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dzień za dniem
Ambasador Rumunii
w Leżajsku

„Ziemia Leżajska”
w Hiszpanii

W pierwszym dniu święta naszego
miasta, 1 czerwca br., przybył do Leżajska Gabriel Bartas ambasador i minister pełnomocny Rumunii.

To jego druga już wizyta w naszym mieście. Pierwszy raz gościł w Leżajsku w lecie ubiegłego roku podczas koncertu rumuńskich zespołów folklorystycznych,
jaki odbył się w ramach Wielokulturowego Festiwalu „Galicja”. Wtedy nastąpiło
nawiązanie kontaktów ambasadora Rumunii z władzami naszego miasta.
Jak się teraz okazało, kontakty te zaowocowały. Gabriel Bartas pomógł władzom Leżajska w znalezieniu w Rumunii bliźniaczego miasta, z którym Leżajsk mógłby nawiązać wszechstronną współpracę.
Ambasador Rumunii uczestniczył w inauguracji XVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchał koncertu.
Obejrzał bazylikę i część klasztorną.
Po koncercie poprosiliśmy Gabriela
Bartasa o chwilę rozmowy.
Jest w Polsce ambasadorem od 2006
roku; listy uwierzytelniające złożył w lutym
ubiegłego roku. Przypadek zrządził, że trafił do Leżajska. Tym przypadkiem była zeszłoroczna edycja Wielokulturowego Festiwalu „Galicja”, kiedy to „dla pokrzepienia serc” towarzyszył niejako uczestniczącym w nim zespołom swego kraju.
Leżajsk jest miastem, które bardzo mu
się spodobało. Czyste, zadbane, spokojne a przede wszystkim bogate w historię
i niezwykłej klasy zabytki. To głównie wielowiekowa przeszłość i zabytki naszego
miasta sprawiły, że zapałał do niego sympatią. Trudno się dziwić, skoro z wykształcenia jest historykiem, a z zamiłowania
koneserem dzieł sztuki. – Lubię atmosferę takich miast i dlatego właśnie jestem
w Leżajsku już drugi raz – powiedział.
Ambasador Gabriel Bartas w rozmowie
z burmistrzem Tadeuszem Trębaczem
skupił się szczególnie na omówieniu zasad współpracy partnerskiej miast bliźniaczych obu krajów. Jest rzeczą oczywista, że grody te powinny mieć cechy
wspólne. Uznał, iż odpowiednim dla Leżajsk jest w Rumunii miasto Huedin, położone w północno-zachodniej części
kraju, założone w 1332 roku. I podobnie
jak Leżajsk w przeszłości – wielokulturowe. Jest wprawdzie trzykrotnie większe od Leżajska, ale mieszkańców ma
znacznie mniej, bo około dziesięciu tysięcy. Ale – jak Leżajsk – ma bogatą przeszłość i zabytki.
Czy dojdzie do współpracy obu miast,
czas pokaże. Jeśli tak, wówczas z pewnością – podczas uroczystości podpisania aktu o współpracy partnerskiej bliźniaczych miast – ambasador Rumunii Gabriel Bartas po raz trzeci zagości w Leżajsku.
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Z okazji Dni Leżajska przybyły do naszego miasta delegacje braterskich miast
z Ukrainy.
Delegacji z Nowojaworowska, w której
składzie była między innymi Nadia Szatyńska zastępca dyrektora Wydziału Kultury w obwodzie lwowskim, przewodniczył
wicemer Igor Bogdanowicz.
Delegacji z Koziatynia przewodniczył
zastępca mera Konstanty Marczenko.
Na zdjęciu delegacja z Koziatynia.

W dniach 26–29 kwietnia br. Zespół
Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” Zespołu Szkół Technicznych, którego
opiekunem jest Czesław Zawierucki,
brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym (Feria Internacional de los Pueblos) w Fuengiroli
koło Malagi na południu Hiszpanii.

Festiwal „Galicja”

8 czerwca br. w Teatrze Opery i Baletu we Lwowie koncertem pt. „Przeboje
Jana Kiepury” zainaugurowano Wielokulturowy Festiwal Galicja. W tegorocznej V edycji festiwalu weźmie udział kilkuset artystów z Polski, Austrii, Ukrainy,
Izraela, Słowacji, Czech, Węgier i Rumunii oraz przedstawiciele mniejszości narodowych Łemkowie, Karaimi, Huculi i Romowie. Festiwalowe imprezy odbywają
się m.in. w Przemyślu, Krasiczynie, Baranowie Sandomierskim, Krakowie, Lwowie
i Leżajsku. Organizator imprezy – warszawska Fundacja Dziedzictwo przewidział w programie wiele koncertów, spektakli teatralnych, przeglądów filmowych,
wystaw malarskich i fotograficznych oraz
prezentacji rękodzieła artystycznego.

Leżajski koncert, który odbył się 17
czerwca br. na placu przed MDK był częścią tego festiwalu, którego jednym z głównych celów jest inspiracja i kształtowanie zainteresowania kulturą mniejszości
narodowych. Poprzez takie koncerty organizatorzy chcą dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców, by poprzez kulturę kształtować tolerancję w stosunkach
międzyludzkich.
Przed leżajską publicznością wystąpił zespół Jeruzalem Music Trio z Izraela, który poprzez swoją muzykę stara
się być ambasadorem pokoju i tolerancji.
Artyści za swoją działalność i twórczość
otrzymali nagrodę UNESCO za dialog pomiędzy różnymi kulturami poprzez muzykę. Zespół koncertował w wielu miastach na kilku kontynentach, m.in. w Tokio, Bangkoku, Hong-Kongu, Nowym Jorku, Waszyngtonie, Moskwie, Samarkandzie, Samirze, Berlinie, Dortmundzie, Belgradzie i kilku miastach w Polsce.
W ramach Festiwalu otwarto także w sali
kameralnej MDK okolicznościową wystawę zatytułowaną „Ściana płaczu”.
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Organizowany od 13 lat festiwal jest jedną z największych tego typu imprez w Europie, która ściąga corocznie około miliona widzów. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 30 państw świata, w tym tak odległych jak Indie czy Wietnam. Każde państwo prezentowało własną tradycję, kulturę i kuchnię oraz charakterystyczne dla
danego kraju wyroby rzemieślnicze.
Prowadzona przez choreografa Jana
Brzuzana grupa taneczna prezentowała
krakowiaka, oberka, tańce rzeszowskie
i lubelskie oraz polkę warszawską. Towarzyszyła jej kapela, którą od lat dyryguje Władysław Staroń, i która niejednokrotnie zachwycała wykonując brawurowo polskie melodie ludowe.
W sobotę, 28 kwietnia, „Ziemia Leżajska” wspólnie z przedstawicielami innych
krajów wzięła też udział w paradzie ulicami Fuengiroli. W trakcie jej trwania młodzież przez kilka godzin śpiewała, tańczyła i bawiła się z publicznością. Muzyka,
taniec i barwne stroje Zespołu cieszyły
się wielkim zainteresowaniem i wzbudzały aplauz widowni. W niedzielę, 29 kwietnia, Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” dał półgodzinny koncert na żywo dla
regionalnej telewizji hiszpańskiej.
ZPiT „Ziemia Leżajska” był jedynym
zaproszonym z Polski zespołem folklorystycznym. Rangę imprezy, która promowała Polskę w Hiszpanii, podkreślała
obecność ambasadora Polski w tym kraju
– profesor Grażyny Bernatowicz.
Festiwal był doskonałą okazją do poznania całej mozaiki kultur i obyczajów
oraz zaprezentowania bogatego folkloru
Podkarpacia, a jednocześnie był jedynym
tej rangi przedsięwzięciem promującym
Leżajsk i okolice.
Wyjazd ten nie byłby możliwy bez zaangażowania i pomocy wielu osób i instytucji. Cały Zespół wraz z kierownictwem
składa serdeczne podziękowania Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku, Radzie Rodziców oraz sponsorom: firmie BMF Instal, Stowarzyszeniu Wspólnota Polska,
Grupie Żywiec S.A. Browar w Leżajsku,
Elektrociepłowni Nowa Sarzyna, Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu, PSS Społem, Zakładom Doświadczanym „Organika” oraz Przedsiębiorstwu Komunikacji
Samochodowej w Leżajsku.

(az)

Ekologiczny
rajd rowerowy

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
w Leżajsku przy współudziale leżajskiego Powiatowego Związku Sportowego
w Leżajsku był organizatorem V jubileuszowego konkursu „Z Ekologią na Ty”
– zbierając surowce wtórne, chronimy
naturalne środowisko człowieka.

Celem konkursu jest zbiórka surowców wtórnych przez młodzież i wdrażanie jej na stałe w system gospodarki odpadami. Prowadzony jest od pięciu lat.
W tym roku przystąpiło do niego ponad 6
tysięcy uczniów z 22 szkół podstawowych
i gimnazjalnych z terenu czterech powiatów: leżajskiego, niżańskiego, rzeszowskiego i przeworskiego. Młodzież przez
cały rok szkolny zbierała surowce wtórne
i przekazywała je do sortowni surowców
na teren Bazy MZK przy ul. Podolszyny 1.
Ogółem zebrano ponad 49 ton surowców,
w tym między innymi: 1014 kg baterii,
19580 kg makulatury, 21024 kg szkła.
W nagrodę delegacje najlepszych 15 szkół
wzięły udział w 3-dniowym rajdzie rowerowym na trasie Leżajsk – Grodzisko Dolne
– Tryńcza. Finał konkursu odbył się w Gminie Tryńcza. I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Chałupek Dębniańskich, która
zebrała 58,95 kg w przeliczeniu na jednego
ucznia. Na II miejscu uplasowało się Gimnazjum w Łętowni (sołectwo Majdan Łętowski) z rezultatem 56,1 kg w przeliczeniu
na jednego ucznia. III miejsce uzyskał Zespół Szkół w Dąbrowicy – 33,73 kg w przeliczeniu na jednego ucznia. Do zwycięzców
powędrowały atrakcyjne nagrody. Każdą
szkołę, biorącą udział w konkursie, nagrodzono sprzętem sportowym.
Sponsorami konkursu byli: Rekopol Organizacja Odzysku – Warszawa, Urząd
Miejski w Leżajsku, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Recykling Centrum Jarosław, Wtór Stal Stalowa Wola, Grupa
Żywiec S.A. – Browar w Leżajsku, Gmina
Grodzisko Dolne, Gmina Tryńcza i Gmina Kuryłówka.

Orkiestra Miejska pod dyrekcją Edwarda Sarzyńskiego, doskonale znana mieszkańcom Leżajska, zdobyła w tym roku w dwóch konkursach czołowe miejsca.
6 maja br. w Kolbuszowej podczas Kolbuszowskich Spotkań Orkiestrowych im. Walentego Kaziora wśród dziesięciu orkiestr dętych uplasowała się na drugim miejscu.
Natomiast w Tyczynie, gdzie 3 czerwca br. odbyła się Parada Orkiestr Dętych, impreza mająca charakter konkursu, nasza leżajska Orkiestra Miejska okazała się najlepsza w gronie ośmiu zespołów, które przystąpiły do rywalizacji. Uzyskała I miejsce.
Gratulujemy.
– Co roku bierzemy udział w przeglądach i konkursach orkiestr dętych – powiedział dyrygent Edward Sarzyński – i za każdym razem prezentujemy nowy repertuar. Obecnie przygotowujemy się do V Festiwalu Orkiestr Dętych, który odbędzie się
15 lipca w Polichnie koło Kraśnika.

(bwl)

Dzieci północy

Taki tytuł nosiła wystawa prac Eligiusza Szutego, która otwarta została 24 maja br. w Szkole Podstawowej
nr 1 w Leżajsku. Wystawie towarzyszyły warsztaty plastyczne, w których brali udział zainteresowani poznawaniem
i próbowaniem stosowania różnych
technik malarskich.
Dzieci północy to mali mieszkańcy Półwyspu Skandynawskiego, którzy rok temu
wzięli udział w konkursie malarskim, którego ideą było przedstawienie w formie

obrazu cząstki swego kraju. Spośród 150
prac wybrano 30 najlepszych, które zaprezentowane zostały w Dębicy. A najlepsza z tych najlepszych stała się plakatem
wystawy E. Szutego w leżajskiej „jedynce”. Teraz dzieci z Leżajska przedstawiały
swoje wizje, poznając kanony sztuki malowania obrazów.
Z wystawą tą Eligiusz Szuty wyjechał
do Szwecji i Norwegii.

(bwl)

Franciszek Andres

Ogłoszenie

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku

OGŁASZA NABÓR

na rok szkolny 2007/2008

Specjalność: język angielski – system dzienny (bezpłatny).

Kolegium jest szkołą publiczną o 3-letnim cyklu kształcenia przygotowującą do zawodu
nauczyciela języka angielskiego. Absolwenci NKJO mają prawo do nauczania w szkołach
podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Po uzyskaniu dyplomu ukończenia NKJO oraz tytułu licencjata, absolwenci mogą odbyć uzupełniające studia magisterskie na wyższej uczelni.

Opiekę naukowo-dydaktyczną sprawuje: Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Instytut Anglistyki.

Termin składania dokumentów dla kandydatów ze „starą maturą” – 9 lipca 2007 r.
Termin składania dokumentów dla kandydatów z „nową maturą” – 3 sierpnia 2007 r.
Egzamin wstępny dla osób ze „starą maturą” odbędzie się dnia 10 lipca 2007 r.
Ogłoszenie wyników – 6 sierpnia 2007 r.

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

Ogłoszenie

S prze d a m

działkę budowlaną
w Leżajsku
przy ul. Podolszyny
pow. 12,2 ara
Nr 6552/16
tel. 664 677 388
lub
017-242-17-56
po godzinie 15.


po dzwonku
Edukacja
europejska w SP2
Sprawa edukacji europejskiej zajmuje ważne miejsce w kształceniu młodego pokolenia. W dziedzinie rzetelnej
i obiektywnej informacji niezwykle ważne miejsce przypada szkole.
Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu politycznym, gospodarczym i kulturalnym Europy powinno zatem zaczynać się już od najmłodszych lat.
Oczywista wydaje się konieczność przygotowania młodego pokolenia do funkcjonowania w zjednoczonej Europie.
Działający od stycznia 2003 roku Szkolny Klub Europejski „Europol” w Szkole
Podstawowej nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Leżajsku realizuje cele edukacji europejskiej rozwijając świadomość europejską na podbudowie tożsamości narodowej i regionalnej. Realizując program
edukacji europejskiej w szkole należy
pamiętać, iż nauka i zdobywanie wiedzy
to nie tylko zajęcia lekcyjne, ale również
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, prowadzone głównie z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania. Tutaj uczniowie
mogą spotkać się i porozmawiać, uczestniczyć w dyskusjach, jak również poszerzać swoją wiedzę i kształtować umiejętności.
19 kwietnia br. członkowie SKE „Europol” zorganizowali „Eurodyskotekę”,
podczas której przedstawione zostały tańce oraz piosenki wybranych krajów UE.
Zgromadzeni uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli więc w pokazie programu
europejskiego.
Z okazji Dnia Unii Europejskiej przypadającego 9 maja członkowie klubu
zorganizowali uroczyste obchody tego
święta. Aktywnie zaangażowało się 7
klas, które zaprezentowały programy artystyczne dotyczące niektórych krajów
europejskich. Prezentacja odbyła się 11
maja br. w szkole. Uczniowie przygotowali też europejskie stoiska turystyczne,
które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji
europejskiej pozwoliło na przygotowanie
uczniów do konkursu wiedzy o Unii Europejskiej, w którym rywalizowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2.
Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej
był jednym ze sposobów propagowania
wśród uczniów wiedzy na temat Europy, która jest naszym wspólnym dziedzictwem kulturowym. Podczas przygotowywania do konkursu rozwijano świadomość europejską na podbudowie tożsamości narodowej i regionalnej, poczucie
odpowiedzialności za pokój, bezpieczeństwo i obronę praw człowieka oraz przygotowywano uczniów do życia w nowej,
zintegrowanej Europie. Udział w konkursie pozwolił na kształtowanie postaw wzajemnej tolerancji i szacunku, rozwijał zainteresowania otaczającym nas światem,
szczególnie jego zmianami oraz przyczynił się do poznania historii i kultury innych
narodów i mniejszości narodowych.
Wiedza, którą uczniowie zdobyli, pozwoli im zrozumieć „integrację europejską” jako drogę prowadzącą do rozwoju
naszego kraju oraz zapoznać się ze sposobami wspólnego rozwiązywania problemów i sytuacji konfliktowych.

Krystyna Pliszka



piszą do nas

W sprawie terenu
po spalonym przedszkolu
Do redakcji „Biuletynu Miejskiego” wpłynął list od mieszkańców Leżajska, których
bardzo interesuje zagospodarowanie terenu po spalonym przedszkolu.
W poprzednim „BM” zaprezentowaliśmy ideę, z jaką na sesji Rady Miejskiej wystąpił radny Ryszard Dziura, który zaproponował, by urządzić tam targowisko; mieszkańcy bloków sąsiadujących z tym terenem mieliby blisko na zakupy, a przy okazji można
by zwolnić od przyczep i straganów okolicę Miejskiego Domu Kultury.
List mieszkańców został skierowany do Rady Miejskiej i Burmistrza Leżajska, a jego
kopia – przekazana do naszej redakcji.
My, niżej podpisani, wyrażamy stanowczy protest wobec propozycji przeniesienia targowiska z ulicy M. CurieSkłodowskiej na zwolnioną działkę
po spalonym przedszkolu.
Jedyną rozsądną alternatywą do rozważenia jest przeznaczenie tego miejsca na oazę „ciszy i spokoju” czyli zazielenienia go i urządzenie na nim placu zabaw dla dzieci lub pod budownictwo mieszkaniowe. Opowiadamy się
zdecydowanie za pierwszym rozwiązaniem. Przemawia za tym otoczenie
tego miejsca. Wokół niego jest zlokalizowane przede wszystkim osiedle mieszkaniowe, ogród osiedlowy i przedszkole. Pomysł przeniesienia tam targowiska
należy potraktować jako abstrakcję pozbawioną jakiegokolwiek sensu. Popieramy wniosek pana Burmistrza, który jest identyczny z naszym, tym bardziej
że miasto na ten cel nie wyłożyłoby własnych środków finansowych. Powoływanie się na przykład sąsiedniego Łańcuta (można dodać do tego również Przeworsk) jest nonsensem, gdyż w tych miejscowościach właśnie targowiska, funkcjonujące codziennie, znajdują się w ustronnych miejscach o niewielkiej uciążliwości dla otoczenia. Takie rozwiązanie już istnieje w Leżajsku i należy je jedynie wdrożyć, a obecne targowisko, jeżeli już, ograniczyć do roli zieleniaka tak
jak to było pierwotnie.
Prosimy Radnych i Burmistrza, aby uchwalili odpowiednie dokumenty gwarantujące realizację rozwiązania, o którym mowa jest na wstępie. Podjęte decyzje będą miały bezpośredni wpływ na jakość naszego zamieszkiwania. Dlatego
też domagamy się, aby w „Biuletynie Miejskim” opublikowano imiennie, który
z radnych jak głosował. Czas zakończyć już rozważania i liczymy tu na większe
zaangażowanie Radnych z okręgu przylegającego do tego terenu.
W załączeniu lista osób popierających treść tego pisma z ul. Kopernika 9 i 11,
a więc mieszkańców z bloków graniczących z działką przedszkolną.
Informacja: Na listach są 72 podpisy. Byłoby ich znacznie więcej, lecz wielu
mieszkańców było nieobecnych lub mieszkania zajmują nie ich właściciele (wynajem), w związku z czym nie mogli się wypowiedź.
Od BM:
Lista osób, które podpisały się pod tym listem, jest u bezpośrednich adresatów
tego pisma.

wywiad miesiąca
Rozmowa
z Mariuszem Woźniakiem
p.o. Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Leżajsku
● Od ponad pół roku zarządza Pan
Urzędem Skarbowym w Leżajsku.
Czy zawsze był pan związany z administracją podatkową?
● Obowiązki Naczelnika Urzędu Skarbowego w Leżajsku pełnię od 12 grudnia
ubiegłego roku. W skarbowości pracuję
dziesiąty rok. Zaczynałem jako starszy
referent w Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie.
● A później przechodził Pan kolejne
etapy wtajemniczenia?
● Można tak powiedzieć. W urzędzie pracowałem na różnych stanowiskach, potem była praca w Izbie Skarbowej w Rzeszowie w komórce zajmującej
się nadzorem i kontrolą urzędów skarbowych w województwie podkarpackim,
a następnie stanowisko kierownika oddziału. Zatem pracę w administracji podatkowej znam od podszewki. W grudniu ubiegłego roku na wniosek Dyrektora Izby Skarbowej, decyzją Ministra Finansów zostałem powołany do pełnienia
obowiązków Naczelnika Urzędu Skarbowego w Leżajsku.
● W jakiej kondycji zastał pan leżajską placówkę?
● Mogę powiedzieć, że moja poprzedniczka wykonała kawał dobrej roboty.
Przeprowadziła remont i modernizację
pomieszczeń, a przede wszystkim dokonała istotnych zmian organizacyjnych
w urzędzie.
● Jak się pan czuje w Leżajsku?
● Chociaż jestem z zewnątrz, bo pochodzę z Rzeszowa, to atmosfera tego
miasta i ludzie, których poznałem, wywołały u mnie pewność działania i pełne zaufanie do załogi. Współpracuję z lokalnymi instytucjami i przyznam, że te kontakty
przynoszą obopólne korzyści.
● Czy którąś z tych instytucji szczególnie by pan wyróżnił?
● W marcu tego roku nasz Urząd jako
partner został zaproszony do finału piątej edycji wojewódzkiego międzyszkolnego konkursu ekonomicznego „Młody ekonomista 2007”, który odbywał się w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku. Poprzednim edycjom tego konkursu patronowały takie instytucje jak: ZUS i Bank.
Urząd Skarbowy po raz pierwszy został zaliczony do partnerów tego konkursu dlatego, że hasło tej edycji brzmiało: „Wpływ podatków na funkcjonowanie
podmiotów gospodarczych”. Czuliśmy
się w obowiązku zorganizować dla młodzieży uczestniczącej w tym finale wykład na temat podatku od towarów i usług
(VAT) oraz różnych form opodatkowania
podatkiem dochodowym. Była to grupa
około 50-osobowa. Następnie uczestniczyli oni w warsztatach, gdzie pod kierunkiem naszych pracowników nabywali umiejętności w wypełnianiu deklaracji
podatkowych. Była to wiedza niezbędna
dla przyszłych przedsiębiorców i pracowników firm. Jednocześnie przybliżyliśmy
młodzieży strukturę i zakres działania naszego urzędu. W ten sposób przyszli absolwenci szkół będą mogli wykorzystać
tę wiedzę tak w przypadku podejmowa-

nia pierwszej pracy, jak i w chwili zakładania własnej działalności gospodarczej,
bo właśnie wtedy zderzą się z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Taka
edukacja uświadomi jednocześnie młodym, że w dorosłym życiu każda praca
zarobkowa jest ściśle powiązana z koniecznością płacenia podatków. Przyjąłem zobowiązanie corocznego uczestniczenia w tym konkursie.
Ponadto chciałbym podkreślić,
że ze współpracy z Urzędem Pracy, Policją, ZUS-em, Sądem oraz lokalnymi władzami administracyjnymi jestem bardzo
zadowolony.

Ministerstwo Finansów. Sam przyjechałem z żoną i dzieckiem i odniosłem bardzo
miłe wrażenia. Przyszło bardzo dużo podatników, co przeszło moje oczekiwania.
Wolna sobota, zakupy, spacery, a przy
okazji można było zwiedzić urząd, lepiej
go poznać, porozmawiać z pracownikami, złożyć zeznanie podatkowe, wyjaśnić
wątpliwości i uzyskać dodatkowe informacje. Niektórzy podatnicy mieli na przykład problemy ze sporządzeniem PIT-ów
w związku z tym, że uzyskiwali dochody
ze sprzedaży akcji w kraju albo dochody
poza granicami. Był czas na to, by spokojnie omówić wszystkie kwestie.

Przyjazny,
ale konsekwentny

● Jak by pan ocenił to podatkowe
przygotowanie do życia licealistów?
● Jak już wspomniałem edukacja taka
jest niezbędna. Młodzież jest uzdolniona i dlatego bardzo łatwo przyswaja sobie wiedzę o podatkach. Kiedy zapytałem
ich, czy mają już numery identyfikacji podatkowej, podniósł się las rąk. Niektórzy
już osiągnęli jakieś dochody i rozliczali się
z fiskusem. Jednym z zadań na tym konkursie było wypełnienie deklaracji VAT-7
oraz zeznania podatkowego i po tym
szkoleniu młodzież naprawdę poradziła
sobie z tym bardzo dobrze.
● W praktyce urzędów skarbowych
takie wyjście do młodzieży to coś nowego.
● Płacenie podatków przyjemnością
na pewno nie jest. Ale to obowiązek i chcę,
żeby w świadomości podatników zapisał
się jako normalność. Każdy w cywilizowanym świecie płaci podatki. I młodzież też
musi być tego świadoma. Z dyrektorem
szkoły podpisujemy umowy, aby młodzież
mogła odbywać u nas praktyki zawodowe.
Uczniowie liceum ekonomicznego w czasie miesięcznej praktyki pracę w Urzędzie
poznają od podstaw. Jest to dopełnienie
ich wiedzy teoretycznej.
● Otwarcie się urzędów skarbowych
nie dotyczy tylko młodzieży, roztacza
szersze kręgi.
● Ma pani zapewne na myśli 14 kwietnia tego roku, gdy we wszystkich urzędach skarbowych w kraju, a jest ich ponad
czterysta, zorganizowany został Dzień Otwarty. Była to akcja zainicjowana przez

● W powszedni dzień człowiek
jest tak zabiegany, że często pewne
sprawy odkłada na ostatnią chwilę,
nie zawsze w odpowiednim dla niego
momencie może zasięgnąć potrzebnej
mu informacji. Konsekwencją są błędy, a za błędy trzeba płacić.
● Trzeba, jeśli się postępuje niezgodnie
z prawem. Myśli pani, że czujemy się dobrze, jeśli wymierzamy komuś sankcję?
Ale nas też obowiązują przepisy, którym
musimy się podporządkować. W gruncie
rzeczy nie jesteśmy tak źli, jak nas malują. Oczywiście musimy dbać o ściąganie podatków, bo inaczej Skarb Państwa
byłby pusty, ale też chcemy pomagać podatnikom w wypełnianiu ich obowiązków.
W sali obsługi klienta są rozpowszechniane ulotki Krajowej Informacji Podatkowej
– to nowość. Zawierają numery telefonów,
pod którymi dyżurują specjaliści w dziedzinie prawa podatkowego.
● Następuje jakiś przełom? Urząd
Skarbowy jest postrzegany jako instytucja, której sama nazwa, jeszcze przed otworzeniem koperty z korespondencją, paraliżuje człowieka
ze strachu.
● Nie chcemy, żeby tak było.
● W Dniu Otwartym wszyscy goście
częstowani byli cukierkami krówkami
z hasłem: „Administracja podatkowa
przyjazna podatnikowi”...
● Właśnie o to nam chodzi. Zależy nam
na tym, by podatnicy mieli świadomość,
że nie jesteśmy ich wrogami. Jeśli jesteśmy czyimiś wrogami, to tylko przestępców podatkowych. Dlatego na przykład
od 22 marca do końca kwietnia w każdy czwartek nasz Urząd wydłużył czas
pracy do godziny 16.30, dwie soboty też
były dla naszych pracowników dniami pracy, żeby podatnicy mogli do nas przyjść
i złożyć swe zeznanie roczne. Bo normalnie pracujemy do godziny 15.15. Okazuje
się, że te działania były bardzo potrzebne. Co jeszcze zrobiliśmy? Od 1 czerwca w przedsionku przy wejściu zainstalowaliśmy specjalną skrzynkę, do której
do godziny 18, czyli już po zamknięciu
Urzędu, można wrzucać wszelkie deklaracje podatkowe czy inne dokumenciąg dalszy na stronie 6



wywiad
ciąg dalszy ze strony 5

ty. To dla tych, którzy nie zdążą dotrzeć
do nas w godzinach otwarcia Urzędu
(chociaż przy osobistym składaniu deklaracji można od razu wyeliminować drobne pomyłki, jak na przykład błędny numer NIP czy brak podpisu itp.). Codziennie rano komisyjnie jest ona otwierana
i data przyjęcia dokumentów uznawana
z poprzedniego dnia. Ułatwi trochę życie
podatnikom, którzy aby złożyć zeznanie
czy deklarację musieli zwalniać się z pracy. Hasła, które są kreowane w administracji podatkowej to urząd nowoczesny,
efektywny i przyjazny podatnikowi. I taką
politykę chcę prowadzić w naszym Urzędzie. Moje biuro jest otwarte dla każdego, kto ma problemy. Każdy może przyjść,
porozmawiać ze mną, ze specjalistami
w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu. Nie widzę problemu, którego nie można by było rozwiązać bezkonfliktowo. Ale Urząd musi też być konsekwentny – jest kontrola podatkowa,
wiadomo, że musimy weryfikować rozliczenia podatników, to jest obowiązek
zapisany w ustawie Ordynacja podatkowa i musimy go wykonywać. Nie można
też zapomnieć o egzekucji, która w przypadku niezapłacenia podatku przez zobowiązanego zmuszona będzie uruchomić przewidziane prawem procedury prowadzące do ściągnięcia należności. Wolałbym jednak, aby podatki płacone były
terminowo.
● Co jeszcze nowego w Urzędzie?
● Wydłużone godziny pracy. W każdy poniedziałek Urząd jest czynny w godzinach od 8.00 do 18.00. To z pewnością ułatwi podatnikom załatwianie swoich spraw.
● Komu szczególnie uważnie przyglądają się teraz Urzędy Skarbowe?
● Przede wszystkim tym, którzy wykazują permanentnie straty z działalności
gospodarczej. Jest to logiczne, bo jeśli
nie mają dochodów, to z czego się utrzymują? Kolejne obszary ryzyka to transakcje wewnątrz wspólnotowe, usługi budowlane, usługi niematerialne, obrót paliwami, handel używanymi samochodami. W tej grupie są także te podmioty gospodarcze, które zapomniały o rejestracji w podatku od towarów i usług, albo
ten podatek zaniżają, a także te, które
nie wprowadziły w terminie kas fiskalnych.
Jest także strefa tak zwanych podatników
uśpionych – to ci, którzy przeprowadzili
jedną lub kilka dużych transakcji w bardzo krótkim czasie i zakończyli działalność nie uiszczając do budżetu należnego podatku. Niech ci podatnicy mają świadomość, że ich sprawdzimy.
● Czy szykuje się rewolucja w skarbowości?
● Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wiele się zmieniło. Także w sprawach podatków i ceł. W fazie projektu jest więc reorganizacja administracji
podatkowej i celnej. Ma powstać Krajowa Administracja Skarbowa, połączenie
urzędów skarbowych i celnych.
● Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka



gospodarka
Zastępca burmistrza Piotr Urban,
któremu burmistrz Leżajska powierzył nadzór nad rozwojem gospodarczym miasta, mówi, że stan wykonania
inwestycji w pierwszym półroczu roku
2007 jest zadowalający. Realizacja zaplanowanych w budżecie zadań przebiega poprawnie i terminowo.
Robimy zatem rekonesans po mieście.
I oto, co widzimy.
Ulica Moniuszki. Jest to droga łącząca
Wierzawice z Giedlarową. Część tej drogi znajduje się na terenie gminy Leżajsk,
część należy do miasta. Przejeżdżając

Ulica Sportowa

tą ulicą i oceniając stan jej nawierzchni
a także stan poboczy, łatwo zauważyć
granice terytorialne.
Budowa ulicy Moniuszki (części należącej do miasta) została zakończona. Położono około 1500 metrów kwadratowych
nawierzchni asfaltowej, wykonane zostały
nowe przepusty, nowe wjazdy na działki,
na posesje. Wzdłuż ulicy są rowy odwadniające i studnie chłonne. Ulica nabrała właściwego wyglądu. Ta droga zbudowana jest zgodnie z wszelkimi kanonami
sztuki budownictwa drogowego – asfalt
położony jest na podsypce z żwirowej 60centymetrowej. Nie jest to żużel zalany
asfaltem, jak to się jeszcze często gęsto
robi. Szybko i tanio, a po paru latach zaczyna się łatanie dziur.
Ulica Podolszyny Boczna. To kolejne poważne zadanie inwestycyjne Leżajska. Jego realizacja przebiegała bardzo sprawnie (w chwili oddawania BM
do druku praktycznie roboty dobiegały końca). Jest kawał wspaniałej drogi.
Wielka w tym zasługa mieszkańców tej
ulicy, którzy sami zaproponowali odstąpienie części swych działek na drobne
poszerzenia pasa ruchu. Ulica w różnych
odcinkach miała różną szerokość, w niektórych miejscach była tak wąska, że dwa
auta osobowe miały małe szanse na przeciśnięcie się obok siebie. Miasto wzdłuż
niej nie dysponowało gruntami, mieszkańcy wyszli więc z inicjatywą odsprzedania
potrzebnych pod drogę kawałków terenu.
I tak się stało.
– Tu należy się pochwała wszystkim
mieszkańcom ulicy Podolszyny Boczna

za taką postawę – powiedział nam Piotr
Urban. – Wyszli z założenia, że jeśli się
coś robi, trzeba to zrobić raz a porządnie. Uznali, że powinna to być pełno gabarytowa droga. W niektórych posesjach
wymagało to przesunięcia istniejących
ogrodzeń. Jest to pierwszy przypadek
w skali miasta tak racjonalnego podejścia mieszkańców do tego problemu. Zazwyczaj są protesty i brak zgody na odsprzedanie skrawka terenu potrzebnego
na poszerzenie drogi. Myślę, że jeżeli zostanie nam środków, to w przyszłym półroczu pokusimy się o wykonanie wzdłuż
tej ulicy jednostronnego chodnika.
Ulice Kochanowskiego i Tomasza
Michałka. Zakład Remontowo-Budowlany rozpoczął budowę łącznika między ulica Kochanowskiego a Tomasza Michałka. To następne poważne i duże zadanie.
Wcześniej wykonane zostało tam oświetlenie, kanalizacja deszczowo-odwadniająca, teraz ZRB przystąpił do wykonania
nawierzchni i chodników.
Ulica Leśna. To zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji. – nawierzchni
i chodników z kostki, przebudowa oświetlenia, to zadanie inwestycyjne jest realizowane. Oświetlenie przebudowuje Zakład
Energetyczny w Leżajsku, miasto wykonuje nawierzchnię i chodniki z kostki
na odcinku od szpitala w kierunku osiedla służby zdrowia.
– Ulica Leśna wymaga jeszcze naszej
interwencji poprzez przebudowę chodnika od wysokości umownie nazwijmy hotelu pielęgniarek aż do samego szpitala. Dostrzegamy to, że stan nawierzch-

Inwestycje w mieście

Ulica Moniuszki

ni jest fatalny. Wprawdzie nie mamy
na to w budżecie pieniędzy, ale mam nadzieję, że uda się je zdobyć na ten cel.
Inwestycje zakończone: • Wykonane zostały chodniki przy ulicy Sienkiewicza – położono około 440 metrów kwadratowych kostki. • Sfinalizowano remont
chodników przy Mickiewicza na wysokości Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. •
Oświetlenie. Wykonane zostało oświetlenie ulicy Podzwierzyniec oraz łącznika
ulic Wyspiańskiego i Klasztornej.
Czekają w kolejce: • Ulica Sikorskiego Boczna – prace rozpoczną się lipcu.
• Przewidziane jest też rychłe rozpoczęcie budowy przedłużenia ulicy Opalińskiego oraz budowy dróg dojazdowych
na osiedlu Chałupki. • W najbliższym czasie Miejski Zakład Remontowo-Budowlany ma przystąpić do budowy łącznika
między ulicą Wyspiańskiego a Klasztorną, oświetlenie tej części jest już wykonane. • Konsensusem zakończyły się rozmowy miasta i wspólnoty mieszkaniowej
przy ulicy Mickiewicza 62, 64 dotyczące
remontu dróg między tymi blokami. Były
pewne problemy, ponieważ część mieszkańców była za likwidacją zatok postojowych, część broniła ich zaciekle. Ostatecznie ustalono, że pozostaną one w dotychczasowym kształcie. Parking i chodnik wykona wspólnota, natomiast asfaltową nawierzchnię jezdni wraz z poprawą
odwodnienia zrealizuje miasto.
Przetargi: • Aktualnie przygotowywane
są materiały do przetargu na przebudowę
ulicy Górnej oraz remont znajdującego się
przy niej parkingu oraz przebudowę Placu Targowego. Podjęta została uchwała
Rady Miejskiej dotycząca zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego, ażeby zakład Energetyczny mógł przenieść
stację trafo istniejącą przy cmentarzu żydowskim do krawędzi ulicy Górnej. • Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie
nawierzchni ulicy ks. Brody. • Ogłoszony
został przetarg na remont ulicy Sportowej i Reymonta.
Zakończone zostały procedury przetargowe na wszystkie dokumentacje projektowe. Dotyczą one tak poważnych przedsięwzięć, jak: • budowa ulicy Moniuszki
Bocznej, • przebudowa przedłużenia ulicy Jagiełły (obwodnica), • budowa parkingu za domem książki, • budowa parkingu
przy ulicy Podolszyny koło stadionu, • budowa ulicy Sportowej, • budowa ulic Łąkowej, Słonecznej, Zielonej, • przebudowa ulicy Polnej, Jana Brzozy, Błonie.
Trwa procedura przetargowa (zbieranie
ofert) na budowę łącznika ulicy Podolszyny z ulicą Siedlanką. To absolutnie nowa

Netkom
pnie się w górę

Ulica Podolszyny boczna

ulica koło Netkomu. Na razie zwożony
jest tam gruz i ziemia z wykopów. Stworzenie tej ulicy sprawą niezwykle ważną,
ponieważ jest to okolica, gdzie znajdują
się dobre tereny budowlane, ale nie mogą
być wykorzystane z tej prostej przyczyny,
że nie ma do nich dojazdu.
Projekty: • W fazie opracowania
jest projekt przebudowy ulicy Podzwierzyniec. • Trwają też prace nad opracowaniem własnymi siłami projektu budowlanego na budowę ulicy Studziennej. Wykonawcą dokumentacji jest Biuro Projektowe
Klotoida z Krakowa. Tej inwestycji drogowej nie można zrealizować od 12 lat z powodu protestu jednego z mieszkańców.
Obecnie istnieje możliwość skorzystania
z tzw. spec-ustawy, co w końcu powinno
doprowadzić do zbudowania tej ulicy.
Wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową. Miasto od wielu lat po społu ze Spółdzielnią Mieszkaniową buduje i remontuje układy komunikacyjne na osiedlu bloków wielorodzinnych. Są to ulice, chodniki, parkingi. Ostatnio wykonane zostały:
• remont ulicy Braci Śniadeckich – 240
m kw. chodnika i dodatkowe oświetlenie
– na ten cel miasto przeznaczyło 30 tys.
zł. • remont drogi między budynkami Kopernika 3 i 5 oraz chodnik – 99 m kw.
za 18 tys. zł. • wspólnie wykonany został remont chodnika przy ulicy Kopernika 3 – 140 m kw. kostki – na ten cel
wydało 16 tys. zł. • wspólnie z SM remont chodnika przy Kopernika 5 – to jest 250 m kw.
kostki za 25 tys. zł. • miasto
ogłosiło przetarg i jest w trakcie wykonywania chodnika
przy ulicy Kołłątaja. Od budynku Sądu do Banku PKO
BP położony będzie asfalt
(1230 m kw.) oraz uregulowane zostanie odwodnienie
ulicy, której stan nawierzchni jest teraz jeszcze w opłakanym stanie.

Przyszłość. Łącznik między ulicami Borki a Siedlańską

(bwl)

3 kwietnia ubiegłego roku w Specjalną Strefę Ekonomiczną Euro-Park Mielec – obszar w Leżajsku wkroczył trzeci
zakład produkcyjny. To firma elektroniczna „Netkom” sp. z o.o.
Tego dnia jej właściciele nabyli od miasta teren, czekający w SSE na inwestora, i niezwłocznie podjęli przygotowania
do rozpoczęcia inwestycji. Jest nią hala
produkcyjno-magazynowa z zapleczem
biurowym.
Po załatwieniu wszelkich formalności
związanych z pozwoleniem rozpoczęcia
budowy, na terenie należącym do leżajskiego Netkomu pojawiły się maszyny
i materiały budowlane. Dziś widać już, jak
mury pną się w górę. A jeszcze rok temu
rosły na tym miejscu tylko chwasty.

Inwestycja, jak twierdzi zastępca prezesa zarządu firmy Andrzej Murdzia, ma być
oddana do użytku jesienią tego roku.
Netkom działa od 2001 roku. Swoją siedzibę ma w Leżajsku. Jak dotąd korzysta
z wydzierżawionych pomieszczeń w mieście. Jest firmą o wyłącznie polskim kapitale. Zajmuje się – w kooperacji z firmą
Siemens – produkcją terminali GSM, które służą do bezprzewodowego przesyłu
danych. Jednym z urządzeń, produkowanych przez Netkom, jest terminal GSM,
dzięki któremu można korzystać bezprzewodowo z Internetu.
Netkom ma swoje biuro rozwojowo-badawcze we Wrocławiu. Zatrudnia informatyków, programistów, specjalistów z dziedziny budowy podzespołów elektronicznych. Zatrudnia 25 osób, w miarę potrzeb
zleca wykonanie prac kolejnym kilkunastu
osobom. Po otwarciu zakładu w Leżajsku
można się spodziewać, że zatrudnienie
w firmie Netkom znacznie wzrośnie.

(bwl)



dzień za dniem

25 lat kapłaństwa o. Efrema Obruśnika
24 czerwca br. w leżajskiej Bazylice odprawiona została uroczysta,
koncelebrowana msza św. dziękczynna w intencji jubilatów: o. Efrema Obruśnika i o. Marka Kurpiela, którzy obchodzili 25 rocznicę święceń kapłańskich. Mszy św. przewodniczył o. Efrem Obruśnik, homilię wygłosił kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia o. Jarosław Kania. –
Bóg was wybrał z ludzi i dla ludzi – powiedział zwracając się do jubilatów,
a do zgromadzonych w świątyni: – Dziś wspólnie chcemy dziękować Bogu
za ten wielki dar, jakim ich Bóg obdarzył i za to wszelkie dobro, jakie przez
ich posługę kapłańską stało się nie tylko naszym udziałem tu, w Leżajsku,
ale we wszystkich placówkach, które przeszli w swoim kapłańskim życiu.
Obaj duchowni swe zakonne życie zaczynali w nowicjacie w Leżajsku,
a święcenia kapłańskie otrzymali 26 maja 1982 roku w Bazylice w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Na jubileuszową uroczystość przybyli przedstawiciele klasztorów z całej
Prowincji Ojców Bernardynów, członkowie rodzin jubilatów, reprezentanci stowarzyszeń działających przy parafii. Byli też starosta leżajski Robert
Żołynia i burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz. Wszyscy życzyli kapłanom
wielu łask Bożych.

Wielki Festyn u Bernardynów
Drugi z kolei Wielki Festyn Rodzinny
u Bernardynów odbył się w tym roku
24 czerwca, tradycyjnie na placu przed
Domem Pielgrzyma i w okolicy klasztornego ogrodu. Organizatorem był oddział Akcji Katolickiej przy parafii pod
wezwaniem Zwiastowania Pańskiego.
Od wczesnego popołudnia do późnego
wieczora na estradzie występowały zaproszone zespoły. Koncert prowadził o. Azariasz. Prezentacje zespołów przeplatał
dowcipami i opowieściami o tym, co dzieje się w różnych punktach placu i ogrodu
podczas tej rodzinnej zabawy. A działo się
wiele, atrakcji było mnóstwo.
Festyn na estradzie zainaugurował zespół młodzieży franciszkańskiej Drogowskaz, po nim wystąpił zespół śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich z Dębna.
Licznie zgromadzonej publiczności bardzo podobała się występ grupy teatralnej prowadzonej przez o. Konstancjusza
oraz koncert zespołu kleryków z Kalwarii
Zebrzydowskiej „San Damiano”. Na estradzie zaprezentowały się też dwa sztandarowe zespoły szkolne – Mała i Duża Ziemia Leżajska prowadzone przez choreografa Jana Brzuzana oraz towarzysząca im orkiestra pod dyrekcją Władysława
Staronia. Gwiazdą wieczoru była znana
i powszechnie lubiana piosenkarka Eleni
ze swym zespołem. Festyn zakończył się
zabawą pod gwiazdami przy akompaniamencie zespołu „Stellaris”.
Przez cały dzień trwała loteria fantowa, z której dochód przeznaczony został
na remont świetlicy dla dzieci i młodzieży,
a w której każdy los wygrywał. Było mnóstwo gadżetów ale i cennych nagród. Fi-



nał loterii polegał na losowaniu spośród
wykorzystanych losów nagrody głównej
– wycieczki do Rzymu dla dwóch osób,
którą w połowie sponsorowali: klasztor ojców bernardynów oraz Biuro Turystyczne „Kaktur” z Krakowa. Nauczycielki
ze Szkoły Podstawowej nr 3 i Siostry Kanoniczki Ducha Świętego prowadziły gry
i konkursy dla dzieci, w namiocie rysun-

kowym młodzież malowała chętnym tatuaże. Marek Wróbel zaoferował przejażdżki konne dla dzieci i młodzieży, odbyły się
też pokazy umiejętności policji i straży pożarnej. Każdy, kto miał ochotę, mógł się
też posilić – były kiełbaski z rusztu, strażacka grochówka z kotła, bigos, wiejskie
jadło, domowe ciasta i... wspaniałe pączki Sióstr Duchaczek. Impreza udała się
na medal, a przy jej organizacji pomogło
87 sponsorów i darczyńców.

(am)

(bwl)

pamięć historii

Rocznica
pacyfikacji Leżajska
W niedzielę, 27 maja br., w wigilię tragicznych wydarzeń z 1943 roku, w leżajskim kościele farnym odprawiona została Msza św. za ojczyznę i bohaterów, którzy zostali rozstrzelani podczas pacyfikacji Leżajska. Uczestniczyły w niej rodziny
pomordowanych, kombatanci, żołnierze
Armii Krajowej, poczty sztandarowe urzędów, szkół i instytucji w mieście, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych,
mieszkańcy Leżajska.
Po mszy św. wszyscy w pochodzie zadumy przeszli pod pomnik, wzniesiony ku czci
bohaterów w miejscu ich kaźni przy ulicy 28
Maja, by oddać im hołd, złożyć wieńce i wiązanki kwiatów, zapalić znicze.
Pochód prowadziła Orkiestra Miejska,
przy pomniku wartę trzymali harcerze
z Hufca Leżajsk.

Proboszcz parafii
farnej, dziekan Ryszard Królicki, starosta leżajski Robert Żołynia i burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz swe
wystąpienia poświęcili poległym obrońcom Ojczyzny i wydarzeniom z przed
64 lat.
Burmistrz T. Trębacz powiedział m. in.: Rokrocznie spotykamy się w tym miejscu
- i o tej porze dnia – gdzie 28 maja 1943
roku rozegrała się wielka tragedia, gdzie
hitlerowski pluton rozstrzelał 28 leżajskich
patriotów. Skupieni w szeregach konspiracyjnego podziemia, silni wiarą w zwycięstwo, przeciwstawiali się butnemu, uzbrojonemu po zęby okupantowi. I za to ponieśli śmierć. Śmierć bohaterską – bo gdy hitlerowscy żołnierze mierzyli w nich lufami karabinów, wykrzykiwali:
Niech żyje Polska! Jeszcze Polska nie zginęła!
Ten czarny dzień dla
Leżajska był tym boleśniejszy, że spowodowała go zdrada. Gdy o świ-

cie 28 maja 1943 roku miasto opanowały
znienacka wojska hitlerowskie - oddziały
Wermachtu, SS, Gestapo i Żandarmerii
– ich dowódcy doskonale wiedzieli, kogo
i gdzie mają szukać. Konfidenci podali
im wcześniej nazwiska i adresy. I to ręka
konfidenta wskazywała, kto ma zostać
rozstrzelany! Była to Kainowa zbrodnia.
Tego dnia z rak hitlerowskich oprawców
zginęło 38 mieszkańców Leżajska – 28
rozstrzelano, 10 zabito na ulicach miasta, 9 wywieziono i zamordowano w obozach koncentracyjnych. Ten czarny dzień
nie zabliźnił się do dziś. Był tragedią dla
wielu rodzin leżajskich. Był też dramatem
dla miasta. Okupant wyrwał z naszej społeczności ludzi niezwykle wartościowych
moralnie i intelektualnie. Jestem przekonany, że gdyby przeżyli tę okrutną wojnę,
ich światłe umysły wniosłyby wiele w życie Leżajska. Cześć ich pamięci!

(bwl)

Historia pomnika

Ocalić od
zapomnienia
Nauczyciele historii Zespołu Szkół
Technicznych im. Tadeusza Kościuszki ogłosili konkurs pod nazwą „Leżajsk
i jego mieszkańcy w czasach II wojny
światowej”. Konkurs, którego inspiracją
była kolejna rocznica pacyfikacji Leżajska, miał na celu przede wszystkim ocalenie od zapomnienia dziejów naszego
miasta i jego okolicy w czasach okupacji
hitlerowskiej.
Młodzież korzystając z różnych opracowań i docierając bezpośrednio do osób,
które przeżyły te trudne dni, przygotowała samodzielnie prace w formie wywiadu, wypracowania, referatu, czy prezentacji multimedialnej, w których przedstawiła dzieje własnych miejscowości, bądź
losy konkretnych osób lub rodzin.
Konkurs wygrał Mateusz Heliniak.
Kolejne miejsca zajęli: Justyna Kuduk,
Łukasz Gumieniak i Katarzyna Orzechowska. Wyróżnienia otrzymali: Ewelina Wań oraz Natalia Horoszko i Katarzyna Kupra . Uczniowie wykazali wielkie zainteresowanie tematyką konkursu
i zaangażowanie w przygotowanie prac.
Dzięki niemu młodzież nie tylko zdobyła
nagrody, ale przede wszystkim wiedzę
o tych bolesnych wydarzeniach.
Konkurs prowadziły nauczycielki historii ZST Agata Zygmunt i Katarzyna
Tchórz.

(bm)

Dawniej była to ulica Podzamcze. Biegła z góry w dół na tyłach zamku, jak mawiali jedni, czy według innych dworu starościńskiego. Teren wzdłuż niej opadał,
tworząc dolinkę.
To miejsce 28 maja 1943 roku obrali hitlerowcy na egzekucję leżajskich patriotów, których tego dnia o brzasku - podczas pacyfikacji miasta – wyrwali z domów, a w ciągu dnia z urzędów i zakładów pracy. O zachodzie słońca przywlekli
ich w tę dolinkę; powiązanych sznurami,
pod eskortą psów i karabinów. Rozstawili pluton egzekucyjny i dokonali zbrodni.
Rozstrzelali 28 mieszkańców Leżajska,
działaczy podziemnego ruchu oporu okupowanej Polski.
Tę maleńką, cichą dolinkę uczynili miejscem kaźni.
Odeszli. Ale wojna trwała.
W drugą rocznicę tego tragicznego wydarzenia – 28 maja 1945 roku – w miejscu kaźni wzniesiono dębowy krzyż. Stało
się to za sprawą Antoniego Wojnara, który
wokół tej idei skupił harcerzy i mieszkańców Leżajska, głównie wywodzących się
z rodzin pomordowanych.
W 1958 roku z – z inicjatywy ZBOWiD
– dębowy krzyż zastąpiono pomnikiem
wybudowanym w 15. rocznicę pacyfika-

cji miasta. Przy pomniku postawiono pamiątkowy krzyż, wykonano schody, którymi od ulicy – wówczas już 28 Maja – schodzi się ku niemu w dół, jak kiedyś schodziło się w dolinkę.
W 40. rocznicę tego bolesnego dla
mieszkańców Leżajska wydarzenia postanowiono uporządkować teren, który
od tego momentu miał się stać parkiem
poległych. Wystosowano apel do mieszkańców, szkół i zakładów pracy. Nie przeszedł on bez echa. I ta cząstce miasta nadano odpowiedni charakter. Na pomniku
umieszczono płytę z imiennym wykazem
poległych oraz drugą z napisem „Oni polegli, by inni mogli wolni żyć”. Był to rok
1983. W przeddzień obchodów odprawiona została odprawiona przez ks. dziekana
Józefa Wójcika uroczysta msza św. Następnego dnia apel poległych poprzedziła
manifestacja, w której udział wzięły władze miasta, mieszkańcy Leżajska, delegacje szkół i zakładów pracy oraz kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego.
Teraz każdego roku w rocznicę pacyfikacji Leżajska po mszy św. w intencji poległych i ojczyzny mieszkańcy Leżajska
składają hołd tym, którzy wtedy zginęli,
bo walczyli o to, by ich rodacy mogli żyć
w wolnej Polsce.



prezentacje

Spotkanie
bratnich szkół

Kiedyś mnie zabraknie, ale wy to przypomnicie…
„Znużona pustką ideologiczną i ubóstwem myśli materializmu, pozbawiona porywającego, żywego wzoru nowego życia młodzież nasza przedwcześnie się starzeje duchowo i stacza w objęcia bezwładu i bezwoli. Trzeba ratować jej szlachetne porywy, które przeżyć musi
w swych latach młodości, by wniosła zdrowego ducha w wiek dojrzały.”
Stefan kardynał Wyszyński

W dniach 18–20 maja br. Szkoła Podstawowa nr 3 gościła ponad 100 nauczycieli z całej Polski, którzy przybyli do Leżajska, aby wziąć udział w Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Szkół
im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tematem konferencji było „Wychowanie młodego człowieka w duchu nauczania ks. kardynała Stefana
Wyszyńskiego”. Konferencję zorganizowali: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół
im. kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Prymasowski w Warszawie, Ku-

ratorium Oświaty w Rzeszowie i Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku. Patronat honorowy nad konferencją objęli:
Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Burmistrzowie
Miast Głogów Młp. i Leżajsk.
Konferencję otworzyła Elżbieta Dmitrowska-Kaduk – dyrektor SP 3 – witając
przybyłych gości i wszystkich uczestników. Następnie głos zabrali: Tadeusz Jadam – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Tadeusz Trębacz – burmistrz miasta Leżajska, Maciej Karasiński – Podkarpacki Kurator Oświaty i Marta Wójcik – dyrektor Instytutu Prymasowskiego
w Warszawie.
Uczestnicy konferencji wysłuchali
dwóch wykładów inauguracyjnych. Pierwszy z nich wygłosił ks. prof. dr hab. Marian Wolicki – dziekan WZNoS KUL, który mówił o stylach życia w ujęciu psychologicznym, filozoficznym i teologicznym.
Drugi wykład wygłosiła Iwona Czarcińska z Instytutu Prymasowskiego, która
bardzo interesująco opowiedziała o przesłaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego
do nauczycieli. Kolejnym punktem programu było spotkanie ze świadkiem życia
Prymasa. Mogliśmy wysłuchać opowieści Janiny Michalskiej – długoletniego
współpracownika księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Jerzego Króla – aktora teatrów polskich, który wcielił
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się w postać prymasa w spektaklu „Zapiski więzienne”.
Niezwykle miłym był moment niespodzianek – wszyscy uczestnicy konferencji i zaproszeni goście zostali obdarowani prezentami od organizatorów. Na koniec części oficjalnej dzieci z zespołu
„Mała Ziemia Leżajska” pod opieką Jana
Brzuzana z SP3 zatańczyły krakowiaka,
a towarzyszyła im kapela pod kierunkiem
Władysława Staronia. Ale to nie był koniec atrakcji. Po kolacji wszyscy udali się
do bazyliki, gdzie zostali zapoznani z historią tego niezwykłego miejsca i wysłuchali koncertu organowego, a po wspólnym Apelu Jasnogórskim przygotowanym
przez kustosza Sanktuarium MBP o. Jarosława Kanię i o. Radomiła uczestnicy konferencji zwiedzili Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów.
Następny dzień konferencji zapowiadał
się równie ciekawie i pracowicie. Od rana
do obiadu wszyscy pracowali w sześciu
różnych grupach warsztatowych według
następujących tematów: ● Rola domu, rodziny w wychowaniu młodzieży – Krystyna Wojtalik, Jolanta Marciniak, ● Rodzina – szkoła integracyjny model wychowania – Dariusz Miziołek, ● Wychowawcza
rola domu rodzinnego – Krystyna Romanik, ● Wypracowanie cnót na tle stylów
życia ludzkiego – ks. dr Janusz Podlaszczak, ● Człowiek jest tyle wart, ile może
dać drugiemu człowiekowi – Donata Szeląg, Beata Dyrda-Guzior, ● Wychowanie
ku wartościom – Ewa Rejman.

Wnioski z zajęć warsztatowych zostały
zaprezentowane na wspólnym spotkaniu
w godzinach popołudniowych. Wtedy też
organizatorzy podsumowali konferencję
i podziękowali uczestnikom oraz prowadzącym za owocną pracę.
Ponieważ pogoda była piękna, wszyscy
udali się na majówkę na dróżki Matki Bożej do Lasu Klasztornego. A wieczorem,
po pracowitym dniu, można było miło spędzić czas przy ognisku i dźwiękach kapeli „Brzozanie”. Humory wszystkim dopisywały. Podziękowaniom i dedykacjom
nie było końca.
Oficjalne zakończenie konferencji odbyło się w niedzielę na mszy św. w klasztorze. Mszę św. koncelebrowaną odprawili: o. Jarosław Kania – kustosz Sanktuarium MBP i zaproszony gość – przełożony
opactwa cystersów w Wąchocku. Wygłoszone przez niego kazanie było szczególnie skierowane do uczestników konferencji i przeplatane przesłaniami kardynała
Wyszyńskiego.
Po zakończonej mszy św. wszyscy rozjechali się do domów. Wyjeżdżali zachwyceni naszym miastem, szkołą i organizacją konferencji. Zabierali ze sobą nie tylko miłe wspomnienia i nowe znajomości,
ale też zdobyte doświadczenia i wskazówki do dalszej pracy wychowawczej
w duchu patrona swoich szkół – ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego.

Ewa Rejman

19 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom siedmiu miejskich konkursów
edukacyjnych. Nagrody wręczał burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz, który
wszystkim laureatom złożył gratulacje
i życzenia udanych wakacji.
W konkursach przedmiotowych uczestniczyli uczniowie wszystkich trzech szkół
podstawowych w mieście. Najpierw w odbywały się eliminacje szkolne, potem najlepsi z poszczególnych szkół rywalizowali w finałach. Finały odbywały się w różnych szkołach.
Szkoła Podstawowa nr 1 zorganizowała Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Laureatami kolejnych miejsc zostali: Bartłomiej Smyrak SP2,Damian Rogowski SP2, Abigail Niemczyk SP1, Daniel Kaczmarski SP2, Kajetan Salomoński SP1, Dawid Górski SP1. Wyróżnienia
otrzymali: Dominik Żak SP2, Dominika
Iwańców Sp22, Amadeusz Paliwoda SP1,
Aleksandra Żołynia SP2, Agnieszka Więcław SP1, Szymon Chmura SP2, Aleksandra Kołodziej. Opiekunkami konkursu były
nauczycielki: Krystyna Pliszka, Alicja Skoczylas i Krystyna Goździewska.
W konkursie wiedzy o Leżajsku „Znam
swoje miasto”, zorganizowanym również przez Szkołę Podstawową nr 1,
wzięło udział 35 uczniów. Laureatami
kolejnych miejsc zostali: Adrianna Bauer SP2, Aleksandra Kołodziej SP1, Karolina Mazurkiewicz SP1, Abigail Niemczyk SP1, Damian Rogowski SP2, Marcin Zagaja SP3 i Aleksander Zawilski
SP2. Na wyróżnienia zasłużyli: Szymon
Chmura SP2, Malwina Chomicz SP2,
Marta Cisek SP3, Zuzanna Chrząstek
SP1, Sabina Golec SP1, Dawid Górski
SP1, Michał Mroczkowski SP2, Aleksandra Rudzińska SP2,Bartłomiej Smurak
SP2, Krzysztof Urbanik SP3 i Agnieszka
Więcław SP1. Nauczycielami przygotowującymi uczniów do konkursu byli: Bar-

Laureaci miejskich konkursów
bara Koszmider, Krystyna Pliszka i Andrzej Chmura.
Kolejne trzy konkursy zorganizowane
zostały przez Szkołę Podstawową nr 2.
Laureatami Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego zostali: I miejsce –
Mateusz Masełek SP3 i Rafał Masełek
SP2, II miejsce – Karolina Koperska SP3
i Aleksandra Wyszyńska SP2, III miejsce
– Dominik Mazur SP3 i Adam Sulikowski
SP 2. Wyróżnienia otrzymali:Daniel Czaprak SP2, Dominika Kycia SP2, Abigail
Niemczyk SP1, Paulina Wołoszyn SP2
i Aleksander Zawilski SP2.
W Konkursie z Języka Angielskiego
osiem kolejnych miejsc zajęli: Zuzanna
Chrząstek SP1, Wojciech Wróbel SP3,
Damian Rogowski SP2, Katarzyna Baran
SP2, Aleksander Zawilski SP2, Rafał Masełek SP2, Michał Tara SP2, Kamil Brudniak SP1 i Adrian Kucharski SP2.
W konkursie matematycznym „Mistrz
matematyki”, zorganizowanym dla uczniów klas drugich i trzecich leżajskich
szkół podstawowych, mistrzami zostali:
Hubert Cierpisz SP2, Konrad Wołoszyn
SP2, Piotr Desowski SP3 i Paweł Ślanda SP3. Prace komisyjnie sprawdzały nauczycielki wychowania początkowego:
Barbara Sarzyńska, Grażyna JakubiecSiwek, Maria Lizak i Jolanta Zygmunt.
W organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 od dwunastu lat Miejskim
Konkursie Ortograficznym „Corrida 2007” wzięło udział 29 uczestników
ze szkół podstawowych miasta Leżajska.
Laureatami zostali: I miejsce – Katarzyna Baran SP2, Damian Rogowski SP2, II
miejsce – Zuzanna Chrząstek SP1, Renata Gogol SP2, Paweł Kuraś SP2, III miejsce – Katarzyna Majcher SP3 i Abigail
Niemczyk SP1. Wyróżnienia otrzymali:

Ewa Majkut SP3, Adam Sulikowski SP2
i Rafał Masełek SP2.
Miejski Konkurs Ortograficzny
„Mistrz ortografii” również organizowała SP 3. Wzięło w nim udział 29 finalistów konkursów szkolnych z klas drugich
i trzecich leżajskich szkół podstawowych.
Laureatami zostali: I miejsce – Elżbieta
Materna SP3, Radosław Sulikowski SP
3, II miejsce – Małgorzata Rutowicz SP
2, Łukasz Urbański SP1, III miejsce- Marcin Stopyra SP3 i Bartłomiej Goździewski SP1. Prace oceniała komisja w składzie: Zofia Zagaja, Maria Lizak i Grażyna Miłobóg.
Warto zauważyć, że w grupie laureatów różnych konkursów powtarzały się
kilkakrotnie te same nazwiska. Świadczy
to o ich ambicji i szerokich zainteresowaniach.
Dyplomy oraz nagrody książkowe dla finalistów ufundowane zostały przez Urząd
Miejski w Leżajsku.
* * *
Przy okazji rozdane zostały też nagrody za zwycięstwo w konkurencjach sportowych zorganizowanych z okazji Dni Leżajska. Międzyszkolny Turniej Tenisowy
o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku wygrał Adrian Stępień. Drugi był Jarosław Mazurek, trzeci
– Michał Dąbrowski. Opiekę sprawował
Krzysztof Chowaniec.
W Indywidualnych Zawodach Szkół
Podstawowych w Gimnastyce Akrobatycznej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku kolejne miejsca
uzyskali: Aleksandra Wyszyńska, Magdalena Szmuc, Damian Kusy, Natalia Bazan i Damian Martula. Grupą gimnastyków opiekowała się Lilianna Dziki.

(am)
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informator urzędowy
Sprawozdanie
z VII sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku
30 maja br. odbyła się VII sesja Rady Miejskiej, na której Rada obradowała już w pełnym składzie, uzupełnionym w wyborach
przeprowadzonych w dniu 29 kwietnia br.
w Okręgu Wyborczym Nr 1. Nowym radnym został wybrany Pan Marek Karakuła,
który przed przystąpieniem do wykonywania mandatu złożył przed Radą uroczyste
ślubowanie.
Następnie Burmistrz Miasta i jego zastępca złożyli informację z działalności w okresie
między sesjami. Potem Rada wysłuchała sprawozdań ze stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie miasta, które składali:
Prokurator Rejonowy – Jerzy Danilewicz, Komendant Powiatowy Policji – Marian Szkodziński i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – Józef Golec. Zaproszeni goście
odpowiadali na pytania radnych.
Kolejny punkt sesji dotyczył rozpatrzenia odwołania Państwa Wandy i Izydora Matysów
od uchwały Rady Miejskiej, podjętej na poprzedniej sesji, w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami Marii Konopnickiej i Jana Kochanowskiego
w Leżajsku. Rada po zapoznaniu się ze sprawą, opierając się na stanowisku Komisji Gospodarki i Budżetu oddaliła wezwanie o zmianę uchwały, uznając je za bezzasadne.
Na wniosek Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku Rada zatwierdziła
nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na tere-

Sprawozdanie
z VIII sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku
29 czerwca 2007 r. odbyła się VIII sesja
Rady Miejskiej, uczestniczyło w niej 13 radnych. Po złożeniu przez Burmistrza Miasta
sprawozdania z prac w okresie między sesjami
Rada wysłuchała informacji dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Mariana Furmanka na temat działalności służby zdrowia na terenie miasta, który
przedstawił sytuację ZOZ-u od momentu przejęcia przez niego obowiązków dyrektora, poprzez rok ubiegły, kończąc planami na przyszłość. Jak podkreślił, ubiegły rok był dla szpitala rokiem dobrym, odznaczał się bardzo wysokim poziomem inwestycji i wzrostem wynagrodzeń, a na dzień 30 kwietnia bieżącego roku szpital został całkowicie oddłużony.
Sprawy starych zobowiązań zostały zamknięte
i obecnie wypracowane zyski można przeznaczać na rozwój szpitala i dalszy wzrost wynagrodzeń. Na przyszłość jest wiele planów dotyczących remontów i modernizacji oddziałów
szpitalnych, wykonania ciągów komunikacyjnych, remontu hydroforni itp. W swoim wystąpieniu dyrektor Furmanek podziękował Radzie
i Burmistrzowi za pomoc Miasta w rozwiązywaniu problemów finansowych szpitala.
Kolejne trzy punkty dotyczyły spraw organizacyjnych Rady. Najpierw Rada dokonała wyboru nowego wiceprzewodniczącego Rady (od
pół roku na tym stanowisku był wakat po wygaśnięciu mandatu dotychczasowego wiceprzewodniczącego Piotra Urbana). W wyniku
przeprowadzenia tajnego głosowania, wiceprzewodniczącym Rady został wybrany radny
Wojciech Tokarz. Po wyborze wiceprzewodniczącego Rada uzupełniła skład osobowy Komisji Gospodarki i Budżetu, gdzie też był wakat, nowym członkiem tej Komisji został radny
Marek Karakuła.
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nie miasta Leżajska, które będą obowiązywać w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. Rada przyjęła proponowane przez
MZK stawki i zmieniła obowiązujące od dwóch
lat ceny wody i ścieków. Cena wody dla gospodarstw domowych wynosić będzie 2,46zł/
m3 (z VAT) (było 2,32 zł/m3), a dla pozostałych
odbiorców 2,99 zł/m3 (było 2,90 zł/m3). Cena
za ścieki dla gospodarstw domowych 2,53 zł/
m3 (było 2,40 zł/m3), dla pozostałych odbiorców 3,26 zł/m3 (było 3,02 zł/m3).
Spełniając wymóg ustawowy Rada podjęła uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń
oraz warunków i sposobu ich przyznawania
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Leżajsk. Pomoc taka funkcjonuje w ustawie Karta Nauczyciela od roku 1982 i corocznie dokonuje się odpisu na ten cel, obecnie
Rada dodatkowo określiła rodzaje świadczeń,
sposób i warunki ich przyznawania. Pomoc
zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie poniesionych kosztów: przejazdów do lekarza, specjalistycznych
placówek służby zdrowia, szpitali, sanatoriów
i pozostałych placówek medycznych oraz zakupu lekarstw i innych środków medycznych
lub rehabilitacyjnych. Pomoc realizowana będzie w ramach limitu środków przeznaczonych
na ten cel w rocznym planie finansowym każdej szkoły. Na rok 2007 na pomoc zdrowotną
przewidziana jest kwota 4900 zł.
Na koniec Rada podjęła uchwałę w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad rok budżetowy 2007 pn. „Budowa połączenia ulicy Podolszyny i Siedlanka w Leżajsku”
w kwocie 100 000 zł.

C. Turosz

W związku z kończącą się kadencją ławników sądowych Rada, która niedługo będzie wybierać nowych ławników do Sądu Okręgowego
w Rzeszowie i Sądu Rejonowego w Leżajsku
na kadencję 2008–2011, powołała Zespół opiniujący zgłoszonych kandydatów na ławników.
W skład zespołu weszli: radny Jan Dec jako
przewodniczący, radny Władysław Bryniarski
i radny Krzysztof Urbański. Zespół ten przedstawi Radzie swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Ponadto na sesji tej Rada wprowadziła zmiany do uchwały Nr III/15/05 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007. Zmiany polegały
na zwiększeniu dochodów Funduszu o kwotę
59.759 zł, z czego 50.000 zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
na zakup stojaków do selektywnej zbiórki odpadów. Kwota 9.759 zł zostanie przeznaczona
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej.
Następnie Rada uchwaliła zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
nr 7/97 dla terenu przy ul. Górnej w Leżajsku
polegającą na przeniesieniu lokalizacji stacji trafo. Było to konieczne w związku z planowaną
przez RZE S.A. Rejon Energetyczny w Leżajsku przebudową linii energetycznej na ul. Górnej, Dolnej, Studziennej i ulicach przyległych.
Potem Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 63/07 dla terenu
Klasztoru OO. Bernardynów wraz z przyległym
lasem (kalwarią) w Leżajsku.
Kolejna uchwała dotyczyła nawiązania przez
Gminę Miasto Leżajsk partnerskiej współpracy
z miastami bliźniaczymi VRANOV nad Topl´ou
w Słowacji i HUEDIN w Rumunii. Rada wyraziła zgodę na zawarcie przez Burmistrza po-

Informacja
Burmistrza Leżajska
Uprzejmie informuję i przypominam
mieszkańcom Leżajska, że 31 grudnia
2007 roku mija termin ważności starych
– książeczkowych dowodów osobistych
wydanych przed 1 stycznia 2001 roku.
Tego obowiązku nie dopełniło jeszcze
około 30 procent naszych mieszkańców.
Aby zmniejszyć liczbę osób bez ważnego
dowodu osobistego i łączące się z tym trudności w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej, w kancelariach notarialnych, sądach, bankach, a nawet w urzędach pocztowych, proszę o nieodkładanie
wymiany dowodów na ostatnie miesiące
tego roku.
Pod koniec roku należy się spodziewać
dużych kolejek i opóźnień w wydawaniu nowych dowodów osobistych.

Burmistrz Leżajska

Rada Miejska w Leżajsku
Przewodniczący: Mieczysław Sroka
Wiceprzewodniczący: Wojciech Tokarz
Wiceprzewodniczący: Ireneusz Stefański
Członkowie Rady: Władysław Bryniarski,
Jan Dec, Ryszard Dziura, Lidia Dziurzyńska, Marek Karakuła, Krzysztof
Kwieciński, Zbigniew Policzkiewicz,
Eleonora Sas-Gontarz, Leszek Sołek,
Tadeusz Sroczyk, Jerzy Świta, Krzysztof Urbański.
rozumień o współpracy w dziedzinie kultury,
oświaty, sportu i turystyki, wymiany młodzieży oraz doświadczeń w zarządzaniu gospodarką miejską.
Następnie Rada podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 r. postanawiając zwiększyć środki na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 200 000 zł oraz
wprowadzając kwotę 30 000 zł na zakupy inwestycyjne w administracji samorządowej (kserokopiarka i klimatyzacja do sali posiedzeń).
Środki na ten cel pochodzić będą ze zwiększenia dochodów budżetowych w podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto po stronie
dochodów i wydatków wprowadzona została
dotacja Marszałka Województwa Podkarpackiego w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem
na imprezy organizowane przez Miejskie Centrum Kultury - 10 000 zł na XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
i 5000 zł na Spotkania Trzech Kultur.
Na koniec Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany wieloletniej strategii rozwoju Miasta Leżajsk opracowanej na lata 2000–
–2010. Jej zmiana jest niezbędna i konieczna
pod kątem ubiegania się o środki unijne. Przyjęta w 1999 r. strategia częściowo się zdezaktualizowała, a musi być spójna z innymi dokumentami tego typu, m.in. ze strategią rozwoju województwa podkarpackiego i strategią
rozwoju kraju, które są już opracowane w nowych wersjach.
Na sesji tej Rada zapoznała się ze sprawozdaniem Zespołu Kontrolnego powołanego przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej,
który zgodnie z planem pracy przeprowadził
kontrolę działalności Straży Miejskiej w Leżajsku za 2006 r. Rada przyjęła wnioski pokontrolne przedstawione przez przewodniczącego
Zespołu Jerzego Świtę i wysłuchała wyjaśnień
Komendanta Straży Miejskiej Jerzego Białkowskiego do zgłoszonych zastrzeżeń.

C. Turosz

święto Miasta

Dni Leżajska 2007

Tegoroczne Dni Leżajska rozpoczęły się 1 czerwca barwnym korowodem, który poprowadziła ulicami miasta od Gimnazjum Miejskiego do ratusza Orkiestra Miejska pod
dyrekcją Edwarda Sarzyńskiego. Drogę torowały policyjne samochody. W samo południe przed Urzędem Miejskim burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz w towarzystwie
przewodniczącego Rady Miejskiej Mieczysława Sroki i wiceburmistrza Piotra Urbana
przekazał młodzieży symboliczny klucz do bram naszego grodu.
W tym roku większość koncertów i pokazów odbyła się na placu przed Gimnazjum
Miejskim, a rozgrywek sportowych – na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dni Leżajska obecne były też w leżajskich szkołach i Miejskim Domu Kultury.
Atrakcji było wiele. Pogoda usiłowała pokrzyżować plany organizatorom obchodów
święta naszego miasta, ale się jej nie udało i wszystkie imprezy zaplanowane na ten
czerwcowy weekend doszły do skutku.
W pierwszym dniu młodzi przebierańcy rywalizowali w konkursie na najbardziej pomysłowy strój, wokaliści-amatorzy próbowali swych sił w konkursie „Śpiewać każdy
może”. Gimnazjaliści zaprezentowali widowisko historyczne w formie żywych szachów,
a po nich występowali młodzi artyści z leżajskich szkół. Imprezę plenerową pierwszego dnia zakończył koncert muzyki country w wykonaniu grupy „Konwój”. Równolegle
odbywały się zawody sportowe, w których uczestniczyły dzieci, młodzież oraz dorośli
mieszkańcy naszego miasta. Wieczorem w bazylice zainaugurowany został XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.
Drugi dzień miejskiego święta rozpoczął się pod znakiem rywalizacji sportowej zawodników reprezentujących wiele dyscyplin – wędkarzy, tenisistów, siatkarzy, rowerzystów, piłkarzy, zawodników sportów walki, spadochroniarzy, brydżystów oraz biegaczy. Scena plenerowa przed gimnazjum gościła tego dnia ukraiński Zespół Tańca
Ludowego i Estradowego „Jabłoneczka”, Miejską Orkiestrę Dętą oraz zespół „Przypadkowi Nieznajomi Artyści”.
Trzeci, ostatni dzień imprez to także rywalizacja sportowa, w tym Eliminacje Mistrzostw Okręgu w Konkursowej Jeździe Samochodowej oraz blok imprez artystyczno-estradowych. Tym razem leżajskiej publiczności zaprezentowały się zespoły z Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” i zespoły działające przy MCK w Leżajsku. Koncert leżajskich zespołów zadedykowano wszystkim matkom. Jedną z atrakcji tego
dnia był niewątpliwie niecodzienny pokaz mody… papierowej – stroje dla mężczyzn
i kobiet na różne okazje przygotowała wraz z nauczycielkami Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku Marta Zdeb. Na tak dużej imprezie nie mogło zabraknąć także
gwiazdy wieczoru – był nią w tym roku artysta występujący pod pseudonimem scenicznym K.A.S.A.
Tegoroczne obchody Dni Leżajska tradycyjnie zakończyły się pokazem sztucznych ogni.

(it)

Sponsorem głównym Dni Leżajska była Grupa Żywiec SA – Browar w Leżajsku, sponsorem wspomagającym – ZPOW „Hortino” Sp. z o. o.
ciąg dalszy na stronach 14–15
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Dni Leżajska 2007
Iskierka 2007

W dniach 15 i 17 czerwca br. w leżajskim MDK odbył się XXI Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Iskierka 2007”.
Współorganizatorami konkursu są przedszkola miejskie numer 2,3,4 oraz Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek
w Leżajsku. Czerwcowy festiwal poprzedzony został eliminacjami środowiskowymi, przeprowadzonymi przez dyrektorów
i nauczycieli przedszkoli oraz instruktorów
z MCK. Uczestnicy koncertów festiwalowych przygotowywani byli przez kierownika muzycznego Bartłomieja Urbańskiego oraz kierownika artystycznego festiwalu Elżbietę Kuźmę.
W pierwszym dniu w przeglądzie konkursowym wystąpiła grupa 22 przedszkolaków, których oceniało jury w składzie:
Anna Kozioł – wokalistka z Mielca, laureatka wielu konkursów piosenki polskiej
i obcojęzycznej, Katarzyna Sternik – wokalistka zespołu muzycznego „Silence ”,
uczestniczka „Szansy na sukces” z Sieniawy, Edward Horoszko – dyrektor Niżańskiego Centrum Kultury, muzyk, aranżer, kompozytor, Artur Olchawa- instruktor
Towarzystwa Śpiewaczego „Melodia” Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu.
Jurorom przewodniczył Stanisław Jaworski – dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Leżajsku. W tym dniu obradowało również jury młodzieżowe, w którego skład
weszły wokalistki z Grupy Wokalnej „Meritum”: Marta Kiełbowicz, Paulina Wolan
i Ewelina Wiatr.
Laureatami „Iskierki 2007” zostali:
I miejsce – Magdalena Pustelny (PM
nr 3), II miejsce – Anna Rejman (PM
nr 2), III miejsce – Jakub Tokarz (PM
Nr 4), wyróżniania: Damian Cisek (PM
nr 2), Aleksandra Szczepanik (PM nr 4),
Gabriela Gomuła (PM nr 3), Kajetan Walawski (PM nr4). Grand Prix XXI Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Iskierka
2007” oraz nagrodę publiczności otrzymała Jowita Zygmunt (PM nr 4). Młodzieżowe jury przyznało nagrodę Annie
Rejman (PM nr 2).
W niedzielne popołudnie, 17 czerwca br. w ramach iskierkowego pikniku
na estradzie przed MDK odbył się koncert laureatów oraz program rozrywkowy
pt. ”Bajkowy czarodziej”. Były też zabawy
i konkursy dla dzieci.
Tegoroczny festiwal został zrealizowany w ramach Programu operacyjnego
Rozwój Inicjatyw Lokalnych ogłoszonego
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W realizacji Festiwalu pomogli
również sponsorzy, którym w tym miejscu
Miejskie Centrum Kultury składa serdeczne podziękowania. Nasi darczyńcy to:
Burmistrz Miasta Leżajska Tadeusz Trębacz, Starostwo Powiatowe w Leżajsku,
Beata i Wiesław Rusieccy – Firma Jubilerska „Karat” w Leżajsku, Zenon Grabarz
– Firma „Rolnik” w Leżajsku, Grupa Żywiec S.A. – Browar w Leżajsku, Mieczysława Karakuła –„apteka pod Kasztanami” w Leżajsku, Bożena Różycka, Andrzej
Tofilski i Maciej Rydzak – Kawiarnia „Kameleon” w Leżajsku, Lekarze z Przychodni „Pod klasztorem” w Leżajsku, Grzegorz
Raźnikiewicz – Firma „Fotoprint” w Krakowie Filia w Leżajsku, Dorota i Marian Łoś
– Hurtownia „Marketchem” w Leżajsku,
Wacław Łaput – Studio „Video” w Leżajsku, Waldemar Nowak – Wyższa Szkoła
Pożarnicza w Częstochowie.

(it)
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Koncert inaugurujący
XVI Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki
Organowej i Kameralnej

W piątkowy wieczór, 1 czerwca w leżajskiej Bazylice zainaugurowany został XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.

Koncert składał się z dwóch części.
Pierwszą, organową, wypełnił Józef Serafin trzema preludiami chorałowymi Dietricha Buxtehudea i kilkoma utworami Jana
Sebastiana Bacha.
Po kilkudziesięciominutowym koncercie
organowym wystąpił oczekiwany przez leżajskich melomanów światowej sławy tenor Wiesław Ochman, któremu towarzyszyła Aleksandra Stokłosa oraz Orkiestra

Święto w SP 2

W sobotę, 2 czerwca br. w Szkole
Podstawowej nr 2 w Leżajsku odbyło się Święto Szkoły – jedno z najważniejszych wydarzeń zaproponowanych
w corocznym kalendarium imprez edukacyjno-rozrywkowych tej placówki.
Obchodzono je czwarty raz. Tym razem jej kluczową częścią był ceremoniał
przekazania repliki sztandaru szkoły.
Tego dnia zorganizowano piknik familijny wzbogacony programem artystycznym, pokazami sportowymi i turniejem
tenisowym.
Oficjalnego otwarcia szkolnego święta
dokonał dyrektor placówki Józef Rzeszutko. Po inauguracyjnym przemówieniu poczet uczniowski wprowadził do sali gimnastycznej oryginalny sztandar, nadany
szkole 30 lat temu, a poczet rodzicielski
jego replikę, ufundowaną w przeważającej części przez Radę Rodziców. Nowa
wersja szkolnego symbolu została najpierw przekazana dyrektorowi, a następnie jej poświęcenia dokonał ksiądz dziekan Ryszard Królicki.

Kameralna „Camerata Impuls” pod dyrekcją Małgorzaty Kaniowskiej. Artyści wystąpili z programem zatytułowanym „Ave
Maria w muzyce”.
Zostali przyjęci entuzjastycznie. Publiczność oklaskiwała ich stojąc, by w ten
sposób dać wyraz swego najwyższego
uznania. Aplauz miał jednak pewien posmak niedosytu – nie doczekano się bisów. Ten niedosyt zniwelowało nieco brawurowe wykonanie pieśni
„Santa Lucia”,
podczas którego Małgorzata
Kaniowska tanecznie dyrygowała orkiestrą.
Festiwalowy koncert
poprzedził występ 9-letniej
Ukrainki z Pereczyna, Daryny Stepaniuk,
która wykonała kilka pieśni
narodowych. Dziewczyna uczy się śpiewu
w konserwatorium w Kijowie. Jest laureatką międzynarodowych konkursów śpiewaczych w Kijowie i Odessie.

(bwl)

Przypominamy: Koncerty festiwalowe
odbywają się w bazylice w poniedziałkowe
wieczory (godzina 19). Wstęp jest wolny.

W kolejnej odsłonie ceremoniału pieczę nad sztandarem przejęli przedstawiciele społeczności uczniowskiej. Na koniec okolicznościowe mowy wygłosili zaproszeni goście: Tadeusz Trębacz – Burmistrz Leżajska, Robert Żołynia – Starosta Powiatu Leżajskiego i Zofia Miller –
była wicedyrektor SP 2 w Leżajsku.
Dopełnieniem ceremonii przekazania
repliki sztandaru (jego pierwotna wersja
będzie stanowić eksponat w szkolnej izbie pamięci) był montaż słowno-muzyczny poświęcony patronowi szkoły – Władysławowi Broniewskiemu. Występujący
w widowisku uczniowie przedstawili zgromadzonej publiczności rys biograficzny
poety i fragmenty jego twórczości.
Kolejnym punktem tegorocznego Święta Szkoły była wielostronna prezentacja
dokonań artystycznych i sportowych wychowanków leżajskiej „dwójki”. Na scenie plenerowej pojawili się reprezentanci wszystkich klas. Przedstawili program
złożony z piosenek polskich i obcojęzycznych, humorystycznych miniatur dramatycznych oraz pokazu gimnastycznego.
Kulminacją sobotniej imprezy był integracyjny piknik zorganizowany na przyszkolnym skwerze, w którym uczestniczyli pedagogowie, dziatwa szkolna i rodzice. Zwiedzający budynek „dwójki” mogli
obejrzeć ekspozycje dotyczące jej historii
(komplet kronik szkolnych) i poświęcone
jej patronowi (zbiór publikacji Władysława Broniewskiego; uczniowska twórczość
plastyczna inspirowana jego dokonaniami poetyckimi).

(jr)

Papierowe stroje

W niedzielę, 3 czerwca br. na placu szkolnym przy Gimnazjum Miejskim im.
Wł. Jagiełły odbył się pokaz papierowej mody, który spotkał się z niezwykle
życzliwym przyjęciem publiczności. Zarówno idea, jak i wykonanie wzbudziły
wręcz zachwyt.

Skąd wziął się pomysł stworzenia tak
oryginalnej kolekcji?
Otóż wszystko z powodu Dni Leżajska
– dni ważnych dla mieszkańców miasta,
zwłaszcza dla młodzieży. Każdy chciałby
wyglądać modnie i wyjątkowo pięknie. Co
tu jednak zrobić, gdy fundusze nie pozwalają na zakup nowej kreacji? Warto udać
się po pomoc do Marty Zdeb, plastyczki z Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku, która zawsze znajdzie na wszystko
sposób. I tym razem (jak zwykle) nie zawiodła! Po zapoznaniu się z najnowszymi
trendami mody światowej wezwała na pomoc swoją pomysłowość i grupę wypróbowanych przyjaciół. Razem z nimi i młodzieżą wyczarowała z papieru kreacje jak
z najsłynniejszych światowych wybiegów.
W ten sposób narodziła się Szkoła Mody
M&C (Marta and Company).
Pod kierunkiem pani Marty uczennice
z klasy II „g” i Kółka Plastycznego Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku oraz uczniowie z leżajskiego Zespołu Szkół Tech-

nicznych cały miesiąc pracowali tworząc oryginalne kreacje z szarego papieru i piękne kolorowe wiązanki ślubne
z bibuły i krepiny, bo przecież
każdy pokaz mody jest zakończony prezentacją sukni
ślubnych. Zostały tu wykorzystane suknie, które do gimnazjum sprowadziła nauczycielka języka polskiego Elżbieta
Piechota.
W pracy nad strojami pomagały opiekunki młodzieży
z obu szkół i zaprzyjaźnione panie: Maria
Martula, Maria Sołek, Bożena Zygmunt,
Danuta Romanowska, Elżbieta Martyńska, Janina Piechota, Lucyna Grochmalicka-Kopeć.
Pięć kreacji uszyły panie z leżajskiego
Stowarzyszenia „Kobiety Razem” uczące się krawiectwa holenderską metodą
ENSAID pod kierunkiem pani Barbary
Miller.
Nad choreografią i podkładem muzycznym pracowali: Stanisława Leja, Małgorzata Kasper, Dorota Wylaź, Bartłomiej
Urbański.
Sponsorami pokazu papierowej mody
były: Dyrekcja Gimnazjum Miejskiego im.
Władysława Jagiełły, Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki oraz Urząd Miejski w Leżajsku.
Ten oryginalny pomysł był nową propozycją w programie obchodów Dni Leżajska.

(bmz)

W indiańskiej wiosce
2 czerwca br. w Szkole Podstawowej
nr 3 w Leżajsku odbył się tradycyjny
piknik rodzinny. Już o godzinie 8 rano
grupa dzieci pod opieką P. Wyszyńskiego i O. Herberta wyruszyła na rajd rowerowy po najpiękniejszych zakątkach miasta i okolicy Leżajska.
Natomiast na boisko szkolne przybyli
„Indianie” z różnych szczepów. Harcerze
oraz organizatorzy: E. Furmańska, G. Olszowy rozpoczęli zabawę, witając gości
i przedstawiając zespół teatralny pod wo-

dzą Ewy Rejman. Młodzi aktorzy zaprezentowali humorystyczną scenkę z życia
Indian. Rodzice już rozstawili grille, dzieciaki rozłożyły koce, a tu nagle… deszcz.
No tak, trzeba było najpierw odtańczyć
„taniec deszczu”, to może chmury wyniosłyby się gdzieś daleko. Ale naszej zabawy nie pokona byle ulewa! Przenieśliśmy
imprezę do sali gimnastycznej, a rodzice
uciekli pod dach sceny. Uczestnicy pikniku mogli wziąć udział w wielu wesołych
konkurencjach – malowanie z zawiązanymi oczami, rzut do celu i na odległość,
tor przeszkód, pląsy, zaplatanie warkoczy i wiele innych. Na koniec oczywiście
przeciąganie liny, żeby tradycji stało się
zadość. Każda z grup, czyli rodzice, nauczyciele i uczniowie wytężali wszystkie
swoje siły, aby przeciągnąć linę na swoją
stronę, bo kto wygra, ten będzie „rządził”
w szkole od następnego roku szkolnego.
Tym razem wygrali nauczyciele! Na koniec odbyła się wielka uczta. Smaczne te
kiełbaski z grilla, mniam, mniam. Wszyscy
świetnie się bawili – zachowując trzeźwy
umysł – czyli bez używek, bezpiecznie,
bez przemocy, w gronie przyjaciół.
Za rok znowu się spotkamy na pikniku.

Elżbieta Furmańska

Piosenki
po angielsku

W tradycję naszej szkoły wpisało się
organizowanie przez nauczycieli języka angielskiego Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej. Corocznie
chęć udziału w tym konkursie wyrażają szkoły z powiatu leżajskiego: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku, Szkoła Podstawowa
w Brzózie Królewskiej oraz Szkoła Podstawowa w Starym Mieście . Dzięki takiemu przedsięwzięciu uczniowie mają
możliwość promowania swojej twórczości, zdolności wokalnych oraz znajomości języka angielskiego.
Już po raz trzeci uczniowie naszej szkoły mieli okazję zmierzyć się z najlepszymi.
16 maja br. odbyła się kolejna edycja konkursu, którego organizatorami byli: Joanna Mazurek i Maciej Peszko. Konkurencja była naprawdę duża. Każdy wykonawca zaprezentował wysoki poziom. Jury
w składzie: Justyna Szostak, Bartłomiej
Urbański oraz Damian Dec miało niełatwy
orzech do zgryzienia. Po żarliwej dyskusji ustalono następującą kolejność: I miejsce (jednogłośnie) zajął Konrad Klimek
ze Szkoły Podstawowej w Brzózie Królewskiej. II miejsce zajęła uczennica SP nr 3
Marta Kiełbowicz oraz zespół ze Szkoły Podstawowej nr 2 w składzie: Sylwia
Sobina, Aleksandra Kostek, Iwona Misiak, Małgorzata Lewicka, Małgorzata
Ożóg i Paulina Mazur. Kolejne, III miejsce zdobył zespół ze Szkoły Podstawowej
w Brzózie Królewskiej w składzie: Ewelina Brudniak, Natalia Kiełbowicz i Sylwia Zygmunt. Jury wyróżniło również występ Magdaleny Piestrak ze Szkoły Podstawowej ze Starego Miasta oraz zespołu ze Szkoły Podstawowej nr 2: Milena
Kucharska, Joanna Chomicz, Lena Miller oraz Agnieszka Korasadowicz. Wykonawcom, których występy spodobały się
najbardziej, jury przyznało dyplomy i nagrody rzeczowe.
Kolejna, IV edycja, odbędzie się
na przełomie kwietnia i maja 2008 r.
Dyrekcja SP nr 3 oraz organizatorzy
pragną złożyć serdeczne podziękowania Starostwu Powiatowemu w Leżajsku, księgarni „Eurydyka” oraz Szkole Języków i Zarządzania „PROMAR” w Leżajsku za ufundowanie nagród rzeczowych.

Joanna Mazurek
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dzień za dniem

Rowerem
przez Andy

Mieczysław Małek, mieszkaniec Leżajska, otrzymał zaszczytną i prestiżową nagrodę „Podróżnika roku” przyznawaną przez miesięcznik „Podróże”.
Z tej okazji odebrał też list gratulacyjny od burmistrza Leżajska Tadeusza
Trębacza.
Podróżnik roku jest entuzjastą wypraw rowerowych. Na tytuł ten zapracował sobie ostatnią, prawie siedmiomiesięczną wyprawą po krajach Ameryki Południowej. Na rowerze, kupionym w Ushuii w Argentynie, z namiotem, plecakiem,
kuchenką i butlą na paliwo płynne (wysoko w górach sprawdza się tylko benzyna)
i dwiema rowerowymi sakwami przemierzył Argentynę, Boliwię, Chile i Paragwaj,
kilkakrotnie przekraczał Andy na coraz
większych wysokościach.
Wyruszył samolotem do Buenos Aires
17 listopada ubiegłego roku, bo wtedy
w Argentynie zaczynało się lato, a wrócił
– również samolotem – 1 czerwca tego
roku. Rower zostawił w Buenos Aires

– polskiej misji katolickiej prowadzonej
przez ojców bernardynów z... Leżajska.
Kiedy wybierał się na tę wyprawę,
miał z sobą przewodnik i dobrą mapę.
I nie znał języka hiszpańskiego. Ale miał
pasje – dwie: fotografa i entuzjasty podróżowania bez konieczności śledzenia rozkładów jazdy.
Na pierwszą, czterodniową rowerową
podróż rowerem wybrał Bieszczady. –
Zafascynowała mnie wolność, jaką daje
rower – mówi. – Jedziesz, kiedy chcesz
i dokąd chcesz, odpoczywasz, też kiedy masz na to ochotę. Nic człowieka
nie goni, nie trzeba wciąż patrzeć na zegarek. Można spokojnie, bez pośpiechu
podziwiać krajobrazy, robić zdjęcia.
Potem odbył kilka rowerowych wypraw
po Polsce i na Nordkapp w Norwegii.
Mieczysław Małek studiuje zarządzenie w turystyce w Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Z wyprawy po Ameryce Południowej
przywiózł ponad 2 tysiące zdjęć. I mnóstwo wrażeń. Obiecał, że podzieli się nimi
w kolejnych wydaniach „Biuletynu Miejskiego”. Przygotowuje też wystawę fotografii z tej niezwykłej podróży.

(bwl)

Gęsie pióro

Grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojewódzkim Przeglądzie
Zespołów Szkolnych o „Gęsie Pióro”
znalazła się w gronie laureatów.
W Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli, odbywa się rokrocznie Wojewódzki Przegląd Zespołów Szkolnych
o „Gęsie Pióro”. W tegorocznych przeglądach wzięło udział aż 266 zespołów.
Wśród nich znalazły się uczennice
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku:
Paulina Hydzik, Aleksandra Federkiewicz,
Marta Kiełbowicz, Elżbieta Wikiera, Martyna Karlik, Anna Czapla, Karolina Zając,
Anita Lewandowska, Aleksandra Olszowy, Katarzyna Słupek, Stefania Jasińska
i Agata Stępniowska. Zaprezentowały one
utwór sceniczny pt.: „Opowiedz mi bajeczkę”.
Mimo iż poziom prezentowanych programów był wysoki, zarówno w doborze
repertuaru jak i jego interpretacji, nasza
grupa teatralna otrzymała jedną z głównych nagród Przeglądu.
Uczennice pod opieką Ewy Rejman
od kilku lat wystawiają sztuki teatralne
podnosząc poziom imprez szkolnych.

Stawiamy
na turystykę

(gf)

Dobiegł końca realizowany przez stronę polską oraz ukraińską projekt „Walory
turystyczne i kulturowe Ziemi Leżajskiej
i Pereczyńskiej”. Konferencja podsumowująca podejmowane wspólnie działania odbyła się 24 kwietnia br. w Zespole
Szkół Technicznych w Leżajsku. Oprócz
tej placówki oświatowej po stronie polskiej zaangażowane było Starostwo Powiatowe w Leżajsku oraz Miejskie Centrum Kultury. W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele samorządów lokalnych,
delegacja ukraińska z Piotrem Rycykiem
na czele, właściciele gospodarstw agroturystycznych, członkinie koła gospodyń
wiejskich oraz osoby związane z realizacją projektu.
Na program konferencji złożyła się dyskusja nad efektami prac w grupach roboczych, prezentacja Programu Operacyjnego Rozwoju Turystyki i Kultury na Ziemi Leżajskiej w latach 2007–2013 oraz
wystąpienie Elżbiety Sikorskiej z Lokalnej Organizacji Turystycznej Beskid Niski
na temat korzyści wynikających z założenia lokalnej organizacji turystycznej.

(it)
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Czytali dzieciom

4 czerwca br. w Bibliotece Publicznej w Leżajsku odbyło się spotkanie
w ramach VI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. To akcja, która promuje czytelnictwo wśród najmłodszych, zaprasza do udziału w niej i zachęca do głośnego czytania dzieciom.
Jak co roku, zapraszamy rozmaitych
gości: przedstawicieli władz miejskich, instytucji i przedstawicieli różnych zawodów. Tym razem z dziećmi z Przedszkola nr 3 spotkali się Ireneusz Stefański –
naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej ze Starostwa Powiatowego w Leżajsku i posterunkowy Agnieszka Paruch
z Komendy Powiatowej w Leżajsku.
Goście przeczytali kilka wybranych
baśni i bajek, m.in. ulubioną przez dzieci
„Lokomotywę” Juliana Tuwima.
Na zakończenie przedszkolaki wręczyły
czytającym własnoręcznie wykonane rysunki z postaciami bajkowymi.

Nagrody
dla bajkopisarzy

(it)

31 maja br. w Bibliotece Publicznej
w Leżajsku ogłoszono wyniki powiatowego konkursu pod hasłem „I Ty możesz zostać bajkopisarzem”. Nagrody
zostały rozdane.
Na konkurs wpłynęło 70 prac. Komisja konkursowa w składzie: Anna Krysa
– przewodnicząca oraz członkowie: Lidia
Kucharska, Iwona Tofilska, Jolanta Korasadowicz, Janina Kiełboń przyznała nagrody w kilku kategoriach wiekowych:
W kategorii uczniowie klas I–III: I miejsce – Iga Zagraba i Julia Tofilska (uczennice kl. I SP2 w Leżajsku), II miejsce –
Klaudia Gardziel (kl. I SP2 w Leżajsku),
III miejsce – Beata Cisek (kl. III SP1 w Leżajsku) i Weronika Cieśla (kl. III SP w Sarzynie).
W kategorii uczniowie klas IV–VI: I miejsce – Anna Zygmunt (kl. V SP2 w Leżajsku), Agnieszka Federkiewicz (kl. IV SP
nr 2 w Leżajsku i Natalia Bazan (kl. V SP2
w Leżajsku), II miejsce – Katarzyna Hospod (kl. V SP2 w Leżajsku), Katarzyna
Przeszło (kl. VI SP w Grodzisku Dolnym)
i Joanna Chomicz (kl. VI SP2 w Leżajsku), III miejsce – Martyna Osipa (kl. VI
SP w Nowej Sarzynie).
W kategorii uczniowie szkół gimnazjalnych: I miejsce – Karolina Loryś (kl. II
Gimnazjum Miejskie w Leżajsku) i Joanna Krawczyk (kl. III Gimnazjum Miejskie
w Leżajsku), II miejsce – Piotr Mirowski
(kl. III Gimnazjum Miejskie w Leżajsku)
i Patrycja Kusy (Gimnazjum w Sarzynie),
III miejsce – Anna Czerwonka (kl. III Gimnazjum w Grodzisku Dolnym) i Magdalena Borek (kl. II Gimnazjum w Łętowni).
Nagroda specjalna za treść oraz twórczą wyobraźnię: Michał Telka (kl. III Gimnazjum w Grodzisku Dolnym) i Karolina
Mazurkiewicz (kl. VI SP1 w Leżajsku).
Niespodzianką dla wszystkich laureatów konkursu była krótka inscenizacja bajki pt. „Kopciuszek” przedstawiona przez dzieci z Przedszkola w Brzózie
Królewskiej. Dzieci przygotowały przedstawienie wraz ze swoimi nauczycielkami
Bożeną Szczęch i Bożeną Marek.

(jk)

Zachowaj
trzeźwy umysł

Szkoła Podstawowa nr 3 bierze udział
w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj
trzeźwy umysł”. Na początku kwietnia br.
rozpoczęła się kolejna, szósta już edycja
kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Do tegorocznej
akcji przystąpiło blisko 900 miast i gmin
w całej Polsce. Patronat nad projektem
objęli Minister Edukacji Narodowej oraz
Minister Sportu. Z kampanią współpracują także: Polski Związek Lekkiej Atletyki, Komenda Główna Policji, „Gazeta
Szkolna” oraz IMAGE Recording Solutions. Pilotowana jest przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych Fundacja „Trzeźwy Umysł” w Poznaniu. Jednym z jej najważniejszych celów jest propagowanie konstruktywnych
postaw życiowych, zdrowego stylu życia
oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży
zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie
nadużywania alkoholu, brania narkotyków
oraz przemocy.
Od lat akcję wspierają znani sportowcy i ludzie mogący być wzorem dla dzieci
i młodzieży. W „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
angażowali się już m.in. Maciej Żurawski
i Adam Małysz. Postacią numer 1 w tegorocznej kampanii jest Marek Kamiński,
znany polski polarnik i zdobywca obu biegunów, który bez wątpienia jest przykładem życiowej niezłomności i wytrwałości
w dążeniu do celu.
W ramach tej akcji są prowadzone
przez nauczycieli i uczniów SP 3 następujące działania: ● Lekcje wychowawcze,
spotkania z pedagogiem na temat: Moje
prawa i potrzeby; czy łatwo stać się niewolnikiem używek; stop agresji; nie daj
się wciągnąć przemocy; komputer- przyjaciel, czy wróg; lubię siebie, dobrze się
bawię; jestem asertywny; zdrowy wypoczynek, zabawa; miłość, przyjaźń, nauka,
porażka, sukces; rodzice, szacunek… ●
Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej
– 3, 4 marca br., ● Pierwszy Dzień Wiosny – 22 marca br., ● Uciekaj przed nałogiem- miejskie biegi uliczne – 31 maja
br. ● Policyjny patrol dziecięcy – „Za kółkiem zachowuję trzeźwy umysł”- maj br.
● Piknik Rodzinny – Harcerska wioska
indiańska – 2 czerwca br. ● Happening
„Nie pal przy mnie, proszę” – maj br. ●
Happening – „Piękna jak Wenus” – czerwiec br. ● Rajd rowerowy – czerwiec br.
● Drama profilaktyczna – „Sceny z życia szkoły” – 18 maja 2007 br. ● Zakończenie akcji – Quiz, konkurs plastyczny,
zawody sportowe na wesoło, wręczenie
nagród, dyplomów, podziękowań – czerwiec 2007 br.
Relacje z naszych działań znaleźć można na stronie: www. trzezwyumysl.pl

Elżbieta Furmańska

Koncert
jubileuszowy

Rok 2007 jest dla działających przy
leżajskim MCK zespołów artystycznych rokiem szczególnym: piętnastolecie swojej działalności obchodzi Zespół
Estradowy „Fajne Gienki”, dziesięciole-

cie Zespół Tańca Towarzyskiego „Plus”
oraz grupa rytmiczna „Koralik”, a pięciolecie grupa wokalna „Meritum”.
Dyrekcja oraz pracownicy MCK postanowili uczcić te jubileusze organizując specjalny okolicznościowy koncert.
Wraz z młodymi tancerzami z tych zespołów świętowali także członkowie najstarszego stażem w leżajskim MCK Zespołu Pieśni i Tańca „Leliwa” obchodzącego swoje osiemnastolecie.
Koncert odbył się dnia 17 maja br. w sali
widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury
w Leżajsku. Zespoły kolejno, według starannie opracowanego scenariusza, prezentowały się licznie przybyłej na koncert publiczności, która gromkimi brawami a nierzadko też owacjami nagradzała
kunszt młodych artystów. W rolę konferansjera wcielił się po raz kolejny Bartłomiej Urbański, opiekun zespołu „Meritum”,
udzielając rzeczowej informacji na temat
występujących zespołów a przy okazji doskonale zabawiając publiczność. Radosna, a zarazem podniosła atmosfera udzieliła się wszystkim uczestnikom koncertu,
także dyrektor MCK Marii Horoszko, która
do zgromadzonych skierowała swoje słowa, dziękując za współpracę wszystkim
instruktorom i pracownikom, a w szczególności Dorocie Wylaź. Na jubilatów tego
dnia czekały bardzo miłe niespodzianki
– tort oraz zorganizowana specjalnie dla
nich dyskoteka.
Dyrekcja oraz pracownicy MCK składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, rodzicom i ludziom dobrej
woli, bez których pomocy niemożliwe byłoby przygotowanie tak pięknej imprezy.

„Bajdusiowe”
przedstawienie

(it)

18 czerwca br. w sali widowiskowej
MDK odbył się spektakl przygotowany
przez Teatrzyk Lalkowy „Bajduś” pt. „O
Żaczku Szkolaczku i o Sowizdrzale, co jeden kochał szkołę a ten drugi wcale”. Widzami przedstawienia były dzieci z leżajskich szkół podstawowych.
– Jest to sztuka z klasycznego repertuaru teatru „Baj”. W widowisku toczy
się spór między reprezentantem gorliwych „kujonów” – Żaczkiem Szkolaczkiem, a przedstawicielem tych, co wciąż
by tylko się bawili – Sowizdrzałem. Poglądy Żaczka i Sowizdrzała są przesadne,
ale to wzmocnienie kontrastu wychodzi
tematowi i widowisku na korzyść. Autorka
`opowiada historię z prostotą i właściwym
jej twórczości wdziękiem. Ozdobą widowiska są piosenki Jana Wesołowskiego. W pionierskich czasach „Baja” były
one śpiewane powszechnie przez dzieci nie tylko w teatrze, ale także w szkole,
na podwórzu, na wycieczkach i w domu.
To były ich piosenki – powiedział Jerzy
Mach, autor scenografii i reżyser.
Sztuka ta, choć adresowana do najmłodszych, ma także wymiar moralizatorski. Widzowie, podobnie jak główni bohaterowie, przekonują się bowiem, że szkoła i wakacje stanowią nierozłączne bogactwo dziecięcych przeżyć i doświadczeń.

(it)
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profilaktyka
U wa g a !
Narkomania

prewencja
samokontroli (mogę przestać, kiedy będę
chciał).
Bywa, że w tej fazie rodzice uświadamiają siebie odmienne zachowania swoich
dzieci: okłamywanie rodziców, pogorszenie
ocen w szkole, opuszczanie zajęć.
Trzecia faza to używanie szkodliwe, czyli
płacenie „haraczu”. Pojawiają się pierwsze
stany głodu, początkowo dyskretne i kontrolowane, później trudne do zniesienia. Młodzi ludzie coraz częściej przyjmują narkotyk
ze strachu przed głodem. Pojawia się codzienna obsesja z nim związana. Myśli oso-

Przebieg uzależnienia od narkotyków
Substancje, działające na sposób widzenia świata, stały się jednym ze składników
naszej egzystencji. Telewizja, reklamy, filmy,
uświadomiły nam, iż sięganie po nie jest integralną częścią naszego życia.
Używamy ich regularnie – łykamy tabletkę by uśmierzyć ból lub wyeliminować napięcie wewnętrzne, bądź też dla odprężenia
pijemy alkohol. Na takie zachowania istnieje społeczne przyzwolenie. Stosowanie tych
substancji rozpoczyna się w młodym wieku, a większość nastolatków nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, jakie niesie z sobą
używanie substancji uzależniających. Prawdopodobieństwo pojawienia się uzależnienia jest tym większe, im wcześniej młody
człowiek sięgnie po alkohol lub narkotyki.
Przebieg procesu wchodzenia w nałóg
jest procesem płynnym i zależy od wrażliwości osoby, okoliczności inicjacji i rodzaju produktu. Narkomania jest „drogą”, której początkiem jest przyjemność a końcem
cierpienie. Poszczególne etapy tej drogi
charakteryzuje zmienna dynamika, różna
intensywność przeżyć i odmienne przeznaczenie.
Wyróżnia się cztery fazy wchodzenia w uzależnienie, a każda z nich może
zapoczątkować przejście do następnej.
Jest to przekraczanie „niewidzialnej”, trudnej do uchwycenia granicy.
Pierwsza faza, tzw. eksperymentowanie,
zwykle polega na nieplanowanym i sporadycznym zażywaniu niewielkich ilości substancji odurzających. Inicjacja dokonuje się
najczęściej przez przypadkowe spotkanie
z grupą, w której używa się środków psychoaktywnych lub też w toku rozwoju grupy następuje nawiązanie kontaktu z narkotykiem. Powodem przyjmowania środków
jest przeważnie pokusa podkreślenia własnej dorosłości i zrobienia czegoś na przekór rodzicom. Eksperymentujące nastolatki uświadamiają sobie efekt zmiany nastroju i uczą się umiarkowanego dawkowania,
które pozwala osiągnąć pożądaną poprawę
nastroju. Kiedy ta sztuka zostanie opanowana, eksperyment dobiega końca, a kolejne oszołomienie jest już przeżyciem zaplanowanym i pożądanym. Do substancji,
po które w tej fazie sięgają młodzi ludzie,
należą najczęściej tytoń, alkohol i marihuana. Wiele osób po okresie eksperymentowania rezygnuje z narkotyków. Są jednak
osoby, które dalej podążają drogą w kierunku uzależnienia.
Kolejna faza rozpoczyna się wraz z przejściem od brania okazjonalnego do przyjmowania regularnego. Substancje odurzające przyjmowane są nie tylko w weekendy, ale również w ciągu tygodnia. Następuje zwiększenie zażywanej dawki. Czasem
zażywanie substancji odbywa się w samotności, niezależnie od sytuacji towarzyskich.
Tej fazie towarzyszy uczucie ulgi, ukojenia,
radości, dobrego samopoczucia bez utraty
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by używającej substancje psychoaktywne
w sposób szkodliwy wędrują w stronę szukania środków na narkotyki, szukania narkotyków i oczekiwania doświadczeń, których dostarcza narkotyk. Zażywanie narkotyku odbywa się coraz częściej w samotności. Następuje zwiększenie dawek, ponieważ wzrasta tolerancja organizmu na jego
działanie. Młodzi ludzie popadają czasami
w depresję i miewają myśli samobójcze,
gdy zaczynają uświadamiać sobie, że zażywanie narkotyku wywołało sytuację błędnego koła. W tej fazie młody człowiek izoluje się od swoich nie biorących znajomych.
Na rzecz narkotyku rezygnuje z różnych
form aktywności. Ma świadomość, że sprawia ból swoim bliskim, ale rezygnacja z narkotyku jest ponad jego siły. Na tym etapie
pojawiają się między innymi heroina, amfetamina, kokaina.
Ostatnią fazą przyjmowania narkotyków
jest uzależnienie. W tej fazie istnieje wewnętrzny przymus sięgania po środek, utrata kontroli nad braniem, łamany jest własny kodeks etyczny – następuje rezygnacja
ze wszystkich wcześniej uznawanych zasad. Fizyczne i psychiczne samopoczucie
młodego człowieka pogarsza się. W obrazie
psychicznym dominuje znaczny niepokój,
pobudzenie, bezsenność, niekontrolowane wybuchy emocji na przemian ze stanami zaniku wrażliwości na bodźce, otępienia
i letargu. Dochodzi do obniżenia wagi ciała,
zaniedbywania higieny osobistej, osłabienia
pamięci. Wzrasta częstotliwość zapadania
na różne choroby. Nasila się poczucie winy
i nastawienia urojeniowe. Pojawiają się negatywne wyobrażenia o sobie, myśli samobójcze, wypadanie z ról społecznych. Nasilają się zachowania agresywne, przestępcze, konflikty z prawem i izolacja społeczna. Mimo widocznych skutków uzależnienia występuje uporczywe negowanie istnienia związku między własnymi problemami
a narkomanią lub alkoholizmem. Ta faza
goryczy swój finał osiąga albo w całkowitej
marginalizacji społecznej i narkotykowym
przedawkowaniu, albo głębokiej wewnętrznej decyzji do zmiany.
Opisane tu fazy narkomanii nie w każdym przypadku przebiegają tak samo. Zarysowany tu model procesu wchodzenia
w uzależnienie zbudowany został na obserwacji zjawiska narkomanii młodzieżowej, która charakteryzuje się wczesną inicjacją. Inaczej rzecz się ma w przypadku
osób, które sięgnęły po raz pierwszy po narkotyk w życiu dojrzałym, po przekroczeniu 21 roku życia. Proces narastania niekorzystnych zmian w postawach i zachowaniu jest w tych przypadkach zazwyczaj
dużo wolniejszy niż w narkomanii osób niepełnoletnich.
Bogusława Kania
specjalista terapii uzależnień
od narkotyków

Razem
bezpieczniej

Trwa realizacja rządowego programu prewencyjnego „Razem bezpieczniej”.
Program ma na celu wzrost realnego
bezpieczeństwa w Polsce, wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski, zapobiegania przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez
współpracę administracji samorządowej,
instytucji pozarządowych oraz społeczności lokalnych, Policji i innych służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa
i porządku publicznego.
Kolejnym elementem programu jest akcja prewencyjna zmierzająca do pobudzenia inicjatywy obywatelskiej społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania
oraz ujawniania przypadków kradzieży
i włamań do pojazdów.
Aktywna pomoc ze strony mieszkanców ma istotny wpływ na zapobieganie
i ograniczenie przestępczości samochodowej.
Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku przypomina i ostrzega: ● Zabezpiecz swój samochód, ● Chroń
mienie.
Użytkowniku pojazdu!
Aby Twój samochód nie stał się łupem złodziejskiego procederu przestrzegaj poniższych porad:
1. Nie zapomnij zabrać kluczyków
ze stacyjki, włączyć alarm oraz zamknąć
drzwi, niepozostawiaj w skrytkach pojazdów zapasowych kluczyków.
2. Nie pozostawiaj w samochodzie dokumentów pojazdu (dowód rejestracyjny,
prawo jazdy, dokumenty ubezpieczeniowe).
3. Nie pozostawiaj w pojeździe na widocznym miejscu przedmiotów wartościowych – pamiętaj: „okazja czyni złodzieja”.
4. Zamontuj w samochodzie dwa niezależne systemy zabezpieczeń – mechaniczne i elektroniczne, które będą stanowić utrudnienie dla potencjalnego przestępcy.
5. Stosuj równoległe systemy zabezpieczające ukryte i widoczne.
6. Odpowiednio zabezpiecz swój radioodtwarzacz.
7. Zamontuj specjalne śruby do kół, które stanowią zabezpieczenia przed kradzieżą.
8. Korzystaj z parkingów strzeżonych.
9. Nocą staraj się parkować samochód
w miejscu dobrze oświetlonym.
Miej świadomość tego, że nawet
na chwilę pozostawiony bez opieki samochód, może zostać skradziony.
Mieszkańcu, bądź przezorny! Nie daj
się okraść!
Pamiętaj, że:
● Złodzieje do włamań wybierają domy
starannie, zazwyczaj wcześniej rozmawiają z mieszkańcami osiedla, pod pozorem np.: poszukiwania przedsiębiorców,
handlowców, wynajęcia mieszkania, wypytują o ludzi dobrze sytuowanych.
● Wytypowane domy okradają w nocy,
gdy mieszkańcy śpią.Wykorzystują nasze
stereotypowe zachowanie np.: zabierają
kluczyki i dokumenty samochodu, które
w nocy pozostawione są w miejscu widocznym, w podobny sposób zabierają

po dzwonku

także wartościowe przedmioty lub niezauważeni przez spiących domowników odjeżdżają sprzed domu czy garażu skradzionym samochodem z kompletem dokumentów.
Dlatego też:
● Należy zamykać na noc drzwi i okna,
szczególnie na parterze. Kluczyki i dokumenty samochodu a także wartościowe przedmioty należy na czas snu chować w miejsca niedostępne dla obcych.
Bądźmy dobrymi sąsiadami i pomagajmy
sobie nawzajem; informujmy Policję o obcych, którzy wypytują o naszych sąsiadów
bądź obserwują ich domy... Czasami wystarczy zapamiętać numer rejestracyjny
samochodu, którym się poruszają.
● Pamiętaj, że jednym z najważniejszych elementów zapobiegania kradzieżom, włamaniom jest wzajemna
pomoc sąsiedzka!
Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku
ul. M. Curie-Skłodowskiej 2
tel. 997

Po rosyjsku

Profilaktyka
w „dwójce”
W Szkole Podstawowej Nr 2 w Leżajsku dzień 25 maja br. ogłoszono Szkolnym Dniem Profilaktyki. Organizatorem tego przedsięwzięcia był Zespół Nauczycieli ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Trudności Wychowawczych, działający w naszej placówce. W realizację
zadań włączyli się wszyscy nauczyciele oraz uczniowie poszczególnych klas.
Wcześniej ogłoszony został konkurs plastyczny na jeden z wybranych tematów:
„Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe” i „Agresji – stop!”. Nauczyciele mieli
możliwość zapoznania się także z zadaniami do realizacji w ramach przystąpienia do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj
trzeźwy umysł”.

Uciekaj
przed nałogiem

31 maja br. Szkoła Podstawowa
nr 3 przygotowała miejskie biegi uliczne pod hasłem „Uciekaj przed nałogiem!”
– Do udziału w biegach zaprosiliśmy
uczniów z leżajskich szkół podstawowych
– mówi Elżbieta Furmańska. – Wspólnie przebiegliśmy dystans 136 kilometrów. Będziemy się starali pobić ten wynik w przyszłym roku.
Już przed godziną dziesiątą rano
na starcie stawiło się 136 uczniów
ze szkół podstawowych. Policjanci z Komendy Policji w Leżajsku zadbali o bezpieczeństwo wyznaczonej wcześniej trasy, w czym dzielnie pomagali im harcerze
z Hufca Leżajsk. Nauczyciele wychowania fizycznego: J. Mach, K. Kołcz, D. Domagała fachowo zabezpieczyli miejsce,
na które mieli wbiegać zawodnicy.
Kiedy dyrektor Elżbieta DmitrowskaKaduk otworzyła oficjalnie zawody, kibice
już wznosili głośne okrzyki. Jeszcze tylko
odpowiednia pozycja na starcie, gwizdek
i… ruszyli! Najpierw biegły dziewczyny.
Całą grupę biegaczy pilotował radiowóz
policyjny, a na końcu jechali na rowerach
harcerze. Trasa nie była łatwa. Kilometrowy odcinek ciągnął się pod górkę, później
kilka zakrętów. Mimo uśmieszków chłopaków, którzy nie bardzo wierzyli w ich siły,
dziewczyny dały radę. Już po kilku minutach finiszowały na boisku szkolnym. Żadna z nich nie wycofała się z biegu.
Później pobiegli chłopcy. Przebiegli
trasę z szybkością „ponaddźwiękową”.
Wszyscy uczestnicy biegi mogli napić
się kompotu przygotowanego przez nasze panie kucharki. Pozostało tylko czekać na wyniki.
Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz
wręczył piękne puchary i dyplomy za czołowe miejsca, uczestnicy wznieśli głośny
okrzyk: Huuuurrrrraaaa!
Wspólne bieganie przygotowały: E.
Furmańska i G. Olszowy.
Organizatorzy dziękują za pomoc burmistrzowi T. Trębaczowi, dyrektorowi MOSIR W. Surmie, A. Chmurze, A. Wyszyńskiemu, nauczycielom wf z SP nr 1 i SP
nr 2 w Leżajsku.

(eg)

Najpierw każda klasa odbyła dwugodzinne zajęcia wychowawcze o tematyce
profilaktycznej według scenariusza przygotowanego przez wychowawcę. Zdobyta
w ten sposób wiedza na temat zapobiegania i zwalczania agresji i przemocy została wykorzystana do wykonania plakatu
konkursowego (zbiorowej pracy plastycznej). Wszystkie plakaty zostały ocenione przez powołaną komisję, która miała
nie lada problem z wyłonieniem zwycięzców, ponieważ wszystkie klasy wykazały się znajomością tematu, pomysłowością i zdolnościami plastycznymi. Stuprocentowy udział wszystkich klas oraz wysoki poziom wykonanych prac świadczył
o autentycznym zaangażowaniu uczniów
i nauczycieli w przygotowanie tego szczególnego dnia. Prace uczniów wyeksponowane zostały na szkolnym korytarzu
w formie wystawy i budzą duże zainteresowanie nie tylko wśród uczniów, ale także przyciągają uwagę osób dorosłych.
Po nagrodzeniu zwycięskich klas wszyscy uczniowie obejrzeli program artystyczny „Troglodyci są wśród nas”, przygotowany przez szkolny Kabaret „Szpila”. Przygotowany program, promujący
zdrowy styl życia bez agresji i przemocy, wywołał ogromny aplauz publiczności
ze względu na dużą dozę humoru i znakomite wykonanie.
Mamy nadzieję, że wszystkie podjęte
przez nas działania zaowocują w promowaniu zdrowego stylu życia oraz rozwijaniu postaw dezaprobaty wobec sprawców
agresji i przemocy.

(ul)

W Zespole Szkół Technicznych odbyło się IV Spotkanie z literaturą rosyjską. Miało ono formę konkursu recytatorskiego pt. „Żart, humor i satyra w literaturze rosyjskiej”. W konkursie wzięli udział uczniowie z ZST w Leżajsku oraz ZS w Nowej Sarzynie, łącznie 19
osób. Imprezę edukacyjną przygotowały
nauczycielki języka rosyjskiego Małgorzata Korczyńska i Aleksandra Kołodziej.
Honorowy patronat nad całością przejęła dyrekcja szkoły, reprezentowana podczas spotkania przez zastępcę dyrektora Jana Busztę.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie
przygotować własne interpretacje utworów literatury rosyjskiej klasycznej lub
współczesnej, jeden krótszy (skecz, żart,
humoreska, antyreklama), drugi dłuższy
(opowiadanie satyryczne, powiastka, bajka), cały utwór lub jego fragment. Przynajmniej jeden z utworów musiał być zaprezentowany w języku rosyjskim.
Podczas występów uczniów publiczność, złożona z uczniów ZST i zaproszonych gości, miała okazję usłyszeć
ponadczasowe prawdy zawarte w „Bajkach” Iwana Kryłowa, subtelne i poetyczne „Prawie Bajki” Feliksa Kriwina, poznać
realia życia w porewolucyjnej Moskwie
z „Opowiadań” Michała Zoszczenki, a nawet przenieść się do czasów Puszkina,
by poznać elementy humoru dworskiego. Nie zabrakło również ludowych bajek
a także tekstów współczesnych reklam.
Tło scenografii stanowiły prace uczniów
– laureatów przeprowadzonego wcześniej konkursu plastyczno-językowego pt.
„Kartki z rosyjskiego komiksu”. Na zakończenie konkursu goście i gospodarze mieli również możliwość delektowania się wypiekami wg przepisów kuchni rosyjskiej
przygotowanymi przez klasę IV TG (profil gastronomiczny) pod kierunkiem Hanny Janiszewskiej-Celej oraz Anny Zając,
czy poczytać, stanowiące także element
dekoracji, czasopisma rosyjskie „Русский
Куррьер Варшавы” i „ Давай”a także posłuchać „Горячую двадцатку”.
Jury w składzie: Małgorzata Jakubowska – przewodnicząca oraz członkowie
Genowefa Josse i Tomasz Kycia, oceniając: poprawność językową, właściwą wymowę i dykcję, dobór repertuaru, interpretację, umiejętne wykorzystanie rekwizytów i kostiumów a także ruch
sceniczny nagrodziło następujące osoby: I miejsce: trio – Paweł Ochab, Małgorzata Ostasz i Sabina Pytel za interpretację opowiadania M. Zoszczenki pt.
„Nauczyciel” oraz prezentację żartów „На
рыбалке” i „ В oвощном магазине”; II
miejsce: Ewa Iskra za wykonanie utworu
F. Kriwina pt. „Wspomnienia” oraz recytację wiersza Tokmakowa pt. „Обижалки”;
III miejsce: duet – Katarzyna Pigulska
i Jagoda Jagiełło z ZS w Nowej Sarzynie
za przedstawienie wiersza – humoreski
pt. „Муха чистюха” oraz wykonanie bajki ludowej pt. „Что сказал старик”. Wyróżnienia otrzymali: Katarzyna Marmol,
Małgorzata Łazarowicz i Dominika Szydłowska oraz duet: Iwona Wojdyła i Grażyna Madej.

Małgorzata Korczyńska
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Na sportowo

Organizacja tegorocznych imprez
sportowych na Dni Leżajska stała pod
znakiem zapytania z powodu niesprzyjającej pogody. Tuż przed rozpoczęciem „Turnieju Drużyn Osiedlowych”
z nieba lunęła ulewa.

Nie przestraszyło to jednak najmłodszych uczestników turnieju, których mecz
piłki nożnej rozpoczynał turniej. Zawodnicy „Szkółki Piłkarskiej” MOSiR pomimo
młodego wieku okazali się „twardzielami”
i mecz inauguracyjny doszedł do skutku.
Umiejętności zdobyte przez zawodników
w czasie treningów prowadzonych przez
trenera Tomasza Szmuca musiały zostać
sprawdzone w twardej sportowej walce.
Ku zaskoczeniu kibiców w czasie meczu
brak było chaotycznych akcji, a obie drużyny wykazywały pomysłowość, grały zespołowo i stosowały się do taktycznych
zaleceń trenera. Poziomu, jaki zaprezentowali najmłodsi, nie powstydziliby się nawet ich o wiele starsi koledzy. W składzie
drużyn reprezentujących MOSIR w Leżajsku wystąpili w strojach biało-zielonych (ufundowanych przez firmę J.B. Sy-

stem Jacek Urban): Adrian Cich, Piotr
Czarniecki, Grzegorz Czarniecki, Rafał
Drożdżal, Patryk Półtorak, Marcin Stopyra, Michał Stopyra, Maciej Świeżawski, Patryk Dąbek, Oskar Siuzdak, Filip
Siuzdak, Sroga Przemysław; w strojach
niebieskich (ufundowanych przez firmę
AGRO Krzysztof Knap): Tomasz Ledwożyw, Patryk Rydzik, Filip Miller, Patryk Kleczkowski, Michał Czapla, Michał Knap, Kusy Daniel, Paweł Turek,
Brzuzan Andrzej, Szymon Pietrzyk,
Jakub Sitkowski, Grzegorz Kłak, Szymon Murdzia. Mecz zakończył się zwycięstwem niebieskich 0:1 po bramce zdobytej przez Daniela Kusego.
Ponieważ najmłodsi nie przestraszyli
się deszczy starszym nie pozostało nic
innego jak grać beż względu na aurę.
Do udziału w „Osiedlowym Turnieju Piłki
Nożnej” zgłosiło się pięć drużyn gimnazjalnych łącznie 50 zawodników. Po zaciętej walce puchar zdobyła drużyna MOSiR Leżajsk pod opieką Piotra Czarnieckiego.
Po gimnazjalistach przyszedł czas
na zmagania sportowe reprezentacji zakładów pracy i instytucji. Do walki o „Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku” przystąpiło 9
drużyn: BMF Instal, Fabryka Maszyn,
Netkom, MOSiR, Klasztor OO Bernardynów, Policja, Pizzeria Delfinek, Pizzeria Greka i ZOZ. Rozgrywki trwały nieprzerwanie od 16.00 do 20.00 i wymagały od zawodników bardzo dobrej kondycji. Po zaciekłym meczu finałowym pomiędzy drużynami Pizzeria Greka vs. ZOZ
Leżajsk zakończonym wynikiem 0:1 puchar po raz drugi w historii zdobyła drużyna ZOZ Leżajsk.

(aug)

Brąz w pojedynku międzynarodowym

W dniach 19–20 maja br. siatkarze ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku
brali udział w Międzynarodowym Turnieju Siatkarskim i rywalizowali o Puchar
Prezydenta Olsztyna. Obsada zawodów była naprawdę doborowa. W imprezie wzięły udział drużyny spoza granic naszego kraju: Sqadra di pallavolo della Provincia di
Perugia (Włochy), Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kaliningradzie (Rosja), zespół
z Łucka (Ukraina), AKS Resovia Rzeszów, PZU AZS Olsztyn, UKS Rekord Olsztyn A
i B oraz zawodnicy szkoleni przez Jana Macha czyli UKS Trójka Leżajsk.
Na bardzo wysokim poziomie postawiono organizację Turnieju. Imprezę uświetniały występy cheerleaderek z zespołu Soltare (aktualne Mistrzynie Polski), oprawa medialna i marketingowa łącznie z relacjami w radio, telewizji i prasie dodawały zawodom prestiżu. Na uroczystości losowania obecny był prezes Przedstawicielstwa Narodowego Komitetu Olimpijskiego Włoch – Ruggiero Celani.
Siatkarze z Trójki – po pokonaniu PZU AZS Olsztyn i zespołu z Ukrainy – w ćwierćfinale pokonali Perugię 2:1, ale w półfinale ulegli siatkarzom z Łucka 1:2 i pozostała im gra o trzecie miejsce z zespołem Rekord Olsztyn A. Po znakomitym meczu pokonali gospodarzy 2:0 i zdobyli brązowe medale. Triumfowali zawodnicy AKS Resovia Rzeszów.
Organizatorzy już podjęli kroki rozpoczynające przygotowania do Międzynarodowego
Turnieju Piłki Siatkowej dla roczników 1993 i 1994, w którym obok siatkarzy z Włoch,
Rosji i Ukrainy wystąpią jeszcze siatkarze z Niemiec i Finlandii.

(jm)
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Mistrzowie
Podkarpacia!
Gimnazjaliści z Leżajska powtórzyli
sukces sprzed roku i po raz drugi z rzędu podopieczni Tomasza Kisielewicza
zostali Mistrzami Województwa Podkarpackiego w piłce siatkowej chłopców
w roku 2007.
14 maja br. na hali sportowej w Strzyżowie rozegrano Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Piłce Siatkowej. W turnieju udział
wzięły 4 najlepsze drużyny z województwa podkarpackiego, które wyszły zwycięsko z wcześniejszych zawodów (powiatowych, rejonowych, półfinałów wojewódzkich i baraży) tj.: 1. Gimnazjum Miejskie Leżajsk, 2. Gimnazjum nr 2 Stalowa
Wola, 3. Gimnazjum nr 1 Jasło, 4. Zespół
Szkół Strzyżów.
W wyniku losowania pary półfinałowe
stanowiły: I – Gimnazjum Miejskie Leżajsk – Gimnazjum nr 1 Jasło, II – Gimnazjum nr2 Stalowa Wola – Zespół Szkół
Strzyżów.
W meczu Leżajska z Jasłem tylko
pierwszy set był wyrównany i zakończył
się zwycięstwem Jasła do 23. Natomiast
późnej na parkiecie istniał już tylko jeden
zespół czyli drużyna z Leżajska, która wygrała kolejne 2 sety i cały mecz 2:1.
Drugi mecz Gimnazjum nr 2 Stalowa
Wola – Zespół Szkół Strzyżów to wyrównana walka przez całe spotkanie. Ostatecznie Strzyżów wygrał ze Stalową Wolą
2:1. W meczu o III miejsce Jasło pokonało 2:0 „załamanych” siatkarzy ze Stalowej
Woli (którzy przed finałem byli uważani
za faworytów turnieju) i w ten sposób wywalczyło brązowy medal w Wojewódzkiej
Gimnazjadzie.
W wielkim finale zmierzyły się ekipy
z Leżajska i Strzyżowa.
Od samego początku spotkania prowadzili siatkarze z Leżajska. Stworzyli sobie oni punktową przewagę i utrzymywali ją do końca w poszczególnych setach,
wygrywając nadzwyczaj łatwo z zespołem gospodarzy 2:0. Zostali mistrzami województwa podkarpackiego i jako jedyni
będą reprezentować nasz region na Gimnazjadzie Ogólnopolskiej w Płocku.
Mistrzowie województwa podkarpackiego w piłce siatkowej chłopców w roku
2007: Jakub Zygmunt (kapitan), Marcin
Baran, Paweł Zygmunt, Arkadiusz Bosak,
Szymon Tuptoński, Ernest Kulpa, Dawid
Sierżęga (libero), Aleksander Franus, Mateusz Kuras, Kazimierz Maruszak, Mateusz Kamiński, Michał Cymerman, Marcin Gorący.
Gratulujemy!

(tk)

Siatkarze i siatkarki ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku odnieśli
sukces, o którym mogą marzyć szkolne kluby sportowe – zdobyli mistrzostwo województwa podkarpackiego
na rok 2007. Rangę zwycięstwa podnosi fakt, iż złoto województwa zgarnęły jednocześnie dwie reprezentacje
jednej szkoły.
Zawodnicy UKS Trójka w sportowych
strojach, z medalami na piersiach i pucharami w rękach przybyli niemal natychmiast po rozgrywkach do ratusza, by swą
radością podzielić się z burmistrzem Leżajska. Towarzyszyła im dyrektor SP 3 Elżbieta Dmitrowska-Kaduk oraz trenerzy
i opiekunowie: Daniel Domagała (dziewczęta) i Jan Mach (chłopcy).
Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz
z satysfakcją przekazał twórcom tego
sukcesu wyrazy wielkiego uznania.
Złoto w województwie oznaczało jednocześnie udział w finale Mistrzostw Polski, w którym województwo podkarpackie
reprezentowały dwie drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku. Konkurencja była duża. – W cyklu rozgrywek
na terenie Podkarpacia wzięło udział około 1000 szkół podstawowych – powiedział
wiceprezes Wojewódzkiego Szkolnego
Związku Sportowego Jacek Bigus. Drużyny musiały stawić czoła w czterech etapach – miejskim, powiatowym, rejonowym
i wojewódzkim. Zespoły leżajskiej „trójki”
pokonały je „bezboleśnie”. I zdobyły złoto!

Jan Mach w imieniu trenerów
i zawodników UKS „Trójka”:
Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim sponsorom, którzy nam
pomagali i nas wspierali. Pomoc Wasza, Waszych firm i zakładów pozwoliła zorganizować turnieje siatkarskie
o zasięgu ogólnopolskim, wyjeżdżać
nam na zawody do innych miast, brać
udział w obozach i zgrupowaniach siatkarskich, rozwijać nasze zainteresowania sportowe, a przede wszystkim
pożytecznie spędzić wolny czas od nauki z dala od przemocy, zagrożeń i patologii społecznych.
Wszystkie sukcesy, które osiągnęliśmy w Szkole Podstawowej nr 3, nasz
entuzjazm oraz mistrzostwo województwa Podkarpackiego na rok 2007 niech
będą podziękowaniem szczególnie dla:
pana Burmistrza Leżajska Tadeusza
Trębacza, pani dyrektor SP nr 3 w Leżajsku Elżbiety Dmitrowskiej-Kaduk,
pani wicedyrektor Małgorzaty Mach,
pana prezesa Elektrociepłowni Nowa
Sarzyna Jacka Głowackiego, Browaru Leżajsk, dla Piotra Dudka, Krzysztofa Urbańskiego, Zbigniewa Pudełkiewicza, Bogusława Jarka, Piotra Foryta, Andrzeja Sroki, Krzysztofa Cicha,
dla dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Mieczysława Sroki, dla pracowników SP3, nauczycieli i rodziców, dla
naszych kibiców i sympatyków.

Złoto Podkarpacia
Tym samym znalazły się w gronie szesnastu najlepszych drużyn w Polsce.
Trener dziewcząt Daniel Domagała:
– Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Kard.
Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku była
30 maja gospodarzem Turnieju Finałowego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini
piłce siatkowej dziewcząt. Do finału zakwalifikowały się cztery drużyny. Siatkarki
z SP 3 w Leżajsku pokonały SP Korczynę 2:1, a następnie w finale Dębicę 2:1,
uzyskując tym samym tytuł mistrza województwa podkarpackiego i awans do Mistrzostw Polski jako reprezentantki naszego województwa.
Trener chłopców Jan Mach:
– 28 maja byliśmy w Sanoku, gdzie odbył się Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców,
do którego po kolejnych etapach zakwalifikowali się moi podopieczni. Droga do Finału Wojewódzkiego siatkarzy z „Trójki” rozpoczęła się od wygrania zawodów miejskich, w których bez większego
problemu zawodnicy UKS Trójka pokonali
wszystkie leżajskie podstawówki. Później
w zawodach powiatowych nie mieli problemów z pokonaniem zespołu ze Szkoły
Podstawowej z Grodziska Dolnego. W zawodach rejonowych pokonali w Leżajsku
kolejno: SP nr 1 z Rakszawy, SP z Zaczernia oraz reprezentację SP 22 z Rzeszowa. Po półfinałach wojewódzkich,
które odbyły się w Leżajsku, pokonali SP
z Baszni Dolnej oraz SP z Kańczugi i znaleźli się w czwórce zespołów najlepszych
w województwie. Oprócz SP nr 3 Leżajsk
do Finału Wojewódzkiego w Sanoku za-

kwalifikowali się SP 4 Sanok, SP 22 Rzeszów i SP 1 Mielec. Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku pokonała najpierw zespół z Mielca, a następnie
w meczu o pierwsze miejsce – w bardzo
efektownym stylu – drużynę ze Szkoły
Podstawowej nr 22 w Rzeszowie i została... Mistrzem Województwa na 2007 rok
i tym samym uzyskała prawo reprezentowania Podkarpacia na Ogólnopolskim
Turnieju w Głuchołazach, czyli znaleźć się
w grupie rywalizujących z sobą mistrzów
wszystkich województw.
Obie leżajskie reprezentacje podjęły
ostateczny bój na Ogólnopolskim Turnieju w dniach 10–13 czerwca br. w Głuchołazach. Rywalizacja mistrzów nie przyniosła wprawdzie leżajskim zawodnikom
medali i miejsc na podium – dziewczęta wywalczyły ósme miejsce, a chłopcy
zajęli feralną trzynastkę – ale już samo
uczestnictwo w rozgrywkach na najwyższym sportowym forum jest sukcesem.
Zarówno zawodnikom jak i ich trenerom,
a także sponsorom i sympatykom należą
się gratulacje.
Siatkarki SP 3 to: Martyna Karlik, Karolina Koperska, Kornela Maźnio, Magdalena Szwedo, Karolina Zając, Anna Czapla,
Karina Elwart, Karolina Wójcik, Aleksandra Federkiewicz i Marta Kiełbowicz.
Siatkarze SP 3: Kamil Rajski, Damian
Zygmunt, Patryk Sadlej, Mateusz Dąbek,
Paweł Szlajnda, Mateusz Masełek, Artur Burek, Sebastian Domagała i Wiktor
Kosior.

(bwl)
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Kata i kumite

W IX Mistrzostwach Województwa
Podkarpackiego w Karate Kyokushin
Dzieci i Młodzieży Przeworsk 2007
uczestniczyło 249 zawodników z Przeworska, Jasła, Krosna, Brzozowa, Dębicy, Pilzna, Rzeszowa, Kolbuszowej, Stalowej Woli, Przemyśla, Jarosławia, Nowej
Dęby, Przeworska, Tarnobrzega, Gorzyc
i Leżajska.
Siedemnastoosobowa ekipa Leżajska zdobyła w sumie 7 pucharów.
W konkurencji kata rocznik 2000 i młodsi, pierwsze miejsce zajęła Marylka Leszczak, a drugie Kajetan Walawski. Natomiast w kategorii rocznik 1999–1998
drugie miejsce zdobyła Katarzyna Burda, ubiegłoroczna Mistrzyni Podkarpacia,
trzecią lokatę w kata chłopców rocznik
1995–1994 zajął Konrad Bilski.
Bardzo dobrze wypadła 3-osobowa grupa w kata drużynowym, w składzie: Iwona Surosz, Konrad Kowalski i Józef Murdzia, którzy zajęli drugie miejsce. Pierwsze miejsce w kata i tym samym obrona
tytułu z ubiegłego roku przypadło Konradowi Kowalskiemu, który obecnie jest najbardziej utytułowanym zawodnikiem Leżajskiego Klubu Karate.
W konkurencji kumite tytuł wicemistrzyni zdobyła Iwona Turosz. Bardzo dobrze
w kumite zaprezentowali się również Jacek Czop, Konrad Bilski, Kewin Marcinkowski, Józef Murdzia i Konrad Kowalski, którzy wygrali po dwie walki awansując do ćwierćfinałów. W kategorii drużynowej leżajski klub zajął wysokie czwarte miejsce.

(kk)

Sezon piłkarski zakończony
Podsumowanie rozgrywek

Dobiegły końca rozgrywki piłkarskie sezonu 2006/2007. Leżajska „Pogoń” uczestniczyła w nich z sześcioma drużynami.
Zespól pierwszy seniorów prowadzony przez H. Rożka a ostatnio przez
M. Koguta występował w IV lidze i zgodnie z oczekiwaniami uplasował się
w górnej części końcowej tabeli rozgrywek.
Juniorzy starsi – trenowani przez K. Cicha rozgrywali swoje spotkania w II
Podkarpackiej Lidze Juniorów, zajmując w niej ostatecznie trzecie miejsce.
Juniorzy młodsi – prowadzeni przez T. Kisielewicza występowali także w II
Podkarpackiej Lidze Juniorów, zajmując niej szóste miejsce.
Trampkarze starsi – prowadzeni przez P. Czarnieckiego rozgrywali swoje
mecze w II Grupie Podkarpackiej Ligi Trampkarzy Starszych, zajmując w niej
drugie miejsce.
Trampkarze młodsi – prowadzeni przez Z. Mazurkiewicza występowali
w Podkarpackiej Lidze Trampkarzy Młodszych, w której zajęli ostatnie miejsce.
Młodzicy starsi – trenowani przez T. Szmuca występowali także w Podkarpackiej Lidze, zajmując w niej ostanie miejsce .
Zakończony sezon piłkarski można uznać za udany dla leżajskich drużyn.
Pierwszy Zespól – pomimo kilku wpadek zajął dobre, szóste miejsce w końcowej klasyfikacji.
Drużyny juniorów i trampkarzy starszych zajęły czołowe pozycje w tabeli.
Natomiast trampkarze młodsi i młodzicy starsi pomimo zajęcia ostatniego
miejsca w minionych rozgrywkach zasługują także na uznanie.
Jest to grupa około 40 młodych chłopców ze szkół podstawowych, wywodząca się w większości ze „szkółki piłkarskiej”, a uczestnicząca dopiero drugi sezon w rozgrywkach ligowych.
Przy okazji zakończenia rozgrywek należy wspomnieć o dwóch tzw. „szkółkach”.
Pierwsza to „szkółka piłkarska” prowadzona przez T. Szmuca, do której
uczęszcza około 40 chłopców od klasy „0” do „IV” szkoły podstawowej, stanowiąca bezpośredni narybek dla ligowych drużyn młodzieżowych.
Druga to „szkółka bramkarska” prowadzona przez G. Nalepę, bramkarza
pierwszego zespołu, do której uczęszczają bramkarze drużyn Pogoni.
Na zakończenie sezonu piłkarskiego należą się słowa podziękowania dla
wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia rozgrywek.
Dziękujemy sponsorom Pogoni: Mattheusowi Dietvorstowi – Dyrektorowi
Browaru Leżajsk, Andreasowi Wielosińskiemu – Prezesowi BMF Instal Sp.
z o.o., Zbigniewowi Żebrowskiemu – Prezesowi Hortino Sp. z o.o., Markowi
Krauze – Dyrektorowi Zakładu Philip Morris Polska w Leżajsku.
Dziękujemy też sponsorom indywidualnym: Zenonowi Grabarzowi, Krzysztofowi Knapowi i Jackowi Urbanowi za zakup strojów dla najmłodszych piłkarzy (zdjęcia str. 23).
Miejmy nadzieję, że nadchodzący nowy sezon piłkarski będzie bardziej udany, czego życzymy piłkarzom i sympatykom piłki nożnej.
(em)

Wyniki rozgrywek pierwszej drużyny POGONI
Mecz
POGOŃ – CRASNOVIA Krasne
LECHIA Sędziszów – POGOŃ
POGOŃ – ISKRA Sobów
IGLOOPOL Dębica – POGOŃ
POGOŃ – KOLBUSZOWIANKA Kolbuszowa
SIARKA Tarnobrzeg – POGOŃ
POGOŃ – POLONIA Przemyśl
RZEMIEŚLNIK Pilzno – POGOŃ
ŻURAWIANKA Żurawica – POGOŃ
POGOŃ – STAL Mielec
SOKÓŁ Nisko – POGOŃ
POGOŃ – TŁOKI Gorzyce
IZOLATOR Boguchwała – POGOŃ
POGOŃ – ORZEŁ Przeworsk
RESOVIA Rzeszów – POGOŃ
POGOŃ – GALICJA Cisna
BŁĘKITNI Ropczyce – POGOŃ
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Jesień
1:0
0:0
2:0
1:1
0:3
0:0
2:2
0:1
1:1
0:0
0:1
1:2
1:1
1:0
1:1
1:0
1:2

Wiosna
4:0
1:0
1:0
0:2
0:1
2:0
0:2
1:0
2:0
2:0
0:0
2:0
6:0
0:1
1:2
5:2
3:1

Najmłodsi w „Pogoni”

Końcowa tabela rozgrywek
IV ligi
Z
66–22 24 4
60–28 20 8
52–33 17 7
74–39 17 6
51–36 15 11
35–35 14 9
53–51 	 15	 6
49–40 15 6
33–37 14 7
47–35 12 11
40–36 	 13	 7
55–51 	 13	 7
31–47 10 1
44–59 12 5
35–46 	 11	 8
35–56 	 8	 7
31–56 8 5
17–101 	 4	 3

				

Młodzicy starsi

1. Resovia
2. Siarka
3. Kolbuszowianka
4. Izolator
5. Polonia
6. Pogoń
7. Orzeł
8. Galicja
9. Igloopol
10. Stal Mielec
11 Żurawianka
12. Rzemieślniik
13. Lechia
14. Crasnovia
15. Błękitni
16. Sokół
17. Iskra
18. Tłoki

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

76
68
58
57
56
51
51
51
49
47
46
46
41
41
41
31
29
15

R
6
6
10
11
8
11
13
13
13
11
14
14
13
17
15
19
21
27

P
awans

spadek
spadek
spadek
spadek
spadek

KOŃCOWA TABELA
PODKARPACKIEJ II ligi JUNIORÓW
Trampkarze młodsi

Drużyna szkółki piłkarskiej

Juniorzy starsi

1. TECHNIK Ropczyce
2. JKS Jarosław
3. POGOŃ Leżajsk
4. ORZEŁ Przeworsk
5. SKOŁYSZYN
6. TŁOKI Gorzyce
7. SOKÓŁ Sieniawa
8. POLONIA Przemyśl
9. LUBACZÓW
10. MKS Kańczuga
11. NAFTA Jedlicze
12. STAL Łańcut
13. BIESZCZADY Ustrzyki Dolne
14. STRUG Tyczyn

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

62
54
45
39
39
38
37
37
37
36
32
22
16
12

66–24
83–21
52–38
51–35
44–44
45–41
50–49
32–34
41–50
39–45
32–46
21–48
24–60
16–63

63
63
53
52
48
41
38
35
32
26
25
19
18
8

76–16
74–17
58–24
64–26
69–27
47–39
38–40
26–45
36–50
21–44
32–50
24–72
31–73
16–103

Juniorzy młodsi

Drużyna szkółki piłkarskiej

1. TECHNIK Ropczyce
2. POLONIA Przemyśl 	
3. ORZEŁ Przeworsk
4. JKS Jarosław
5. TŁOKI Gorzyce
6. POGOŃ Leżajsk
7. SKOŁYSZYN
8. NAFTA Jedlicze
9. LUBACZÓW
10. MKS Kańczuga
11. STRUG Tyczyn
12. BIESZCZADY Ustrzyki Dolne
13. STAL Łańcut
14. SOKÓŁ Sieniawa

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
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zdrowie i uroda

Słowiańskie
specjały

Medycyna ludowa od dawna wykorzystywała lecznicze działanie roślin.
Zioła i ich nasiona, korzenie, owoce
zawierają to, co sprzyja naszemu zdrowiu, a w chorobie przynosi ulgę.
Specjalnością narodów słowiańskich
były nalewki niespotykane w innych kulturach. Sporządzano je z jednego lub kilku świeżych czy suszonych owoców, ziół
i nasion, mogły być dosładzane miodem
lub karmelem. Przygotowanie nalewek
jest pracochłonne i wymaga cierpliwości.
Owoce zalewa się spirytusem rozcieńczonym wodą lub syropem cukrowym. Maceracja owoców alkoholem trwa od 4 do 10
tygodni. Potem nalewkę należy zlać znad
owoców i sklarować dwukrotnie przez gęste sito lub gazę. Dobrze byłoby przechowywać je w ciemnym szkle i chłodnym
miejscu przez około 6 miesięcy. Dłuższy
czas tj. około 2–3 lata powoduje uzyskanie nalewek o wyjątkowym smaku, aromacie i właściwościach leczniczych.
W kwiatach, liściach, owocach dzikiego bzu zawarte są witaminy: C, rutyna, βkaroten, olejki eteryczne. Napary z kwiatów stosuje się przy przeziębieniu bo działają napotnie. Przydatne są też przy chorobach wątroby i jako środek żółciopędny. W medycynie ludowej jagody czarnej
porzeczki uważano za skuteczne lekarstwo na przeziębienia a to ze względu

Rumianek
kocha twarz

Kiedyś przed laty spędzałam wakacje z moją przyjaciółką na wczasach
„pod gruszą” w jednej z podkrakowskich wsi. Byłyśmy po bardzo wyczerpującej sesji i zamierzałyśmy w tej zapadłej dziurze rozkoszować się spokojem, brakiem pośpiechu oraz jakichkolwiek obowiązków. Przyjrzałam się gospodyni, kobiecie w wieku mojej mamy,
która miała cerę prawie idealną – gładką i niemal bez zmarszczek. Zagadnęłam ją o to. Jak się okazało, tak ona jak
i jej sąsiadki robiły sobie kosmetyki…
własnoręcznie, wykorzystując przepisy
swoich mam, babek i prababek. Moja
gospodyni sporządzała sobie kosmetyki z rumianku i zdradziła mi parę receptur, którymi dzisiaj chcę się podzielić z moimi czytelniczkami.
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na witaminę C, rutynę i fitoncydy (substancje o działaniu bakteriobójczym). Działanie regulujące na system sercowo-naczyniowy zawdzięczają dużej ilości potasu.
Całe bogactwo dobroczynnych związków
mają owoce dzikiej róży jak witamina C,
witaminy z grupy B, β-karoten, witamina E,
sole mineralne, kwasy organiczne, olejki
eteryczne. Wykorzystuje się je przy schorzeniach wątroby, pęcherzyka żółciowego. Z płatków róży stulistnej sporządza się
często napary. Maliny – owoce doskonale smakują świeże a przetworzone na soki
czy nalewki zachowują swoje właściwości
lecznicze. Najczęściej sięgamy po sok malinowy przy przeziębieniach. Oprócz zwalczania infekcji i podnoszenia odporności
organizmu maliny chronią przed nowotworami przewodu pokarmowego, wzmagają
pracę jelit, regulują ciśnienie krwi i pracę
serca. Zalety ziół są różnorodne – trzeba o nich wiedzieć i chcieć z nich korzystać. Przygotowane własnoręcznie nalewki i przetwory mogą okazać się przydatne
nie tylko, gdy dopadnie nas przeziębienie. Przyjemnie będzie delektować się nimi
w długie zimowe wieczory, byle nie przesadzić „z ilością lekarstwa”.
Nalewka z czarnego bzu
Składniki: 1 kg owoców czarnego bzu,
1 litr spirytusu 95-procentowego, 1 szklanka koniaku, syrop cukrowy (pół kg cukru
plus pół litra wody), 5 goździków, kawałek cynamonu, otarta skórka z 1 cytryny.
Sposób wykonania: Ponieważ owoce
czarnego bzu dojrzewają nierównomiernie, należy poczekać, aż dojrzeją całkowicie, a nawet lekko przywiędną. Dojrzałe owoce pozbawić szypułek, oczyścić,
przemyć na sicie i odsączyć. Zalać koniakiem i spirytusem, postawić na słońcu
na dwa tygodnie co kilka dni wstrząsając
słojem. Po tym czasie dolać ostudzony
syrop zagotowany z przyprawami. Po tygodniu przefiltrować i rozlać do butelek.
Nalewka powinna dojrzewać 2–3 miesiące w ciemnym i chłodnym pomieszczeniu. Owoce mają działanie napotne i lekko
przeczyszczające. Oczyszczają również
organizm, odtruwając go z toksyn.

Nalewka z czarnej porzeczki
(smorodinówka)
Składniki: 1 kg owoców, 1 litr spirytusu 70-procentowego, syrop cukrowy
(pół kg cukru i pół litra wody). Sposób
wykonania: Dojrzałe owoce dokładnie
oczyścić z szypułek i ogonków, następnie umyć i osuszyć. Zalać w słoju spirytusem i postawić w ciepłym słonecznym
miejscu na 4–6 tygodni. Ugotować syrop, przestudzić i wlać do niego uzyskany nalew spirytusowy. Odstawić na tydzień, przefiltrować i rozlać do butelek.
Nalewka powinna dojrzewać w chłodnym
i ciemnym miejscu przez 3–6 miesięcy.
Nalewka działa korzystnie w zaburzeniach trawienia.
Nalewka malinowa
Składniki: 1 kg malin, 1 litr wody, pół
kg cukru, pół litra spirytusu 95-procentowego. Sposób wykonania: Sporządzić syrop z wody i cukru, zagotować,
odszumować. Ostudzonym syropem zalać maliny w słoju i wlać spirytus. Po 14
dniach przefiltrować i zlać do butelek.
Po miesiącu można zażywać. Jest to nalewka stosowana przy przeziębieniach,
ale można ją również stosować profilaktycznie.
Likier różany z płatków róży
Składniki: Płatki róż, spirytus 90-procentowy, cukier, 2 cytryny. Sposób wykonania: Odcinamy z płatków róż żółte nasady. Wsypujemy płatki do gąsiorka i zalewamy spirytusem, aby były lekko przykryte. Szczelnie zamykamy i zostawiamy około 3 dni na słońcu. Macerat
zlewamy, zalewamy nową porcję świeżych płatków róży i ponownie zostawiamy na 3 dni. Czynność powtarzamy trzykrotnie. Na każdy litr różanego maceratu
gotujemy syrop z 1 kg cukru i 2,5 szklanki wody. Szumujemy syrop, dodajemy
sok z 2 cytryn, mieszamy, zestawiamy
z ognia. Stopniowo do syropu wlewamy
przefiltrowany macerat, dokładnie mieszamy. Gotowy likier rozlewamy do butelek, szczelnie zamykamy i pozostawiamy
w chłodnym, ciemnym miejscu na około
6 miesięcy.

Nalewka
Weź 10 suszonych kwiatków rumianku
i 100 g czystego alkoholu 70-procentowego. Rumianek wsyp do ciemnej buteleczki. Zalej alkoholem, szczelnie zamknij
i odstaw na 8 tygodni. Od czasu do czasu wstrząśnij. Potem przejedź i przefiltruj przez gazę lub filtr do kawy. Ta złocista, aromatyczna nalewka leczy wypryski, zwłaszcza ropne. Można nią również przemywać skórę przy skaleczeniach, ropiejących stanach zapalnych,
po ukłuciach owadów. Doskonale zastępuje dezodorant – wystarczy ją rozcieńczyć pół na pół z wodą i przecierać pocące się miejsca.
Tonik do cery zanieczyszczonej
Szklankę wody różanej (garść płatków
róży dowolnej odmiany gotuj na maleńkim
ogniu przez 20 minut, odcedź i wystudź)
wymieszaj z 20 kroplami nalewki rumiankowej. Przed użyciem wstrząśnij.
Tonik do cery suchej i normalnej
Weź ½ szklanki naparu rumiankowego (łyżeczkę suszonych kwiatów zalej ½
szklanki wody, po kwadransie odcedź) i ½
szklanki wody różanej. Wymieszaj. Dzięki
kojącym właściwościom obu składników
tonik łagodzi podrażnienia, jest dobrze tolerowany nawet przez wrażliwą cerę.

Krem odżywczy
Weź czubatą łyżeczkę wosku pszczelego, 3 łyżki oliwy z oliwy lub olejku migdałowego oraz 2 łyżeczki mocnego naparu z rumianku (2 łyżeczki stołowe suszonych kwiatów zalej szklanką wrzątku,
po 20 minutach odcedź). Wosk i oliwę rozpuść w małym garnuszku, wstawionym
do rondla z wrzątkiem. Dodaj rumianek
i ubijaj tak długo, aż mieszanina stanie
się pianą. Wtedy wystudź. To doskonały
krem dla cery dojrzałej.
Oliwka
Weź około 5 g suszonych kwiatów rumianku i 100 g oliwy z oliwek. Wsyp rumianek do słoiczka, zalej oliwą, zamknij
i odstaw na 3 tygodnie w ciepłe miejsce.
Potem odcedź mocno wyciskając zioła i przefiltruj przez gazę. Tą pachnącą
oliwką należy smarować skórę chropowatą z lekkimi stanami zapalnymi, łuszczącą się i spękaną. Dobrze jest nią masować obolałe stopy, szorstką skórę na łokciach, nacierać przed myciem suchą skórę głowy, jeśli masz łupież. Mnie zastępowała kiedyś nawet balsam, ale używałam go przed kąpielą. Wcierałam oliwkę w skórę całego ciała i owijałam się
na pół godziny prześcieradłem. Potem –
szybki prysznic. Skóra po takim zabiegu
jest miękka, aksamitna, lśniąca.

szachy

Nadmiar słońca
szkodzi!!!
Choć od dawna już bije się na alarm,
że opalenizna słoneczna może trwale uszkodzić skórę (przedwczesne
zmarszczki, bruzdy, przebarwienia),
moda na opalone ciało nie mija.
Dlatego zanim zaczniemy wylegiwać
się na słońcu, zabezpieczmy się przed
nadmiarem promieni słonecznych stosując odpowiednie kremy, olejki z filtrem
z odpowiednim czynnikiem SPF (Czynnik
Zabezpieczający przed Słońcem), który
należy nakładać wcześniej, przed opalaniem. Kilkanaście minut na słońcu może
się skończyć groźnymi poparzeniami.
Nie zapominajmy o nakryciu głowy, dzięki
któremu możemy uniknąć udaru słonecznego; dotyczy to wszystkich ale w szczególności osób starszych i dzieci.
Jak zatem zapobiegać?
Używaj preparatów z czynnikiem SPF
(Czynnik Zabezpieczający przed Słońcem), nałóż go 30–60 minut przed wyjściem na słonce. Jeśli łatwo ulegasz oparzeniom i trudno się opalasz – stosuj kremy z max SPF 40. Jeśli ulegasz oparzeniom dość często i opalasz się powoli –
SPF 30-20. Jeśli słońce parzy cię rzadko i opalasz się łatwo – SPF 15-18. Jeśli twoja skóra jest oporna na oparzenia
– stosuj SPF 10-6-4.
● nałóż dodatkową warstwę kremu
na nos, policzki, ramiona, kark i usta,
● pamiętaj o ponownym smarowaniu
po wyjściu z wody,
● kontroluj czas – pierwszy kontakt
ze słońcem nie powinien być zbyt długi
(zależy od wrażliwości skóry),
● pamiętaj, że niektóre leki (antydepresyjne, moczopędne i antykoncepcyjne)
wzmagają wrażliwość na słońce,
● unikaj słońca w godzinach między 12
a 14, kiedy słońce grzeje najmocniej,
● ubieraj luźne ubrania w jasnych kolorach, nie zapominaj o nakryciu głowy,
● chroń oczy używając okularów przeciwsłonecznych, ale tych z filtrem, nie przepuszczających promieni ultrafioletowych,
● uzupełniaj płyny w organizmie,
● na plaży chroń się pod parasolem,
● dzieci powinny mieć nakrycie głowy
i zakryte ramiona.
Łatwo powiedzieć, trudniej wykonać.
Ileż to razy po prostu zapomnieliśmy
o tych właśnie radach. Skutek? Czerwona, piekąca, bolesna skóra, nierzadko pokryta bąblami, a do tego dreszcze, bóle
głowy, a nawet nudności i wymioty! Czas
wtedy na łagodzenie skutków własnego
nierozsądku... (dobrze by było skonsultować ten stan z lekarzem).

● nie wychodź na słońce przez kilka
dni – jak długo, to zależy od stopnia oparzenia,
● stosuj lodowe kompresy, potłuczony
lód w ręczniku przykładaj na oparzone
miejsca przez 10 minut, 3–4 razy dziennie przez 2–3 dni,
● weź chłodną kąpiel, która jest mniej
brutalna dla skóry niż prysznic (zmniejszysz obrzęk, ból i swędzenie),
● smaruj delikatnie poparzone miejsca kremami nawilżającymi, 1-procentowym roztworem octu winnego, jogurtem
lub maślanką, kremami z dodatkiem aloesu (stosuj je tylko, gdy nie ma przerwania ciągłości skory),
● poparzona skóra wraca do normy dopiero po 6 miesiącach! – dotknięte nim
miejsca powinny być szczególnie chronione (ubranie lub SPF),
● jeżeli rozerwane bąble uległy zakażeniu i zaczynają ropieć, zgłoś się niezwłocznie do lekarza!
Nie tylko wylegiwanie się na słońcu
spowodować może przykre dolegliwości.
Wysoka temperatura, duża wilgotność powietrza i wysiłek fizyczny, np. mecz tenisowy, intensywny spacer w słońcu, przejażdżka rowerowa itp. sprawić może,
że nagle słabniemy, oblewają nas zimne poty, pojawia się ból głowy, nudności
i dziwne zmęczenie. Pamiętajmy, że przebywając na słońcu od razu nie odczuwany oparzenia czy udaru, ale po południu,
gdy zaczyna się wieczorny chłód. Wówczas widzimy i czujemy, co się stało z naszą skórą.
Udar cieplny jest rezultatem nieudanych prób naszego ciała, które próbuje
zaadaptować się do wysokiej temperatury. Szczególnie predysponowane są osoby cierpiące na cukrzycę i choroby serca, osoby otyłe i przyjmujące leki antyhistaminowe, moczopędne, antydepresyjne i rozszerzające naczynia. Nie wspomnę już o osobach spożywających alkohol na słońcu...
Jeśli jednak udar cieplny stał się naszym udziałem:
● schroń się w pomieszczeniu, najlepiej
klimatyzowanym,
● wypij dużo płynów (musisz uzupełnić
te, które utraciłeś),
● okryj mokrym ręcznikiem głowę, ramiona, nogi i kark (kluczem do walki
z udarem cieplnym jest jak najszybsze
ochłodzenie ciała),
● weź chłodną kąpiel lub zmocz ciało gąbką.
Wszystkim miłośnikom słońca i wody
a w szczególności dzieciom polecam korzystanie z naszej pływalni właśnie w tych
godzinach szczytu upalnego słońca a popołudniami spacery, przejażdżki i rozgrywki sportowe, przy których też można
się nieźle opalić.
Życzę wszystkim czytelnikom BM wspaniałych, słonecznych, udanych i bezpiecznych wakacji.

Witam wszystkich sympatyków królewskiej gry w wakacyjnym wydaniu BM.
Przed nami okres letniego wypoczynku i możliwość upragnionego wyjazdu.
W tym roku grupa najmłodszych szachistów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku postanowiła
udać się na kolonię nad morzem do miejscowości Łazy pt. „Wakacje z szachami
2007”. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej www.wakacje2007.glt.pl
poświęconej tej kolonii. Wszystkim czytelnikom polecam rozwiązanie szachowych zagadek i życzę samych wspaniałych wspomnień z wakacji.
Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe).
Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego
wydania BM
Zad. 1 1 b8W Ka7, Wa8 – mat, zad. 2
f8S, Kh8, Wg8 – mat, zad. 3 Hh1, d5, e:
d – mat zad. 4 e5+, f5, e:f – mat.

Andrzej Mazurkiewicz

25

na ryby
DNI LEŻAJSKA

W zawodach seniorów wystartowało 28 zawodników, z czego 13 złowiło ryby.

Zwycięzca w młodszej kategorii – Łukasz
Mączka

Puchar Przewodniczącego Rady
Miasta zdobył: Maciej Kucharski wynikiem 3325 pkt. Kolejne miejsca zajęli: Paweł Smotryś 1515 pkt., Eugeniusz Smoleń 860 pkt., Wiesław Kozyra 690 pkt.,
Zdzisław Gdula 610 pkt., Jan Gondek 570
pkt., Zbigniew Kryla 325 pkt., Hubert Ciągło 260 pkt., Zygmunt Kwiecieński 205
pkt., Rafał Gorzkiewicz 190 pkt.; Leszek
Flak 185 pkt., Paweł Burek 90 pkt., 13.
Piotr Staroń 70 pkt.
Nagrody w zawodach ufundował Burmistrz Leżajska.
W zawodach dla dzieci i młodzieży
rywalizowało 38 zawodników.
W kategorii 11–14 lat z czternastu zawodników sześciu złowiło ryby. Oto wyniki:
1. Michael Dietvorst 525 pkt., 2. Thomas
Dietvorst 485 pkt., 3. Damian Szarek 150
pkt., 4. Mateusz Mączka 90 pkt., 5. Bartosz
Lipiński 50 pkt., 6. Piotr Krajcarski 40 pkt.
Pozostali uczestnicy zawodów w tej kategorii: Joanna Pęcak, Karolina Kotulska,
Marcin Decowski, Bartłomiej Dąbrowski,
Mikołaj Potoczny, Karolina Kotulska, Szymon Rzepko, Kamil Czyrny.

Zwycięzca w starszej kategorii – Michael
Dietvorst

W kategorii do 10 lat z dwudziestu czterech zawodników dziewięciu złowiło ryby.
Oto wyniki:1. Łukasz Mączka 470 pkt., 2.
Wiwianna Gdula 390 pkt., 3. Filip Karcz
320 pkt., 4. Julia Rzepko 260 pkt., 5. Stopyra Michał 250 pkt., 6. Kacper Potoczny 230 pkt., 7. Marcin Stopyra 170 pkt.,
8. Marta Mączka 90 pkt., 9. Magda Mączka 20 pkt. Pozostali zawodnicy w tej kategorii: Zuzanna Kotulska, Piotr Decowski, Kamil Olechowski. Antonina Krupa,
Weronika Krupa, Zuzanna Kotulska, Michał Krzyżak, Krzysztof Malita, Eryk Góra,
Kamil Dąbrowski, Patryk Brudniak, Dawid Sarzyński, Tobiasz Sarzyński, Robert
Trestka, Karolina Zając.
W obu kategoriach zawodnicy otrzymali puchary od Burmistrza Miasta Leżajska
oraz wędki od Koła Leżajsk nr 18. Wszyscy zawodnicy wybierali nagrody ufundowane przez Burmistrza Leżajska, sposorem zawodów była też Gmina Leżajsk (w
zawodach startowały dzieci z terenu Gmi-
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ny). Zwycięzcy otrzymali też po komplecie książek od Komendanta Powiatowego
Społecznej Straży Rybackiej i firmy Handlowo Usługowej STYL E. Cz. Szpila Leżajsk Rynek 2. Puchary, dyplomy i nagrody w imieniu Burmistrza wręczył Pan Piotr
Urban – Wiceburmistrz Leżajska, który
przez dużą część zawodów dopingował
uczestnikom zawodów. Dziękujemy.

Stanisław „Esox” Mączka

Glinniki – sukcesy i porażki ...

Za porządki na Glinnikach zabieraliśmy
się przez kilka dni. Najpierw 22 marca kolega Ożga porządkował brzegi z zarośli, dwa
dni później usiłowaliśmy coś zrobić, wiało
jednak tak strasznie, że nie dało się pracować na otwartej przestrzeni. W dniach
27–28 marca sprawdzaliśmy rów S-2 i zastawkę kierująca wodę na staw.
W końcu 29 marca odbudowaliśmy pomost i zastawiliśmy szandory na Glinnikach tak, aby „łapać” już wodę. Wkrótce
wpuścimy ryby. W tych pracach na zbiorniku udział brali: Władysław Karcz, Grzegorz Gorzkiewicz, Rafał Gorzkiewicz, Stanisław Mączka, Maria Mączka, Franciszek
Mączka, Zdzisław Gdula, Andrzej Dąbrowski, Leszek Flak, Józef Grela. Rano 30
marca kol. Zbyszek Decowski skierował
wodę z Jagody na staw, rowem S-2.
Niestety, prawdopodobnie w dniach 8,
9 maja podczas opadów deszczu do rowu
S-2 dostało się zanieczyszczenie, które
następnie trafiło do Glinnik. O śnięciu ryb
zawiadomił nas pan Grela. Pojechałem
na Glinniki, następnie sprawdziłem rów S2 (zastawkę na Jagodzie) i kolektor przy
ulicy Słonecznej. Ponieważ od zanieczyszczenia do czasu stwierdzenia jego efektu
w postaci śnięcia ryb minęły 3 dni, możliwość ustalenia źródła zanieczyszczenia jest żadna. Pobraliśmy jednak próbki wody i przekazaliśmy je do analizy, ponieważ przy okazji zbierania ryb stwierdziliśmy dużą ilość martwej ochotki. Świadczy
to o tym, że powodem śnięcia ryb nie były
tylko niekorzystne warunki tlenowe.
Przez trzy lata nic się nie działo, a Glinniki były swoistym bioindykatorem dla jakości wody płynącej rowem S-2. W przypadku poprzedniej podobnej sytuacji (3
lata temu) udało się zapobiec śnięciu
ryb, bo w porę zostało zauważone niebezpieczeństwo. Nasze straty to ponad
850 sztuk (z około 900 wpuszczonych)
zebranych ryb lub tylko ich głów, ponieważ część ryb została zjedzona przez
wydry (ryby były słabsze, więc stały się
łatwym łupem). Pisałem już kiedyś, aby
wędkarze z naszego Koła byli częstymi gośćmi na Glinnikach, w końcu ryby
z tego stawu trafiały później do naszych
wód, gdzie były i są niewątpliwą atrakcją poprzez swoją wielkość i waleczność.
Sam Zarząd Koła nie da rady upilnować
zbiornika.
Nasze straty wyniosły około 1300 zł
za same ryby, trzeba jednak pamiętać,

że poprzednie lata wypracowały kilkanaście tysięcy złotych „zysku” w postaci ryb.
Jak sobie pomyślę, że jesienią moglibyśmy wpuścić do naszych wód 800-900
wymiarowych karpi, to mi trochę szkoda.
Co zrobimy? W lipcu napełnimy zbiornik
i wpuścimy „lipcówkę” czyli wylęg karpia.
Na wiosnę 2008 będzie to kroczek, a jesienią 2008 ryby mogą mieć nawet 0,8 –
1 kg wagi. Będziemy szukać źródeł zanieczyszczenia – może znajdziemy odpowiedzialnych za tę sytuację.
Przeanalizowaliśmy wodę z Glinnik,
w czasie deszczu pobraliśmy próbki wody
z kolektorów burzowych na Jagodzie i rowie S-2. Jakość wody utrzymywała się
w III klasie czystości (jak woda w Sanie),
więc to nie był powód śnięcia na pewno.
Dużym prawdopodobieństwem jest więc
to, że do wody dostała się jakaś substancja chemiczna – wypłukany opryskiwacz
rolniczy, bezmyślnie wylana do deszczówki szkodliwa substancja chemiczna? Nie dowiemy się. Jedno jest pewne
Glinniki stanowią pewnego rodzaju ubezpieczenie, gwarancję jakości wody zrzucanej do Jagody, rowu S-2. Jeśli w stawie
są ryby i nic się złego nie dzieje, wiadomo, że jakość tej wody jest dobra – mamy
gwarancję tego, że Leżajsk opuszcza
woda, która nie jest gorsza od tej w Sanie. Taka pewność warta jest poświęcenia ryb, jak stało się tym razem.
Wszystkich mieszkańców Leżajska,
a szczególnie tych mieszkających nad
Jagodą prosimy o zwracanie uwagi na
to co płynie rzeką. Również pracowników
i pracodawców zakładów pracy, z których
deszczówka prędzej czy później trafia
do Jagody prosimy o nieustanne kontrole i pilnowanie jakości tych zrzutów. Często jest tak, że to głupota i brak rozsądku
zwykłego człowieka „na dole” powoduje
takie sytuacje. Utrzymywanie w ryzach
wskaźników jakości wody i ryby w Glinnikach to gwarancja spokojnego snu i tych,
co odpowiadają za jakość odprowadzanej wody i nas odpowiedzialnych za ryby
w Glinnikach.
Spławikowe Mistrzostwa Koła
Zawody odbyły się 27 maja br. Uczestniczyło w nich 11 zawodników. Spławikowym Mistrzem Koła został kolega Wiesław Kozyra, pierwszym wicemistrzem –
kol. Maciej Kucharski a drugim wicemistrzem kol. Zdzisław Gdula.
Największą rybę zawodów złowił kol.
Marian Nowak.
Ponieważ nowy regulamin zawodów
Koła, Grand Prix Koła budził wiele kontrowersji, zebranie Zarządu Koła podjęło
w dniu 24 maja br. uchwałę o powrocie
do starego regulaminu z małą zmianą,
polegającą na tym, że największa (wagowo) ryba w zawodach będzie honorowana pucharem.

Wodom Cześć !
Stanisław „Esox” Mączka

tajemnice kolekcjonera

Dzieje sztuki medalierskiej
w Polsce
(ciąg dalszy)

Idea upamiętniania wydarzeń za pośrednictwem właśnie medali na pewno nie była obca biskupowi wrocławskiemu Janowi Turzo. Ów krakowianin,
pochodzący z bogatej rodziny patrycjuszowskiej, po studiach na Wszechnicy Jagiellońskiej, gdzie później zresztą pełnił
przez krótki okres czasu godność rektora, przed osiedleniem się we Wrocławiu
bawił przecież we Włoszech. A w ojczyźnie medalierstwa na pewno musiał się zetknąć z tą nową sztuką. Na Śląsku Turzo
zasłynął jako humanista i mecenas sztuki. Posiadał m.in. kolekcję monet, wśród
których niewykluczone, że były przywiezione przez niego z Włoch
Medal wrocławski, o którym pisałem
w poprzednim odcinku pozostał niestety zjawiskiem odosobnionym. Dopiero po kilkunastu latach pojawił się drugi
medal, tym razem w Krakowie. Również
i on upamiętniać miał pewne wydarzenia, teraz jednak w kręgu rodziny królewskiej. Mianowicie Zygmunt I Stary, chcąc
uczcić narodziny swego syna, Zygmunta Augusta, zamówił w roku 1520 niepokaźny na pozór mały medalik w srebrze
ze sceną zwiastowania na awersie. Ma
on już wszelkie cechy renesansu uwidaczniające się w kompozycji obu stron.
Medalik ów, nie sygnowany, przypisuje
się rzeźbiarzowi Giovanniemu Ciniemu
ze Sieny, pracującemu w Polsce wraz

z zespołem innych artystów m.in. przy
dekoracji kaplicy Zygmuntowskiej.
Pierwszym wybitniejszym medalierem
zagranicznym, który odwiedzić miał Polskę, był Hans Schwarz (ur 1492). Przybył on do Królewca w roku 1525 na zaproszenie byłego wielkiego mistrza za-

konu krzyżackiego. Schwarz uświetniać
miał za pośrednictwem swoich prac różne uroczystości organizowane w nowo
kreowanym księstwie. Na okazję ku temu
nie musiał długo czekać. Gdy po złożeniu hołdu królowi polskiemu Albrecht odbył w maju 1525 uroczysty wjazd do swojej stolicy, artysta uwiecznił to medalikiem
z podobizną księcia i odpowiednio ułożonym napisem. Wkrótce jednak artysta wyjechał na dwór kanclerza wielkiego koronnego, wojewody i kasztelana krakowskiego Krzysztofa Szydłowieckiego, a owocem jego krótkiego zapewne pobytu był
medal z profilem kanclerza (1526 r.). Znany jest on już dziś tylko w jednym brązowym okazie w zbiorach leningradzkiego
Ermitażu. Jednocześnie zrobił drugi medal dla Albrechta z okazji zaślubin z Anną
Dorotą księżną duńską. W tymże jeszcze 1526 roku Hans Schwarz towarzyszył Albrechtowi w podróży do Gdańska.
Efektem tego przelotnego kontaktu artysty z monarchą polskim było pięć medali
portretowych. Trzy spośród nich są jednostronne, pozostałe zaś mają rewersy. Popiersie króla pokazane zostało wszędzie
w prawym profilu, w futrze, z łańcuchem
złotego runa, na głowie czepiec a niekiedy diadem.
Reprezentacyjny, okazały charakter
nosi duży medal z portretem królewskim
i napisem władca Zygmunt I król Polski,
ojciec ojczyzny, przedstawiony wiernie
w 60 roku życia, zaś na odwrotnej stronie z tarczami herbowymi Polski, Litwy,
Prus, Rusi oraz Austrii.

Wojciech Wirski

Ciekawostki
kolekcjonerskie

Jeden z najnowszych walorów związanych z pontyfikatem Jana Pa21 czerwca 2007 r. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiewła II wydany
przez Republikę gu monety z serii zabytki kultury materialnej w Polsce „miasto
Wybrzeża Kości średniowieczne w Toruniu” o nominałach:
20 zł wykonana stemplem lustrzanym w srebrze
Słoniowej.
2 zł wykonane stemplem zwykłym w stopie Nordic Gold.

Biuletyn Miejski nr 6–7 (167–168) czerwiec/lipiec 2007. 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 26 czerwca 2007. 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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Święty
doktor Seraficki
Jedną z prostokątnych nisz klatki schodowej Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów wypełnia, ustawiony na cokole, dużych rozmiarów drewniany posąg
niemal w całości złocony, przedstawiający mężczyznę
w stroju kardynalskim.
Dostojnik ukazany jest w pozycji stojącej frontalnie. Jego ramiona z rękami zgiętymi w łokciach symetrycznie opadają ku dołowi. W prawej ręce zgiętej w łokciu trzyma ułożoną horyzontalnie zamkniętą księgę, w lewej dłoni nieco uniesionej ku górze
dzierży berło zwieńczone krzyżem procesyjnym, posiadającym
charakterystyczne dla godności kardynalskiej dwa ramiona.
Do najczytelniejszych atrybutów dostojnika należy kapelusz kardynalski. Spod wydatnego ronda wychodzą dwa sznury z kwastami opadającymi na piersi, uszeregowanymi
w kilku rzędach odpowiadających liczbie piastowanych urzędów. Ramiona i ręce okrywa
długa peleryna z kapturem sięgająca łokci,
zwana mocetem, spięta na piersiach rzędem
rytmicznie rozmieszczonych guzików. Spodnią szatę dostojnika stanowi tunika, której stosunkowo gładką powierzchnię różnicuje dukt
pionowych, lekko łamiących się fałd, biegnących kaskadowo ku dołowi wzdłuż lewego
podudzia. Tunikę na wysokości bioder ujmuje pasek w formie sznura z trzema charakterystycznie, na sposób franciszkański, splecionymi guzami.
Najbardziej czytelnym akcentem posągu
jest twarz zwrócona w stronę widza, okrągła,
pełna ekspresji wypowiedzianej szeroko otwartymi oczami, nad którymi widnieją wysoko
uniesione łuki brwiowe, oraz subtelnie uchylonymi, jakby zamarłymi w bezruchu ustami.
Wzrok dostojnika, podkreślony wyraziście namalowanymi źrenicami z klarownie oddanym błyskiem, wyraża
stan podniecenia wywołanego intensywnymi przeżyciami duchowymi. Posąg przedstawia św. Bonwenturę, franciszkanina,
kardynała i doktora Kościoła, jednego z najwybitniejszych teologów średniowiecza.
Św. Bonawentura Fidanza przyszedł na świat ok. 1218 r.
w Bagnoregio koło Montefalco. Na Chrzcie św. otrzymał imię
Jan. Jego pobożna matka, zatroskana o przeżycie słabowitego
chłopca, złożyła ślub, że jeśli wyzdrowieje, w przyszłości poświęci go na służbą Bożą. Dziecię miano przynieść do św. Franciszka
Serafickiego, który pod wpływem natchnienia miał powiedzieć:
O, buona ventura! (O, szczęśliwe narodziny!). Pierwsze nauki
Jan zdobywał w konwencie franciszkańskim, z którego znane
było jego rodzinne miasteczko. Po ukończeniu szkoły średniej
udał się na uniwersytet do Paryża, gdzie w latach 1242–1243
studiował filozofię. Tam również, mając 25 lat, wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych otrzymując imię Bonawentura. Do 1251 r.
studiował teologię. W tym samym czasie wykładał Pismo Święte
i Sentencje Piotra Lombarda. Z tego okresu pochodzi jego wybitne dzieło o Trójcy Świętej oraz tom rozpraw zawierających
syntezą myśli filozoficznej i teologicznej. Następne lata spędził
w różnych klasztorach franciszkańskich w charakterze wykładowcy. Ze względu imponującą wiedzą, świętość życia i zmysł
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organizacyjny, w 1257 r. został wybrany generałem Zakonu. Miał
wówczas zaledwie 39 lat.
Zakon, któremu zaczął przewodzić, przeżywał wiele trudności
wewnętrznych, związanych z interpretacją wskazań Reguły zakonnej dotyczących ubóstwa. Spór wiodły między sobą dwie zwalczające się frakcje, których jedną tworzyli tak zwani „gorliwi”, czyli
zwolennicy zachowywania wskazań św. Franciszka w ich pierwotnym znaczeniu, drugą stanowili zwolennicy zachowywania Reguły
zakonnej według interpretacji, znoszących niektóre jej obostrzenia. Bonawentura, jako najwyższy Przełożony Zakonu, był zwolennikiem „złotego środka”. Przez roztropne zarządzenia nadał
Minorytom kierunek najwłaściwszy, nie godzący w ich jedność.
Skutecznie i roztropnie rozprawił się także z poglądami wielu zewnętrznych oponentów, nieprzychylnie oceniających liczne przywileje nadawane Zakonowi przez Stolicę Apostolską. Przez szesnaście lat swoich rządów (1257–1273) doprowadził korporację
do niebywałego rozwoju. W 1260 r. ułożył dlań pierwsze konstytucje zawierające wykładnię Reguły św. Franciszka. Rezydował
w Paryżu. Dla wizytowania licznych klasztorów franciszkańskich
odbył podróże do Anglii (1258 i 1265), Flandrii i Holandii (1253),
do Niemiec i Hiszpanii (1264), a także do Włoch (1262–1272).
Ze względu na gorliwość, z jaką troszczył się o dobro swej duchowej rodziny, przez niektórych historyków został nazwany drugim
„Ojcem Zakonu”, zaś bł. Franciszek z Fabriano (zm. 1322) pisał
o nim: „Mąż bardzo wymowny (...) przemawiający bardzo pięknie do kleru i do wiernych, przy którym wszystek język musiał milczeć”.
Wielkim wyróżnieniem dla Bonawentury był
fakt wyniesienia go w 1273 r. przez papieża
Grzegorza X do godności kardynalskiej i powierzenia mu stolicy biskupiej w Albano koło
Rzymu. Gdy posłowie przybyli doń, by urzędowo wręczyć mu stosowne insygnia, zastali
go przy myciu naczyń kuchennych. Odtąd towarzyszył widzialnej głowie Kościoła w podróży do Mugello koło Florencji, a w listopadzie tegoż roku do Lyonu, gdzie wziął na siebie główny ciężar prac przygotowawczych do zwołanego tam soboru powszechnego. Nadmierny
wysiłek włożony w te przedsięwzięcia stał się
powodem rychłej jego śmierci 15 lipca 1274 r.
Papież Sykstus IV w 1482 r. dokonał jego kanonizacji, a w 1588 r. papież Sykstus V ogłosił go doktorem Kościoła.
Wyniesienie na ołtarze oraz zaszczytny tytuł św. Bonawentura zawdzięcza swemu przykładnemu życiu, promieniującemu heroicznością cnót oraz treścią swoich licznych dzieł, takich choćby jak: konstytucje, liczne traktaty
i komentarze teologiczne i czterysta czterdzieści kazań. Wyróżniał się wielkim nabożeństwem do Najświętszej Męki Pańskiej i ku jej czci układał przepiękne poematy. Stworzył własną
szkołę teologiczną. Jako człowiek wielkiej prostoty i świętości
umiał przedziwnie łączyć aktywność publiczną z życiem wewnętrznym. Żył w wielkiej przyjaźni ze św. Tomaszem z Akwinu i ze św. Ludwikiem IX, królem Francji. Jeden z historyków
soboru w Lyonie napisał o nim: „Człowiek wybitnej nauki i wymowy; mąż wielkiej świętości i miłosierdzia; łagodny, pobożny;
Bogu i ludziom miły. Bóg mu udzielił łaski, że kto go raz zobaczył, musiał go pokochać”.
Posag prezentowany w artykule stanowi plastyczne nawiązanie do tych treści. Powstał w pracowni nieznanego rzeźbiarza pod
koniec XIX w. Pierwotnie, obok figur św. Ludwika biskupa Tuluzy, św. Jana Kapistrana i św. Eliasza karmelity, eksponowanych
w obrębie tego samego wnętrza Muzeum, stanowił element bogatego wystroju figuralnego jednej z nastaw ołtarzowych w kościele Ojców Bernardynów w Sokalu. Ślady zniszczeń widoczne
na powierzchni rzeźby przypominają powojenną repatriację ludności ze wschodnich rubieży dawnej Rzeczypospolitej, która posąg uchroniła przed całkowitym zniszczeniem i profanacją.
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