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Koledzy
ze świata

„Kto ty jesteś?”, ale też znają barwy naszej narodowej flagi, hymn i godło RP.

14 kwietnia w Szkole Podstawowej
nr 1 w Leżajsku odbyła się konferencja powiatowa poświęcona programowi eTwinning.
Zaproszeni zostali nauczyciele zainteresowani europejską współpracą szkół.
Ideę przedsięwzięcia przedstawił koordynator programu eTwinning Wacław Polek
z Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.
Jest to jeden z nielicznych programów,
którego realizacja nie jest uzależniona ani
od narzuconych terminów, ani od przyznawanych środków unijnych. Wystarczy chcieć. Chcieć nawiązać kontakt z rówieśnikami w innym kraju. Niekoniecznie
w Europie.
Szkoła Podstawowa nr 1 za pośrednictwem nauczycielki Barbary Mazurek
od dziewięciu lat szuka kontaktów z innymi szkołami w świecie. Pierwsze – ręcznie pisane listy, widokówki wymieniane
były z uczniami z Meksyku i Szwajcarii.
Ostatnio – już za pośrednictwem internetu – z włoskim miastem Laterza.
– Dzięki takim kontaktom uczniowie pogłębiają znajomość języka angielskiego
– mówi Barbara Mazurek – a przy okazji nie tylko poznają środowisko, w jakim
żyją ich rówieśnicy; mało tego, dochodzą
do wniosku, że w Leżajsku jest się czym
pochwalić. A zanim nawiązaliśmy te kontakty uczniowie mieli wiele wątpliwości
i nawet kompleksów. Tymczasem okazało się, że we Włoszech, rówieśnicy, jakich
poznali za pośrednictwem internetowej
korespondencji, żyją w podobnych warunkach i mają podobne problemy.
Podczas konferencji zrealizowane projekty zaprezentowali Barbara Mazurek
i Konrad Oniszczuk. Gośćmi byli laureaci ogólnopolskiej nagrody – przedstawiciele Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Tyczynie.
W drugiej części konferencji odbyły
się ćwiczenia warsztatowe, polegające
na poznawaniu możliwości portalu eTwinning – jak zarejestrować swoją szkołę, jak
opracować dobry projekt, jak znaleźć zaprzyjaźnioną szkołę.

(bwl)

(bwl)

Święto 3 Maja
W 217 rocznicę ogłoszenia Konstytucji 3 Maja poczty sztandarowe miasta, powiatu, szkół harcerzy, kombatantów, organizacji i instytucji w Leżajsku zgromadziły się w południe w kościele farnym na uroczystej, koncelebrowanej mszy św.
Przewodniczył jej kustosz Sanktuarium
Matki Bożej Pocieszenia o. Jarosław Kania. Jednym z koncelebransów był emerytowany proboszcz parafii farnej ks. prałat prof. Władysław Głowa. Homilię wygłosił proboszcz parafii farnej pw. Trójcy
Świętej i Wszystkich Świętych ks. dziekan Ryszard Królicki. Powiedział w niej
między innymi, że ten dzień jest świętem
nie tylko Konstytucji i Matki Bożej Królowej Polski, jest świętem całego narodu

polskiego, wszystkich, którzy kochają Ojczyznę i Boga.
Oprawę muzyczną mszy św. zapewniła Orkiestra Miejska pod dyrekcją Edwarda Sarzyńskiego. Po mszy św. okolicznościowy montaż poetycko-muzyczny
przedstawiła młodzież Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku i chór „Cantiamo” pod
dyrekcją Barbary Kuczek.

(bwl)

Święto flagi
Święto flagi państwowej zostało ustanowione przez Sejm RP w 2004 roku.
Przypada ono w dniu 2 maja.
Dzieci w trzech miejskich przedszkoli
uprzedziły ten dzień i 30 kwietnia br. przymaszerowały przed pomnik króla Władysława Jagiełły na leżajskim Rynku z biało-czerwonymi chorągiewkami w rękach.
Wybrał to miejsce, ponieważ to właśnie
z rąk króla Jagiełły w 1397 roku Leżajsk
otrzymał prawa miejskie.
W imieniu władz samorządowych Leżajska powitał je Sekretarz Miasta Eugeniusz Mazur, który podziękował dyrektorkom przedszkoli oraz nauczycielom i wychowawcom za zorganizowanie tej uroczystości, świadczącej o wpajaniu patriotyzmu najmłodszym obywatelom naszego miasta.
Delegacja przedszkolaków z trzech
miejskich przedszkoli złożyła przed pomnikiem wieniec. Starszaki przedstawiły program słowno-muzyczny i odtańczyły poloneza. Zebranym wokół pomnika
mieszkańcom Leżajska wręczyły białoczerwone chorągiewki.
Wszyscy zgromadzeni tego dnia na leżajskim Rynku mogli nabrać pewności,
że te maluchy nie tylko potrafią odpowiedzieć za Wincentym Polem na pytanie:
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Nasz laureat!

Konkurs
– piękne posesje

4 kwietnia br. w Filharmonii Rzeszowskiej odbyła się uroczystość wręczania dyplomów laureatom konkursów przedmiotowych organizowanych
przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie.
W zaszczytnym gronie około 150 laureatów w kategorii szkół podstawowych
znalazł się uczeń klasy 6. Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku Paweł Kuraś.
O skali sukcesu podopiecznego Iwony
Wiącek świadczy olbrzymia konkurencja
– w konkursie humanistycznym wzięło bowiem udział około 9000 uczniów z całego
Podkarpacia, spośród których tytuł laureata otrzymało tylko 47. Komisja konkursowa przyznała również tytuły finalisty 70 uczniom, którzy osiągnęli poziom
65 procent możliwych do zdobycia punktów. Wymóg ten spełniła uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku Anna
Zygmunt, przygotowująca się do konkursu pod kierunkiem Marzeny Orzelskiej.
Gratulujemy!

Kolejny już raz Burmistrz Miasta Leżajska ogłasza konkurs „Najładniejsza
posesja”.
Ocenie specjalnie powołanej komisji
podlegać będą domy (tzw. zabudowa jednorodzinna) położone na terenie miasta
oraz otaczające je ogrody. Regulamin tej
edycji konkursu nie uległ zmianie – nadal
szczególną uwagę komisja zwracać będzie na ogólny widok posesji od strony ulicy, estetykę domu i otoczenia, w szczególności na stan techniczny elewacji, wygląd i kondycję ogrodzeń, zagospodarowanie terenu wokół budynku: zadbane
trawniki, rabaty, krzewy.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
w pierwszej dekadzie września br. Właściciele najpiękniejszych posesji otrzymają – jak w roku poprzednim – pamiątkowe statuetki.

Zapisy do
szkoły muzycznej

(bz)

Leżajski Dzień Teatru
27 marca br. teatr, już po raz 47, obchodził swoje światowe święto. Międzynarodowy Dzień Teatru ustanowiono w 1961 roku, pragnąc upamiętnić otwarcie
Teatru Narodów w Paryżu, które nastąpiło 27 marca 1957 roku. Tegoroczne uroczystości związane z obchodami owego święta fetowano pod hasłem: „Teatr –
jak ogień: olśniewa i oświeca”.
Leżajska scena również postanowiła
przyłączyć się do obchodów tego dnia.
Wyzwanie to podjęła, istniejąca przy MCK
w Leżajsku od listopada 2007 r. – Grupa
Teatralna Baratario.
Od rana w Miejskim Centrum Kultury odbywały się warsztaty dla młodzieży. Podczas trwających godzinę zajęć z Agnieszką Margas (instruktor Grupy Teatralnej
Baratario) uczniowie naszych szkół, któ-

rzy wyrazili zainteresowanie tą akcją, mogli zapoznać się z odrobiną teorii z zakresu wiedzy o teatrze i poznać tajniki warsztatu recenzenta teatralnego. A to z myślą
o konkursie, ogłoszonym przez Miejskie
Centrum Kultury, na napisanie recenzji
ze spektaklu „Noc cudów”.
Dalsza część warsztatów wymagała od zainteresowanych zaangażowania ruchowego. Anna Baj (aktorka Baratario) pokazała młodzieży kilka ćwiczeń
potrzebnych do zrozumienia, jak ważny
jest ruch i gest na scenie. Uczestnicy musieli podsumować te zajęcia tworząc swój
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własny mały projekt – żywą rzeźbę, która miała oddawać określone stany emocjonalne.
Na koniec, najwytrwalsi młodzi fanatycy teatru, mogli hospitować próbę nowopowstającego spektaklu Grupy Baratario – monodramu pt. „Jasiek” (scenariusz na podstawie tekstu Andrzeja Maleszki „Jasiek”).
Kontynuacja programu „zarażania pasją teatralną” odbywała się wieczorem
– kiedy sala widowiskowa zapełniła się
ludźmi, pragnącymi zrelaksować się podczas dobrze zrobionego, komediowego
spektaklu. „Noc cudów” w wykonaniu
Grupy Teatralnej Baratario przepełniona
jest po brzegi pozytywnym żartem, pozbawionym satyrycznego ostrza. Groteska Gałczyńskiego przeniesiona w klimat
lokalny i poszerzona o sceny absurdalne
jak ta, w której główna bohaterka – Babcia
(grana przez Mateusza Odachowskiego)
przejeżdża przez scenę na rowerze z napisem TAXI, ożywa na leżajskiej scenie.
Tekst odżywa na leżajskiej scenie i nabiera całkiem nowego kształtu.
Duże zainteresowanie, zarówno warsztatami jak i spektaklem, utwierdza nas
w przekonaniu, że Międzynarodowy Dzień
Teatru powinien zostać na stałe wpisany
w repertuar leżajskich imprez. Żywimy nadzieję, że popularyzacja tej uroczystości
przyczyni się do wzrostu zainteresowania sztuką teatralną w naszym regionie,
a w przyszłym roku jeszcze więcej osób
skorzysta z naszej oferty i być może przyłączy się do organizacji tego święta.

a.margas@yahoo.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w Leżajsku informuje, że 23 maja br. upływa termin składania podań o przyjęcie
do klas: fortepianu, akordeonu, skrzypiec,
gitary, klarnetu, saksofonu, trąbki i fletu.
Wiek kandydatów – od 7 do 14 lat.
Przesłuchanie kandydatów odbędzie
się 26 maja br. w godz. 14–17. Zajęcia
przygotowawcze zostaną zorganizowane
w dniach 15 i 19 maja o godz. 18.
Wszelkich informacji i zgłoszenia
przyjmuje sekretariat szkoły – Leżajsk,
ul. Mickiewicza 31, tel. 017 242 02 22.
Szczegóły na stronie internetowej: www.
psmlezajsk.republika.pl
28 maja br. w auli PSM I st. w Leżajsku
o godz. 9 rozpocznie się Dziecięcy Festiwal Muzyki Dawnej „Z muzyką poprzez
wieki – od renesansu do klasycyzmu”.
Przez całą pierwszą połowę dnia trwać
będą przesłuchania uczestników.
O godz. 16.30 w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego nastąpi ogłoszenie wyników festiwalowych zmagań,
po czym rozpocznie koncert laureatów.
Festiwal zakończy koncert Zespołu Muzyki Dawnej „Vox Angeli”.
Organizatorami Festiwalu są: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia i Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Leżajsku. Jednym ze sponsorów jest leżajski Urząd Miejski.

Ratusz otwarty
dla młodzieży
Marzec i kwiecień to tradycyjne miesiące, w których młodzież leżajskich
szkół odwiedza Ratusz w ramach swoich zajęć uzupełniających.
W tym roku na początku marca przez 4
dni uczniowie klas II Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku (7 klas – około 170 osób)
zapoznawali się z zadaniami Rady i Burmistrza Leżajska oraz pracą urzędników
miejskich.
Natomiast w pierwszych dniach kwietnia Urząd Miejski gościł uczniów klas III
Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku, którzy w ramach „Dnia przedsiębiorczości” podglądali pracę wykonywaną w Urzędzie.

em

wywiad miesiąca
Rozmowa
z Mieczysławem Sroką,
przewodniczącym Rady
Miejskiej w Leżajsku
• W każdej, nawet najmniejszej miejscowości, jest wiele spraw, wymagających szczególnej uwagi władz,
ale nie wszystkim jednocześnie można
ją poświęcić. Leżajsk nie jest wyjątkiem.
Który z problemów miasta jest pana
zdaniem teraz najważniejszy?
● To oczywiście budowa obwodnicy
Leżajska, nasz cel nadrzędny, na który
skierowane są potężne wysiłki organizacyjne. Dzięki intensywnym staraniom
pana burmistrza Tadeusza Trębacza,
jego wielokrotnym wizytom w Ministerstwie Infrastruktury, w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przygotowania do rozpoczęcia tej inwestycji dobiegają do szczęśliwego dla nas końca.
W tym wyścigu o obwodnicę miasta wyprzedziliśmy między innymi takie ośrodki
jak Przemyśl, Przeworsk, Jarosław i budowa naszej obwodnicy ma się rozpocząć w roku 2010. Takie decyzje zapadły
na najwyższym forum. Dodatkowo jesteśmy jako samorząd w tej dobrej sytuacji,
że mamy już prawie kompletną dokumentację (brakuje tylko pozwolenia na budowę, którego spodziewamy się w trzecim
kwartale tego roku) i teren pod łącznik
do obwodnicy, jaki ma wybudować miasto, jest już niemal w całości własnością
miasta. To wszystko miało priorytetowe
znaczenie w ustalaniu kolejności budowy obwodnic miast.
● Nie chcę umniejszać zasług pana
burmistrza, ale – o ile wiem – nie był
w tych staraniach osamotniony.
● Nie ukrywam, że swój wielki wkład
mają też posłowie związani korzeniami
z Ziemią Leżajską. I trzeba im złożyć wyrazy uznania – panu Zbigniewowi Rynasiewiczowi, który jest też obecnie przewodniczącym sejmowej Komisji Infrastruktury
oraz panu marszałkowi Józefowi Zychowi,
który jest gorącym orędownikiem tej inwestycji i wspierał wszelkie nasze zabiegi.
• Budowa obwodnicy potrwa zapewne kilka lat, więc jeszcze trzeba się
uzbroić w cierpliwość.
● To kwestia dwóch, trzech lat, jak sądzę. Chciałbym doczekać jej realizacji.
Myślę, że jest to pragnienie wielu mieszkańców. Wtedy ulica Mickiewicza w pewnym sensie mogłaby się stać niemal deptakiem prowadzącym od bardzo pięknie utrzymanego Rynku poprzez wspaniale odremontowany dwór starościński
do Sanktuarium Maryjnego i klasztoru ojców bernardynów. Znikną z niej potężne
tiry, huk, spaliny... Leżajsk nabierze charakteru miasta uzdrowiskowego - w zasadzie wszystkie inne warunki już ma: czy-

ste powietrze, lasy, krystaliczna woda.
Tak, ta obwodnica to sprawa numer jeden, cel nadrzędny.
• Wspomniał pan o krystalicznie czystej wodzie. Czy aby na pewno Leżajsk
nadal będzie ją miał?
● No, właśnie. To kolejny bardzo ważny
problem miasta Leżajska ale także i gminy Leżajsk. Próby rozwiązania tego tematu podejmowane są przez nas od paru lat.
Niestety, jak na razie bez rezultatu.
• Rzecz w tym, że na terenie park
technologiczny w gminie Leżajsk
ma zająć tereny, które znajdują się
w strefie ochronnej złóż wody pitnej
dla mieszkańców Leżajska. Czy samorząd miasta Leżajska jest przeciwny
powstaniu tego parku?

chunek jest prosty. Poza tym nie możemy dopuścić do tego, by narażać mieszkańców Leżajska na to, że zabraknie im
dobrej, źródlanej wody pitnej. I teraz, jeśli weźmiemy pod uwagę to, co się stało w nie tak odległym mieście jak Nisko,
gdzie ujęcia wody dla tego miasta zostały skażone bakteriami coli i praktycznie
rzecz biorąc miasto zostało wyłączone
z sieci wodociągów publicznych. A jeśli
poprzez lokalizację parku technologicznego w obszarze ujęć wody dla Leżajska,
nastąpiłoby ich skażenie, to skąd Leżajsk
miałby tę wodę wziąć? Z zanieczyszczonego Sanu? Z Florydy? Nie mogę zrozumieć takiego „podejścia na pięć minut”,
bo przecież ta woda jest najcenniejszym
skarbem tego miasta – czysta, krystaliczna, nie wymagająca żadnych filtrów.
A trzeba sobie zdawać sprawę z tego,
że poziom wód gruntowych w Leżajsku
tak się obniżył, iż praktycznie na terenie
miasta nie ma ani jednej czynnej studni
starego typu.
● Szachista określiłby tę sytuację
jako patową.
● I tak w istocie jest.
● Trzeba to zmienić, musi być jakieś
sensowne wyjście.
● Próbowaliśmy nawiązać rozmowy
o może innej lokalizacji studni głębinowych, stworzeniu nowych ujęć.
● Jest taka możliwość?
● Teoretycznie tak, chodzi o tzw. soczewkę wodną, która występuje w tym
terenie i można ją wykorzystać.
● I co?

Priorytety
● Nie, absolutnie nie! Ani ja, ani burmistrz, ani Rada Miejska nie jesteśmy tej
inicjatywie przeciwni. Wręcz odwrotnie,
jesteśmy za powstaniem parku. Przecież
to potężny dopływ żywej gotówki do tego
regionu tak bliskiego przecież centrum
miasta! Szansa na nowe miejsca pracy zarówno dla mieszkańców gminy jak
i miasta! Jedynym problemem jest zabezpieczenie ujęć wody dla miasta Leżajska,
a także dla Browaru. Bo jaka perspektywa
czeka nas, jeśli te ujęcia zostaną zanieczyszczone? Mieszkańcy z wiadrami przy
beczkowozach, a Browar na Ukrainie?!
• Władze Heinekena określiły jasno
– jeśli pogorszy się jakość wody, głównego składnika produkcji piwa, Browar
w Leżajsku zostanie zlikwidowany.
● W Browarze pracuje ponad 400 osób.
W trzech halach (nie magazynowych jak
mówiono na początku, tylko produkcyjnych) w Parku Technologicznym Stare Miasto ma pracować 100 osób. Ra-

● I nic. Bez echa. Podejmowane przez
nas próby zabezpieczenia interesów miasta poprzez lokalizację nowych studni,
czyli rozmowy pomiędzy miastem, MZK
i Urzędem Gminy Leżajsk skończyły się
niepowodzeniem. Rada Gminy po prostu
nie podjęła dialogu. Upór wójta gminy Leżajsk pana Tołpy spowodował, że praktycznie stoimy w miejscu. Pierwszy termin
oddania parku technologicznego przypada na czerwiec tego roku; został on, dzięki staraniom wielu ludzi, pana posła Rynasiewicza i zarządu gminy przedłużony
do października. Dziwi mnie to bezceremonialne, bezkrytyczne i krótkowzroczne
podejście do tematu. I to, że zarząd gminy
sprawców opóźnienia w tej materii szuka
wszędzie, tylko nie u siebie.
● Przypomina mi się bajka Mickiewicza „Golono, strzyżono”. Żona w walce
z mężem wolała stracić życie, by jej raciąg dalszy na stronie 7

5

krok do przodu
– Jedną z najistotniejszych dla nas w tej chwili spraw –
mówi zastępca burmistrza Leżajska Piotr Urban – jest wdrożenie budowy obwodnicy dla miasta Leżajska.
Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych
zbliża się do końca. W tej kwestii jesteśmy w stałym kontakcie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz
biurem projektowym Klotoida w Krakowie.
W ostatniej dekadzie kwietnia GDDKiA ma wystąpić do wojewody podkarpackiego o wydanie tzw. ULD czyli decyzji
o ustaleniu lokalizacji drogi. Pozwolenia
na budowę pierwszego etapu obwodnicy
miasta Leżajska spodziewa się uzyskać
na przełomie roku.
Pierwszy etap tej tzw. drogi obwodowej będzie przebiegał od ulicy Jarosławskiej w okolicy lasu przed Wierzawicami
w kierunku zachodnim, dalej skrzyżuje
się z ulicą Rzeszowską poniżej cmentarza giedlarowskiego, a następnie pójdzie
zachodnią stroną wzdłuż gazociągów wysokoprężnych do przedłużenia ulicy Jana
z Dukli.

Z ustaleń poczynionych z Generalną
Dyrekcją wynika, że jednocześnie z budową pierwszego odcinka obwodnicy rozpocznie się etap projektowania drugiego odcinka obwodnicy Leżajska czyli od przedłużenia ulicy Jana z Dukli aż
do przejazdu kolejowego w lesie klasztornym; po drodze krzyżować się ona będzie z ulicą Tomasza Michałka.
My, jako miasto, mamy obowiązek
zbudować drogę dojazdową do obwodnicy tzw. łącznik – od ulicy Jana z Dukli
do I etapu obwodnicy. Mamy już decyzję
ULD i – jak sądzę – w trzecim kwartale
tego roku powinniśmy mieć decyzję pozwolenia na budowę.
Początek budowy pierwszego etapu
przewidujemy – i tak to określa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
– na początek roku 2010.
W przyszłości ruch tranzytowy będzie
się kierował na obwodnicę i centrum miasta zostanie wreszcie odciążone.

• • •
13 marca br. Cezary Grabarczyk – Minister Infrastruktury przyjął Burmistrza Leżajska Tadeusza Trębacza. W spotkaniu, którego tematem była budowa obwodnicy miasta, uczestniczyli także: wiceminister Maciej Jankowski, marszałek Józef Zych oraz
poseł na Sejm RP a zarazem przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury Zbigniew Rynasiewicz.
Burmistrz Leżajska przekazał ministrowi informację dotyczącą budowy obwodnicy
miasta, przedstawił od lat nurtujące nasz gród problemy, jakie powoduje ruch tranzytowy toczący się przez jego zabytkowe centrum.
Minister Grabarczyk, po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami, do idei powstania obwodnicy Leżajska odniósł się z wielką aprobatą.

• • •
4 kwietnia br. Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz uczestniczył w naradzie,
jaka odbyła się w rzeszowskim Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. Jej tematem było „Planowane inwestycje drogowe na sieci dróg krajowych woj. Podkarpackiego w latach
2008–2013”.
Udział w niej wzięli podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury wiceminister Zbigniew Rapciak oraz dyrektor
generalny GDDKiA Janusz Koper, którzy
przedstawili szczegółowe informacje dotyczące zaplanowanych rozwiązań komunikacyjnych w województwie podkarpackim i programu budowy dróg krajowych
w najbliższych pięciu latach.
Plany są bardzo ambitne. W latach
2008–2013 ma powstać na terenie na-

Wokół
szego województwa 520 km nowych dróg
krajowych, w tym: autostrada A-4 (odcinek 163 km) i odcinek drogi ekspresowej
S-19 z Rzeszowa do Barwinka oraz kilka
obwodnic miast.
W skali kraju w stadium opracowywania
dokumentacji jest ich 64. Realizowanych
w najbliższym czasie ma być 25 – wśród
nich obwodnica Leżajska.
Podczas narady zwrócono uwagę
na kilka istotnych uwarunkowań, mających wpływ na decyzje o rozpoczęciu
budowy obwodnic (dróg obwodowych)
miast, które o to zabiegają. Jednym z nich
jest zagwarantowanie przez miasto zbudowania i sfinansowania dróg dojazdowych do obwodnic (tzw. łączników) – Le-

Od lewej: Marszałek Józef Zych, Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz, poseł
na Sejm RP Zbigniew Rynasiewicz, wiceminister Maciej Jankowski.
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Od lewej: Tadeusz Trębacz, Piotr
Urban, Mirosław Karapyta.
żajsk spełnia ten warunek. Teren pod
ten łącznik jest już prawie w stu procentach własnością miasta. I jeszcze jedno
– co także sprzyja Leżajskowi – budowa
obwodnic powinna być przygotowywana

Dróg Krajowych i Autostrad liczy na taki
dokument, dotyczący budowy pierwszego etapu obwodnicy Leżajska, w roku
2008/2009. Te dwa podstawowe warunki są kluczem do wejścia w stan realizacji inwestycji. A to oznacza, że budowa
obwodnicy Leżajska może się rozpocząć
wiosną 2010 roku.
Na tym spotkaniu zapadły ważne decyzje. Minister infrastruktury i dyrektor GDDKiA przedstawili dokładny harmonogram
budowy obwodnic większych miast naszego województwa. Na czerwiec tego
roku zaplanowano rozpoczęcie budowy
obwodnicy Ropczyc. W 2009 roku mają
rozpocząć się prace przy budowie obwodnicy Jarosławia. Rok później czyli
w 2010 ruszą w teren koparki i inne maszyny do budowy dróg w Przeworsku i Leżajsku. Rozpoczęcie budowy obwodnicy

obwodnicy
i prowadzona etapami. A właśnie do takiego rozwiązania Leżajsk się przygotował.
O obwodnicę Leżajska władze samorządowe starają się od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Przygotowywały się do jej realizacji drobnymi krokami –
najpierw opracowano koncepcję, uchwalono plany zagospodarowania przestrzennego – teraz wykonuje się projekt budowlany. Systematycznie i konsekwentnie.
I to rozwiązanie teraz procentuje.
– Jak wynika z wypowiedzi pana ministra, jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji –
powiedział nam burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz. – Bo o rozpoczęciu inwestycji decydować będzie zasada: kto pierwszy, ten lepszy, czyli ten, kto będzie ma
w ręce kompletną dokumentację łącznie
z pozwoleniem na budowę (warunek bezwzględny), znajdzie się na pozycji priorytetowej. A my jesteśmy już bardzo blisko
celu. Pozwolenia na budowę tego łącznika spodziewamy się w trzecim kwartale bieżącego roku. Generalna Dyrekcja

Niska ma nastąpić w 2012 roku, a Sanoka – w roku 2013.
• • •
15 kwietnia br. przybył z wizytą do Leżajska Wojewoda Podkarpacki Mirosław
Karapyta. Interesował się rozwojem gospodarczym miasta. Przedstawiciele
władz samorządu Leżajska Tadeusz Trębacz i Piotr Urban przedstawili materiały
dotyczące zamierzeń budowy obwodnicy i poinformowali o kierunkach rozwoju,
nie zapominając również o zasygnalizowaniu problemów miasta.
Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta zwiedził Bazę Surowców Wtórnych
MZK, Miejską Oczyszczalnię oraz tereny
przeznaczone pod budowę łącznika do leżajskiej obwodnicy.
Przyznał, że to zabytkowe miasto powinno być jak najszybciej uwolnione
od ciężkiego sprzętu transportowego,
a jedynym rozwiązaniem tego problemu
jest jak najszybsze zbudowanie obwodnicy.

Od lewej: Zastępca Burmistrza Leżajska Piotr Urban, Burmistrz Leżajska
Tadeusz Trębacz, Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku
Stanisław Żołyniak, Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta i kierownik Bazy
Surowców Wtórnych MZK Franciszek Andres.

Priorytety
ciąg dalszy ze strony 5

cja była na wierzchu – z nad fal odmętu, gdy już nie mogła mówić, wyciągała rękę z nożycami. Mam nadzieję, że problem parku i wody zostanie
jednak rozwiązany z korzyścią dla
wszystkich.
● Ja też. Ale póki co jestem zszokowany zacięciem w tej materii. Doszukiwałem się źródeł tak przyjętych postaw osób
związanych bezpośrednio z tworzeniem
parku. Myślę, że tkwią one w mentalności
tych, którzy przed kilkoma laty oburzeni
byli propozycją z naszej strony dotyczącą poszerzenia granic miasta.
● Mieszkańcy części Wierzawic,
którzy tylko miejscem zamieszkania
nie są związani z Leżajskiem, wciąż
chcieliby, aby była to sprawa aktualna.
● Owszem, zwrócili się do burmistrza
z prośbą o przyłączenie zamieszkiwanych przez nich terenów do Leżajska.
Podjęli te starania, bo nawet parafię mają
w Leżajsku – należą do kościoła farnego. Prowadziliśmy na ten temat rozmowy
z radnymi i burmistrzem. W toku dyskusji
doszliśmy do wniosku, że nie jest to czas
na zmianę granic Leżajska. Mamy przed
sobą tyle zadań, które do końca kadencji trzeba zrealizować, że na rozpraszanie się jeszcze wokół spraw związanych
z reformą administracji terenowej nie możemy sobie pozwolić. Niech na razie ten
stan pozostanie. Sądzę, że rozwój budownictwa w naturalny sposób zatrze
nieco te granice. A wcześniej czy później przewidywana reforma administracyjna zlikwiduje te paranoje geodezyjne, które powoduję, że jedna strona ulicy to jeszcze Leżajsk, a druga już Wierzawice. Teraz trzeba się skupić na najważniejszych problemach dla miasta: obwodnica, czysta woda, rozwój strefy ekonomicznej, w której zaistniał kolejny nowy
zakład produkcyjny Netkom, nowe ulice
w mieście.
● Proszę na koniec naszej rozmowy
o optymistyczny akcent.
● Jesteśmy jednym z pierwszych miast
w województwie podkarpackim, w którym budżet na rok 2008 został uchwalony jeszcze w roku 2007 i pierwszym,
w którym burmistrz otrzymał absolutorium. Uważam, iż jest to sukces zarówno
burmistrza jak i Rady, która w większości
działań jednoosobowego zarządu posiada moc stanowiącą. Dziękuję wszystkim.
A mieszkańcom Leżajska chcę pogratulować, że dobrze wybrali zarówno burmistrza, jak i radnych, którzy z sobą współpracują ku ogólnemu pożytkowi.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka
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mała ojczyzna

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

Działalność wydawnicza – praca nad monografią.
Po 1982 roku TMZL podjęło działalność wydawniczą. Obok Almanachu Leżajskiego (vide
Biuletyn Miejski nr 3) rozpoczęto przygotowania
do wydawania długo oczekiwanej monografii miasta. Było to wielkie przedsięwzięcie zarówno pod
względem organizacyjnym jak i naukowym. Działania organizacyjne począwszy od inicjatywy, aż
do wydania monografii prowadziło Towarzystwo
za aprobatą Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta,
natomiast autorstwo poszczególnych rozdziałów
powierzono naukowcom – historykom z Krakowa
i Rzeszowa.
Od zgłoszenia inicjatywy w 1982 r., aż do wydania monografii upłynęło 14 lat. Czas ten wypełniały różne działania prowadzone z większym lub
mniejszym nasileniem. Na podstawie zachowanej
dokumentacji można odtworzyć chronologię ważniejszych dokonań, a wśród nich:
• wystąpienie do MRN w dniu 2 kwietnia1983 r.
z wnioskiem o akceptację propozycji wydania monografii Leżajska i zabezpieczenie na ten cel środków finansowych.
• w latach 1984–1985 złożono oferty naukowcom WSP w Rzeszowie i UJ w Krakowie na opracowanie materiałów do monografii. Wcześniej uzyskano przychylną odpowiedź od doc. dr hab. Józefa Półćwiartka, a później od doc. dr hab. Krzysztofa Baczkowskiego.
• w okresie 1986–1987 powołano 14-osobowy
komitet redakcyjny, któremu przewodniczył Prezes Towarzystwa – Edward Dziubek (28 grudnia
1986 r.). Ponadto: przyjęło pierwsze koncepcje monografii i pierwszych autorów do poszczególnych tematów. Zawarto z nimi umowy i wypłacano zaliczki.
Uczestniczono w badaniach zbiorów w archiwach
państwowych. Zgodnie z sugestią naukowców rozpoczęto rozmowy i poszukiwania miejscowych autorów do opracowania historii miasta po 1944 r. Rozesłano 137 zaproszeń. Za wyjątkiem Mieczysława
Górala nikt nie przyjął propozycji, głównie z uwagi
na brak materiałów źródłowych.
• lata 1988–1989 to okres twórczej pracy naukowców i pisania materiałów do monografii.
• 27 grudnia 1989 r. złożono ponowny wniosek
do MRN o dotację na monografię.
• od 1990 r. następuje spływ prac od autorów.
Wobec potrzeby zapewnienia odpowiedniej weryfikacji materiałów, ich recenzowania i przygotowania do druku – powołano redaktorów naukowych w osobach K. Baczkowskiego i J. Półćwiartka. W latach następnych nastąpiło zahamowanie
dotacji na monografię, co znacznie opóźniło oddanie materiałów do druku,
• w ostatnim okresie (1994–1996) zaistniały bardo korzystne warunki do zakończenia prac nad
monografią. Wielka w tym zasługa redaktora naukowego prof. dr hab. Józefa Półćwiartka, nowych
władz miasta z burmistrzem miasta Tadeuszem
Trębaczem na czele i duża pomoc ze strony pełnomocnika burmistrza Wojciecha Wirskiego. Prezes Towarzystwa Edward Dziubek i sekretarz –
Helena Grzywna, którzy przez okres kilkunastu
lat dźwigali na swych barkach odpowiedzialność
za pracę nad monografią – zyskali wielkie wsparcie i pomoc. Prace nabrały tempa.
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Ostatnie postanowienia to:
• ustalenie, że wydanie „Dziejów Leżajska” nastąpi w dwóch tomach. Obecnie przygotowany
jest tom I, a tom II, obejmujący okres po 1944 r.
zostanie opracowany w terminie późniejszym,
• uzyskanie zapewnienia Burmistrza Miasta
o przyznaniu środków na pokrycie wszystkich pozostałych kosztów druku monografii,
• dokonanie wyboru wydawnictwa, któremu zlecono druk I tomu „Dziejów Leżajska” (Poligrafia
„Mitel” Rzeszów),
• rozliczenie finansowe całego zadania.
Przedstawiony skrótowy obraz działań na rzecz
opracowania i wydania monografii nie odsłania
w pełni całego poniesionego trudu włożonego
w to dzieło nie oddaje klimatu napięć, kłopotów
i problemów jakie musieli przeżywać redaktorzy
naukowi wraz z autorami monografii i garstka spo-

i J. Półćwiartka. Zawiera ona 11 artykułów pióra
9 naukowców.
Leżajsk doczekał się wreszcie pierwszej w swej
historii monografii. To wielka satysfakcja dla społeczeństwa, dla władz miasta, dla autorów i dla działaczy Towarzystwa. Miła jest też adnotacja na początku tego dzieła mówiąca, że „Wydano dzięki
staraniom Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej ze środków Urzędu Miejskiego w Leżajsku”.
Kilka lat później (w 2003 r.) ukazało się II wydanie „Dziejów Leżajska” pod redakcją J. Półćwiartka
rozszerzone o 4 nowe rozdziały, dotyczące historii Kościoła Farnego i Bazyliki OO. Bernardynów.
Uzupełniono też niektóre rozdziały z tomu I.
Obecnie, po kilkuletniej przerwie od ukazania
I tomu coraz częściej mówi się o potrzebie rozpoczęcia prac nad dziejami najnowszymi i nad wydaniem II tomu. Przychylna jest opinia naukowców i władz miasta.
Czy i kiedy na to nowe wezwanie odpowiedzą
regionaliści oraz inne organizacje – pokażą najbliższe lata.
Wydaje się jednak, że na przyspieszenie podjęcia decyzji duży wpływ będzie miał fakt stale rosnącego zainteresowania historią lat minionych
i współczesnych oraz duma ze wspólnych widocznych dokonań w naszej „małej ojczyźnie”. Wielką
rolę w tym procesie odgrywa także ważna lektura
I tomu „Dziejów Leżajska”.

Kazimierz Kuźniar

łeczników Towarzystwa, bezinteresownie realizująca ambitne zadanie oraz władze miasta, które
dźwigały ciężar sfinansowania całego przedsięwzięcia. Najważniejsze, że dzieło zostało ukończone. Wszystkim należą się słowa podziękowania.
Mieszkańcy miasta otrzymali piękny prezent
na 600-lecie nadania Leżajskowi praw miejskich.
A teraz zdań kilka o samej monografii. To piękne wydanie znajduje zapewne godne miejsce
w zbiorach większość mieszkańców naszego grodu. Przypomnijmy tylko, że na blisko 700 stronach
opisano w nim dzieje miasta począwszy od czasów
prehistorycznych, poprzez średniowiecze, czady
nowożytne, okres galicyjski i lata międzywojenne,
aż do okresu okupacji włącznie.
Dzieje te uzupełniają opracowania dotyczące
środowiska przyrodniczego, wsi leżajskiej w XVI–
XIX w., społeczności ukraińskiej i żydowskiej oraz
zabytków sztuki.
„Dzieje Leżajska” zostały wydane w 1996 r. jako
praca zbiorowa pod redakcją K. Baczkowskiego

Drugie wydanie „Dziejów Leżajska” zawiera następujące publikacje:
• ROMAN SOJA – Środowisko przyrodnicze
okolic Leżajska
• SYLWESTER CZOPEK – Archeologia Leżajska i okolic
• STANISŁAW SZCZUR – Dzieje Leżajska
do roku 1524
• KAZIMIERZ PRZYBOŚ – Dzieje Leżajska
w czasach nowożytnych (od roku 1524)
• JÓZEF PÓŁĆWIARTEK – Wsie leżajskie doby
pańszczyźnianej (XVI–XIX wiek)
• ALOJZY ZIELECKI – Leżajsk w okresie zaborów (1772–1918)
• JÓZEF HAMPEL – Życie ekonomiczno-społeczne i stosunki polityczne w okresie II Rzeczypospolitej
• JÓZEF HAMPEL – Lata okupacji hitlerowskiej
na Leżajszczyźnie
• JÓZEF PÓŁĆWIARTEK – Społeczność ukraińska w Leżajsku i okolicy
• TOMASZ GĄSOWSKI – Zarys dziejów Żydów
leżajskich
Kościół i parafia leżajska – dzieje
i współczesność
• HELENA SŁOTWIŃSKA – Starożytność i czasy współczesne leżajskiej Fary
• JÓZEF PÓŁĆWIARTEK – Zabezpieczenie materialne fary leżajskiej
Kościół i klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku
• O. Innocenty RUSECKI OFM – Dzieje Ojców
Bernardynów w Leżajsku
• JÓZEF PÓŁĆWIARTEK – Podstawy materialne funkcjonowania kościoła i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku
• EWA i FRANCISZEK STOLOTOWIE – Zabytki sztuki w Leżajsku i okolicy.

książki

Ziemia Leżajska w przeszłości i dziś
12 marca br. w auli Zespołu Szkół Technicznych
w Leżajsku odbyła się piąta edycja Międzyszkolnego Powiatowego Konkursu „Ziemia Leżajska
w przeszłości i dziś”, który otworzyli Starosta Leżajski Robert Żołynia i dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku Mieczysław Sroka.
Konkurs, cieszący się dużym zainteresowaniem,
przeznaczony jest dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych powiatu leżajskiego. Cel konkursu to rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania historią własnego regionu, przeszłością naszej „małej
ojczyzny”, ale również współczesnym jej rozwojem.Wyjątkową rolę w historii i współczesnym rozwoju regionu odgrywał i odgrywa miasto Leżajsk
stąd wiele uwagi poświęcono przeszłości i współczesności miasta.
Piąta edycja konkursu zgromadziła 73 uczestników z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku,
Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie i Zespołu Szkół
Technicznych w Leżajsku. Uczniowie startujący
w konkursie mieli za zadanie rozwiązanie testu dotyczącego zarówno historii jak i teraźniejszości naszej ziemi leżajskiej. Komisja konkursowa w składzie: Ewa Chmiel, Maria Kuszaj-Baftijari, Wiesław
Naróg i Agata Zygmunt wyłoniła laureatów, którymi

zostali: Piotr Zygmunt (I miejsce) z ZSL w Leżajsku,
Patrycja Pudełkiewicz (II miejsce –ZSL Leżajsk),
Łukasz Butyński (III miejsce –ZST Leżajsk); kolejne miejsca zajęli Marcin Matuszek (ZST). Krzysztof Moskal (ZST ), Mateusz Dudek (ZST), Grzegorz
Jaszczycha (ZST). Anna Kulec (ZS Nowa Sarzyna ), Justyna Kulec (ZS Nowa Sarzyna ) i Natalia
Heliniak (ZSL) .
Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie
nagród, które ufundowali: Poseł na Sejm RP Zbigniew Rynasiewicz, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Burmistrz Miasta Leżajska i Dyrektor ZST
w Leżajsku, odbyło się 7 kwietnia 2008 r. w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku.
W uroczystości wręczenia nagród laureatom
udział wzięli Starosta Leżajski Robert Żołynia, zastępca Burmistrza Miasta Leżajska Piotr Urban,
dyrektor ZST w Leżajsku Mieczysław Sroka. Pana
Posła Zbigniewa Rynasiewicza reprezentował sekretarz Krzysztof Kolano. Zwycięzcom złożono gratulacje i życzenia sukcesu w szkole i kolejnych
edycjach konkursu. Konkurs przygotowali i przeprowadzili Maria Kuszaj-Baftijari, Wiesław Naróg
i Agata Zygmunt.

Odszedł
prof.
Janusz
Dolny

roku został laureatem I nagrody Międzynarodowego Konkursu im. Viottiego w Vercelli (Włochy) w kategorii duetów fortepianowych oraz nagrody specjalnej szwajcarskiej Fundacji Maxa Eggera.
W 1969 roku po raz pierwszy w historii Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju odbył się
koncert na 2 fortepiany w wykonaniu duetu Janina
Baster – Janusz Dolny.
Miał duże osiągnięcia w festiwalach międzynarodowych i konkursach muzycznych. Uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym
we Wiedniu (1959), Berliner Festtage (1958), Warszawskiej Jesieni (1959) – „Wariacje na temat Paganiniego”, Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (1968), Wrocławskim Festiwalu Muzyki Współczesnej (1969), Bydgoskim Festiwalu Muzycznym
(1971), Nałęczowskim Divertimencie (1980), Festiwalu Muzyki Odnalezionej w Tarnowie (1995).
Był wychowawcą wielu pokoleń pianistów.
W krakowskiej Akademii Muzycznej u Dolnego
studiował Mariusz Sielski – solista i kameralista,
który prowadzi klasę fortepianu w krakowskiej Akademii Muzycznej.
Prof. Janusz Dolny odznaczony był m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Medalem 40-lecia PRL, Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki.
Zmarł 16 kwietnia 2008 roku w Krakowie. Człowiek niezwykłego serca i wielkiej kultury.

Janusz Dolny, syn Jana i Marii z domu Oleszkiewicz urodził się 3 grudnia 1927 roku w Kuryłówce. Maturę zdał w 1946 roku w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.
Mieszkał przez wiele lat w Leżajsku przy ulicy Sanowej.
Naukę gry na fortepianie rozpoczął podczas
okupacji hitlerowskiej. Studia pianistyczne odbył
w krakowskiej PWSM w klasie Jana Hoffmana
(1947–1955).
Był profesorem nadzwyczajny Akademii Muzycznej w Krakowie (klasa fotrepianu), dziekanem Wydziału Instrumentalnego w latach 1981–
1987, kierownikiem I Katedry Fortepianu w latach
1987–1990.
Działalność koncertową rozpoczął już w okresie
studiów. W 1955 roku wraz z Janiną Baster założył duet fortepianowy, rozwijając intensywną działalność koncertową w kraju i w świecie. W 1956

(jr)

Anna Ordyczyńska

Monika Szwaja „Klub Mało Używanych Dziewic” to – wbrew prowokującej nazwie – coś niemal tak niewinnego jak drużyna harcerska. Matkami założycielkami są cztery
niezależne kobiety, których celem nie jest złapanie
wreszcie mężczyzny (nie da się ukryć, lata lecą),
lecz – w pewnym sensie – poprawianie rzeczywistości. Mają w sobie coś z dzielnych pozytywistek,
choć broń Boże, nie są w typie Siłaczek padających na posterunku. Skuteczność – oto ich dewiza. Inteligencja i wdzięk pomagają im osiągać cele.
Może nie wszystkie i może nie do końca, ale życie nie ma przecież wiele wspólnego z bajkami poczciwej babuni...
„Harry Potter i Insygnia Śmierci”. Po śmierci Dumbledore`a Zakon Feniksa
wzmaga swoją działalność, próbując przeciwstawić się coraz potężniejszym siłom śmierciożerców. Harry wraz z przyjaciółmi opuszcza Hogwart,
by odnaleźć sposób na pokonanie Voldemorta.
Wyprawa ta pełna niepewności i zwątpienia najeżona jest niebespiecznymi przygodami.
„Paulina w orbicie kotów”. Paulina
zaczyna swój blog słowami: „Mam dwóch tatusiów.
Prawda to czy fałsz?” Komentarze ośmielają blogerkę do opisywania zagmatwanej historii rodzinnej. Poczucie humoru, szalone pomysły bohaterki,
jej otwartość i szczerość powodują, że blog zdobywa popularność w Internecie. Gimnazjalistka Paulina, wielbicielka kotów, jest w pisaniu mądra, ostra,
refleksyjna, co nie znaczy, że daleka od ulegania
pokusom nastoletniego wieku.
„60 lat podkarpackiej siatkówki”. Publikacja przypomina o początkach siatkówki, przedstawia organizację i działalność niegdyś Rzeszowskiego Związku Piłki Siatkowej,
a dziś Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku
Piłki Siatkowej, historię i osiągnięcia wiodących
klubów piłki siatkowej kobiet i mężczyzn z terenu
województwa podkarpackiego. Książka jest hołdem dla twórców tej piękne dyscypliny sportu.
„Jak się nie ubierać” to poradnik który uczy, jak się ubierać, aby podkreślić wszystkie atuty i ukryć mankamenty figury. Uświadamia,
co warto, a czego nie należy nosić przy określonych typach sylwetki. Książka, w której każda kobieta znajdzie coś o sobie i dla siebie!
„Narodziny gwiazdy”. Star Calloway
na czternaście lat i jest najpopularniejszą piosenkarką pop na świecie. Jej płyta zdobywa szczyty list przebojów, teledysk stał się ostatnim krzykiem mody, a ona sama właśnie przygotowuje się
do światowego tournee. Jej rodzice i braciszek
zaginęli dwa lata temu i nikt nie wie co się z nimi
stało. Star wie jednak, że jej rodzina chciałaby,
żeby była szczęśliwa, a występy na scenie są dla
niej wszystkim.
„Franklin i skarb jeziora”. To piękna, wzruszająca opowieść o przygodach żółwika.
Dobrze znani dzieciom bohaterowie żółw Franklin
i jego przyjaciele występują tu wraz z nowymi, ciekawymi postaciami. Daleka wędrówka, śmieszne
zdarzenia, dziwne spotkania i mrożące krew w żyłach przygody prowadzą do szczęśliwego, chwytającego za serce zakończenia. To wspaniała historia: tak dla kilkuletnich dzieci, jak i dla dorosłych.
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dzień za dniem
Trzecie miejsce
w kraju
5 kwietnia br. w Centrum Edukacji
Olimpijskiej w Warszawie odbył się finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy
olimpijskiej ph. „Na olimpijskim szlaku
– od Aten do Pekinu”. Nasze miasto reprezentowane było przez uczniów ZSL,
którzy zajęli czołowe miejsca.

Była to już X edycja tego prestiżowego konkursu, który jak co roku cieszył się
ogromnym zainteresowaniem ze strony
młodzieży szkół gimnazjalnych, ponad
gimnazjalnych oraz starszych zawodników startujących w kategorii OPEN.
Uczestnicy odpowiadali na pytania związane z historią występów Polaków na Letnich Igrzyskach Olimpijskich oraz problemami polskiego ruchu olimpijskiego.
W finale turnieju w kategorii szkół ponad gimnazjalnych wystąpiła 3-osobowa
drużyna z ZSL w Leżajsku, która wcześniej musiała przejść przez wiele szczebli, wygrywając kolejno eliminacje wojewódzkie, strefowe oraz zajmując 2 miejsce w półfinale krajowym, dzięki czemu
zakwalifikowała się do finału konkursu,
w którym wystąpiły 4 najlepsze drużyny
z całej Polski. W ostatecznym rozrachunku Mateusz Odachowski, Bartosz Leja
i Piotr Więcław zajęli 3 miejsce w finale,
tracąc zaledwie 1 punkt do drugiej drużyny (II LO z Inowrocławia). W klasyfikacji
indywidualnej bardzo dobrze zaprezentował się Mateusz Odachowski, który
po teście pisemnym zajmował II miejsce
ex aequo, ale ostatecznie (po pytaniach
ustnych) zakończył rywalizację na wysokim 3 miejscu i ponownie stanął na podium.
Zmagania finalistów obserwowane były
przez polskich olimpijczyków: Erwinę RyśFerens (łyżwiarka szybka, 4-krotna olimpijka, 76-krotna Mistrzyni Polski, 9-krotna
medalistka Mistrzostw Świata oraz 3-krotna brązowa medalistka Mistrzostw Europy) oraz Mariana Sypniewskiego (szermierz, 2-krotny medalista olimpijski oraz
Mistrz Świata we florecie). Pytania zadawane były przez znanego komentatora sportowego radiowej „jedynki” Henryka Urbasia, a całość konkursu koordynowali przedstawiciele Polskiego Komitetu
Olimpijskiego.
Sukces leżajskich licealistów jest ogromnym osiągnięciem, jeśli zważymy na to,
że w turnieju wzięło udział 25 tysięcy
osób z całej Polski. Patronat nad konkursem sprawował PKOL, co podniosło prestiż tego przedsięwzięcia. Uczniowie ZSL
otrzymali okazałe puchary, dyplomy, wartościowy sprzęt RTV, książki oraz inne,
drogocenne upominki. Opiekunem laureatów konkursu był Pan Zbigniew Trębacz,
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za co należą mu się serdeczne podziękowania. Gratulujemy Mateuszowi, Bartoszowi i Piotrowi oraz zachęcamy wszystkich nie tylko do uprawiania sportu i rywalizacji, ale też do zainteresowania się
tą jakże piękną i bogatą w różne interesujące wydarzenia tematyka olimpijską.

(mo)

Odkrywanie
sacrum…
W sobotę, 8 marca br. Kacper Burda – uczeń klasy III g Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku, podopieczny nauczycielki języka polskiego – Bożeny
Zygmunt, został laureatem III miejsca
w finale IX Wojewódzkiego Konkursu
„Sacrum w literaturze i sztuce” w kategorii recytacji.
Konkurs od 1999 roku odbywa się
w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu pod Honorowym
patronatem Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Przemyskiej – ks. bpa Adama Szala oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty – Macieja Karasińskiego. Ma
na celu uwrażliwienie młodzieży na wartości duchowe, rozbudzanie zainteresowań
literaturą religijną, rozwijanie wyobraźni
twórczej oraz kultury języka.

Mszą Świętą koncelebrowaną przez ks.
bp. Adama Szala oraz ks. archiprezbitera Andrzeja Surowca. Po Mszy Św. wszyscy udali się na salę widowiskową, gdzie
odbył się przegląd konkursowy, w którym
wzięli udział zwycięzcy obu półfinałów.
W tym roku zmagania konkursowe były
oceniane przez dwie komisje: młodzieżową i seniorów. Jury seniorów pracowało w następującym składzie: Janusz Zakrzeński – aktor Teatru Polskiego w Warszawie, Przemysław Tejkowski – dyrektor Naczelny Teatru im. W. Siemaszkowej
w Rzeszowie, Krystyna Juźwińska – kierownik Działu Organizacji Działalności Artystycznej Centrum Kulturalnego w Przemyślu oraz Małgorzata Bucior – polonistka, instruktor teatralny w Liceum Ogólnokształcącym w Leżajsku. W komisji młodzieżowej zasiedli laureaci tego konkursu z ubiegłego roku, m.in. były uczeń naszego gimnazjum – Mateusz Odachowski. W czasie pracy jurorów uczniowie
i ich opiekunowie mogli podziwiać prace
nagrodzone w kategorii plastycznej tego
konkursu. Po obiedzie wszyscy uczestnicy finału wzięli udział w warsztatach „Potęga słowa”, prowadzonych przez aktora
Janusza Zakrzeńskiego.
Udział w IX Wojewódzkim Konkursie
„Sacrum w literaturze i sztuce” okazał się
sukcesem dla ucznia naszego gimnazjum
– Kacper Burda zdobył III miejsce. Wierzymy, że to początek kariery artystycznej tego zdolnego, młodego aktora, który
jest znany mieszkańcom naszego miasta
z licznych występów na scenie Miejskiego Centrum Kultury.

(bmz)

Dzieci dzieciom
czytały bajki

Uczestnicy konkursu przechodzą wielostopniowe eliminacje, aby wystąpić w finale. Najpierw trzeba nagrać recytację
na płytce CD i wysłać zgłoszenie do Jarosławia. Tam komisja konkursowa wybiera najlepszych recytatorów do występów
w półfinałach. W tym roku, ze względu
na duża liczbę chętnych uczniów, półfinały odbyły się w dwóch miejscowościach:
Jarosławiu i Nagoszynie.
W sobotę, 23 lutego br. w jarosławskim
gimnazjum 22 recytatorów zaprezentowało wybrane teksty przed komisją w składzie: Przemysław Tejkowski – dyrektor naczelny Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, Barbara Płocica – instruktor teatralny w Centrum Kulturalnym
w Przemyślu, ks. Tadeusz Piwiński – katecheta w Liceum Ogólnokształcącym im.
M. Kopernika w Jarosławiu.
Kacper Burda zdobył I miejsce i wraz
z 8 wyróżnionymi osobami zakwalifikował się do finału. Konkursowi towarzyszyły ciekawe warsztaty, które prowadzili:
Barbara Płocica (dla nauczycieli) i Przemysław Tejkowski (dla uczniów). Zajęcia pomogą w przyszłości recytatorom
i ich opiekunom w pracy ze słowem.
Finał, który odbył się 8 marca br., był
bardzo uroczysty. Wydarzenie zostało zainaugurowane w Kaplicy ss. Niepokalanek

23 kwietnia br. w Bibliotece Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego
w Leżajsku odbyło się kolejne głośne
czytanie w ramach akcji „Cała Polska
czyta dzieciom”.

Tym razem uczniom kl. I Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku czytały uczennice kl. I Gimnazjum Miejskiego: Agnieszka Korasadowicz, Aleksandra Wyszyńska, Joanna Chomicz, Lena Miller. Dzieci
wysłuchały baśni H. Ch. Andersena „Calineczka”, opowieści o przygodach Koszmarnego Karolka oraz kilku wierszy Juliana Tuwima.
Głośne czytanie jest ważne dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego dzieci
– rozwija pamięć i wyobraźnię, wpływa
na zasób słownictwa, a przede wszystkim kształtuje zainteresowania i nawyk
czytania.

(jk)

spotkania

Dni Leżajska 2008
30 maja – 1 czerwca
Program obchodów
30 maja – piątek
9.30 – spektakl kukiełkowy dla dzieci z leżajskich przedszkoli w wykonaniu
uczniów Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku (sala widowiskowa MCK).
10.30 – przemarsz Orkiestry Dętej ulicami miasta: Skłodowskiej, Kopernika,
Sandomierska, Braci Śniadeckich, Skłodowskiej, MCK.
11.30 – rozpoczęcie parady przebierańców ulicą Mickiewicza od MCK do Rynku,
powrót ulicą Sandomierską na plac obok
Gimnazjum.
12.00 – hejnał oraz uroczyste wręczenie młodzieży kluczy do bram miasta
przez Burmistrza Leżajska (przed Ratuszem).
12.40–15.00 – konkurs na „Najciekawszy strój – przebranie” oraz konkurs piosenki pt. „Śpiewać każdy może” (estrada
na placu przed Gimnazjum).
12.30–14.30 – „Czerwony Kapturek”
oraz zabawy z dziećmi w wykonaniu „Bajlandii” z Rzeszowa (Ogródek Jordanowski).
16.00–17.00 – koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku (sala widowiskowa MCK).
16.30–17.20 – „Żyjmy zdrowo” – program w wykonaniu dzieci z przedszkola
„Promyczek” w Leżajsku (estrada na placu przed Gimnazjum).
17.30–19.30 – występy zespołów szkolnych: Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” z ZST, „Mała Ziemia Leżajska”
i chór szkolny z SP Nr 3, zespołu wokalnego „Pierniczki” z SP Nr 1, w Leżajsku
(estrada na placu przed Gimnazjum).
19.30–22.00 – Karaoke (estrada na placu przed Gimnazjum).

31 maja – sobota
6.00–11.00 – zawody wędkarskie dla
seniorów (od 15 lat) o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej (zalew „Floryda”).
9.00–15.00 – Turniej Piłki Siatkowej
Mężczyzn o Puchar Burmistrza Leżajska
– dla reprezentacji miast: Stalowa Wola,
Jarosław, Żołynia, Cieszanów i Leżajsk
(sala gimnastyczna SP nr 1).
9.00 – VI Turniej Tenisowy „Open-Leżajsk” 2008 o Puchar Burmistrza Leżajska (korty SP nr 2).
9.30–13.00 – Święto Szkoły – „Dwójka”
zaprasza do wspólnej zabawy.
10.00–15.00 – Piknik rodzinny (SP
nr 3).
10.00 – Rozpoczęcie biegu ulicznego
uczniów gimnazjów powiatu leżajskiego
(start i meta Gimnazjum Miejskie).

10.00 – Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Leżajsku dla chłopców szkół podstawowych
(SP nr 1).
14.30–17.00 – zawody wędkarskie
dla dzieci i młodzieży (do lat 14) o Puchar Burmistrza Leżajska – nie obowiązuje karta wędkarska ani opłaty członkowskie, konieczny własny sprzęt (zalew
„Floryda”).
15.00 – Indywidualny Turniej w Rzucie
Do Tarczy (DART) o Puchar Dyrektora
Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku
(Kawiarnia „Kameleon”)
17.00–17.30 – pokaz gimnastyki akrobatycznej w wykonaniu uczniów SP nr 2
w Leżajsku (estrada na placu przed Gimnazjum).
17.00–19.30 – koncert zespołów młodzieżowych (estrada na placu przed Gimnazjum).
20.00 – 1.00 – festyn w oprawie muzycznej zespołu „Grube Ryby” (estrada
na placu przed Gimnazjum).

1 czerwca – niedziela
15.30–17.30 – Koncert zespołów artystycznych MCK: Grupa rytmiczno-taneczna „KORALIK”, Zespół TanecznoEstradowy „FAJNE GIENKI”, Dziecięcy
Zespół Tańca Ludowego „HAJDUCZKI”,
Zespół Tańca Towarzyskiego „PLUS”, Zespół Pieśni i Tańca „LELIWA”, Grupa wokalna „MERITUM” – dedykowany wszystkim matkom (estrada na placu przed Gimnazjum).
17.30–18.30 – Koncert w wykonaniu zespołów z Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie (estrada na placu przed
Gimnazjum).
19.00 – Koncert Zespołu „Pectus” (estrada na placu przed Gimnazjum).
20.30 – Koncert Zespołu „Queens” (estrada na placu przed Gimnazjum).
21.30–21.45 – pokaz sztucznych
ogni.

Imprezy towarzyszące:
27 maja – wtorek
17.00–18.00 – premiera spektaklu „O
psotnym Straszydlaczku” Teatrzyku Lalkowego „Bajduś” dla dzieci z zespołów
i kół zainteresowań Miejskiego Centrum
Kultury z okazji Dnia Dziecka (sala widowiskowa MCK).

30 maja – piątek
9.00–16.00 – rozgrywki sportowe zespołów szkolnych, międzyklasowe turnieje piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, gry
i zabawy sportowe (boiska szkolne).

9.00 – Międzyszkolny Turniej Tenisowy w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych w Leżajsku o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku
(korty SP nr 2).

31 maja – sobota
9.00 – piłka nożna dla uczniów gimnazjów powiatu leżajskiego (boisko Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku).

1 czerwca – niedziela
10.00 – IV Otwarty Turniej Szachowy
o Puchar Burmistrza Leżajska dla dzieci,
młodzieży i dorosłych (SP nr 1).

XVII Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej Bazylika Ojców
Bernardynów
22 maja –
Inauguracja Festiwalu
W pierwszej części wystąpi Józef Serafin – organy. Część druga to Oratorium
„Woła nas Pan” – Włodzimierz Korcz –
muzyka, Ernest Bryll – słowa. Wykonawcy: Alicja Majewska, Dorota Osińska, Ewa
Uryga, Marek Bałata, Jacek Wójcicki, Zbigniew Wodecki, Włodzimierz Korcz – fortepian, Strzyżowski Chór Kameralny, Zespół Wokalny Uniwersytetu Rzeszowskiego – pod dyr. Grzegorza Oliwy, Rzeszowska Orkiestra Kameralna pod dyr. Roberta Naściszewskiego.

23 czerwca
Dariusz Bąkowski-Kois – organy, Adam
Zagajewski – poezja, Agnieszka Kaczmarek-Bialic – harfa.

30 czerwca
Kaoru Hiyama – organy (Japonia).

7 lipca
Julian Gembalski – organy, Elżbieta
Grodzka-Łopuszyńska – sopran.

14 lipca
Mirosław Pietkiewicz – organy, Henryk
Tritt – organy.

21 lipca
Jakub Pankowiak – organy, Chór „NIKOLAUS” i Orkiestra Kameralna z Kraczkowej.

28 lipca
Krzysztof Urbaniak – organy, Kwartet
Jazzowy Piotra Barona.

4 sierpnia
Irena Chribkova – organy, Magdalena
Kołcz – skrzypce, Rzeszowska Orkiestra
Kameralna Robert Naściszewski – koncertmistrz.

11 sierpnia
Jan Walraven – organy (Holandia), Loes
Van Langerak – sopran (Holandia).

18 sierpnia –
Koncert finałowy
Sławomir Kamiński – organy, Konstanty
Andrzej Kulka – skrzypce, Orkiestra Kameralna „Camerata Impuls” pod dyr. Małgorzaty Kaniowskiej.
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rocznice
W dniu 7 marca br. odbyły się Obchody 89. rocznicy śmierci płk.
Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie. Patronat honorowy objęli: Minister Obrony Narodowej – Bogdan Klich, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej – JE Ks. Bp Kazimierz Górny, Wojewoda Podkarpacki
– Mirosław Karapyta, Marszałek Województwa Podkarpackiego
– Zygmunt Cholewiński, Prezydent Rzeszowa – Tadeusz Ferenc,
Dowódca 21. BSP – gen. bryg. Tomasz Bąk, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego – płk Witold Przybyła, Komendant Garnizonu Rzeszów – ppłk Zbigniew Skałecki, Komendant Główny ZS
„Strzelec” OSW – st. inspektor ZS Jan Józef Kasprzyk.
Uroczystości rocznicowe rozpoczęły
się o godz. 11.00 na cmentarzu Pobitno w Rzeszowie. Na krótką uroczystość
na cmentarzu przybyli: gen. dyw. Henryk
Dziewiątka z Warszawy, Stanisław Sieńko – wiceprezydent Rzeszowa, Andrzej
Kaźmierczak – prezes Związku Piłsudczyków w Rzeszowie, młodszy inspektor
ZS Marek Strączek, młodzież ze szkół SP
12, SP Załęże, II LO im. płk L. Lisa-Kuli
w Rzeszowie, strzelcy i harcerze z Jasła. 21. BSP oraz JS 2021 (X LO) wystawiła posterunek honorowy przy grobie Bohatera. Uroczystość rozpoczęła
się od krótkiego przybliżenia sylwetki płk
Leopolda Lisa-Kuli przez Andrzeja Szymanka – Dyrektora II LO w Rzeszowie,
następnie Kapelan JS 2021 ks. st. chor.
ZS Stanisław Szcząchor poprowadził modlitwę za duszę śp. Leopolda. Złożono
wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. Na zakończenie odegrano melodię „Śpij”.

karz, st.strz. Krzysztof Wilkos z ZSL
Leżajsk.
Następnie odbyło się uroczyste przyrzeczenie strzeleckie. Do przyrzeczenia przystąpiło 150 strzelców, miedzy innymi JS 2035 im. ppłk Tadeusza Wyrwy Furgalskiego w Leżajsku (strzelcy
z ZSL w Leżajsku klasa o profilu wojskowym). Wśród strzelców wyróżnionych
złożeniem przyrzeczenia na sztandar był
Dawid Barczak z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku. Rotę przyrzeczenia
Dla uczczenia 89. rocznicy śmierci
płk. Leopolda Lisa-Kuli kompania reprezentacyjna 21. BSP oddała salwę honorową. Następnie złożono wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem Bohatera. Na zakończenie uroczystości odbyła
się defilada biorących udział pododdziałów, m. in.: Orkiestry Wojskowej Garnizonu Rzeszów, Kompanii Reprezenta-

W rocznicę śmierci pułkownika
Punktualnie o godz. 12.00 rozpoczęła się uroczysta koncelebrowana msza
święta pod przewodnictwem JE Ks. Bp
Kazimierza Górnego – Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Rzeszowie.
Oprawę mszy św. stanowiła orkiestra garnizonowa i chór nauczycielski. We mszy
świętej wzięły udział poczty sztandarowe wielu szkół w tym Sztandar LO im.
Bolesława Chrobrego w Leżajsku. Insygnia biskupie nieśli: strz. Marek To-
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odczytał bratanek Bohatera – Leopold
Kula, w asyście Komendanta Głównego
ZS „Strzelec” OSW st. insp. ZS Jana Józefa Kasprzyka. Błogosławieństwa strzelcom udzielił Kapelan JS 2021 ks. st. chor.
ZS Stanisław Szcząchor. Po przyrzeczeniu orkiestra garnizonowa odegrała Hymn
Wojska Polskiego „Pierwszą Brygadę”.
Komendant Główny ZS „Strzelec”
awansował kilkunastu strzelców, wśród
nich do stopnia starszego sierżanta ZS
– Waldemara Tłuczka z Leżajska.

cyjnej Wojska Polskiego 21. Brygady
Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie,
Strzeleckiego pocztu sztandarowego Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk Leopolda
Lisa-Kuli w Rzeszowie pod dowództwem
st. sierż. ZS Mirosław Króla, Jednostki
Strzeleckiej 2035 im. ppłk. Tadeusza
Wyrwy Furgalskiego w Leżajsku, której dowódcą jest st. sierż. ZS Waldemar
Tłuczek; odział poprowadził sekcyjny
ZS Krzysztof Zając.

(tt)

informator urzędowy
Sprawozdanie
z XVI sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku
18 kwietnia 2008 r. odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej. W obradach uczestniczyło 13 radnych.
Po dokonaniu zmian w porządku obrad
i wysłuchaniu informacji Burmistrza Miasta oraz jego zastępcy na temat działalności w okresie między sesjami, Rada
zapoznała się ze sprawozdaniami o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta za 2007 rok. Złożyli je Komendant Powiatowy Policji Marian Szkodziński, Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej Józef Golec
i Komendant Straży Miejskiej Jerzy Białkowski. Po złożeniu sprawozdań odpowiadali oni na pytania radnych.
W części uchwałodawczej Rada podjęła uchwały w następujących sprawach:
W pierwszej kolejności przyjęła Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Narkomanii w mieście Leżajsku na rok 2008.
Na realizację zadań zawartych w Programie przeznaczona została kwota 285.000
zł. Środki te pochodzą w całości z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
Następnie Rada podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta
na 2008 r. – wprowadzając po stronie dochodów i wydatków część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 277 269 zł oraz zwiększając dotację
dla Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku na łączną kwotę 64.000 zł z przeznaczeniem na organizację zaplanowanych
przez Miasto imprez: Dni Leżajska, X Mię-

dzynarodowy Festiwal Łowiecki, XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej. Zadania te w pełni będzie
realizował MCK zarówno w zakresie organizacji, jak i realizacji kosztów. Ponadto Rada wprowadziła środki na nowe zadanie inwestycyjne „Euroboiska – budowa szkoleniowo-treningowego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na stadionie miejskim” przeznaczając 15 000 zł
na przygotowanie jego dokumentacji będącej integralną częścią wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
Wykonując zapis uchwały budżetowej
przyjętej na 2008 r. Rada podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań w wysokości 1 700 000 zł.
Spłata kredytu będzie następować w latach: 2009 – 200 000 zł, 2010 – 700 000
zł i w 2011 – 800 000 zł z dochodów budżetu miasta.
W związku z zastrzeżeniami służb
prawnych Wojewody do uchwały
Nr XV/96/08 podjętej 28 lutego 2008 r.
w sprawie sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Mickiewicza 74, Rada Miejska dokonała zmiany
tej uchwały rozszerzając granice opracowania tego planu.
Następnie Rada podjęła uchwałę,
w której wyraziła zgodę na zwolnienie
z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych na terenie Miasta Leżajska, przeznaczonych
pod lokalizację stacji transformatorowych, na rzecz Rzeszowskiego Zakładu

Elektrośmieci
zagospodarowywane zgodnie z przepisami
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, podpisał umowę z Organizacją
Odzysku Elektro-Eko na Autoryzowany Punkt Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.
Wszystkie gospodarstwa domowe (indywidualne) z terenu powiatu leżajskiego mogą
nieodpłatnie przekazać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, komputery, monitory, odkurzacze, sprzęt AGD, lodówki, pralki, itp.) do punktu zbiórki, który
znajduje się na terenie Bazy MZK ul. Podolszyny 1.
Punkt czynny jest codziennie w godzinach 7 do 15 oraz w soboty od godziny
7 do 14.
Zebrany sprzęt przekazujemy do zakładów przetwarzania.
Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy i zakłady działające na terenie miasta
Leżajska i z poza terenu do przekazywania zużytego sprzętu (odbiór odpłatny).
Posiadamy numer rejestrowy nadany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz zezwolenie Starosty Leżajskiego na transport, zbieranie, unieszkodliwianie i odzysk odpadów. Potwierdzamy dokumenty KPO.
Zapraszamy do współpracy.
Jednocześnie informujemy, że osoby – prowadzące selektywną zbiórkę odpadów
w gospodarstwach indywidualnych – mogą nieodpłatnie otrzymać stojaki na worki do gromadzenia surowców wtórnych. Stojaki te zostaną dostarczone przez Miejski Zakład Komunalny, po uprzednim złożeniu zamówienia w MZK lub Urzędzie Miejskim w Leżajsku.

MZK Leżajsk
Osoba do kontaku: Kierownik Oczyszczania i Gospodarki Odpadami
Franciszek Andres tel. 017 242 02 12

Energetycznego Dystrybucja Sp. z o.o.
w Rzeszowie
Dwie kolejne uchwały dotyczyły spraw
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Leżajsku.
Rada dokonała zmian w statucie Ośrodka przyjętym uchwałą Nr XV/143/04 Rady
Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 sierpnia
2004 r. – zmieniony został zapis dotyczący adresu siedziby MOPS, gdyż obecnie
Ośrodek mieści się na Placu Jaszowskiego 6 oraz uzupełnieniu wykazu zadań wykonywanych przez MOPS poprzez dopisanie realizacji projektów systemowych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W powyższej sprawie Rada podjęła
uchwałę zatwierdzając do realizacji ww.
projekt systemowy w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013
– Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, tytuł projektu: „Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – co pozwoli
na złożenie wniosku o przyznanie środków w ramach projektów systemowych,
realizowanych przez Ośrodki Pomocy
Społecznej. W 2008 roku na realizację
projektu systemowego Miasto może dysponować środkami finansowymi w wysokości 123 993 zł.
Na koniec Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Województwem
Podkarpackim dotyczącego wspólnego
przygotowania i realizacji projektu „Podkarpacki System e – Administracji Publicznej” – „PSeAP”. Tym samym Rada
uchyliła uchwałę w tej sprawie podjętą
w styczniu br. z uwagi na to, że została
zmieniona nazwa projektu oraz nastąpiły zmiany w treści porozumienia. Porozumienie zostanie podpisane na początku maja br.

C. Turosz

Komunikat
Burmistrz Miasta Leżajska
informuje wszystkich mieszkańców Leżajska, że w maju
bieżącego roku zostanie przeprowadzona przez Straż Miejską kontrola obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości umów na usługi odbioru odpadów komunalnych
i opróżniania zbiorników bezodpływowych.
W stosunku do osób
czy przedsiębiorców, którzy
nie wywiązali się do tej pory
z tych obowiązków, zostaną
podjęte przewidziane prawem
działania w celu ich wyegzekwowania.
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informator urzędowy
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i narkomanii należy do zadań własnych gmin.
Zadania te określone są w ustawach: ● z dnia
26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DzU z 2002 Nr 147,
poz. 1231 z późniejszymi zmianami), ● z dnia
12.03.2004 r. o pomocy społecznej (DzU nr 64,
poz. 593 z późniejszymi zmianami), ● z dnia
29.09.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (DzU Nr 180, poz. 1493), ● z dnia 29.07.2005
r. o przeciwdziałaniu narkomani (DzU Nr 179, poz.
1485 z późniejszymi zmianami).
Zadania te mają być realizowane przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a
w szczególności poprzez: działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;
leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych; ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.
Kierunki i rodzaje działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii, cele i sposoby ich osiągania oraz podmioty zobowiązane do ich realizacji
określa Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii przyjęty w formie rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie
Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006–2010 (KPPN na lata 2006–2010).
W krajowym programie określa się również kierunki
działań przewidzianych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego. Cele i zadania określone w krajowym programie muszą znaleźć swoje
odzwierciedlenie w programie miejskim.
Z przeprowadzanych badań wynika, że konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek jak i rodzin,
a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób nadużywających alkohol, ale wpływają na całe społeczeństwa. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód
społecznych takich jak: ● zakłócanie bezpieczeństwa publicznego, ● przestępczość, ● wypadki
drogowe, ● przemoc w rodzinie, ● ubóstwo i bezrobocie. Dlatego też działania w zakresie zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i narkomanii
są przedmiotem szczególnej troski ze strony organów administracji rządowej i samorządowej.
Potwierdzeniem rangi problematyki związanej
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi jest przyjęty
przez Radę Ministrów Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006–2010. Z programu tego wynika, że niezbędne jest tworzenie warunków służących usprawnieniu działalności jednostek państwowych, stowarzyszeń i fundacji realizujących
programy profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych. We wrześniu 2005 r. w Bukareszcie
Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła wytyczne
do konstruowania polityki wobec alkoholu w Regionie Europejskim. Dokument ten m.in. stanowi
iż: ● każde państwo członkowskie ma prawo i obowiązek zapewnić wysoki poziom ochrony Obywateli przed szkodami związanymi z używaniem alkoholu, ● natura problemów alkoholowych wymaga dialogu i zaangażowania wielu stron tj. podmiotów oficjalnych, handlowych i cywilnych, ● alkohol
jest specyficznym produktem i nie może być traktowany tak samo jak inne dobra z uwagi na szkody związane z jego używaniem.
Z przytoczonego Narodowego Programu wynika, że głównym problemem alkoholowym w Polsce jest: używanie alkoholu przez młodzież. W roku
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2007 nastąpił spadek ogólnego spożycia alkoholu
w populacji 15- i 17-latków. Zwraca jednak uwagę wzrastająca liczba pijących alkohol dziewcząt
i młodych kobiet. Konsumpcja alkoholu przez polską młodzież kształtuje się na średnim poziomie
w porównaniu z resztą Europy. Około 30 proc. nastolatków przyznaje się do regularnego spożywania alkoholu, tylko 4 proc. to abstynenci.
Z badań przeprowadzonych na zlecenie w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że 16 proc. dorosłej populacji
Polaków przekracza próg nadużywania alkoholu spożywanie 10 litrów czystego 100-procentowego alkoholu rocznie przez mężczyzn i 7,5 litra
przez kobiety. Wysoki wskaźnik wzrostu ryzykownie pijących wśród mężczyzn odnotowano wśród
osób bezrobotnych. W Polsce około 20 proc. pacjentów ostrych dyżurów to osoby nadużywające alkoholu.
W rodzinach z problemem alkoholowym tj. takich, w których co najmniej jedna osoba pije w sposób szkodliwy dla niej i dla członków tej rodziny
żyje 3–4 mln. osób w tym 1,5–2 mln. dzieci. Dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym często wymagają specjalistycznej te-

li 70 mandatów karnych za spożywanie alkoholu
w miejscach publicznych.
W roku 2007 zanotowano 18 przypadków przemocy w rodzinie, wszczęto i przeprowadzono 10
postępowań przygotowawczych o czyny z art. 207
KK – (znęcanie się nad rodziną). W roku 2007
stwierdzono 38 przestępstw narkotykowych, które zostały popełnione przez 16 osób, w tym 2 nieletnich. Większość tych osób stanowili uczniowie
leżajskich szkół. W roku 2007 nie było prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Leżajsku postępowań
w sprawie przymusowego leczenia osób uzależnionych od alkoholu. W roku 2007 z Poradni Leczenia Uzależnień w Leżajsku z terapii uzależnień
od alkoholu korzystało 52 osób w tym 42 mężczyzn
i 10 kobiety. Również opieką w Poradni objęto 14
kobiet współuzależnionych oraz udzielono konsultacji 4 osobom uzależnionym od narkotyków z terenu miasta Leżajska.
W celu przeciwdziałania zjawiskom patologicznym i zahamowania ich wzrostu, Rada Miejska
w Leżajsku za najważniejsze uznaje następujące działania:
1. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla
dzieci z rodzin patologicznych (5 razy w tygodniu

Miejski Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Narkomanii
w mieście Leżajsku na rok 2008
rapii. Życie w rodzinie z problemem alkoholowym
jest związane zazwyczaj z niższym, statusem socjoekonomicznym, chronicznym stresem, ograniczonymi możliwościami wykształcenia i kariery zawodowej.
Należy sobie zadać pytanie, jak na tle tych danych ogólnokrajowych kształtuje się sytuacja
w naszym mieście.
Jak wynika z informacji uzyskanych z Prokuratury Rejonowej w Leżajsku, Komendy Powiatowej Policji i miejscowych szkół w roku 2007 mimo
oznak pewnej poprawy zanotowano: ● 2197 przypadków zakłócania ładu i porządku publicznego,
w tym w miejscach publicznych 1072 razy, ● 119
interwencji domowych zgłoszonych i 545 razy w innych miejscach. W wyniku powyższych interwencji
izolowano z miejsc publicznych 139 osób nietrzeźwych, w tym odkonwojowano (doprowadzono): ●
41 osoby do izby wytrzeźwień, ● 34 osób do pomieszczeń policyjnych dla osób zatrzymanych, ●
64 osób do miejsc stałego zamieszkania.
Zdaniem Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku alkohol jest jednym z poważniejszych czynników kryminogennych. W roku 2007 popełnionych
zostało 95 przestępstw dokonane pod wpływem alkoholu. Nietrzeźwi sprawcy dopuszczali się przede
wszystkim przestępstw drogowych, a także byli
sprawcami bójek i pobić oraz kradzieży i włamań.
Do Sądu Grodzkiego w Leżajsku skierowano 41
wnioski o ukaranie osób nietrzeźwych za wykroczenia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Za naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Policja skierowała 73 wniosków o ukaranie, w tym 2 za sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim. Ponadto funkcjonariusze Policji nałoży-

po 6 godziny dziennie) wg programu zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta. Dzieci uczęszczające
do świetlicy winny otrzymywać posiłki (podwieczorki). W pracy świetlicy należy uwzględnić włączanie
dziecka w działania różnorodnych kół zainteresowań, grup rozwojowych w pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami dziecka. Osoby prowadzące zajęcia
w świetlicy powinny systematycznie uczestniczyć
w organizowanych szkoleniach specjalistycznych.
Dla dzieci uczęszczających do świetlicy winny być
organizowane wycieczki edukacyjne.
2. Realizacja w szkołach podstawowych i Gimnazjum Miejskim w Leżajsku programów edukacyjno-informacyjnych wpływających na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia i trzeźwości
z udziałem funkcjonariuszy Policji, psychologów,
terapeutów uzależnień, uczniów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz rodziców.
3. Prowadzenie w szkołach zajęć edukacyjnoinformacyjnych dla rodziców w zakresie pomocy
młodzieży w utrzymaniu abstynencji.
4. Organizowanie przez szkoły, palcówki kulturalne i organizacje młodzieżowe imprez promujących krzewienie trzeźwości i abstynencji oraz zdrowego stylu życia (trzy imprezy w roku z udziałem
m.in. liderów młodzieży szkolnej, harcerzy i wolontariuszy).
5. Organizowanie w leżajskich szkołach konkursów literackich, malarskich, plastycznych, dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie
i narkomanii, oraz wystaw pokonkursowych. Najciekawsze prace literackie winny być publikowane
na łamach Biuletynu Miejskiego, a laureaci konkursów winni otrzymywać nagrody i wyróżnienia.

6. Zorganizowanie w szkołach szkoleń w zakresie wdrażania nowych procedur interwencyjnych
wobec przemocy w rodzinie z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji, Prokuratury
Rejonowej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku i Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
7. Publikowanie w lokalnych mediach (Biuletyn Miejski, strona internetowa Urzędu Miejskiego, Telewizja Kablowa SATEL) regularnych informacji na temat procedury – „Niebieskich kart”, tak
aby jak najwięcej osób dowiedziało się o ich istnieniu oraz aby motywowało to odpowiednie służby do posługiwania się tą procedurą.
8. Dofinansowanie szkoleń i kursów służących
podniesieniu kompetencji zainteresowanych służb
w zakresie zagadnień związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i narkomanii.
9. Dalsze funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Profilaktyki Uzależnień
dysponującego tzw. „telefonem interwencyjnym”
nr 017 240 18 18. W Punkcie, który między innymi udzielać będzie bezpłatnych porad psychospołecznych i prawnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin, osobom dotkniętym
przemocą oraz mającym kontakt z narkotykami
pełnione będą następujące dyżury: a) tzw. specjalistyczne (przez zespół w składzie: specjalista
terapii uzależnień, psycholog i prawnik) przynajmniej raz w miesiącu w godzinach popołudniowych
(każdy pierwszy poniedziałek miesiąca). Dyżurujący poza udzielaniem porad diagnozować winni sytuację całej rodziny tj. ustalać jakie dysfunkcje występują w danej rodzinie np.: przemoc, zaniedbywanie dzieci, pijące nastolatki. Dyżurujący planować będą pomoc dla wszystkich członków rodziny.
b) dyżury w pozostałe poniedziałki miesiąca (przynajmniej trzy) w godzinach popołudniowych prowadzone przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych specjalistów. Punkt Konsultacyjny winien współpracować
z placówkami lecznictwa odwykowego, a zwłaszcza Poradni Leczenia Uzależnień w Leżajsku.
10. Doposażenie Punktu w profesjonalne materiały edukacyjno-informacyjne (programy na kasetach video, książki, broszury, informatory, ulotki
i plakaty), które winny być wykorzystane do realizacji niniejszego programu i udostępniane na miejscu osobom zainteresowanym.
11. Rozszerzanie informacji o działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Profilaktyki
Uzależnień, mieszczącego się w budynku Centrum Informacji Turystycznej w Leżajsku o możliwościach uzyskiwania bezpłatnych porad specjalistycznych udzielanych przez prawnika, wykwalifikowanego terapeutę uzależnień i psychologa.
12. Udział miasta w „ogólnopolskiej kampanii
„Zachowaj trzeźwy umysł” organizowanej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Kampania ta jest programem edukacyjnym adresowanym
do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
13. Wspieranie organizowania różnorodnych
form spędzania wolnego czasu, rozwijania zamiłowań i zainteresowań oraz wzbogacanie pozalekcyjnej oferty dla dzieci i młodzieży (pozalekcyjne zajęcia sportowe, zespoły i kluby zainteresowań itp.).
14. Wspieranie działalności Izby Wytrzeźwień
w Rzeszowie w zakresie realizacji dodatkowych
programów profilaktycznych skierowanych do osób
zatrzymanych w Izbie (np.: rozmowy interwencyjno-motywujące z zatrzymanymi sprawcami przemocy domowej.

15. Organizowanie przez szkoły, MCK, organizacje sportowe imprez rozrywkowych i rekreacyjno-sportowych dla młodzieży (np.: w ramach obchodów Dni Leżajska, Dnia Dziecka oraz przy innych okazjach).
16. Dofinansowanie udziału członków lokalnej
koalicji profilaktycznej w szkoleniach i kursach służących podniesieniu kompetencji w zakresie zagadnień związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i narkomanii.
17. Organizowanie badań i sondaży lokalnych,
diagnoz i ekspertyz pozwalających ocenić aktualny
stan problemów alkoholowych i narkomanii.
18. Zorganizowanie w Miejskim Centrum Kultury choinki noworocznej dla 100 dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym wytypowanych przez
MOPS i pedagogów szkolnych.
19. Dofinansowanie kosztu pobytu 30 dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych na 10-dniowym obozie
wypoczynkowo-terapeutycznym w okresie wakacji szkolnych.
20. Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powinna odbywać regularne
posiedzenia (przynajmniej raz w kwartale) i realizować swój program działania obejmujący zadania
wynikające z ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008. Wysokość wynagrodzenia za udział w posiedzeniach
Komisji wynosić będzie 60 zł za jedno posiedzenie, natomiast wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Przewodniczącego Komisji wynosić będzie
2000 zł (brutto) rocznie.
21. Członkowie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osoby współpracujące z Komisją, a zwłaszcza pedagodzy i terapeuci uzależnień winni uczestniczyć w organizowanych kursach i szkoleniach specjalistycznych.
22. Komisja powinna prowadzić rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z osobami uzależnionymi
od alkoholu i narkotyków w celu wstępnego motywowania ich do poddania się terapii odwykowej.
23. Przeciwdziałanie nietrzeźwości kierowców,
które stwarza zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców, obniża poziom bezpieczeństwa i poczucia braku respektu dla prawa poprzez publikowanie w mediach lokalnych materiałów związanych
zagrożeniami stwarzanymi przez to negatywne
zjawisko.
24. Współpraca władz samorządowych miasta
Leżajska i Miejskiej Komisji z Ośrodkami Szkolenia
Kierowców w zakresie włączania do programów
szkolenia kandydatów na kierowców problematyki alkoholowej oraz dystrybucji wśród szkolonych
materiałów edukacyjnych. Dystrybucją tych materiałów winny być objęte również osoby posiadające już prawo jazdy.
25. Rozszerzenie współpracy z Komendą Powiatową Policji w celu zwiększenia liczby kontroli
kierowców pod względem trzeźwości i wspomaganie Policji w tym zakresie np.: zakup alkomatów, testerów na obecność substancji odurzających w organizmie, dostarczenie materiałów edukacyjnych
dla kierowców.
26. Zorganizowanie narad i spotkań z udziałem przedstawicieli instytucji stykających się na
co dzień z rozmaitymi formami problemów alkoholowych (służba zdrowia, pomoc społeczna,
Prokuratura, Caritas, dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, psycholodzy oraz przedstawiciele
mediów lokalnych, handlu, klubów i organizacji
sportowych) dot. profilaktyki uzależnień, przemocy w rodzinie, społecznych kosztów używania al-

koholu i narkotyków oraz stworzenia lokalnej koalicji profilaktycznej.
27. Zorganizowanie kursów i szkoleń młodzieży
szkolnej, rodziców i pedagogów w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
28. Systematyczne publikowanie w lokalnych
mediach („Biuletyn Miejski”, Telewizja kablowa SATEL), informacji i materiałów dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz narkomanii, szkodliwości nadużywania alkoholu, palenia tytoniu i używania substancji psychoaktywnych.
Ukazywania problemów przestępczości związanej
z alkoholem i narkomanią. W Biuletynie Miejskim
należy wprowadzić stałą rubrykę poświęconą tej
problematyce.
29. Przeprowadzanie okresowych kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi
przez podmioty posiadające zezwolenia na sprzedaż tych napojów. W trakcie kontroli szczególna
uwaga powinna być zwrócona na przestrzeganie
przepisów dotyczących zakazu sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim. W skład zespołu kontrolnego powinni wchodzić między innymi upoważnieni przedstawiciele
Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Straży Miejskiej i Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku. Zespół kontrolny winien
przedkładać protokoły z przeprowadzonych kontroli wraz ze stosownymi wnioskami Burmistrzowi Leżajska.
30. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
wychowania w trzeźwości i abstynencji.
31. Dofinansowanie realizacji zadań objętych
Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2008 r. przez instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne.
32. W celu zapewnienia skutecznej realizacji niniejszego Programu winna być zacieśniona współpraca i współdziałanie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z ZOZ, Poradnią Leczenia Uzależnień, służbami Starostwa
Powiatowego, Sądem Rejonowym, Prokuraturą
Rejonową, Powiatową Komendą Policji, Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną, Parafiami Kościoła
Rzym.-Kat. w Leżajsku, wszystkimi typami szkół,
MOPS, Klubem sportowym „POGOŃ”, MCK, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Spółdzielnią
Mieszkaniową w Leżajsku, Komendą ZHP, jednostkami upowszechniania kultury i organizacjami
sportowymi w zakresie profilaktyki, rozwiązywania
problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i narkomanii oraz promocji zdrowia i trzeźwych obyczajów.
33. Niniejszy program winien być wydany w formie broszurowej i upowszechniony w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta.
34. Na realizację zadań przewidzianych w niniejszym programie przeznacza się środki finansowe
w wysokości 285 tys. złotych pochodzące z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, w tym 15 000 zł na przeciwdziałanie narkomanii.
35. Integralną część Miejskiego Programu stanowi preliminarz wydatków przewidzianych na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i narkomanii.
36. Koordynatorem niniejszego Programu będzie Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień w ścisłej współpracy z Miejską Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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dzień za dniem
Galeria młodych
twórców
„Talent to długa cierpliwość,
a oryginalność – to wysiłek woli
i natężona obserwacja”
G. Flaubert

Te słowa G. Flauberta w pełni oddają charakter zajęć koła plastycznego
działającego od 2003 roku przy Gimnazjum Miejskim im. W. Jagiełły w Leżajsku. Działalność koła skupia się na rozwijaniu talentu plastycznego przy wykorzystaniu różnorodnych technik i ćwiczeń
przestrzennych, kolorystycznych, światłocieniowych, kompozycyjnych oraz doskonalących umiejętność stosowania proporcji. Najciekawsze prace są eksponowane na wystawach, konkursach, kiermaszach i pokazach, a ważniejsze wydarzenia rejestrowane w kronice. Koło to sposób na pokonywanie trudnego okresu dorastania, bo kto ma ciekawe hobby, temu
łatwiej iść przez życie.
W tym roku, w pięciolecie działalności, uczniowie uczęszczający na zajęcia prowadzone przez panią Marię Sołek, doczekali się otwarcia „Galerii młodych twórców”. Wernisaż z tej okazji odbył się w naszej szkole 11 marca 2008
roku dyrektor Gimnazjum Władysław Pyż
powitał przybyłych gości: zastępcę burmistrza – Piotra Urbana, prezesa Rady
Rodziców – M. Witkowskiego, Annę Krysę – krytyka wystawy, artystkę malarkę,
emerytowaną nauczycielkę naszej szkoły, dyrektor U. Grzywnę, rodziców uzdolnionych uczniów, w tym inicjatora kółka
– A. Szumilasa oraz sympatyków i przyjaciół koła.
Członkinie koła (N. Czarny, J. Gdula, W.
Krysa, A. Kwiecińska, A. Rudzińska, M.
Serafin, M. Simko, A. Torba, D. Urban, J.
Wośko, M. Wośko) zaprezentowały swoje prace, które powstały na zajęciach pozalekcyjnych w Gimnazjum. Na tle nowo
powstałej galerii przedstawiły wszystkim
zebranym kalendarium koła od momentu
jego założenia do powstania „Galerii młodych twórców”.
Wernisaż uświetniła recytacja ucznia
klasy III g – K. Burdy, gra na skrzypcach
W. Krysy (I b) i występ zespołu Meritum
działającego pod kierunkiem B. Urbańskiego przy MCK w Leżajsku. Zespół
tworzą uczennice naszego gimnazjum:
P. Wolan (III g), E. Wiatr (III a) i M. Kiełbowicz (I d). Po krótkiej części artystycznej dyrektor gimnazjum dokonał otwarcia
galerii, która już na stałe zagości na szkolnym korytarzu.

bmz

Sacrum
w Stalowej Woli
Leżajskie Centrum Kultury podjęło
współpracę z kolejną instytucją, która
wyraziła zainteresowanie działaniami
naszych grup artystycznych.
Ósmego kwietnia br. Miejskie Centrum
Kultury opuściło na chwilę mury swojego budynku i przeniosło się w nowe miejsce. Ugoszczono nas w Domu Pomocy
Społecznej w Stalowej Woli, gdzie swój
uroczysty wernisaż miała wystawa prac
znanych i docenianych leżajskich plastyków: Anny Krysy, Jolanty Kędzierskiej, Alicji Wróbel, Stanisławy Zasońskiej, Eugeniusza Dzidka, a także prac dzieci z kółka plastycznego „Słoneczko”, istniejące-
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go przy MCK w Leżajsku: Patrycji Gduli, Małgorzaty Lewickiej, Aleksandry Kostek, Patrycji Sztaby. Tytuł wystawy, który narzucił jednocześnie tematykę to „SACRUM”. Można więc było zobaczyć prace przedstawiające wyobrażenia religijne,
jak i ilustracje naszych lokalnych miejsc
kultu. Dzieła wykonane były różnymi technikami, spotkać można było pastele, kolaże, obrazy olejne oraz hafty.
Otwarcie wystawy uatrakcyjnił montaż
słowno-muzyczny osnuty wokół tematyki związanej z wystawą. Przygotowały
go zespoły funkcjonujące przy Miejskim
Centrum Kultury: Grupa Teatralna BARATARIO, prowadzona przez Agnieszkę Margas, i Grupa Wokalna Meritum,
której instruktorem jest Bartłomiej Urbański. Gościnnie zaśpiewała Wioletta Kurasiewicz.
Scenariusz oparty o słowa najwspanialszych poetów polskich, mówiących o swojej miłości i wdzięczności wobec Boga poprzeplatany był piosenkami i pieśniami tematycznymi.

my za przybycie i wspólne spotkanie, natomiast siódemce wykonawców wytypowanych przez jury gratulujemy serdecznie, życząc, by (jak powiedział jeden z jurorów) godnie reprezentowali swój region
w dalszych etapach konkursu.

A. Margas
B. Urbański

Dzień profilaktyki
w „dwójce”
W tym roku szkolnym w obchodach
Szkolnego Dnia Profilaktyki 4 kwietnia
br. wzięli udział zaproszeni goście: dyrektor PPP w Leżajsku – W. Kostek, M.
Babiarz z wydziału Oświaty Zdrowotnej
i promocji zdrowia PSSE w Leżajsku
oraz A. Kopacz z KPP w Leżajsku.

a.margas@yahoo.pl

Wygraj sukces
Podobnie jak w roku ubiegłym, Leżajsk był jednym z ponad pięćdziesięciu miast w całej Polsce, gdzie odbyły się eliminacje wstępne do konkursu
piosenki „Wygraj Sukces”.

Spośród ponad 2300 wykonawców
zgłoszonych do eliminacji wstępnych,
10 kwietnia br. w Leżajsku wystąpiło 25
osób z regionu: Zamość, Zwierzyniec, Biłgoraj, Harasiuki, Nowa Sarzyna, Dąbrowica, Jelna, Szozdy, Huta Krzeszowska
i Leżajsk. Występom towarzyszyło wiele emocji, zarówno przed, w trakcie jak
i po prezentacjach...
O muzycznym i wokalnym charakterze
imprezy informowały nas nie tylko plakaty i dobiegające od samego rana z każdego kąta Domu Kultury dźwięki muzyki,
ale także piękna scenografia przygotowana przez Jolantę Kędzierską – plastyka
MCK. Wyobraźnię pobudzały niebieskie
nutki i pięciolinia. Wszystko to sprawiało,
że muzykę nie tylko można było usłyszeć,
ale również zobaczyć.
Eliminacje otworzyła Dorota Wylaź –
kierownik ds. artystycznych MCK w Leżajsku witając wszystkich uczestników,
następnie przekazując prowadzenie Ewelinie Ceglarz. Jury, składające się z wykształconych muzyków: Danuty Wołoszyn, Teresy Myśliwiec i Krzysztofa Gajewskiego, miało niemały kłopot z wyborem najlepiej śpiewających osób. Trudności, jakie miała Komisja Artystyczna
z podjęciem decyzji, świadczą o dobrym
poziomie i dużych możliwościach dzieci
i młodzieży biorących udział w eliminacjach. Wszystkim wykonawcom dziękuje-

W ramach przyjętych do realizacji zadań rozstrzygnięto ogłoszone wcześniej
konkursy: na rymowankę i plakat profilaktyczny. Konkursy te przebiegały pod
różnymi hasłami: klasy I–II „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”, klasy III „Papierosom – NIE”, klasy IV „Chcesz ładnie
wyglądać? Zdrowo się odżywiaj”, klasy
V „Agresji – STOP”, klasy VI „Alkohol –
Twój WRÓG”.
Wszystkie prace konkursowe zostały wykonane podczas zajęć, prowadzonych przez wychowawców klas w ramach
Szkolnego Dnia Profilaktyki. Zostały one
ocenione w tym samym dniu przez komisję konkursową, w której skład weszli
także zaproszeni goście. Podczas uroczystej akademii wręczone zostały dyplomy dla poszczególnych klas oraz nagrody rzeczowe dla najaktywniejszych
uczniów. Poziom wykonanych prac plastycznych i rymowanek o tematyce profilaktycznej świadczy o autentycznym
zaangażowaniu uczniów i nauczycieli w przygotowanie tego szczególnego
dnia w szkole.
Po lekcjach wychowawczych cała
społeczność uczniowska obejrzała program artystyczny w wykonaniu uczniów.
Uczniowie klasy IIb, IIIb i IIIc zaprezentowali scenki propagujące zdrowy styl
życia oraz postawę dezaprobaty wobec
takich nałogów jak nikotynizm. Uczniowie klasy V a przedstawili spektakl zatytułowany „O królewnie Śnieżce bajka
inaczej”, który zawierał przesłanie dotyczące wartości przyjaźni i wskazówki
radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
jakich w życiu młodego człowieka przecież nie brakuje.
Mamy nadzieję, że wszystkie podjęte
przez nas działania zaowocują w promowaniu zdrowego stylu życia i rozwijaniu
postaw dezaprobaty wobec nałogów oraz
sprawców przemocy.

(ul, jc)

proﬁlaktyka

Bezpieczni na drodze
25 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Zwycięzcy wezmą udział w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju.
W pierwszej połowie kwietnia br. na terenie szkół podstawowych i gimnazjalnych
powiatu leżajskiego odbyły się eliminacje
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Wyłoniono
reprezentacje szkół, które zakwalifikowały
się do następnego etapu. 25 kwietnia br.
dzieci i młodzież uczestnicząca w turnieju przekroczyła kolejny próg.
Uczniowie popisali się wysokim poziomem wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie przepisów
o ruchu drogowym, udzielania pierwszej
pomocy przed medycznej i sprawnego
kierowania rowerem. Po testach pisemnych pokonali „kros” i „miasteczko ruchu
drogowego”.
Współorganizatorami eliminacji szczebla powiatowego byli: Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Burmistrz Miasta Leżajska, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, PZMOT w Rzeszowie oraz Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku.
Dla zwycięzców przygotowano wiele
atrakcyjnych i cennych nagród. Wszyscy
uczestnicy Turnieju otrzymali upominki
i pamiątkowe dyplomy.

Wyniki eliminacji powiatowych Turnieju: drużynowo szkoły gimnazjalne: I miejsce – Gimnazjum w Grodzisku Dolnym
(opiekun Stanisław Stępnik), II miejsce
– Gimnazjum Miejskie w Leżajsku (opiekun Jerzy Świta), III miejsce – Gimnazjum
w Piskorowicach (opiekun Grzegorz Leboda); szkoły podstawowe: I miejsce – SP
w Nowej Sarzynie (opiekun Zofia Banaś),

II miejsce – SP w Kulnie (opiekun Elżbieta
Ciryt), III miejsce – SP w Grodzisku Dolnym (opiekun Stanisław Stępnik).
Wyniki indywidualne. Szkoły gimnazjalne: I miejsce – Krystian Bechta (Gimnazjum Grodzisko Dolne), II miejsce – Mateusz Buła (Gimnazjum Miejskie w Leżajsku), III miejsce Łukasz Posobiec –
(Gimnazjum Miejskie w Leżajsku). Szkoły podstawowe: I miejsce – Mateusz Budzyński (SP w Kulnie), II miejsce – Patryk Ciszkowski (SP nr 1 w Leżajsku), III
miejsce – Jacek Grabowiec (SP w Grodzisku Dolnym).
Gratulujemy!

(bkk)

KOMUNIKAT
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
w LEŻAJSKU
Policja przypomina o szczególnej ostrożności i przezorności zwłaszcza w okresie
nasilonego przemieszczania się w związku z okresem długich weekendów, czasem
podróży i wyjazdów. Zabezpiecz swoje mieszkanie, samochód – chroń mienie.
Na co zwrócić uwagę, o czym warto pamiętać?!
Aby Twój samochód nie stał się łupem złodziejskiego procederu przestrzegaj kilku porad: • nie zapomnij zabrać kluczyków ze stacyjki, włączyć alarm oraz
zamknąć drzwi, nie pozostawiaj w skrytkach pojazdu zapasowych kluczyków, •
nie pozostawiaj w samochodzie dokumentów pojazdu (dowód rejestracyjny, prawo jazdy, dokumenty ubezpieczeniowe), • nie pozostawiaj w pojeździe na widocznym miejscu przedmiotów wartościowych, • odpowiednio zabezpiecz swój radioodtwarzacz, • korzystaj z parkingów strzeżonych, • nocą staraj się parkować samochód w miejscu dobrze oświetlonym, stosuj równoległe systemy zabezpieczające ukryte i widoczne (mechaniczne, elektroniczne).
Bądź przezorny, nie daj się okraść! Wyjeżdżając, zabezpiecz mieszkanie,
dom, garaż. Złodzieje do włamań wybierają domy starannie. Zazwyczaj wcześniej rozmawiają z mieszkańcami osiedla pod pozorem np.: poszukiwania przedsiębiorców, handlowców, wynajmu mieszkania, proponują różne usługi lub pomoc
w załatwieniu formalności w ważnych dla nas sprawach, wypytują o ludzi dobrze
sytuowanych, starszych.
Uwaga na domokrążców! Fałszywych uzdrowicieli, handlowców czy ubogich
oczekujących wsparcia dla chorej osoby! Zdarzają się nietypowe wizyty fałszywych hydraulików, elektryków czy „fachowców” od instalacji gazowych, którzy podając się za pracowników spółdzielni mieszkaniowych wchodzą do mieszkania
i wykorzystując nieuwagę domowników oraz nasze stereotypowe zachowania,
dokonują oszustw i kradzieży.
Bądźmy dobrymi sąsiadami i pomagajmy sobie nawzajem. Informujmy Policję
sygnalizując o nietypowych odwiedzinach domokrążców. Wzajemna pomoc to jeden z najważniejszych elementów zapobiegania kradzieżom, włamaniom i innym
przestępstwom.
W razie potrzeby – zadzwoń na Policję. Telefon bezpłatnej linii alarmowej do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku: 997.
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ogłoszenia
Działaj lokalnie
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
jest jedną z 45 organizacji w Polsce realizujących na zlecenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce lokalne edycje
ogólnopolskiego programu „Działaj lokalnie”. W ramach tego programu LSR przeprowadzi na terenie powiatów: leżajskiego, łańcuckiego, niżańskiego i przeworskiego kolejny konkurs grantowy, mający
na celu wsparcie projektów inicjujących
współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.
• • •
Do 30 maja 2008 r. Fundusz Lokalny
przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju
przyjmuje wnioski o dotacje w ramach
szóstej edycji programu „Działaj Lokalnie”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
prowadzonego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.
W tegorocznej edycji programu wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra
wspólnego. Maksymalna kwota dotacji
wynosi 6 tys. zł.
W ramach konkursu przewidywane
jest przyznanie dotacji na projekty, które:
• zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
• wynikają z konkretnych potrzeb danej
społeczności,
• mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty
i rozsądne koszty realizacji,
• przewidują takie działania, które będą
kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej
społeczności,
• będą realizowane wspólnymi siłami
mieszkańców i instytucji życia lokalnego
– samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
• będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
Program adresowany jest do działających na obszarze czterech powiatów:
leżajskiego, łańcuckiego, niżańskiego
i przeworskiego:
• organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
• grup nieformalnych, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa, lokalna instytucja publiczna posiadająca osobowość prawną lub dysponująca stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym
przeprowadzenie planowanych działań
(szkoła, dom kultury, biblioteka, klub sportowy, etc.).
Wnioski o dotacje należy złożyć osobiście w siedzibie Funduszu Lokalnego
Powiatu Leżajskiego lub przesłać pocztą na adres:
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
ul. Targowa 9
37-300 Leżajsk
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sport
Regulamin programu oraz wzór wniosku
o dotację dostępne są na stronie: www.lsr.
pl/dl. Informacje na temat programu otrzymać można również w siedzibie Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz pod numerem telefonu 017 242 79 08.
W najbliższym czasie zaplanowano
również spotkania informacyjne (czas
trwania spotkania ok. 1,5 godz.) dla zainteresowanych udziałem w programie.
Poniżej szczegóły.

Spotkania informacyjne
Siedziba Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju, ul. Targowa 9 (obok Urzędu Skarbowego) w następujących terminach:
• 28 kwietnia 2008 r. (poniedziałek)
godz. 15.30. Prosimy o potwierdzenie
przybycia najpóźniej do godz. 12. tego
samego dnia, tel. 17 242 79 08,
• 30 kwietnia 2008 r. (środa) godz.
15.30. Prosimy o potwierdzenie przybycia najpóźniej do godz. 12. tego samego
dnia, tel. 17 242 79 08,
• 6 maja 2008 r. (wtorek) godz. 9.00.
Prosimy o potwierdzenie przybycia najpóźniej do godz. 15. 6 maja 2008 r., tel.
17 242 79 08.

Miły akcent
na rozpoczęcie rundy
wiosennej IV ligi
Zarząd Pogoni wraz ze sponsorami leżajskiej drużyny na rozpoczęcie rozgrywek sprawił swoim kibicom miłą niespodziankę, fundując liczne nagrody rzeczowe, które zostały rozdzielone w drodze losowania nabytych biletów wstępu.
Główną nagrodę – rower turystyczny
ufundowała firma BMF Polska. Browar
Leżajsk przeznaczył na nagrody swoje
promocyjne suweniry, a Janusz Dąbek
ufundował w swojej myjni bezpłatne mycie samochodów.

Sanepid ogłasza
Wpływ zmian klimatycznych na zdrowie człowieka to hasło tegorocznego
Światowego Dnia Zdrowia, którego
treść obowiązuje cały rok.
Wytworzone przez człowieka gazy cieplarniane, w szczególności pochodzące
ze spalania paliw stałych, powodują ocieplenie klimatu. Wzrost emisji gazów cieplarnianych o 70 procent w ciągu ostatnich 4 dekad jest przyczyną zmian klimatycznych. Zmiany klimatyczne, które zagrażają zdrowiu człowieka to: ● fale upałów, ● zimna pogoda i fale zimna, ● powodzie, ● zanieczyszczenia powietrza.
Zmiany te przyczyniają się do szerzenia się chorób przenoszonych przez skażoną wodę i gryzonie, zagrażają produkcji i bezpieczeństwu żywności, a tym samym powodują wzrost poziomu niedożywienia ludności.
Wymienione niebezpieczeństwa zagrażają nam wszystkim, a w szczególności
dzieciom, osobom przewlekle chorym, ludziom biednym i mieszkającym w górach,
na obszarach zagrożonych podniesieniem poziomu wód lub możliwością wystąpienia suszy.
Aby minimalizować te zagrożenia, musimy dbać o: ● ochronę najbliższego środowiska, ● dostęp do wody pitnej, ● zapewnienie zdrowej lokalnej żywności, ●
właściwe odprowadzanie ścieków i nieczystości, ● możliwości diagnostyki, leczenia i szczepień ochronnych, ● współpracę ze służbami powołanymi do ochrony zdrowia publicznego, ● szybką i dobrą
komunikację.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Leżajsku
lek. med. Leszek Solarz

Prezes BMF Polska Andreas Wielosiński
przekazuje główną nagrodę – rower turystyczny – szczęśliwemu nabywcy Hubertowi Bukowskiemu z Brzózy Królewskiej.

Pogoń gra
swoje
Pomimo znacznego odmłodnienia składu drużyny, leżajska
Pogoń rozgrywa niezłe spotkania.
Na rozegranych dotychczas 12
meczów rewanżowych odniosła
ona 5 zwycięstw, 4 remisy oraz
doznała 3 porażek, co daje jej w
tej rundzie 19 punktów i 11 pozycję w tabeli rozgrywek. Do zakończenia pozostało jeszcze pięć
trudnych spotkań, w tym derby z
Unią Nowa Sarzyna.
Miejmy nadzieję, że nasi chłopcy tak jak dotychczas rozegrają
dobre mecze i zwiększą swój dorobek punktowy.
(em)

po dzwonku
III Międzyszkolny
Festiwal Piosenki
Obcojęzycznej
29 kwietnia br. w Miejskim Centrum
Kultury w Leżajsku, odbyła się trzecia
edycja Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, organizowanego przez Komisję Języków Obcych działającą przy Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza
Kościuszki w Leżajsku pod kierownictwem mgr Małgorzaty Jakubowskiej.
„Człowiek bez muzyki to człowiek
niepełny, lecz tylko fragment” – Tak
twierdzi węgierski kompozytor i pedagog Zlotan Kodaly. Zdanie to potwierdzają inni naukowcy, którzy uważają, iż piosenka zawiera wiele autentyzmu i prawdy
w przekazywaniu uczuć takich jak gniew,
rozpacz, zwątpienie, zadowolenie a także
dobro, miłość i szczęście. Jest bogatym
źródłem słownictwa, wyrażeń oraz idiomów. Muzyka pomaga rozwijać wrażliwość na piękno, wyobraźnię, wewnętrzną koncentrację, wspiera myślenie abstrakcyjne.
Piosenka jest świetną metodą zapewnienia atrakcyjności lekcji oraz budzenia
entuzjazmu wśród uczących się języków
obcych. Metoda ta zaowocowała Festiwalem Piosenki Obcojęzycznej, w którym
dwudziestu pięciu młodych wykonawców
ze szkół średnich prezentowało swoje talenty wokalne i językowe na bardzo wysokim poziomie. Piosenki zaśpiewano w języku angielskim, francuskim, niemieckim,
rosyjskim, ukraińskim oraz hiszpańskim.
Występy młodzieży oceniało jury, któremu
przewodniczył dyrektor Szkoły Muzycznej
w Leżajsku Stanisław Jaworski. Członkowie jury oceniali stronę muzyczną, interpretację, ogólne wrażenie artystyczne
oraz poprawność językową prezentowanych utworów. Wszyscy uczestnicy wykonali po jednej piosence.
Decyzją jury nagrodę w kategorii soliści I miejsce otrzymała Anna Nowak
z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku
za interpretację utworu „Verba”, II miejsce
jury przyznało Piotrowi Kowalikowi z LO
w Łańcucie za wykonanie piosenki „So
happy together”, III miejsce zdobyła Karolina Dolecka z Zespołu Szkół w Nowej
Sarzynie za utwór „Kanikuły”. W kategorii
duety I miejsce otrzymali Katarzyna Pieniążek oraz Anna Czyż z Zespołu Szkół
Licealnych w Leżajsku za wykonanie piosenki „Tell him” Zaraz po nich, na drugim miejscu uplasowały się Izabela Hejnasz oraz Justyna Mulak z Zespołu Szkół
z Łańcuta, które zaprezentowały piosenkę „Milord” III miejsce zdobyły Anna Matusz oraz Aleksandra Hawro z Zespołu
Szkół w Nowej Sarzynie za utwór „How
did I fall in love with you”.
Jak się okazuje talent muzyczny można skutecznie zastąpić zabawnym sposobem prezentacji utworu. Widzowie przyznali Nagrodę Publiczności dla Karoliny
Niemczyk z Zespołu Szkół Technicznych
za wykonanie piosenki „Some one’s waiting over me”.
Jury również przyznało nagrodę w kategorii „najbardziej widowiskowej prezentacji” Cyprianowi Jaroszowi z Zespołu Szkół Technicznych za wykonanie piosenki: „Bück dich” oraz Krzysztofowi Sko-

czylas i Dorocie Lei z LO z Łańcuta za interpretację utworu w bawarskim tonie „Anton aus Tirol”.
Chociaż oficjalna nazwa imprezy
to Międzyszkolny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, nie należy zapominać, że
jej głównym celem nie jest wyłanianie
muzycznych talentów, lecz zachęcanie
młodych ludzi do nauki języków obcych.
Uważamy, że spełnia on swoje zadania,
gdyż łączy przyjemne śpiewanie z pożyteczną edukacją lingwistyczną.

Alfreda Grabowska-Błońska
Edyta Ulman

Makuszyński
w trójce
„Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu”
(K. Makuszyński)

Słowa jednego z najbardziej znanych
pisarzy dla dzieci i młodzieży stały się
mottem międzyszkolnego konkursu recytatorskiego, który odbył się 27 marca br. w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku. Konkurs ph. „Kornel Makuszyński – poeta ze słońcem w herbie”
zgromadził uczniów kl. IV–VI, ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3, pragnących rozwijać swoje zdolności recytatorskie oraz poszerzyć wiedzę na temat bogatej twórczości Makuszyńskiego.
Organizatorki konkursu – Jolanta Sanecka i Anna Trębacz założyły, iż przypadająca w tym roku 55. rocznica śmierci
pisarza będzie doskonałą okazją do przypomnienia sylwetki autora „Szatana
z siódmej klasy” oraz zwrócenia uwagi
młodych ludzi na wartości obecne w jego
twórczości – przyjaźń, optymistyczną postawę wobec życia, zauroczenie pięknem
świata, otwartość na potrzeby drugiego
człowieka.
Celem konkursu było również zachęcanie dzieci do czytelnictwa oraz wdrożenie do czynnego uczestnictwa w życiu
kulturalnym.
Uroczystość rozpoczął wstęp uczniów
z kl. Vb (SP3), którzy przy dźwiękach
muzyki góralskiej zaprezentowali krótki
program poświęcony pisarzowi. Po uroczystym otwarciu konkursu, dokonanym
przez panią dyrektor E. Dmitrowską-Kaduk, uczniowie mogli przystąpić do recytatorskich zmagań.
Młodzi artyści jak zwykle nie zawiedli,
prezentując na scenie wysoki poziom.
Jury konkursu w składzie: Małgorzata
Kowalska i Elżbieta Piechota (Gimnazjum Miejskie) oraz Barbara Woś-Lisiecka (Biuletyn Miejski) przyznało trzy nagrody. I miejsce zdobyła Aleksandra Żołynia (SP2), II miejsce ex aequo: Magdalena Trębacz (SP3) i Anna Zygmunt (SP2).
Wyróżnienia dostały: Marta Cisek (SP3),
Weronika Wolanin (SP2) i Natalia Majewicz (SP3).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a najlepsi z nich
nagrody ufundowane przez dyrektora SP
nr 3 oraz myjnię samochodową „Merlin”.
Dzięki temu trud i zaangażowanie dzieci
mogły być należycie docenione, za co organizatorzy konkursu składają sponsorom serdeczne podziękowania.

Słowa uznania kierujemy również pod
adresem wszystkich polonistek, które –
mając na uwadze wszechstronny rozwój
swoich uczniów – już po raz trzeci przygotowywały ich do tego konkursu.
Poziom uczniowskich wystąpień oraz
zainteresowanie konkursem wśród młodych leżajszczan napawają nadzieją, iż
dbałość o kulturę żywego słowa nie zaniknie.

Jolanta Sanecka

Konkurs w NKJO
2 kwietnia br. w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Leżajsku
odbyła się IV edycja Konkursu Języka Angielskiego i Wiedzy o Kulturze
Krajów Anglosaskich skierowanego
do uczniów klas maturalnych wszystkich typów szkół ponad gimnazjalnych.
Celem konkursu jest propagowanie języka angielskiego i kultury krajów anglosaskich.
Konkurs składa się z dwóch etapów.
Pierwszy – sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, drugi – zawiera dodatkowo elementy wiedzy z zakresu kultury
krajów anglosaskich. Uczeń, który zajmuje pierwsze miejsce w konkursie otrzymuje Indeks (promesę) NKJO w Leżajsku,
uprawniający do podjęcia nauki w Kolegium bez postępowania rekrutacyjnego,
po uprzednim zdaniu matury. Pierwszy
etap konkursu odbywa się w szkole średniej. Do drugiego etapu zakwalifikowana
jest trójka uczniów z każdej szkoły, którzy
osiągają najlepsze wyniki.
W tym roku do drugiego etapu zgłoszeni zostali uczniowie z następujących
szkół: III LO w Rzeszowie, LO w Biłgoraju,
LO w Kolbuszowej, ZSL w Leżajsku, ZS
w Łańcucie, V LO w Rzeszowie, ZS nr 2
w Rzeszowie, ZSBiO w Biłgoraju. Zadania do konkursu przygotowała mgr Justyna Wawrzkiewicz – nauczyciel NKJO. Komisja obradowała w składzie: mgr Justyna Wawrzkiewicz, mgr Bożena Zawadzka i mgr Anna Burda.
Pierwsze miejsce i promesę NKJO
otrzymał Marcin Deryło z ZSL w Leżajsku, drugie miejsce Barbara Golis LO
w Kolbuszowej, na trzecim miejscu uplasowała się Karolina Kowalczyk z ZSL
w Leżajsku, czwarte miejsce przypadło
Przemysławowi Terejko z LO w Biłgoraju a piąte Sylwii Wilk z ZS nr 2 w Rzeszowie. Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody w postaci słowników i książek.

(az)
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wyzwania

Sprawni jak żołnierze
16 kwietnia br. odbyły się w Naszym mieście XXXI edycja zawodów
rejonowych o tematyce sportowo-obronnej pod hasłem „Sprawni jak
żołnierze”.

Organizatorem tego przedsięwzięcia
był Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku, a zawody
odbyły się pod patronatem Ministerstwa
Obrony Narodowej, Ministerstwa Edukacji
Narodowej, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Ligi Obrony Kraju oraz Kuratorium Oświaty. Głównym koordynatorem
i wpółorganizatorem zawodów był Stanisław Bzdek – nauczyciel ZST Leżajsk.
W zmaganiach sportowo-obronnych
brała udział młodzież szkół ponad gimnazjalnych województwa podkarpackiego
w następującej obsadzie: ZS Gorzyce, LO
Kolbuszowa, ZSL Leżajsk, ZST Leżajsk,
RCE Nisko, ZS nr 2 Nowa Dęba, ZS nr 1
Stalowa Wola, ZSO nr 2 Stalowa Wola,
ZS nr 4 Stalowa Wola, ZS Tarnobrzeg.
Szkoły wystawiły 3-osobowe reprezentacje w kategoriach dziewcząt i chłopców.
Uczestnicy „wojskowych” zmagań rywalizowali w następujących konkurencjach: ●
strzelanie z kbks, ● rzut granatem, ● test
sprawnościowy,● pierwsza pomoc przed
medyczna, ● bieg na orientację.

Miejscem rozgrywania zawodów były
znakomicie przygotowane tereny należące do Nadleśnictwa Leżajsk i użyczone na potrzeby rywalizacji obronno-wojskowej. Mimo niesprzyjających warunków
atmosferycznych zawody przeprowadzono sprawnie, dzięki znakomitej współpracy sztabu organizacyjnego, który tworzyli
nauczyciele przysposobienia obronnego,
geografii i wychowania fizycznego ZST
w Leżajsku.
Rywalizacja między uczestnikami zawodów przebiegała w duchu sportowej
walki i strategii wojskowej, a każdy zespół dążył do wyznaczonych celów zdobywając punkty, które decydowały o miejscach w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. Trud włożony przez uczestników
w poszczególne konkurencje był ogromny i wszystkim należą się brawa za zaangażowanie i dążenie do godnego reprezentowania swej szkoły. Młodzież poprzez uczestnictwo w tego rodzaju zawodach zyskała nowe sprawności i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przed

medycznej, rozpoznawania i orientowania
się w terenie oraz poznała tajniki strzelectwa sportowego.
Bezapelacyjnymi zwycięzcami zawodów „Sprawni jak żołnierze” drużynowo
zostali reprezentanci ZST Leżajsk, zarówno w kategorii dziewcząt (Angelika Czerwińska, Kinga Ferszterowska, Barbara
Bajan) jak i chłopców (Marek Decowski,
Łukasz Rogala, Rafał Dec). Drugie miejsca przypadły dziewczętom z LO Kolbuszowa i chłopcom ZS nr 4 w Stalowej Woli
natomiast trzecie lokaty reprezentantkom
ZS nr 1 w Stalowej Woli oraz reprezentantom ZS Tarnobrzeg.
Najwszechstronniejszą z dziewcząt
okazała się uczennica z ZST Leżajsk
–Kinga Ferszterowska, która zajęła
I miejsce wśród, drugie miejsce przypadło Magdalenie Janusz (ZS nr 2 Nowa
Dęba), a trzecie Joannie Streb (LO Kolbuszowa). Najlepszym wśród chłopców
został reprezentant ZSL Leżajsk – Zbigniew Ćwikła, drugie miejsce przypadło
Krzysztofowi Bałata (ZS Tarnobrzeg),
zaś na trzecim uplasował się Łukasz Rogala (ZST Leżajsk).
Reprezentacja ZST Leżajsk uzyskała
awans do finału wojewódzkiego zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak
żołnierze”.
Nagrody i puchary wręczali dyrektorzy
ZST w Leżajsku mgr inż. Jan Buszta oraz
mgr inż. Wojciech Tokarz w towarzystwie
starszego wizytatora ds. obronnych kuratorium oświaty Waldemara Stahla i przedstawiciela WKU w Nisku.
Sztab organizacyjny i obsadę sędziowską zawodów tworzyli: Stanisław Bzdek
– sędzia główny zawodów i sędziowie poszczególnych konkurencji: Bogusław Jarek, Krzysztof Cich, Piotr Foryt, Małgorzata Kasper, Barbara Kumięga, Bogusław Kumięga, Robert Franus, Stanisława Leja, Dariusz Lipiński, Paweł Moskal, Grzegorz Nalepa, Adam Słomiany, Andrzej Sroka, Renata Stopyra.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom imprezy: Starostwu Powiatowemu w Leżajsku, Urzędowi Gminy Leżajsk, Nadleśnictwu Leżajsk,
BMF Leżajsk, Urzędowi Miasta w Leżajsku, MZK w Leżajsku, Urzędowi Miasta
i Gminy w Stalowej Woli, Urzędowi Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie.

(dl)

Marsze
na orientację
4 kwietnia br. odbyły się w IV Międzyszkolne Powiatowe Zawody w Marszach na Orientację zorganizowane przez Szkolne Koło Krajoznawczo
Turystyczne działające przy Zespole
Szkół Technicznych w Leżajsku.
Marsze na orientację odbywają się
już od kilku lat w naszym regionie zdobywając coraz większą liczbę zwolenników wśród młodzieży i stanowią znakomita formę spędzania wolnego czasu
na świeżym powietrzu. Pozwalają rozwijać u uczestników samodzielność podejmowania decyzji, umiejętność poruszania się po nieznanym terenie, odporno-
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sport
ści psychicznej i fizycznej oraz wytrwałość w dążeniu do celu.
Podobnie jak w latach ubiegłych organizatorzy starają się by trasy marszów przebiegały w miejscach atrakcyjnych przyrodniczo jak i ciekawych ze względów historycznych. W tym roku zawody odbywały się w okolicach rezerwatu przyrody
„Brzyska Wola” z bazą zawodów na terenie należącym do Koła Łowieckiego „Polana” – za udostępnienie, którego serdecznie dziękujemy.
W IV Międzyszkolnych Powiatowych
Zawodach w Marszach na Orientację
„Brzyska Wola 2008” brała udział młodzież gimnazjów i szkół średnich z powiatu leżajskiego łącznie ponad 80 osób.
Drużyny startowały w dwóch kategoriach: TM – gimnazja i TJ – szkoły średnie. Ze względu na kategorię wiekową
trasy były odpowiednio dostosowane pod
względem długości i stopnia trudności.

Rozmowa z Prezesem
Klubu „Pogoń” Andreasem
Wielosinskim
● Od dwóch lat jest pan związany
z Leżajskiem zawodowo jako prezes
Zarządu BMF Polska.
● Tak. Stało się to wtedy, gdy właścicielem dawnego Instalu został inwestor niemiecki Bürener Maschinenfabrik.
● Co przez ten czas zmieniło się
w zakładzie?
● Wyremontowaliśmy i ocieplili stare
hale produkcyjne, wymieniliśmy zużyty
park maszynowy, poprawiliśmy standard
pomieszczeń socjalnych dla pracowników.
I pracujemy pełną parą na dwie zmiany,
a w wyjątkowych sytuacjach na trzy. Zatrudniamy 191 osób. Produkujemy urządzenia do filtracji olejów, chłodziwa itp. dla
zakładów produkujących silniki samochodowe oraz podzespoły plastikowe przede
wszystkim do automatów pieniężnych.

● Co się zmieniło?
● Zarząd jest większy, zadania są rozdzielone na większą liczbę osób. Łatwiej
się pracuje. Mamy w tej chwili ludzi bardzo zaangażowanych, z czego się bardzo cieszę.
● Jak teraz ocenia pan drużynę?
● Większych ruchów transferowych
po tej rundzie jesiennej nie było, bo możliwości finansowe Klubu są ograniczone. I było to dobre pociągnięcie. Myślę,
że tę wiosenną rundę powinniśmy zakończyć z honorem. A potem stworzyć drużynę opartą na własnych wychowankach.
● Stawia pan na młodzież?
● Zdecydowanie. Zaczynamy powoli wprowadzać do pierwszej drużyny graczy z młodszych zespołów „Pogoni”. Może
nie od początku meczu grają, ale już wchodzą na boisko. To jest moja wizja: żeby
młodzieży tu urodzonej i tu trenującej dać
szanse w rodzimej drużynie. Piłka nożna
to gra zespołowa – pierwsza jedenastka,
trener, zawodnicy rezerwowi muszą być

Stawiam na młodych

W kategorii szkół gimnazjalnych (TM)
szczęście uśmiechnęło się do Gimnazjum
Miejskiego, które okazało się najlepsze.
I miejsce zdobyły Anna Porada i Kamila
Franus (Leżajsk), II – Jolanta Burek, Joanna Stępniowska (Leżajsk), III – Monika Jonik, Daniel Różycki (Giedlarowa).
W kategorii szkół ponad gimnazjalnych
(TJ) najlepsi okazali się: I miejsce – Marek
Decowski, Łukasz Rogala (ZST Leżajsk),
II – Zbigniew Ćwikła, Paweł Kostka (ZSL
Leżajsk), III – Paulina Mikołajczyk, Paweł
Pustelny (ZSL Leżajsk).
Po powrocie z tras biegowych do bazy
był czas na ognisko i pieczenie kiełbasek. Młodzież mogła uczestniczyć w licznych grach i konkursach, których zwycięzcy również zostali nagrodzeni.
Marsze na Orientację odbyły się pod
patronatem Starostwa Powiatowego
w Leżajsku i we współpracy z Miejskim
Centrum Kultury. Fundatorami nagród
byli: Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski,
Browar Leżajsk, Sklep ALSEN z siedzibą
przy placu Dworcowym oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół Technicznych. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Nadleśnictwu Leżajsk za udostępnienie Lasów Państwowych na potrzeby zawodów oraz PSS „Społem” za objęcie sponsoringiem organizacji ogniska
dla młodzieży.
Młodzież szkół gimnazjalnych i średnich wraz z opiekunami zapraszamy
do uczestnictwa w roku następnym.

Robert Franus
Adam Słomiany

● Jakie są plany na przyszłość?
● W projekcie jest budowa nowego
biurowca. Jego budowę planujemy rozpocząć na początku przyszłego roku.
A przed zakładem chcemy zbudować
porządny parking. Aktualnie pracujemy
nad bardzo poważnym kontraktem związanym z wyrobem podzespołów plastikowych. Jeśli go podpiszemy, będziemy budowali drugą halę produkcyjną, a zatrudnienie wzrośnie automatycznie o 20–30
procent. W dalszym ciągu inwestujemy
w park maszynowy. Ostatnio sprowadziliśmy kolejną wypalarkę laserową, w połowie roku mamy otrzymać nową prasę
krawędziową. Zakład się rozwija.
● Przez 25 lat mieszkał pan w Niemczech.
● Byłem i nadal jestem pracownikiem
Bürener Maschinenfabrik. Zostałem oddelegowany do Leżajska, ponieważ znam
polską obyczajowość i język. Jako dziecko mieszkałem w Polsce.
● Pana hobby to sport?
● Zawsze pasjonowały mnie dwie dyscypliny – piłka nożna i wioślarstwo. I obie
uprawiałem. Ale po pięciu latach zdecydowałem się na piłkę nożną.
● Grał pan w niemieckiej lidze?
● Niezbyt długo, ponieważ kontuzja
nie pozwoliła mi na wyczynowe uprawianie sportu. Ale to już jest historia.
● Sympatia do piłki nożnej przetrwała.
● Tak, to zainteresowanie pozostało;
w dalszym ciągu mnie interesuje Bundesliga, polska liga, w ogóle piłka europejska.
● I... piłka leżajska. Od kilku miesięcy jest pan mocno związany z naszym
Klubem „Pogoń”.
● Jesienią ubiegłego roku zostałem wybrany na prezesa „Pogoni”. Było to po jesiennej rundzie, kiedy w drużynie panowała niezbyt dobra atmosfera. Potrzebny był dopływ świeżej krwi, zmiany. I dlatego po zastanowieniu się zgodziłem się
zostać prezesem Klubu, chociaż czasowo jestem trochę ograniczony.

zżyci z sobą, stanowić jakby jedną rodzinę, inaczej wyników nie będzie.
● Władze miasta zabiegają o finanse
na budowę nowego boiska.
● To wspaniały pomysł. Prawdziwe boisko treningowe z nawierzchnią ze sztucznego tworzywa, jakimi się cieszą od wielu
lat zawodnicy w większości krajów Europy to spełnienie marzeń. Jest też w planie
przebudowa trybun na stadionie. Drewniane ławeczki zostaną zastąpione wygodnymi krzesełkami. Kibice będą mogli czuć się komfortowo oglądając mecze „Pogoni”.
● Jakie najważniejsze punkty w planie pracy Zarządu Klubu?
● Nam zależy na tym, żeby zawodnicy
mieli gdzie trenować i żeby mieli na stadionie dobrą murawę. Jeździłem trochę
po różnych miejscowościach, widziałem
różne stadiony i muszę przyznać, że nasz
ma całkiem dobrą murawę. Jeśli w nią
jeszcze trochę zainwestujemy, nie będzie
powodów do narzekania. Mam nadzieję,
że uda się też doprowadzić budynek przy
stadionie do lepszego stanu, bo goście
przyjeżdżają na mecze i oceniają.
● Myślę, że Zarząd Klubu „Pogoń”
bardzo liczy na przychylność sponsorów.
● Bez nich nie byłoby nas. Głównym
sponsorem jest Browar Leżajsk. W drugiej kolejności jest miasto i BMF Polska.
Mam wrażenie, że zainteresowanie Klubem ze strony innych zakładów w mieście
jest małe. A dla nas każda pomoc, nawet
najmniejsza, jest wielką sprawą. Więc mam
osobistą prośbę o większe zaangażowanie
nawet małych firm. Mamy dużo miejsca
na reklamę, możemy ją umieścić na stadionie. W końcu ta drużyna reprezentuje
nasze miasto! Dostaje skrzydeł, gdy widzi, że zainteresowanie nią rośnie. Gdyby
doping kibiców nie był potrzebny zawodnikom, graliby przy pustych trybunach.
● Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka
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dzień za dniem
Wiosenne manewry
nad „Florydą”
11 kwietnia br. została zapoczątkowana przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wiosenna
akcja porządkowania tereny wokół zalewu „Floryda”.

mieszkańcom którzy wybiorą się na spacer w tamte okolice, chcemy również pozbyć się dzikich palenisk i zrobić jedno czy dwa miejsca gdzie takie
palenie ogniska będzie bezpieczne.
Coraz więcej ludzi zaczyna spacerować czy jeździć rowerem, a teren wokół zalewu jest wyśmienity na tego typu rekreację. Zostanie wprowadzony
zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi
wokół zalewu. Zauważono również mycie pojazdów na zalewie, takie czyny będą karane przez
służby mundurowe.
Pragnę podziękowań dyrektorom szkół, którzy wyrazili chęć, by uczniowie wzięli udział w tak
słusznej dla nas akcji porządkowej. Dziękuję
również nauczycielom, którzy przyszli z uczniami i wszystkim uczniom za wzorowe zachowanie
i oczyszczenie terenu wokół zalewu „Floryda”.

Turniej DART
1 marca br. w Kawiarni „KAMELEON” mającej swoją siedzibę w budynku Miejskiego Centrum Kultury odbył się Turniej DART o Puchar
Burmistrza Miasta Leżajska.

Wojciech Surma

Leśni siatkarze

W pierwszym etapie razem ze szkołami: SP nr 3
– klasa 5b z wychowawczynią Jolantą Sanecką,
uczniowie SP nr 2 z opiekunką Teresą DydackąJarek, uczniowie GM z opiekunami Anną Mroczką i Tomaszem Kisielewiczem. Wspólne porządki
to również wychowanie młodych ludzi, pokazanie
im, jak niewiele trzeba, by zachować wokół siebie
czystość i porządek.
W obrębie zalewu młodzież znajdowała przeróżne dziwne przedmioty: kawałki opon, żelastwa,
szmat i worków ze śmieciami które były wywiezione do lasu.
Wyprawa ta była również lekcją przyrody, można było spotkać wygrzewającego się do słońca zaskrońca, pływającą w zalewie żabę a uczniowie kl.
5b natknęli się na martwego puchacza. Uczniowie
z Gimnazjum z opiekunami podpatrywali wędkarzy,
którzy usilnie próbowali coś złowić. Gimnazjaliści
uporządkowali teren wokół źródełka klasztornego.
Rozlewiskiem bobrów oraz ścieżkę zdrowia zajęli
się uczniowie z SP nr 2.
Pogoda w tym dniu dopisała, więc na koniec pracy porządkowej młodzież zasiadła do konsumpcji
kanapek, apetyt dopisywał – w końcu była to praca na świeżym powietrzu.
W maju zostaną jeszcze wykopane pozostałości
po zniszczonych ławeczkach, a na ich miejsce zamontowane nowe siedziska wokół zalewu. Ławeczki mają służyć nie tylko wędkarzom tylko wszystkim

W sobotę, 26 kwietnia br. do Leżajska zjechali leśnicy z całego Podkarpacia, by walczyć w
VI Turnieju Piłki Siatkowej Leśników o Puchar
Przewodniczącego Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i
Drzewnictwa w Krośnie.
Już od wczesnych godzin porannych w Leżajsku „zazieleniło się” od leśnych mundurów. Do hali
Zespołu Szkół Technicznych przyjechało 14 zespołów siatkarskich reprezentujących nadleśnictwa
z naszego regionu. Licznie też pojawili się kibice,
zarówno miejscowi, jak i przyjezdni. Zespoły zostały rozlosowane do 4 grup i gra się rozpoczęła.
Wszystkie mecze były zacięte i stały na dobrym
poziomie, a co najważniejsze przebiegały w serdecznej, koleżeńskiej atmosferze. Z każdej grupy
awansował tylko jeden zespół.

(mak)

Medal Mistrzostw
Świata!

Nasi reprezentanci (Nadleśnictwo Leżajsk) wygrali swoją grupę, pokonując zespoły z Radymna,
Głogowa Młp. i Kańczugi. W półfinale przegraliśmy
jednak z Birczą, a o III miejsce po zażartym pojedynku również z Sieniawą.
Ostateczne wyniki Turnieju: I miejsce – Nadleśnictwo Bircza, II miejsce – Nadleśnictwo Oleszyce, III miejsce – Nadleśnictwo Sieniawa, IV miejsce – Nadleśnictwo Leżajsk. Zwycięzcy otrzymali
pamiątkowe puchary oraz dyplomy. Dodatkowe nagrody to tytuły: Miss Turnieju, Najstarszemu i Najmłodszemu uczestnikowi. Po zakończeniu wszyscy udali się do Pałacyku Myśliwskiego w Julinie,
gdzie nastąpiło podsumowanie imprezy przy muzyce i wojskowej grochówce.
Sponsorem głównym imprezy był Browar Leżajsk.
W ocenie uczestników Nadleśnictwo Leżajsk
jako organizator Turnieju spisało się bardzo dobrze. VI Turniej dobiegł końca, za rok leśnicy
z Podkarpacia spotkają się na kolejnych zawodach w Oleszycach.
Celem turnieju było krzewienie kultury fizycznej podnoszenie umiejętności siatkarskich oraz
integracja środowiska leśników i cele te zostały
w pełni osiągnięte.

(mm)
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W turnieju startowało 37 zawodników reprezentujących: Klub „Siódemka” z Rzeszowa, Klub
„Luna” z Rzeszowa, „Młode Wilki” z Mielca i Klub
„Kameleon” z Leżajska. Turniej został rozegrany systemem podwójne K.O – rozpiska na 64 zawodników (według regulaminu Polskiego Związku DART).
Wyniki Turnieju: I miejsce – Grzegorz Podgórski „Kameleon” Leżajsk, II miejsce – Grzegorz
Białek „Młode Wilki” Mielec, III miejsce – Aleksander Mieleszko „Kameleon” Leżajsk, IV miejsce – Wojciech Baran „Luna” Rzeszów, V miejsce
– Piotr Szwaja „Kameleon” Leżajsk.
Organizatorem Turnieju była Kawiarnia „Kameleon”, a sponsorami: Browar Leżajsk, Urząd
Miejski w Leżajsku oraz Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku.

To już kolejny rok startów i sukcesów reprezentanta HORTINO ZPOW Leżajsk Sp. o.o. – Ryszarda Drypsa.
Podczas Halowych Mistrzostw Świata LA Weteranów, które odbyły się w dniach 17–23 marca
br. w Clermont – Francja, zdobył brązowy medal
na dystansie 1500 m w swojej kategorii. Potwierdził tym samym przynależność do najlepszych biegaczy na świecie.
Ostatnim sprawdzianem przed mistrzostwami
świata były tegoroczne Halowe Mistrzostwa Polski
LA Weteranów w Grudziądzu, gdzie udowodnił, że
nie ma sobie równych w kraju. W biegu na 1000
m zdobył tytuł Mistrza Polski w swojej kategorii.
Nie miał również problemów z wygraniem kategorii w Ogólnopolskim Biegu Ulicznym na 6 km
w Chełmnie.
Gratulujemy sukcesów i życzymy wysokiej formy w najbliższych startach.

(ds)

sport

Turniej minisiatkarzy
W dniach 29–30 marca br. Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku oraz Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”
były organizatorami VIII Ogólnopolskiego Turnieju minisiatkówki chłopców o Puchar Burmistrza Miasta Leżajska.
Turniej rozgrywany w hali sportowej ZST w Leżajsku, którą bezpłatnie udostępnił dyrektor Mieczysław Sroka. Sędziowali społecznie: Wiktor Łuksik, Grzegorz Babiarz i Dariusz Babiarz, sędziowie
związkowi. W obsadzie sędziowskiej nie zabrakło Piotra Dudka, sędziego klasy międzynarodowej. Cały sekretariat zawodów, jak co roku, prowadził Krzysztof Urbański wraz ze Zbigniewem
Pudełkiewiczem.
Zespoły, biorące udział w turnieju, to drużyny
znane na mapie siatkówki w kraju, w kategoriach
młodzieżowych: UKS „Serbinów” Biała Podlaska
oraz UKS „Remis” Świdnik to reprezentanci woj. lubelskiego, Białystok reprezentował Podlasie, LKS
Bobowa z Małopolski, no i reprezentanci Podkarpacia: AKS Resovia Rzeszów, MZS Strzyżów, UKS
„Sobieski” Kańczuga oraz gospodarze UKS „Trójka” Leżajsk.
Zgodnie z zamysłem głównego inicjatora turnieju Jana Macha, nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku, zarazem opiekuna Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” i trenera, obsada nie była przypadkowa. Chodziło bowiem o zapewnienie wysokiego
poziomu siatkarskiego oraz o konfrontację z najlepszymi.
W sobotę, 29 marca br. po uroczystym otwarciu turnieju, którego dokonał zastępca Burmistrza
Miasta Leżajska Piotr Urban, spotkało się szesnaście zespołów czwórkowych, które zostały podzielone na dwie grupy eliminacyjne i systemem „każdy z każdym” rozpoczęły się rozgrywki grupowe.

Po pierwszym dniu rozgrywek na czele pierwszej
grupy uplasował się UKS „Trójka” przed Białymstokiem i Kańczugą, natomiast w grupie drugiej
najlepszym zespołem była Bobowa z Małopolski
przed Świdnikiem.
W drugim dniu turnieju przy głośnym dopingu
wspaniałych kibiców grano już o poszczególne
miejsca w turnieju systemem do dwóch wygranych setów. Zespół drugi Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Trójka” w składzie: Szymon Rzepko,
Łukasz Hanus, Artur Burek, Sebastian Domagała
oraz Marcin Karakuła po znakomitej grze w eliminacjach oraz po pokonaniu drużyny ze Świdnika
w półfinale spotkał się w finale z zespołem z Małopolski LKS Bobowa. Tym razem zwyciężył zespół
z Bobowej wygrywając z naszymi młodymi siatkarzami 2:0 w setach i puchar Burmistrza Leżajska
na 2008 rok. Natomiast nasz zespół w nagrodę
otrzymał srebrne medale i puchar za drugie miejsce w turnieju. Trzecie miejsce przypadło drużynie

ze Świdnika, na czwartym miejscu uplasowali się
zawodnicy z Białegostoku, na piątym drugi zespół
z Bobowej, a szóste miejsce zajęli siatkarze UKS
„Sobieski” Kańczuga. Pierwszy zespół UKS „Trójka” grający w składzie: D. Mazur, P. Uchman, Sz.
Szewc oraz M. Czarniecki i K. Urbanik zajął po bardzo dobrej grze VII miejsce.
Pozostałe zespoły zostały uhonorowane zostały dyplomami, natomiast nagrodę za najlepszego
atakującego zawodnika turnieju dostał Wojciech
Wiejaczka z Bobowej, najlepszym rozgrywającym
został uznany Bartosz Wójcik ze Świdnika, najwszechstronniejszym zawodnikiem został Łukasz
Hanus z Leżajska natomiast najmłodszym siatkarzem turnieju był Marcin Karakuła z Leżajska
(uczeń III klasy).
Miejsca zawodników Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Trójka”, wzbudzają nadzieję na powrót tradycji siatkarskich, z których kiedyś słynął
Leżajsk, świadczą o dobrej pracy trenerskiej nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku Jana Macha oraz potwierdzają, że w Szkole Podstawowej nr 3 dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań sportowych z dala od zagrożeń i patologii społecznych.
Turniej nie mógłby się odbyć na tak wysokim poziomie, gdyby nie zaangażowanie dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 3 Elżbiety Dmitrowskiej-Kaduk, wicedyrektor Małgorzaty Mach, uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 naszych absolwentów: D. Sierżęgi, O.
Franusa oraz P. Zygmunta, którzy pomagali sędziować zawody, oraz pomoc nauczycieli ZST w Leżajsku: A. Słomianego, P. Foryta, B. Jarka. Turniej został zorganizowany dzięki wsparciu i pomocy sponsorów: Urzędu Miejskiego w Leżajsku, Elektrociepłowni Nowa Sarzyna i Browaru Leżajsk.
Turniej przyczynił się do promocji miasta Leżajska, naszej młodzieży oraz pięknej dyscypliny
sportowej, z której kiedyś słynął Leżajsk.

(gm)
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zdrowie i uroda

Sałaty
Wiosna urzeka nas pastelowymi barwami
pierwszych kwiatów i zielenią liści. To sprawia, że chętnie sięgamy po nowalijki. Na straganach, stoiskach warzywniaków kuszą rzodkiewki, szczypiorek, cebulka i sałaty o różnych
kształtach i barwie liści.
Najbardziej znane to: sałata masłowa, lodowa,
a są jeszcze rukola, dębolistna, rzymska, roszponka, endywia i te o włosko brzmiących nazwach lollo rossa i lollo bionda.
Sałata masłowa jest odmianą głowiastą, ma
delikatne liście i łagodny smak. Sałata lodowa
ma kruche, jasnozielone liście zwinięte w zwartą
głowę i delikatny smak. Doskonale smakuje w połączeniu z innymi warzywami i owocami, można ją przechowywać w lodówce nawet kilkanaście dni. Sałata dębolistna ma postrzępione listki o zielonej lub czerwonej barwie i orzechowym
smaku. Najlepiej smakuje połączona z innymi sałatami, jest bardzo delikatna i nie można jej długo przechowywać. Sałata rzymska „arystokratka” wśród sałat. Ma wydłużone, mięsiste liście,
gładkie lub pomarszczone z widocznymi nerwami. Ciemnozielone lub żółtozielone tworzą luźną
główkę. Jest słodsza od masłowej i znacznie dłużej zachowuje świeżość. Można ją przechowywać
w lodówce nawet przez tydzień. Dobrze komponuje się z sosami na bazie majonezu. Sałata roszponka nazywana także zimową ponieważ odporna
jest na niskie temperatury. Ma drobne zaokrąglone ciemnozielone listki, kruche, delikatne ale wyraziste w smaku. Sałata lollo ma bardzo deko-

Kwitnące kosmetyki
Cały świat rozkwita i pachnie. Czas, żebyś rozkwitła i Ty. Tym bardziej, że pojawiło się mnóstwo
roślin, które mogą nadać Twojej cerze promienny blask i pozwolą odzyskać urodę po zimie.

racyjne kędzierzawe liście i subtelny orzechowy
smak. Uprawiana jest w odmianach: czerwonej
– lollo rossa i zielonej lollo bionda. Sałata rukola
spokrewniona z rzeżuchą i rzodkiewką, odnacza
się wyrazistym smakiem i zapachem, ma ciemnozielone wąskie długie, dość jędrne liście. Idealna
w połączeniu z orzechami, gruszkami, serami pleśniowymi i sosem vinaigrette . Można ją też dodawać do dań na ciepło, makaronu, pizzy, grzanek.
Endywia zwana szczerbakiem jest ciemnozielona
na zewnątrz i jasnożółta w środku. Ma wąskie mocno postrzępione wiotkie liście i wyraźną goryczkę
zwłaszcza w partii zielonej.
Mimo że sałata zawiera aż 93 proc. wody,
to spożywanie jej może przynieść organizmowi
wiele korzyści. Poprawia pracę wątroby, układu
trawiennego, korzystnie wpływa na układ krążenia. Ma działanie wzmacniające i oczyszczające
a pod względem zawartości żelaza sałata ustępuje
tylko szpinakowi i szczypiorkowi. Wartość odżywczą sałaty uzupełniają kwasy organiczne, błonnik,
enzymy i witaminy. Witamina C wzmacnia odporność, witamina E hamuje procesy starzenia się
skóry, witamina A dba o oczy i skórę, witamina B6
wpływa na system nerwowy. Sałata ma w 100g
tylko 15 kcal co jest ważne dla osób liczących kalorie. Udowodniono, że sałata jedzona regularnie
– zwłaszcza na kolację – (około ½ główki) działa
uspokajająco i nasennie.
Na wartość odżywcza sałaty wpływa sposób
przechowywania – najlepiej trzymać ją w specjalnej szufladzie lodówki do przechowywania warzyw.
Przed spożyciem konieczne jest jej dokładne płukanie, aby usunąć piasek, kurz, drobnoustroje, pozostałości środków ochrony roślin i nawozów.
Liście sałaty najlepiej dzielić palcami i od razu
polewać zaprawami czy sosami, aby uchronić witaminy przed zniszczeniem. Najczęściej sałatę podajemy jako dodatek do drugiego dania. Połączenie
jej z kawałkami tuńczyka, pieczonego mięsa, orzechami, pomidorami daje ciekawy efekt smakowy
i może stanowić danie obiadowe. Równie dobrze
smakuje z ziołami, koperkiem, oliwkami, szczypiorkiem, papryką, jajkami i krewetkami.
Z nadejściem maja rozpoczyna się czas ogrodowych spotkań, grillowania. Sałata to doskonały
dodatek do kiełbasek, mięs, szaszłyków. Wystar-

czy polać ją sosem przygotowanym z oleju, soku
z cytryny i np. ząbkiem roztartego czosnku, a doskonale uzupełni smakowo i kolorystycznie każde
przyjęcie ogrodowe.
Nowalijki w sosie jogurtowym
Składniki: Ogórek, pęczek rzodkiewek, 2 małe
główki sałaty np. rzymskiej i dębolistnej, bazylia
świeża lub suszona, szklanka jogurtu naturalnego, łyżka soku z cytryny, roztarty ząbek czosnku, sól, biały pieprz. Wykonanie: Ogórek umyć,
obrać zostawiając paseczki skórki i pokroić w plasterki. Rzodkiewki umyć i pokroić w krążki. Sałatę
opłukać, osuszyć, porwać na kawałki, dodać bazylię, wszystkie składniki wymieszać w salaterce.
Z jogurtu, soku z cytryny i czosnku, sporządzić
sos, przyprawić solą i pieprzem. Sałatę polać sosem i schłodzić.
Sałata z piersią indyka
Składniki: 2 filety z piersi indyka, główka sałaty
masłowej, pęczek rzodkiewki, rzodkiew soplowa,
cebula, sok z cytryny, 2 łyżki oleju, 4 łyżki oliwy, 4
łyżki bulionu warzywnego, gałązki natki pietruszki,
sól, pieprz. Wykonanie: Filety oprószyć solą i pieprzem, usmażyć z obu stron na oleju, wystudzić
i pokroić na podłużne kawałki. Sałatę umyć, osuszyć i porwać na kawałki. Rzodkiewki i rzodkiew
umyć i pokroić w krążki. Cebulę obrać i posiekać.
Sok z cytryny utrzeć ze szczyptą soli i pieprzu, wlać
bulion i oliwę dokładnie wymieszać i połączyć z posiekaną cebulą. Mięso wymieszać z sałatą rzodkiewką, rzodkwią, całość polać sosem i posypać
posiekaną pietruszką.
Roszponka z serem
Składniki: 2 pomidory, 2 jaja, sałata roszponka, 15 dkg sera żółtego, 1 czerwona papryka, kilka czarnych oliwek, rozmaryn, szczypiorek, sól,
pieprz, 2 łyżki oliwy z oliwek. Wykonanie: Jaja
ugotować na twardo, ostudzić, obrać ze skorupki, pokroić w plasterki, pomidory umyć pokroić na ćwiartki, sałatę opłukać, osuszyć i porwać
na kawałki, paprykę umyć i pokroić w kostkę, ser
zetrzeć na grubej tarce, oliwki osączyć z zalewy, szczypiorek dokładnie opłukać i drobno posiekać. Wszystkie składniki wymieszać, oprószyć
solą, pieprzem i skropić oliwą, posypać listkami
rozmarynu.

i nakładaj ją na twarz na 10 minut. Resztę płynu
możesz wlać do kąpieli.

go na 5 minut do gorącej wody w wannie. Po kąpieli spłucz skórę pod prysznicem i wklep w nią
balsam albo przygotowaną przez siebie oliwkę.
Bławatkowa kąpiel działa przeciwzapalnie, łagodzi podrażnienia skóry.

Maseczka z czarnego bzu
i rumianku
Wymieszaj po garści suszonych kwiatów bzu
i rumianku. Zalej 1/2 szklanki wrzątku i rozgnieć
na papkę. Ciepłą (ale nie gorącą!) zawiń w gazę
i nałóż na czystą twarz. Po 20 minutach umyj skórę i wklep krem. Ten zabieg zmiękcza i wygładza
cerę.

Tonik z czarnego bzu
Szklankę kwiatów zalej litrem wrzącej wody
(najlepiej źródlanej) i wystudź. Rano i wieczorem przecieraj naparem skłonną do stanów zapalnych cerę. Dodany do kąpieli – łagodzi napięcia uspokaja, odpręża.

Nalewka rumiankowa
Garść ususzonych kwiatów zalej 200 g 40-procentowego alkoholu i w zamkniętym słoiku odstaw w ciepłe miejsce na dwa tygodnie. Od czasu do czasu wstrząśnij. Potem aromatyczny płyn
przelej przez filtr do kawy i przechowuj w ciemnej butelce. Smaruj nim wypryski, krosty, miejsca
po ukłuciach owadów.

Kompresy ze stokrotki
Garść suszonych kwiatów zalej dwiema szklankami wrzątku i po 15 minutach przecedź przez
drobne sitko. Jeżeli masz tłustą cerę, mocz w naparze bawełnianą lub zrobioną z gazy ściereczkę

Bławatkowa sól do kąpieli
Dwie garście suszonych kwiatów wymieszaj
z 1 kg soli morskiej (kupisz ją w sklepie z kosmetykami lub „Natura”) i odstaw na tydzień. Potem
wypełnij mieszanką bawełniany woreczek i włóż
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Delikatna oliwka rumiankowa
Garść suszonych kwiatów zalej 3/4 szklanki oliwy z oliwek. Słoik zamknij i odstaw na 20 dni. Potem odcedź oliwę, mocno wyciskając zioła, przefiltruj ją przez gazę. Otrzymasz w ten sposób pachnący, złoty olejek, którym po kąpieli warto smarować skórę – zwłaszcza chropowatą, spękaną
czy podrażnioną. Może Ci posłużyć także do masażu obolałych stóp oraz nacierania (przed myciem) włosów suchych, z łupieżem.
Płukanka do włosów
z pierwiosnki lekarskiej
Dwie garście świeżych kwiatów zalej litrem
wrzątku, wystudź i przecedź. W naparze płucz
włosy (po umyciu) – staną się miękkie i nabiorą
delikatnego połysku. Możesz też myć nim zanieczyszczoną przetłuszczającą się cerę o rozszerzonych porach, gdyż ma właściwości oczyszczające i ściągające.

szachy

Kupujemy
rower
Warto przemyśleć ten zakup i nie kierować się wyłącznie kolorystyką, hamulcami tarczowymi. Po pierwsze dla
kogo – dziewczynka czy chłopiec, mężczyzna czy kobieta? Dla jakiej sylwetki? Do jakiej jazdy? Ile przeznaczamy
pieniędzy na zakup roweru i obowiązkowo kasku?
Każdy by chciał, żeby ten rower posłużył jak najdłużej. Ale jeśli kupujemy go dla
dzieci, musimy się liczyć z tym, że szybko
z niego wyrosną. W niektórych przypadkach piąto czy szósto lasista nie wsiądzie
na taki rower „komunijny” i musimy kupić
większy. Ale nie polecam kupowania rowerów na zapas.
Zakup powinien być przemyślany. W dobrym sklepie rowerowym sprzedawca doradzi nam, jaki wybrać rozmiar roweru (a
właściwie ramy). Poniżej zamieszczamy
parę porad, jak samemu ustalić, czy wybrany rower jest odpowiedni dla nas.
Generalna zasada – musi nam się dobrze siedzieć na rowerze. Sylwetka, którą przyjmiemy powinna być wygodna. Pamiętajmy, że w droższych modelach roweru są montowane stery kierownicy typu
A-head, które nie mają możliwości regulacji wysokości! Wsiadamy na rower, opieramy piętę jednej nogi na pedale, który znajduje się na dole. Noga musi być wyprostowana w kolanie. Jeżeli tak nie jest, możemy to wyregulować wysokością siodełka.
Jeśli natomiast to się nie uda – rama ma
zły rozmiar – musimy wybrać inną. Stajemy okrakiem nad ramą, przed siodełkiem. Górna rura ramy powinna znajdować się 2–7 cm poniżej krocza. Możemy
wyliczyć długość nogi – stojąc w butach
o cienkiej podeszwie, mierzymy długość
po wewnętrznej stronie od ziemi do krocza. Od tego wymiaru odejmujemy 33–38
cm. Uzyskany wynik jest wymiarem ramy.
(odległość od środka mechanizmu korbowego do środka górnej rury).
Dopasowanie roweru – ergonomia.
Wyboru roweru dokonujemy, uwzględniając rozmaite czynniki: klasę, cenę, materiał, z którego został wykonany, zastosowane komponenty, a także rozmiar i geometrię ramy, długość wspornika kierownicy oraz korb, czyli parametry ergonomiczne.
Rama – najważniejsza część w rowerze – element zasadniczy, najdroższy i wpływający na „osobowość”. Dobry osprzęt (przerzutki, hamulce i reszta) jest wskazany, lecz można go zastępować nowym i podnosić jego klasę w miarę przypływów gotówki. Zakup
nowej ramy stanowi zaś poważny wydatek, a co gorsza, posiadany osprzęt
nie zawsze musi pasować (technicznie,
a nie tylko pod względem estetycznym)
do nowej ramy. Plagą jest brak standaryzacji, o czym należy pamiętać przy zakupie części.

Geometria ramy to zestaw kątów i długości poszczególnych rur, parametry decydujące o zachowaniu i przeznaczeniu
roweru. W większości współczesnych rowerów górskich szyjka ramy jest nachylona pod kątem 71–71,5°, rura podsiodłowa
zaś – 71–74°. W rowerach trekkingowych
szyjka ramy znajduje się pod kątem 70–
–70,5°, a rura podsiodłowa ok. 72°, co zapewnia stabilność w różnym terenie i podczas jazdy z obciążeniem. W rowerach
szosowych stosuje się znacznie ostrzejsze, bardziej spionowane kąty, zapewniające zrywność i zwrotność większą niż
w rowerach górskich, a tym bardziej trekkingowych. Tak więc szyjka ramy w wyścigówce szosowej jest nachylona pod
kątem ok. 73°, podobnie (+/-1°) jak rura
podsiodłowa. Kąt nachylenia szyjki ramy
i wyprzedzenie (podgięcie) widelca zależą od siebie i wpływają na sterowność
roweru. W wypadku zakupu roweru z widelcem sztywnym, trzeba się dowiedzieć,
czy geometrię ramy dostosowano do zamontowania teleskopów, gdybyśmy kiedyś chcieli zamienić go na widelec amortyzowany.
Rozmiar. Przystępując do kupna roweru, należy pamiętać, jakiego rozmiaru
rama będzie dla nas wskazana. Wymiary
ram określa się w milimetrach, centymetrach i calach. Zazwyczaj w rowerach szosowych i turystycznych wysokość ramy
mierzy się w milimetrach (550, 590) lub
w centymetrach (55, 59), w górskich zaś
– w centymetrach i calach. Niektóre firmy
podają rozmiary swoich rowerów szosowych w calach, a są i takie, które rozmiary ram rowerów górskich podają w milimetrach. Rozmiar, o którym mowa, to wysokość rury podsiodłowej ramy mierzona
od środka osi mechanizmu korbowego
do środka rury górnej ramy, tam, gdzie
krzyżuje się ona z rurą podsiodłowa. Należy także wziąć pod uwagę, że ostatnio
część firm wprowadziło wymiarowanie
S/M/L, czyli małe/średnie/duże. Stosowane jest ono w niektórych modelach rowerów górskich, jak i Compact Road, kompaktowych szosowych.
Praktyczne pomiary. Uważa się,
że w rowerach górskich ramy powinny
być „za małe”. Nie w tym problem – rura
podsiodłowa roweru górskiego jest rzeczywiście krótsza niż w szosowym przeznaczonym dla takiego samego użytkownika. Wynika to z tego, iż rower górski
musi mieć większy prześwit korbowy, jak
i górną rurę ramy na niższym poziomie
niż w analogicznym rowerze szosowym.
Prześwit korbowy w „góralu” powinien być
duży, aby w czasie jazdy w terenie pedały
nie zawadzały o pnie i skały, umożliwiały
jazdę w skos stoku oraz aby nie wykonać
na opuszczonej korbie tzw. cyrkla. Charakterystyczne sylwetki można zauważyć
u osób poruszających się na rowerach
szosowych czyli nisko – tak by zminimalizować opór powietrza, natomiast w pozostałej części rowerów sylwetka jest bardziej wyprostowana, na co pozwala odległość siodełka od osi kierownicy. W rowerach górskich można zauważyć jazdę
praktycznie na stojąco.
Nie zapominajmy o bezpieczeństwie:
po pierwsze zasady poruszania się, stan
techniczny no i kask, który może uratować nas od przykrych sytuacji.
Udanych zakupów i miłych wrażeń
z jazdy.

Witam w naszym kąciku szachowym.
1 czerwca br. będzie okazją do uczestnictwa w VI Ogólnopolskim Turnieju
Szachowym o Puchar Burmistrza Miasta Leżajska pod Honorowym Patronatem Starosty Leżajskiego dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Turniej ten odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 1
w Leżajsku. Zadania szachowe niech
będą formą treningu. Powodzenia!!!
Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe)

Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego
wydania BM
Zad. 1 Hh7+, Wh7, f7 – mat, zad. 2 f4+,
K:f4, Wd3 – mat, zad. 3 Sa3+, Kd6, Sb5
– mat, zad. 4 We5+, Kd6, c5 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz

25

na ryby

Zarybienia
2 kwietnia br. zbiornik „Floryda” został zarybiony karpiem w ilości 250 kg. Dzień wcześniej zarybiono rzekę San sandaczem. Okręg ma od ubiegłego roku nowy samochód
do prowadzenia akcji zarybieniowych, wyspecjalizowany do przewożenia ryb.

kim poprzedni właściciel. Po każdym spacerze zabieramy części tych śmieci, było
w nich m.in. 9 baterii, słoiki, butelki PET
– a wszystko to można posegregować.
Trudno zrozumieć intencje takiego człowieka, który zadaje sobie trud wywiezienia do lasu czegoś, co mógłby w przynajmniej 10 miejscach naszego miasta
spokojnie wrzucić do pojemników przeznaczonych na segregowane śmieci.

Glinniki
W dniach 4, 11, 12 kwietnia porządkowaliśmy zbiornik Glinniki. Dla tego
miejsca poświęciliśmy sporo innych dni,
na załatwianie spraw związanych z Glinnikami, szczególnie kol. Gorzkiewicz. Więcej informacji można znaleźć na naszej
stronie internetowej.

Śmieci
Nad zbiornikiem było makabrycznie
brudno, dlatego 3 kwietnia po południu
posprzątaliśmy brzegi „Florydy”. Biorąc
pod uwagę krótki czas od ogłoszenia
do sprzątania, 15 osób biorących udział
w tym sprzątaniu to sukces. W akcji wzięli udział wędkarze będący w tym czasie
nad zbiornikiem: Łukasz Pieczonka, Marcin Dąbek (no prawie wędkarz), Marian
Nowak, Piotr Patan, Jerzy Frączek, Andrzej Wilk, którym bardzo dziękuje w tym
miejscu, za pomoc oraz osoby które zareagowały na sms i informację w Internecie: Andrzej Karcz, Paweł Gdula. Zdzisław Gdula Paweł Burek, Oktawian Kycia, Henryk Ożga, Wojciech Kulpa, Piotr
Dąbrowski, piętnastą osobą byłem oczywiście ja.
W ciągu godziny zebraliśmy 20 worków 120 litrowych śmieci, zostaną one
uprzątnięte przez MZK Leżajsk. Ponadto
dyrektor MOSIR Leżajsk Wojciech Surma
w rozmowie z prezesem Gorzkiewiczem
zobowiązał się do posprzątania lasu otaczającego Florydę przy pomocy uczniów
leżajskich szkół. Z tego co wiem tak się
stało.
Wszystkim biorącym udział w tej akcji oraz wszystkim, którzy ewentualnie
nam pomogą w przyszłości życzę bardzo udanych połowów od tego momentu. Mam szczerą nadzieję, ze to życzenie się spełni.

Przy okazji. W ubiegłym roku mieszkańcy Podzwierzyńca sprzątali tzw. Borek,
jak to zwykle bywa niektórzy tego nie szanują. W wielu miejscach pojawiają się kolejne śmieci, oto jeden bardzo charakterystyczny śmieć:

DNI
LEŻAJSKA

Może ktoś rozpozna ten zegar, produkcji radzieckiej o nazwie MAJAK? Wygląda
jak wielka kryształowa popielniczka z zegarem w środku. Liczę, że przede wszyst-

Jak zwykle będziemy organizować
zawody wędkarskie: rano dla dorosłym
po południu dla dzieci i młodzieży. Zawody w kategoriach: do 10 lat, 11–14 lat
i nowość 14–18 lat. Ponieważ przepisy
w Polsce mówią, że osoba która ukończyła 14 lat, musi mieć kartę wędkarską,
kto jej nie ma, a ukończył 14 lat do czasu zawodów, może umówić się poprzez
naszego skarbnika na egzamin na kartę
wędkarską. Od tych uczestników zawodów nie będziemy wymagali opłat za wędkowanie, jedynie okazania karty wędkarkskiej. Również pozostałe zawody, które
będą organizowane w tym roku dla dzieci i młodzieży będą organizowane w formule 3 kategorii. Warto, więc zdać egzamin i uzyskać kartę wędkarską. W ciągu
roku organizujemy 3–4 takie zawody, więc
jest okazja by posmakować wędkarstwa
bez dodatkowych opłat.
Szczegóły pojawią się na naszej stronie
internetowej: www.pzw.org.pl/1295

Wodom Cześć
Stanisław „Esox” Mączka
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redakcyjne: Piotr Urban, Eugeniusz Mazur, Daniel Zając, Barbara Woś-Lisiecka (red. nacz.), Alicja Wnuk, Celina Turosz, Janusz Berestka, Grzegorz Korasadowicz.
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Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk dozwolony z podaniem źródła. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, zmiany tytułów. Za treść
reklam nie bierze odpowiedzialności. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

26

27

sezon 2007/2008

MZKS
POGOŃ LEŻAJSK

Zarząd Klubu:
Andreas Wielosinski – prezes Zarządu
Piotr Kozłowicz – wiceprezes ds. sportowych
Henryk Stawarski – wiceprezes ds. organizacyjnych
Członkowie: Alicja Wołek, Janusz Dąbek, Janusz Berestka

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. Trampkarze starsi T-6 – Podkarpacka Liga – trener Zbigniew Mazurkiewicz
5. Trampkarze młodsi T-7 – Podkarpacka Liga – trener Tomasz Kisielewicz
6. Młodzicy starsi T-8 – Podkarpacka Liga – trener Tomasz Szmuc

Drużyny Pogoni Leżajsk

Pierwsza drużyna Pogoni. Od lewej stoją: Andreas Wielosinski – prezes Zarządu Klubu, Jerzy Daniło – trener, Łukasz Rogala, Dawid Herdyna, Krystian Pietrycha, Grzegorz
Nalepa, Adrian Rauza, Krzysztof Myćka, Sebastian Padiasek, Andrzej Błotni, Tomasz Warzocha. Klęczą od lewej: Arkadiusz Kaszowski, Piotr Krawczyk, Daniel Serafin, Marcin
Szmuc, Arkadiusz Gosa, Sławomir Dejnaka, Jacek Bujniak, Paweł Rudziński, Mateusz Beńko.

Główny
sponsor
Klubu

Przemienienie
Pańskie
Wśród eksponatów stałej wystawy muzealnej, ilustrującej ważniejsze tematy religijne i dotyczącej
staropolskich kontekstów kulturowych, znajduje się
XVIII-wieczny obraz olejny malowany na płótnie, ukazujący scenę Przemienienia Pańskiego.
Kompozycja obrazu jest dwustrefowa. Pośrodku sceny niebiańskiej widnieje Chrystus odziany białą tuniką i czerwonym płaszczem w towarzystwie dwóch siedzących mężczyzn: Mojżesza z lewej i Eliasza z prawej strony.
Głowę Zbawiciela zdobią długie jasne włosy, jakby
rozwiane nagłym powiewem wiatru, opadające na plecy i ramiona. Delikatną twarz,
pełną zadumy i skupienia, charakteryzuje jasne wysokie czoło, oczy przenikliwie
zapatrzone w dal, wąski i prosty nos, lekko przymknięte usta oraz przystrzyżony
zarost wąsów i brody. Fałdy tuniki i płaszcza, wydobyte subtelnym światłocieniem,
podkreślają kształty ramion opadających
ku dołowi oraz bioder przewiązanych cienkim paskiem.
Mojżesz widoczny jest z profilu. Jego
głowę pokrywają niemal rozczochrane,
ciemne, niezbyt długie włosy, z który wystrzeliwują ku niebu dwie smugi jasnych
promieni, twarz pokryta bujnym zarostem
przemawia ekspresyjnością swoich rysów.
Sylwetkę Proroka wyróżnia gruby płaszcz
koloru jasnobrązowego, ciemnozielona tunika widoczna fragmentarycznie w partii ramion oraz dwie tablice z wypisanymi przykazaniami Dekalogu. Eliasz, nieco młodszy, ubrany jest w czerwoną tunikę i zielony płaszcz. Ma znacznie krótsze i rzadsze włosy oraz twarz okoloną przystrzyżonym ciemnym zarostem. Prawą otwartą dłoń wznosi ku górze, a wyprostowany
palec wskazujący kieruje ku niebu. Lewa
jego dłoń spoczywa na księdze, wspartej
na kolanie lewej podkurczonej nogi.
Pod sceną niebiańską rozpościera się
rozległy pejzaż z widniejącymi w oddali, okrytymi mgłą skalistymi górami, dolinami i jeziorami. Na pierwszym planie, sprawiającym wrażenie niewielkiego skrawka wysokiego wzniesienia,
klęczą zwróceni ku sobie trzej Apostołowie. Najstarszy z nich,
Piotr, widoczny z lewej, ma na sobie niebieską tunikę i brązowy
płaszcz oraz krótkie siwiejące włosy, wąsy i brodę. Jego twarz
uniesiona ku górze, szeroko otwarte oczy wpatrzone w dal, a także ramiona i dłonie uniesione i lekko rozwarte wyrażają stan
trwogi. Młodzieńczy Jan w zielonej tunice i różowym płaszczu
klęczy po drugiej stronie. Ma długie, jasne i rozpuszczone włosy, opadające ku dołowi oraz dłonie złożone w geście modlitwy.
Na jego twarzy, skierowanej ku ziemi, maluje się stan modlitewnej zadumy. Jakub, ukazany pośrodku z długimi jasnymi włosami, ma na sobie czerwoną tunikę i żółty płaszcz. Jego twarz
okolona zarostem oraz dłonie z kurczowo splecionymi palcami,
odzwierciedlają stan przerażenia.
O Przemienieniu Pańskim piszą synoptycy (Mt 17, 1–9); Mk
9, 1–8; Łk 9, 28–36) i św. Piotr (2 P 1, 16–18). Cud ten wydarzył się „po sześciu dniach” czy też „w osiem dni” po uroczystym
wyznaniu Księcia Apostołów w okolicach Cezarei Filipowej: „Ty
jesteś mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt 16, 13–20; Mk 8, 27–
30; Łk 9, 18–21). Relacja najdłuższa według św. Łukasza informuje, że Jezus „wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł
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na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się
odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni
w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni.
Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim. Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: »Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza«.
Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się
obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy (tamci) weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: »To jest Syn mój Wybrany, Jego słuchajcie«. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam.
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli” (Łk 9, 28–36).
W Ewangelii Mateuszowej i według św. Marka odnajdujemy
wiadomość o górze osobnej i wysokiej, o twarzy Chrystusa jaśniejącej „jak słońce, a także o odzieniu, które „stało się białe jak
światło” (Mt 17, 2; Mk 9, 1–2), takie, „jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła” (Mk 9, 2). Św. Mateusz wspomina, że gdy
Apostołowie „schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: »Nie
opowiadajcie nikomu o tym, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie«” (Mt 17, 9), zaś św. Piotra wyznaje: „I słyszeliśmy, jak ten
głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze
świętej” (2 P 1, 18).
W Starym Testamencie istniało przekonanie, że Bóg
ukazuje się w obłoku (Wj 40, 34; 1 Sm 8, 11). Nie dziwi więc, że cud Przemienienia Pańskiego zaistniał w podobnych okolicznościach. Obłok
okrył Chrystusa, Mojżesza i Eliasza, a Głos
Boży z obłoku utwierdził uczniów w przekonaniu o prawdziwości objawienia. Wydarzenie to odegrało wielką rolę w kontekście zapowiedzi Chrystusa, dotyczących
Jego Mękę i śmierci, na które uczniowie reagowali z trwogą. Świadczy o tym postawa
Piotra, który wziął Jezusa „na bok i począł
robić Mu wyrzuty: »Panie, niech Cię Bóg
broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie«.
Jezus, odpowiedział Piotrowi na to bardzo
surowo: »Zejdź mi z oczu, Szatanie! Jesteś
mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże,
ale o tym co ludzkie«” (Mt 16, 22). Uczniowie, pełni lęku o własny los, nie brali pod
uwagę tak wstrząsającej perspektywy. Dlatego Chrystus, chcąc by Mu uwierzyli, przemienił się na ich oczach. Obecność Eliasza i Mojżesza podczas cudu miała przypomnieć proroctwa, które zapowiadały Mesjasza jako Odkupiciela rodzaju ludzkiego.
Słowo „przemienienie”, zastosowane przez
Ewangelistów, oznacza zjawisko zewnętrzne. Warto jednak wiedzieć, że metemorfothy zaczerpnięte z języka greckiego oznacza istotę zjawiska, a zastosowane w odniesieniu do Przemienienia Pańskiego tłumaczy, że na Górze Tabor Chrystus okazał
się tym, kim jest w swojej naturze i istocie,
to znaczy Synem Bożym.
Św. Cyryl Jerozolimski (zm. 387), a następnie św. Hieronim
(zm. Ok. 420), sądzili, że cud Przemienienia Pańskiego miał
miejsce na Górze Tabor. Za nimi pogląd ten przyjęła tradycja. Tabor leży w dolinie rzeki Ezdrelon, ma kształt wielkiej kopy i wznosi się 562 m nad poziom morza. Już w starożytności uważana
była za górę świętą. Z jej wierzchołka roztacza się piękny widok na okoliczne miasta Galilei i Samarii, na Jezioro Tyberiadzkie i Jordan. Jeden z pielgrzymów z Piacenza w 570 r. napisał,
że widział tam bazylikę pod nazwą „Trzech namiotów”. Niejaki
Arnulf w 670 r. wspomina mnichów, zamieszkujących to miejsce. Pewien dokument z X w. podaje, że na Górze Tabor funkcjonowało biskupstwo. Za czasów wojen krzyżowych przybyli
tam benedyktyni, którzy powiększyli i upiększyli sanktuarium.
W 1263 r. sułtan turecki, Bibars, zdobył Tabor i zniszczył jej budowle. Dziś można tam zobaczyć ruiny twierdzy po Saracenach
oraz Bazylikę Przemienienia wzniesioną przez franciszkanów
w 1924 r., kaplicę „Zejścia z Góry”, prawosławny kościół Eliasza
i „Grotę Melchizedeka”. U stóp góry znajdują się ruiny kościoła, wystawione na pamiątkę, że Chrystus na tym miejscu uwolnił chłopca od opętania.

dr O. Efrem Obruśnik
Fot. Brat Walter

