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Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku

Cena: 1,50 zł

W numerze:
• Inwestycje w mieście
• Śmieci – problem gmin
• Netkom rozwija produkcję
• Minął rok
• Sesja Rady Miejskiej
– absolutorium
dla Bur mistrza
• Walne zebranie TMZL
• Ter minarz rozgr ywek
„Pogoni” Leżajsk

Wiosennych, słonecznych, kwitnących,
pełnych rodzinnego ciepła
i życzliwości wobec wszystkich ludzi
Świąt Wielkanocnych

życzą
Mieszkańcom Leżajska
Rada Miejska i Burmistrz Leżajska


dzień za dniem
Pomysł na przeprowadzenie takiej licytacji zaproponował sam dyrektor Browaru M. Dietvorst,
który przywiózł taki zwyczaj z Holandii. Tam, to normalne, że managerowie wielkich i małych firm dzielą się zgromadzonymi od kontrahentów czy gości
prezentami.
Pracownicy Browaru byli zaskoczeni pomysłem,
ale bardzo im się spodobał cel, na który chcieli przeznaczyć zdobyte w ten sposób pieniądze.
Oprócz oficjalnych darowizn, jakie co miesiąc płyną z konta Browaru do potrzebujących, był to niewątpliwie osobisty ich wkład w działalność charytatywną na terenie miasta.
– Pod koniec tego roku planujemy również
w podobny sposób pomóc tym, do których los się
nie uśmiechnął – powiedziała nam Alicja Wołek
szef promocji leżajskiego Browaru.

(aw)

Chrystus połamany

W ramach przedświątecznych rekolekcji
w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku przygotowany został spektakl oparty na książce Ramona Cue Romano S.J. pt. „Mój Chrystus połamany”.
Za podjęcie inicjatywy i realizację odpowiada
uczeń Liceum Ogólnokształcącego – Mateusz
Odachowski, który przy współpracy ks. Grzegorza Jakubika i katechetki Doroty Klimczak podjął
się wielkiego dzieła ewangelizacji przez sztukę.
Młodzi aktorzy – gimnazjaliści i licealiści, zmierzyli się na deskach scenicznych z bardzo trudnym,
przeładowanym emocjami i metaforami tekstem.
Pokazali swoim kolegom zgromadzonym na widowni jak wiele zależy od życia pojedynczego człowieka. Chrystus przemawia w życiu każdego z nas
i zachęca do tego, byśmy pomagali w niesieniu
krzyża ludziom biednym, strapionym i doświadczonym przez los.
Pomocy przy realizacji przedstawienia udzielił Ryszard Węglarz – odpowiedzialny za światło, Damian Dec – nagłośnienie, a w przygotowaniu scenografii pomocna okazała się ręka plastyka
– Jolanty Kędzierskiej.

Byłam wolontariuszką
WOŚP...
13 stycznia 2008 roku odbył się XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Ja po raz pierwszy byłam wolontariuszką Orkiestry, bo jestem dopiero w I klasie. Zbierałam
pieniądze razem z Moniką Szostek z klasy IIa
z mojej szkoły (SP nr 3) i Adasiem Niedźwiedzkim z klasy I SP nr 1.

Agnieszka Margas

Dar serca

12 lutego br. dyrektor Browaru w Leżajsku
Mattheus Dietvorst przekazał 2000 złotych na
rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku.
Pieniądze pochodzą z licytacji, która odbyła się
podczas świątecznego spotkania kadry managerskiej Browaru. Licytowano wszystkie prezenty, które managerowie otrzymali w ciągu całego ubiegłego roku. Wśród tych przedmiotów były zarówno
ozdoby świąteczne, kalendarze, przybory do pisania oraz różne gadżety reklamowe.



Nasz punkt był przed małym kościołem w Leżajsku. Ludzie chętnie wrzucali nam pieniążki do puszek. Każdy dostawał od nas czerwone
serduszko. Nasze puszki zawiozłyśmy do Sztabu Orkiestry do Domu Kultury, a tam dorośli dokładnie policzyli wszystkie pieniążki, które w nich
były. Całe szczęście, bo ja nie poradziłabym sobie z takim liczeniem... Okazało się, że uzbierałam aż 120 zł!
A inni wolontariusze mieli jeszcze więcej, ale oni
są starsi, to mogli udźwignąć o wiele cięższą puszkę. Wszystkich wolontariuszy było bardzo, bardzo
dużo, wszędzie można ich było spotkać.
W naszej szkole odbyła się z okazji XVI Finału
dyskoteka i loteria fantowa. Dyskoteka była bardzo
fajna, ale najlepsza była loteria. Każdy los wygrywał, więc nic dziwnego, że aby go kupić, ustawiła się ogromna kolejka chętnych. Martwiłam się,
czy dla mnie wystarczy. Na szczęście nie zabrakło,
ale wszystkie losy zostały bardzo szybko sprzedane. Niektórzy wygrywali kolczyki, piłki, puzzle, gry
komputerowe, inni pamiętniki, okulary i zabawki.
Najbardziej jednak byli zadowoleni ci, którzy wylosowali spacer z psem pana Peszko. To nasz pan
od angielskiego i bardzo go lubimy. Ja niestety

tego nie wylosowałam, ale i tak podobał mi się
mój fant.
Nasza szkoła zebrała dla Orkiestry 700 zł. Dla
mnie bycie wolontariuszem Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy było prawdziwą przygodą.
Cieszę się, że przez to mogłam pomóc chorym
dzieciom. W przyszłym roku też będę zbierać pieniążki dla Wielkiej Orkiestry.

Ania Rejman kl. Ib, SP nr 3
● ● ●

Organizatorzy Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy informują, że ostateczny wynik tegorocznej zbiórki zamknął się kwotą 47 159,84
złotych.
Jednocześnie wyrażają ubolewanie, że w poprzednim numerze „BM” został pominięty jeden
ze sponsorów loterii fantowej – myjnia „Merlin” z Leżajska, której przy tej okazji serdecznie dziękują za wsparcie.

Edukacja przez ruch

W pierwszym tygodniu marca, na powitanie
wiosny, w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku
odbył się kurs pt.: „Wiosna tuż, tuż” – dla nauczycieli nauczania zintegrowanego szkół i przedszkoli
gminy Leżajsk. Na kursie nauczyciele z Leżajska,
Wierzawic, Grodziska, Laszczyn, Kuryłówki, Giedlarowej, Starego Miasta poznawali ciekawe ćwiczenia plastyczne, muzyczne, ruchowe, które wykorzystają podczas zajęć z dziećmi w swoich placówkach. Wszystkie ćwiczenia oparte były na programie „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej.

„Edukacja przez ruch” – to system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu. Człowiek rusza się, a więc przez ruch uaktywnia zmysły, dzięki którym poznaje otaczający go świat. Nauczyciele wiedzą, iż do prawidłowego rozwoju dziecka trzeba zaangażować wszystkie zmysły. Stąd
w ćwiczeniach z zakresu kinezjologii edukacyjnej
spójność – dzieci jednocześnie patrzą, słuchają,
kreślą, chodzą, dotykają. To właśnie ruch zapewnia zintegrowany sposób uczenia się organizmu,
wzmacnia koncentrację bo dotlenia mózg, nie ma
możliwości aby w momencie ruchu nie pracowały
zmysły. Podczas zajęć ruch powinien być zaplanowany, rytmiczny, dopełniony muzyką lub z niej
wyprowadzony.
W czasie kursu w szkole Podstawowej nr 3
w Leżajsku powstały piękne prace plastyczne o tematyce wiosennej i świątecznej, a już następnego dnia panie uczestniczące w warsztatach wykonywały podobne ze swoimi uczniami w szkołach
i przedszkolach. Zachęcamy nauczycieli do udziału w podobnych zajęciach, które pomogą dzieciom
w rozwijaniu ich zdolności, wyrównają deficyty, zachęcają do tworzenia i odbioru sztuki.

(ef)

„Cantiamo”
Po raz dziesiąty I miejsce w województwie otrzymał chór „Cantiamo”
z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku.
Chór „Cantiamo” godnie reprezentował swą szkołę i miasto w Konkursie
Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży
w Rzeszowie.
Utrzymanie się na pierwszym miejscu
w województwie przez całe dziesięciolecie świadczy nie tylko o talentach śpiewaczych wśród młodzieży leżajskiej, ale też
o wielkim samozaparciu i pracy zarówno członków chóru „Cantiamo”, jak i jego
dyrygentki Barbary Kuczek. Często także w wolne od codziennych zajęć soboty. Wysiłek procentuje.

(bk)

Wielkanocne
tradycje

Niedziela Palmowa zwana „Wierzbną” lub „Kwietną” już za nami. W słowiańskiej tradycji przystrajanie „rozliściałych” gałązek wierzby, leszczyny gałązkami cisu, jałowca i kolorowymi wstążkami zbiega się z świętem
wiosny obchodzonym koło równonocy wiosennej.
W poszczególnych regionach Polski
palmy sporządza się z różnych roślin i gałązek, ale zgodnie z staropolskimi wierzeniami powinny zawierać gałązkę leszczyny, wierzby, cisu, sosny lub jałowca i winorośli. Topola lub osika były niedozwolone.
Według legendy po śmierci Jezusa cała
przyroda pogrążona była w żalu.
Sosna na znak żałoby przybrała ciemny
kolor, wierzba zwiesiła swe gałęzie ku ziemi, winorośli pociemniały jagody, a cis postanowił żyć tylko na cmentarzu. Jedynie
topola pozostała nie wzruszona i nie chciała się zmienić. Za tę nieczułość została
skazana na wieczne drżenie liści.
Starosłowiańska tradycja uznawała wierzbowe gałązki za narzędzie magicznych zabiegów mających zapewnić
zdrowie, płodność i bogactwo. Dlatego
„chłostanie się palmami” było nieodłączną częścią zwyczajów niedzieli palmowej, tak jak połykanie pączków gałązek
wierzbowych, co miało zapobiegać chorobom gardła i płuc. Trudno dzisiaj spotkać
palmę wielkanocną z gałązkami wierz-

Pani Marii Karoń
wyrazy głębokiego
współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składają
Burmistrz Leżajska
oraz koleżanki i koledzy
z Urzędu Miejskiego
w Leżajsku

by, cisu, czy sosny. Są piękne, kolorowe,
ale czy mają tą magiczną moc?
Wiele zwyczajów zachowało się w tradycji Świąt Wielkanocnych, choćby malowanie jajek, święcenie wody i ognia oraz
pokarmów. Barwy żółte, zielone oznaczają radość ze zmartwychwstania, czerwona symbolizuje krew Chrystusa, a niebieski i fioletowy żałobę wielkopostną, która
dobiega końca.
W koszyku przygotowanym do święcenia powinny znaleźć się: chleb – symbolizujący ciało Chrystusa – ma gwarantować pomyślność i dobrobyt, jajo to odradzające się życie, wędliny płodność i zdrowie, ser symbolizuje powiązanie człowieka z siłami przyrody, ma zapewnić zwierzętom gospodarskim rozwój, sól jest życiodajnym minerałem, dającym zdrowie,
chrzan siłę i krzepę fizyczną, a ciasto symbolizuje umiejętności i doskonałość.

Hanna Janiszewska-Celej

Brel raz jeszcze

W bieżącym roku przypada 30 rocznica śmierci słynnego francuskiego barda, kompozytora, reżysera i aktora –
Jacquesa Brela. Leżajsk uczcił ten jubileusz 17 lutego br. podczas koncertu zaprezentowanego przez aktora i piosenkarza Janusza Zbiegieła, który nazywany bywa „drugim wcieleniem Brela”.
W pięknie udekorowanej sali kameralnej Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku (zasługa czarno-białej scenografii przygotowanej przez Jolantę Kędzierską) zgromadziła się publiczność zainteresowana kulturą francuską.
Jednoosobowe przedstawienie, na które składają się piosenki śpiewane po francusku i komentujące je polskie teksty –
wyznania, będące fragmentami listów
do żony, przygotowane zostało przez Krystynę Jandę. „Brel raz jeszcze” – bo tak
brzmi tytuł spektaklu, to 70 minut porywającego świadectwa z życia i twórczości
sławnego Mistrza. Fabuła osnuta jest wokół motywów, które patronował całej twórczości Brela – motywu śmierci i miłości.
Leżajska publiczność była oczarowana za sprawą wspaniałych tekstów Brela, które zawsze warto przypominać, aby
nie padły ofiarą zapomnienia, ale i cudownego ich wykonania Janusza Zbiegieła.
Artysta, którego na co dzień można oglądać w Teatrze Piosenki Francuskiej w Krakowie, współpracuje także z teatrami francuskimi oraz z „Internationales Theater”

we Frankfurcie. Leżajsk stał się więc jedną ze światowych scen, które doceniły talent aktorski i magiczny głos Zbiegieła.
Artysta mógł gościć u nas dzięki uprzejmemu wsparciu stałego sponsora i dobroczyńcy kultury – Browarowi Leżajsk, serdecznie dziękujemy.

Talent Roku

A. Margas

Uczniowie zdolni są radością rodziców i satysfakcją szkoły. Można na nich
liczyć w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i działaniach artystycznych. Są widoczni w otoczeniu,
mają szansę uzyskania sukcesu w interesującej ich dziedzinie, a także zrobienia kariery zawodowej.
Dzieci szczególnie zdolne pełne są ciekawości świata, potrafią długo skupiać
uwagę na pasjonujących zajęciach, mają
szerokie zainteresowania, potrafią samodzielnie myśleć. Te cechy osobowości powinny być wspierane i rozwijane.
Z inicjatywy Burmistrza Miasta Leżajska Pana Tadeusza Trębacza zostaje ogłoszony konkurs „Talent Roku”.
Celem konkursu jest promocja najzdolniejszych uczniów, docenienie ich zasług i dokonań, tworzenie pozytywnych
wzorów do naśladowania oraz wymiana doświadczeń. Tytuł i nagrodę w dziedzinie nauk humanistycznych, ścisłych,
artystycznych, sportowych (oraz innych
typu hobby, kolekcjonerstwo, organizacja)
przyzna specjalnie do tego celu powołana
przez organizatora Kapituła Konkursu.
Zwycięzca konkursu otrzyma tytuł „Talent Roku”, statuetkę oraz czek o wartości 2000 zł. Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w przedsięwzięciu. Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu.

(ef)



dzień za dniem

Przez naukę
do zatrudnienia
We wrześniu 2007 roku Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie
przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed
państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia
Lizbońska.
Do wyzwań tych należą: uczynienie
z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca
do lokowania inwestycji i podejmowania
pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz
tworzenie większej liczby trwałych miejsc
pracy. Zgodnie z założeniami Strategii
Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy
oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności
gospodarki.
Celem głównym Programu jest wzrost
zatrudnienia i spójności społecznej. Cel
ten ma być realizowany m.in. poprzez
aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
i ich pracowników, podniesienie poziomu
wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej.
Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Unia Europejska przeznaczyła 9,7 mld euro. Program zakłada realizację projektów w trybie systemowym oraz konkursowym w ramach dziewięciu priorytetów. W województwie podkarpackim instytucją, która zajmuje się
wdrażaniem Programu, jest Wojewódzki
Urząd Pracy w Rzeszowie. W październiku 2007 WUP ogłosił konkurs pilotażowy
w ramach priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Do konkursu stanęło – wśród około 250
innych organizacji i instytucji – Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej
„Integracja” z projektem: „Przez naukę
do zatrudnienia”. Autorkami projektu
są: Beata Śliwińska i Ewa Rejman, które
na co dzień pracują jako pedagodzy w leżajskich szkołach. Projekt spodobał się
komisji konkursowej, która nie tylko przyjęła go do realizacji, ale jeszcze oceniła
najwyżej ze wszystkich. Jest to tym większy sukces, że konkurencja była duża,
a dla autorek było to pierwsze doświadczenie z pisaniem projektów unijnych.
Projekt będzie realizowany w 3 zawodowych szkołach ponad gimnazjalnych
w powiatach: leżajskim, mieleckim i kolbuszowskim w terminie od marca do czerwca 2008. W Leżajsku w projekcie uczestniczy Zespół Szkół Technicznych.
Odbiorcami projektu jest 120 uczniów
przedostatnich lub ostatnich klas zawodowych szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie podjęli jeszcze decyzji, czy będą
kontynuować naukę po ukończeniu szkoły. W ZST – odbiorcami bezpośrednimi



projektu jest grupa 40 uczniów.
Celem projektu jest podniesienie świadomości uczniów w zakresie korzyści płynących ze zdobywania wykształcenia.
Nie ulega wątpliwości, że zdobywanie
wykształcenia i podnoszenie kwalifikacji jest w obecnych czasach czynnikiem
zwiększającym szanse na znalezienie zatrudnienia. Autorki uważają, że właśnie
na tym etapie edukacji (II–III klasa) należy podejmować działania, które zaowocują zwiększeniem motywacji do kontynuowania nauki na wyższym poziomie.
Objęcie wsparciem tej grupy odbiorców
jest bardzo istotne. Absolwenci szkół zawodowych są zwolnieni z konieczności
dalszej edukacji, co oznacza, że ewentualna kontynuacja nauki jest całkowicie uzależniona od ich woli i motywacji.
W końcówce roku szkolnego uczniowie
klas drugich i w trakcie nauki w klasach
trzecich ich przyszli absolwenci decydują
o tym, czy i gdzie będą się dalej kształcić.
Jest to najlepszy czas na podnoszenie
ich motywacji do kontynuowania nauki,
a tym samym na podnoszenie ich świadomości w zakresie korzyści i możliwości, jakie daje posiadanie lepszego wykształcenia.
W ramach projektu uczniowie będą
uczestniczyć w szkoleniu, podczas którego nabędą szereg umiejętności koniecznych do sprawnego poruszania się w kontaktach społecznych i interpersonalnych,
umiejętności kreatywnego poszukiwania
informacji na temat ofert szkoleniowych
oraz zdobywania wiedzy o zawodach
poszukiwanych na rynku pracy. W trakcie szkolenia zaplanują akcje promujące zdobywanie wykształcenia, które następnie przeprowadzą na terenie swoich
szkół. Ze względu na te akcje, realizacja
projektu ma szansę wpłynąć pozytywnie
na przekonania wielu innych uczniów stojących przed podjęciem decyzji dotyczących dalszych losów życiowych.
Stowarzyszenie „Integracja” ma wieloletnie doświadczenie w realizacji różnych projektów edukacyjnych i profilaktycznych adresowanych m.in. do młodzieży, nauczycieli, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i bezrobotnych, których podstawowym celem jest aktywizacja osób lub środowisk lokalnych. W Leżajsku stowarzyszenie realizowało projekty: „Młodzi Młodym – program aktywizacji liderów i wolontariuszy młodzieżowych”, „Narkotyki Stop”, „Nauczyciel –
Wychowawca – Człowiek”, „Dać szansę
młodym – program aktywizacji młodzieży
bezrobotnej” i inne.
O przebiegu obecnie realizowanego
projektu będziemy informować czytelników „BM” na bieżąco.

Ewa Rejman
Beata Śliwińska

Na okładce: pisanka – Ania
Rejman, zajączek – Nina Wojnar,
kurka – Olga Zatońska, uczennice
klasy I Szkoły Podstawowej nr 3
w Leżajsku.

Muzeum Ziemi Leżajskiej

Szanowni Państwo,
1 stycznia br. w wyremontowanym zespole Dworu Starościńskiego powstało Muzeum Ziemi Leżajskiej. Ukazywać ono będzie bogatą historię miasta
i regionu. Zamierzeniem naszym jest, aby idea Muzeum i samo Muzeum było bliskie sercu każdego
mieszkańca Ziemi Leżajskiej. Od 25 stycznia br.
mogą Państwo zapoznać się z wystawą archeologiczną poświęconą pracom badawczym z terenu Gminy Grodzisko Dolne które prowadził prof.
Czopek. 8 lutego br. otwarta została wystawa fotograficzna „Pamięć i Wiara Kościoły na Kresach
Dawnej Rzeczypospolitej” w fotografii Stanisława
Szarzyńskiego z Przemyśla. Wśród licznie przybyłych gości otwarcie wystawy zaszczycili: Wicewojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz, Starosta Leżajski Robert Żołynia, Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Leżajskiego Roman Szałajko, Zarząd i Członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch. oraz młodzież Zespołu
Szkół Licealnych i mieszkańcy Ziemi Leżajskiej.
Otwarcie wystawy uświetnił występ poetki Teresy
Paryny, która swoimi wierszami zachwyciła zgromadzonych gości. 13 marca br. w sali konferencyjnej w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się leżajska premiera filmu dokumentalnego „Wołyniak, legenda prawdziwa” połączona z otwarciem wystawy
„Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie
na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku.” Przed południem w projekcji filmu i otwarciu wystawy wzięła udział leżajska młodzież z Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Licealnych. Po południu projekcja filmu i otwarcie wystawy przeznaczona była dla mieszkańców Leżajska. Projekcja
filmu odbyła się we współpracy twórcą filmu Panem
Dionizym Garbaczem, Wydawnictwem SZTAFETA
ze Stalowej Woli oraz Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, który udostępnił również wystawę. Wystawę można oglądać w Muzeum do dnia 20 kwietnia br., wstęp na wystawę
jest bezpłatny.
Muzeum jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 12–16 w soboty i niedziele w godz. 16–18.
Równolegle do działań prowadzonych przez
Muzeum mających na celu pozyskiwanie eksponatów i budowanie stałej ekspozycji poprzez gromadzenie dóbr kultury, które ukazywać będą historię naszej małej Ojczyzny, tworzony jest księgozbiór biblioteki muzealnej. Jego zasoby zasiliły
już dary z zaprzyjaźnionych muzeów, są to przede wszystkim wydawnictwa muzealne z Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie, które przekazało nieodpłatnie 90 książek o wartości 1175,35 zł oraz
z Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli i Muzeum-Zamku w Łańcucie. W bibliotece muzealnej poza literaturą muzealniczą gromadzimy wydawnictwa, książki, kroniki, pamiętniki, czasopisma związane z historią, tradycją, kulturą, życiem
codziennym i świątecznym, czasami wojen, walk
niepodległościowych, przemian społecznych i gospodarczych, jakie zachodziły w poszczególnych
gminach Ziemi Leżajskiej.
Nasze Muzeum jako jedyne w skali kraju tworzy dział biblioteczny poświecony browarnictwu.
Biblioteka muzealna służyć będzie wszystkim zainteresowanym naszą lokalną historią, którzy będą
chcieli ją zgłębiać i opracowywać naukowo. Zachęcam Państwa serdecznie do udziału w tworzeniu Muzeum jak i biblioteki muzealnej i w związku
z tym zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o informacje dotyczące potencjalnych eksponatów, wydawnictw, książek które w określonej formie
mogliby Państwo udostępnić dla Muzeum. Wszystkich zainteresowanych prosimy kontakt na adres:
Muzeum Ziemi Leżajskiej ul. Mickiewicza 20A,
37-300 Leżajsk tel. 017 240 22 35, e-mail:
muzeum.lezajsk@gmail.com www.muzeum-lezajsk.pl
Andrzej Chmura, Dyrektor Muzeum

Było gniazdo

Zrobił to zły człowiek. Wdrapał się (w
specjalnych hakach, słupołazach – ich ślady widać w korze pnia) na wierzchołek dorodnej sosny i ściął go wraz z gniazdem
myszołowa. Na pniu ściętego wierzchołka, leżącym na poszyciu leśnym, widać
wyraźnie ślady piły. Nie złamała go wichura, odciął go człowiek, którego zapewne
interesowały pisklęta w gnieździe – ptaki można wypchać i sprzedać. To misternie utkane gniazdo w koronie sosny leży
na ziemi już prawie rok. I nikogo to nie obchodzi.
Adres: las przy drodze do Przychojca.

(bwl)
Dlaczego ludzie wyrzucają śmieci
do lasu? Przecież mają na swych posesjach kubły i worki do segregacji odpadów! A MZK odbiera różnego wszelkiego
rodzaju niepotrzebne nam rzeczy – nawet
telewizory, komputery, pralki, lodówki.
Więc dlaczego zaśmiecany jest? I kto
to robi?
Na pewno czynią to ludzie – delikatnie
mówiąc – prymitywni. Przykro, że jeszcze
tacy są wśród nas.

(bwl)

Serduszko puka
w rytmie cha cha

Leśny szmateks

W lesie przy drodze wiodącej
do Przychojca można się ubrać, zjeść
i przespać.
I jeszcze po sobie nie posprzątać. Zdjęcia, jakie prezentujemy, przedstawiają jedynie namiastkę tego, co można znaleźć
w tej części lasu. Oprócz kurtki, pary butów, paczki serów topionych i tapczanu
jest jeszcze okno, worki foliowe, puszki,
butelki po trunkach, papiery...

W rytmie czaczy odbył się 14 lutego br. koncert zespołów tanecznych
i muzycznych Miejskiego Domu Kultury w Leżajsku. Był to dzień zadedykowany Babciom i Dziadziusiom przez
dzieci, będące członkami leżajskich zespołów.
Na scenie zobaczyć mogliśmy Grupę
Wokalną „Meritum” z jej nowymi członkiniami: Mirką Kowal, Izą Radomską, Magdaleną Piestrak, Olą Federkiewicz, oraz
Karoliną Niemczyk. Zespół TanecznoEstradowy „Fajne Gienki”, którego choreografem i opiekunem jest Dorota Wylaź,
zaprezentował trzy układy w poszczególnych grupach wiekowych. Równie ciekawie i różnorodnie wypadł Zespół Tańca Towarzyskiego „Plus”, którego instruktorem
jest Andrzej Wylaź, a opiekę artystyczną
sprawuje Dorota Wylaź. Najmłodsze dzieci z Grupy Rytmiczno-Tanecznej „Koralik”
rozbawiły widzów, prezentując na scenie
dwa układy: „Krasnoludki” i „Kotki”. Choreografem jest Agata Hospod, opieką artystyczną zespołu zajmuje się Elżbieta
Majcher, a scenografię do występu przygotowała Jolanta Kędzierska. Maluszki, w większości po raz pierwszy na scenie, szybko oswoiły się ze sceną i zyskały przychylność publiczności.
Było też miejsce na tańce ludowe. Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa”, który istnie-

je przy MCK od 1989 roku, ciągle szkoląc
nowe zastępy młodzieży zainteresowanej tradycją folklorystyczną, prowadzony
przez: choreografa Teresę Dydacką-Jarek, akompaniatora Zdzisława Zawilskiego i Elżbietę Kuźmę opiekuna artystycznego, zaprezentował wiązankę tańców
śląskich, kujawiaka, oberka oraz taniec
ukraiński hopak.
Najmłodszy stażem zespół taneczny
MCK – Hajduczki, który również kultywuje tradycje polskiego tańca ludowego
pod okiem Agaty Hospod oraz Wojciecha
Miazgi i Elżbiety Majcher , też pokazał się
ze swej najlepszej strony.
Poszczególne zespoły dały z siebie
wszystko, aby za pomocą tańca wyrazić
swoje emocje w stosunku do zgromadzonych na sali rodzin, a przede wszystkim
dziadków i babć. Starania dzieci i instruktorów docenione zostały także przez Marię Horoszko, dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, która ciepłymi słowami podziękowała im za wytrwałość i gratulowała
talentu. Słowa zachwytu popłynęły także
z ust Piotra Urbana, zastępcy burmistrza
Miasta Leżajska.
Całe wydarzenie na sali widowiskowej
podsumowała piosenka śpiewana przez
grupę „Meritum”, a po cichu też przez
wszystkich zgromadzonych na sali, którzy nucili wspólnie „Serduszko puka w rytmie cha-cha”.
Wśród publiczności obecny był Mattheus Dietvorst, dyrektor Browaru w Leżajsku, który swoim wielkim, roztańczonym
sercem wiele razy dał świadectwo wrażliwości na sztukę i wkład w rozwój kultury lokalnej. Przez dwie godziny oklaskiwał dzieci, które na scenie dawały z siebie wszystko. Ten leżajski zakład obdarza
nas wsparciem zarówno finansowym, jak
i duchowym.
Finałem uroczystości było otwarcie –
w atrium tanecznym – wystawy Kółka Plastycznego „Słoneczka”, prowadzonego
przez Jolantę Kędzierską. Wystawie towarzyszyło hasło: „Tworzenie jest cudowne, ale tylko wtedy, gdy jest kogo nim obdarzyć”.

A. Margas

Odwiedzili grób
cadyka

W 221. rocznicę śmierci cadyka Elimelecha, który w XVIII wieku spoczął na leżajskim kirkucie, 26 i 27 lutego br. przybyło do naszego miasta około 3 tys. cha-

sydów, którzy wznosili modły w ohelu.
W tym roku – jako że jest to rok przestępny – rocznica śmierci cadyka Elimelecha obchodzona będzie powtórnie
w dniach 28–29 marca. Wówczas do Leżajska przybędzie znacznie więcej chasydów, którzy w naszym mieście obchodzić
będą także szabas.

(bwl)



gospodarka

Inwestycje w mieście

Zadania rozwoju gospodarczego Leżajska, w tym głównie
realizację wszelkiego rodzaju inwestycji w naszym mieście
prowadzi zastępca burmistrza Piotr Urban. W kolejnych wydaniach „Biuletynu Miejskiego” informuje na bieżąco o przygotowaniach i postępach prac. W budżecie miasta na rok 2008
zapisanych zostało 17 inwestycji, w tym cztery w fazie prac
projektowych. Wiosna zmierza już coraz odważniej, wkrótce więc powinny się
rozpocząć prace drogowe.
O planowanych w tym roku inwestycjach w mieście mówiłem dość szczegółowo w poprzednim numerze „BM”.
Nie będę więc poruszał tego tematu,
bo nie chciałbym się powtarzać. Ale zawsze można mówić o tym, nad czym aktualnie pracujemy.
W pierwszych miesiącach tego roku
– jak zwykle, kiedy śnieg i mróz nie pozwala na prowadzenie prac budowlanych
pod gołym niebem – skupiliśmy uwagę
na realizacji zadań, które nie są uzależnione od pogody, czyli głównie na przygotowywaniu dokumentacji inwestycji,
które zostały zaplanowane do realizacji
na jeszcze ten rok, lub następne. Ogólnie rzecz biorąc są to pomiary, wizje lokalne, wyliczenia, konsultacje, uzgodnienia,
załatwianie procedur formalno-prawnych.
To taka bardziej papierkowa robota.
Ale w kwietniu, może nieco wcześniej,
wyruszymy w teren i wtedy będą lepiej
widoczne efekty naszych działań. Oznaki wiosny już się pojawiają, lecz jeszcze
może być lekki mróz. Nie ma sensu zaczynać robót, kiedy aura jest niepewna.
Wychodzę z założenia, że jeśli zaczyna
się coś robić, trzeba się najpierw dobrze
przygotować, a potem działać szybko
i skutecznie.
Jednym z najpoważniejszych przedsięwzięć, jakie zamierzamy wykonać w tym
roku, jest modernizacja ulicy Sandomierskiej. Chcemy, żeby jezdnia na całej długości miała około 6 metrów szerokości
i jednostronny chodnik o szerokości minimum półtora metra. Ulica jest wąska
i kręta i niestety, ułożenie chodnika po obu
jej stronach jest niemożliwe. Ale wygodny chodnik choć jednostronny z pewnością ułatwi pieszym poruszanie się po tej
ulicy.
Nie ukrywam, że mamy problemy
z gruntem; trochę go w niektórych miejscach za mało na stworzenie porządnej
ulicy i porządnego chodnika. W związku
z tym mamy zamiar zwrócić się do właścicieli niektórych posesji przy tej ulicy
z prośbą, by odsprzedali miastu dosłownie ułamkowe części swoich gruntów.
To kwestia szerokości pół metra, sześćdziesięciu centymetrów, może metra.
Początkowo mieliśmy zamiar wykonywać remont ulicy Sandomierskiej w granicach, jakie są, ale ostatecznie doszliśmy do wniosku, że jeśli już go robić i wydawać niemałe pieniądze, to lepiej zrobić
go raz a porządnie i przez lata do tego
nie wracać. Tym bardziej, że ta ulica z racji swojej przejezdności do Skłodowskiej,
do osiedli mieszkaniowych, szkół, przedszkoli, supermarketu Lidla stała się arterią bardzo ruchliwą. Przydałoby się więc



przy okazji tego remontu tak ją wyprofilować, żeby była przyjazna i dla kierowców, i dla pieszych.
Najtrudniejsze będą kwestie gruntowe,
natomiast ułożenie chodnika i wylanie
masy asfaltowej nie zajmie dużo czasu.
Chodniki. W kwietniu i następnych miesiącach na pewno zajmiemy się wszystkimi sprawami związanymi z tak zwanymi zabrukami, czyli układaniem chodników na ulicach: Mickiewicza, Sikorskiego,
Opalińskiego, Paderewskiego, Podolszyny, ks. Brody, uliczkach (Krótka, Pierkarska) łączących Rynek z ulicą Górną. Czekamy tylko, by pogoda się ustabilizowała.
Wykonawcą większości tych prac będzie
nasz Miejski Zakład Remontowo-Budowlany, który specjalizuje się w zabrukach,
robi to dobrze, sprawnie i poprawnie.
Parkingi. Chcemy też jak najszybciej
przystąpić do budowy parkingu za domem książki, znajdującym się przy ulicy Mickiewicza. To sprawa nie cierpiąca
zwłoki z kilku powodów. Po pierwsze krajobraz w tym miejscu wygląda – delikatnie mówiąc – nieciekawie. A po drugie
miejsc do parkowania w Leżajsku wciąż
jest za mało. Nowe miejsca parkingowe
powstaną też przy Placu Jaszowskiego.
W sumie będzie miało gdzie „przystanąć”
około 40 samochodów osobowych.
Toczą się cztery postępowania zgodnie ze spec-ustawą na budowę ulic: Studziennej, Bocznej Moniuszki, Jana Brzozy
i łącznika do obwodnicy. Prowadzi je Starostwo Powiatowe, w którego kompetencji leży wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.
Łącznik do obwodnicy jest sprawą najważniejszą. Dlatego dokładamy
wszelkich starań, żeby w drugim półroczu uzyskać już pozwolenie na jego budowę, bo tego wymagają ustalenia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
Obwodnica. Najdalej do połowy marca
mają być gotowe materiały, które należy

przedstawić wojewodzie, by mógł wydać
decyzję o ustaleniu drogi. Według informacji, jakie uzyskałem w GDDKiA, w końcu tego roku, lub na początku przyszłego ma być wydana decyzja pozwolenia
na budowę I etapu obwodnicy. Wtedy pozostałaby tylko kwestia finansowa i wyznaczenie dnia rozpoczęcia robót. Budowa obwodnicy powinna się odbywać
równocześnie z budową łącznika, którego
wykonanie leży w gestii miasta. Idealnie
byłoby, gdyby na obie te inwestycje wyłoniony został ten sam wykonawca (jak
w tej chwili jest ten sam projektant „Klotoida”), bo wtedy prace poszłyby sprawniej. W takiej sytuacji nie ma dyskusji, setek pytań, punktów zapalnych, wiele problemów odpada.
Łatanie dziur. Zacznie się wkrótce łatanie dziur na ulicach po zimie, chociaż
muszę przyznać, że nasze ulice w Lezajsku nie są jeszcze w tak złym stanie, jak
na przykład ulice w Krakowie, które ostatnio widziałem. Ale będziemy chcieli w trybie pilnym naprawić wszelkie uszkodzenia
jezdni, jakie wyrządziła zimowa aura.
Inna rzecz, że to nie tylko opady atmosferyczne i mróz szkodzą naszym drogom. To skutki dawnego sposobu budowy dróg – szybko, dużo i tanio. Proszę
zauważyć, że na ulicy Rzeszowskiej nic
się nie dzieje! Dziury wyskakują na tych
starych drogach, gdzie jest niewłaściwa
podbudowa, nie ma podsypek i warstw
odsączających. Ulica Mickiewicza powinna być zrobiona tak, jak została zrobiona Rzeszowska – zerwana nawierzchnia,
nowa podbudowa i dopiero asfalt. Wtedy
będzie spokój, a wszelkie inne zabiegi
to są tzw. półśrodki.
Na koniec informacja: do 28 lutego miało nastąpić zakończenie procesu wyłaniania wykonawcy na remont drogi Leżajsk –
Sokołów. Zajmuje się tym Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, bo jest to droga
wojewódzka, ale ze zrozumiałych względów jej kapitalny remont nas interesuje.
Ulica Tomasza Michałka uzyska odpowiedni standard i dojazd do Leżajska będzie lepszy. Niestety nie mamy wpływu
na przebieg procedur przetargowych, termin wyłonienia wykonawcy cztery razy był
już przesuwany, przeciąganie w czasie
źle rokuje na przyszłość. Przecież czas
to pieniądz, jak mówi stare porzekadło.
Konkrety w realizacji poszczególnych
inwestycji w mieście poznamy za miesiąc.

Ogłoszenie

Podziękowania za dobrą współpracę,
doskonałą i sprawną obsługę, wysoką jakość,
fachowość i terminowość
wraz z Życzeniami
wszelkiej pomyślności
z okazji Świąt Wielkanocnych

Dyrekcji i wszystkim Pracownikom

Firmy „IGLOOBUD”

składa
stała inwestorka z Leżajska

Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązującymi w całym kraju, dotyczącymi
odbierania, składowania i utylizacji śmieci, na gminy spadł nowy rodzaj obowiązku. Muszą się jakoś między sobą tymi działaniami na polu zbiórki i utylizacji śmieci podzielić. I działać tak, by ilość odpadów na składowiskach systematycznie się zmniejszała. Czyli, by jak najwięcej oddać do powtórnego przetworzenia (recyklingu).
W końcówce ubiegłego roku rozpoczął
się więc proces podejmowania uchwał intencyjnych przez gminne samorządy powiatów leżajskiego, łańcuckiego i przeworskiego oraz innych przyległych, jak:
biłgorajski, rzeszowski, kolbuszowski
w celu określenia chęci przystąpienia
do stworzenia tzw. zakładu zagospodarowania odpadów. Jest to zgodne z „Wojewódzkim Planem Zagospodarowania
Odpadów”.
Realizując Plan Gospodarki Odpadami,
obowiązujący w Województwie Podkarpackim, Rada Miejska w Leżajsku na XII sesji, która odbyła się 12 grudnia ub. r. podjęła uchwałę intencyjną wyrażającą wolę
wspólnej realizacji zadań publicznych
w zakresie gospodarki odpadami z okolicznymi powiatami i gminami. Wspólne
działanie polegać będzie na realizacji
projektu pn. „Budowa i eksploatacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów Leżajsk-Przeworsk-Łańcut”. Powstanie Zakład, który we własnym zakresie będzie
rozwiązywał problemy dotyczące zbierania, segregacji i utylizacji wszystkich odpadów. Koordynatorem działań objętych
tą uchwałą jest Gmina Miasto Leżajsk.
W tej sprawie zastępca burmistrza Leżajska Piotr Urban spotkał się kilkakrotnie z konwentami wójtów i burmistrzów
powiatu łańcuckiego, przeworskiego, leżajskiego i niżańskiego.
Konwent powiatu leżajskiego powierzył
mu rolę koordynatora tych działań.
Następstwem uchwał intencyjnych rad
gmin będzie powstanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów, któremu docelowo
należy nadać formę prawną.
Nie będzie to zakład nowo wybudowany w jednym miejscu. Będą go tworzyć poszczególne gminy wraz ze swoimi
jednostkami komunalnymi. Każda z nich
będzie się „specjalizowała” w zbieraniu,
składowaniu i zagospodarowaniu konkretnych rodzajów odpadów.
Takich zakładów zagospodarowania
odpadów w województwie podkarpackim
ma być siedem.
– Jest też nowy problem, z którym musimy się zmierzyć – mówi Piotr Urban.
– Ustawodawca o 477 procent podniósł
ceny za składowanie odpadów na wysypiskach. Wszystkich nas to dotknie,
bo wzrosną ceny usługi pod nazwą wywóz nieczystości stałych. Cel jest taki,
żeby wymusić na wszystkich gminach
i składowiskach, aby na wysypisku było
jak najmniej składowanych odpadów,
a maksymalnie były odzyskiwane surowce wtórne.
Uchwały intencyjne w sprawie stworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Leżajsk-Przeworsk-Łańcut podjęły już wszystkie gminy powiatu leżajskiego, przeworskiego i łańcuckiego oraz
po jednej z powiatów rzeszowskiego i kolbuszowskiego, a także kilka z powiatu niżańskiego. W sumie jest około 30 uchwał
intencyjnych gmin, które zadeklarowały
dobrowolne przystąpienie do ZZO.
– Ponieważ jestem koordynatorem tych
działań – mówi Piotr Urban – wystąpiłem
do pana Dariusza Surmy, dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzę-

du Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z odpowiednią informacją,
ażeby spowodował ujęcie tego przedsięwzięcia w „Wojewódzkim Planie Zagospodarowania Odpadów”.
Rozmowy poprzedzające wypracowanie stanowisk poszczególnych gmin
nie należały do łatwych. A to głównie
z tej przyczyny, że problem dla większości samorządów stanowi trudny orzech
do zgryzienia. Ustawodawca bowiem nałożył na gminy nie tylko obowiązek odbioru śmieci od swych mieszkańców (to zadanie własne każdej gminy), ale też obowiązek złożenia ich gdzieś, a najlepiej pozbycia się. A zatem posortowania i odzyskania surowców wtórnych.
Dla większości gmin jest to rzecz nowa,
nie są przygotowane do spełnienia tego
wymogu.

Śmieci –
twardy
orzech

Teraz kolejnym etapem będą rozmowy, dyskusje i ustalenia, co i kto będzie
na swym terenie gromadził i w jaki sposób
utylizował, a raczej przeznaczał do powtórnego przetworzenia. A śmieci mamy
niepoliczalną ilość rodzajów. Baza leżajskiego MZK wyłoniła spośród nich 22
asortymenty. To nie tylko puszki, plastik,
makulatura, szkło. Jest plastik spożywczy
i przemysłowy – co innego woreczek foliowy, co innego doniczka, zderzak, reklamówka... Inny rodzaj plastiku jest w butelce, inny w opakowaniu po jogurcie
czy śmietanie. A szkło? Jest białe, zielone, brązowe... Mamy jeszcze żarówki, baterie, jarzeniówki, telewizory, komputery,
sprzęt gospodarstwa domowego – pralki, lodówki, kuchenki... Toniemy w śmieciach! I żeby się w nich nie zatracić, musimy wszystko, co tylko możliwe, wybrać
z nich do powtórnej przeróbki. Najlepiej
by było, gdyby na wysypiskach pozostawały tylko odpady organiczne, które natura dość szybko przetworzy w nawóz.
Zamysłem ustawodawców jest dążenie
do tej idei. Bo inaczej czeka nas śmierć
na stercie własnych śmieci.
– Myślę, że po zalegalizowaniu ZZO,
wpisaniu go do planu wojewódzkiego,

przystąpimy do konsultacji w poszczególnych gminach – mówi Piotr Urban. –
Następnym krokiem będzie opracowanie
tzw. studium wykonalności całego przedsięwzięcia. W nim trzeba pokazać, jaki kto
ma potencjał, kto ma składowiska śmieci, kto ma sortownię, kto ma jakieś inne
już zaawansowane technologie w zakresie utylizacji odpadów i podzielić role,
a następnie zastanowić się nad źródłami finansowania. Rzecz w tym, by gminy
w ramach ZZO nie rywalizowały z sobą,
nie dublowały się, ale współpracowały
i uzupełniały się. Nasz MZK dysponuje
linią sortowniczą, więc w pozostałych gminach tworzących ZZO powinny powstać
inne rozwiązania.
Zagospodarowanie odpadów będzie
wymagało nakładów finansowych. Trzeba się liczyć z tym, że wszystkie samorządy będą musiały partycypować w kosztach ZZO. Oczywiście będą mogły występować o dotacje unijne na swe przedsięwzięcia ujęte w „Wojewódzkim Planie Zagospodarowania Odpadów”.
– Ustawodawca wyznacza na kolejne
lata procentowy odzysk surowców wtórnych. Zapowiedział, że za niewywiązywanie się z tego obowiązku, będą kary –
mówi Piotr Urban. – W tym roku mamy odzyskać 20 procent, w następnym – 25 procent. Chodzi o to, żeby ograniczyć ilość
śmieci składowanych na wysypiskach,
najlepiej, żeby to były tylko te, które podlegają biodegradacji, natomiast takie odpady jak puszka, szkło, czy plastik powinny być odzyskiwane w formie surowca wtórnego i wykorzystywane do ponownego przerobu.
ZZO Leżajsk-Łańcut-Przeworsk
jest w województwie podkarpackim najdalej posunięty w sprawach organizacyjnych. Póki co gminy na ogół nie kwapią
się z deklarowaniem chęci tworzenia Zakładów Zagospodarowani Odpadów. Odbierają śmieci od mieszkańców (bo muszą), zwożą je na lokalne wysypisko, sortują we własnym zakresie, szukają odbiorców surowców wtórnych, sterty śmieci
rosną, każdy sobie rzepkę skrobie.

Barbara Woś-Lisiecka



krok do przodu

Wkrótce na swoim

3 kwietnia 2006 roku firma „Netkom” Sp. z o. o. kupiła od miasta teren
w specjalnej strefie ekonomicznej w Leżajsku. Była to działka porośnięta chwastami. Co się zmieniło od tego czasu?
Prezes Zarządu Krzysztof Duma mówi,
że zmieniło się wiele. W ciągu roku przygotowana została pełna dokumentacja,
infrastruktura, powstał budynek gotowy
do eksploatacji, w którym już niebawem
staną maszyny, linie montażowe do produkcji skomplikowanych zespołów elektronicznych.
Przed dwoma laty, kiedy władze spółki
podpisywały kontrakt notarialny na zakup
terenu w strefie, miały jasno sprecyzowane plany – stanie na nim hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem biurowym.
I ta hala stanęła.
„Netkom” działa od 2001 roku. Jego siedziba znajduje się w Leżajsku. Do tej pory
nie mógł rozwijać się tak dynamicznie,
jak chcieliby tego właściciele, ponieważ
ograniczeniem były warunki lokalowe. Firma dzierżawiła pomieszczenia w czterech
różnych miejscach, między innymi w Fabryce Maszyn. Przy produkcji rozsianej
w kilku lokalizacjach trudno zadbać o odpowiedni poziom technicznym, dlatego
często trzeba było korzystać z usług firm
zewnętrznych, które wykonywały część
prac produkcyjnych.
Wkrótce – to kwestia miesiąca może
trzech – znajdzie się na swoim.
– W tej chwili jesteśmy w przełomowym okresie, ponieważ najpierw musimy zakończyć inwestycję, potem wprowadzić maszyny i urządzenia do produkcji i wreszcie zacząć normalnie funkcjonować – mówi Krzysztof Duma. – Dopiero
wtedy będziemy mogli odetchnąć i stwierdzić, że w naszej firmie zaszły duże zmiany. A wszystko na to wskazuje, że jesteśmy na dobrej drodze. Myślę, że linie
montażowe, linie do produkcji elektroniki
zainstalujemy do końca maja. Kolejnym



etapem będzie pozyskanie fachowców
do obsługi tych linii. Zakładamy, że w połowie roku zaczniemy już funkcjonować
pełną parą.
Wszystko w jednym miejscu, w jednym
ręku, zupełnie inne standardy.
– Pomieszczenia, w jakich funkcjonowaliśmy do tej pory, nie pozwalały wprowadzać na przykład certyfikacji ISO,
co w naszej branży jest niezbędne. A w tej
chwili mamy już za sobą audyt i certyfikat
ISO jest kwestią miesiąca, może dwóch.
Firma Netkom, która w trudnych warunkach lokalowych funkcjonowała przez
sześć lat, zdołała jednak zostać laureatem konkursu zorganizowanego przez
Gazetę Prawną „Europejska firma 2007”
oraz konkursu „Gazele biznesu”, w którym wśród setki przedsiębiorstw uplasowała się na trzydziestym miejscu.
Co produkuje Netkom?
Najprościej można powiedzieć, że zajmuje się produkcją urządzeń elektronicznych, przy których pomocy można
się kontaktować bez jakichkolwiek przewodów. To terminale GSM, które służą
do wszelkiego rodzaju bezprzewodowego przesyłu danych pomiędzy urządzeniami. To coś w rodzaju telefonu komórkowego, ale pozwalającego porozumiewać się nie między ludźmi lecz między
urządzeniami.
– Generalnie produkujemy terminale
GSM – mówi Krzysztof Duma. – Mamy
dwa główne kierunki przyszłościowe w firmie, które z jednej strony zajmują się produkcją urządzeń, z drugiej strony usługami z nimi związanymi. Krótko mówiąc nasze terminale bezprzewodowo pozwalają komunikować się z maszynami. Przykładem zastosowania jednego z rodzaju

terminali, jakie produkujemy, jest urządzenie, które pozwala monitorować ruch
pojazdów łącznie z pomiarem ich prędkości, zużycia paliwa i innych parametrów. I to wszystko możemy obserwować
na monitorze komputera.
Innym takim rozwiązaniem może być
na przykład monitorowanie automatów,
w których kupujemy napoje, gumę do żucia, cukierki rozsianych w różnych miejscach w całym kraju. Jeśli ktoś jest właścicielem powiedzmy tysiąca takich automatów, skąd ma wiedzieć, w którym z nich
zabrakło coli, a który się zepsuł? Zamontowanie w tych automatach terminali, produkowanych przez „Netkom”, sprawia,
że w jednym miejscu, w jednym biurze,
jedna osoba może je wszystkie monitorować. I dzięki temu terminalowi wiedzieć,
gdzie zabrakło towaru, a gdzie nastąpiła
awaria. Gdyby nie taki terminal, właściciel automatów musiałby przejechać czasem bardzo wiele kilometrów, by sprawdzić na miejscu, czy wszystko jest w porządku. Dzięki terminalowi ma pełny ogląd
kondycji i zaopatrzenia tych automatów.
„Netkom” produkuje też programy, zarządzające urządzeniem jak również oprogramowanie dla użytkownika, czyli świadczy usługę kompleksowo. Jest to dziedzina innowacyjna, ale czas nie stoi w miejscu i wszystko, co może ułatwić życie,
jest oczekiwane i chętnie przyjmowane.
Zatrudnienie w „Netkomie” pod względem liczby pracowników nie rzuca na kolana. To kilkadziesiąt osób. Ale są to fachowcy najwyższego sortu. Teraz „Netkom”, rozwijając się, uruchamiając nową
linię, znów poszukuje nowych sił.
„Netkom” zamierza też rozwinąć horyzont swych działań. – Myślimy o stworzeniu odnogi w firmie, zajmującej się utylizacją odpadów i recyklingiem, bo w związku
z naszą produkcją zetknęliśmy się z tym
problemem – mówi K. Duma.
Co z tych zamierzeń wyniknie, zobaczymy. Ale przecież chcieć, to móc.

Barbara Woś-Lisiecka

kartki z kalendarza

Minął rok
Miejskie Centrum
Kultury

Zadaniem przewodnim instytucji jest organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych oraz różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowawczej rozwijanie
amatorskiego ruchu artystycznego, gromadzenie i opracowywanie dokumentacji dotyczącej dziejów Leżajska. W skład
MCK wchodzą: Dom Kultury, Biblioteka
Publiczna, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Leżajska, Centrum Informacji
Turystycznej.
W 2007 roku zorganizowano i współorganizowano przeszło 250 inicjatyw kulturalnych: • 10 imprez w wykonaniu własnych zespołów w placówce, • 42 występy własnych zespołów poza placówką,
• 15 imprez z udziałem amatorskich zespołów artystycznych z innych placówek,
• 41 imprez w wykonaniu zespołów zawodowych, • 28 wystaw prezentowanych
w MCK, • 8 prelekcji, spotkań, wykładów, •
15 konkursów, turniejów, przeglądów, • 36
imprez w ramach działalności rekreacyjno
rozrywkowej, • 2 wycieczki krajoznawcze
dla dzieci, • 31 innych (warsztaty, konsultacje artystyczne przeprowadzone przez
instruktorów).
W omawianym okresie MCK zorganizowano i współorganizowano 16 imprez
cyklicznych, o charakterze międzynarodowym 3, charakterze ogólnopolskim 5,
o charakterze regionalnym 10. Przeciętna liczba odbiorców inicjatyw kulturalnych
w 2007 roku to około 70 tysięcy osób.
Swoją działalność kontynuowały zespoły artystyczne, koła, kursy, kluby, grupy
zainteresowań: Zespół Taneczno-Estradowy „Fajne Gienki” – 3 grupy, Zespół
Tańca Towarzyskiego „Plus” – 2 grupy,
Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa” – 2 grupy, Grupa Wokalna „Meritum”, Dziecięcy Teatrzyk Lalkowy „Bajduś”, Dziecięce
Kółko Plastyczne „Słoneczka” – 2 grupy,
Grupa Rytmiczno-Taneczna „Koralik” – 2
grupy, Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Hajduczki”, Klub Leżajskich Plastyków „Słoneczni”, Klub Leżajskich Poetów,
Klub Fotograficzny „Optikos”, Klub Numizmatyczny, Koło Śpiewacze „Ale Babki”, Pracownia rękodzieła artystycznego,
Grupa teatralna dla dorosłych „Baratario”, Grupa tańca RAP, Zespół Muzyczny „Zamszowa Pufa”, Zespół wokalnoinstrumentalny „Nieznajomi Przypadkowi
Artyści”, Grupa tańca Hip Hop, kursy języka angielskiego o różnym stopniu zaawansowania dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Fit-joga, kursy tańca towarzyskiego I i II stopnia.
W budynku Domu Kultury spotykają się
grupy współpracujące z MCK w Leżajsku:
Miejska Orkiestra Dęta, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich,
Stowarzyszenie Weteranów Pracy Przymusowej, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej byłych więźniów poli-

tycznych – koło miejsko-gminne w Leżajsku, Grupa Wzajemnego Wsparcia (kobiety pomagające w rozwiązywaniu problemów rodzinnych), Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej, Młodzieżowy zespół instrumentalno-wokalny, Klub Motocyklowy „Wehikuł”, Grupa wolontariuszy „Carpe diem”, Komenda Hufca ZHP
w Leżajsku, Chór „Emaus”, Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Profilaktyki
Uzależnień.
MCK skupiało w stałych formach pracy
przeszło 600 dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Osiągnięcia artystyczne zespołów MCK w 2007 roku: o zasięgu międzywojewódzkim – 3, zasięgu wojewódzkim
– 12, o zasięgu powiatowym – 9. Klub Plastyczny „Słoneczni” oraz Klub Fotograficzny „Optikos” wielokrotnie brał udział
w imprezach promocyjnych, targach, konkursach, festiwalach o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym związanych
z naszym miastem i regionem, co przyczyniło się do promocji Miasta i lokalnej
kultury.
W roku 2007 MCK podejmowało współpracę z innymi organizacjami i instytucjami (m.in. ZHP, stowarzyszeniami kobiecymi, stowarzyszeniami osób niepełnosprawnych, wolontariuszami, chórami,
grupami wzajemnego wsparcia, klubami,
teatrami, szkołami, przedszkolami, muzeami).
W celu pozyskania środków pozabudżetowych przygotowano i realizowano wiele projektów, prowadzono działalność gospodarczą oraz pozyskiwano
środki od sponsorów na: XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Leżajsk 2007, „Sposób na wakacyjną nudę – III warsztaty literacko-plastyczne”, „Wyspiański w oczach współczesnych – próba nowego spojrzenia”,
zakup nowości wydawniczych, „Walory
turystyczne i kulturowe Ziemi Leżajskiej
i Pereczyńskiej szansą na lepsze wykorzystanie potencjału regionalnego”.
W kinie MDK wyświetlono 223 seanse
filmowe, które obejrzało 4122 widzów.
Usługi świadczone przez MCK w 2007
roku: wynajem pomieszczeń na imprezy
artystyczne i okolicznościowe, wypożyczanie naczyń stołowych, wypożyczanie
kostiumów, wynajem sprzętu nagłaśniającego, współpraca przy organizowaniu
przez inne placówki i firmy spotkań, promocji, imprez artystycznych, udzielanie
konsultacji, prowadzenie warsztatów artystycznych, wynajem sceny.

Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna w Leżajsku, wchodząca w strukturę Miejskiego Centrum
Kultury, poza główna siedziba przy ulicy
Jarosławskiej prowadzi dwie Filie (przy
ulicy Mickiewicza i ulicy Leśnej. Zakup
zbiorów bibliotecznych podporządkowuje
oczekiwaniom i potrzebom społeczności
lokalnej. Największym zainteresowaniem

cieszy się literatura popularno-naukowa.
Księgozbiór liczy 67 595 woluminów.
W roku 2007 pozyskano ich 2316 (ze
środków własnych – 460, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1225, dary od czytelników – 631).
Zarejestrowano ogółem 3574 czytelników,
w tym dzieci 1573. Wypożyczenia na zewnątrz zamknęły się liczbą 58 757, w tym
dzieci 22 437. Udostępnienia na miejscu,
w czytelni: literatura – 10 782, czasopisma – 210. Liczba udzielonych informacji
– 13 623, liczba udzielonych informacji
internetowych: 1446.
W ramach promocji książki i biblioteki
organizowaliśmy wiele imprez kulturalno-oświatowych. Były to wystawy, konkursy, lekcje biblioteczne, pasowania na czytelnika, spotkania autorskie. W ramach
ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w bibliotece odbywały się
spotkania, podczas których „Znani, ważni i poważni” czytali dzieciom. Przy bibliotece działa grupa „Śpiewające Alebabki”,
działają również kluby książki, w których
dyskutuje się o ciekawych pozycjach wydawniczych, spotykają się twórcy lokalni
na „Wieczorach z poezją”.
W 2007 r. Biblioteka realizowała projekty ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa”. Były to: „Sposób na wakacyjną
nudę”- warsztaty literacko-plastyczno-językowe adresowane do dzieci i młodzieży
z leżajskich szkół. „Wyspiański w oczach
współczesnych – próba nowego spojrzenia” to kolejny projekt realizowany przez
bibliotekę w ramach obchodów Roku
Wyspiańskiego, który miał na celu upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Wyspiańskiego, rozwijanie umiejętności literackich i plastycznych, wrażliwości i postawy estetycznej
oraz promowanie osiągnięć młodych ludzi. W Bibliotece spotkają się członkowie
Leżajskiego Klubu Miłośników Fantastyki
oraz Dyskusyjnego Klubu Książki. Prowadzone są kiermasze książek z okazji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej oraz Międzynarodowego Festiwalu Łowieckiego.
Konkursy plastyczne i literackie: „Moja
pierwsza książka z biblioteki”, „I ty możesz zostać bajkopisarzem”, „Najpiękniejszy portret Pippi”, „Pocztówka z wakacji”,
„Wyspiański w oczach współczesnych
– próba nowego spojrzenia”, „Mikołajkowa niespodzianka”.
Wystawy: „Od żarówki do lasera” –
160 rocznica urodzin T. Edisona, „Pippi
i jej niesamowite przygody” z okazji 100
rocznicy urodzin A. Lindgren, „Kobiety
w literaturze polskiej”, „Miłość jest wieczna do póki trwa” – z okazji Walentynek,
„Symbolika Świąt Wielkanocnych”, „Kwiaty dla mojej Mamy” – z okazji Dnia Matki,
„Bułat Okudżawa” – 10 rocznica śmierci,
„Konstytucja 3 Maja”, „Biblioteka mojego
wieku” – z okazji tygodnia bibliotek, „Leżajsk w rysunku i fotografii”, „Biblioteka
Załuskich – pierwsza Biblioteka Publiczciąg dalszy na stronie 14



mała ojczyzna

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

Działalność wydawnicza Towarzystwa po 1982 r.

W okresie międzywojennym i po II wojnie światowej nie ukazało się zbyt wiele opracowań dotyczących dziejów miasta i okolic, choć – jak pisze prof. J. Półćwiartek w publikacji „Leżajsk w histografii” („Z dziejów Leżajska i okolic” 1980 r.)
– już od II połowy XIX wieku ukazywały się różne artykuły i prace o Leżajsku
i okolicach. Jej autorami m.in. byli: K. Rogawski, M. Podgórski, W. Łuszczkiewicz,
M. Wiśniowiecki, Cz. Bogdalski, J. Burszta, F. Kotula, Z. Anders, J. Depowski
a przede wszystkim nasz krajan Józef
Półćwiartek.
Z upływem lat społeczeństwo miasta
i jego władze coraz powszechniej okazywały zainteresowanie dziejami swego
grodu, ich opisami i dokumentowaniem.
Zaczęły ukazywać się nowe różne opracowania autorstwa m.in.: o. E. Obruśnika,
Z. Larendowicza, S. Kłosa, R. Górnisiewicza, J. Ulasa-Urbańskiego, W. Ziobry, A.
Rakuś, J. Fąfary, K. Kuźniara, H. Słotwińskiej, J. Ruseckiego, A. Bereziewicza, D.
Garbacza, J. Ambrozowicza (albumy) i innych. Ukoronowaniem wielu starań było
też wydanie w 1980 r. szkicu monograficznego miasta pod redakcją Z. Andresa
„Z dziejów Leżajska i okolic” oraz pierwszego tomu monografii „Dzieje Leżajska”
po redakcją K. Baczkowskiego i J. Półćwiartka w 1996 r.
O pierwszych zamiarach napisania monografii zaczęto mówić już w latach 70.,
ale wtedy zebrano zaledwie kilka artykułów i wydano je w opracowaniu pt. „Z dziejów Leżajska i okolic” w 1980 r. W latach
80. powrócono jeszcze raz do pierwotnej
koncepcji. Uczynili to działacze TMZL.
W 1982 r. powołano zespół dla wydawnictw pod przewodnictwem K. Kuźniara. Rozpoczęto rozmowy z ośrodkami naukowymi Rzeszowa i Krakowa oraz
z władzami miejskimi. Postanowiono wydawać we własnym zakresie zeszyty historyczne.
Mimo niełatwej sytuacji w kraju, spowodowanej istniejącym stanem wojennym,
zaczęto je redagować.
„Almanach leżajski” (AL)
Wzorców nie było żadnych, gdyż było
to pierwsze w naszym województwie wydawnictwo towarzystwa regionalnego. AL
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miał być drukowany w ramach tzw. małej poligrafii przez drukarnię w Łańcucie
w nakładzie 400 egzemplarzy i miał ukazywać się dwa razy do roku.
Zespół redakcyjny tworzyli: K. Kuźniar –
red. naczelny, H Grzywna – sekretarz i E.
Dziubek oraz z J. Słupek jako członkowie.
Okresowo członkami zespołu byli także R.
Górnisiewicz, J. Ulas-Urbański, J. Depowski, J. Serafin, S. Socha, M. Góral. Działania redakcji wspierał red. Z. Wawszczak
– sekretarz Rzeszowskiego Towarzystwa
Kultury. Wszyscy członkowie działali społecznie, a jedyny koszt, jaki ponoszono,
stanowił druk w zakładzie graficznym.
W krótkim czasie, bo 8 września 1982
roku uzyskano zgodę Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk
w Warszawie na wydawanie Almanachu,
a pierwszy zeszyt ukazał się już po kilku
miesiącach.
AL ukazywał się przez 5 lat (19821987). Wydano łącznie 10 zeszytów,
w których na 540 stronach wydrukowano
79 artykułów problemowych i 29 zapisów
kronikarskich. Ich autorami było 45 osób
pochodzących z Leżajska, Rzeszowa, Jarosławia, Łańcuta, a wśród nich – prof. J.
Półćwiartek, prof. Z. Andres, dr Cz. Płaza,
J. Sapetowa – historyk sztuki, S Padowicz
– dyr. jednego z wydziałów UW, redaktorzy: A. Rakuś, W. Szymczyk, S. Opałko, J. Błocki, S. Kowal i inni.
Stałe działy w poszczególnych zeszytach
to: Z naszej przeszłości,
Leżajsk współczesny,
Wspomnienia i refleksje, Polemiki i dyskusja, Z teki poezji, Fakty
i wieści, U źródeł, Kroniki i rocznice.
Ważniejsze opublikowane artykuły to: • historia niektórych zakładów
pracy np. Zakłady Chemiczne w Nowej Sarzynie, LWTP, Silikaty, Hortex, Cepelia, Browar,
rozwój gminy Leżajsk,
• problemy współczesne: ochrona środowiska, rozwój gospodarki
komunalnej, gazownictwo, rozwój przestrzenny miasta, Leżajsk – Mistrzem Gospodarności
w kraju, • historia miasta: dzieje wsi leżajskiej,
rozwój miasta w okresie starostwa niegrodowego, o Herkulesie leżajskim, dzieje Szkoły

Podstawowej nr 2 i Zespołu Szkół Licealnych, rozwój harcerstwa, dzieje leżajskich cmentarzy, 30-lecie klubu Kaprys,
tajne nauczanie w Leżajsku, pamiętnik
partyzancki, listy i grypsy obozowe, początki szpitalnictwa, życie miasta w latach powojennych i wiele innych, ciekawych wspomnień (np. o cadyku, gen. W.
Sikorskim, pacyfikacji Leżajska, o Janie
Brzozie, „Lamparcie”, garncarzach, myśliwych), • poezja: Cz. S. Kowala, M. Pieniążka, J. Depowskiego.
Istnienie AL dostrzegli mieszkańcy miasta oraz dziennikarze. W prasie można
było przeczytać wiele przychylnych i krytycznych uwag oraz ocen, bo i potknięć
nie brakowało. Na co dzień zespół redakcyjny działał w osamotnieniu, bez zaplecza materialnego i jakiejkolwiek pomocy.
Przy końcu 1987 roku pierwszą pomoc
zadeklarowało prezydium Miejskiej Rady
Narodowej, a prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Rzeszowie przyznało
nawet redakcji „Zespołową nagrodę twórczą za osiągnięcia w dokumentowaniu
i upowszechnianiu regionalnego dorobku
społeczno-kulturalnego miasta”.
Niestety, impulsy te przyszły zbyt późno i nie ożywiły już dalszej działalności zespołu redakcyjnego. AL przeszedł
do historii. Mimo upływu 25 lat wiele osób
wspomina to wydawnictwo, studenci czasami szukają w nim materiałów do swoich
prac, a obecne władze Towarzystwa zamierzają powrócić do realizacji tej idei.

Kazimierz Kuźniar

Ps. O wszystkich działaniach związanych z wydaniem monografii miasta Leżajska napiszę w następnym numerze.

28 lutego br. w sali konferencyjnej Muzeum (w dworze starościńskim)
odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi
Leżajskiej. Obradom przewodniczył członek Zarządu Towarzystwa Kazimierz Kuźniar. Po przywitaniu wszystkich uczestników zebrania w tym
honorowych gości głos zabrał prezes Towarzystwa Leszek Sarzyński
składając sprawozdanie z działalności TMZL w roku 2007.
W swoim wystąpieniu podkreślił, iż
ubiegły rok był „rokiem odbudowy organizacji pod względem proceduralnym jak
i poświęconym budowaniu formuły działania, a nowy Zarząd zaczynał właściwie
wszystko od nowa borykając się z przywróceniem istnienia prawnego i organizacyjnego Towarzystwa”. Zwrócił uwagę
na fakt, iż członkowie Zarządu nie mieli
doświadczenia w tego typu działaniach,
podobnie jak w tworzeniu nowego klimatu organizacji, a starali się połączyć najlepsze doświadczenia ze swojej pracy zawodowej, różnych środowisk, pracy społecznej w innych dziedzinach i wykorzystać je do realizacji powierzonych zadań.
W zakresie spraw organizacyjnych i finansowych uporządkowano formalno-prawne aspekty działania Towarzystwa, opracowano nowy Statut oraz regulaminy wewnętrzne. TMZL uznane zostało za organizację pożytku publicznego, zmieniono
w KRS Statut Towarzystwa, dopełniono
wszelkich formalności w Urzędzie Statystycznym, Urzędzie Skarbowym oraz
Banku Spółdzielczym, przejęto i uporządkowano dokumentację oraz ewidencję członków.
Ponadto Zarząd prowadził aktywną
działalność promocyjną publikując na łamach lokalnej prasy oraz w telewizji kablowej SATEL informacje na temat podejmowanych działań, (w tym rajdów i pozyskiwania eksponatów do Muzeum Ziemi Leżajskiej). Dużo uwagi poświęcono
sprawom wydawniczym, wśród których
priorytetową będzie wznowienie wydawania Almanachu Leżajskiego, wydanie
wraz z MCK w Leżajsku reprintu „Ławicy leżajskiej”, wydanie monografii klubu
sportowego „Pogoń” oraz dalsze publikacje w lokalnej prasie. W minionym roku
powstała także witryna internetowa Towarzystwa oraz znaczek organizacyjny
i wzór legitymacji członkowskiej.
W zakresie muzealnictwa i ochrony zabytków Towarzystwo aktywnie poszukiwało i pozyskiwało eksponaty do powstającego Muzeum Ziemi Leżajskiej (90 procent dotychczasowego zbioru muzeum)
korzystając z pełnomocnictwa starosty
do reprezentowania w tym zakresie muzeum, pozyskało część zbiorów dawnego
Społecznego Muzeum, stara się ponadto
o odzyskanie części zbiorów tegoż muzeum z Zespołu Szkół Licealnych oraz o pozyskanie na swoją działalność pomieszczenia w jednej z oficyn odrestaurowanego dworu starościńskiego.
Szczególną wagę w minionym roku
Zarząd przywiązywał do popularyzacji
dziejów miasta i tworzenia klimatu umiłowania „małej ojczyzny”. W tym celu
włączył się w organizację Dni Leżajska,

członkowie Towarzystwa i zaproszeni goście. Starosta leżajski Robert Żołynia
mówił o współpracy na różnych płaszczyznach, uregulowaniu sprawy adresu
Towarzystwa w dworze starościńskim, zadeklarował udostępnienie miejsca na łamach Kuriera Powiatowego i apelował

TMZL – Walne Zebranie

zapoczątkował cykl imprez „Po zdrowie” (rajdy piesze i rowerowe po okolicach
Leżajska), nawiązał współpracę z nauczycielami z leżajskich szkół oraz władzami
samorządowymi. W tym miejscu Prezes Towarzystwa wyraził podziękowania
za życzliwość i wsparcie władz samorządowych – Panu Staroście Robertowi Żołyni, Panu Burmistrzowi Leżajska Tadeuszowi Trębaczowi, Panu Wójtowi Gminy
Leżajsk Mieczysławowi Tołpie oraz licznym sponsorom i darczyńcom od największych zakładów miasta i okolic po indywidualnych przedsiębiorców i mieszkańców
miasta. W podsumowaniu przedstawił
wnioski z działań podjętych w minionym
roku. Do pozytywnych zaliczyć można
dobrą współpracę z władzami samorządowymi, sponsorami, mediami lokalnymi, placówkami oświatowymi, dyrektorem
MZL, bardzo dobrą współpracę z MCK,
CIT oraz PDDM, a także pozytywny oddźwięk społeczny i akceptację dla działań
Towarzystwa. Jednak w ubiegłym roku zauważyć można było niewielką aktywność
większości członków Towarzystwa z wyjątkiem wąskiej grupy działaczy (głównie
członków zarządu), nikła była współpraca
pomiędzy organizacjami pozarządowymi
działającymi na naszym terenie, brakowało środków na większe akcje promocyjne, wystąpiły trudności z pozyskiwaniem
środków na ambitniejsze działania (w tym
wydawnicze), zabrakło odzewu ze strony
niektórych gmin.
Po wystąpieniu prezesa nastąpiła merytoryczna dyskusja, w której wzięli udział

o dalsze wspieranie idei TMZL. Krzysztof
Totuń poruszył problematykę opracowania tras turystycznych oraz organizowania
wycieczek pieszych i rowerowych po okolicy. Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz
zapowiedział zorganizowanie w naszym
mieście kursu dla przewodników, deklarował współpracę (m. in. przez udostępnienie stron Biuletynu Miejskiego), poruszył także sprawę 1-procentowego podatku na finansowanie działalności Towarzystwa. Profesor Józef Półćwiartek chwalił współpracę samorządów, podkreślał, iż
są to dobre czasy dla Leżajska i odniósł
się do planów wydania 2 tomu monografii
miasta, której mógłby być współautorem.
Na potrzebę zbadania dziejów powojennych zwracał także uwagą w swoim wystąpieniu Tadeusz Bazan.
Walne Zebranie Członków TMZL uznało, że program działania przyjęty w dniu
27 grudnia 2006 r. na okres 3 lat jest nadal
aktualny i pozostaje do dalszej realizacji,
wyznaczyło ponadto władzom najważniejsze kierunki działania w 2008 roku.
Zaliczono do nich: rozpoczęcie wydawania Almanachu Leżajskiego, współudział i współorganizacja Dni Leżajska
i innych okolicznościowych imprez, kontynuowanie organizacji rajdów turystycznych, kontynuowanie starań o pozyskanie dalszych eksponatów do Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku oraz aktywne
uczestniczenie w jego działalności, organizowanie cyklicznych spotkań członków Towarzystwa połączony z prelekcją
na tematy dotyczące historii miasta, zabytków i okolicznościowych rocznic, nawiązanie i utrzymanie współpracy z władzami samorządowymi z terenu Powiatu
Leżajskiego, uściślenie współpracy z młodzieżą szkół średnich, gimnazjum i podstawówek oraz z nauczycielami w celu
włączenia ich w popularyzację idei istnienia Towarzystwa.
Walne Zebranie przyjęło do zatwierdziło sprawozdanie Zarządu TMZL, Komisji Rewizyjnej oraz wyraziło podziękowania za dotychczasową pracę Zarządu, zatwierdziło preliminarz budżetowy
na 2008 r. i zobowiązało Zarząd do aktywnych starań o pozyskanie środków finansowych na bieżącą działalność Towarzystwa. Przyjęło też do wiadomości przedstawiony przez Zarząd wzór znaczka organizacji i zobowiązało Zarząd do wystąpienia do Starostwa Powiatowego w Leżajsku o jego zatwierdzenie.
ciąg dalszy na stronie 12
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mała ojczyzna
TMZL – Walne Zebranie
ciąg dalszy ze strony 11

Ważnym wnioskiem był postulat czynienia starań o dalszy wzrost liczby członków Towarzystwa spośród mieszkańców
miasta i gmin wchodzących w skład Powiatu.
Zgodnie z programem zebrania na zakończenie wszyscy uczestnicy zwiedzili
ekspozycje Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Tekst i zdjęcia
Iwona Tofilska
Towarzystwo Miłośników
Ziemi Leżajskiej

KOMUNIKATY
1. Szanowni Państwo, Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej posiada status organizacji pożytku publicznego i figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem:
0000275455. Prosimy – wesprzyjcie
nasze działania swoim jednym procentem.
Wystarczy w swojej deklaracji podatkowej wpisać nazwę naszej organizacji, numer KRS oraz kwotę darowizny w wysokości 1% należnego podatku, a Urząd Skarbowy przekaże
pieniądze na konto Towarzystwa.
O naszej działalności statutowej
można dowiedzieć się więcej na stronie: www.tmzl.lezajsk.pl oraz z prasy
lokalnej: Kuriera Powiatowego i Biuletynu Miejskiego.
Jeżeli popieracie Państwo nasze
działania, prosimy o wsparcie finansowe.
Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy.
Zarząd i Członkowie TMZL
2. W związku z podjęciem przez
naszą organizację inicjatywy wznowienia wydawania „Almanachu Leżajskiego” zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy zajmują się
amatorsko lub zawodowo opisywaniem przeszłości jak i wydarzeń dnia
codziennego, piszą wspomnienia,
opracowują dokumenty historyczne,
mają informacje lub byli uczestnikami
ciekawych wydarzeń sprzed lat albo
zajmują się dokumentowaniem przeszłości na fotografiach lub filmach.
Przy udziale Państwa chcemy pozyskiwać materiał redakcyjny i wykorzystywać w naszym wydawnictwie.
Każdy może być współtwórcą naszego pisma. Zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt .
3. Ukazało się drugie wydanie
książki Stanisława Kisielewicza
„Od Leżajska do Łodzi” – książka
jest do nabycia u członków Towarzystwa: Anny Ordyczyńskiej i Antoniego Bereziewicza.
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Zimowe wędrowanie

Niezwykle udana była ostatnia impreza zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej – Zimowy Rajd Pieszy „Po zdrowie”.

W nocy z 15 na16 lutego br. zima przypomniała o sobie i poranek przywitał nas
pięknym białym śniegiem. Jak zawsze
na uczestników rajdu czekali organizatorzy: Adam Kaduk i Leszek Sarzyński.
Po pamiątkowym zdjęciu kolumna 56 wędrowców wyruszyła spod Basenu Miejskiego na trasę.
Pierwszy etap prowadził koło szpitala
do lasu w kierunku Jelnej. Tam właśnie
zachowały się wyraźnie widoczne ślady
okopów z okresu pierwszej wojny światowej. O wydarzeniach z tamtych lat, przebiegu działań wojennych, taktycznych
ruchach walczących oddziałów i militarnych ciekawostkach opowiadał Sławomir Kułacz – pasjonat historii wojskowości i znawca przebiegu działań wojennych
w naszych okolicach.
Następnie przeszliśmy drogą przez
las w kierunku zabytkowej kapliczki leśnej o ciekawej kolumnowej budowie.
Nie jest jednoznacznie określona rola
jaką kapliczka spełniała – jedni mówią,
że był to znak graniczny inni zaś, że pełniła funkcję drogowskazu na szlaku komunikacyjnym. Jak było naprawdę nikt
nie wie gdyż nie ma żadnych przekazów
historycznych. Ciekawie o tym miejscu
opowiedział uczestnikom Krzysztof Totuń.
W przepięknej scenerii lasu zasypanego świeżym śnieżnym puchem dotarliśmy
do kolejnego ciekawego miejsca – oczka
wodnego, które pomimo mrozu nie zamarza, a nawet trawy wokoło są nadal
zielone co niezmiernie wszystkich dziwiło. O swoich obserwacjach tego miejsca
opowiadał Pan Adam Kaduk. Gromadzą
się nad oczkiem wodnym zwierzęta leśne, a związki mineralne zawarte w glebie
mają prawdopodobnie właściwości lecznicze, bo często spotyka się tam zwierzęta
chore i ranne. Mówi się, że jest to „leśny
szpital dla zwierząt”.
Po przejściu do głównej drogi w kierunku Sarzyny na parkingu leśnym czekała
na uczestników niespodzianka. Pouczającą atrakcją był pokaz i instruktaż dotyczący udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym przygotowany przez Oddział Ratownictwa Drogowego i Bogusława Kołcza zastępcę komendanta Powiatowej Straży Pożarnej. Strażacy pokazali sposoby wyciągania rannego z samochodu, zabezpieczenia miejsca wypadku i opowiedzieli o typowych zachowaniach w trakcie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Każdy mógł spróbować na fantomie wykonanie masażu
serca i sztucznego oddychania. Okazało
się to bardzo trudne, ale wszyscy zgodnie stwierdzili, że wiedzy na ten temat nigdy nie jest za dużo.

Kolejny etap wędrówki zaprowadził nas
na Przychojec. Odpoczynek i gościna –
degustacja potraw regionalnych (proziaki, kaszak, żurek, bigos, syrop z mniszka, „wiejski” chleb, smalec z ziołami oraz
napoje z ziół), ognisko i pieczenie kiełbasy były przygotowane w gospodarstwie
agroturystycznym Czesławy Zawadzkiej
na Przychojcu. Główny punkt pobytu czyli zwiedzanie muzeum wsi, konkursy i zabawy dopełniły wymiar poznawczy wycieczki. Wszyscy byli zachwyceni zbiorami sprzętów domowych i urządzeń dawnych gospodarstw wiejskich. Uczestników
„rozpalił” konkurs polegający na rozpoznawaniu dawnych sprzętów i narzędzi
oraz omówienia do czego mogły służyć.
Było wiele śmiechu i radości bo pomysłowość zawodników była godna podziwu. Szczególnie dla młodszych uczestników pobyt u Pani Czesławy był pouczający, a i dorośli mieli okazję poszerzyć
swoją wiedzę o warunkach życia naszych
przodków. Zwycięzcy konkursów zostali nagrodzeni, a wszyscy uczestnicy wędrówki otrzymali od organizatorów drobne
upominki i pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w Rajdzie.
Powrót do Leżajska zapewnił Andrzej Muskus, właściciel gospodarstwa
agroturystycznego „U kowala”, odwożąc uczestników rajdu – w świetle płonących pochodni – swoją piękną „wagonetą”. W przyszłości mamy zamiar zagościć na dłużej u pana Andrzeja, w którego
gospodarstwie znajduje się rzadko spotykane kompletne wyposażenie kuźni, warsztatu rymarskiego oraz wiele dawnych
sprzętów gospodarskich i maszyn rolniczych. Można też przejechać się bryczką lub pojeździć na koniach.
Wszystkim, którzy są zainteresowani
poznawaniem przeszłości i warunków życia mieszkańców wsi polecamy odwiedzenie gospodarstw Czesławy Zawadzkiej i Andrzeja Muskusa – zostaniecie
przyjęci ze staropolską gościnnością.
Tak dobiegła końca nasza zimowa wędrówka. Wszyscy uczestnicy zdrowi i w doskonałych nastrojach wrócili do swoich
domów. Jak zwykle dopisali hojni sponsorzy dzięki którym mogliśmy przyjąć tak
liczną grupę naszych sympatyków. Pełny
wykaz naszych dobroczyńców oraz galeria zdjęć znajdują się na stronie Towarzystwa: www.tmzl.lezajsk.pl
Zapraszamy na kolejne imprezy organizowane przez Towarzystwo Miłośników
Ziemi Leżajskiej o terminie których będziemy wcześniej informować. Liczymy
też na poszerzenie grona członków i sympatyków naszej organizacji – zapraszamy
do współpracy.

Leszek Sarzyński

informator urzędowy
Sprawozdanie
z XV sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku
28 lutego br. odbyła się XV sesja Rady Miejskiej w Leżajsku, obecni
byli wszyscy radni (15). Głównym tematem obrad było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 r. i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Leżajska.
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie i wystąpiła z wnioskiem do Rady o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi. Sprawozdanie budżetowe
i wniosek Komisji pozytywnie zostały zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie. Rada po zapoznaniu się z realizacją dochodów i wydatków budżetowych, realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych oraz informacją o stanie mienia komunalnego na koniec roku 2007, w oparciu o przedstawione opinie przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 r. i udzieliła absolutorium Burmistrzowi.
Uchwalony przez Radę Miejską budżet
na 2007 r., po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów
w wysokości 29 492 792 zł, a wykonanie wyniosło 29 173 071 zł tj. 98,92%.
Stanowi to kwotę 319 722 zł poniżej założonego planu rocznego. Wydatki budżetowe planowane w uchwale budżetowej też uległy zmianom w ciągu roku
budżetowego, zwiększając się z kwoty
27 869 971 do kwoty 29 492 792 zł. Realizacja wydatków w zakresie zadań bieżących i majątkowych wyniosła 29 044 139
zł tj. 98,48%. Na realizację zadań inwestycyjnych w mieście przeznaczona została
kwota 3 201 850 zł, wykonano 3 100 500
zł, co stanowi 96,83% zaplanowanej kwoty i 10,68% wykonania ogółem budżetu

po stronie wydatków. W 2007 r. zostały
spłacone zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych w łącznej wysokości 2 000 000
zł i równocześnie został zaciągnięty kredyt w takiej samej wysokości. Zadłużenie
miasta na koniec roku wynosiło 7 700 000
zł i stanowiło 26,39% dochodów wykonanych w 2007 r.
Po uchwaleniu absolutorium Rada rozpatrywała pozostałe projekty uchwał będące w porządku obrad.
Spełniając obowiązek, jaki na jednostki
samorządu terytorialnego nakłada ustawa Karta Nauczyciela – Rada uchwaliła na kolejny rok Regulamin określający
wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponad wymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, wysokość i warunki
wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz zwiększenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. W stosunku do uchwały obowiązującej w 2007 r. nie ma w nim
istotnych zmian. Wprowadzono jedynie
nowe zapisy w § 7, 9 i 17 celem dostosowania regulaminu do wymagań Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych oraz przedłużono na kolejny rok zapisy art. 26 zwięk-
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szającego wynagrodzenie zasadnicze dla
grupy nauczycieli którzy ukończyli Studium Nauczycielskie. Średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego wynikające z ustawy Karta Nauczyciela jest spełnione przy zachowaniu dotychczasowych
zapisów, a co za tym idzie ustawowy obowiązek jest zrealizowany.
Również realizując wymóg ustawowy Rada podjęła uchwałę w sprawie
ustalenia zasad korzystania z posiłków
w stołówkach szkolnych, w tym wysokości opłat. Dzienna opłata za korzystanie
z jednego posiłku w stołówkach szkolnych
dla uczniów wynosi 2,60 zł a dla pozostałych korzystających 5 zł.
Kolejną uchwałą Rada wprowadziła
zmiany w Miejskim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok
2008 uchwalonym w grudniu ub. roku.
Zwiększeniu uległ plan przychodów Funduszu o kwotę 12 193 zł, którą postanowiono przeznaczyć w części na zakup
sprzętu do poskramiania bezpańskich
psów – 5000 zł, projekt budowy kanalizacji sanitarnej ul. Odległej – 3000 zł i opracowanie projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulic Żwirki i Wigury, Rynek, Pl. Jaszowskiego, Kąty
i J. Brzozy – 4139 zł.
Dalej Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego przy ul. Mickiewicza 74, stanowiącego zmianę ustaleń dotychczasowego planu, na wniosek właścicieli nieruchomości.
Po zapoznaniu się z analizą przeprowadzoną przez Burmistrza dotyczącą
wszczęcia postępowania scaleniowego
wnioskowanego przez właścicieli nieruchomości położonych na południe od ulicy Podzwierzyniec w Leżajsku, Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do scalenia
i podziału wnioskowanych nieruchomości tym rejonie.

C. Turosz

OGŁOSZENIE

Z dniem 2 kwietnia 2008 r. nastąpi zmiana siedziby Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Profilaktyki Uzależnień.
Nowa siedziba Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego mieścić się będzie w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Rynek 1 w Leżajsku.
Komunikat szczegółowy w tej sprawie poniżej.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Profilaktyki Uzależnień, mieszczącym się w budynku Centrum Informacji Turystycznej
w Leżajsku przy ul. Rynek 1 (w wieży) prowadzone będą w roku 2008 następujące dyżury:
● w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach:
17.00–19.00 przez grupę specjalistów (specjalista psychoterapeuta uzależnień,
psycholog, prawnik),
● w pozostałe poniedziałki miesiąca w godzinach
17.00–19.00 przez członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz innych specjalistów.
Osoby dyżurujące udzielać będą (bezpłatnie) porad psychospołecznych i prawnych dot. problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie i narkomanii.
W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym czynny jest tzw. „telefon interwencyjny” nr 017 240 18 18, pod którym będzie można uzyskać informacje i porady
w dniach pełnienia dyżurów.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych do korzystania z usług Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Profilaktyki Uzależnień.

Burmistrz Leżajska
Tadeusz Trębacz

Zapisy do szkół
Gimnazjum Miejskie
im. Władysława Jagiełły
w Leżajsku
informuje, że
w dniach 8–10 kwietnia 2008 r.
w godz. 8.00–18.00
w sekretariacie szkoły
odbędą się zapisy
do klas pierwszych.
Dyrekcja Gimnazjum
Szkoły Podstawowe
Nr 1, 2 i 3 w Leżajsku
informują, że
w dniach 1–4 kwietnia 2008 r.
w godz. 8.00–18.00
w sekretariatach szkół
odbędą się zapisy
do klas pierwszych.
Dyrekcje Szkół Podstawowych
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kartki z kalendarza

Minął rok
ciąg dalszy ze strony 9

na”, „Wielkie życie Matki Teresy z Kalkuty” w 10 rocznice śmierci, „Nauczyciele
w anegdocie” z okazji Dnia Nauczyciela,
Wystawa okolicznościowa z okazji odzyskania niepodległości Polski, „60 lat Biblioteki Publicznej w Leżajsku w dokumentach i fotografii”, „Artysta musi umieć
rysować – wtedy mu wszystko wolno”.
W ramach obchodów 60-lecia placówki
Biblioteka Publiczna otrzymała imię Stanisława Wyspiańskiego.

Policja

Stan zagrożenia negatywnymi zjawiskami patologii społecznej, jakimi są:
przestępczość, alkoholizm, narkomania,
przemoc w rodzinie, przemoc i agresja
w miejscach publicznych i inne – analiza, obejmuje okres roku 2007 i dotyczy
miasta Leżajska.
W roku 2007 efekty pracy prewencyjnej przyniosły oczekiwane rezultaty w kierunku znacznej poprawy dyscypliny społecznej. W odniesieniu do analogicznego okresu roku 2006 zwalczanie alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie
należy ocenić pozytywnie. Spadła liczba odnotowanych przestępstw, awantur
domowych, osób popełniających przestępstwa w stanie po użyciu alkoholu. Poziom przestępczości kryminalnej
oprócz odczuć społecznych mierzony
jest konkretnymi wskaźnikami. Analizując te wskaźniki na terenie miasta należy
zauważyć, że liczba przestępstw stwierdzonych w ciągu ostatnich dwóch lat systematycznie spada.
Ogółem na terenie miasta Leżajska
w 2007 roku odnotowano 242 przestępstwa: • rozboje i wymuszenia rozbójnicze
– 1, • bójki i pobicia – 2, • zabójstwo – 1,
• groźby karalne – 7, • kradzieże – 30,
• kradzieże z włamaniem – 26, • fizyczne i psychiczne znęcanie się nad rodziną – 10, • kierowanie pojazdem w stanie
nietrzeźwym – 88, • inne kategorie przestępstw – 77.
Oddzielnie rozpatrywany jest udział
osób nieletnich w popełnieniu czynów
karalnych. Ogółem w okresie ostatnich
dwóch lat nastąpił spadek liczby przestępstw popełnianych przez nieletnich.
Na terenie Leżajska odnotowano zaledwie siedmiu sprawców czynów karalnych, którzy dopuścili się takich przestępstw, jak: kradzież, udział w pobiciu
i posługiwanie się sfałszowanym dokumentem.
Istotne znaczenie dla zagrożenia bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta
mają wypadki i kolizje drogowe. W 2007
roku na terenie miasta zanotowano 160
zdarzeń drogowych, w tym 151 kolizji i 9
wypadków. Zginęła 1 osoba, a 10 osób
odniosło obrażenia ciała.
Stan zagrożenia na drogach stwarzają
też nietrzeźwi uczestnicy ruchu. Na przestrzeni dwóch lat obserwuje się nieznaczny spadek liczby udziału nietrzeźwych
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w kolizjach i wypadkach jednak są to nadal wysokie statystyki.
W roku 2007 praca prewencyjna w kierunku poprawy dyscypliny społecznej
przyniosła oczekiwane rezultaty. W odniesieniu do roku 2006 zwalczanie zjawisk patologicznych takich, jak: alkoholizm, narkomania, przemocy w rodzinie
należy ocenić pozytywnie – spadła liczba
odnotowanych zdarzeń z udziałem osób
nietrzeźwych czy będących pod działaniem narkotyków.
W roku 2007 na terenie miasta Leżajska odnotowano ogółem 545 wykroczeń,
w sprawie których prowadzono czynności
wyjaśniające, w tym: • zakłócenie spokoju
i porządku publicznego art. 51 §1 KW –
34, • zakłócenie spokoju i porządku publicznego pod wpływem alkoholu art. 51 §2
KW – 122, • spożywanie alkoholu w miejscu publicznym – 73, • kradzież mienia –
107, • zniszczenia – uszkodzenie mienia
– 25, • inne wykroczenia – 184.
39 nieletnich dopuściło się czynów karalnych, z tego: • zakłócenie spokoju i porządku publicznego – 18, • kradzież mienia – 19, • inne wykroczenia – 2.
W 2007 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji interweniowali na terenie miasta Leżajska 2057 razy
wobec zakłóceń spokoju i porządku publicznego i zdarzeń niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, w tym: •
w miejscach publicznych 1072 razy, • interwencji domowych zgłaszanych przez
członków rodzin, sąsiadów w przypadku nieporozumień rodzinnych wymagających interwencji policji – 118, w tym dotyczących przemocy w rodzinie 19. W wyniku powyższych interwencji izolowano
z miejsc publicznych 198 osób nietrzeźwych, w tym odkonwojowano do izb wytrzeźwień 41 osób, do pomieszczeń dla
zatrzymanych w jednostkach policji – 34
osoby, do miejsc stałego zamieszkania
– 64 osoby.
W 2007 roku na terenie miasta Leżajska popełnionych zostało 95 przestępstw
dokonanych pod wpływem alkoholu. Nietrzeźwi sprawcy dopuścili się przestępstw
z art. 178 a KK (prowadzenie pojazdu
mechanicznego w stanie nietrzeźwości),
a także byli sprawcami bójek i pobić, kradzieży i włamań. Za wykroczenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym popełnione przez osoby znajdujące
się w stanie po użyciu alkoholu sporządzono 41 wniosków o ukaranie do Sądu
Grodzkiego w Leżajsku. Przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości
na terenie miasta Leżajska stwierdzono:
• 2 przestępstwa o czyn z art. 43 ust. 1
Ustawy (sprzedaż alkoholu osobom małoletnim), • do Sądu Grodzkiego skierowano 73 wniosków o ukaranie za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, • nałożono 70 mandatów
karnych za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.
Na terenie miasta Leżajska w 2007
roku podejmowano 119 interwencji domowych, z czego zanotowano 18 przypadków występowania zjawiska przemocy w rodzinie. W rodzinach tych zosta-

ła wdrożona procedura Niebieskich Kart.
Wszczęto i przeprowadzono 10 postępowań przygotowawczych o czyny z art. 207
KK – (znęcanie się nad rodziną).
W zakresie przestępstw narkotykowych
na terenie powiatu leżajskiego ujawniono
38 przestępstw narkotykowych, które zostały popełnione przez 16 osób, w tym 2
nieletnich. Większość tych osób stanowili
uczniowie leżajskich szkół.
Badając przyczyny znacznego spadku przestępstw narkotykowych w porównaniu do 2006 roku należy stwierdzić,
że szeroko zakrojone działania w latach
2005–2006 ukierunkowanych na rozpoznanie i rozbicie środowisk narkomanów oraz osób zajmujących się dystrybucją środków odurzających przyniosły
oczekiwane efekty w postaci postawienia poważnych zarzutów wielu dilerom
narkotykowym z Leżajska i całego powiatu leżajskiego. Niektórzy z osądzonych
przez Sąd Rejonowy w Leżajsku i Sąd
Okręgowy w Rzeszowie za przestępstwa
z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
do chwili obecnej przebywają w zakładach karnych.
W związku z działaniami podejmowanymi w zakresie ograniczenia negatywnych zjawisk patologii społecznej, jakimi są alkoholizm, narkomania, przemoc
w rodzinie oraz agresja i przemoc w miejscach publicznych, obok represjonowania
przestępstw i wykroczeń w tych kategoriach, główny nacisk położono na realizację zadań zapobiegawczych w tym szeroko zakrojoną działalność profilaktyczno-informacyjną przy współudziale podmiotów współodpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie przesłano 34
pisemne informacje, do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4, do szkół – 105 pisemnych wystąpień dot. ujawnionych przez policjantów przejawów demoralizacji wśród małoletnich (w tym zażywania środków odurzających, spożywania alkoholu, palenia
papierosów i wybryków chuligańskich),
do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Leżajsku przekazano 33 pisemnych informacji
dot. zdarzeń z udziałem małoletnich – wymagających merytorycznej oceny sądu
w zakresie demoralizacji nieletnich oraz
podjęcia dalszych działań w sferze zwalczania ujawnionej patologii. W związku
z ujawnieniem nieletnich palących papierosy skierowano 21 informacji do rodziców i 15 wystąpień do szkół.
Kontrolowano również przestrzeganie
zakazu sprzedaży papierosów osobom
małoletnim. Dyscyplina społeczna w tej
dziedzinie budzi poważne zastrzeżenia.
Na sprawców wykroczeń sporządzono 3
wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego.

Straż Pożarna

Jednostki Państwowej Straży Pożarnej
oraz Ochotniczych Straży Pożarnych interweniowały w 764 przypadkach. Zdarzenia te można podzielić na 261 akcji
gaszenia pożarów, 492 interwencje ratownicze podczas miejscowych zagrożeń
tj. wypadki, awarie chemiczno-ekologiczne, budowlane oraz zdarzenia powstałe

wskutek opadów, przyborów wód, silnych
wiatrów, itp. oraz 11 interwencji w wyniku
alarmów fałszywych. Na terenie miasta
Leżajsk zanotowano 214 zdarzeń. Szacunkowa wartość strat wyniosła 1586 tys.
zł., zaś uratowane mienie to 11 052 tys.
zł. Strażacy z Leżajska wyjeżdżali także poza teren powiatu do 11 akcji, niosąc pomoc i niezbędne wsparcie specjalistyczne. Ogółem w działaniach brało udział 1205 zastępów PSP i OSP oraz
3920 strażaków.
W efekcie zdarzeń i pożarów śmierć
poniosły 3 osoby, a 114 zostało rannych,
w tym 9 dzieci.
Najbardziej charakterystyczne zdarzenia to: ● Silny, porywisty wiatr w dniu 19
stycznia 2007 r. na terenie powiatu leżajskiego. Uszkodzone zostały dachy budynków, zerwane linie energetyczne a powalone drzewa uszkodziły pojazdy, budynki i zatarasowały drogi. Łącznie interweniowano w 43 przypadkach, w tym 9 razy
w mieście Leżajsk. W działaniach uczestniczyło 16 zastępów PSP i OSP. ● Wyciek
amoniaku pod ciśnieniem w maszynowni chłodniczej ZPOW Hortino w dniu 23
stycznia 2007 r. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji, w której uczestniczyło 8
zastępów PSP i służby zakładowe, udało się opanować wypływ amoniaku i skutecznie zlikwidować zagrożenie. ● Wypadek drogowy w dniu 26 lutego 2007 r.
w miejscowości Giedlarowa z udziałem
samochodu osobowego Mitsubishi, który wypadł z zakrętu i uderzył w ogrodzenie posesji. W wyniku zdarzenia ranne zostały dwie osoby. W celu uwolnienia poszkodowanego z pojazdu niezbędne było
użycie sprzętu hydraulicznego. ● Groźny pożar w hali produkcyjnej Fabryki Maszyn w Leżajsku w dniu 21 marca 2007 r.
W wyniku zwarcia przewodu elektrycznego w urządzeniu do mieszania farb zapaleniu uległy farby i lakiery zgromadzone
w magazynie. Dzięki natychmiastowej interwencji PSP i podaniu 3 prądów piany
udało się w porę opanować pożar. W akcji ratowniczo-gaśniczej uczestniczyło 8
zastępów PSP, 3 zastępy OSP, Pogotowie Ratunkowe, Policja. ● Pożar młodnika sosnowego, brzozowego i uprawy wiklinowej. W miejscowości Sarzyna w dniu
31 marca 2007 r. W akcji uczestniczyło 6
zastępów PSP i OSP. Dużym utrudnieniem dla ratowników było duże zadymienie oraz silny wiatr, który powodował bardzo szybkie rozprzestrzenienie się pożaru w kierunku lasu i posesji. Po przeprowadzeniu przez ratowników frontalnego
natarcia pożar został opanowany, dzięki
czemu uratowano mienie wartości ok. 200
tys. zł. Przyczyną pożaru było podpalenie.
● Rozszczelnienie instalacji chłodniczej
i wyciek pod ciśnieniem gazu oraz oleju w sklepie „Delikatesy Centrum” w Leżajsku w dniu 23 maja 2007 r. Ratownicy
PSP ewakuowali z pomieszczeń sklepowych 10 osób oraz mieszkańców sąsiadujących ze sklepem mieszkań. Po przewietrzeniu sklepu zatrzymali wyciek gazu
z instalacji. W akcji ratowniczej uczestniczyło 5 zastępów PSP. ● Pożar w kościele parafialnym w Rudzie Łańcuckiej
w dniu 21 czerwca 2007 r. Tylko dzię-

ki szybkiemu przekazaniu zgłoszenia
przez proboszcza i natychmiastowej interwencji strażaków pożar w porę ugaszono i uratowano kościół. Spaleniu uległy dwa konfesjonały, księgi kościelne i figurka. Przyczyną pożaru było umyślne
podpalenie. ● Silny huragan, który przeszedł w miejscowości Kuryłówka w dniu
22 lipca 2007 r., powodując liczne zniszczenia budynków mieszkalnych, handlowych i gospodarczych. Połamane drzewa zatarasowały drogi. Największe zniszczenia huragan spowodował na osiedlu mieszkaniowym, gdzie zostały zerwane dachy na dwóch budynkach mieszkalnych i budynku gospodarczym oraz pokrycie z blachy na trzech innych. Uszkodzony został również dach na budynku
sklepu oraz stropodach na stacji diagnostycznej Rolniczej Spółdzielni UsługowoHandlowej. Działania strażaków polegały na zabezpieczaniu konstrukcji dachowych przed dalszym przemieszczaniem
się, prowadzeniu prac rozbiórkowych przy
uszkodzonych dachach, kominach i ścianach budynków, zabezpieczeniu budynków przed zalaniem poprzez przykrycie
plandekami oraz ewakuowaniu wyposażenia budynków. Obiekty uszkodzone zostały poddane ocenie przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie ich dalszego użytkowania. W akcji
uczestniczyło 5 zastępów z KP PSP Leżajsk oraz 5 zastępów OSP z gminy Kuryłówka – łącznie 50 strażaków. Ponadto w działaniach brały udział inne służby:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Pogotowie Energetyczne i Policja.
● Pożar w budynku mieszkalnym w miejscowości Grodzisko Dolne w dniu 11 listopada 2007 r. Po przeszukiwaniu palącego się budynku strażacy ewakuowali
nieprzytomnego właściciela. Natychmiastowa reanimacja przez służbę medyczną nie przyniosła skutku i poszkodowany
zmarł. Prawdopodobną przyczyną zgonu
było zatrucie tlenkiem węgla. Pożar ugaszono po podaniu jednego prądu wody. ●
Wypadek w miejscowości Dębno w dniu
16 listopada 2007 r. z udziałem ukraińskiej cysterny przewożącej 21 ton oleju
silnikowego, która na zakręcie przewróciła się do rowu. Na szczęście nie doszło
do jej rozszczelnienia, a kierowca nie odniósł obrażeń. Po podstawieniu zastępczej cysterny i zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia strażacy przy użyciu specjalnych pomp do „mediów” przepompowali
olej silnikowy. Przy wykorzystaniu specjalistycznego samochodu MEGA City i dźwigu wyciągnięto cysternę na drogę i postawiono na kołach. W działaniach uczestniczyło 6 zastępów PSP. Akcja trwała ponad
7 godzin. ● W zakresie zapobiegania pożarom i zagrożeniom przeprowadziliśmy
czynności kontrolno-rozpoznawcze w 67
obiektach, podczas których stwierdzono
48 nieprawidłowości. Te wyniki pokazują, że pomimo nieznacznej poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego, niestety
uchybień i usterek w tym zakresie jest nadal sporo. Dotyczą one w szczególności:
braku lub niedostatecznego oznakowania
stref zagrożenia wybuchem, dróg ewakuacyjnych, braku instalacji odgromowych,

a także przeciwpożarowych wyłączników
prądu i kurków głównych instalacji gazowej. Niepokój budzi stan zaopatrzenia
wodnego, a w szczególności niesprawność hydrantów zewnętrznych oraz utrudniony dostęp i dojazd do budynków wielorodzinnych na osiedlach mieszkaniowych.
Nadal zdarzają się przypadki użytkowania
gaśnic niesprawnych technicznie, które
nie posiadają odpowiednich certyfikatów.
Zachodzi zatem pilna potrzeba wyeliminowania tych nieprawidłowości.
W ramach profilaktyki przeciwpożarowej w 2007 r. zorganizowaliśmy turnieje
wiedzy pożarniczej, działania edukacyjne
w ramach „Akcji lodowisko”, „Bezpieczne
ferie”, pogadanki w szkołach i zakładach
pracy oraz dni otwarte strażnic dla dzieci
szkolnych i przedszkolnych.
W zakresie działalności szkoleniowej
przeprowadziliśmy cykl szkoleń dla strażaków jednostek OSP powiatu leżajskiego przeszkalając łącznie 66 strażaków
OSP na kursach podstawowych dla strażaków ratowników i 35 na kursie uzupełniającym z zakresu bhp i przygotowania
do pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych.
Znaczne osiągnięcie minionego roku
to dalsza poprawa wyglądu obiektów i warunków pracy poprzez wykonane modernizacje realizowane z dużym nakładem
pracy własnej. Przeprowadzono remont
świetlicy i pokoi dla załogi, wykonano posadzki w garażach oraz modernizację Powiatowego Stanowiska Kierowania. Nastąpiła poprawa wyposażenia w sprzęt.
Dzięki wsparciu finansowemu Zakładów
Chemicznych „Organika Sarzyna” S. A.
oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Rzeszowie zakupiono dla
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej
Sarzynie nowoczesne nożyce hydrauliczne do ratownictwa drogowego o wartości 20 tys. zł. Do sukcesów należy również zaliczyć poprawę wyposażenia, wyszkolenia i działania całego powiatowego
systemu ratowniczo-gaśniczego, unowocześnienie systemu łączności oraz dalsze
rozwijanie możliwości naszego Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, znajdującego się w pomieszczeniach leżajskiej Komendy.

Sprostowanie

W poprzednim numerze „BM”
pod datą 19 sierpnia wspomnieliśmy o wyjeździe delegacji z Leżajska, która w Zadwórzu na Ukrainie
wzięła udział w obchodach 87 rocznicy (a nie 57.) bitwy, jaka rozegrała się na tym terenie w 1920 roku.
W walce z armią konną Budionnego
zginęły tysiące Polaków. Bitwa pod
Zadwórzem nazywana jest „Polskimi Termopilami”. Pierwsza delegacja – przed siedmioma laty – liczyła
15 osób. Tym razem w uroczystościach wzięło udział 140 osób z Leżajska. Za nieścisłości, jakie wkradły się
do informacji na ten temat zamieszczonej w poprzednim numerze „BM”
przepraszam. (bwl)
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profilaktyka

Picie alkoholu
– fałszywe przekonania
Alkohol jest zalegalizowanym środkiem psychoaktywnym, który ludzie
powszechnie spożywają. Bardzo często jednak picie alkoholu jest nadużywane, pomimo oczywistej wiedzy na temat negatywnych skutków
jego działania.
Dlaczego tak się dzieje, że wiele osób
nie zaprzestaje spożywania alkoholu,
chociaż ma z tego powodu wiele problemów w swoim życiu?
Dlaczego człowiek uzależniony nie widzi potrzeby leczenia się, chociaż bliscy
widzą problem i nakłaniają go do podjęcia terapii?
Dzieje się tak między innymi dlatego,
że w społeczeństwie istnieją fałszywe
przekonania na temat alkoholu, jego picia
i działania. Te przekonania bardzo często
usprawiedliwiają nadużywanie alkoholu,
a u osób z problemem alkoholowym pozwalają uniknąć zderzenia się z rzeczywistością, jaką jest rozpoznanie i uznanie
faktu własnego uzależnienia.
Oto niektóre fałszywe przekonania
na temat alkoholu, które stosowane są powszechnie nie tylko przez osoby uzależnione od alkoholu:
● Ci, którzy mają mocną głowę, mogą
pić spokojnie.
● Piwo i wino to nie jest prawdziwy alkohol.
● Kierowca może się trochę napić.
● Siła woli jest najważniejsza.
● Problemy mają tylko prymitywni ludzie ze złych środowisk.
● Alkohol może być dobrym lekarstwem
na dolegliwości.
„Mocna głowa” zwiększa ryzyko uzależnienia, ponieważ sprzyja wypijaniu
większej ilości alkoholu uszkadzających
organizm i psychikę. To jedno ze szczególnie groźnych, fałszywych przekonań.
Ci, którzy mogą dużo wypić bez wymiotów
i przewracania się, są szczególnie narażeni na uzależnienie się od alkoholu.
„Piwo i wino to nie jest prawdziwy alkohol”. Alkohol etylowy, zawarty w piwie
i winie, jest taki sam, jak w wódce. W różnych krajach ponad połowa osób uzależnionych piła przede wszystkim piwo. Upijanie się przy pomocy piwa i wina trwa dłużej,
ale jest bardziej zwodnicze i łatwiej wciąga nowych konsumentów – młodzież i kobiety. Często używanie piwa jako napoju
chłodzącego jest pułapką, a w przypadku
picia dla orzeźwienia przez osoby zmęczone w czasie pracy fizycznej jest szczególnie niebezpieczne. Piwo nie usuwa zmęczenia i nie rozluźnia mięśni, jedynie działa
znieczulająco na samopoczucie.
„Kierowca może się trochę napić”.
Nie trzeba się upijać, by tworzyć zagrożenie na drogach. Nawet niewielka ilość
alkoholu zmniejsza szybkość reagowania
oraz upośledza zdolność do oceny szybkości pojazdu i sytuacji na drodze. Kawa
nie przyśpiesza trzeźwienia, tylko daje
złudne i chwilowe uczucie świeżości.
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„Problemy mają tylko prymitywni ludzie ze złych środowisk”. Dobre wychowanie i wykształcenie nie zabezpiecza przed uzależnieniem od alkoholu. Rodzice i wychowawcy na ogół nie przygotowują wychowanków do bezpiecznych
kontaktów z alkoholem. Uzależnienie
jest chorobą dostępną dla każdego, kto
używa alkoholu.
„Siła woli jest najważniejsza”. Intensywne picie alkoholu w pierwszej kolejności
uszkadza tzw. silną wolę, dlatego liczenie na nią – gdy pojawiły się już kłopoty
– jest zawodne i naiwne. Zamiast tego,
jeżeli ktoś jest uzależniony od alkoholu,
powinien całkowicie zrezygnować z picia
trunków wyzwalającą z nałogu.
„Alkohol może być dobrym lekarstwem na dolegliwości”. Opowieści ludowe o leczniczych właściwościach napojów alkoholowych pochodzą z zamierzchłych czasów. Alkohol działa znieczulająco, dlatego ulegamy złudzeniu, że usunął
dolegliwości. Jednak nie usuwa przyczyn
złego samopoczucia, a jego uśmierzające
działanie opóźnia właściwą interwencję
medyczną. Jest więc zwodniczym i niebezpiecznym „lekarstwem”.
Apteki pełne są dobrych leków na różne choroby. Nie eksperymentuj więc z alkoholem.
Fałszywe przekonania na temat picia
alkoholu, uzależnienia i ludzi uzależnionych do alkoholu służą usprawiedliwianiu
faktu picia i pozwalają wierzyć, że uzależnienie od alkoholu może dotknąć wszystkich tylko nie mnie. W końcu jestem zadbany, pracuję, nie leżałem pod płotem,
nie piję codziennie itd. Mogę pić dalej, dopóki wierzę w takie nieprawdziwe przekonania.
Wiele osób uzależnionych liczy na to,
że jeszcze nie jest tak źle z ich piciem.
Nie warto czekać, aż będzie gorzej – zamiast tego można zgłosić się do specjalisty, który określi problem i zaproponuje
sposób rozwiązania.
Pomoc można uzyskać w Poradni
Leczenia Uzależnień w Leżajsku, w której pracują: Grzegorz Stępniowski – specjalista psychoterapii uzależnień, Bogusław Kwitkowski – psycholog, Krzysztof
Klocek – lekarz psychiatra.
Czas pracy Poradni: poniedziałek,
środa, piątek: godz. 7–15., wtorek, czwartek: 12.30–20.
Telefon czynny w godzinach pracy Poradni: 242 71 17 wew. 422.
(W artykule wykorzystano materiały PARPA)

Grzegorz Stępniowski

książki
Nowości wydawnicze
w Bibliotece Publicznej
im. Stanisława Wyspiańskiego
w Leżajsku

Corocznie w Polsce wydawanych jest około 23–25 tys. nowych książek, z czego leżajska
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego wprowadza do swoich zbiorów około
10 procent.
Każda nowa książka, ukazująca się na rynku,
nie wyłączając największych bestsellerów popularnych autorów, aby trafiła do szerokiego grona
odbiorców, wymaga odpowiedniej reklamy i nagłośnienia w mediach. Nasza biblioteka stara się
dotrzeć do czytelników wykorzystując zarówno
nowoczesne środki komunikacji i promocji (informacje w mediach, Internet) jak i klasyczne spotkania w gronie osób zainteresowanych literaturą.
Od ubiegłego roku działa DKL, a dla przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkoły podstawowej organizujemy głośne czytanie książek ph.
„Cała Polska czyta dzieciom”. Pragniemy także zachęcić do regularnego czytelnictwa i korzystania
z naszych bogatych zbiorów mieszkańców miasta,
prezentując cyklicznie ciekawe pozycje wydawnicze na łamach Biuletynu Miejskiego.
Znów powraca moda na czytanie. W dobrym
tonie jest powiedzieć, że „przeczytało się” jakąś
nowość albo „brało się udział” w spotkaniu z poczytnym autorem.
Liczymy na odzew ze strony czytelników, a my
ze swej strony możemy zapewnić, że dołożymy
wszelkich starań, aby sprostać Waszym oczekiwaniom.

Iwona Tofilska

Biblioteka Publiczna
w Leżajsku proponuje:

„Bieguni” Olgi Tokarczuk to nowa, bardzo
oczekiwana powieść, której pisarka poświęciła
ostatnie trzy lata pracy. To książka odważna, w której autorka opowiada o sobie i o swoim widzeniu
świata. Rzadko zdarza się obcować z dziełem tej
miary ,tak złożonym i przejmującym. Opowiedzenie jego treści w kilku zdaniach byłoby nadużyciem i sprzeniewierzeniem niezwykłego pomysłu
tej powieści. Dlatego – nie uchylając się od swojej roli – zachęcamy do osobistej lektury, gotowej
na emocje i myśli, jakie towarzyszą największej
literaturze.
Smith Wilbur „Upadek wróbla”. Dobiega końca pierwsza wojna światowa. Generał Sean Courteney, niegdysiejszy awanturnik i ryzykant, który dojrzał na krwawych polach bitewnych czarnego lądu, powraca z frontu zachodniego do rodzinnego kraju – Republiki Południowej Afryki. Jego
charyzma, a także nieprzeciętna odwaga sprawiły, że zyskał sobie ogromny szacunek. W Afryce
czeka na niego niemała fortuna i stanowisko w rządzie. Do rodzinnego kraju powraca również Mark
Anders, ranny w trakcie wykonywania obowiązków
snajper. Mężczyzna odkrywa, że zamordowany został jego dziadek. Wyprawa tropem zbrodni zbliży Marka do generała Courtneya oraz jego rodziny i stanie się początkiem wielkiej miłości i wielkiego dramatu.
„Ostatni szczegół” to kolejna książka Harlana Cobena, okrzykniętego mistrzem współczesnego thrillera. Książka jest kontynuacją przygód
jego najpopularniejszego bohatera – Myrona Bolitara. Ponownie najlepszy agent gwiazd sportu
w mieście, musi się zmierzyć z tajemniczym morderstwem. O zabójstwo została oskarżona jego
współpracowniczka, Esperanza. W towarzystwie
swojego niezmiernie bogatego i mistrzowsko walczącego wręcz przyjaciela Winca, spieszy z pomocą, aby oczyścić koleżankę z zarzutów i przywrócić swojej firmie dobre imię.

sport
Podsumowanie
VIII edycji
LALHPN
23 lutego br. zakończyła się VIII edycja Leżajskiej Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej im.
Andrzeja Baja. W imprezie tej, odbywającej się
pod patronatem Burmistrza Miasta Leżajska Tadeusza Trębacza wzięły udział 34 drużyny (około 400
zawodników) nie tylko z powiatu leżajskiego.
Organizatorzy w tym roku podzielili wszystkie
drużyny na 3 grupy: I ligę (12 drużyn), II ligę (12
drużyn), III ligę (10 drużyn). Taki podział na grupy ligowe gwarantował wyrównany poziom rozgrywek.
Rozgrywki toczono systemem „każdy z każdym”, w III lidze rozgrywano dodatkowo mecze
play off. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem kibiców, dostarczały wielu emocji i niezapomnianych wrażeń sportowych. Po trwających
trzy miesiące rozgrywkach zapadły ostateczne rozstrzygnięcia.
Mistrzem VIII edycji Leżajskiej Amatorskiej Ligi
Halowej Piłki Nożnej im. Andrzeja Baja została drużyna firmy Styropianex – mająca w swym składzie zawodników ligowych. Stawiana przed rozgrywkami w roli faworyta drużyna nie zawiodła.
Na drugim miejscu uplasował się zespół Nieźli
Dawniej, zaś na trzecim młoda drużyna Watkemu – duża niespodzianka i odkrycie ligi. Kolejne miejsca zajęły: Browar, Daf Wanicki, Techform,
Netkom, Elektronik.
Najlepszym zawodnikiem tegorocznych rozgrywek został wybrany Tomasz Szmuc (Nieźli
Dawniej). Za najlepszego bramkarza uznano
Wojciecha Niedbałę (Styropianex). Natomiast
królem strzelców został reprezentujący ekipę
Neokomu – Paweł Kędzierski, zdobywca 36 bramek. Organizatorzy przyznali dwa specjalne wyróżnienia dla najstarszych zawodników ligi: Zdzisława Gduli (Nieźli Dawniej) oraz Bogdana Babiarza (Browar). Ciekawostką jest również fakt,
iż powyżsi zawodnicy nieprzerwanie biorą udział
w rozgrywkach LALHPN od I edycji.
Zwycięzcą II ligi został zespół Metal Wierzawice, zapewniając sobie tym samym awans do I ligi.
Drugie miejsce wywalczyła drużyna Brzyska
Wola, również zdobywając awans, zaś trzecia lokata przypadła ekipie Jantel. Kolejne lokaty zajęły:
Straż Pożarna, Chałupki Dębiańskie, Orzeł Biedaczów, Auto-Bajex. Królem strzelców II ligi został
Józef Gąska (Straż Pożarna) – 22 bramki.
W III lidze zwyciężyła ekipa Fabryki Maszyn.
II miejsce zajęła drużyna Kelme, a na III miejscu
znalazł się zespół MZK. Kolejne miejsca wywalczyli: Mitro, Kniaź Dąbrowica, Sklepy Orzech, Kuryłówka.
Królem strzelców III ligi został Piotr Rachwał
(Fabryka Maszyn) – 47 bramek.

III liga

Wszystkim zwycięzcom (drużynom, które zajęły miejsca w pierwszej trójce w poszczególnych ligach) oraz wyróżnionym indywidualnie zawodnikom zostały wręczone pamiątkowe puchary i dyplomy ufundowane przez Burmistrza Miasta Leżajska. Puchary, statuetki i dyplomy wręczał zastępca
Burmistrza Leżajska Piotr Urban.
Zwycięskie drużyny otrzymały również skromne upominki, ufundowane przez naszych sponsorów, jakimi byli: Urząd Miasta Leżajsk, Grupa Żywiec (Browar Leżajsk), Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku.
Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy.
Specjalne podziękowania należą się Rafałowi
Wiatr za prowadzenie i aktualizację strony internetowej ligi:
(www.ligalezajsk.prv.pl)

Po wręczeniu pucharów za rozgrywki ligowe, odbył się mecz finałowy Pucharu Ligi, który tradycyjnie kończy całą imprezę. W tym sezonie do finału
dotarły drużyny Daf Wanicki i Merlin. Puchar Ligi
po zaciętym pojedynku wywalczył team Daf Wanicki
pokonując przeciwnika w serii rzutów karnych.
Puchar Ligi ufundowała i wręczyła pani Renata Lasocińska-Baj, żona Andrzeja Baja (niezapomnianego kolegi, którego imieniem nazwana
jest Leżajska Liga).
Organizatorami całej zabawy na hali są nauczyciele wychowania fizycznego z Zespołu Szkół
Technicznych i Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku:
Krzysztof Cich, Dariusz Lipiński oraz Tomasz
Kisielewicz.
Już dziś zapraszamy wszystkie chętne drużyny
do uczestnictwa w kolejnej IX już edycji LALHPN.
Dariusz Lipiński, Krzysztof Cich
i Tomasz Kisielewicz

Tabele końcowe
I Liga
Miejsce

Mecze

Punkty

Bramki

1

STYROPIANEX

Drużyna

11

26

82:41

2

NIEŹLI DAWNIEJ

11

22

70:51

3

WATKEM

11

21

44:31

4

BROWAR

11

18

45:34

5

TECHFORM

11

15

62:52

6

DAF WANICKI

11

15

51:44

7

NETKOM

11

13

63:54

8

ELEKTRONIK

11

13

33:50

9

MULTIDOM LEŻAJSK

11

13

36:41

10

MERLIN

11

12

36:84

11

PIZZERIA SIÓDEMKA

11

11

50:62

12

FIRMA

11

8

31:63

Mecze

Punkty

Bramki

II Liga
Miejsce

Drużyna

1

METAL WIERZAWICE

11

28

58:34

2

BRZYSKA WOLA

11

25

52:30

3

JANTEL

11

22

60:32

1

FABRYKA MASZYN

4

STRAŻ POŻARNA

11

22

65:46

2

KELME

5

CHAŁUPKI DĘBNIAŃSKIE

11

21

59:57

3

MZK

4

MITRO

6

ŁAWKA SQUAD

11

13

41:46

5

KNIAŹ-DĄBROWICA

7

BASZTA

11

13

51:74

6

SKLEPY ORZECH

8

ORZEŁ BIEDACZÓW

11

15

59:52

7

KURYŁÓWKA

8

HEJ PRZYGODA

9

Miejsce

10

Drużyna

9

AUTO BAJEX

11

14

59:45

10

CZOPERSAM

11

10

41:47

PM 71

11

HUCISKO

11

10

36:67

ZODIAK

12

AZALIA

11

0

18:69
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sport
Turniej minisiatkówki
w Kańczudze

W dniach 9 i 16 lutego br. w hali sportowej
w Kańczudze do zmagań sportowych w mini piłce siatkowej stanęło ponad 100 zespołów dziewcząt i chłopców, reprezentujących szkoły, kluby
i UKS z województwa podkarpackiego.
Był to pierwszy turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski w minisiatkówce, który odbędzie
się w Zabrzu.
Turnieje przeprowadzone były w trzech kategoriach wiekowych: 10, 11 i 12 lat. Ze względu
na dużą liczbę zespołów pojedynki rozgrywane
były na czas, systemem do dwóch przegranych.
W każdej kategorii wiekowej pierwszych 8 zespołów zostało nagrodzonych dyplomami, a zwycięzcy pucharami.

TERMINARZ ROZGRYWEK
POZOSTAŁYCH DRUŻYN POGONI
– WIOSNA 2008

Duży sukces zanotowali podopieczni Jana Macha, zawodnicy reprezentujący UKS „Trójka” działający przy SP nr 3 w Leżajsku. W najstarszej kategorii wiekowej odnieśli podwójne zwycięstwo.
Pierwszy zespół w składzie: Ł. Hanus, Sz. Rzepko, S. Domagała i A. Burek zdobył pierwsze miejsce pokonując w finale drugi zespół UKS „Trójka”
grający w składzie: D. Mazur, P. Uchman, M. Czarniecki oraz Sz. Szewc.
Młodsi zawodnicy również spisali się bardzo
dobrze.
W kategorii klas piątych S. Domagała, M. Mierzwa i P. Uchman zajęli piątą lokatę, natomiast najmłodsi siatkarze z klasy czwartej, grając w dwójkach w składzie M. Stopyra i P. Turek również spisali się znakomicie jak na pierwszy start w zawodach. Po bardzo emocjonujących pojedynkach zajęli piąte miejsce, jak ich starsi koledzy.
Następny turniej odbędzie się w Ropczycach.
Oby nasi najmłodsi siatkarze wypadli jak najlepiej.
(jm)
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Data

Dzień

Drużyna

25.03
25.03
29.03
29.03
29.03
5.04
5.04
5.04
9.04
9.04
9.04
12.04
19.04
19.04
19.04
26.04
26.04
26.04
1.05
1.05
3.05
10.05
10.05
10.05
14.05
14.05
17.05
17.05
17.05
24.05
24.05
24.05
27.05
31.05
31.05
31.05
5.06
5.06
7.06
14.06
14.06
18.06
18.06

Wtorek
Wtorek
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Środa
Środa
Środa
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Czwartek
Czwartek
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Środa
Środa
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Wtorek
Sobota
Sobota
Sobota
Czwartek
Czwartek
Sobota
Sobota
Sobota
Środa
Środa

Tram. starsi
Tr. mł. / Mł. st.
Tr. mł. / Mł. st.
Tr. starsi
Jun. st. / J. mł.
Tr. mł. / Mł. st.
Tr. starsi
Jun. st / Jun. mł.
Tr. mł. /Mł. st.
Tram. starsi
Jun. st. / J. mł.
Jun. st. / J. mł.
Tr. mł. / Mł. st.
Tram. starsi
Jun. st. / J. mł.
Tr. mł. / Mł. st.
Tram. starsi
Jun. st. / J. mł.
Tr. mł / Mł. st.
Tram. starsi
Jun. st. / J. mł.
Tr. mł. / Mł. st.
Tram. starsi
Jun. st / J. mł.
Tr. mł / Mł. st.
Tram. starsi
Tr. mł. / Mł. st.
Tram. starsi
Jun. st. / J. mł.
Tr. mł / Mł. st.
Tram. starsi
Jun. st. / J. mł.
Jun. st. / J. mł.
Tr. mł. / Mł. st.
Tram. starsi
Jun. st. / J. mł.
Tr. mł. / Mł. st.
Tram. starsi
Jun. st. / J. mł.
Tr. mł. / Mł. st.
Tram. starsi
Tr. mł / Mł. st.
Tram. starsi

Godz.
meczu
14 / 15.30
11 / 12.30
13
11 / 13
13
11 / 13.00
14 / 15.30
16
14 / 16.00
11 / 13.00
13
11 / 13.00
11 / 12.30
13
11 / 13.00
11 / 12.30
13
11 / 13.00
11 / 12.30
13
11 / 13.00
14 / 15.30
16
11 / 12.30
13
11 / 13
11 / 12.30
13
11 / 13
14 / 16
11 / 12.30
13
11 / 13.00
14 / 15.30
15
11 / 13.00
11 / 12.30
13
14 / 15.30
16

Rozgrywki pomiędzy
MOSiR POGOŃ – Pauza
MOSiR POGOŃ – UNIA Nowa Sarzyna
MKS Kolbuszowa – MOSiR POGOŃ
MOSiR POGOŃ – ORŁY Rzeszów
POGOŃ Leżajsk – SOKÓŁ Nisko
MOSiR POGOŃ- Pauza
STAL Mielec – MOSiR POGOŃ
GRODZISZCZANKA – POGOŃ Leżajsk
KROŚNIANKA – MOSiR POGOŃ
MOSiR POGOŃ – RESOVIA Rzeszów
POGOŃ Leżajsk – POGOŃ Lubaczów
TŁOKI Gorzyce – POGOŃ Leżajsk
MOSiR POGOŃ – Pauza
MOSiR POGOŃ – KRAŚNIANKA
POGOŃ Leżajsk – ORZEŁ Przeworsk
POLONIA Przemyśl – MOSiR POGOŃ
RAFINERIA Jasło – MOSiR POGOŃ
Sokół Sieniawa – POGOŃ Leżajsk
MOSiR POGOŃ – STAL Stalowa Wola
MOSiR POGOŃ – UNIA Nowa Sarzyna
POGOŃ Leżajsk – MKS Kańczuga
MKS Lubaczów – MOSiR POGOŃ
CZUWAJ Przemyśl – MOSiR POGOŃ
POLONIA Przemyśl – POGOŃ Leżajsk
RAFINERIA Jasło – MOSiR POGOŃ
MOSiR POGOŃ- STAL Stalowa Wola
MOSiR POGOŃ – RESOVIA Rzeszów
WISŁOKA Dębica – MOSiR POGOŃ
POGOŃ Leżajsk – NAFTA Jedlice
CZUWAJ Przemyśl – MOSiR POGOŃ
MOSiR POGOŃ – SIARKA Tarnobrzeg
LKS Skołyszyn – POGOŃ Leżajsk
POGOŃ Leżajsk- UNIA Nowa Sarzyna
MOSiR POGOŃ – SIARKA Tarnobrzeg
TŁOKI Gorzyce – MOSiR POGOŃ
CZUWAJ Przemyśl – POGOŃ Leżajsk
STAL Sanok – MOSiR POGOŃ
MOSiR POGOŃ – MKS Kolbuszowa
POGOŃ Leżajsk – MKS Dębica
MOSiR POGOŃ –STAL Rzeszów
STAL Sanok – MOSiR POGOŃ
STAL Mielec – MOSiR POGOŃ
MOSiR POGOŃ – STAL Rzeszów

Wynik

Na wiosnę powinno być dużo...
dużo lepiej

Srebrne gimnastyczki

W niedzielę, 16 marca br. rusza runda rewanżowa rozgrywek piłkarskich Podkarpackiej IV ligi.
Leżajska Pogoń startuje do tych rozgrywek z miernym dorobkiem punktowym,
bo zdobycie w jesieni 16 punktów plasuje ją na 14 miejscu w tabeli.
Z drużyny odeszło dwóch zawodników: Danielak – Resovia i Kowalczyk – Motor
Lublin. W ich miejsce Zarząd Klubu planuje drobne wzmocnienia, przybędzie dwóch
nowych piłkarzy: Warzocha z Kolbuszowianki oraz Podiasek z Sokoła Sieniawa.
Pierwszy mecz nasi piłkarze rozegrają ze Zrywem Dzikowiec, który w poprzedniej
rundzie zdobył także 16 punktów. Z zapowiedzi Zarządu Klubu jak i samych piłkarzy
wynika, iż runda wiosenna winna być dużo, dużo lepsza od poprzedniej.
Jak będzie naprawdę, zobaczymy wkrótce – oby spełniły się te zapowiedzi i drużyna rozegrała dobre mecze przynoszące przede wszystkim dorobek punktowy.

5 lutego 2008 r. w Zespole Szkół nr 2 w Nisku
odbył się III Niżański Przegląd Zespołów Tańca Sportowego „Zapasy Taneczne”. Organizatorem imprezy było Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”. Celem zawodów była popularyzacja zespołów uprawiających dyscyplinę z pogranicza tańca i sportu oraz wymiana pomysłów i doświadczeń.

(em)

Ogłoszenie
Klub Sportowy MZKS POGOŃ Leżajsk oferuje miejsca reklamowe na stadionie. Wymiary wystawionego baneru to 200 cm x 100 cm. Cena baneru wynosi
50 zł netto miesięcznie.
Kontakt: 017 242 73 22 lub 660 691 777.
Terminarz rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo IV Ligi
Podkarpackiej sezonu 2007/2008 rundy wiosennej rozgrywanej
przez MZKS „POGOŃ” Leżajsk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Pogoń Leżajsk – Zryw Dzikowiec
Żurawianka Żurawica – Pogoń Leżajsk
Kolbuszowianka Kolbuszowa – Pogoń Leżajsk
Pogoń Leżajsk – Galicja Cisna
Orzeł Przeworsk – Pogoń Leżajsk
Pogoń Leżajsk – Siarka Tarnobrzeg
Stal Sanok – Pogoń Leżajsk
Pogoń Leżajsk – Igloopol Dębica
Izolator Boguchwała – Pogoń Leżajsk
Pogoń Leżajsk – Polonia Przemyśl
Korona Załęże (Rzeszów) – Pogoń Leżajsk
Pogoń Leżajsk – Lechia Sędziszów Młp.
Krośnianka Karpaty Krosno – Pogoń Leżajsk
Pogoń Leżajsk – Unia Nowa Sarzyna
Stal Mielec – Pogoń Leżajsk
Pogoń Leżajsk – JKS 1909 Jarosław
Rzemieślnik Pilzno – Pogoń Leżajsk

16 marca (niedziela) – godz.15
22 marca (sobota) – godz.13
30 marca (niedziela) – godz.16
2 kwietnia (środa) – godz.16
6 kwietnia (niedziela) – godz.15
13 kwietnia (niedziela) – godz.17
16 kwietnia (środa) – godz.16
19 kwietnia (sobota) – godz.17
27 kwietnia (niedziela) – godz.11
30 kwietnia (środa) – godz.17
3 maja (sobota) – godz.17
11 maja (niedziela) – godz.17
17 maja (sobota) – godz.17
21 maja (środa) – godz.17
24 maja (sobota) – godz.17
31 maja (sobota) – godz.17
7 czerwca (sobota) – godz.17

Reprezentacja Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku udowodniła, że jest w stanie walczyć z najlepszymi. Dziewczęta pod przewodnictwem nauczycielki Urszuli Wyszyńskiej w składzie: Dorota Urban, Justyna Wośko, Karolina Szpunar, Ewelina Wnęk, Angelika Bąk, Brygida Czarny zajęły II miejsce.
W „Zapasach Tanecznych” wzięły udział zespoły w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.
W kategorii szkół gimnazjalnych do sportowej rywalizacji stanęło 10 zespołów. Zgodnie z regulaminem imprezy sędziowie przyznawali punkty (skala 1-10), biorąc pod uwagę: choreografię, precyzję
ruchów, dobór muzyki, stopień trudności wykonywanych ewolucji sportowych, estetykę kostiumów,
ogólny wyraz artystyczny. Stawką były puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Nasze dziewczęta pokazały się z bardzo dobrej
strony. Dla wielu obserwatorów i kibiców było to wielkie zaskoczenie. Leżajskie gimnastyczki zebrały
gromkie brawa i oczywiście należne im nagrody.
(uw)

Stoją od lewej: G. Nalepa – bramkarz, Ł. Rogala, A Kaznecki, A. Gosa, A. Błotni, M. Kędzierski, D. Herdyna, B. Orzech, J. Daniło – trener.
Klęczą od lewej: D. Serefin, M. Benko, T. Warzocha, K. Pietrycha – bramkarz, S. Dejnaka, J. Bujniak, M. Szmuc.       Fot. Nowiny
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zdrowie i uroda
nika. W świąteczne dni zjadamy wyjątkowo dużo jaj, a jeszcze trzeba doliczyć te
w majonezie i sałatkach. Oprócz wszystkich dobrodziejstw: białek, witamin, soli
mineralnych niestety mają cholesterol dla
wielu osób zdradliwy.
Na zdrowe Święta jako dodatek do wędlin i wędzonek proponuję sosy: chrzanowo-jabłkowy, szczypiorkowy i ćwikłę.

Wielkanocne jadło

Warto byłoby kontynuować rozpoczęte w poście ograniczenia ilości spożywanych potraw, a przynajmniej wymienić w świątecznym menu te najbardziej obciążające organizm.
Stół wielkanocny kusi kolorami pisanek,
słodkim aromatem mazurków, bab, serników, błyszczącą skórką kiełbas i zapachem szynki. Należy uszanować tradycję, ale można ją trochę poprawić urozmaicając menu wiosenne w sałatki, sosy
do mięs i lekkie ciasta. Sosy sporządzane
na bazie jogurtu z mniejszą ilością śmietany czy majonezu z dodatkiem ziół poprawią trawienie, podkreślą smak wędlin.
Sałatki z warzywami i owocami dopełnią
objętościowo posiłki, dostarczą witamin
i soli mineralnych i tak potrzebnego błonnika. Desery są ukoronowaniem każdego posiłku, ale im mniej w nich jaj, masła
i cukru, tym lepiej dla niejednego biesiad-

Migdałowy remont
po zimie
Uwielbiam migdały. Nie tylko
za ich smak, ale również za zbawienny wpływ na moją kondycję. Zawarta
w nich witamina E pozwala dłużej zachować młodość.
Wiosną funduję dodatkowo migdałową
kurację swemu ciału – tym razem od zewnątrz. Wspaniale wygładza i uelastycznia skórę. Kuracja musi trwać kilka tygodni, by przynieść efekty. Najlepiej zacząć
ją w kwietniu, żeby w czerwcu zabłysnąć
urodą i świeżością.
● Peeling migdałowo-owsiany
Weź ćwierć szklanki zmielonych płatków owsianych i tyle samo zmielonych
migdałów. Wymieszaj, przesyp do suchego pojemnika. Dwa razy w tygodniu
do trzech łyżek proszku dodaj tyle wody,
by powstała pasta i wcieraj ją w skórę. Potem zmyj. Niech ci posłuży jako mydło.
● Żel migdałowo-lawendowy
Pół szklanki bezwonnego mydła w płynie wzbogać łyżeczką olejku z migdałów
i pięcioma kroplami olejku lawendowego.
Wymieszaj. Używaj codziennie do mycia
ciała pod prysznicem.
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Sos chrzanowo-jabłkowy
Składniki: 100 g utartego chrzanu, 100
g jabłek, 200 ml śmietany, sok z połowy
cytryny, sól, cukier do smaku.
Wykonanie: Utrzeć jabłka, połączyć
z chrzanem, śmietaną, doprawić solą cukrem i sokiem z cytryny.
Sos szczypiorkowy
Składniki: 200 ml śmietany lub jogurtu, 3 łyżki posiekanego szczypiorku,
1–2 ugotowane na twardo żółtka, 1 łyżka musztardy, sól, cukier, sok z cytryny
do smaku.
Wykonanie: Żółtka przetrzeć przez
sito, wymieszać z musztardą, śmietaną
i szczypiorkiem, doprawić do smaku.
Ćwikła z buraków
Składniki: 750 g buraków ćwikłowych,
100 g utartego chrzanu, 50 ml octu winnego, sól, cukier, kminek do smaku.
Wykonanie: Umyte buraki ugotować
w łupinkach, ostudzić, obrać, zetrzeć
na tarce, wymieszać z chrzanem. Ocet
zagotować z solą, cukrem i mielonym
kminkiem, przecedzić przez sitko i dodać do buraków, wymieszać, schłodzić
i podawać do mięs.
● Kąpiel migdałowo-mleczna
Cztery łyżki zmielonych migdałów wymieszaj ze szklanką mleka i 30 ml olejku ze słodkich migdałów. Wlej do wody
w wannie i pomocz się przez 20 minut.
Skóra oczyści się i nawilży.
● Olejek migdałowo-pszenny.
Zrób go z dwóch łyżek olejku migdałowego i łyżki olejku z kiełków pszenicy.
Masuj nim starannie całe ciało – najlepiej
codziennie po myciu.
Gliniane sekrety
Dzięki niezwykłym właściwościom
naturalnej glinki, możesz zachować
lub odzyskać promienny wygląd i zdrowie. Agrilloterapia (z łacińskiego agriziemia) służy ludziom już od 4000 lat.
(Glinki białe, zielone i czerwone dostępne są w sklepach zielarskich).
● Maseczka oczyszczająca
2 łyżki glinki białej i 2 łyżki soku z winogron – wymieszaj gliniany proszek z sokiem na papkę i rozprowadź cienką warstwą na twarz. Zmyj po 15 minutach ciepłą
wodą. Osusz skórę i wklep krem nawilżający odpowiedni do Twojego typu cery.
● Maseczka upiększająca „Mardi
Grass”
Mardi Gras znaczy po francusku „tłusty wtorek”. W tym dniu, na zakończenie karnawału, we Francji odbywają się
huczne bale. Przed zabawą zaś każda
kobieta się upiększa, właśnie tą maseczką, która jest doskonała dla wszystkich typów cery. 1 łyżka zielonej glinki, 1 łyżka
wody z kwiatu pomarańczy, 1 łyżka soku
z ananasa, ćwierć rozgniecionego dojrzałego banana. W małej miseczce zmieszaj
wszystkie składniki i ugniataj widelcem,

Sałatka wiosenna
Składniki: 4 ugotowane na twardo jajka, świeży ogórek, pęczek rzodkiewek,
pęczek szczypiorku, 2 łyżki majonezu,
szklanka jogurtu, sól, pieprz, łyżka soku
z cytryny, szczypta cukru, 3 łyżki posiekanej rzeżuchy.
Wykonanie: mieszamy jogurt z majonezem, sokiem z cytryny, solą pieprzem
i szczyptą cukru, schładzamy. Siekamy
szczypiorek, ogórek kroimy w kostkę,
rzodkiewkę i 3 jajka w plasterki. W salaterce układamy warstwami jajka, rzodkiewki, ogórek, przesypując szczypiorkiem. Polewamy sosem, delikatnie mieszamy, posypujemy posiekaną rzeżuchą
dekorujemy ćwiartkami jajka i połówkami
rzodkiewek.
Babeczki bakaliowe
Składniki na ciasto: 4 łyżki cukru pudru, kostka masła, 2 szklanki maki pszennej, 1 łyżeczka cukru waniliowego, 2 żółtka.
Nadzienie: 1 paczka suszonych moreli, 10 dag rodzynek, 3 łyżki skórki pomarańczowej, 10–15 dag orzechów włoskich, 2 gotowe polewy do ciast (jasna
i ciemna).
Wykonanie: Posiekać nożem mąkę
z masłem i cukrem, dodać żółtka, cukier waniliowy, szybko zagnieść i rozwałkować. Foremki do małych babeczek
wyłożyć ciastem i upiec na złoty kolor
w piekarniku w temp. ~180oC. Bakalie
zemleć w maszynce, dokładnie wymieszać. Masą wypełnić babeczki i udekorować polewami.
aż uzyskasz masę o gładkiej konsystencji. Na umytą skórę nałóż maseczkę i pozostaw na 15–20 minut. Na koniec umyj
twarz letnią wodą i dokładnie osusz.
● Maseczka rozświetlająca do cery
normalnej
2 łyżki stołowej glinki, 2 łyżki wody. Glinkę rozrób z ciepłą wodą. Powinna powstać gęsta papka, o konsystencji masła. Maseczkę połóż na twarz i szyję, trzymaj 20 minut. Po tym czasie zmyj glinkę ciepłą wodą, na koniec twarz opłucz
zimną wodą.
● Maseczka zmiękczająca do skóry
suchej i wrażliwej
2 łyżki glinki białej, łyżka oliwy z oliwek
(z pierwszego tłoczenia), 1 łyżka wody.
Rozrób glinkę z oliwą i wodą. Powinna
powstać gładka masa o konsystencji budyniu. Nałóż maseczkę na twarz. Zmyj
po 20 minutach ciepłą wodą. Osusz twarz
i posmaruj kremem regeneracyjnym odpowiednim dla Twojego typu cery.
● Maseczka matująca dla cery tłustej
i zanieczyszczonej
2 czubate łyżki stołowe glinki zielonej, 1
łyżka stołowa oleju roślinnego (tłoczonego na zimno), 1–2 łyżki gorącej wody. Wymieszaj olej z glinką na ciągnącą się papkę. Powoli dolej do niej wodę, aby papka
byla rzadsza i dała się łatwo rozsmarować na twarzy. Ciepłą szerokim pędzlem
nałóż na dobrze umytą twarz. Trzymaj 30
minut, a po tym czasie zmyj ciepłą wodą
i osusz twarz. Możesz wypróbować nieco
inną wersję tej maseczki. Robi się ją tak
samo, jak w powyższym przepisie, lecz
po wymieszaniu oleju z glinką dodaje się
jeszcze 1/2 łyżeczki prawdziwego miodu.

szachy
ży nasze zdrowie a czasami życie. Można oczywiście kupić w supermarkecie rower nawet z pełną amortyzacją za 300 zł,
ale nie jest to rower, któremu możemy powierzyć swoje życie.

Miejski

Koniec zimy

Drodzy miłośnicy sportu i relaksu,
czas już odłożyć narty i deski na bok
i pomyśleć o nadchodzącej wiośnie. Jednak nim to się stanie, zadbajmy
o sprzęt narciarski – nasmarujmy krawędzie nawet zwykłą parafiną, aby nie doprowadzić do zardzewienia a i ślizgom
by się nic nie stało, gdybyśmy je lekko
pociągnęli. Jest jeszcze opcja serwisu,
ale to wydatek rzędu 50–80 zł.
Przejażdżki rowerowe to coraz większe
wyzwanie, jednak i tu przed pierwszym
kręceniem przeglądnijmy nasze rowery,
a jeśli wymaga tego sytuacja, skontaktujmy się z serwisem lub zasięgnijmy porady w sklepie rowerowym.
W tym artykule przybliżę różnice pomiędzy rowerami, które są używane w naszych warunkach do uprawianie tego typu
sportów.
Podana poniżej specyfikacja jest tylko orientacyjna. Nie ma wyraźnej granicy między modelem górskim a miejskim,
czy też trekkingowym. W pewnych zakresach pojęcia te pokrywają się. Wystarczy, że do modelu górskiego dołożymy błotniki, światełka i bagażnik a już będzie to nasz miejski rower, na którym również możemy wyruszyć w kilkutygodniową wyprawę. Jak widać z tego zestawienia najbardziej uniwersalnym modelem
jest... właśnie model „górski” – zawsze
możemy go przekształcić w miejski, trekkingowy, a nawet po sporych modyfikacjach w szosowy. Jednak w każdym z nich
najważniejsze to hamulce i dopasowanie
do sylwetki.

Górski
Najpopularniejszy obecnie typ roweru. Przeznaczony do jazdy po wertepach doskonale spisuje się też w mieście. Występuje w wielu odmianach – od wyczynowej w której znajduje się tylko niezbędny
osprzęt (brak błotników, świateł, itp..), aż
po wersję zbliżona do roweru miejskiego.
Główna różnica w stosunku do roweru
miejskiego to klasa osprzętu – jest wyższa niż w miejskim modelu. Rowery tego
typu dzielą się na: • sztywne – bez amortyzacji, • hardtriale – z przednim amortyzatorem, • fule – z pełną amortyzacją.
Pamiętajmy! Rower z amortyzatorem
przednim i dobrymi hamulcami tarczowymi to wydatek przynajmniej 1500 zł!
Dobry amortyzator i hamulec musi kosztować – są to bardzo ważne i skomplikowane elementy roweru, od których zale-

W krajach
zachodnich
bardzo popularny typ
(szczególnie
Holandia,
kraje skandynawskie).
Jest to typowy rower, z pełnym osprzętem (błotniki, bagażnik, światła, osłona
łańcucha) i przerzutkami. Warto dokupić koszyk na zakupy mocowany na kierownicy, lub na bagażniku. Obecnie praktycznie każdy rower górski możemy przekształcić w miejski montując odpowiedni
osprzęt. W polskich realiach jeśli chcemy
dojeżdżać do pracy, nie kupujmy modelu
miejskiego dobrych marek za np. 3000 zł
bo nie będzie on w stanie spełniać swojej funkcji – jeśli go zostawimy przed sklepem (nawet przypięty), prawdopodobieństwo, że zastaniemy go po zakupach będzie małe.

Witam w kolejnym numerze BM. Tym
razem oprócz zadań szachowych polecam wszystkim najmłodszym stronę internetową z kolonii szachowej, która odbyła się w ubiegłym roku – www.wakacje2007.glt.pl Powodzenia!!!
Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe).
Zadanie 1.

Zadanie 2.

Trekkingowy
R o w e r
przeznaczony na wycieczki, zarówno w parku, jak i wielodniowe.
Podobnie
jak typ miejski jest wyposażony w cały
osprzęt. Najbardziej rzucającą się różnicą
w stosunku do rowerów górskich są większe oraz węższe koła (zazwyczaj 28”).
Bardzo podobny do miejskiego – jedyne różnice to zazwyczaj wyższej klasy
osprzęt i czasem dodatkowy bagażnik
przedni. Typ górski możemy przekształcić w trekkingowy dokładając cały osprzęt
oraz zmieniając opony na wąskie (poniżej 1,75 cala).

Szosowy
R o w e r
przeznaczony wyłącznie
do treningów i jazdy
po szosach.
Praktycznie
cały osprzęt
jest różny od stosowanego w rowerach
górskich, oraz miejskich. Konstrukcja roweru zapewniająca dużą prędkość, kosztem niskiego komfortu (cienkie i twarde
opony oraz niewygodna sylwetka rowerzysty) redukuje zastosowanie takiego
typu tylko dla sportowców i osób z zacięciem sportowym.
Następne informacje na temat rowerów i dopasowaniu do sylwetki w kolejnym numerze „BM”. Pozdrawiam wszystkich Czytelników.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego
wydania BM:
Zad. 1 Gf7+, Kg7, Sf5 – mat, zad. 2
Sg6+, Kg8, Ge6 – mat, zad. 3 Gh6+,
Kf7, Sg5 – mat, zad. 4 Ga3+, Kf7, Se5
– mat.

Andrzej Mazurkiewicz

21

na ryby
Sprawozdanie
Prezesa Koła PZW nr 18
w Leżajsku za 2007 rok

Stan członków Koła: • opłacający składkę podstawową 334; • opłacający składkę ulgową 106; • uczestnicy 22. Ogółem liczba członków Koła 462. W porównaniu z rokiem ubiegłym ubyło 21 członków.
Zarząd w celu załatwienia bieżących spraw
spotkał się 23 razy w tym: na zebraniach obowiązkowych 13 razy i na zebraniach nieobowiązkowych 10 razy.
Sekcje, działające przy Kole nr 18: • zarybieniowa – odpowiedzialny: Sokołowski Lech, sekcja
zajmuje się działalnością związaną z gospodarką
zarybieniową naszych wód od przygotowania planu zarybień po jego realizację tj. faktyczne zarybienia; • gospodarcza – odpowiedzialni: Dąbrowski
Andrzej, Smoleń Eugeniusz, sekcja ma pod swoją
opieką cały nasz majątek, lokal Koła i jego wyposażenie, odpowiada również za przygotowanie zebrań; • ochrony i czystości wód – odpowiedzialni:
Mączka Stanisław, Ożga Henryk. Do zadań tej sekcji należał całokształt działań związanych z ochroną wód, współpraca z PSR i SSR, z Policją, dbanie
o czystość nad naszymi wodami. Większość prac
w 2007 roku wykonali właśnie członkowie SSR
i Zarządu Koła; • kapitanat sportowy – odpowiedzialni: Zbigniew Decowski i Paweł Gdula. Sekcja
odpowiadała za planowanie, przygotowanie i przeprowadzanie zawodów wędkarskich.
W tym miejscu chcę podziękować wszystkim kolegom z Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej, Sądu
Koleżeńskiego, Społecznej Straży Rybackiej
za duże zaangażowanie i bezinteresowne wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków. Serdeczne podziękowania składam sponsorom zawodów,
byli to: Grupa Żywiec S.A. Browar w Leżajsku,
Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku, Firma
Handlowo-Usługowa „Styl” E. Szpila Leżajsk,
Urząd Miasta Leżajska, Urząd Gminy w Kuryłówce, Urząd Gminy w Leżajsku, Zakład Optyczny Maciej Kucharski, Sklep Wędkarski –
Zdzisław Gdula, Sklep Wędkarski – Paweł Gdula, Sklep Wędkarski, Pole Namiotowe – Jerzy
Sienkiewicz, Pole Namiotowe – Krzysztof Bucior, Marek Bucior i innym osobom, które przyczynili się do organizacji i pomocy przy zawodach
wędkarskich w 2007 roku.

Praca z młodzieżą

Zorganizowano 4 zawody dla dzieci, w których
brało udział łącznie 80 uczestników, zawody wykorzystano do przekazania dzieciom podstawowej
wiedzy nt. zasad wędkowania, ochrony wód. Koło
przekazuje do 4 szkół „Wiadomości Wędkarskie”,
finansowane z budżetu SSRyb.

Działalność gospodarcza

W 2007r kontynuowano hodowlę ryb w zbiorniku „Gliniki” w Starym Mieście. Wyremontowano pomost, przygotowano zbiornik do sezonu,
a następnie wpuszczono 150 kg karpia kroczka.
Niestety spotkała nas porażka. Ktoś zatruł wodę
w zbiorniku i wszystkie ryby zginęły. Po oczyszczeniu zbiornika dokonano zarybienia tzw. lipcówką karpia w ilości ok. 6500 szt. Jesienią odłowiono 350 kg kroczka, którego przekazano do dalszej hodowli w stawach Okręgu. W zamian otrzymamy wiosną ryby odpowiadające wartości
tych ryb, ponieważ kroczek jest droższy, więc
ryb powinno być więcej. Strata wiosennych ryb
jest bardzo bolesna, doświadczenie z lat ubiegłych wskazuje, że jesienią odłowilibyśmy 600–
–700 kg karpi handlowych, które trafiłby do naszych wód. Dlatego proszę wszystkich wędkarzy

naszego koła o szczególny nadzór nad Glinnikami,
zaglądanie na zbiornik i informowanie o wszelkich
zauważonych nieprawidłowościach. Szczególnie
po opadach deszczu. Ze środków własnych dokonano zarybień za kwotę 7043,25 zł.

Współdziałanie
z innymi jednostkami

Zarząd Koła kontynuował prowadzoną od kilku
lat współpracę z Kołami PZW na terenie powiatu.
Zarząd Koła utrzymywał regularne kontakty z władzami powiatu i naszego miasta oraz z samorządami gmin, na terenie, których znajdują się nasze
wody. Dobrze układała się współpraca z Zarządem
Okręgu PZW w Rzeszowie. SSRyb dobrze współpracuje z Komenda Powiatową Policji w Leżajsku
i z PSR w Rzeszowie. W celu promocji Koła nadal
współpracowano z „Biuletynem Miejskim”, dzięki
czemu mieliśmy możliwość informować na bieżąco kolegów wędkarzy i lokalną społeczność o naszej działalności. Ponadto została założona strona
internetowa naszego Koła i SSRyb Powiatu w ramach portalu PZW. Redakcją informacji do „BM”
oraz strony internetowej zajmował się Stanisław
Mączka. Prowadzi on też stronę Wędkarskiego
Klubu WKS Rzeszów i SSRyb Okręgu.
Członek naszej Komisji Rewizyjnej Wiesław
Furmański prowadzi niezależna stronę wędkarską www.fishing.lezajsk.pl, jest ona doskonałym
uzupełnieniem informacji, które można znaleźć
na naszych stronach. Przy tej stronie działa też
forum wędkarskie. W żadnym kole naszego okręgu
nie ma takiej współpracy i tak rozwiniętego systemu kontaktu z wędkarzami w Internecie. Pozostaje
tylko z tego korzystać, do czego zachęcam.
Dziękuję Mieczysławowi Sroce, dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku za nieodpłatne umożliwienie przeprowadzenia w tej sali zebrania sprawozdawczego naszego Koła.
Wszystkich zainteresowanych działalnością
Zarządu Koła zapraszam na posiedzenia Zarządu,
które odbywają się w pierwszy i w trzeci czwartek
miesiąca o godzinie 19. w siedzibie Koła.
Prezes Koła Leżajsk 18
Grzegorz Gorzkiewicz

Sprawozdanie
z działalności Komisji
Rewizyjnej Koła nr 18 PZW
w Leżajsku za rok 2007

Komisja Rewizyjna Koła nr 18 w Leżajsku w roku
2007 odbyła 4 spotkania kontrolne, ponadto członkowie Komisji uczestniczyli w większości spotkań
Zarządu Koła w charakterze gości. Spotkania Kontrole Komisji Rewizyjnej dotyczyły: • 5 lipca 2007 –
realizacji uchwał Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia członków, • 2 sierpnia 2007 – dokumentacji organizacyjnej Koła, • 5 października 2007 – kontrola stanu opuszczenia wody w Ożannie, • 14 grudnia 2007 – analiza dokumentów finansowych i planu
budżetu na rok 2008. Protokoły spotkań Komisji Rewizyjnej stanowią załącznik do sprawozdania.
W wyniku przeprowadzonych kontroli pracy Zarządu Koła, Komisja wydała Zarządowi 10 wniosków, których realizacja powinna nastąpić sukcesywnie w ciągu pracy Zarządu Koła.
Dokonując oceny pracy Zarządu Koła za rok
2007 Komisja Rewizyjna stwierdza: • Realizacja
wniosków Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków nie została wykonana w całości.
Wynikało to często z przyczyn niezależnych i mało
konkretnie sformułowanych wniosków, np. wniosku nr 8 „Zobowiązać Zarząd Koła do załatwienia
w miarę możliwości problemu wydr i bobrów gra-

sujących na zalewie Floryda w Leżajsku”, Dlatego
zaleca się Komisji uchwał i wniosków o jasne i jednoznaczne ich formułowanie, aby nie pozostawiano wątpliwości w sposobie ich realizacji.
Komisja Rewizyjna ocenia realizację uchwał
Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia
Członków w stopniu pozytywnym. Uczestnicząc
w większości spotkań Zarządu, Komisja stwierdza, że: • wszystkie spotkania Członków Zarządu
Koła są protokołowane a decyzje podejmowane
są kolegialnie i jawnie przegłosowane, • Protokoły
oraz raporty kasowe sporządzane są na bieżąco. •
Większość członków Zarządu czynnie uczestniczy
w zebraniach, tylko czterech posiada nieobecności
powyżej 50 procent. • Realizacja budżetu za 2007
rok przebiegała prawidłowo. Powyższą działalność
Komisja Rewizyjna ocenia pozytywnie, jednak zauważa duże wydatki związane z kosztami przejazdu, które mieszczą się w ramach planowanego budżetu na 2007 r.,ale stanowią poważną pozycję w poniesionych kosztach. Pozycja ta będzie
szczegółowo badana w pracy Komisji na bieżący
rok. • Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z planem budżetu na rok 2008 nie wnosi uwag oceniając go pozytywnie. Należy jedynie wziąć pod uwagę zapis z protokołu nr 3 w zakresie zmniejszenia
wydatków na przejazdy służbowe; • Komisja Rewizyjna stwierdziła fakt nie założenia siatki zabezpieczającej, podczas opuszczania wody ze zbiornika Ożanna w celach prowadzenia prac remontowych przez Gminę Kuryłówkę na tymże zbiorniku i jego dopływie. Dodatkowo nie wprowadzenie
zakazu na wędkowanie przy pomocy środków pływających, oraz wywożenia, wynoszenia przynęt
i zanęt na zbiorniku który dopiero zaczyna się napełniać, było niedociągnięciem. W związku z powyższym, Komisja ocenia pracę Zarządu w tym temacie jako niedostateczny nadzór. • Komisja Rewizyjna zauważa dużą znieczulice wśród wędkarzy
Koła nr 18 poprzez nie branie udziału w pracach
porządkowych na brzegach podległych akwenów
wodnych, oraz nie uporządkowywanie swoich stanowisk wędkarskich przed przystąpieniem do wędkowania oraz po jego zakończeniu.
W tym miejscu Komisja Rewizyjna chwali Zarząd Koła za organizowanie i prowadzenie prac
porządkowych na brzegach podległych akwenów
wodnych, szkoda, że czynią to tylko w większości
członkowie Zarządu.
Na pochwałę zasługuje działalność Zarządu
i włożony trud w realizację uchwał Walnego Zgromadzenia, ponieważ wymaga to dużego poświęcenia własnego czasu kosztem własnych rodzin i niejednokrotnie narażanie się bez podstaw na krytykę członków własnego Koła. Na szczególne uznanie zasługują działacze Zarządu, którzy z sercem
i oddaniem pracują na rzecz koła poprzez pozyskiwanie dodatkowych funduszy, które zasiliły bezpośrednio konto naszego Koła, prowadzenie strony
internetowej, dokumentacji i rozliczeń Koła, propagowanie tematyki wędkarskiej wśród młodzieży, promowanie sportu. Dzięki tym i podobnym
działaniom członkowie naszego koła w sezonie
2007 uzyskali wysokie lokaty w rywalizacji sportowej w Okręgu i Polskiej Lidze Spinningowej oraz
na niwie naszego Koła.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Leszek Flak
W związku ze zbliżającymi się Świętami życzymy Wędkarzom, czytelnikom „BM” i ich rodzinom wszystkiego najlepszego: Wesołego Alleluja, smacznego jajka i mokrego Dyngusa!
Wodom Cześć
Stanisław „Esox” Mączka

Biuletyn Miejski nr 3 (176) marzec 2008. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. Wydawca: Rada Miejska w Leżajsku. Kolegium redakcyjne: Piotr
Urban, Eugeniusz Mazur, Wojciech Wirski, Daniel Zając, Barbara Woś-Lisiecka (red. nacz.), Alicja Wnuk, Celina Turosz, Janusz Berestka, Grzegorz Korasadowicz. Adres redakcji: 37-300 Leżajsk, ul. Jarosławska 1, tel. 240-26-65, fax 247-73-33, http://www.lezajsk.um.gov.pl; e-mail: bm@lezajsk.um.gov.pl
Łamanie i druk: „Mitel”, 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 5/7. Złożono do druku 7 marca 2008. Nakład 1500 egzemplarzy.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk dozwolony z podaniem źródła. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, zmiany tytułów. Za treść
reklam nie bierze odpowiedzialności. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
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spotkania

Soul B
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy

Fajne Gienki

MCK Leżajsk

Tańcząca Fatamorgana

23 lutego br. odbył się w Miejskim Domu Kultury w Leżajsku Międzywojewódzki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Tańcząca Fatamorgana”. Przez cały dzień pięknie udekorowana scena pełna była roztańczonej
młodzieży. Wystąpiło 56 zespołów tanecznych z całej Polski, przez Dom Kultury
przewinęło się więc w tym dniu około tysiąca osób.
Grupy taneczne popisały się swoimi
Współorganizatorem imprezy było Staumiejętnościami i ale wyobraźnią. Dobór
rostwo Powiatowe w Leżajsku. W organiukładów choreograficznych był zaskakuzację imprezy włączyły się służby porządjąco szeroki. Zobaczyliśmy tańczące pokowe: straż pożarna, policja i straż miejkojówki, clowny, kury, pająki, duchy, krasska, którym składamy wielkie podziękonoludki, pingwiny, pielęgniarki oraz wiele
wania. Niemniejsza wdzięczność należy
innych ciekawych układów. Często – nasię Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Medisączone fabułą – przeradzały się w małe
ca” Elżbiety Wojtery za pomoc medyczspektakle taneczne, np. układ „A po żniną, Zespołowi Szkół Technicznych i Szkowach...”, w którym rozegrała się prawdzile Podstawowej nr 2 w Leżajsku za wywa walka między myszkami i kotem wśród
pożyczenie wieszaków, cukierni „Rafael”
tańczących snopów zboża. Barwne stroza pomoc w przygotowaniu poczęstunje, choreografia i umiejętności młodych
ku, a przede wszystkim Starostwu Letancerzy sprawiły, że tegoroczną „Tańżajskiemu, które ufundowało statuetki.
czącą Fatamorganę” oglądano z zaparW przygotowanie technicznej strony imtym tchem.
prezy włączył się również Krzysztof ZaJury w składzie: Aneta Markiewicz-Wogaja, który zapewnił całemu widowisku
lanin, Marta Buś i Anna Szubart miało baroprawę świetlną. Patronat medialny nad
dzo trudne zadanie, bo poziom poszczetegoroczną Fatamorganą objęli: „Nowigólnych zespołów był bardzo wysoki.
ny”, „Radio Rzeszów”, „Kurier PowiatoWyznaczono cztery kategorie wiekowe.
wy”, „Biuletyn Miejski” oraz „Sztafeta”.
Przyznano w sumie 17 statuetek, ale nikt
Z roku na rok prestiż „Tańczącej Fatanie wyjechał z pustymi rękami, każdy zemorgany” wzrasta. Impreza ta jest świetspół otrzymał podziękowanie w postaci
nym sposobem na promowanie naszego
dyplomu za udział. Nagrody wręczali: dypięknego grodu. Członkowie zespołów
rektor Miejskiego Centrum Kultury w Lem. in. z Mielca, Dębicy, Rzeszowa, Lubliżajsku Maria Horoszko oraz zastępca burna, Baranowa Sandomierskiego powiozły
mistrza Leżajska Piotr Urban. Ufundowaze sobą do domów wiele niezapomnianych
ne zostały także dwie nagrody specjalwrażeń. W 2009 roku leżajski przegląd wyne – Nagrodę dyrektora MCK otrzymał
startuje z nową, magiczną nazwą „AbrakaZespół „Voxal” z Przemyśla i a Nagroda
dabra”. Imprezą tą zamierzamy oczarować
Publiczności powędrowała do Teatru Tańuczestników i wszystkich widzów.
ca „Ale to nic”.
A. Margas

Foxal
Centrum Kulturalne w Przemyślu

Soul A – Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy

Soul C – Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy

Soul A
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy

Kleks II

Krośnieński Dom Kultury

Foxal – Centrum Kulturalne w Przemyślu
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Franciszkowe
opłakiwanie
Jeden z obrazów z 1631 r., przypisywany bratu Benedyktowi, znajdujący się w zbiorach Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku, ukazuje scenę Opłakiwania Chrystusa.

Ciało Zbawiciela, prezentowane pierwszoplanowo, spoczywa
na całunie, którego podłoże stanowi kamienna płyta, częściowo
zakrywająca głęboki i ponury otwór grobowca. Obnażone biodra i uda Chrystusa okrywa perizonium, będące niewielkim skrawkiem białego płótna. Głowę
Chrystusa, mocno przechyloną w stronę lewego ramienia, okrywają ciemne,
długie włosy, opadające na ramiona.
Twarz przemawia subtelnością wysokiego, pokrwawionego czoła, kształtem
cienkiego i prostego nosa, a także delikatnością nieruchomych powiek, okrywających oczy, a także ust oraz zaznaczonych dyskretnie wąsów i krótkiej brody. Nagie ramiona, opadające bezwładnie ku dołowi i zastygłe w bolesnym skurczu oraz dłonie z podkurczonymi palcami i śladami gwoździ, a także nogi z poranionymi kolanami i stopami, przed
chwilą uwolnione z jarzma drewnianej
belki, stanowią milczące dokumenty zakończonej, wielogodzinnej agonii. Złociste żółcie podkreślające ich karnację,
kontrastują z mrokiem, spowijającym pozostałe postacie dramatu.
Obok Ciała Chrystusa widzimy Bogurodzicę odzianą w jasno-różową tunikę.
Głowę, nieco uniesioną ku górze, i ramiona okrywa ciemnoniebieski płaszcz. Lekko uniesiona twarz
ze wzrokiem, skierowanym w stronę nieba, skąpana jest w jasnym strumieniu światła. Z oczu, ujętych ciężkimi powiekami, i ust
o nieco ściśniętych wargach da się odczytać nastrój pełnego troski zamyślenia. Z ekspresją twarzy koresponduje gest otwartej
lewej dłoni, znacznie oddalonej od tułowia, wskazującej na zastygłe rany Syna. Za plecami Chrystusa stoi Maria Magdalena.
Lewą ręką obejmuje ramię Matki Bożej, prawą – przez całun –
podtrzymuje martwe Ciało Zbawiciela. Twarz niewiasty nie zdradza fizycznego wysiłku, lecz pełna spokoju, z uniesionymi ku górze brwiami, zapatrzonymi oczami oraz lekko przymkniętymi wąskimi ustami, wyraża nutę zadumy. Po prawej stronie na pierwszym planie znajdują się dwaj młodzi Aniołowie. Jeden z nich,
ukazany w głębi patrzy na martwe Ciało, prawą dłoń z pewnym
wysiłkiem wyciąga w stronę ręki Chrystusa, w lewej zaś trzyma
krawędź całunu. Drugi Anioł, bliżej krawędzi obrazu, spogląda
w stronę widza. Wyprostowanym palcem wskazującym prawej
dłoni zwraca uwagę na Zbawiciela, w lewej trzyma gałązkę hizopu. Motyw ten należy rozpatrywać w łączności z misą, dzbanem i gąbką – narzędziami Męki (J 19, 29), które malarz zestawił w obrębie lewej dolnej krawędzi obrazu. Akcję z drugiej strony przedstawienia bacznie obserwuje św. Franciszek Seraficki.
Brunatny ubogi habit, czoło z tonsurą, twarz ze wzrokiem skierowanym na Zbawiciela i dłonie z placami kurczowo splecionymi, czynią zeń adoranta, całym sobą zaangażowanego w rozpamiętywanie treści podniosłej chwili.
Obraz ukazuje scenę opisaną przez Ewangelistów, przywołującą atmosferę zmierzchu Wielkiego Piątku. W tekście według św. Mateusza czytamy: „Pod wieczór przyszedł zamożny
człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas
Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płót-
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no i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale.
Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz
Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu” (Mt 27, 57–61). Św. Marek wspomina, że niewiasty
jedynie „przyglądały się, gdzie Go złożono” (Mk 15, 47), zaś
św. Łukasz wzmiankuje, że „obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. Po powrocie przygotowały wonności i olejki; lecz zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek
szabatu” (Łk 23, 55–56).
Temat – uwzględniony w obrazie – znany był twórcom wielu
epok, którzy w redagowaniu jego struktury semantycznej wykazywali dość luźne odniesienie do narracji udokumentowanej w tekstach kanonicznych. Scenie złożenia Ciała Chrystusa
do grobu nadawali znamiona smutnej adoracji z udziałem Marii Magdaleny, Nikodema i Józefa z Arymatei, a także Bogurodzicy i innych osób, o których nie wspominają Ewangeliści. Temat ten w sposób wstrząsający przedstawił Giotto w swym malowidle z ok. 1305 r. w padewskiej Kaplicy Scrovegnich. Jego
przejęta i skupiona Maryja obejmuje głowę Syna, Maria Magdalena, siedząca u stóp Jezusa, szlocha, zaś św. Jan w ataku
rozpaczy rozkłada ręce. Interesujący w swej treści jest obraz
Francesco Montemezzano z 1555–1602, znajdujący się w Ermitażu. Na obrazie Paolo Veronese z lat 1576–1582 eksponowanym w tym samym muzeum, martwe
Ciało Jezusa podtrzymuje Matka Boża
i Anioł. Dzieło Annibale Carracci’ego z lat
osiemdziesiątych XVI w. ukazuje przygotowanie Ciała Chrystusa do pogrzebu. Obraz Guercina oprócz Bogurodzicy, Marii Magdaleny i Nikodema, ukazuje
także św. Jana Ewangelistę. Niezwykle
sugestywne przedstawienie interesującego nas tematu stworzył czynny na terenie Polski mistrz obrazu z Czarnego Potoku z około 1450 r., autor obrazu eksponowanego w zbiorach Muzeum Ziemi Żywieckiej w Żywcu z około 1450 r.
oraz twórca obrazu z Chomranic z około
1440 r. Interesujący nas temat uwzględnił w swym dorobku, działający w 2 poł.
XV w. na terenie Małopolski: „Mistrz Pasji Dominikańskiej” oraz „Mistrz Zaśnięcia Maryi”. Zabytki te nie stanowią wiernego odzwierciedlenia faktów. Znacznie
wychodzą poza ramy lakonicznego przekazu ewangelicznego. Znawcy dopatrują się w nich prób wyjścia naprzeciw wyobraźni ludzi wierzących, podejmujących
trud rozważania Męki Chrystusa i cierpienia Maryi.
Przedstawienia tego typu trudno rozpatrywać w oderwaniu
od tradycyjnych, w typie Pietá. Zachowane zabytki utwierdzają w przekonaniu, że na terenie Polski, począwszy od XIV w.,
bardzo popularne były koncepcja plastyczne ukazujące siedzącą Matkę Bożą, trzymającą na kolanach zmarłego, zdjętego z krzyża Chrystusa. Ów charakterystyczny gest Bogurodzicy był najdoskonalszym aktem cnoty (pietas), będącej jednocześnie okazaniem przez Nią posłuszeństwa Bogu Ojcu i miłosierdzia wobec ludzi potrzebujących pomocy. Maryja, trzymając
Ciało Chrystusa, składa ofiarę ze swego Syna i w ten sposób
dokumentuje swój udział w dziele odkupienia. Nie dziwi, że teologia średniowieczna widziała w Piecie przedstawienie historyczne i dogmatyczne.
Obraz nasz nie prezentuje postaci Józefa z Arymatei i Nikodema oraz drugiej Marii. Historycznego uzasadnienia nie posiada postać św. Franciszka z Asyżu i Aniołów. Nieznany artysta
bernardyński scenę złożenia Ciała Chrystusa do grobu ukazał
podobnie, jak inni twórcy czynni w okresie baroku. Ciało Zbawiciela uczynił głównym motywem oraz ideowym centrum zaprezentowanej dramaturgii. Bogurodzica, jako osoba druga w hierarchii uwzględnionych bohaterów sceny, pozostaje w łączności
z Wszechobecnym i wszystko widzącym Bogiem. Z Jej twarzy,
promieniującej spokojem i zadumą, nie da się odczytać pretensji z powodu zaistniałego dramatu, lecz nutę słów pamiętnego
„fiat” (Łk 1, 38). Anioł zaprezentowany najbliżej widza komunikuje scenę z wiernymi, uświadamiając im ogromną cenę zbawienia rodzaju ludzkiego, natomiast postacie Marii Magdaleny
i Franciszka Serafickiego dają żywy przykład modlitwy połączonej z medytacją niezwykłej i podniosłej chwili.

o. dr Efrem Obruśnik
Fot. brat Walter

