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dzień za dniem
Niecodzienny gość
11 sierpnia br. przybyła do Leżajska
pani Anne Hall konsul generalny Stanów Zjednoczonych w Polsce. Zwiedziła nasze miasto, zapoznała się z jego historią i teraźniejszością. Szczególnie zachwyciła się najwspanialszym zabytkiem
w Leżajsku – bazyliką i organami.
Anne Hall złożyła wizytę w ratuszu.
Spotkała się z burmistrzem Tadeuszem
Trębaczem i zastępcą burmistrza Piotrem
Urbanem. W trakcie rozmowy poruszono
wiele tematów istotnych dla życia leżajskiej społeczności, między innymi gospodarczych i kulturalnych perspektyw rozwojowych miasta.

(bwl)

Złote gody

Jubileusz 50-lecia wspólnej drogi życiowej obchodziły w lipcu dwie pary mieszkańców Leżajska: Agnieszka i Aleksander Drożdżakowie oraz Stefania i Bolesław Śliwowie.
Z tej okazji otrzymali oni listy gratulacyjne i medale „Za długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wręczyli je jubilatom burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz
i zastępca burmistrza Piotr Urban.
Uroczystość odbyła się 10 lipca br.
w Sali Ślubów USC w Leżajsku.
Dostojni jubilaci otrzymali kwiaty i podarunki, podjęci zostali poczęstunkiem. Przy
ciastach, owocach i szampanie wspominali lata młodości i pół wieku pożycia małżeńskiego. Pani Agnieszce Drożdżak w zastępstwie męża, który z powodu
choroby nie mógł przybyć na uroczystość,
towarzyszyli zięć i wnuczka.

(bwl)

Hortensje
Pana Lucjana

Spotkanie sponsorów

Kiedy w pełni lata przechodzi się
ulicą Ogrodową w Leżajsku, przy jednym z ogrodów widok i ilość różnobarwnych kul hortensji wprawia każdego w zachwyt.
36 wielkich krzewów, a w głębi posiadłości kilka mniejszych, dorastających
pod czujnym okiem gospodarza. Kilkanaście kolorów – od bieli i seledynu po
odcienie różu, błękitu i amarantu. Ich właścicielem i opiekunem jest Lucjan Stelmachowicz. – Żona posadziła je tu osiem,
dziesięć lat temu. To ona nauczyła mnie,
jak hodować hortensje, jak je nawozić
i przycinać, jak z dorodnych pędów robić
sadzonki, jak i czym otulać je przed mrozem. Pan Lucjan kontynuuje rozpoczęte
przez swą zmarłą żonę dzieło.

21 sierpnia br. z inicjatywy burmistrza Tadeusza Trębacza w Urzędzie Miejskim
w Leżajsku odbyło się spotkanie przedstawicieli dużych przedsiębiorstw produkcyjnych. Poświęcone było problemom rozwoju gospodarczego zarówno miasta jak i zakładów oraz wzajemnej współpracy.
Uczestniczyli w nim: Tadeusz Trębacz – burmistrz Leżajska, Piotr Urban – zastępca
burmistrza Leżajska, Eugeniusz Bieniek – menedżer leżajskiego zakładu Philip Morris Tobacco Polska, Mattheus Dietvorst - dyrektor Browaru Leżajsk, Leszek Kurasz
– prezes zarządu Fabryki Maszyn, Andreas Wielosiński, prezes zarządu BMF Polska,
Zbigniew Żebrowski – prezes zarządu ZPOW Hortino.
Na spotkanie przybyła również dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Maria Horoszko, by złożyć podziękowania za wielokrotnie otrzymywaną pomoc rzeczową i finansową. Tak się składa, że te właśnie zakłady należą do grona głównych sponsorów imprez kulturalnych i sportowych organizowanych w mieście.

(bwl)

(bwl)

Od lewej: Piotr Urban, Andreas Wielosinski, Eugeniusz Bieniek, Maria Horoszko, Tadeusz
Trębacz, Mattheus Dietvorst, Leszek Kurasz i Zbigniew Żebrowski.



Święto Policji

25 lipca br. obchodzono w Leżajsku
89. rocznicę powołania Policji Państwowej.

Obchody Święta Policji rozpoczęły się uroczystą koncelebrowaną mszą
św. w Bazylice Ojców Bernardynów, której – w asyście o. Jarosława Kani kustosza Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
oraz proboszcza parafii farnej i ks. dziekana Ryszarda Królickiego – przewodniczył
biskup Archidiecezji Przemyskiej Marian
Rojek. Obecni byli przedstawiciele władz
miasta, powiatu i gmin z burmistrzem Leżajska Tadeuszem Trębaczem i starostą
Robertem Żołynią, komendant powiatowy
PSP Józef Golec, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości: Piotr Kraus prokurator
rejonowy i Tomasz Kuczma prezes Sądu
Rejonowego w Leżajsku. Posła na Sejm
RP Zbigniewa Rynasiewicza reprezentował Andrzej Chmura.
W uroczystym spotkaniu w Komendzie
Powiatowej Policji wziął udział przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, naczelnik Wydziału Techniki Operacyjnej podinsp. Bogumił Inger.
Obecni byli pracownicy KPP w Leżajsku.

Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku mł. insp. Marian Szkodziński w okolicznościowym przemówieniu przedstawił
w historycznym zarysie działania polskiej
policji, podsumował ostatnie dokonania
leżajskich policjantów, podkreślił znaczenie wspólnych działań policji krajów europejskich w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, podziękował
władzom zwierzchnim i samorządowym
za pomoc i współpracę, złożył życzenia
wszystkim obecnym, policjantom i ich rodzinom. Powiedział między innymi: – Poprawia się wyposażenie policji leżajskiej
w środki techniczne, nowoczesny system
nadzoru wizyjnego, otrzymaliśmy sprzęt
informatyczny, urządzenia radiotelekomunikacyjne. Dysponujemy dobrą bazą lokalową i transportową. Znakomita część
tych inwestycji i przedsięwzięć nie byłaby możliwa bez współpracy i przychylności samorządów.
Tego dnia nominacje na wyższe stopnie
otrzymało 22 policjantów. Odznaczeniami
resortowymi i poza resortowymi uhonorowano 3 policjantów leżajskiej KPP.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał brązową odznakę „Zasłużony Policjant” asp. szt. Stanisławowi Szpili.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej nadał srebrny
medal za zasługi dla pożarnictwa mł. insp.
Ryszardowi Kuli, a brązowy – mł. asp. Tadeuszowi Mroczkowi. Komendant Główny
Policji mianował podinspektorem policji
nadkomisarza Wacława Steckiego.

Mianowani na wyższe stopnie przez
Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie zostali: Robert
Kusy – nadkomisarz, Bogdan Czerwonka
– aspirant sztabowy, Zofia Gardian i Zdzisław Janeczko – starszy aspirant, Mariusz
Ćwikła i Krzysztof Kryla – sierżant sztabowy, Grzegorz Baj, Artur Karoń i Ryszard
Kukulski – starszy sierżant. Nominacje
na sierżanta otrzymali: Janusz Ciryt, Katarzyna Ciszkowska, Grzegorz Czekirda,
Krzysztof Kolano, Stanisław Mroczek, Paweł Niemczyk, Agnieszka Paruch, Dariusz
Pelc, Tomasz Potejko, Mariusz Rupa, Jacek Siuzdak i Elżbieta Urbanik.

(bwl)

Ogólnopolski
sukces „Bajdusia”

Po rocznej przerwie, działający w leżajskim Miejskim Centrum Kultury, Teatrzyk Lalkowy „Bajduś” ponownie
znalazł się w krajowej elicie lalkarzy.
Na podstawie nagrania ze spektaklu
został zakwalifikowany do jubileuszowych XL Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy zorganizowanych w dniach
od 29 maja do 1 czerwca br. przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie pod
honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana
Zdrojewskiego.
Pani Ewa Żukowska, wieloletni komisarz „Spotkań” podkreślała, iż o wyborze widowisk prezentowanych w Puła-

wach decyduje przede wszystkim ciekawa forma widowiska i współautorstwo wykonawców w jego tworzeniu, a poza tym
niezwykle istotny jest element zabawy teatralnej w pracy z amatorami, gdy dochodzi do głosu wyobraźnia, pomysłowość,
spontaniczność i naturalna ekspresja wykonawców.
„Bajduś” wystawił w Puławach spektakl
pt. „O psotnym Straszydlaczku” wg scenariusza Eli Zemek (scenografia i reżyseria Jerzy Mach, akompaniament Konrad Oniszczuk).

Rada Konsultantów Spotkań przyznała „Bajdusiowi” wyróżnienie za „urodę plastyczną lalek” oraz nagrodę finansową
w wysokości 1500 zł.
Organizatorzy XL Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy przygotowali
dla uczestników wiele atrakcji, m.in. ognisko zapoznawcze, wycieczka do Kazimierza Dolnego, oraz dyskoteka lalkarzy.

Iwona Tofilska

Fot. R. Węglarz

„Złota Kula”
dla HORTINO
Już po raz siódmy Izba Przemysłowo
Handlowa w Rzeszowie przyznała Złote
Kule w plebiscycie „Lider Województwa Podkarpackiego”. W gronie
tegorocznych laureatów znalazła się firma
HORTINO ZPOW Leżajsk Sp. z o.o. właściciel marki POLTINO.
To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest dla firm za najlepsze wyniki finansowe oraz osiągnięcia
w aktywnej walce z bezrobociem.

(ds)

Komendantowi Powiatowemu
Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku

Józefowi Golcowi
oraz Annie Golec

pracownicy Urzędu Miejskiego w Leżajsku
wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu
z powodu śmierci

OJCA i TEŚCIA

składają
Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku
oraz koleżanki i koledzy z Urzędu Miejskiego



dzień za dniem

Iskierka

W dniach 13 i 15 czerwca br. w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku odbyła się XXII edycja Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Iskierka 2008”.
21 małych uczestników z leżajskich
przedszkoli stanęło w szranki na scenie, by zmierzyć się z własnymi stresami i zahamowaniami. Zaiskrzyło nam
w tym roku wieloma nowymi talentami.
Poruszenie trwało już na kilka miesięcy przed festiwalem. Dzieci wytypowane
drogą eliminacji środowiskowych prowadzonych przez Elżbietę Kuźmę – kierownika artystycznego Festiwalu oraz przez
Bartłomieja Urbańskiego – kierownika
muzycznego „Iskierki”, ćwiczyły wytrwale swoje piosenki na scenie i poza nią.
Stresów było co niemiara, kiedy w świetle reflektorów trzeba było stanąć z mikrofonem w ręku i dać z siebie wszystko. Wielkie emocje rozpierały małe ciała,
swoje apogeum osiągając 13 czerwca,
kiedy to stanąć trzeba było przed komisją oceniającą.
Na szczęście na widowni panowała rodzinna atmosfera, więc choć nóżki drżały warto było śpiewać by usłyszeć gromkie brawa, które rozbrzmiewały po każdym występie.
Jury w składzie: Małgorzata Kluz – wokalistka, laureatka „Szansy na sukces”,
absolwentka UMCS w Lublinie na kierunku jazz i muzyka rozrywkowa, Magdalena
Czechowicz – wokalistka, instruktor muzyczny w Ośrodku Kultury w Nowej Sarzynie, oraz przewodniczący – Stanisław
Jaworski – Dyrektor Szkoły Muzycznej
I st. w Leżajsku, miało aż dwa dni czasu,
po to aby podjąć właściwą decyzję. A decyzja na pewno łatwa nie była, bo wszyscy mali uczestnicy byli dobrze przygotowani i wszyscy znakomicie wykonali swoje utwory.
Wielką zwyciężczynią tegorocznych
iskierkowych zmagań okazała się Sara
Pacyniak z Przedszkola Miejskiego nr 3,
która za piosenkę „Moje hobby” otrzymała
nagrodę Grand Prix, nagrodę publiczności, oraz nagrodę przyznawaną przez jury
dziecięce, w którego skład weszły wokalistki z Grupy Wokalnej „Meritum”: Alicja
Wróbel, Mirka Kowal i Klaudia Pelczar.
Obsypana nagrodami Sara musiała korzystać z pomocy rodziców, bo nie była
w stanie samodzielnie unieść wszystkich
trofeów. Pierwsze miejsce wyśpiewała sobie Izabela Woś z PM nr 2 piosenką pt.
„Muszelkowy Kopciuszek”, drugie Wiktoria Bilska (PM nr 3) – za „Rudy Rydz”,



a trzecie Anna Bednarz (PM nr 2) z piosenką „Wyruszamy w świat”. Wyróżnienia
powędrowały do Martyny Niemirowskiej,
Klaudii Piwudzkiej i Piotra Berestki.
Żaden z uczestników nie wyszedł jednak z pustymi rękami. Dla każdego odważnego przedszkolaka przygotowane
były nagrody, które wzbudziły uśmiech
na twarzach dobrze zapowiadających się
wokalistek i wokalistów.
Finał Festiwalu, który odbył się w niedzielę, 15 czerwca br., zakończył się koncertem zespołów artystycznych Miejskiego Centrum Kultury, który to podsumował
sezon artystyczny 2007/2008. Na scenie
zobaczyliśmy Grupę Rytmiczno-Taneczną „Koralik”, Zespół Taneczno-Estradowy
„Fajne Gienki”, Zespół Tańca Towarzyskiego „Plus”, Grupę Wokalną „Meritum”,
Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa”, oraz Zespół Tańca Ludowego „Hajduczki”. Podczas koncertu wszystkie dzieci zaangażowane w zespoły i koła zainteresowań podziękowały Dyrektor MCK w Leżajsku –
Marii Horoszko, za „dom”, w którym mogą
się spotykać i opiekę trwającą cały rok.

Iskierkowe radości nie mogłyby mieć
miejsc, gdyby nie sponsorzy. W tym roku
Festiwal Piosenki Przedszkolnej wspomogli: Burmistrz Leżajska, Starostwo
Powiatowe w Leżajsku, Kantor Wymiany Walut – Jan Paszek, Firma Jubilerska
„Karat”, „Apteka pod Kasztanami”, Firma
„Rolnik”, Przychodnia „Pod Klasztorem”,
ZPOW „Hortino”, Wyższa Szkoła Pożarnicza w Częstochowie, firma VAP – SYSTEM, Zespół Muzyczny „SILENCE”. Serdecznie dziękujemy.

regionie, kierunku muzycznego. Zagrała
między innymi znakomita grupa dixielandowa grająca taneczny jazz tradycyjny
w nowoczesnych aranżacjach – COCO
DIXIE.
Tuż po niej na scenie pojawili się laureaci Jazz And Blues Award Berlin 2006
oraz festiwalu „Nadzieje Warszawy 2006”
– zespół KATTORNA. W skład tej formacji
wchodzą bardzo młodzi muzycy z Polski
i Danii. Muzyka, którą wykonują to mieszanka akustycznego mainstreamu, freejazzu, jazz-rocka i smooth-jazzu.
Ten orszak jazzmanów zamknął zespół
WILDE CATS, który istnieje na arenie polskiej od 2003 roku, grając muzykę jazzową typu fussion. Wraz z zespołem wystąpił znany Leżajszczanom, znakomity polski muzyk – Jerzy Główczewski – absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach.
Artysta znany jest z tego, że grywał z takimi zespołami jak EXTRA BALL, ALEX
BAND, „The Globetrotters” (z tym ostatnim koncertował także w Leżajsku w październiku 2007).
Wszyscy dali koncert bardzo niezwykły, który potrwał do późnych godzin wieczornych ku wielkiej uciesze miłośników
jazzu.
Organizatorzy (Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku i Starostwo Powiatowe
w Leżajsku) składają serdeczne podziękowania sponsorom, dzięki którym możliwe było ściągnięcie takiej porcji dobrej
muzyki do naszego miasta. Sponsorem
głównym był Mecenas Kultury Leżajskiej
2007 – Browar Leżajsk. Naszymi wiernymi sponsorami byli także: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ns-Automatyka Sp. z o.o. w Nowej
Sarzynie, Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego HORTINO w Leżajsku
Sp. z o.o., Miejski Zakład Komunalny Sp.
z o.o., JAMFOT s.c.

Fot. Ryszard Węglarz

Fot. Adam Kuźma

Agnieszka Margas

Jazz Festiwal

27 lipca br. na estradzie przed Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku spotkały się znane persony ze świata polskiego jazzu. Dnia tego obchodziliśmy czwarty już leżajski Festiwal Jazzowy.
W tym roku mieliśmy okazję posłuchać
różnych odmian tego, mało jeszcze popularnego ale bardzo cenionego w naszym

Agnieszka Margas

Paweł Kuraś
Talent Roku

Burmistrz Miasta Leżajska Tadeusz Trębacz ogłosił w minionym roku
szkolnym konkurs dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum, placówek oświatowych podlegających miastu, konkurs „Talent
Roku”. Jego ideą było wyłonienie wybitnie uzdolnionego ucznia, którego wiedza, zainteresowania i możliwości twórcze wykraczają daleko
poza szkolne programy nauczania. Patronat nad tym konkursem objął
Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.
W jednym z ostatnich dni wakacji, 28
sierpnia br. w leżajskim ratuszu na uroczystej gali wręczenia nagród w I edycji
tego konkursu w gronie władz Leżajska
– burmistrza Tadeusza Trębacza i zastępcy burmistrza Piotra Urbana, przedstawiciela Podkarpackiego Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie starszego wizytatora Henryka Rogusa oraz dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli a jednocześnie
przewodniczącego kapituły konkursu Janusza Orłowskiego i dyrektorów miejskich
szkół znaleźli się laureaci Konkursu „Talent Roku”. Laureatowi głównej nagrody
Pawłowi Kurasiowi towarzyszyli rodzice:
Elżbieta i Czesław, których syn był bohaterem gali.
Tadeusz Trębacz powiedział, iż
jest mile zaskoczony faktem, że Talentem Roku okazał się uczeń z Malenisk,
czyli nie z naszego miasta. – Świadczy
to o tym, że jednakowo traktujemy wszystkie dzieci, uczęszczające do naszych
szkół w Leżajsku. Wręczam tę nagrodę
z tym większą przyjemnością.
Główną nagrodę w konkursie „Talent
Roku”, statuetkę i czek na 2000 złotych
otrzymał uczeń (a teraz już absolwent)
Szkoły Podstawowej nr 2 – Paweł Kuraś.
Nagrodę w obecności rodziców laureata
wręczyli i złożyli gratulacje: Tadeusz Trębacz, Piotr Urban, Henryk Rogus i Janusz
Orłowski.
Symboliczne nagrody – książki i pamiątkowe dyplomy odebrali też wyróżnieni w konkursie uczniowie: Maja Orłowska,

Krzysztof Wójtowicz (Gimnazjum Miejskie) oraz Aleksandra Żołynia ze Szkoły
Podstawowej nr 2.
Nagrodę otrzymała również drużyna
siatkarska z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w składzie: Szymon Rzepko, Łukasz
Hanus, Sebastian Domagała, Artur Burek, Maciej Czarniecki, Patryk Uchman,
Krzysztof Urbanik, Dominik Mazur i Maciej Mierzwa.
W imieniu sportowców o historii UKS
„Trójka” i licznych sukcesach wojewódzkich i ogólnopolskich drużyny opowiedział
jej członek Dominik Mazur.
Laureat głównej nagrody Paweł Kuraś
powiedział: – Urodziłem się 1 lipca 1995
roku w Leżajsku. Mam dwoje rodzeństwa: starszego brata i młodszą siostrę.
Mieszkam w Maleniskach. W ubiegłym
roku szkolnym uczęszczałem do Szkoły
Podstawowej nr 2 w Leżajsku, natomiast
w nowym roku szkolnym będę uczniem
Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku.
Interesuję się muzyką, teatrem, informatyką i historią. Moim hobby jest tworzenie stron internetowych www. Gram
na skrzypcach, pianinie i organach kościelnych. Dodatkowo uczęszczam
do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku na profil skrzypiec, na zajęcia chóru i gram na organach do mszy
św. w kościołach Maleniskach i Hucisku.
Do moich największych osiągnięć należy miano laureata Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego organizowane-

go przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Otrzymałem także tytuł najlepszego aktora na V Powiatowym Przeglądzie
Grup Teatralnych w 2006 roku i wygrałem Miejski Konkurs Ortograficzny „Corrida 2008”.
Jednym z moich największych marzeń jest zagrać na organach kościelnych w Bazylice Ojców Bernardynów.
W przyszłości chciałbym ukończyć studia informatyczne, aby później pracować
w tej branży.
Paweł Kuraś pierwsze trzy klasy szkoły podstawowej ukończył w Maleniskach.
Już w I klasie dostał wyróżnienie w konkursie ortograficznym, a trzeciej był mistrzem gminy. Od czwartej klasy uczęszczał do SP 2 w Leżajsku. Jego wychowawczynią byłą Teresa Dydacka-Jarek,
której zdaniem jest on bardzo skromnym
uczniem.
Paweł poza nauką w szkole podstawowej a teraz w gimnazjum, jest też uczniem
szkoły muzycznej. I jest także organistą
w dwóch kościołach: w Maleniskach i Hucisku – pełni posługę na wszystkich uroczystościach – gra na organach nie tylko
w niedziele, ale także we wszystkie święta – podczas triduum paschalnego, rezurekcji, pasterki...
Otrzymał propozycję rozpoczęcia studiów gry na organach w Przemyślu. Czek
2000 zł chce przeznaczyć na naukę j. angielskiego.

(bwl)



gospodarka

Inwestycje w Leżajsku

W budżecie miasta na bieżący rok zaplanowano 17 inwestycji, w tym cztery w fazie dokumentacji. Zdecydowana większość z nich dotyczy udogodnień komunikacyjnych, czyli
budowy lub przebudowy ulic, chodników, parkingów. Część
z nich już wykonano, pozostałe są w trakcie realizacji.
O pracach związanych z realizacją zaplanowanych inwestycji w naszym mieście informuje zastępca burmistrza Leżajska Piotr Urban, w którego gestii znajdują się zadania rozwoju gospodarczego Leżajska.

Ulice
Najpoważniejszym zadaniem inwestycyjnym jest obecnie gruntowna przebudowa ulicy Sandomierskiej. Aby uzyskać
jezdnię o szerokości około sześciu metrów na całej długości i wyprofilować łagodniejsze zakręty, miasto nabyło ułamkowe części gruntów od właścicieli posesji, znajdujących się przy tej ulicy. Dokonywana jest korekta jezdni. Z tego
względu na całej długości ulicy zdejmowane są stare płyty chodnikowe i układane krawężniki. Rozpoczyna się układanie
masy asfaltowej i równocześnie Miejski
Zakład Remontowo-Budowlany przystąpił do przesuwania ogrodzeń oraz układania wzdłuż całej ulicy jednostronnego
chodnika z kostki.
Na ulicy Jana Brzozy wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, dalsze roboty remontowe tej ulicy trwają.

Chodniki
Zakończone zostały prace przy budowie chodników na ulicach Podolszyny
i Paderewskiego. W końcowej fazie realizacji jest jednostronny chodnik przy ulicy Opalińskiego.

Parking
Dobiegły końca prace przy układaniu
kostki na parkingu przy Placu Jaszowskiego, które wykonał Miejski Zakład Remontowo-Budowlany w Leżajsku. Istniejący tam parking został poszerzony o 10
dodatkowych miejsc postojowych.

Niebawem rozpocznie się remont ulicy
Górnej i budowa parkingu. Prace w tej
części miasta były przesuwane w czasie z tego względu, że w pierwszej kolejności Zakład Energetyczny miał przebudować istniejąca tam stację trafo. ZE
nie ma jeszcze pełnej dokumentacji, pozwalającej na rozpoczęcie tej przebudowy. Po rozmowach na linii Miasto – ZE
zapadły ustalenia, że ZE w miejscach,
w których pod parkingiem i chodnikami
mają być układane kable energetyczne,
ułoży rury przepustowe i do robót w swoim zakresie przystąpi po uzyskaniu potrzebnych dokumentów. Dzięki temu będą
się już wkrótce mogły rozpocząć prace –
układanie krawężników, budowa chodnika z jednej strony ulicy i parkingu.



Obwodnica
28 lipca br. wraz z posłem Zbigniewem
Rynasiewiczem złożyliśmy wizytę ministrowi infrastruktury Zbigniewowi Rapciakowi. Tematem spotkania były sprawy dotyczące budowy obwodnicy Leżajska.
Trzy dni później, 31 lipca w rzeszowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad odbyło się spotkanie poświęcone realizacji obwodnicy miasta Leżajska. Pan dyrektor Wiesław Kaczor poinformował nas, że GDDKiA w Rzeszowie została zobowiązana
do ogłoszenia w trybie natychmiastowym
przetargu na dokumentację II etapu obwodnicy miasta Leżajska i zostanie on
ogłoszony jeszcze we wrześniu tego roku.
Będzie to projekt budowlany na drugi etap
czyli fragment od przedłużenia ulicy św.
Jana z Dukli do miejsca za przejazdem
kolejowym w lesie w kierunku Sarzyny.
Stanowisko pana ministra Rapciaka jest takie, że jeżeli szybko i sprawnie zostanie ta dokumentacja przygotowana, to realizacja drugiego etapu nastąpi bezpośrednio po wykonaniu etapu
pierwszego.
Nie ukrywam, że jest to efekt naszych
zabiegów z tego względu, że otrzymaliśmy pisma z protestami od mieszkańców, którzy obawiali się, że okres oczekiwania na budowę drugiego etapu może
być bardzo długi, a tymczasowe skierowanie ciężkiego ruchu transportowego
na ulicę św. Jana z Dukli byłoby dla nich
uciążliwe.
I to jest, jak sądzę bardzo dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców, którzy
wyrażali swe obawy i niepokoje. Decyzja
GDDKiA w Warszawie o natychmiastowym rozpoczęciu prac nad projektowaniem II etapu obwodnicy miasta Leżajska
oznacza przyspieszenie jej realizacji.
Ponadto GDDKiA w Rzeszowie wystąpiła 14 sierpnia tego roku do Wojewody
Podkarpackiego z wnioskiem o ustalenie lokalizacji drogi na budowę I etapu
obwodnicy miasta Leżajska w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik–Przemyśl wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną
i urządzeniami budowlanymi. Czekamy
na tę decyzję. W momencie uprawomocnienia się jej grunt na pierwszy etap obwodnicy stanie się własnością GDDKiA.
My, jako miasto, wystąpiliśmy już o pozwolenie na budowę naszego odcinka
łącznika do obwodnicy czyli przedłużenia ulicy św. Jana z Dukli.

Droga Leżajsk–Sokołów
Oświetlenie
Trwają przygotowania do budowy
oświetlenia ulicy Studziennej i Spokojnej. Nastąpiło już przekazanie placu budowy Zakładowi Energetycznemu, który dokona wymiany słupów i sieci energetycznej, co ma potrwać około półtora
miesiąca. Wtedy na tych nowych słupach
zamontowanych zostanie około 10 opraw
oświetleniowych.

19 sierpnia byłem na naradzie w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich
poświęconej rozwiązaniom komunikacyjnym w zakresie skrzyżowania obwodnicy
dla miasta Leżajska z drogą wojewódzką Leżajsk Łańcut w miejscowości Giedlarowa, gdzie zapadły pewne ustalenia
techniczne.
Na tej naradzie zostałem również poinformowany, że 18 sierpnia została podpisana umowa z firmą Skanska na remont
drogi wojewódzkiej między Leżajskiem
a Sokołowem. Czas zakończenia całej

spotkania

inwestycji to połowa roku 2010. Lada
dzień Skanska pojawi się na placu budowy. W tym roku zajmie się konstrukcjami
obiektów mostowych czyli przebudową
przepustów i mostów w Brzózie Królewskiej i Wólce Niedźwiedzkiej zwiększając
ich dopuszczalny tonaż. Prace potrwają prawdopodobnie przez całą zimę. Remont poboczy, konfiguracji rowów i nawierzchni nastąpi później.
Trwają też przygotowania dokumentacji
na remont drogi Leżajsk – Naklik.

Folkowo w Leżajsku

20 lipca br. na placu przed Miejski Centrum Kultury w Leżajsku wystąpił szereg zespołów folklorystycznych – a wszystko za sprawą XIV Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, który fetowany był przez kilka
miast Podkarpacia.

Nowe boisko
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował marzenie licznej grupy młodzieży i obok boiska wielofunkcyjnego, które zbudowano w ubiegłym roku na zapleczu Krytej Pływalni „Oceanik” i Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku powstało
w czasie wakacji boisko do siatkowej piłki
plażowej o nawierzchni z piasku. Stworzył
się już ładny kompleks sportowy.

Dokumentacje

Dokumentacja na połączenie ulic Podolszyny i Siedlanka jest zakończona
i złożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie z programów unijnych.
Zlecona jest dokumentacja na dalszy
odcinek ulicy Jana Brzozy, na połączenie ulicy Tomasza Michałka z ulicą Opalińskiego, w opracowaniu jest koncepcja
zagospodarowania wąwozu za Domem
Książki. W tej sprawie zebrało się sporo
ciekawych postulatów mieszkańców, które zostały wzięte pod uwagę przy opracowywaniu tej dokumentacji. Większość
opowiada się za amfiteatralną zabudową
o charakterze rekreacyjnym. Dokumentacja ta zostanie poszerzona o kompleksowe zagospodarowanie placu targowego
przy ulicy Sikorskiego.

Gwiazdą leżajskiego koncertu był kanadyjski zespół „Polanie” z Calgary,
który powitany został na placu Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku przez władze miasta i powiatu tradycyjnym chlebem i solą.
„Polanie” to zespół o wieloletniej tradycji – istnieje od 1977 roku, a jego założycielką i pierwszym choreografem była s.
Alojza (Krystyna Ciechowicz). Dziś nad
wizerunkiem artystycznym czuwa Patrycja Czerska – dyrektor zespołu. „Polanie”
z dużym powodzeniem prezentują polski
folklor i tradycje naszego kraju w wielokulturowym społeczeństwie kanadyjskim.
Są zapraszani do udziału w znaczących
koncertach, mają na swym koncie m. in.
występ podczas otwarcia Igrzysk Olimpijskich w 1988 roku oraz udział w polonijnych festiwalach PFDAA w Bostonie, Minneapolis, Los Angeles, San Francisco.
Na leżajskiej scenie zespół „Polanie”
zaprezentował się cztery razy. Zobaczyliśmy: tańce górali żywieckich, kujawiaka
z oberkiem, tańce lubelskie oraz taniec
kowbojski „Wild Wild West”. Wszystkie
układy dopracowane w najdrobniejszym
szczególe sprawiły, że poziom leżajskiego koncertu był bardzo wysoki.
Koncert wzbogaciła także nasza rodzima grupa – Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa”, który od 18 lat działa przy Miejskim
Centrum Kultury w Leżajsku. Zaprezentowali krakowiaka narodowego, wiązankę tańców śląskich.

Tego dnia na leżajskiej scenie wystąpiła także Grupa Śpiewacza działająca
przy Kole Gospodyń w Jelnej, kierowana
przez Zdzisława Zawilskiego. Na zakończenie wysłuchaliśmy Kapeli Beka z Przeworska. Usłyszeliśmy piosenki starej Warszawy i Lwowa.
Zanim jednak na scenę wyszła Kapela Beka, konferansjer – Damian Wyszyński zaprosił wszystkie występujące zespoły oraz reprezentantów naszego miasta:
Piotra Urbana – Zastępcę Burmistrza Leżajska, Roberta Żołynię – Starostę Leżajskiego, Leszka Sarzyńskiego – Prezesa
Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej
oraz Marię Horoszko - Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku. Zespół
„Polanie” otrzymał oficjalne podziękowanie, kwiaty, upominki i jeszcze raz wielkie
oklaski od publiczności.
Ten wspaniały koncert mógł odbyć się dzięki
pomocy i ofiarności wielu osób. Wsparły nas firmy: Kantor Wymiany Walut – Jan Paszek, ZPOW
HORTINO w Leżajsku, Firma Handlowo – Usługowa FIN-US Robert Skwara, Kwiaciarnia „Storczyk”
Grażyna i Tadeusz Leja, Waldemar Golik, Piekarnia „Samopomoc Chłopska” w Grodzisku Dolnym,
stoiska handlowe owocowo-warzywne: Krystyna
i Władysław Kaszycki-Nieznajko oraz Aleksandra Bandura, Piekarnia Antoniego Chamca, Pub
Legenda. Szczególne podziękowania kierujemy
do sponsora głównego – Grupy Żywiec S.A. Browar Leżajsk.

A. Margas

Kanalizacja

Załatwiane są sprawy formalno-prawne
związane z planowaną przebudową kanalizacji przy ulicy Podzwierzyniec. W fazie
przygotowań jest dokumentacja odcinka
kanalizacji przy ulicy św. Jadwigi Królowej, która ma być wykonana ze środków
miejskiego funduszu ochrony środowiska,
podobnie jak już zakończony odcinek kanalizacji przy ulicy Ogrodowej pod przyszłe osiedle Ogrodowa Sandomierska.

Fot. Bartosz Loryś



krok do przodu

Stadion w Leżajsku
odnowiony
W ciągu ostatnich dwóch miesięcy leżajski stadion przeobraził się
nie do poznania. Swą metamorfozę zawdzięcza władzom miasta i sponsorom.

Ten obiekt sportowy od dawna wymagał solidnego remontu. Drewniane listwy,
z których przed laty wykonane zostały
ławki na trybunach, i tak długo opierały
się niekorzystnym wpływom warunków atmosferycznych. Śnieg, deszcz, mróz zrobiły swoje. A co bardziej temperamentni
kibice też przyczyniali się do ich zniszczenia. Stadion zaczynał być obiektem godnym pożałowania.
Zdawali sobie z tego sprawę wszyscy –
i władze klubu „Pogoń”, i władze miasta,
i sponsorzy, trenerzy, zawodnicy, kibice.
Pokrycie kosztów generalnego remontu
z kasy miejskiej było trudne do zrealizowania. Ale wspólnymi siłami, przy pokaźnym udziale sponsorów stało się to możliwe.
Wykorzystano przerwę w rozgrywkach
piłkarskich i w niespełna dwa miesiące
poddano stadion miejski generalnemu remontowi i modernizacji.
Przede wszystkim przebudowana została trybuna. Zlikwidowano pierwszy
rząd, w którym ze względu na złą widoczność, bo był usytuowany zbyt nisko, nikt

nigdy nie siedział. Betonowe elementy
podporowe zostały odnowione. Na nich
zamontowano stalowe ramy ocynkowane,
odporne na korozję, do ram przymocowano 520 atestowanych plastikowych krzesełek w trzech kolorach: żółtym, niebieskim i czerwonym. Teraz trybuna stadionu wygląda naprawdę ładnie. Przy okazji
jej modernizacji zwiększono odstępy między rzędami i stworzono więcej przejść
pionowych. Wszystko zgodnie z obowiązującymi normami.
Całkowicie odnowiona została też mała
kryta trybuna. Położono nowy chodnik
z kostki o powierzchni 150 metrów kwadratowych. Odnowiono budynek gospodarczy, naprawiono i odmalowano ogrodzenie.
Leżajski stadion zupełnie zmienił wygląd, powoli staje się wizytówka miasta.
A już na pewno będzie nią wtedy, gdy
w ramach programu „Euroboiska 2012”
powstanie obok niego nowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią.
Ogólny koszt dotychczas wykonanych
robót to kwota ponad 100 tysięcy złotych;
z tego 40 tysięcy złotych wydano z budżetu miasta, a pozostałą kwotę uzyskano od sponsorów w formie dotacji finansowej i pomocy rzeczowej.
Uroczyste otwarcie wyremontowanego stadionu miejskiego w Leżajsku połączone zostało z inauguracją sezonu piłkarskiego 2008/2009 IV Ligi Podkarpackiej i nastąpiło 13 sierpnia br. w przerwie
meczu Pogoń Leżajsk – Rafineria Czarni Jasło.
Wiceprezes Zarządu Klubu „Pogoń”
Henryk Stawarski powiedział: – Za ge-

neralny remont i odnowienie naszego stadionu należą się serdeczne podziękowania Radzie Miejskiej, Burmistrzowi Leżajska, dyrektorom zakładów pracy, a szczególne słowa uznania i podziękowania należy skierować do dwóch osób: zastępcy
Burmistrza Piotra Urbana, który kierował
całością tych prac, oraz prezesa naszego Klubu Andreasa Wielosinskiego, który
jako szef BMF-Polska wykonał to, co państwo mogą oglądać.
Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz
złożył wszystkim sponsorom podziękowania i wraz z zastępcą Burmistrza Piotrem Urbanem wręczył listy gratulacyjne. Otrzymali je: Andreas Wielosinski –
Prezes Zarządu BMF-Polska, Mattheus
Dietvorst – Dyrektor Browaru Leżajsk,
Eugeniusz Bieniek – Menedżer Zakładu Philip Morris-Polska, Kazimierz Balawender – Dyrektor Rejonu Dystrybucji
Energii w Leżajsku oraz Janusz Dąbek
– członek Zarządu „Pogoni”.
Obecny na meczu i uroczystości Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
Kazimierz Greń wyraził wielkie uznanie
dla władz miasta za starania o wygląd,
kondycję i rozwój obiektów sportowych.
– Zawsze mi niezmiernie miło, jako radnemu miasta Rzeszowa i przewodniczącemu komisji sportu, gdy władze samorządowe w jakimś mieście przeznaczają
środki finansowe na rozwój stadionów,
obiektów piłkarskich. Jako prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej cieszy
mnie to bardzo. A także i to, że w Leżajsku jest wiele osób, które nie tylko interesują się piłką nożną, ale też chcą inwestować w obiekty sportowe. Dziś ten stadion wygląda wspaniale. I tu mam apel
do kibiców, żeby uszanowali to, co zostało zrobione. Cieszy mnie również i to,
że powstanie w Leżajsku boisko piłkarskie
ze sztuczną nawierzchnią, na której można grać bez względu na pogodę. Z tego
boiska będą mogły korzystać wszystkie
grupy zawodników Pogoni.

(bwl)



informator urzędowy
Sprawozdanie
z XVIII sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku
26 czerwca 2008 roku odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej, uczestniczyło
w niej 13 radnych.

Po wysłuchaniu informacji Burmistrza z prac
w okresie międzysesyjnym radni rozpatrywali
sprawy, znajdujące się w porządku obrad tej sesji. Przedtem nastąpiło wręczenie odznak „Zasłużony dla miasta Leżajska” nadanych przez
Radę Miejską w Leżajsku, nie odebranych podczas uroczystej sesji w dniu 28 maja br. Na sesji
tej odznakę odebrali: Marian Furmanek dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Leżajsku oraz Edward Sarzyński
– w imieniu Orkiestry Dętej w Leżajsku wyróżnionej tym tytułem wśród sześciu innych instytucji i stowarzyszeń.
W części uchwałodawczej Rada Miejska podjęła uchwały w następujących sprawach.
Na wniosek Firmy Usługowo-Handlowej FINUS Robert Skwara w Leżajsku Rada wyraziła zgodę na używanie herbu miasta Leżajska
na breloczkach produkowanych przez tą Firmę.
Zezwolenie obejmuje wykonanie 300 sztuk breloczków i jest ważne do końca 2008 r.
Następnie Rada podjęła decyzję o zbyciu
udziałów Gminy Miasto Leżajsk w ZPOW Hortino w Leżajsku o łącznej wartości 303 tys. zł.
Zbycie powinno nastąpić w drodze oferty publicznej skierowanej do podmiotów będących
wspólnikami z kategorii producentów rolnych
związanych umowami kontraktacyjnymi, samorządów i pracowników spółki w formie przetargu ograniczonego. Przetarg zostanie ogłoszo-

ny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Leżajsku. Rada powołała swoich
przedstawicieli do komisji przetargowej.
Kolejna uchwała dotyczyła udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na działalność
bieżącą Muzeum Ziemi Leżajskiej.
W związku z większymi niż planowano dochodami z tytułu wydanych zezwoleń
na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Rada wprowadziła zmiany w Miejskim Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
zwiększając o 43 000 zł wydatki na realizację zadań ujętych w Programie, w tym 3000
zł na wspieranie działalności Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie oraz 40 000 zł na remont
widowni na stadionie miejskim w ramach zadania – wspomaganie działalności stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych: doposażenie miejsc sportu i rekreacji.
Rada wprowadziła też zmiany w budżecie
miasta na 2008 r. zwiększając dochody budżetowe o kwotę 201 000 zł (43 000 zł wpływy
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i 158 000
zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych) oraz zwiększając plan wydatków budżetowych o kwotę 226 000 zł, w tym m.in. o 98 000
zł na promocję Miasta oraz 36 000 zł na prace

Sprawozdanie
z XIX sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku
27 sierpnia 2008 r., po przerwie wakacyjnej odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej
w Leżajsku. W obradach uczestniczyło 13 radnych na ogólną liczbę 15. Po otwarciu obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji Burmistrz przedstawił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym.
W kolejnym punkcie Skarbnik Miasta, zgodnie
z ustawą o finansach publicznych przedstawił informację na temat przebiegu wykonania budżetu
miasta Leżajska oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2008 r.
Jak wynika z informacji, zaplanowane na ten rok
dochody budżetowe na plan 29 538 367 zł, na koniec I półrocza wykonane zostały w łącznej wysokości 15 659 013 zł, co stanowi 53,01% w stosunku do założonego planu rocznego. Wydatki w zakresie zadań bieżących i majątkowych zrealizowane zostały w wysokości 13 919 692 zł tj. 47,94%
założonego planu rocznego. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 363 867 zł a wykonano
w wysokości 13 469 529 zł tj. 51% planu. Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano środki finansowe w kwocie 2 674 500 zł, które w I półroczu zostały wykonane w wysokości 450 163 zł
tj. 16,83% zaplanowanej na zadania inwestycyjne
kwoty planu. Dzieje się tak, dlatego że w okresie
I półrocza inwestycje rozpoczynane są od mniejszych wydatków na dokumentację, dopiero w drugiej połowie roku pojawiają się wydatki bardziej
kosztochłonne związane z robotami budowlano-

montażowymi, nie ma więc obaw co do ich realizacji i wykonania planu.
Realizując założenia planu rocznego Miasto
spłaciło w I półroczu kredyt w wysokości 1 100 000
zł. Zadłużenie na półrocze wynosi 22,62% w stosunku do wykonanych na koniec 2007 r. dochodów
budżetowych. Natomiast zaplanowana na 2008 r.
nadwyżka budżetowa w wysokości 500 000 zł została wykonana w łącznej kwocie 1 739 321 zł. Realizacja budżetu w pierwszej połowie roku przebiegała według założeń, zaplanowane dochody
okazały się realne i stan finansów miasta pozwolił
w I półroczu realizować zadania bez konieczności
zaciągania zaplanowanego w budżecie na ten rok
kredytu bankowego.
Po zapoznaniu się z realizacją budżetu miasta
za I półrocze 2008 r. i opiniami wszystkich Komisji
stałych, Rada przyjęła przedłożoną informację.
Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą intencyjną dotyczącą wspólnej realizacji przedsięwzięcia
pn. „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Rzeszów
– Wschód” (chodzi o udostępnienie mieszkańcom
gmin z terenu kilku powiatów dostępu do Internetu z wykorzystaniem częstotliwości radiowych) –

remontowe w domu pogrzebowym na cmentarzu komunalnym.
Na sesji tej Rada, spełniając wymóg formalny wynikający z ustawy o rachunkowości, zatwierdziła roczny skonsolidowany bilans Miasta
Leżajska za 2007 r., który obejmuje wykonanie
budżetu miasta oraz planów finansowych jednostek podległych.
Ponadto Rada wprowadziła zmiany w uchwale Nr XVII/108/08 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r. uzupełniając ją, według sugestii Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie o zapis upoważniający Burmistrza do zaciągania zobowiązań
na finansowanie wydatków zgodnie z limitami
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2010.
Ostatnia uchwała dotyczyła odstąpienia
od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego
złoża gazu ziemnego „Żołynia-Leżajsk 2” na terenie miasta Leżajska. Rada uchyliła dotychczas
obowiązującą uchwałę w tej sprawie z 2003 r.
i podjęła nową, w związku ze zmianą granic obszaru górniczego oraz jego nazwy, ustalonych
decyzją Ministra Środowiska.
W dwóch kolejnych punktach Rada pozytywnie wypowiedziała się w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Miasta
nr 4212/3 i 4212/2 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku, z przeznaczeniem pod
budowę budynku dwuklatkowego oraz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 29/20 o pow. 663 m2
po zlikwidowanej bocznicy kolejowej do Zakładów Silikatowych, na polepszenie przyległych
działek.
C. Turosz
Rada podjęła uchwałę o przekazaniu dla Powiatu
Leżajskiego w formie dotacji kwoty 4457 zł, jako
partycypacji w kosztach tego przedsięwzięcia.
Kolejna uchwała dotyczyła wprowadzenia zmian
w budżecie miasta na 2008 r. – Rada zwiększyła dochody budżetowe o kwotę 338 457 zł, gdzie głównym źródłem pozyskania tych środków jest udział
w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 239 457 zł. Z tego kwota 248 457 zł została przeznaczona na sfinansowanie następujących zadań:
140 000 zł na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich z uwagi na wzrost kosztów bankowych obsługi kredytu oraz wzrost stóp procentowych, o 104 000 zł zwiększono dotację na działalność Miejskiego Centrum Kultury oraz 4457 zł
przekazano dla Powiatu Leżajskiego jako wkład Miasta na realizację przedsięwzięcia pn. „Regionalna
Sieć Szerokopasmowa Rzeszów – Wschód”.
Ostatnia uchwała dotyczyła udzielenia bonifikaty
od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz
najemcy, Rada wyraziła zgodę na udzielnie nabywcy lokalu bonifikaty w wysokości 60% ceny
sprzedaży. Obecnie, według orzecznictwa sądowego do kompetencji Rady należy wyrażenie zgody na udzielanie bonifikaty i określanie jej wysokości indywidualnie przy zakupie każdego lokalu
mieszkalnego.
Na sesji tej Rada, jak co roku wysłuchała informacji na temat funkcjonowania oświaty na terenie miasta Leżajska w zakresie podległych szkół
i przedszkoli, którą złożył dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Janusz Orłowski. Rada przyjęła złożoną informację
(szczegóły na str. 16–17).

C. Turosz



krok do przodu

Zakład Przetwórstwa Tytoniu w Leżajsku, należący do koncernu Philip
Morris Tobacco, zakończył zaplanowaną na lata 2006–2008 gruntowną
modernizację.
Działo się wiele i w dodatku w zawrotnym tempie.
Dzieło odnowy zakładu rozpoczął Marek Krauze, dokończył jego
następca Eugeniusz Bieniek, który w przemyśle tytoniowym pracuje
od 31 lat, a tym zakładem kieruje od 1
stycznia 2008 roku.
Co się zmieniło?
Można odpowiedzieć: wszystko.
– Pierwszy etap prac obejmował
modernizację infrastruktury oraz
urządzeń zakładu, poprawiając bezpieczeństwo i efektywność fabryki –
mówi E. Bieniek. – Główna część inwestycji to zakup i instalacja nowej
suszarki do tytoniu oraz modernizacja części linii nawilżającej tytoń,
co ma znaczący wpływ na utrzymanie jego jakości w dalszej części procesu produkcyjnego. Modernizacja linii pozwala na prowadzenie procesu
ze zwiększoną wydajnością i stabilną jakością.
Poprawa jakości produktu kosztowała najwięcej. Trzeba się było zdecydować na wymianę części urządzeń
nawilżających tytoń we wczesnej fazie procesu, a zwłaszcza zamontowania tak zwanej suszarki, w której
tytoń poddawany jest odpowiednio
procesom suszenia i dowilżania.
Trudno się dziwić, że zaczęto
od serca fabryki, skoro leżajski zakład jest jedynym na cały świat za-
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kładem w firmie Philip Morris Tobacco przerabiającym tytoń, który trafia
do rozsianych po całym globie wytwórni papierosów koncernu PM.
Równocześnie z pokonywaniem
problemów bezpośrednio związanych z produkcją i jej jakością zajęto się poprawą bezpieczeństwa i poprawy warunków pracy. Hale produkcyjne docieplono, wymieniono w nich
okna i posadzki, nowe posadzki zrobiono też w halach magazynowych,
wybudowano nowoczesną windę towarowa, zmodernizowano i odnowio-

– Ideą tego projektu było stworzenie zakładu przyjaznego dla ludzi
w nim zatrudnionych i środowiska –
mówi E. Bieniek. – Myślę, że udało
nam się tego dokonać.
Leżajski Zakład Przetwórstwa Tytoniu zatrudnia około 65 pracowników stałych i od 250–300 pracowników sezonowych. Tytoń skupowany jest z trzech rejonów: Leżajska,
Kazimierzy Wielkiej koło Krakowa
i Oleśnicy na Śląsku. Od ubiegłego
roku w Leżajsku przerabiany jest także tytoń sprowadzany z Portugalii.

„Tytoń” zmodernizowany
no zgodnie ze standardami europejskimi szatnie i pomieszczenia socjalne dla pracowników.
Po przeprowadzeniu wszelkich remontów wewnętrznych, także kompletnej wymianie instalacji elektrycznej w budynkach przyszła kolej na położenie nowych, żywszych kolorystycznie elewacji.
Nastała też pora na remont dróg
wewnątrz zakładowych i placów,
zbiorników i instalacji przeciwpożarowych oraz ustawienie nowych ogrodzeń.
„Leżajski tytoń” zmienił diametralnie swój wygląd. Na terenie całego
zakładu, wszędzie, gdzie to możliwe, rośnie równo wystrzyżona trawa otoczona kępkami iglaków i starannie pielęgnowanych półtorawiecznych sosen.

Ale to wcale nie znaczy, że nasz, polski tytoń jest gorszy od wyhodowanego w cieplejszym klimacie.
– Nasz tytoń jest uprawiany w najbardziej wysuniętym na północ zakątku globu – mówi E. Bieniek. – U nas
trudniej go uprawiać, bo okres wegetacyjny jest krótszy niż na przykład
w słonecznej Brazylii. Ale jakością
nie ustępuje innym. Jest dobrze oceniany, jego cena jest konkurencyjna
i nie mamy żadnego problemu z jego
zagospodarowaniem. Jest stosowany do produkcji papierosów w całym
koncernie Philipa Morrisa.
Kampania tytoniowa trwa od 1
września do końca kwietnia.
Od 1 sierpnia zaczyna się nabór
sezonowych pracowników. W większości, około 90 procent są to pracownicy, którzy zatrudnieni byli w po-

kartki z historii
W dniach 10–26 czerwca br. aula Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku zamieniła się w salę muzealną, w której umieszczono plansze przygotowanej przez
Rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej wystawy pt. „Sprawiedliwi
Wśród Narodów Świata”. Jest ona prezentacją wyników wieloletnich badań nad
przebiegiem holokaustu na Podkarpaciu a w szczególności dowodów heroicznej pomocy, jaką Polacy w tym czasie okazali Żydom.

Wystawa w ZSL w Leżajsku
przednim sezonie. Zasady są takie –
po zakończonym sezonie każdy pracownik otrzymuje ocenę wystawioną przez swojego przełożonego. Jeśli
jest dobra, staje się on kandydatem
do pracy na następny sezon bez żadnych dodatkowych procesów rekrutacyjnych. Pozostałe około 10 procent
pracowników z dużej liczby chętnych
(w tym roku było w sumie 700 podań)
typuje po przeprowadzeniu rozmów
kwalifikacyjnych specjalny zespół rekrutacyjny.
Jak Philip Morris dba o swoich pracowników?
– Mamy przychodnię we własnym
budynku, pracownicy przechodzą
u nas badania okresowe, każdy z nich
jest objęty bezpłatną opieką medyczną. Rokrocznie organizujemy pikniki rodzinne, spotkania wszystkich
pracowników, także emerytów, z rodzinami. Oprócz tego mamy dopłaty do „wczasów pod gruszą”, każdy
pracownik może bezpłatnie korzystać
z basenu – to są dodatkowe benefity.
Jak układa się współpraca z miastem?
– Bardzo dobrze – mówi E. Bieniek.
– Widzę, że burmistrz się stara o zakłady, które znajdują się na terenie
miasta, o dobrą atmosferę z ich kierownictwem. Widać, że jest dobrym
gospodarzem, bo dużo się na tym terenie dzieje dobrego.
W leżajskim Zakładzie Przetwórstwa Tytoniu też się ostatnio wiele
dobrego wydarzyło.
Barbara Woś-Lisiecka

Oficjalne otwarcie wystawy odbyło się
dnia 12 czerwca w gronie licznie zgromadzonej młodzieży, Dyrekcji szkoły, nauczycieli, oraz zaproszonych gości. Okolicznościowy wykład wygłosił pracownik
IPN Michał Kalisz w sposób rzeczowy
i komunikatywny nakreślając założenia
i przebieg zagłady narodu żydowskiego, motywy, formy oraz miejsca pomocy
(głównie miejsca ukrywania). Szczególnie interesujące dla młodzieży były sylwetki Polaków, których stać było na odwagę niesienia pomocy pomimo konsekwencji jakie groziły ze strony niemieckich władz okupacyjnych w przypadku wykrycia. Tu należy wspomnieć o rodzinie
Ulmów z Markowej, która swą bezinteresowną wielomiesięczną pomoc przypłaciła życiem. Tym ludziom – Wiktorii i Józefowi Ulmom oraz ich dzieciom poświęcony był film, który zaprezentowano zgromadzonym.
Z uwagi na charakter oraz miejsce spotkania nie mogła w nim bezpośrednio
uczestniczyć cała społeczność szkolna,
lecz nauczyciele i wychowawcy dołożyli
wszelkich starań aby uczniowie z wszystkich klas w innym terminie mogli ją odwiedzić. Treści na niej prezentowane trafiły
do młodzieży wywołując nie tylko zainteresowanie ale często także emocjonalne reakcje. Uczniowie kojarzyli postacie
i wydarzenia które znali z lekcji lub opowieści, wyszukiwali znane sobie miejsca
na mapie, zadawali wiele pytań dotyczących tamtych czasów. Była to zatem bardzo dobra lekcja trudnej historii XX wieku,
ale nie tylko… To także świetna lekcja wychowawcza, bo współczesna szkoła ma
nie tylko uczyć i przygotowywać do trudnego egzaminu maturalnego ale tak-

że wychowywać, kształtować właściwe
postawy społeczne, uczyć wrażliwości,
prawdomówności, odwagi cywilnej, odpowiedzialności, empatii, gotowości pomocy
innym, prawdziwego patriotyzmu.
Wystawa, która po zakończeniu zajęć
szkolnych została udostępniona także
wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Leżajska i okolic w pewien sposób
dopełniła obrazu obecności przedstawicieli narodu żydowskiego na tych terenach. I chociaż ta karta naszej wspólnej
historii jest tragiczna i krwawa, to pamiętać musimy, że jest na niej także krew Polaków - ofiar holokaustu z wyboru. Uczymy tego naszą młodzież, ale powtarzać
o tym należy konsekwentnie: nie było polskich obozów zagłady, nie byliśmy współpracownikami Hitlera, nie pomagaliśmy
Niemcom w zagładzie Żydów! Wśród około 21 tysięcy osób odznaczonych przez
kapitułę instytutu pamięci Yad Vashem
medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów
Świata” znajduje się ponad 6 tysięcy Polaków (około 30 proc.) stanowiąc najliczniejszą nację w tym gronie.
Z autentycznymi postawami Polaków
w czasie zniewolenia mogli w ciekawy
sposób dowiedzieć się uczniowie naszej
szkoły uczestniczący w zajęciach warsztatowych prowadzonych 30 maja przez
pracownika dydaktycznego IPN pt. „Polskie Państwo Podziemne” oraz „Kryzysy PRL-u”.
W pierwszych tygodniach nowego roku
szkolnego otwarta zostanie kolejna wystawa w auli naszej szkoły dotycząca zbrodni
katyńskiej, której otwarciu Dyrekcja, oraz
nauczyciele pragną nadać równie uroczysty charakter.

Andrzej Tofilski

Fot. Zbigniew Starzyk

Fot. Waldemar Kuczyński
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na rynek nie tylko Podkarpacia, jak to było
wcześniej, lecz na rynek znacznie szerszy. Bardzo dobrze się stało, że leżajskiemu zakładowi, prowadzonemu przez panią Irenę Fus, udało się przetrwać trudny
okres dekoniunktury budowlanej i nie został postawiony w stan postoju. Dzięki
temu jest teraz jednym z czołowych zakładów w Grupie.
Rocznie Grupa Silikaty produkuje pół
miliona metrów sześciennych cegieł.
To tyle, ile potrzeba na postawienie siedmiu budynków czterokondygnacyjnych
i czteroklatkowych.
Silikaty, mało jeszcze doceniane na naszym rynku budowlanym, cieszą się wielkim powodzeniem na rynkach zachodnich, zwłaszcza w Niemczech, a jeszcze
większym w Holandii. W polskim budownictwie dominują wciąż jeszcze tradycyjne materiały – cegła ceramiczna czer-

le milionów lat powstał z tego materiału
piaskowiec.
W 1896 roku niemieccy przemysłowcy
wynaleźli silikat. Jest on materiałem bardzo młodym. Ma trochę więcej niż 100 lat.
W związku z tym w porównaniu z ceramiką, która w Polsce promuje się od XIII
wieku, zwłaszcza na tym terenie, gdzie
było mnóstwo cegielni, ma trudną drogę
do pokonania konkurencji.
Wiesław Pachałko uważa, że silikat
jest najlepszym materiałem budowlanym,
który można stosować do wszelkiego rodzaju budynków – domów mieszkalnych,
biurowców, obiektów szkolnych i służby
zdrowia.
Jakie są jego zalety?
– Parametry silikatu są zdecydowanie lepsze niż każdego innego materiału budowlanego – wyjaśnia W. Pachałko. – To materiał w pełni ekologiczny. Si-

Silikaty Grupa

Leżajskie Zakłady Silikatowe, którymi od kilku lat zrządzała Irena Fus,
drobnymi krokami szły do przodu.
Ale tak już jest, że choć małe jest piękne, to duży więcej może. I wzorem krajów zachodnich niezbyt duże zakłady
produkujące cegłę silikatową zaczęły się łączyć tworząc grupę kapitałową. Ostatecznie powstało duże przedsiębiorstwo pod nazwą Silikaty Grupa,
w którego skład wchodzi zakład w Leżajsku.
A wszystko zaczęło się w rejonie Warmii i Mazur. Tadeusz Kłos, właściciel Zakładu Silikatów w Piszu mówił: – Gdzieś
głęboko nosiłem się z myślą, że sukces
może przynieść jedynie połączenie producentów.
Najpierw grupa kapitałowa pod nazwą Silikaty skupiła dwie firmy z północno-wschodniego regionu kraju – fabryki
w Ostrołęce i Piszu oraz dwie z terenu
Polski centralnej i południowej – w Ludyni i Leżajsku. Stało się to przed czterema
laty. Teraz w tej Grupie Silikaty jest osiem
zakładów. Celem jej utworzenia była konsolidacja kapitału i skoordynowanie działań w zakresie marketingu oraz sprzedaży.
Zakład w Ostrołęce jest największy
pod względem produkcji w kraju. Pracuje na najnowocześniejszych liniach produkcyjnych, cały proces jest monitorowany. Zakład leżajski zajmuje pod tym
względem trzecie miejsce w Grupie i czeka go wielka modernizacja.
– Dobrze się stało, że zakład w Leżajsku został przekazany i wchłonięty w pełnym ruchu, z pełną zdolnością produkcyjną – mówi Wiesław Pachałko, menedżer ds. eksportu. – Pani prezes Fus napracowała się tu bardzo, żeby utrzymać
ten zakład, żeby nie wyłączyć produkcji.
Bardzo trudno byłoby zaczynać od nowa.
To pozwoliło na natychmiastowe zwiększenie produkcji, przemodelowanie organizacji pracy, wprowadzenie wyrobów
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Od lewej: menedżer ds. eksportu Wiesław Pachałko, dyrektor ds. logistyki i sprzedaży „Grupy Silikaty” Irena Fus, dyrektor Zakładu w Leżajsku Józef Mazurek.

wona, gazobeton (duży szary pustak).
Ale część projektantów i inwestorów zaczyna coraz chętniej sięgać po cegłę silikatową. I to napawa optymizmem jej producentów.
Czymże jest ten produkt?
– Silikat to nic innego jak piaskowiec
osiągnięty w warunkach sztucznych –
mówi Wiesław Pachałko. – Piaskowiec
naturalny powstał w miejscach dawnych
mórz, gdzie była woda, piasek kwarcowy i wapno z kręgów drobnych żyjątek
morskich i muszli. Wskutek wielkich ciśnień i ruchów tektonicznych przez wie-

likat to wapno, piasek, woda. Weźmy pod
uwagę promieniotwórczość. Ma on tak
mało izotopów, że ustawodawca zwolnił
producentów silikatów z badania pod tym
względem i surowców, i materiałów. Cegła i gazobeton nie korzystają z takich ulg.
W ceramice jest cała tablica Mendelejewa. Silikat jest bardzo septyczny, nadający się na budowę szpitali, magazynów
żywności, szkół, pomieszczeń inwentarskich. W nim się nie zalegną się ani glony, ani flora bakteryjna. To efekt sposobu produkcji – formowania go przegraną
parą wodną pod bardzo dużym ciśnie-
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niem. Jest przy tym materiałem zatrzymującym ciepło i hałas.
Zalety tego materiału budowlanego docenili już niektórzy mieszkańcy Leżajska,
którzy wystawili sobie silikatowe domy
i ogrodzenia. Powoli znajduje on coraz
więcej zwolenników. W Rzeszowie dziewięciu deweloperów stawia domy z silikatów, a na największej budowie RZSM
wszystkie ściany działowe w blokach
są także stawiane z leżajskich silikatów.
Co w ciągu ostatnich czterech lat zmieniło się w leżajskim zakładzie produkującym cegłę silikatową – w różnych wymiarach i kolorach?
– Przede wszystkim poszerzył się
znacznie rynek zbytu; wcześniej była
to firma o znaczeniu regionalnym, funkcjonująca i sprzedająca swe wyroby głównie na Podkarpaciu – mówi W. Pachałko. – W 2004 roku zmieniliśmy strategię
dla tego zakładu, wyszliśmy poza województwo podkarpackie, szukaliśmy rynku po całym kraju. Teraz jest scentralizowany dział handlowy, działający przy
zarządzie przedsiębiorstwa w Warszawie, wszyscy pracujemy na cały kraj. Dyrektorem ds. logistyki i sprzedaży Grupy Silikaty jest pani Irena Fus. Na skutek
zmiany strategii sprzedaży zakład mógł
zwiększyć produkcję i zmienić organizację pracy – pracujemy teraz na trzy zmiany w systemie czterobrygadowym, czyli
bez przerwy. Poprawiła się sytuacja płacowa. Płace wzrosły na tyle znacząco,
że zostało to zauważone na rynku pracy Leżajska. Nasi pracownicy nie muszą
się oglądać za lepszą pracą. To powoduje, że zakład ma ustabilizowaną załogę
i sytuację. Liczba pracowników się zwiększyła z 18 do 40. Wyremontowaliśmy park
maszynowy i pracujemy nad automatyką
procesu produkcyjnego.
Zmiany widać też na zewnątrz – wyasfaltowano dwa hektary placów składowych, wyremontowane zostały i odpowiednio wyposażone biura oraz pomieszczenia socjalne, zmodernizowane
drogi wjazdowe i wyjazdowe, zakupiono
nowy sprzęt, między innymi wózki widłowe, zmieniono elewacje i ogrodzenia. Zakład przeszedł całkowitą odmianę. I jak
zapowiada dyrektor leżajskiego zakładu
Józef Mazurek, to dopiero początek wielkich zmian.

Trzy Kultury i „Galicja” 2008
21 czerwca na leżajskiej scenie już po raz szósty odbyło się Spotkanie Trzech Kultur. W tym roku impreza ta została połączona z Wielokulturowym Festiwalem Galicja, który wędruje w okresie letnim po różnych
miastach Podkarpacia. Gwiazdą festiwalowego wieczoru był krakowski
Max Klezmer Band.

Leżajsk zamieszkiwały niegdyś trzy nacje: polska, ukraińska i żydowska. Przez
wiele lat rozwijały one swoją kulturę równolegle, pozwalając na to, aby te różne
światy przenikały się i stanowiły jedną
całość. Celem organizatorów Spotkania
Trzech Kultur i Wielokulturowego Festiwalu Galicja jest przypominanie ludności o braterstwie między tymi narodami, uświadamianie korzeni kulturowych,
które tkwią u podstawy naszej artystycznej tożsamości. Idea tolerancji i integracji międzykulturowej demonstrowana
jest w przystępny ludyczny sposób przez
wystawy i koncerty.
Zanim na leżajskiej scenie pojawiła się
gwiazda wieczoru – Max Klezmer Band,
można było uczestniczyć w szeregu innych imprez. W atrium tanecznym Miejskiego Centrum Kultury otwarta zosta-

ła wystawa akwareli Angeli Kaisermayer
z Austrii pt. „Przepływ”. Na scenie zaś mogliśmy zobaczyć tańce ukraińskie i polskie
w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Leliwa”, który dobrze już znany jest na rodzimym terenie. Na plenerowej scenie, obok
Domu Kultury wystąpiła także kapela Ludowa Grodziszczoki, a tuż przed największą gwiazdą wieczoru zagrali i zaśpiewali goście z Czech. Zespół Liberecki Dixieland Old Stars porwał Leżajszczan w czeski świat muzyki na dobrą godzinę.
Na koniec mogliśmy bawić się przy klezmerskich dźwiękach, znanego na całym
świecie, krakowskiego zespołu – Max Klezmer Band. Jest to formacja istniejąca
od 1998 roku, która dzięki własnym poszukiwaniom zdołała wypracować swój
własny, niepowtarzalny styl muzyczny.
Przyczynił się do tego, w dużej mierze,
niespotykany dobór rzadkich i ciekawych
instrumentów.
Serdecznie dziękujemy sponsorom,
którym leży na sercu kulturowy rozwój
pierwiastków odziedziczonych. Dziękujemy: Browarowi Leżajsk, Fundacji Chasydzi Leżajsk – Polska, Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Leżajsku, Firmie
BMF Polska, Restauracji Pub Legenda,
ZPOW HORTINO w Leżajsku, Zakładowi Mięsnemu Smak-Górno.
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Fot. Adam Kuźma

Barbara Woś-Lisiecka
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nia, że zachwycona widownia z zapartym tchem, na stojąco dotrwała do końca koncertu, po czym obsypała muzyków
gromkimi brawami. Znamienne i wielkie
były słowa Piotra Barona, który wskazując ołtarz rzekł: „Jemu należą się oklaski”.
Tym samym przypomniał zgromadzonym,
o pięknym celu naszego leżajskiego Festiwalu, by poprzez piękną muzykę chwalić Najwyższego.
21 lipca mogliśmy usłyszeć fenomenalny Chór „NIKOLAUS” i Orkiestrę Kameralną z Kraczkowej prowadzone przez
Zdzisława Magonia. Wykonali Mszę amoll Józefa Elsnera, która zachwyciła słuchaczy zgromadzonych w Bazylice. Zaledwie tydzień wcześniej wystąpiła muzykalna rodzina Państwa Tritt: Henryk –
światowej sławy skrzypek, Szymon – organista, oraz Barbara, która przepięknie
zaśpiewała i zagrała na flecie.
Skrzypce solo można było usłyszeć
podczas tego Festiwalu jeszcze kilka razy.
Czwartego sierpnia zagrała na tym instrumencie najmłodsza artystka tego Festi18 sierpnia br. zakończył się tegoroczny XVII Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku. Wielki i niezwykły cykl koncertów trwał od 22 maja br., kiedy to wystąpiły największe sławy polskiej estrady. Tradycyjnie wszystkie koncerty
odbywały się w letnie, poniedziałkowe wieczory.
Repertuar tegorocznego Festiwalu, nad
którym czuwa prof. Józef Serafin, był bardzo bogaty i różnorodny. A to za sprawą
wielkiego jubileuszu, jaki w tym roku obchodzą Ojcowie Bernardyni w Leżajsku –
od czterystu już lat służą nam duchowym
wsparciem, modlitwą i opiekują się tym cudownym zabytkiem kultury, jakim jest Bazylika i znajdujące się tam organy.
Jubileusz był pretekstem do stworzenia cyklu felietonów napisanych ręką historyka sztuki o. Efrema Obruśnika. Felietony były odczytywane podczas każdego
koncertu, a ich celem było zarysowanie
historii Sanktuarium, odtworzenie związków tego miejsca z Boską intencją twórczą i samym Festiwalem.
Czterechsetlecie istnienia w Leżajsku
oo. Bernardynów było także inspiracją
wystawy fotograficznej członków Klubu
Fotograficznego „Optikos” działającego
przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku: Wacława Padowskiego, Ryszarda
Węglarza i Mieczysława Wrońskiego, która na stałe zakorzeniła się w programie
wydarzeń Festiwalowych. Tegoroczna
wystawa miała tytuł „Czterysta lat z nami”
i poświęcona była właśnie ojcom i ich szeroko pojętej działalności.
Bazylika, tak wspaniale strzeżona przez
Bernardynów, i jej największy skarb – cudowne, barokowe organy są prawdziwym
magnesem dla światowej sławy muzyków.
Wszyscy artyści zachwycają się pięknem
tego miejsca i możliwościami akustycznymi leżajskich organów.
W tym roku gościliśmy najlepszych
organistów z: Japonii (Kaoru Hiyama),
Czech (Irena Chribkova), Holandii (Jan
Walraven) i Polski (Józef Serafin, Dariusz
Bąkowski-Kois, Mirosław Pietkiewicz, Jakub Pankowiak, Krzysztof Urbaniak i Sławomir Kamiński). Miłośnicy muzyki organowej, których wciąż w Leżajsku nie brakuje, mieli szansę słuchać fantastycznych
muzyków w wykonaniu różnych utworów
– począwszy od Bacha aż po kompozy-
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cje najnowsze m.in. Cezara Francka, Romualda Twardowskiego.
Melomani mogli także usłyszeć bardzo
bogaty repertuar muzyki kameralnej.
Zaczęło się od oszałamiającego oratorium „Woła nas Pan” w wykonaniu Alicji Majewskiej, Włodzimierza Korcza, fenomenalnej Doroty Osińskiej, Ewy Urygi,
Marka Bałaty, Jacka Wójcickiego i Zbigniewa Wodeckiego, którzy wykonali partie solowe w towarzyszeniu Strzyżowskiego Chóru Kameralnego, Zespołu Wokalnego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz
Rzeszowskiej Orkiestry Kameralnej. Koncert ten zgromadził rekordową liczbę słuchaczy.
Sporą niespodzianką repertuarową był
liryczny wieczór 23 czerwca – przy dźwiękach harfy Agnieszki Kaczmarek-Bialic
wysłuchaliśmy wierszy jednego z najznakomitszych współczesnych poetów polskich – Adama Zagajewskiego. Swoje
teksty czytał sam autor.
Wielkim wydarzeniem był także występ Kwartetu Jazzowego Piotra Barona. Mistrz saksofonu porwał słuchaczy
w świat fantastycznych dźwięków 28 lipca, pozwalając sobie również na odrobinę
improwizacji. Jego młodzi współtowarzysze nie ustępowali mu wcale do tego stop-

walu – Magdalena Kołcz, która pierwsze
kroki muzyczne stawiała w naszej Leżajskiej Szkole Muzycznej, obecnie zaś dokształca się w Państwowej Szkole Muzycznej w Łańcucie i w Filharmonii Rzeszowskiej. Pracuje tam pod kierunkiem
prof. Roberta Naściszewskiego – koncertmistrza i dyrygenta, który również wystąpił podczas tego koncertu dyrygując Rzeszowskiej Orkiestrze Kameralnej.
Dźwięk skrzypiec wybrzmiał także
na zakończenie Festiwalu. „Cztery pory
roku” Antonio Vivaldiego zagrał Konstanty Andrzej Kulka. Skrzypkowi towarzyszyła Orkiestra Kameralna „Camerata Impuls”
kierowana przez Małgorzatę Kaniowską.
Tego niezwykłego wieczoru, który zamykał tegoroczny Festiwal – 18 sierpnia –
nie zabrakło także muzyki organowej. Zagrał Sławomir Kamiński – dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie, profesor Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, juror wielu międzynarodowych konkursów organowych.
Głównym organizatorem Festiwalu
jest niezmiennie Miasto Leżajsk, zaś organizatorami wspomagającymi: Starostwo Powiatowe, Klasztor oo. Bernardynów, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, Gmi-

na Leżajsk oraz Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, w którym mieści się Biuro
Organizacyjne Festiwalu.
Koncerty mogły się odbyć dzięki łaskawości naszych sponsorów, którym serdecznie dziękujemy. Sponsorami głównymi byli: Browar w Leżajsku i Zakłady Chemiczne „Organika – Sarzyna” S.A. Wspomogły nas także firmy: PHILIP MORRIS
POLSKA S.A., Bank Ochrony Środowiska
w Rzeszowie, Miejski Zakład Komunalny
Sp. z o.o. , Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego HORTINO w Leżajsku
Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów S.A. w Leżajsku, Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o., BMF POLSKA Sp. z o.o., Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o., Owens Ilinois
Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o., Owens
Ilinois Produkcja Polska S.A., Kantor Wymiany Walut Jan Paszek, Hotel i Restauracja U Braci Zygmuntów, JAMFOT s.c. ,
Kwiaciarnia STORCZYK Grażyny i Tadeusza Lejów, Zakłady Mięsne Smak – Górno, Drukarnia – Wydawnictwo RS Druk
Rzeszów, Zakład Mechaniczno Remontowy CHEMREM – ORGANIKA Sp. z o.o.,
Zakład Silikaty Leżajsk, Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe NS-Automatyka Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie.
Festiwal odbywa się pod honorowym
patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zrealizowany jest przy
pomocy finansowej Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja Twórczości” oraz Województwa Podkarpackiego.
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Zdjęcia: R. Węglarz, W. Padowski

Program
3 października – piątek
godz. 10.00 – Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Łowieckiej dla młodzieży
szkół gimnazjalnych i średnich reprezentującej miasta partnerskie: Baranów Sandomierski, Iwonicz Zdrój, Lesko, Łańcut, Lubaczów, Sędziszów
Młp, Nowa Sarzyna i Leżajsk – sala Zespołu Szkół Technicznych
godz. 11.00 – otwarcie wystawy pokonkursowej prac wykonanych przez
uczniów leżajskich szkół podstawowych oraz rozdanie nagród – atrium
MCK
godz. 18.00 – otwarcie wystaw trofeów myśliwskich, kolekcjonerskich
oraz „Magia kresowej przyrody” – Związku Polskich Fotografików Przyrody Okręg Roztoczańsko-Podkarpacki – Muzeum Ziemi Leżajskiej

4 października – sobota
godz. 8.00 – Uroczysta odprawa przed polowaniem (plac przed Nadleśnictwem w Leżajsku).
godz. 9.00–13.00 – Polowanie w leżajskich lasach.
godz. 14.00 (Marysin) – Uroczyste zakończenie polowania: wręczenie
pucharu królowi polowania oraz ślubowanie nowo przyjętych myśliwych
do kół łowieckich „Dzik”, „Polana”, „Wydra”, „Ryś”.

X MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL ŁOWIECKI
LEŻAJSK 2008
3–5 października 2008
5 października – niedziela
godz. 11.00 – uroczysta Msza Św. Hubertowska w Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku w oprawie muzycznej Reprezentacyjnego Zespołu
Muzyki Myśliwskiej PZŁ.
godz.12.20 (po Mszy Św.) – parada uczestników na trasie Pl. Mariacki – ul. Władysława Jagiełły (obok pływalni) z udziałem: Orkiestry WP
Garnizonu Rzeszów, Pocztów Sztandarowych Kół i Organizacji Łowieckich woj. podkarpackiego oraz zaproszonych zespołów krajowych i zagranicznych.
Plac przy ul. Władysława Jagiełły
godz. 12.45 • występ Orkiestry WP Garnizonu Rzeszów, • oficjalne
otwarcie Festiwalu przez Burmistrza Leżajska, • odegranie hejnału festiwalowego, • okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości.
godz. 13.30–14.15 • koncert Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej PZŁ
godz. 14.15–14.30 • występ Orkiestry Dętej z Rakszawy
godz. 14.30–15.15 • pokaz psów myśliwskich
godz. 15.15–17.00 • przegląd konkursowy zespołów myśliwskich krajowych i zagranicznych
godz. 18.00–19.30 • koncert zespołu „VIDEO”
godz. 19.30–20.00 • ogłoszenie wyników przeglądu konkursowego
godz. 20.00–21.30 • koncert zespołu „DŻEM”
godz. 21.30 • pokaz sztucznych ogni
Organizator zastrzega sobie zmiany w programie.
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szkolny bilans
Miasto Leżajsk jest organem prowadzącym dla trzech przedszkoli miejskich:
PM 2 – ul. Mickiewicza, PM 3 – ul. Braci Śniadeckich, PM 4 – ul. M. Curie-Skłodowskiej, a także trzech szkół podstawowych: SP 1 – ul. Grunwaldzka, SP 2 – ul.
Mickiewicza, SP 3 – ul. 11. Listopada oraz jednego gimnazjum miejskiego przy
ul. M. Curie-Skłodowskiej. Dodatkowo na naszym terenie działa Niepubliczne
Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP NP. p.w. błogosławionego Edmunda Bojanowskiego przy ul. Furgalskiego.

da ” – 5 laureatów. Osiągnięcia sportowe: Laureaci i finaliści Wojewódzkich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej: skok wzwyż
– II miejsce oraz 1 finalista, gimnastyka –
trójbój gimnastyczny drużyny chłopców –
finał oraz indywidualnie VII miejsce, gimnastyka – trójbój gimnastyczny drużyny
dziewcząt – finał, trójbój lekkoatletyczny

Oświata w mieście
W roku szkolnym 2007/2008 do naszych
placówek uczęszczało łącznie ok. 2010
dzieci i młodzieży. W rozbiciu na poszczególne typy szkół organizacja ich przedstawia się następująco: szkoły podstawowe –
963 dzieci w 42 oddziałach, w tym: w SP 1
– 198 uczniów w 10 oddziałach, w SP 2
– 423uczniów w 18 oddziałach i w SP 3
– 342 w 14 oddziałach. W przedszkolach
Miejskich średnio ok. 430 dzieci w 17 oddziałach, w tym do klas „0” uczęszczało
150 dzieci. W PM nr 2 w 4 oddziałach było
118 dzieci, w PM 3 w 6 oddziałach było
140 dzieci, w PM 4 w 7 oddziałach było
172 przedszkolaków. W Gimnazjum Miejskim w 23 oddziałach uczyło się 613 dzieci. W każdej miejskiej szkole podstawowej działa świetlica szkolna. Z ich opieki
korzysta łącznie ok. 230 dzieci. W szkołach podstawowych i gimnazjum działają stołówki szkolne. Z wyżywienia korzysta w nich ponad 700 dzieci w tym ok.
200 finansowanych jest przez MOPS.
W naszych placówkach oświatowych
roku szkolnym 2007/2008 zatrudnionych
było ogółem 167 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty w tym: szkoły podstawowe – 81, przedszkola miejskie – 33,
Gimnazjum Miejskie – 53.
Zatrudnienie
Stopnie awansu zawodowego nauczycieli przedstawiają się następująco: stażyści – 8, kontraktowi – 23, mianowani
– 40, dyplomowani – 96. W sumie 167.
Jak widać 57 procent nauczycieli posiada
najwyższy stopień awansu zawodowego,
a 148 (87 proc.) legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim. Świadczy
to o wysokim poziomie merytorycznym
naszej kadry. Dodatkowo w placówkach
oświatowych zatrudnionych jest 100 pracowników administracji i obsługi z tego:
szkoły podstawowe – 33, przedszkola
miejskie – 34, gimnazjum miejskie – 23,
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 10.
Praca dydaktyczna
Wyniki pracy dydaktycznej kształtują
się na podobnym poziomie od lat. Średni
wynik sprawdzianu po szkole podstawowej w naszych placówkach oświatowych
wyniósł 25,58 pkt., co plasuje je na poziomie średnim w odniesieniu do całego kraju. Najwyższy wynik osiągnęła w tym roku
SP3 – 26,5pkt., co daje poziom powyżej
średniego. Gimnazjum Miejskie z wynikiem 61,20 pkt. w tej samej skali osiągnęło również poziom wyżej średni. Poziom
ten Gimnazjum utrzymuje już od 3 lat,
osiągając systematycznie wyniki wyższe
od średniej wojewódzkiej i powiatowej.
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Reasumując, należy stwierdzić, że wyniki nauczania w szkołach podstawowych
naszego miasta jak też gimnazjum nie odstają od wyników uzyskiwanych w skali
województwa i kraju, a nawet je przekraczają. Nie oznacza to, że należy zadowalać się tą sytuacją. Każda szkoła powinna
wnikliwie przeanalizować uzyskane wyniki i jednocześnie podjąć wszechstronne
i różnorodne działania w kierunku poprawy istniejącego stanu rzeczy i osiągnięcia jeszcze lepszych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Sukcesy uczniów
Nasi uczniowie w mijającym roku szkolnym odnieśli wiele sukcesów w różnych
konkursach olimpiadach i zawodach. Najważniejsze z nich to: Szkoła Podstawowa
Nr 1 – Konkursy przedmiotowe: XXIV
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej – (na 4 tys. uczestników). Konkursy artystyczne: II miejsce zespół wokalny „Pierniczki” w X Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Obcojęzycznej, I miejsce zespół wokalny „Pierniczki” w Powiatowym Przeglądzie Kolęd. Osiągnięcia sportowe: II miejsce
w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej w szachach drużynowo, II miejsce w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowo, XIV
miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w szachach indywidualnie, XXVII miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w szachach indywidualnie, V miejsce w Wojewódzkim
Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Pływaniu indywidualnym stylem grzbietowym.
Szkoła Podstawowa nr 2
Konkursy przedmiotowe: Kuratoryjny
Konkurs Humanistyczny – 1 laureat oraz
1 finalisty, Międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur matematyczny 2008”
w Leżajsku: w kategoriach klas I–III – 8
laureatów i 1 wyróżnienie, w kategoriach
klas IV–VI – 3 laureatów i 1 wyróżnienie. Konkursy artystyczne: Wojewódzki Konkurs Artystyczny „Poeci i pisarze
dzieciom – Jesień”: III miejsce w finale
wojewódzkim w kategorii piosenka, finalista w kategorii recytacja, Wojewódzki
konkurs plastyczny „112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie” – 1 finalista, Międzypowiatowy konkurs recytatorski „Sarzyńska jesień” – 2 laureatów, Międzypowiatowy konkurs recytatorski „Wiosna słowami kwitnąca” – 1 laureat, Powiatowy Konkurs Dziecięcych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna 2008 – II miejsce, Powiatowy konkurs plastyczny zorganizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Leżajsku „SOS –
stres” – 2 laureatów, Regionalny konkurs
ph. „Moja miejscowość i region są piękne”
– 2 laureatów, Konkurs plastyczny zorganizowanym przez Koło Łowieckie i MCK
Leżajsk pod hasłem „Moja leśna przygo-

drużyny dziewcząt – IX miejsce, czwórbój lekkoatletyczny chłopców – finał, bieg
na 1000 m – 1 finalista, biegi przełajowe
– 2 finalistów, pływanie sztafetowe dziewcząt – VI miejsce, pływanie indywidualne
w stylu grzbietowym dziewcząt – IV i VI
miejsce, Archidiecezjalny Turniej Mini Piłki Siatkowej dziewcząt – II miejsce.
Szkoła Podstawowa nr 3
Konkursy artystyczne: laureat w eliminacjach powiatowych Konkursu „Poeci
i Pisarze Dzieciom” Jesień w kategorii recytacji – Grodzisko Dolne 2007, nagroda w 10 edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „112 w trudnej sprawie
– nie używaj przy zabawie” na szczeblu
powiatowym – Leżajsk 2008, wyróżnienie
w VIII edycji Powiatowego profilaktycznego Konkursu Plakatowego „S.O.S. Stres!’
– Leżajsk 2008. Osiągnięcia sportowe:
II miejsce w VIII Ogólnopolskim Turnieju
Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Leżajska – Leżajsk 2008, XI miejsce w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej Chłopców –
Głuchołazy 2008, I miejsce w finałowym
turnieju Mistrzostw województwa w mini
piłce siatkowej – chłopcy klasy 6 – Strzyżów 2008, awans do Ogólnopolskiego
Turnieju mini siatkówki „Puchar Polski” –
Zabrze 30–31.08.2008, I miejsce w finałowym turnieju Mistrzostw województwa
w mini piłce siatkowej – chłopcy klasy 5 –
Strzyżów 2008, awans do Ogólnopolskiego Turnieju mini siatkówki „Puchar Polski” – Zabrze 30–31.08.2008, I miejsce
w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej w mini piłce siatkowej chłopców
– Tarnobrzeg 2008, I miejsce w mistrzostwach województwa w mini piłce siatkowej dziewcząt – rocznik 1995 – Dębica
2008, I miejsce w Archidiecezjalnym Turnieju w Piłce Siatkowej Dziewcząt – Dubiecko-Wybrzeże 2007, III miejsce w Półfinale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt
– Leżajsk 2008, IV miejsce w mistrzostwach województwa w mini piłce siatkowej dziewcząt – rocznik 1997 – Dębica 2008, I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w rzucie piłeczką palantową – Nowa Sarzyna 2007,
I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegu na 60 m – Nowa
Sarzyna 2007, I miejsce w Powiatowych

Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Indywidualnym 50m stylem klasycznym – Nowa Sarzyna 2007, II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Sztafetowym 6 x
25 m chłopców – Nowa Sarzyna 2007, III
miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Indywidualnym 50 stylem grzbietowym – Nowa Sarzyna 2007, IV miejsce w Eliminacjach
Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym –
Leżajsk 2008.
Gimnazjum Miejskie
Konkursy przedmiotowe: kuratoryjny konkurs z języka angielskiego – 2
laureatów i 2 finalistów, kuratoryjny konkurs z matematyki – 1 laureat, kuratoryjny konkurs z chemii – 1 finalista, kuratoryjny konkurs z historii – 1 finalista, kuratoryjny konkurs z fizyki – 2 finalistów,
międzynarodowy konkurs matematyczny
Kangur 2008 – 4 wyróżnienia, międzypowiatowy konkurs matematyczno-fizyczny
– II i III miejsce, konkurs „Wiedzy Technicznej” – Jarosław – laureat, Archidiecezjalnej Olimpiada Wiedzy o Wielkich
Polakach – II miejsce, powiatowy Konkurs Matematyczny „Odważnik” – 3 laureatów, powiatowy Konkurs Recytatorski
„Poetyckie oblicza Ojczyzny” – I i III miejsce, Powiatowy Konkurs Recytatorski „Z
Janem Pawłem II w nowe tysiąclecie” –
I miejsce, Sarzyński Konkurs Chemiczny
– Nowa Sarzyna – 1 laureat. Konkursy
artystyczne: Wojewódzki Konkurs Chórów a’Capella Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie – I miejsce, Ogólnopolski Konkurs
Literacki w Ozorkowie „Bogaty ten, kto
może żyć wśród uroków, jakie roztacza
wczesna wiosna” – I miejsce, Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski „Wiosna
słowami malowana” – I i III miejsce, Podkarpacki Konkurs Pieśni Zołnierkiej i Patriotycznej – I miejsce, Powiatowy Konkurs „Wyspiański w oczach współczesnych-próba spojrzenia” – I i II miejsce,
Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Sacrum w sztuce” – III miejsce, Powiatowy
Konkurs Mitologiczny „Laur dla zwycięzcy” – II miejsce. Osiągnięcia sportowe:
Wojewódzki Finał Gimnazjady w Piłce
Siatkowej Chłopców – II miejsce, Wojewódzki Finał Gimnazjady w Gimnastyce
– XI miejsce, Wojewódzki Finał Gimnazjady w biegach przełajowych – II miejsce,
Wojewódzki Finał Sztafety Dziewcząt –
VI miejsce Wojewódzki finał Teleturnieju
„Na olimpijskim szlaku” – od Aten do Pekinu – I miejsce, Powiatowa Liga halowej
Piłki Nożnej – III miejsce, Powiatowa Liga
Piłki Nożnej – I miejsce, Powiatowe biegi
na orientację – I miejsce.
Patrząc na osiągnięte rezultaty należy
podkreślić ogromne zaangażowanie dyrekcji szkół i samych nauczycieli.
Sukcesy w pracy szkół są często możliwe dzięki prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych. Udział uczniów w licznych konkursach i zawodach sportowych byłby niemożliwy bez, czasem bezinteresownej
pracy pedagogów naszego miasta. Widać, że ten kierunek działalności dydaktycznej należy nadal kontynuować i jednocześnie dążyć do tego, by w konkursach i zawodach brała udział coraz większa liczba uczniów.
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom po raz pierwszy w naszym mieście
w tym roku zorganizowany został konkurs Talent Roku. Celem tego konkursu jest prezentacja dokonań najzdol-

niejszych i najbardziej utalentowanych
uczniów z naszych szkół. Laureatem
tegorocznej edycji został Paweł Kuraś
uczeń Szkoły Podstawowej nr 2.
Ponadto jak co roku w mieście organizowane jest wiele międzyszkolnych konkursów przedmiotowych, które przyciągają liczne rzesze uczestników. Są to: Konkurs Ortograficzny „CORRIDA”, Konkurs
Języka Angielskiego, Konkurs Wiedzy
o Leżajsku, Konkurs Przyrodniczy, Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej, dla szkół
podstawowych oraz Powiatowe Konkursy
: Kolęd i Pastorałek, Recytatorski, Ekologiczny, Wiedzy o Państwach Unii Europejskiej”, Matematyczny – „Odważnik”, Konkurs Informatyczny, Języka. Angielskiego,
Zimowy oraz Letni Turniej Szachowy organizowane przez nasze gimnazjum.
Ważne miejsce w całokształcie działalności dydaktyczno-wychowawczej zajmują placówki przedszkolne, które oprócz
działalności opiekuńczej prowadzą przygotowanie dzieci 6 letnich do nauki
w szkole podstawowej. Na terenie miasta funkcjonują trzy przedszkola publiczne i jedno niepubliczne prowadzone przez
siostry zakonne. Łącznie w roku ubiegłym
z naszych przedszkoli korzystało około
460 dzieci. Placówki te cieszą się dużym
powodzenie wśród mieszkańców miasta i uczęszcza do nich ponad 85 proc.
wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Leżajska. Aktywnie uczestniczą w licznych imprezach, konkursach
i przeglądach takich jak np. miejski przegląd piosenki dziecięcej „Iskierka”, gdzie
osiągają liczne sukcesy W roku bieżącym
Przedszkole Miejskie Nr 3 obchodziło 25
lat swojej działalności. Z tej okazji Rada
Miasta Leżajska nadała placówce imię
„Bajka”. W bieżącym roku przedszkola
zorganizowały również po raz pierwszy
na rynku naszego miasta obchody Dnia
Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, który przypada 2 maja.

Finanse

W roku 2008 na utrzymania placówek
oświatowych zaplanowano ponad 11,7
mln zł. W tym subwencja oświatowa w wysokości 6 400 000 zł.
Przenosząc to na konkretne liczby i zadania w planach finansowych wygląda
to następująco: • 4 974 000 zł – na szkoły podstawowe, • 3 547 000 zł – na gimnazjum miejskie, • 513 000 zł na zespół obsługi, • 52 000 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli, • 361 000 zł – na stołówki szkolne, • 2 223 000 zł na przedszkola miejskie. Już drugi rok przeznaczono pokaźną kwotę – ponad 300 000 zł
na sfinansowanie nauki pływania dla dzieci z naszych szkół. Wykonano również
sporo remontów na łączną kwotę ponad
370 000 zł. Najważniejsze to: • wymiana
starych instalacji elektrycznych w SP 1
i SP 2 – 22 000 zł, • malowanie korytarzy
w SP 3 – 18 000 zł, • docieplenie ścian
2 segmentów w Gimnazjum Miejskim –
243 000 zł, • docieplenie ścian w Przedszkolu Miejskim nr 3 – 90 000 zł.
Co nas czeka w nadchodzącym roku
szkolnym 2008/2009?
Notujemy kolejny spadek liczby dzieci w szkołach; w nadchodzącym roku
szkolnym największy jest w Gimnazjum.
Do szkół podstawowych będzie uczęszczać ok. 954 dzieci w 40 oddziałach –
mniej 9 dzieci i 2 oddziały. Do gimnazjum
miejskiego będzie uczęszczać ok. 557
dzieci, w 21 oddziałach – mniej 56 dzieci

i 2 oddziały, w przedszkolach miejskich będzie ok. 430 dzieci w 17 oddziałach – bez
zmian. Ogólnie będziemy mieli 65 dzieci
mniej i 4 oddziały. Wiąże się to ze zmniejszeniem liczby nauczycieli do 157 w przeliczeniu na pełne etaty – jest to spadek
o 10 etatów w tym 5 w szkołach podstawowych i 5 w gimnazjum. Trzeba jednak
dodać, że co najmniej 3 nauczycieli będzie przebywać na urlopie dla poratowania zdrowia, co częściowo niweluje spadek etatów.

Reforma systemu edukacji

Jest ona obecnie w fazie przygotowania
i konsultacji. Obejmuje wiele zagadnień
związanych z kształceniem dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacji,
a jej ostateczny kształt nie jest znany.
Jednym z jej założeń jest obniżenie
od roku szkolnego 2009/10 obowiązku
szkolnego o jeden rok i objęcie nim dzieci
sześcioletnich. Nie będzie to jednak obowiązek bezwzględny. To rodzice dziecka
w konsultacji z psychologiem będą decydować, czy ich dziecko rozpocznie naukę
w szkole w wieku 6 czy 7 lat. W kontekście tych założeń oraz danych demograficznych perspektywa dla naszych szkół
jest taka, że w roku 2009 do klas pierwszych może pójść około 210 dzieci w tym
140 siedmiolatków i 70 sześciolatków (zakładając, że połowa rodziców zdecyduje się na wcześniejsze posłanie dziecka
do szkoły). Oznacza to, że zamiast 5 oddziałów, będziemy mieli 7 lub 8. Wzrost
o 3 oddziały nie jest problemem, gdyż
każda szkoła może przyjąć oddział dodatkowo. W niedalekiej przeszłości mieliśmy w obecnych szkołach podstawowych
po 7 czy 8 klas w danym roczniku, więc
nie będzie to jakaś sytuacja ekstremalna.
Podobnie będzie w roku 2010. Do klas
pierwszych pójdzie około 190 dzieci w tym
70 siedmiolatków i 120 sześciolatków,
co da 7 oddziałów. Na tym roku zakończy się przejściowy wzrost liczby oddziałów w szkołach z jednoczesnym spadkiem
liczby grup w przedszkolach bo odejdą
sześciolatki.
Od roku 2011 do klas pierwszych będą
przyjmowane roczniki sześciolatków i nastąpi powrót do 5 oddziałów w roczniku.
Jak widać rok szkolny 2008/2009 może
być ostatnim rokiem takiej organizacji
oświaty, jaką mamy. Jeżeli reforma edukacji zostanie wprowadzona, to od roku
2009 przez nasze szkoły podstawowe
i gimnazjum w ciągu 9 lat przejdzie fala
około 6 oddziałów więcej w dwóch rocznikach.
Planowana jest również zmiana ustawy
Karta Nauczyciela, która zezwoli na podniesienie przez samorządy pensum nauczycieli o 4 godziny. Samorząd, przyjmując uchwałę o zwiększeniu liczby godzin pracy nauczycieli, będzie musiał uzasadnić, dlaczego właśnie określonej grupie pedagogów podnosi pensum. Ta decyzja będzie zależeć od typu szkoły, prowadzonych zajęć i liczby uczniów w klasie. Nie będzie to jednak oczywiście obligatoryjne. By nauczyciele nie tracili pracy,
Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje obniżenie wieku szkolnego do 6 lat,
o czym wspomniano wcześniej, zwiększenie opieki świetlicowej oraz roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci pięcioletnich. Są to dwa zagadnienia, z którymi
w niedalekiej przyszłości będziemy musieli się zmierzyć i je rozwiązać.

Janusz Orłowski

17

mała ojczyzna

Dzieje Towarzystwa
Miłośników Ziemi Leżajskiej
(ciąg dalszy – część ostatnia)

Współpraca Towarzystwa
z regionalistami województwa
Lata 80. i 90. ubiegłego stulecia zapisały się
licznymi dokonaniami regionalistów w skali całego kraju. Towarzystwo leżajskie także zdobywało
uznanie za inicjatywy dotyczące działalności wydawniczej, zorganizowanie muzeum, współudział
w organizacji Dni Leżajska a także za działalność
wśród samych regionalistów.
Bardzo wartościowe były na przykład spotkania regionalistów całego województwa zorganizowane w Leżajsku (17 maja 1980 roku, 10 listopada 1984 r. i 22 czerwca 1985r.). Goście zwiedzali cały powiat, zakłady pracy i placówki kulturalno-oświatowe i nie kryli swego uznania dla ludzi
tu mieszkających i dla władz za wielokierunkowy
rozwój tej ziemi.
Szczególne zainteresowanie zyskała też inicjatywa honorowania przez Towarzystwo (od 1984 r.)
osób i instytucji zasłużonych dla kultury. Specjalne wyróżnienie i okolicznościowe plakietki m.in.
otrzymali: prof. Józef Burszta, prof. Józef Półćwiartek, red. Zbigniew Wawszczak, Międzyspółdzielczy Klub „Kaprys”, Redakcja Programów Oświatowych w Warszawie, red. Andrzej Brzoza i Zespół Szkół im. B. Chrobrego. Po 1990 roku wraz
z osłabieniem działalności Towarzystwa zaniechano tej praktyki.
Dowody uznania otrzymywali także członkowie Towarzystwa poprzez wpis do Księgi Zasłużonych dla miasta Leżajska, wybór do rady miejskiej i do władz RTK w Rzeszowie. Członkami Zarządu RTK m.in. byli H. Grzywna, R. Górnisiewicz
i K. Kuźniar. Ten ostatni był także członkiem Krajowego Zespołu Regionalnych Towarzystw Kultury w Warszawie.
Działalnością Towarzystwa interesowało się wielu dziennikarzy. Na łamach lokalnej prasy i na antenach radiowych było wiele informacji o dokonaniach regionalistów. Obszerne i bardzo interesujące
artykuły m.in. pisali: M. Teodorczyk „Nie zadeptać
śladów przeszłości” (17 marca 1987 r.), A. Rakuś
„Miasto niewykorzystanych możliwości” (25 sierpnia
1987 r.) oraz liczne notatki Z. Wawszczaka.

Trudne lata 1990–2006

Po 1990 roku osłabła działalność Towarzystwa,
zaprzestano wydawać „Almanach Leżajski”, rozwiązano muzeum, zabrakło wsparcia i pomocy.
Wielu członków zrezygnowało ze społecznej działalności. Z trudem doprowadzono do końca wydanie „Dziejów Leżajska”.
Po kilku latach podjęto próbę ożywienia działalności TMZL. 20 lutego 1997 r. na kolejnym Walnym Zebraniu przeprowadzono szeroką dyskusję.
Podjęto szereg wniosków i wybrano nowe władze.
Zarząd stanowili: prezes – Henryk Świta, wiceprezesi – Tadeusz Duda i Czesław Rydzak, sekretarz
– Wacław Czyż, skarbnik – Roman Baj i członkowie: Władysław Duda, Helena Grzywna, Jan Marciniec, Antoni Parobek i Tadeusz Trębacz. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: przewodnicząca – Rozalia Świeżawska i członkowie – Antoni Bereziewicz oraz Jan Sitkowski.
O nowych nadziejach napisała też obszerny artykuł red. E. Zwierzchowska pt. „Miłośnicy Ziemi
Leżajskiej wychodzą z cienia” (23 stycznia 1997 r.).
Niestety. Liczne choroby, piętrzące się trudności
i niezrealizowane deklaracje pomocy – nie przyniosły zwrotu. Działalności nie wznowiono.
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TMZL ma swoje logo
10 XI 1984 r. – Działacze towarzystw regionalnych z całego województwa w Leżajsku
(zwiedzanie rynku).

24 VII 1984 r. – wyróżnienie przyjmuje prof.
dr hab. Józef Półćwiartek.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej przyjął logo organizacji. Spośród wielu zgłoszonych propozycji wybrano projekt Ireneusza Wołka.
Logo Towarzystwa ma kształt kolisty. W części centralnej znajduje się skrót nazwy organizacji: TMZL w kolorze niebieskim, a nad nim stylizowany kontur Bazyliki i Klasztoru Ojców Bernardynów. W dolnej części znaku umieszczona jest tarcza herbowa z dwuramiennym białym krzyżem Jagiellońskim na czerwonym tle. Całość zamknięta
jest napisem pełnej nazwy organizacji: Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej umieszczonej
po obwodzie znaku. Tło znaku jest koloru „starego
złota”, a napisy w kolorze niebieskim.
Elementy symboliczne użyte w logo mają charakter uniwersalny i ponadczasowy. Mieszkańcy Ziemi Leżajskiej zawsze związani byli duchowo z Sanktuarium Maryjnym, a krzyż Jagielloński
od dawna, aż do obecnych czasów widnieje na herbach miasta i starostwa.
Mamy nadzieję, że symbol naszego Towarzystwa na stałe dołączy do znaków promocyjnych
miasta i regionu, będzie rozpoznawalny dla wszystkich i pod jego znakiem połączymy wspólnie siły
w działaniu na rzecz środowiska lokalnego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami TMZL zastrzega sobie wyłączność praw do znaku i używanie go przez osoby prywatne i instytucje bez zgody
Zarządu jest prawnie zabronione.

Leszek Sarzyński
prezes Zarządu

24 VII 1984 r. – wyróżnienia przyjmują:
prezes spółdzielni „Jutrzenka” T. Łuszczki i kierownik klubu „Kaprys” Natalia Białkowska.

Czas odrodzenia

Kilka lat później, bo pod koniec 2006 roku podjęto kolejną próbę reaktywowania działalności Towarzystwa przy pomocy władz miejskich. Odbyły
się dwa walne zebrania starych i nowych członków (27 grudnia 2006 r. i 19 kwietnia 2007 r.), wybrano nowe władze, uchwalono statut i przyjęto
ambitny program działania na okres najbliższych
trzech lat. Pozyskano też przychylność władz powiatowych i miejskich.
Działalność ruszyła z miejsca. O wielu widocznych i życzliwie przyjmowanych dokonaniach
jest pełna i ciągła informacja na łamach prasy (Biuletyn Miejski i Kurier Powiatowy) oraz w internecie.
Zbędne jest więc ich powtarzanie.
Rozpoczął się nowy rozdział w życiu leżajskich
regionalistów.
Powodzenia na dalsze lata.

Kazimierz Kuźniar

Podziękowanie

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi
Leżajskiej składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy rozliczając swoje dochody za rok 2007 przekazali
1 procent swojego podatku na rzecz naszej
organizacji.
Darczyńców było 84, a ogólna kwota darowizny wyniosła 6062,20 zł.
Kwoty, które za pośrednictwem Urzędów
Skarbowych wpływały na nasze konto wynosiły od 2 do 384 złotych, ale najważniejsze jest
to, że każda złotówka była darem serca, dobrej
woli, zaufania i akceptacji dla naszej działalności. Wpłaty docierały z Urzędów Skarbowych
w: Leżajsku, Rzeszowie, Krakowie i Warszawie, co świadczy o tym, że mamy sympatyków
także poza naszym terenem. Darczyńców zapewniamy, że cała kwota darowizny zostanie
przeznaczona na realizację zadań statutowych
Towarzystwa.
Wszystkim darczyńcom dziękujemy za hojność i mamy nadzieję, że w przyszłym roku także będziecie o nas pamiętać.
Z wyrazami wdzięczności
Zarząd TMZL

książki

Almanach Leżajski

W lutym bieżącego roku minęło 25
lat od ukazania się pierwszego numeru Almanachu Leżajskiego wydawanego przez Towarzystwo Miłośników
Ziemi Leżajskiej. Periodyk ten odegrał ogromną rolę w życiu społecznym
i kulturalnym Leżajska i regionu.
Przez pięcioletni okres wydawania był
jedynym pismem rejestrującym aktualne
wydarzenia z różnych dziedzin, a także
podejmował niełatwe zadanie odkrywania i przybliżania przebogatej historii naszego miasta i okolicznych miejscowości. Nie było łatwo naszym poprzednikom działać w zakresie wydawniczym –
bo i nie o wszystkim można było pisać,
a i możliwości materialne i techniczne
były zupełnie inne. Dlatego też z podziwem należy patrzeć na pracę zespołu redakcyjnego z lat osiemdziesiątych. Dzięki ich zaangażowaniu tamten okres został
doskonale udokumentowany w Almanachu i jest dzisiaj cennym materiałem faktograficznym.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej podjęło inicjatywę wznowienia
po wielu latach wydawania Almanachu
Leżajskiego. Nowy zespół redakcyjny nawiązuje do sprawdzonych doświadczeń
i formuły pisma sprzed lat jako jasnego
w przekazie, rzeczowego i dobrze udokumentowanego. Almanach będzie pismem o zasięgu regionalnym – obejmujący tematyką cały powiat leżajski, dlatego też w kolejnych numerach znajdą się
materiały dotyczące nie tylko miasta Leżajska, ale też poszczególnych miejscowości i gmin.
W Almanachu Leżajskim znajdziecie
Państwo artykuły o zróżnicowanej tematyce i czasokresie historycznym. Oprócz
artykułów naukowych będą też wspomnienia, wywiady z ciekawymi ludźmi,
polemiki i publicystyka o szerokim spektrum tematów. Przede wszystkim zamiarem naszym jest dotarcie do czytelników
o różnych zainteresowaniach. Zamierza-

my też podejmować nowe tematy i wkraczać w obszary, które dotąd nie doczekały się opracowań, a na tematy znane
spróbujemy spojrzeć inaczej.
Już w pierwszych dniach września trafi do rąk czytelników numer 1/2008 Almanachu Leżajskiego. Znajdziecie w nim
Państwo artykuły naukowe o tematyce
historycznej autorstwa: prof. Józefa Półćwiartka, dr o. Efrema Obruśnika, Antoniego Bereziewicza i Dariusza Półćwiartka. Będą też artykuły dotyczące historii
i bieżącej działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej oraz instytucji
kulturalnych jak np. Muzeum Ziemi Leżajskiej czy Miejskiego Centrum Kultury. Wiele artykułów ma charakter wstępnego zapoznania czytelnika z określonymi tematami, które w następnych numerach będą kontynuowane i rozwijane.
Stałymi rubrykami będą; „Z teki poezji”,
gdzie znajdzie się miejsce na poezje naszych lokalnych, niezwykle uzdolnionych
twórców oraz „Spacerkiem po okolicach
Leżajska”, gdzie prezentować będziemy
osobliwości przyrodnicze i geograficzne
okolic Leżajska.
Wszystkich, którzy zajmują się zawodowo lub amatorsko opracowywaniem i dokumentowaniem wszystkiego co związane jest z naszym regionem, chcą podzielić
się swoją wiedzą, osiągnięciami i talentem
– zapraszamy do współpracy. Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej w osobach Zespołu Redakcyjnego w składzie:
Antoni Bereziewicz, Kazimierz Kuźniar,
Leszek Sarzyński, Iwona Tofilska i autorzy
artykułów zrobiło pierwszy krok we wznowieniu wydawania Almanachu Leżajskiego – dalsze mogą stać się udziałem każdego, kto się do nas przyłączy.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej w szczególny sposób pragnie wyrazić podziękowanie Panu Tadeuszowi Trębaczowi – Burmistrzowi Leżajska i Panu
Robertowi Żołyni – Staroście Leżajskiemu
za poparcie naszej inicjatywy i współpracę w realizacji tego przedsięwzięcia.
Ideą Towarzystwa jest wydawanie periodyku na miarę naszych możliwości finansowych. Dlatego też, dziękujemy
wszystkim darczyńcom za wsparcie finansowe i rzeczowe, a w szczególności Grupie Żywiec SA – Browar w Leżajsku , Zakładom SILIKATY w Leżajsku, Przedsiębiorstwu Budowy Dróg i Mostów, Firmie
LGTW Group s.c. – Grafika i Animacja
3D, Firmie APEX oraz wielu innym uhonorowanym w naszym periodyku.
Liczymy, że lektura Almanachu Leżajskiego przysporzy Szanownym Czytelnikom pozytywnych wrażeń i spełni oczekiwania. Zespół Redakcyjny oczekuje
na uwagi i wskazówki, które będą dla nas
inspiracją do dalszych działań.
Almanach będzie można nabyć w Muzeum Ziemi Leżajskiej, Centrum Informacji Turystycznej, Miejskim Centrum Kultury i księgarniach na terenie miasta.

Zespół Redakcyjny
Almanachu Leżajskiego

CINDY JEFFERIES: „Szkoła gwiazd Muzyczny Pojedynek”. Chloe i jej koledzy z zespołu rockowego ze słynnej szkoły Rockley Park zakwalifikowali się do międzynarodowego konkursu dla
młodych artystów. Występ w Muzycznym Pojedynku musi być doskonały. Liczy się każdy szczegół. Tymczasem doszło do prawdziwej katastrofy –
podczas podróży zginęła suknia Chloe, uszyta specjalnie na tę okazję. Czy zespołowi uda się zagrać
tak dobrze, żeby zwyciężyć w konkursie?
ULLRICH HORTENSE: „Zamęt w parku strachów”. Wakacje w parku strachów! Bez starszej
siostry, która myśli tylko o chłopakach, za to w interesującym towarzystwie czarownic i katów, duchów
i upiorów, a także przerażającej mumii faraona.
Chociaż Flippi stara się nie rozrabiać, już pierwszego dnia stawia wszystko w okolicy na głowie. A kiedy mumia rozpada się na kawałki i Flippi wkracza
do akcji, powstaje niewyobrażalny zamęt...
SHIRLEY BARBARS: „Wesele w zaczarowanym lesie”. Zapraszamy do krainy fantazji – oto
książka, która – dzięki baśniowym ilustracjom –
rozwija wyobraźnię. W cudownej opowieści przedstawia świat pozytywnych wartości. Shirley Barber to autorka znana na całym świecie. Jej książki
są bestsellerami na listach literatury dla dzieci.
EWA NOWAK: „Chłopak Beaty”. Eliza jest nieśmiałą, trochę zakompleksioną dziewczyną. Mieszka w Nakle nad Notecią, ma młodszą siostrę o zainteresowaniach medycznych, a ich mama prowadzi pracownię sukien ślubnych i komunijnych. Eliza
ma dwie bliskie przyjaciółki. Kolekcjonuje komiksy
i jest wielbicielką „13”. Dwa równoległe wątki opowieści to miłość Elizy do Leszka (kuzyna Beaty)
i problemy z tytułową sympatią Beaty. Na obóz językowy Eliza pojedzie dzięki dziadkom. Akcja zamyka się w styczniu.
KELLY LINK: „Magia dla początkujących”.
Kelly Link łączy w swoich opowiadaniach elementy
obyczajowe, baśń, fantasy i opowieść niesamowitą
w niemal XIX-wiecznym stylu, a nawet realizm magiczny i postmodernizm. W tekstach z tego zbioru
widoczne jest jej przekonanie o magiczności świata. Prawdziwe miasto kryje świat duchów, wiedźm,
diabłów i zmarłych, powracających do życia jako
istoty cielesne. Postępowanie ludzi również tłumaczy się „magicznie”, a nie tylko jako konflikt interesów, pogoń za uczuciem czy zyskiem. Oba te światy wzajemnie się przenikają, nie mogą istnieć bez
siebie nawzajem. Link nie epatuje nachalną symbolika religijną, okrucieństwem, makabrą czy erotyką, choć potrafi być dosłowna i drapieżna.
JERZY SEIPP: „Królewna”. Współczesna polska powieść sensacyjna. Akcja toczy się w podejrzanym środowisku przesiąkniętym przez narkotyki
i prostytucję, gdzie pieniądze dają władzę, a droga od rzeczywistości do uzależnienia się od sekty
jest bardzo krótka.
JAIME MANRIQUE: „Nasze losy są jak rzeki”. Powieść – biografia Manueli Saenz, kochanki
Simona Bolivara, największej obok Evity Peron heroiny Ameryki Południowej. Książka ukazuje obraz
dziejów pięciu narodów uwolnionych przez wojska
Bolivara, a nade wszystko burzliwe losy kobiety,
która urodziła się o sto lat za wcześnie.
SHARON OWENS: „Weselny zawrót głowy”.
Elegancka i pewna siebie Julie jest konsultantką
ślubną i właścicielką firmy Ślub Twoich Marzeń.
Doskonale się sprawdza w tym biznesie: ze spokojem i zimną krwią potrafi zażegnać każdy niespodziewany kryzys. Ale do czasu... Podczas weekendowego pobytu w spa traci głowę dla sporo młodszego barmana.
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spotkania

Wyjątkowe obchody
sierpniowe
W sierpniu br. Sanktuarium Leżajskie przeżywało tradycyjne obchody, znane
pod nazwą Procesji Zaśnięcia (13 sierpnia) i Procesji Wniebowzięcia (15 sierpnia). Obrzędy te wprowadzono w 1992 r., w związku z założeniem „Kalwarii Leżajskiej”.

Obie procesje związane są w „Dróżkami Matki Bożej. Obchody 13 sierpnia
prezentują pogrzeb Matki Bożej i składają się z pięciu (względnie siedmiu) stacji. Ich miejscem jest wąwóz symbolizujący Dolinę Jozafata. Treść obu nabożeństw dotyczy ostatnich chwil życia Maryi i jej pogrzebu oraz Jej cielesno-duchowego uwielbienia. Źródło inspiracji tego
misterium stanowi mariologia posoboro-
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wa, najbardziej jednak prastara tradycja
chrześcijańska, spisana w apokryfach,
w średniowiecznej pobożności, zwłaszcza bernardyńskiej, propagowanej poprzez kazania, modlitwy i pieśni w języku polskim. Treści te znalazły swój wyraz
już w nabożeństwach dróżkowych i misteriach urządzanych w Kalwarii Zebrzydowskiej. Mają układ odzwierciedlający dramaturgię zawartą w starożytnych Ewangeliach asumpcjonistycznych.
Szlak modlitewny Procesji Wniebowzięcia tworzy siedem stacji rozłożonych w obrębie miejsc dających się wpisać w topografię „Miasta leżajskiej Jerozolimy”, odpowiadających „błoniom” miasta. Akcja
ta stwarza modlitewny klimat do rozmyślań na temat „Świętego Miasta” jako „Nowego Jeruzalem”, czyli Kościoła, którego
Matką jest Maryja. Nabożeństwo przypomina, zgodnie z treścią Psalmu 48, 10–
15, że Pan jest wielki i „godzien wielkiej
chwały w mieście naszego Boga. Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, radością jest całej ziemi”. Kroczenie wspomnianym szlakiem modlitewnym zachęca
do rozważania Bożej łaskawości we wnętrzu Jego świątyni, do obchodzenia dokoła Syjonu, do zliczenia jego wież i powiedzenia „przyszłym pokoleniom, że Bóg
jest naszym Bogiem na wieki”. W perykopie mowa o Syjonie jako duchowym centrum Izraela i celu pielgrzymki ludów widzianym w świetle zbawienia mesjańskiego. Wiodącą rolę w inauguracji tej rzeczywistości odgrywa Matka Zbawiciela posłanego na świat celem zapoczątkowania
królestwa Boga. Maryja skupia wszystkie najpiękniejsze cechy duchowe Syjonu, jest wyrazicielką wszystkich pragnień
ludu Bożego.
„Procesja Zaśnięcia” miała w tym roku
wyjątkowy charakter i oprawę liturgiczną,
podyktowany faktem wybudowania w tym
roku pierwszej kalwaryjskiej kaplicy związanej ze szlakiem modlitewnym, zwanej
„Domkiem Matki Bożej”. Kaplica wzniesiona została na planie trójliścia koniczyny. Zasadniczy jej zarys tworzy trzy pół-

koliste apsydy oddzielone od siebie trzema prostokątnymi ryzalitami, nad którymi widnieją ozdobne szczyty z eliptycznymi lukarnami, przybrane figurami aniołów i wazonami. Wnętrze budowli wieńczy
czasza kopuły, jej cokół, ryzality i gzymsy
pokryte są białymi tynkami, apsydy wyróżnia regularny wątek ceglany. Idea planu
budowli nawiązuje do analogicznej XVIIwiecznej kaplicy wzniesionej w Kalwarii
Zebrzydowskiej i stanowi symbol kontynuacji nurtu zapoczątkowanego i kontynuowanego w tamtym ośrodku.
Najważniejszym elementem tegorocznych obchodów 13 sierpnia było poświęcenie kaplicy, którego dokonał uroczyście ks. biskup Marian Rojek z Przemyśla w asyście prowincjała bernadyńskiej
Prowincji, o. Czesława Gnieckiego, przewodniczącego procesji. Ceremonia łączyła się z aktem wmurowania kamienia węgielnego, któremu w obecności prowincjała o. Czesława Gnieckiego, kustosza
Sanktuarium o. Jarosława Kani i dziekana ks. Józefa Łobodzińskiego przewodniczył ks. biskup Marian Rojek.
Wspomniany kamień, przez wiele lat
eksponowany był w Muzeum Prowincji
Ojców Bernardynów wraz z resztą kamieni pod budowę przyszłych kaplic i kościółków „Kalwarii Leżajskiej”. Kamienie
te poświęcił w Rzymie 29 marca 1995 r.
i 18 kwietniu 1996 r. Sługa Boży Jan Paweł II.

o. Efrem Obruśnik

Zdjęcia: Barbara Woś-Lisiecka

wakacje
Na wakacyjną nudę
W okresie wakacji Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku realizowała projekt pod
nazwą „Sposób na wakacyjną nudę”.

Doliny Strążyskiej, Doliny Kościeliskiej
połączonej z przejściem przez Jaskinię
Mroźną, piesze wyjście na Gubałówkę,
zajęcia na basenie i zabawa w Aqua Parku, przyglądanie się treningowi skoczków
na kompleksie skoczni (Wielka Krokiew)
oraz wyjazd kolejką linową na Kasprowy
Wierch. Plan obozu zawierał również elementy kulturalne zwiedzanie zabytków:
Kościół p.w. M.B.Częstochowskiej (Stary
Kościół), Cmentarz na Pęksowym Brzysku (dr T. Chałubiński, S. Witkiewicz, K.
Przerwa-Tetmajer, K. Makuszyński), Kościół p.w. Świętej Rodziny, Sanktuarium
Matki Boskiej Fatimskiej oraz obiekty kultury góralskiej (ul. Krupówki, Willa Poraj,
Chata Sabały, Willa Atma i inne).

(dan)

Powodzenie poprzednich edycji warsztatów skłonił organizatorów do nadania im
charakteru działania cyklicznego. Zajęcia miały charakter warsztatów literackoplastyczno-językowych, a wzięła w nich
udział grupa kilkudziesięciu dzieci z leżajskich szkół i przedszkoli. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w okresie od czerwca do sierpnia w dziale dziecięcym biblioteki oraz w sali reprezentacyjnej.
Taka forma spędzania wolnego czasu wpływa bardzo korzystnie na rozwój
intelektualny i emocjonalny oraz pogłębia edukację kulturalną. Organizatorzy liczą na to, iż zajęcia rozbudzą wyobraźnię
i zainteresowania uczestników, wzbogacą
wiedzę i słownictwo, wyciszą, mogą skutecznie przeciwdziałać nudzie, chuligaństwu czy agresji. W trakcie zajęć uczestnicy poznawali i utrwalali słownictwo w języku angielskim, toteż chętniej wypożyczali książki i bajki anglojęzyczne zgromadzone w trakcie wcześniejszych edycji warsztatów. Spotkania rozpoczynały
się głośnym czytaniem bajek, a następnie prowadzone były zajęcia plastyczno-językowe.
W ramach warsztatów ogłoszono konkurs plastyczny ph. „Pozdrowienia z wakacji”. Nagrodzone prace zostaną umieszczone na okolicznościowej pocztówce
i zakładce do książki. Projekt „Sposób
na wakacyjną nudę” – IV Warsztaty literacko-plastyczne jest realizowany w ramach programu operacyjnego Promocja
Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Iwona Tofilska

„Trójka”
w Zakopanem

W dniach 14–27 sierpnia br. grupa 23 młodych adeptów piłki siatkowej (10 chłopców, 13 dziewcząt oraz
2 opiekunów) ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Leżajsku przebywało na obozie sportowym w Zakopanem, zorganizowanym przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.
Zajęcia prowadzone były na sali sportowej dwa razy dziennie po 1,5 godz. Program realizowany pod kątem nauki, doskonalenia techniki i taktyki gry w siatkówkę oraz ogólnorozwojowe zajęcia m.
in.: piłka nożna, elementy aerobiku, koszykówki, gimnastyki oraz zajęć na basenie. Poza zajęciami sportowymi na sali
dzieci brały udział w zajęciach rekreacyjnych m.in. wycieczki do Doliny Białego,

Wakacje
w Bieszczadach

W słoneczny sierpniowy ranek wyruszyła w Bieszczady grupa uczniów
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku. Pod czujnym okiem doświadczonych organizatorów i opiekunów –
nauczycielek ze Szkoły Podstawowej
nr 2: Teresy Dydackiej-Jarek, Lidii Kucharskiej i Jolanty Żołyniak rozpoczęła
się kolonia letnia „ Jawor 2008”.
Od 4 do 16 sierpnia br. młodzi koloniści spędzili czas w Wojskowym Zespole Wypoczynkowym „Jawor” położonym
niemal w centrum Bieszczad, na opadającym ku Zalewowi Solińskiemu południowym stoku góry Jawor. Doskonałe walory klimatyczne oraz czyste ekologiczne środowisko stanowiły jedynie tło pozostałych atrakcji, o które zadbali już organizatorzy.
Ponieważ dopisywała piękna pogoda,
stałym punktem było plażowanie i zabawy nad brzegiem jeziora. Organizowane
były wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
w tym piesza wędrówka górskim szlakiem
do zapory w Solinie, wejście na Połoninę
Wetlińską, przejazd bieszczadzką ciuchcią, rejs statkiem pasażerskim po Zalewie Solińskim.
Koloniści mieli również do dyspozycji
halę sportową z pełnym wyposażeniem
oraz kryty basen pływacki, gdzie codziennie odbywały się zajęcia rekreacyjne. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się zajęcia plastyczne. Przeprowadzono różne konkursy, np. wykonywanie
kompozycji z darów natury czy malowanie kamieni nad brzegiem Soliny.
Niemałą atrakcją były – rzecz jasna –
ogniska i dyskoteki. Nie mogło wreszcie
zabraknąć, jak na życie kolonijne przystało, konkursu czystości. Jak się okazało i z tym wyzwaniem dzieciaki radziły
sobie całkiem nieźle, uczą się jednocześnie samodzielności i zaradności. Podczas całego pobytu wszystkim dopisywa-

ły dobre humory, a świetna zabawa sprawiła, że na pewno nie było tam miejsca
na nudę.
Dzieci zostały powierzone wychowawcom z pełnym zaufaniem. W czasie weekendu zorganizowano odwiedziny dla rodziców, którzy mogli sprawdzić samopoczucie swoich pociech oraz przekonać
się, że są one pod dobrą opieką i spędzają czas miło, ciekawie, a przede wszystkim bezpiecznie.
Koloniści wrócili do domu wypoczęci,
zadowoleni, pełni nowych wrażeń, a pamiątkowe zdjęcia będą przypominać spędzone razem chwile.
Z podziękowaniem dla pań: T. Dydackiej-Jarek, L. Kucharskiej, J. Żolyniak

rodzice uczestników kolonii

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku i organizatorzy kolonii składaja serdeczne podziękowanie za wwsparcie finansowe Panu Jackowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni Nowa Sarzyna.
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sport
Terminarz rozgrywek MZKS „Pogoń” Leżajsk
o Mistrzostwo IV Ligi Podkarpackiej
w sezonie 2008/2009 rundy jesiennej

Podczas inauguracji sezonu piłkarskiego 2008/2009
IV Ligi Podkarpackiej 13 sierpnia br. w przerwie meczu Pogoń Leżajsk – Rafineria Czarni Jasło na stadionie w Leżajsku losowano nagrody wśród kibiców. Posiadacze szczęśliwych numerów na biletach
wstępu otrzymali: od anonimowego sponsora – zegarek, od dyrektora Krytej Pływalni „Oceanik” Wojciecha Surmy dwie wejściówki na basen, a od prezesa Zarządu BMF Polska Andreasa Wielosinskiego
– rower (wygrał go Dominik Nowak z Leżajska). Ponadto Mattheus Dietvorst dyrektor Browaru Leżajsk
wręczył najlepszemu zawodnikowi, którym okazał
się Sławomir Dejnaka koszulkę z autografem Leo
Beenhakkera.

Sukces lekkoatlety
z ziemi leżajskiej

Po raz szesnasty najlepsi zawodnicy starego kontynentu stanęli do rywalizacji podczas
Mistrzostw Europy Weteranów LA, które odbyły się w tym roku w stolicy Słowenii – Ljubljanie.
Nie mogło zabraknąć tam również reprezentanta ziemi leżajskiej Ryszarda Drypsa. W koronnym dla siebie biegu na dystansie 800 m z czasem 2:07,57 min. wywalczył wicemistrzostwo Europy w swojej kategorii, bijąc przy tym rekord polski.
– To był jeden z najtrudniejszych startów w mojej
karierze. Na starcie stawili się najlepsi zawodnicy
z całej Europy i samo wejście do finału było już
na miarę sukcesu – przyznał po zawodach srebrny medalista.
Sukces nie przyszedł łatwo. Zawodnik bardzo
ciężko pracował nad poprawieniem kondycji podczas obozu przygotowawczego jak również startach kontrolnych. Ostatnim sprawdzianem przed
Mistrzostwami Europy były tegoroczne Mistrzostwa Polski Weteranów w Słupsku, podczas których potwierdził wyśmienitą formę wygrywając na
dystansie 800 m z czasem 2:10,79 min. Bardzo
ciężka praca na treningach, jak również pomoc
sponsora – firmy HORTINO ZPOW Leżajsk Sp.
z o.o., przekładają się bezpośrednio na uzyskiwane wyniki.

Damian Szklanny

Data

Dzień

Godzina

Mecz

9 VIII

Sobota

17.00

BŁĘKITNI Ropczyce – POGOŃ Leżajsk

13 VIII

Środa

17.00

POGOŃ Leżajsk – RAFINERIA Jasło

17 VIII

Niedziela

17.00

IGLOOPOL Dębica – POGOŃ Leżajsk

23 VIII

Sobota

17.00

POGOŃ Leżajsk – KOLBUSZOWIANKA

27 VIII

Środa

17.00

POGOŃ Leżajsk – SIARKA Tarnobrzeg

30 VIII

Sobota

17.00

JKS Jarosław – POGOŃ Leżajsk

6 IX

Sobota

17.00

POGOŃ Leżajsk – STAL Sanok

13 IX

Sobota

16.00

ŻURAWIANKA Żurawica – POGOŃ Leżajsk

20 IX

Sobota

16.00

POGOŃ Leżajsk – POLONIA Przemyśl

28 IX

Niedziela

16.00

ZRYW Dzikowiec – POGOŃ Leżajsk

5X

Niedziela

16.00

POGOŃ Leżajsk – STRUMYK Malawa

12 X

Niedziela

15.00

RZEMIEŚLNIK Pilzno – POGOŃ Leżajsk

18 X

Sobota

15.00

POGOŃ Leżajsk – CZUWAJ Przemyśl

25 X

Sobota

15.00

LECHIA Sędziszów – POGOŃ Leżajsk

2 XI

Niedziela

14.00

POGOŃ Leżajsk – SOKÓŁ Nisko

Terminarz rozgrywek MZKS „Pogoń” Leżajsk
o Mistrzostwo
Podkarpackiej Ligi Juniorów Młodszych B
i Trampkarzy Starszych w Sezonie 2008/2009
Data

Dzień

Godzina*

20 VIII

Środa

11.00/13.00 CZUWAJ Przemyśl – POGOŃ Leżajsk

23 VIII

Sobota

11.00/13.00 POGOŃ Leżajsk – MKS Kolbuszowa

27 VIII

Środa

11.00/13.00 GAMRAT-CZARNI Jasło – POGOŃ Leżajsk

30 VIII

Sobota

11.00/13.00 POGOŃ Leżajsk – KROŚNIANKA Krosno

6 IX

Sobota

11.00/13.00 STAL Rzeszów - POGOŃ Leżajsk

11 IX

Czwartek

13 IX

Sobota

20 IX

Sobota

– / 13.00 POGOŃ-SOKÓŁ Lubaczów – POGOŃ Leżajsk

27 IX

Sobota

– /13.00

POGOŃ Leżajsk – SIARKA Tarnobrzeg

4X

Sobota

11.00/ –

ORŁY Rzeszów – POGOŃ Leżajsk

11 X

Sobota

11.00/13.00 POGOŃ Leżajsk – UNIA Nowa Sarzyna

14 X

Wtorek

11.00/13.00 WISŁOKA Dębica – POGOŃ Leżajsk

18 X

Sobota

11.00/13.00 POGOŃ Leżajsk – RESOVIA Rzeszów

25 X

Sobota

11.00/13.00 STAL Mielec – POGOŃ Leżajsk

29 X

Środa

13.00/14.30 POGOŃ Leżajsk – STAL Sanok

- /16.00

Mecz

POGOŃ Leżajsk – POLONIA Przemyśl

11.00/13.00 POGOŃ Leżajsk – STAL Stalowa Wola

* – Godzina …/… - Juniorzy Młodsi B / Trampkarze Starsi
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Wynik

Wynik

Drużyna Młodzików Młodszych

Drużyna Juniorów Młodszych B

Drużyna Trampkarzy Starszych

Drużyna Juniorów

Terminarz rozgrywek MZKS „Pogoń” Leżajsk
o Mistrzostwo
II Podkarpackiej Ligi Juniorów Starszych
i Młodszych w sezonie 2008/2009
Data

Dzień

Godzina*

Mecz

20 VIII

Środa

11.00/13.00

GIMBAL Tarnawa
– POGOŃ Leżajsk

23 VIII

Sobota

11.00/13.00

POGOŃ Leżajsk – ORŁY Rzeszów

27 VIII

Środa

11.00/13.00

POGOŃ-SOKÓŁ Lubaczów
– POGOŃ Leżajsk

30 VIII

Sobota

11.00/13.00

POGOŃ Leżajsk – TŁOKI Gorzyce

6 IX

Sobota

11 IX

Czwartek

13 IX

Sobota

ORZEŁ Przeworsk
– POGOŃ Leżajsk
POGOŃ Leżajsk
14.00/16.00
– SOKÓŁ Sieniowa
11.00/13.00

11.00/13.00

20 IX

Sobota

11.00/13.00

27 IX

Sobota

11.00/13.00

4X

Sobota

11.00/13.00

11 X

Sobota

11.00/13.00

18 X

Sobota

11.00/13.00

25 X

Sobota

11.00/13.00

MKS Radymno – POGOŃ Leżajsk
POGOŃ Leżajsk
– KOLBUSZOWIANKA Kolbuszowa
FRANCESCO Jelna
– POGOŃ Leżajsk
POGOŃ Leżajsk – LKS Skołyszyn
UNIA Nowa Sarzyna
– POGOŃ Leżajsk
POGOŃ Leżajsk
– RESOVIA Rzeszów

Terminarz rozgrywek
MZKS „Pogoń” Leżajsk
o Mistrzostwo
Podkarpackiej Ligi
Młodzików Młodszych 2008/2009

Wynik
Data

Dzień

Mecz

Wynik

30 VIII Sobota POGOŃ Leżajsk – ORŁY Rzeszów
6 IX

Sobota ŁKS Łańcut – POGOŃ Leżajsk

13 IX

Sobota

POGOŃ Leżajsk
– RESOVIA Rzeszów gr. 1

20 IX

Sobota

RESOVIA Rzeszów gr. 2
– POGOŃ Leżajsk

27 IX

Sobota

POGOŃ Leżajsk
– FPS EKOBALL Sanok

4X

Sobota STAL Rzeszów gr. 1 – POGOŃ Leżajsk

11 X

Sobota POGOŃ Leżajsk – STAL Rzeszów gr. 2

14 X

Wtorek STAL Mielec gr. 1 – POGOŃ Leżajsk

18 X

Sobota POGOŃ Leżajsk – STAL Mielec gr. 2

25 X

Sobota IGLOOPOL Dębica – POGOŃ Leżajsk

MKS Dębica – POGOŃ Leżajsk

* – Godzina …/… – Juniorzy Starsi / Juniorzy Młodsi
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zdrowie i uroda

Pożegnanie lata

Lato żegna się z nami obdarowując nas mnóstwem warzyw i dojrzałych owoców. Sięgamy
po nie chętnie, bo kuszą aromatem, kolorami i smakiem. Takie świeże, smakują najlepiej
i są źródłem cennych dla zdrowia składników
odżywczych. Łącząc w codziennym jadłospisie
różnorodne warzywa i owoce dostarczamy organizmowi pełnego zestawu witamin, soli mineralnych, błonnika i innych składników, które
mają wpływ na nasze zdrowie.
Papryka i pomidory zawierają witaminę C, ßkaroteny w śród nich likopen, który chroni przed
rozwojem chorób nowotworowych. ß-karoteny
spowalniają procesy starzenia organizmu, chronią przed chorobami serca, a witamina C wzmacnia odporność.
Cebula – oprócz witamin z grupy B, witaminy C
i A – zawiera flawonoidy, które chronią przed chorobami nowotworowymi. Spożywanie cebuli obniża poziom cholesterolu we krwi, zmniejsza ciśnienie tętnicze, hamuje rozwój astmy, alergii i podnosi odporność.
Ziemniaki – oprócz witaminy B6, błonnika i witaminy C – mają cenny potas, który wpływa na prawidłowy rytm serca i ciśnienie tętnicze oraz utrzy-

Co kryje opalenizna?

Po letnich wakacjach każda cera wymaga odżywienia. Słońce i gorące powietrze wysuszyło
skórę, straciła wilgotność i elastyczność. Trzeba więc koniecznie dostarczyć jej witamin i nawilżyć. Najlepiej tym, co nam o tej porze roku
podsuwa przyroda.
Cera przesuszona
Przed wszelkimi zabiegami kosmetycznymi
dokładnie oczyść skórę. Znakomity do tego celu
jest tonik różany: 2 szklanki płatków dzikiej róży
zalej 3 szklankami białego wytrawnego wina, wymieszaj, przełóż do słoja z ciemnego szkła, zamknij i odstaw. Po 2 tygodniach przecedź przez
gazę do butelki. Przecieraj tonikiem twarz, szyję
i dekolt nawet kilka razy dziennie. Wzmocnisz jego
działanie, jeśli dodasz kilkanaście kropli witaminy
A+E. Warto wiedzieć, że oprócz pachnącego olejku eterycznego płatki róży zawierają odmładzające kwasy owocowe cytrynowy i jabłkowy. Różane
kosmetyki mają właściwości antyseptyczne, dlatego zalecane są dla wrażliwych cer.
Uwaga! Toniki zawierające wino przechowuj
w lodówce nie dłużej niż dwa tygodnie. Przed każdorazowym użyciem dobrze wstrząśnij butelką.
Po oczyszczeniu nałóż na twarz jedną z maseczek odżywiająco-nawilżających: • Maseczka
pomidorowa. Do rozgniecionego miąższu średniego pomidora dodaj łyżeczkę oleju słonecznikowego. Dokładnie wymieszaj, rozłóż na twarzy,
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manie równowagi wodno-elektrolitowej w komórkach. Witamina B6 wzmacnia system odpornościowy zwłaszcza u osób starszych.
Wrześniowa pogoda sprzyja spotkaniom i biesiadowaniu przy ognisku lub grillu. Najprostsze
do przygotowania są kiełbaski, więcej pracy wymagają mięsa i ryby, które wcześniej należy natrzeć
ziołami, przyprawami lub przetrzymać w marynatach. Nie wszyscy mogą rozkoszować się smakiem grillowanych kiełbas czy kaszanek. Chętnie
spróbowaliby czegoś lżejszego, z mniejszą ilością tłuszczu. Do grillowania nadają się doskonale ziemniaki, grzyby, owoce i warzywa. Dobre połączenie to szaszłyki sporządzone z kostek chudego mięsa, małych cebulek, kapeluszy pieczarek,
kawałków cukinii, papryki i bakłażanów. Grillowane
warzywa mogą być dodatkiem do mięs lub stanowić samodzielne danie dla osób ceniących potrawy
dietetyczne. Warzywa można wcześniej podpiec
w piekarniku owinięte folią. W trakcie grillowania
mięsa układamy je na brzegu rusztu i powoli dopiekamy, aby były gotowe równocześnie z mięsem.
Jako uzupełnienie przygotowanych potraw oprócz
keczupu i musztardy dobrze byłoby podać zimne
sosy, sporządzonych własnoręcznie. Wystarczy
jogurt albo śmietanę z dodatkiem majonezu (lub
bez) połączyć z aromatycznymi składnikami: koperkiem, czosnkiem, startymi ogórkami (świeżymi
lub kiszonymi), doprawić solą, pieprzem, papryką
lub ziołami, dokładnie wymieszać i schłodzić. Warto spróbować, bo doskonale podnoszą smak pieczonych mięs i warzyw.
Ziemniaki pieczone z żółtym serem
Składniki: 4 duże ziemniaki równej wielkości,
łyżeczka oleju, po 2 łyżki posiekanych pestek słonecznika i orzechów, 5 dag masła, 2 łyżki startego
chleba pełnoziarnistego, 4 łyżki startego ostrego
sera żółtego, 2 żółtka, sól, pieprz, łyżka posiekanej
natki pietruszki. Wykonanie: Ziemniaki dokładnie
umyć, nakłuć widelcem, od góry naciąć na krzyż.
Ułożyć je na posmarowanych olejem kawałkach

folii aluminiowej i zawinąć skręcając ją u góry „jak
papierek od cukierka”, ułożyć na ruszcie piec około 45 min. Słonecznik i orzechy połączyć z letnim
stopionym masłem, chlebem, żółtkami, starannie
wymieszać, przyprawić solą i pieprzem. Ziemniaki
lekko odwinąć z folii. Włożyć przygotowaną masę
w nacięcia w ziemniakach (jeżeli są zbyt małe należy je powiększyć), posypać serem, ponownie zawinąć w folię i piec jeszcze kilka minut. Po odwinięciu z folii posypać natką pietruszki.
Faszerowane jabłka
Składniki: Po ½ szklanki muesli, mąki i cukru,
¼ łyżeczki cynamonu, 5–7 dag masła pokrojonego na kawałki, ½ szklanki posiekanych orzechów
włoskich, 4 winne jabłka przekrojone na połówki,
2 łyżki stopionego masła, ½ szklanki gęstej śmietany. Wykonanie: Wymieszać mąkę z muesli cukrem i cynamonem, dodać masło, rozetrzeć tak,
aby powstała kruszonka. Dodać orzechy i odłożyć
w chłodnym miejscu. Wydrążone połówki jabłek
posmarować po stronie przecięcia stopionym masłem. Ułożyć na ruszcie i grillować 20 min. W połowie czasu pieczenia odwrócić owoce. Gotowe
jabłka zdjąć z grilla, posypać kruszonką w miejscu
przecięcia i grillować jeszcze 6 min. Przed podaniem udekorować śmietaną.
Grillowane cebule
Składniki: 3 średnie czerwone cebule i 3 średnie białe sałatkowe cebule, 2 łyżki czerwonego
wina lub czerwonego octu winnego, 1 łyżka oliwy,
sól pieprz, 1 łyżeczka posiekanego rozmarynu,
olej. Wykonanie: Nagrzać piekarnik do 180oC. Cebulę opłukać, osuszyć, przepołowić, skropić octem
oliwą, oprószyć solą, pieprzem i posiekanym rozmarynem. Połówki cebuli zawinąć w folię, piec około 25 min. Podpieczone cebule rozwinąć z folii, ułożyć na rozgrzanym grillu, dopiec jeszcze 5 min.
z każdej strony, aby na powierzchni pojawiły się
„paseczki”. Podawać gorące do smażonego drobiu, kiełbasy lub karkówki.

szyi i dekolcie. Po 20 minutach zmyj letnią wodą
oligoceńską lub zwykłą przegotowaną. • Maseczka ziemniaczana. Do 2–3 ugotowanych i rozgniecionych ziemniaków dodaj pół łyżki oliwy z oliwek
i jedno żółtko, wymieszaj lub nałóż papkę ze startego na drobnej tarce surowego ziemniaka. Ma
dużo składników odżywczych, witaminy C oraz witamin poprawiających stan skóry. Pobudza krążenie krwi, regeneruje zmęczoną cerę. • Rozszerzone naczynka. Często towarzyszą przesuszonej cerze i wtedy czyszczenia twarzy lepszy niż
różany będzie:
Tonik ziołowy
6–8 łyżek zmieszanych w równych proporcjach lipy, rumianku i rozmarynu zalej 2 szklankami wrzątku, przykryj i odstaw ma godzinę. Potem
dodaj 2 szklanki białego wytrawnego wina, przełóż wszystko do słoja z ciemnego szkła, szczelnie go zamknij i odstaw na dwa tygodnie. Odcedź
przez gazę, dodaj łyżeczkę gliceryny i łyżeczkę
płynnego miodu. Po umyciu skóry tonikiem nałóż
na twarz maseczkę.
Do odżywienia suchej skóry i równoczesnego obkurczenia naczynek doskonale nadaje się: •
Maseczka z dyni. Szklankę zmiksowanego miąższu dyni wymieszaj z żółtkiem jaja kurzego lub 4
żółtkami jaj przepiórczych. Zmyj po 20 minutach
letnią wodą.
Cera tłusta. Zanieczyszczona skóra z przebarwieniami wymaga zupełnie innej pielęgnacji.
Do jej oczyszczenia dobry będzie na przykład • Tonik ogórkowy. Wyciśnij sok z 2–3 ogórków startych na tarce (powinno być około 1 szklanki miąższu), dodaj łyżkę spirytusu lub 2 łyżki czystej wódki
oraz łyżeczkę wody utlenionej. Przechowuj w ciemnej butelce. Przecieraj twarz tonikiem kilka razy
dziennie. Podobnie działa ostudzony wywar z gotowanych porów lub świeżej kapusty. Dobrze podsuszy i oczyści skórę równocześnie dostarczające

jej witamin • Maseczka jarzębinowo-miodowa.
2 garście owoców umyj, zmiksuj wymieszaj z łyżką płynnego miodu i rozsmaruj na skórze. Zmyj
po 20–30 minutach wodą oligoceńską. Jeśli nałożysz ją choć 2 razy w tygodniu, Twoja cera stanie
się matowa i gładka, bez zaskórników. Doskonale wygładza i matuje skórę • Maseczka z zielonego groszku. Ugnieć kilka ugotowanych ziarenek
na mączkę, dodaj 2 łyżki świeżej śmietany i wymieszaj. Znajduje się w nim mnóstwo białek, skrobi
oraz substancji neutralizujących tłuszcze.

Nawilżaj skórę!
• Pij codziennie co najmniej 2 litry płynów. Podczas upału utraciłaś wodę, a chłodne napoje „przewietrzą” Ci skórę. • Poza kremami i balsamami
nawilżającymi, jak najczęściej rozpylaj na skórze
wodę mineralną lub wystudzony napar ziołowy,
np. z lipy czy rumianku. Nawilżaj też powietrze
w pomieszczeniu, gdzie spędzasz najwięcej czasu. • Gdy masz zbyt wysuszoną cerę, myj twarz
zimną wodą lub wywarem z otrębów i po osuszeniu ręcznikiem smaruj świeżym zsiadłym mlekiem.
Możesz sobie także przygotować specjalny płyn
do twarzy. Do 1/4 litra mleka wciśnij sok z 1 cytryny i zagotuj. Odcedź ścięte mleko, a do uzyskanej serwatki wlej 1 łyżeczkę spirytusu. Przelej płyn
do buteleczki i przemywaj nim twarz rano i wieczorem. Odświeża i wybiela cerę woda poziomkowa.
Garść dojrzałych poziomek wyciśnij przez gazę.
Sok zmieszaj z taką samą ilością świeżego mleka.
Smaruj tym twarz rano i wieczorem. • Rób sobie
kąpiel odświeżającą w odwarze z mięty. Odwar z 3
pełnych garści ususzonej mięty, 2 garści rozmarynu przecedź i wlej do kąpieli, dodaj sok z 4 cytryn.
Podobne właściwości ma kąpiel z dodatkiem olejku pomarańczowego i cytrynowego, zmieszanych
w równych proporcjach.

sport

Lęk przed wodą

Jak pomóc dzieciom?
W okresie wakacji na naszej pływalni
można było zaobserwować nowe twarze
osób dorosłych z dziećmi. Równie często
dało się zauważyć sytuację, kiedy dziecko bało się wejść do wody. Mimo usilnych
starań rodziców, to się nie udawało.
Nadchodzący rok szkolny oraz nowe
środowisko dla pierwszoklasistów to dodatkowy stres, dlatego rodzice powinni zadbać o to, by przynajmniej zajęcia na pływalni zaczęły się dla ich dzieci
bez dodatkowych obciążeń. Zachęcam
do przyjścia kilka razy z dziećmi na basen – niech poznają pływalnię z kimś dorosłym, by potem wiedziały, jak się w niej
poruszać.
Z doświadczeń naszych instruktorów
pływania wiemy, że u pewnej części populacji uczniów w okresie rozwojowym
(5/7/11/12 lat) występują zachowania lękowe w trakcie pływania, które przyczyniają się do narastającej absencji na zajęciach.
Jak więc wytłumaczyć zachowania lękowe przed wodą u niektórych uczniów?
Psychologia rozwojowa wyjaśnia,
że już od najwcześniejszych okresów życia każde dziecko może wykazywać przejściowo różne objawy zaburzeń w rozwoju
emocjonalnym. Trudności dziecka są często następstwem zajmowania się nim
w sposób lękowy, a tymczasem pierwszy kontakt świadomy z wodą musi być
dla dziecka przyjemny. Najczęstszym lękiem u dzieci jest lęk przed rozłąką z najbliższymi osobami – lęk budzą często
zjawiska przyrodnicze, wszelkie żywioły
(ogień, woda, szum wody, burze, ciemność, cięcie, kołysanie drzew).
Najbardziej powszechny lęk przed wodą
pojawia się w związku z kąpielą, może on
występować w każdym wieku (najczęściej
między 18–24 miesiącem życia). Kąpanie
„na siłę” opierającego się i krzyczącego
dziecka może ten opór wzmóc. Lęki przed
wodą u dziecka w młodszym wieku szkolnym mogą pochodzić z wcześniejszych
etapów rozwojowych. Statystycznie przezwyciężanie lęków przed wodą i zainteresowanie pływaniem przychodzi w wieku siedmiu lat, ale u niektórych dzieci lęki
mogą utrzymywać się dłużej, nawet w klasie drugiej szkoły podstawowej.
Lęk u dzieci może występować w formie
stanu lękowego (określanego jako lęk realny, obiektywny) który stanowi specyficzny sposób reagowania dziecka w konkretnej sytuacji zagrożenia wraz z towarzyszącymi przeżyciami psychicznymi z objawami fizjologicznymi. W sferze psychiki jest to niepokój, napięcie emocjonalne,
skupienie uwagi i myśli na realnym zagrożeniu. Towarzyszą mu zmiany w układzie

szachy
krążenia i w układzie oddechowym (m.in.
przyspieszenie akcji serca, wzrost ciśnienia krwi, zmiany rytmu oddychania). Ponadto u dzieci obserwujemy tzw. lęk subiektywny, bezprzedmiotowy, w postaci
dyspozycji do reagowania stanami lęku
w sytuacjach obiektywnie niegroźnych.
Ta dyspozycja może prowadzić
do utrwalenia się lęku jako cechy osobowościowej, która manifestuje się u dzieci ogólną lękliwością i zachowaniami takimi jak: trudności do przystosowania się
do nowych sytuacji i nie podejmowania
trudniejszych zadań, do których dziecko
będzie zaliczało np. naukę pływania. Zarówno wyostrzona percepcja jak i bardzo
bujna wyobraźnia u dzieci w tym okresie sprzyja nasilonemu lekowi (potęgowanemu również przez treści przenoszone z ekranów tv).
Co należy robić więc, kiedy dziecko
boi się? • Zrozumieć jego lęk (nie zaprzeczać), • Pamiętać, że samo z niego wyrośnie, • Próbować „oswojenia z wodą” metodą małych kroków – pozwolić dziecku
bawić się na brzegu w płytkiej, bezpiecznej dla niego wodzie, aż nabierze odwagi. • Jeśli lęk utrzymuje się dłużej zwrócić się do specjalisty (poradnie psychologiczno – pedagogiczne, poradnie zdrowia
psychicznego).
O czym powinni pamiętać nauczyciele – instruktorzy? • Pamiętać, aby przy
organizacji zajęć uwzględniać indywidualne tempo i rytm rozwoju psychofizycznego dziecka. • Zapewnić poczucie bezpieczeństwa uczniowi (uwzględnić indywidualne tempo oswajania się z wodą, i uczenia się oddechu w wodzie, lekcje w formie
zabawowej, sprawiającej przyjemność). •
U dzieci z wysokim poziomem lęku organizować zajęcia w brodziku, w bezpiecznej płytkiej wodzie. Dzieci odmawiające
wejścia do wody i rozebrania się – zachęcać do współpracy, mianować ich swoimi
pomocnikami np. w przynoszeniu sprzętu. • Zaangażować rodziców, gdyż ich postawa ma ogromny wpływ na niwelowanie tych negatywnych stanów u dzieci. •
Preferować i uczyć dzieci postawy tzw.
„szacunku dla wody”, umieć dostrzegać
u dzieci lękliwych elementy takiej właśnie
postawy, „przemienić” ich lęk w szacunek do wody. • Pamiętać, że w tym okresie rozwojowym w relacjach społecznych
pierwszym punktem odniesienia i autorytetem jest osoba dorosła: rodzice, nauczyciel, trener; w nich szukają życzliwego wsparcia i pomocy. Pamiętać należy,
że słabo jest jeszcze rozwinięta funkcja
krytycznego osądzania i adekwatnej samooceny u tych dzieci, a dziecko zawsze
oczekuje od swego nauczyciela aprobaty,
oceny, uznania dla swojej aktywności.
Badania psychologów sportu wykazały ogromny, korzystny wpływ pływania,
które jest wspaniałą technika relaksacyjną na cechy osobowości dzieci i młodzieży, na ich sferę emocjonalną (osoby stale
ćwiczące staja się bardziej zrównoważone emocjonalnie).
Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców na zajęcia z dziećmi (również w wieku niemowlęcym), które będą się odbywać już od września na naszej pływalni.

Witam w naszym kąciku szachowym.
Najmłodszych szachistów zapraszam
do udziału w zajęciach „Szkółki szachowej”, które tradycyjnie od września
będą się odbywały we wtorki i czwartki w Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku. Polecam także 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 W:g8+, K:g8, He8 - mat, zad.
2 W:f8, K:f8, Hd8 - mat, zad. 3 e7+, H:
e7, Hh8 - mat zad. 4 Wh5+, K:h5, Hh4
- mat.

Andrzej Mazurkiewicz
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na ryby
Wyniki zawodów
dla dzieci i młodzieży
o Puchar
Starosty Leżajskiego

Głównym sponsorem zawodów było Starostwo
Powiatowe w Leżajsku, za co serdecznie dziękujemy. Organizatorem oczywiście było nasze Koło
PZW.
W zawodach wystartowały dzieci i młodzież z Leżajska, Kuryłówki, Brzózy Królewskiej, Dębna.
W kategorii do lat 11 zwyciężył Łukasz Mączka. W kategorii 11–14 lat zwyciężył Damian Szarek. W kategorii powyżej 14 lat zwyciężył Mateusz Kaszycki.
Sponsorem lodów dla uczestników zawodów
było ZPOW Hortino sp. z o.o. Leżajsk.

co prawda cała późniejsza papierowa robota zajmuje mi potem więcej czasu niż czas trwania zawodów.
No ale dobrze, już nie narzekam. Wracajmy
do samych zawodów. Zawaliłem sprawę i zbyt późno złożyłem pismo do naszego sponsora, więc
było skromnie na zakończenie zawodów. Ale i tak
bywa. Wcale to nie oznacza, że sponsor o nas zapomniał lub że się wycofał. Nic podobnego – Grupa Żywiec S.A. Browar Leżajsk to wierny kibic naszych zmagań.
Ogłaszam wszem i wobec, że aktualnym Spinningowym Mistrzem Klubu i Okręgu PZW Rzeszów jest kolega Tomasz Zygmunt z Nowej Sarzyny, wicemistrzem Okręgu został kol. Mariusz
Machnica ze Strzyżowa. Kolejne miejsca zajęli:
3. Antoni Ochalik (Rzeszów nr 18), 4. Jan Siwiec
(Nowa Sarzyna), 5. Marcin Cieszkowski (Rzeszów), 6. Arkadiusz Kierepka (Nowa Sarzyna).
PS: Dziękuję w imieniu uczestników zawodów Panu Jackowi Sudołowi z Firmy JAC-MAR
Leżajsk za dowiezienie i serwowanie posiłku
w przerwie między turami. Ja już na godzinę
przed końcem pierwszej tury byłem głodny, więc
bigos z kiełbasą podratował mnie bardzo, bardzo! Pozdrawiam!

Zawody dla dzieci – 6 lipca 2008 r.

Wyniki spinningowych
Mistrzostw Klubu
i Okręgu 2008
Tryńcza, 20 lipca 2008

W zawodach wzięło udział 24 zawodników. Ponadto było dwóch sędziów i dwie osoby z Mielca.
Byli też sędzia i opiekun juniorów (w zawodach wystartowało ich dwóch). juniorów). Wyniki kiepskie,
ryby (26 sztuk) złowiło tylko 10 osób! Dodatkową
atrakcją dla niektórych było podwójne moczenie
przez deszcz po burzy.
Ponieważ uchwała nr 100 z 31 maja 2008 zmieniła trochę oblicze sportu wędkarskiego (w tym
spinningowego) w PZW, nasze zawody nie mogą
być liczone jako eliminacyjne do zawodów Mistrzostw Polski. Walczyliśmy po prostu o tytuł Mistrza Okręgu.
Takie rozwiązanie, jak w proponowanej uchwale,
mimo że w szczytnym celu, uważam za niesprawiedliwe. Poprzednio można było odstąpić od obowiązku rozgrywania zawodów na „żywej rybie”.
Na naszych Grand Prix zbieramy po 20 zł wpisowego, na puchary, koszty zawodów, w tym na Klub
– rozwój sekcji spinningowej 10 zł. I tak dla wielu
wydaje się to być za dużo. Zorganizowanie zawodów na żywej rybie, zapewnienie odpowiedniej liczby sędziów (kto u nas byłby chętny spędzić w niedzielę 10 godzin łażąc po krzakach za łowiącym
wędkarzem?), byłoby bardzo kosztowne i sprowadzałoby się do zorganizowania ich na wodzie
stojącej. A ja chcę łazić po krzakach, przedzierać się przez pokrzywy, jechać na tyłku do wody...
Powątpiewam czy siatka z obręczą 40 cm wystarczy, by przetrzymać złowioną rybę do czasu przybycia sędziego, nie wspomnę o próbie doniesienia jej do sędziego.
Dziś wystarcza mi dwóch kolegów do pomocy przy zawodach i jakoś dajemy sobie radę,

Mistrz Okręgu.

Problem Wilczej Woli

Aktualne wydanie Polskiego Wędkarskiego
Eldorado 1’2008 firmowane przez WW podaje na stronie 46 – cytuję: „Warto jednak zwrócić
uwagę, że wywożenie zestawów jest traktowane
tak samo jak wędkowanie ze środka pływającego
i wymaga wniesienia dodatkowej opłaty”.
Otóż nie jest to prawda. Otrzymałem egzemplarz regulaminu łowiska wędkarskiego w Wilczej
Woli dołączany do licencji, obowiązujący od 1
stycznia 2008 r., uchwalony na podstawie uchwały ZO PZW Tarnobrzeg Nr 83 z dnia 5 listopada
2007 roku. Punkt 6 Regulaminu brzmi: „Zakazuje
się wywożenia i wynoszenia przynęt i zanęt. Wywożenie dotyczy wszelkich możliwych do zastosowania form”.
Ponadto na łowisku jest zabronione oznakowywanie łowiska przy pomocy boi.
Z relacji wędkarzy, którzy wykupili licencje wynika, że ograniczenia dotyczącego oznakowywania
nikt nie przestrzega. Natomiast nieścisłość, wynikłą z „Eldorado”, wędkarze wykorzystują skwapliwie i wywożą, wywożą...

Przypominam, obowiązuje uchwała ZO Tarnobrzeg. Żadne tego typu tłumaczenie, że „w gazecie pisało”nie pomoże.
Więcej na stronie:www.pzwtarnobrzeg.najlepsza.pl
„Uchwała ZO PZW Tarnobrzeg Nr 5 z dnia
05.11.2007 roku REGULAMIN
Łowiska Wędkarskiego w Wilczej Woli obowiązujący od 01.01.2008 r.
1. Prawo połowu na łowisku przysługuje:
• członkom PZW, posiadającym kartę wędkarską, legitymację członkowską z opłaconą okręgową składką na zagospodarowanie i ochronę wód
oraz składkę na zagospodarowanie i ochronę łowiska (nie obowiązują ulgi przewidziane Statutem
PZW), • osobom niezrzeszonym, posiadającym
kartę wędkarską po opłaceniu składki (jak w tabeli)
na zagospodarowanie i ochronę łowiska, • cudzoziemcom, posiadającym kartę wędkarską po opłaceniu składki na zagospodarowanie i ochronę łowiska. Współmałżonek członka PZW i dzieci do lat
14. mogą wędkować w oparciu o przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.
Na łowisku obowiązuje: • limit dobowy połowu
oraz wymiary i okresy ochronne ryb zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, z wyjątkiem: karp do 35 cm sandacz i szczupak do 50
cm, • Obowiązuje zakaz połowu karpia w okresie od dnia 15 X do dnia 31 XII, • Doba liczona
jest od godziny 0.00 do godz. 24.00, • Dopuszcza
się łowienie ryb ze sprzętu pływającego, po uiszczeniu dodatkowej składki, • Połów w godzinach
nocnych ze sprzętu pływającego jest zabroniony
(od zmierzchu do świtu przez okres całego roku),
• Zabronione jest oznakowywanie łowiska przy
pomocy boi, • Sprzęt pływający musi być zarejestrowany i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, • Łowisko udostępnione jest do połowu cały rok z wyjątkiem 7 dni po każdorazowym
zarybieniu, o którym informacje można uzyskać
na stronie internetowej Okręgu (www.pzw.org.pl)
lub pod nr telefonu 0/15/ 822 46 47. • Na łowisku
obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu w czasie połowu, • Opłacający składkę zobowiązany jest do bieżącej rejestracji złowionych
i zabieranych ryb w rejestrze okręgowym, (ryby
znajdujące się w siatce uważa się za przeznaczone do zabrania).
2. Granice łowiska: od strefy ochronnej zapory
do progu wodnego w Porębach Wolskich.
3. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego
regulaminu stanowi naruszenie warunków zezwolenia, co jest wykroczeniem naruszającym art. 27,
ust. 1, pkt. 1 Ustawy o rybactwie śródlądowym,
powodującym utratę zezwolenia na wędkowanie
bez odszkodowania.
4. Składki roczne dla członków PZW opłacane
są w formie znaczków, natomiast dla cudzoziemców i nie zrzeszonych oraz okresowe (jedno i trzydobowe) opłaca się na druku KP lub przekazem
pocztowym na konto Nr: 40 1240 2744 1111 0000
3991 0703. Na wyżej wymienionych drukach powinno znajdować się: nazwisko i imię, data połowu
oraz nr karty wędkarskiej. Nie będą honorowane
przekazy elektroniczne.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu Amatorskiego Połowy Ryb.
6. Zakazuje się wywożenia i wynoszenia przynęt i zanęt oraz połowu metodą trollingową. Wywożenie dotyczy wszelkich możliwych do zastosowania metod.

Wodom Cześć!
Stanisław „Esox” Mączka

Biuletyn Miejski nr 8–9 (181–182) sierpień/wrzesień 2008. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. Wydawca: Rada Miejska w Leżajsku.
Kolegium redakcyjne: Piotr Urban, Eugeniusz Mazur, Barbara Woś-Lisiecka (red. nacz.), Celina Turosz, Janusz Berestka, Grzegorz Korasadowicz.
Adres redakcji: 37-300 Leżajsk, ul. Jarosławska 1, tel. 240-26-65, fax 247-73-33, http://www.lezajsk.um.gov.pl; e-mail: bm@lezajsk.um.gov.pl
Łamanie i druk: „Mitel”, 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 5/7. Złożono do druku 1 września 2008. Nakład 1500 egzemplarzy.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk dozwolony z podaniem źródła. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, zmiany tytułów. Za treść
reklam nie bierze odpowiedzialności. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
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MZKS
POGOŃ LEŻAJSK

Zarząd Klubu:
Andreas Wielosinski – prezes Zarządu
Henryk Stawarski – wiceprezes Zarządu
Członkowie: Janusz Dąbek, Janusz Berestka,
Tomasz Szmuc, Piotr Kozłowicz

Adres: 37-300 Leżajsk, ul. Sportowa 1
Tel./fax: (017) 242 73 22

1. Seniorzy – IV Podkarpacka Liga – trener Jerzy Daniło
2. Juniorzy starsi T-3 – II Podkarpacka Liga – trener Krzysztof Cich
3. Juniorzy młodsi T-4 – II Podkarpacka Liga – trener Piotr Czarnecki
4. Juniorzy młodsi B T-5 – Podkarpacka Liga – trener Zbigniew Mazurkiewicz
5. Trampkarze starsi T-6 – Podkarpacka Liga – trener Tomasz Kisielewicz
6. Młodzicy młodsi T-9 – Podkarpacka Liga – trener Tomasz Szmuc

Drużyny Pogoni Leżajsk

Pierwsza drużyna Pogoni. Od lewej stoją: Jerzy Daniło – trener, Dawid Ferdyna, Krzysztof Myćka, Łukasz Krasowski, Tomasz Warzocha, Szymon Pazdan, Sławomir Dejnaka,
Łukasz Rogala, Marcin Szmuc, Kamil Padiasek, Zbigniew Szmuc – kier. drużyny. Klęczą od lewej: Jacek Bujniak, Damian Wylaź, Paweł Kędzierski, Arkadiusz Gosa, Kamil
Sekuła, Adrian Rauza, Krystian Pietrycha, Arkadiusz Kaszowski, Wojciech Lubaczewski, Michał Pietrycha, Grzegorz Leja.

Główny
sponsor
Klubu

Madonna

z gwieździstym wieńcem
Szczególną ozdobę Galerii Pamiątek Staropolskich
Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów stanowi rzeźba wykonana w drewnie, polichromowana, srebrzona
i złocona, ukazująca Matkę Bożą Niepokalaną.
Madonna stoi frontalnie do widza. Głowę, spowitą ciemnobrunatnymi długimi włosami opadającymi na plecy i ramiona, otoczoną wieńcem z dwunastu gwiazd, zwraca w stronę prawego ramienia. Rumieńce
na gładko wyrzeźbionej, niemal dziewczęcej twarzy Madonny, uwydatniają policzki
i wąskie, lekko przymknięte usta. Istotnymi czynnikami ekspresji są oczy wpatrzone
w niebo, ujęte od góry wysoko uniesionymi,
cienkimi brwiami, od dołu podkrążone wydatnymi powiekami. Prosty wysmukły nos,
broda podkreślona subtelną, regularną wypukłością twarzy, delikatna i wysoko odsłonięta szyja mają cielistą karnację. Madonna ubrana jest w tunikę ozdobioną cienką
warstwą polerowanego srebra oraz w złoty płaszcz. Postać jest pełna ruchu. Dynamikę sylwetki łatwo odczytać z układu rąk,
a także z pozycji bioder wspartych na prawej wyprostowanej nodze, lekko przychylonych w stronę nogi zgiętej w kolanie. Dłonią prawej ręki Madonna dotyka piersi, w lewej wyciągniętej w bok, trzyma złote berło. Bose stopy, wyłaniające się spod dolnej krawędzi tuniki, są pomalowane podobnie jak twarz i dłonie. Madonna stoi na kuli
ziemskiej pokrytej ciemnozieloną marmoryzacją. Prawa stopa spoczywa na sierpie
księżyca, lewa stoi na głowie węża trzymającego w rozwartej paszczy owoc pokryty
polerowaną pozłotą. Cielsko potwora wije
się i oplata ziemski glob.
Rzeźba stanowi element feretronu procesyjnego i jest związana z bogato zdobioną podstawą, składającą
się z cokołu i dwóch postumentów zestawionych symetrycznie.
W obrębie podstawy widnieją prostokątne otwory przeznaczone
do mocowania nosiłek. Powierzchnia pokryta jest ciemnozieloną
marmoryzację, uzyskaną za pomocą nieregularnie kładzionych,
złotych pociągnięć pędzla. Krawędzie zdobią płasko wyrzeźbione i złocone, późnobarokowe ornamenty typu rocaille.
Feretron jest dziełem nieznanego twórcy, związanego prawdopodobnie z artystycznym środowiskiem lwowskim, którego
rozkwit przypadł na połowę XVIII stulecia. Styl późnobarokowej
rzeźby tego ośrodka wiele zawdzięcza wartościom wypracowanym na obszarze Krakowa, Warszawy, a także południowych
Niemiec i prawdopodobnie Hiszpanii. Mimo inspiracji obcej proweniencji rzeźba ta osiągnęła jednak własny, oryginalny wyraz
i bardzo wysoki poziom, porównywalny z wybitnymi osiągnięciami sztuki zachodnioeuropejskiej, charakteryzujący się głębią
uczucia i ekstatycznością duchowego wyrazu.
W środowisku lwowskim czynny był wówczas warsztat Fabiana i Sebastiana Fesingerów, a także Pinzla i Antoniego Osińskiego. Fabian pozostawił po sobie wiele figur ukazujących Niepokalane Poczęcie, jednak znany jest dziś głównie z obiektów wykonanych w kamieniu. Dzieła Sebastiana Fesingera charakteryzuje „swoisty, ascetyczny typ męski o szerokiej czaszce, suchej
a kościstej twarzy i krótkiej brodzie”, zaś fałdy szat jego postaci
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„zbiegają się na zgięciach w długie szwy-garbki, oplatające figurę istną siecią kanciastych zgrubień”. W dokonaniach Pinzla
szczególnie czytelna wydaje się muskularność figur, gwałtowny
ruch, niezwykła ekspresja, a także „maksimum psychologicznego wyrazu i bohaterskiego patosu”.
Cechy te częściowo obecne są w naszej rzeźbie. Sądzimy
jednak, że powstała ona w warsztacie Antoniego Osińskiego.
Rzeźby tego artysty „odznaczają się żywymi i pełnymi afektacji gestami, a fałdy szat w niektórych figurach załamują się
na wzór jakby krystalicznych tworów”. Jego postacie bywają
przegięte z niezwykłą gracją jakby w tanecznym ruchu. Posiadają wystudiowane teatralne pozy i pełne wdzięku twarze.
Charakterystyczny jest zwłaszcza kształt figur oraz ich struktura, obfitująca w ostro łamane płaszczyzny i głęboko cięte
załamania, tworzące na powierzchni rzeźby malowniczą grę
świateł i cieni. Szaty traktowane dekoracyjnie, zróżnicowane
nadmiarem krystalicznych form, w bardzo ograniczonym stopniu podkreślają budowę anatomiczną postaci, akcentując zwykle jej kontrapostowe ustawienie. Służą one przede wszystkim podniesieniu walorów estetycznych
i ekspresji wizerunków, a materia strojów,
traktowana wyłącznie w kategoriach autonomicznego tworzywa rzeźbiarskiego,
sprzyja konstruowaniu nieomal abstrakcyjnej formy. Mamy tu do czynienia z tendencją do skrajnie „antynaturalistycznego” traktowania formy. Twarze Osińskiego
są wyraźnie zindywidualizowane. Prezentują różne stany psychologiczne.
Charakterystyczne znamiona stylu lwowskiego kręgu artystycznego odczytujemy
w dynamice i plastyczności szat Madonny,
których fałdy na powierzchni tułowia i rękawów modelowane są płaszczyznowo oraz
za pomocą prostych krawędzi, prowadzonych wielokierunkowo, łagodnie wydobytych z bryły. Na wysokości kolan i podudzi
struktura fałdów wydaje się nieco bardzie
przestrzenna. W układzie pojedynczych elementów dominują kierunki wertykalne i diagonalne, fałdy są miejscami zróżnicowane
większymi gładkimi powierzchniami, w przeważającej mierze głęboko cięte i wykończone ostrymi krawędziami. Najbardziej znamienna dla stylu ośrodka lwowskiego wydaje się jednak kompozycja i forma płaszcza, który przewieszony przez lewe ramię
opasuje biodra Madonny i przechodzi w wystający obfity tren, jakby doczepiony do lewego biodra. Fałdy szaty wierzchniej, układające się we wszystkich możliwych kierunkach, nadają tej części figury własną dynamikę, nie uzasadnioną układem samej
postaci. Dodatkowym czynnikiem dynamizmu jest ornamentyka powierzchni, uzyskana za pomocą modelowanych motywów roślinno-geometrycznych, imitujących strukturę brokatu.
Powierzchnie szat kontrastują z obnażonymi, gładko rzeźbionymi i polichromowanymi częściami ciała, takimi jak twarz, dłonie i stopy. Podobne elementy dostrzegamy na rzeźbach wykonanych przez Antoniego Osińskiego dla ołtarza św. Walentego
w kościele parafialnym w Nawarii, ukazujących personifikację
Męstwa i Roztropności.
Działalność rzeźbiarzy lwowskich promieniowała na obszary od Dukli po Berdyczów, a może i dalej, aż po Dniepr. Feretron, stanowiący przedmiot naszego zainteresowania z pewnością powstał dla któregoś z kościołów bernardyńskich, znajdujących się na tych ziemiach, a do Leżajska przywędrował wraz
z innymi pamiątkami w ramach powojennej repatriacji. Jest najprawdopodobniej dziełem Antoniego Osińskiego, autora wielu
figur Niepokalanego Poczęcia. Obiekt ten mógł także powstać
w pracowni któregoś z uczniów artysty, na zamówienie bernardynów, którzy w tamtym okresie żywo uczestniczyli w życiu artystycznym epoki.
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