich, stanowiło pierwsze centrum kultu tego Świętego.
Papież Lucjusz III (1181–1185) przebywający na wygnaniu w północnej Italii, wspierany finansowo przez polskiego księcia Kazimierza II Sprawiedliwego, za pośrednictwem Idziego z Modeny, przekazał relikwie św. Floriana dla Krakowa. Były to w rzeczywistości doczesne szczątki jednego z męczenników włoskich o tym samym imieniu, czczonego szczególnie w Rawennie, Akwilei, Bolonii i Modenie.
Relikwie umieszczono w ołtarzu głównym katedry wawelskiej (najstarsze miejsce pątnicze diecezji krakowskiej), gdzie pełniły funkcję
grobu męczennika, pierwszego patrona stolicy Polski, oraz w pobliskim kościele wzniesionym w 1185 roku na Kleparzu. Przekazano je także do świątyń cysterskich w Koprzywnicy, Sulejowie, Wąchocku i Byszewie.
XIII w. kult św. Floriana objął inne diecezje polskie. Kardynał Zbigniew Oleśnicki, statutami z 1436 roku ogłosił go współpatronem
Królestwa Polskiego, katedry i diecezji krakowskiej. W 1736 roku bi-
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skup Jan Lipski odstąpił część krakowskich relikwii opactwu w Lorch,
co wpłynęło na ożywienie kultu tego świętego w Niemczech, w Czechach i na Węgrzech. Św. Florian, szczególnie na przełomie XIX i XX
wieku, w czasach oczekiwania na patrona w niebezpieczeństwie epidemii i innych klęsk żywiołowych, czczony był jako patron strażaków i hutników. Wydarzeniem, które odegrało istotną rolę w rozwoju
tego kultu, był tragiczny pożar krakowskiego Kleparza w 1528 roku.
Ocalał jedynie kościół z relikwiami wspomnianego Patrona.
W ikonografii św. Florian przedstawiany jest jako rycerz Chrystusowy. Jako starca w rzymskiej tunice ukazuje go malowidło ścienne
z poł. XII w. zachowane w kościele klasztornym w Nonnbergu koło
Salzburga. Od XIII w. przedstawiany był jako młodzieniec w purpurowym płaszczu narzuconym na ramiona i w zbroi, której nadawano
formę kolczugi, a w następnych dwóch stuleciach – karaceny, czyli
zbroi łuskowej, nierzadko z książęcą mitrą na głowie. Takim widzimy go na obrazie tryptyku z około 1470
roku w kościele parafialnym w Więcławicach Dworskich koło Miechowa, a także
na ołtarzu z 1497 roku we wrocławskim
kościele Bożego Ciała. W XVII i XVIII w. św.
Florian ukazywany był w pancerzu „płytowym” i hełmie z pióropuszem, w Polsce
zaś nierzadko w zbroi husarskiej.
Od XII w. atrybutem Świętego stał się
sztandar bojowy, od XV w. również tarcza i miecz ozdobione malowanym krzyżem, symbolizującym jego przynależność do rycerstwa Chrystusowego. Z takimi symbolami występuje m.in. na obrazie tryptyku z około 1500 roku w kościele św. Leonarda w Lipnicy Murowanej, a także na ołtarzowym z tego samego okresu w wawelskiej kaplicy Przenajświętszej Trójcy. Pod koniec XV w. dodatkowym atrybutem św. Floriana stało się
naczynie z wodą i dom w płomieniach.
Takie inspiracje wziął pod uwagę Michał
Pacher rzeźbiąc w 1481 roku ołtarz główny w Sankt Wolfgang, a także małopolski
autor w tryptyku z około 1520 roku, znajdującym się obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Ów piętnastowieczny typ przedstawienia rozpropagowali zwłaszcza twórcy sztuki ludowej poprzez drzeworyty i malowidła na szkle, a także wizerunki będące ozdobą zewnętrznych
ściana wiejskich domów mieszkalnych i siedzib straży pożarnej.
Osobną grupę stanowią obrazy ukazujące św. Floriana jako męczennika. Interesujący cykl sześciu wizerunków tego typu, ukazujących sceny z życia i legendy o św. Florianie, namalował w latach
1520–1525 A. Altdorfer. W Polsce wizerunki św. Floriana z palmą męczeńską w dłoni lub kamieniem młyńskim u szyi powstawały dopiero od XVIII w. W ołtarzach nierzadko zestawiano jego postać ze św.
Jerzym, św. Wacławem i św. Agatą. Bywał włączany do grupy czternastu wspomożycieli.
Nieznany autor naszego obrazu był malarzem cechowym. Świadczy o tym nieporadne ujęcie sylwetki Świętego, w drobiazgowym
oddaniu rysów twarzy i rekwizytów posiadających wartość symboliczną. Poszukując inspiracji nawiązał do tradycji ikonografii. W zilustrowaniu popularnego tematu posłużył się koncepcją syntetyczną
i ograniczonym zestawem atrybutów. Jego Patron odziany w czerwony płaszcz wyraźnie nawiązuje do szkarłatnego paludamentu
współtworzącego strój rzymskiego wodza i tym sposobem koncentruje uwagę widza na treściach utrwalanych w ciągu wieków przez
hagiografię. Nieprzypadkowe w jego koncepcji jest także zestawienie motywów dzidy ze sztandarem i naczynia z wodą, ukazujące
św. Floriana przede wszystkim jako patrona strażaków i orędownika chroniącego przed pożarem.
Niewykluczone, że obraz stanowił wyposażenie bliżej nieznanej
kapliczki przydrożnej bądź stanowił element domowego ołtarzyka
przenośnego. W całości znacznego ciągu ekspozycyjnego stanowi
bezcenne świadectwo kultu religijnego, wpisującego się w klimat
polskiego klimatu kulturowego.

Tekst i zdjęcie
o. dr Efrem Obruśnik

