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Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku

W numerze:
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

uhonorowani przez Miasto
rocznica pacyfikacji Leżajska
rozmowa z prof. Janem Burkiem
zdaniem posła Zbigniewa
Rynasiewicza
inwestycje w mieście
program rewitalizacji Leżajska
– lista zadań
Dni Leżajska
jubileusze:
120 lat szkolnictwa zawodowego
25 lat Przedszkola nr 2
20 lat „Iskierki”
o Ogródku Jordanowskim
nowy Zarząd „Pogoni”

Cena: 1,50 zł

Wakacje!!!
Z
taką
ąą rado
radoś
ści
cią
ąą wita
si
Z tak
tak
taką
radości
rado
cią
wita się
się
sięę wakacje,
wakacje,
jak
si
szó
sz
óstki
stki”
”” na
jak się
sięę ma
się
ma same
same „„sz
szóstki
stki”
na
śświadectwie.
wiadectwie.
wiadectwie.
Na
zdję
ęciu
uczniowie…
…
Na zdj
zdj
zdjęciu
ciu uczennice
uczennice ii uczniowie
uczniowie
uczniowie…
…
teraz
już
żż klasy
a”” Szko
Szkoł
ły
teraz ju
ju
już
klasy III
III „„a”
Szkoły
Szko
y
Podstawowej
Le
Podstawowej nr
nr 3
3w
w Leż
Leżajsku.
Leżajsku.
ajsku.

1

•••

dzień za dniem

Jubileuszowa „Iskierka”
W dniach 16 i 18 czerwca 2006 r. w leżajskim MCK odbył się XX
Jubileuszowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej Iskierka 2006. Na
scenie MCK wystąpiło dwudziestu małych artystów uczęszczających do leżajskich przedszkoli.
Uczestnicy koncertów festiwalowych
przygotowywani byli przez kierownika artystycznego festiwalu oraz instruktorów
w sposób profesjonalny, na co złożyły się
konsultacje artystyczne, opracowanie zapisu nutowego, wykonywanych piosenek,
aranżacje piosenek na pięcioosobowy zespół muzyczny a także próby z zespołem.
Trzyosobowe jury w składzie: Katarzyna
Plewniak – wokalistka współpracująca
z Teatrem im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Mieczysław Szarek – dyrektor Szkoły
Muzycznej I st. w Leżajsku, Artur Olchawa – instruktor Towarzystwa Śpiewaczego „Melodia” z Samorządowego Centrum
Kultury w Mielcu przyznało nagrody i wyróżnienia.
Laureatami jubileuszowej Iskierki 2006
zostali: I miejsce Patryk Wiatrowicz (PM
nr 2), II miejsce Alicja Sroka (PM nr 4), III
miejsce Jowita Zygmunt (PZSS).
Grand Prix XX Jubileuszowego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Iskierka
2006” otrzymała Julia Kurasiewicz (PM
nr 2). Dostała ona również nagrodę publiczności.

w ramach programu operacyjnego „Rozwój
inicjatyw lokalnych”.

(it)
Fot. Ryszard Węglarz

Wyróżnienie i nagrodę młodzieżowego jury
otrzymała Justyna Iliasz (PM nr 2). Specjalne wyróżnienia otrzymali też: Kajetan Walawski (PZSS), Weronika Więcław (PM nr
3) i Julia Marglewska (PM nr 4).
W niedzielne popołudnie, tj. 18 czerwca
2006 r.w ramach iskierkowego pikniku na
estradzie przed MCK
odbył się koncert
laureatów, spektakl
teatralny pt.: „Doktor
Dolittle i przyjaciele” w wykonaniu aktorów Studia Małych
Form Teatralnych
„ART.-RE” z Krakowa, były też zabawy
i konkursy dla dzieci,
a gwiazdą wieczoru
była Georgina Tarasiuk.
Tegoroczny festiwal był finansowany
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Uhonorowani przez Miasto
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dzień za dniem

W Leżajsku z inspiracji posła Zbigniewa Rynasiewicza odbył się dwudniowy
(31 maja i 1 czerwca br.) rekonesans po
Ziemi Leżajskiej i okolicy (m.in. w Nowej
Sarzynie i Sieniawie) i wyjazdowa sesja
Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posłowie odwiedzili kilka ważnych
dla tego regionu zakładów pracy związanych z tą ważną branżą gospodarki. Jedno ze spotkań odbyło się w „Hortino” z dyrekcją zakładu i plantatorami surowców.
Posłowie byli zbulwersowani decyzjami,
których konsekwencją stała się zmiana
znaku towarowego firmy. Jednocześnie
wyrazili uznanie dla poczynań „Hortino”
i plantatorów.
Wizytę na Leżajszczyźnie ocenili jako
bardzo owocną. Teraz z autopsji znają sytuację i problemy rolników na tym terenie. Jak powiedział nam poseł Z. Rynasiewicz zwrócili uwagę na to, że „Leżajsk ma
olbrzymi potencjał i odpowiednich ludzi,
którzy troszczą się o zakłady i nowe miejsca pracy, że emanuje stąd bardzo dobra
atmosfera, dzięki czemu udaje się zrealizować wszelkie cenne pomysły”.

– Instalacja tankofermentatorów związana jest z kontynuacją planu modernizacji i jest jednym z zadań inwestycyjnych
realizowanych w browarze w roku 2006
– powiedziała nam Alicja Wołek. – Proces
modernizacji systemu fermentacji piwa zapoczątkowano w browarze w 2003 roku.
Wtedy sprowadzono sześć nowych tankofermentatorów o pojemności 220 000 litrów
każdy. W kolejnym roku postawiono jeszcze cztery zbiorniki o łącznej pojemności
1 600 000 litrów. Cała inwestycja ma na
celu zastąpienie starego typu unitanków
horyzontalnych, nowymi pionowymi, które pozwalają na jeszcze lepszą i pełniejszą kontrolę techniczną i higieniczną nad
procesem produkcji piwa. Służą również
zmniejszeniu zużycia energii, co wpływa
pozytywnie na środowisko.

(bjw)

Lepszy tytoń
10 czerwca br. na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku odbył się wielki piknik rodzinny
zorganizowany przez Philip Morris Polska. Obecni byli szefowie zarządu firmy oraz przedstawiciele jej zakładów
w kraju, z których jeden znajduje się
w Leżajsku.

milion osiemset tysięcy godzin bez wypadku przy pracy.
Przy okazji dowiedzieliśmy się, co w leżajskim zakładzie „święci się” w najbliższym
czasie. W poprzednim numerze „BM” dyrektor Marek Krauze obiecał, że jeśli zapadną konkretne decyzje, nie omieszka nam
o tym powiedzieć. I słowa dotrzymał.
– Mamy trzy i pół miliona dolarów na wymianę głównego urządzenia, które nazywamy sercem linii produkcyjnej, bo ma ono
zasadniczy wpływ na jakość naszych wyrobów, czyli suszarkę – powiedział dyrektor Marek Krauze. – Koszt takiego urządzenia waha się w granicach półtora miliona
dolarów. Poza tym zamierzamy zainwestować w poprawę wizerunku firmy i kondycji istniejącej infrastruktury.
Wymianie ulegnie ogrodzenia zakładu, wykonane zostaną nowe elewacje budynków produkcyjnego i magazynowego.
W zakres robót wpisany jest remontu posadzek i instalacji elektrycznych w budynku magazynowym, wymiana okien, odnowa dróg i placów, a także podniesienie jakości zabezpieczenia przeciwpożarowego.
– W przyszłym roku zaprosimy wiceprezydenta firmy Philip Morris International

(bwl)

Jeszcze lepsze piwo
25 czerwca br. cztery nowe tankofermentatory dotarły do Browaru w Leżajsku, w którym prowadzony jest kolejny etap modernizacji systemu fermentacji piwa.
Każdy z tych zbiorników ma pojemność 400 tysięcy litrów. Przewożone były
na specjalnych lawetach, w związku z ich
transportem na kilka godzin trzeba było
zamknąć drogę krajową 869.

Stadion był pełen ludzi, dorosłych i dzieci. Zwłaszcza tym najmłodszym zapewniono mnóstwo atrakcji.
Rodzinny piknik był okazją do wręczenia na wielkim forum nagrody dla zakładu w Leżajsku, którą mogą się poszczycić
nieliczne zakłady Philip Morris International w świecie. Obecnemu dyrektorowi
leżajskiego zakładu Markowi Krauze oraz
jego poprzednikowi Andrzejowi Koszmidrowi (który teraz pracuje w zakładzie PM
w Krakowie – nastąpiła roszada na stanowiskach) wręczono dyplom i srebrną statuetkę za milion godzin bezpiecznej pracy czyli bez wypadku. Zakład w Leżajsku
otrzyma zapewne wkrótce kolejną, tym razem złotą statuetkę, bo już ma na koncie

ze Szwajcarii, żeby zobaczył, na co wydaliśmy te pieniądze. Potem pewnie nastąpi kolejny krok w rozwoju firmy – dodał
Marek Krauze. – Są pewne scenariusze
przygotowane na następne lata, na razie
powiem tylko tyle, że są one bardzo różowe dla Leżajska. Przerób liści tytoniowych,
może nie tylko krajowych, będzie wzrastał.
W każdym razie na pewno nie jest to ostatnia inwestycja w Leżajsku, to raczej dopiero początek.

(bwl)

Komunikat MZK

W związku z tym, że w Leżajsku
a zwłaszcza w rejonie Siedlanki odczuwane są coraz częściej nieprzyjemne zapachy, uczula się mieszkańców, by zwracali uwagę na incydenty wylewania nieczystości z szamb
czy też zbiorników gnojowicy w miejsca do tego nie przeznaczone, takie
jak: pola, rowy, studzienki kanalizacji miejskiej.
W przypadku zauważenia wymienionych zdarzeń prosimy o pilne
telefoniczne powiadomienie dyspozytorni Wodociągów i Kanalizacji Miejskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Leżajsku znajdującej
się pod numerem tel. 017-242-14-32
(dyżur całodobowy) w celu podjęcia
skutecznej interwencji.

Od lewej: Dominique Voegeli dyrektor
operacyjny Philip Morris Polska, Andrzej Dąbrowski, prezes Zarządu Philip
Morris Polska, Marek Krauze dyrektor
zakładu PM w Leżajsku, Andrzej Koszmider menedżer działu zarządzania infrastrukturą techniczną w zakładzie
PM w Krakowie.
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pamięć historii

Bolesna rocznica

29 maja br. mieszkańcy Leżajska, przedstawiciele samorządów lokalnych, rodziny bohaterów zamordowanych przez hitlerowców podczas pacyfikacji miasta
w 1943 roku, członkowie AK, weterani wojenni, harcerze złożyli hołd patriotom,
którzy oddali życie za wolną Polskę.
Po popołudniowej uroczystej, koncelebrowanej mszy św. w kościele farnym, milczący pochód udał się na miejsce kaźni,
przed pomnik, wystawiony ku czci wydanym i rozstrzelanym 28 maja 1943 roku
za to, że w oczach oprawców byli „bandytami”, bo walczyli o wyzwolenie Ojczyzny.
Ów milczący pochód prowadzili duchowni z proboszczem parafii farnej ks. Ryszardem Królickim i kustoszem Sanktuarium
Matki Bożej Pocieszenia o. Jarosławem Kanią, poczty sztandarowe instytucji i organizacji w mieście, Orkiestra Miejska Straży Pożarnej pod dyrekcją Edwarda Sarzyńskiego. Przed pomnikiem trzymali wartę
harcerze, płonęły znicze. Przedstawiciele
samorządu miasta i powiatu oraz instytucji złożyli wieńce. Do pomnika podchodziły też pojedyncze osoby, składały wiązanki kwiatów, zapalały świece.
Uroczystość rozpoczęły dźwięki naszego
narodowego hymnu, a zakończył „Marsz
I Brygady”. Po długiej chwili głębokiej zadumy zgromadzeni rozeszli się, jak przyszli, w milczeniu.
Podczas tej uroczystości burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz powiedział: – Rokrocznie dzień 28 maja przypomina mieszkańcom Leżajska o olbrzymiej tragedii, jaka
rozegrała się w naszym mieście w 1943
roku. Z rąk hitlerowskich oprawców zginęło 38 mieszkańców Leżajska tylko dlatego,
że działali w konspiracyjnym ruchu oporu
i marzyli o wolnej i niepodległej Polsce. Zapłacili za to najwyższą cenę, pozostawiając w rozpaczy swoich bliskich.
Dodał, iż czas szybko upływa, wykruszają się świadkowie tych tragicznych wydarzeń z 1943 roku.
Wśród tych, którzy boleśnie przeżyli
dzień 28 maja 1943 roku, jest pani Władysława Jedynacka, długoletnia główna księgowa w Urzędzie Miejskim. W trakcie egzekucji zginął jej ojciec Stanisław Gwóźdź,
zasłużony pracownik leżajskiego magistratu. To właśnie głównie jej wspomnienia
i inne materiały źródłowe pozwalają odtworzyć wydarzenia z przed 63 lat.
Pacyfikacja była dziełem jednostek policji i wojska niemieckiego, które miały za
zadanie zrealizować nakreślone cele polityczne, a także zastraszyć i sterroryzować
społeczeństwo polskie. Została ona starannie przemyślana i przygotowana. Akcja pacyfikacyjna została przeprowadzona siłami
około dwóch tysięcy żołnierzy Wehrmachtu oraz jednostek kawalerii i SS żandarme-
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rii ze wszystkich satelickich posterunków
(Rudnika, Sokołowa, Jarosławia, Łańcuta,
Rzeszowa, Przeworska) oraz gestapo (z Jarosławia, Rzeszowa i Przemyśla). Łącznie
w pacyfikacji uczestniczyło około trzech
tysięcy osób.
Akcja rozpoczęła się o w pół do czwartej
nad ranem. Szczególnie wstrząsający przebieg miała na ulicach Podzamcze (obecnie
28 Maja), Wałowej i Ogrodowej. Zaskoczeni ludzie próbowali się skryć, uciec. Oddziały pacyfikacyjne szukały swoich ofiar.
Do uciekających strzelano, ukrytych wyciągano i dołączano do konwoju. Do budynku sądu, gdzie urzędowało dowództwo
akcji, doprowadzono wszystkich - zatrzymanych na podstawie wcześniej sporządzonych list. Byli przesłuchiwani, poddawani torturom. Przed komisją, stwarzającą pozory sądu, odbywało się przesłuchanie. Niektórych wypuszczono, innych
skazano na obóz w Pustkowie, jeszcze innych, wśród nich Rudolfa Jaszowskiego,
na więzienie gestapo w Jarosławiu. Ich rodziny miały jeszcze jakiś cień nadziei, że
może powrócą żywi. Ale rodziny trzydziestu
ośmiu zatrzymanych, których późnym popołudniem wyprowadzono przed budynek
sądu, pogrupowano po trzech, czterech
i powiązano im ręce, domyślały się, co czeka ich najbliższych – mężów, ojców, braci. A kiedy w asyście odkrytych samochodów osobowych z karabinami maszynowymi pognano ich na Podzamcze, zniknęły
wszelkie złudzenia. W dolinie stał pluton
egzekucyjny. Idący na śmierć, w oknach
mijanych domów widzieli znajome twarze,
które wyrażały rozpacz i pożegnanie. Byli
w pełni świadomi tego, co za chwilę się
stanie. Nie płakali, nie błagali o darowanie życia. Wraz z pierwszą salwą rozległ
się okrzyk inwalidy wojennego poruszającego się o lasce mjr. Tadeusza Nizińskiego: „bracia, giniemy za Polskę”.
– Na cokole nagrobka – powiedział T. Trębacz – znajduje się znamienny napis: „oni
polegli, by inni mogli żyć”, którego treść
i przesłanie powinny na zawsze utkwić
w naszej pamięci. Powinniśmy się modlić,
by nigdy więcej nie powtórzył się koszmar
roku 1943, by nikt nie musiał ginąć w walce
o wolność i niepodległość Ojczyzny. Czcząc
pomięć poległych, trzeba mieć świadomość,
że to właśnie takim, jak oni, zawdzięczamy,
że żyjemy w wolnym kraju.

(w.w.)
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zdaniem posła

ZBIGNIEW RYNASIEWICZ
o muzeum w Dworze Starościńskim
Pragnę się podzielić ze wszystkimi pewnym pomysłem na przyszłość Leżajska.
Mam na uwadze wspieranie wszelkim działań związanych z rozwojem kultury i turystyki. Uważam, że mamy pewien problem
z instytucjami kultury na terenie naszego
miasta i powiatu.
Trzeba sobie jasno powiedzieć – szczycimy się klasztorem, bazyliką, organami,
muzeum; ale jest to przede wszystkim
osiągnięcie ojców bernardynów. Muzeum
powstało za – jak mówi ojciec Efrem Obruśnik – najdroższą monetę, bo poprzez
pracę osób, które się w to całym sercem
zaangażowały. Lecz jest to muzeum ściśle
związane z funkcjonowaniem na tym terenie klasztoru i bazyliki, jest to muzeum
całej prowincji ojców bernardynów. I dobrze, że ono jest. Bernardyni dużo zrobili, żeby tę Ziemię Leżajską rozsławić. Oni
starali się żeby odrestaurować bazylikę
i organy, a wszyscy inni ich wspierali. To
jest przede wszystkim ich zasługa i tego
im nikt nie odbierze.
Z kolei my, czyli osoby, które odpowiadają za rozwój tej ziemi, powinniśmy się
do tego dołożyć, bo ta oferta turystyczna,
kulturalna, którą prezentują ojcowie bernardyni przy wsparciu samorządów lokalnych, jest wprawdzie dużym osiągnięciem, ale to jeszcze nie wyczerpuje wszystkich możliwości naszego regionu. W moim
odczuciu Leżajsk powinien być na czołowym miejscu pod względem instytucjonalnej działalności kulturalnej i turystycznej

ten majątek, kiedy byłem starostą, żeby
ten obiekt uratować. Poza tym nie było
innego pomysłu.
Uważam, że trzeba o tym powiedzieć,
żeby zmobilizować samorządy do współpracy. Mamy na tym terenie do czynienia
z wieloma udanymi posunięciami świadczącymi o tym, że samorządy potrafią
z sobą współpracować, ale także z takimi, szczególnie w dziedzinie gospodarki,
gdzie tej współpracy nie było. Przykładem
jest strefa ekonomiczna czy park technologiczny. To normalne, że każdy szef gminy
ma określone racje. Ale trzeba tej współpracy! Gmina, działająca w odosobnieniu,
w oderwaniu od pozostałych, nie ma szans
rozwoju. Tu jest potrzebna wspólna inicjatywa. Dlatego został powołany Związek
Międzygminny Ziemi Leżajskiej. W moim
odczuciu takim polem do wspólnego działania może na początek być kultura i turystyka. I to zaczyna się sprawdzać – jest już
„Włościańskie jadło”, „Konkurs Skrzypków
Ludowych”…
Twierdzę, że w przypadku muzeum ten
obiekt po wyremontowaniu powinien zostać przekazany owemu Związkowi i instytucją, która byłaby założycielem tego
muzeum, powinien być Związek Międzygminny Ziemi Leżajskiej. To powinno być
serce całej Ziemi Leżajskiej, pokazujące
jej dorobek. Jak sfinansować to muzeum?
Na początek gminy powinny się oskładkować, powiedzmy złotówka od mieszkańca.
W ten sposób muzeum na starcie miałoby

kę multimedialną, to nie muszą być gabloty. Świetnym przykładem jest muzeum
Powstania Warszawskiego w Warszawie.
Jest wiele osób, autorytetów, pasjonatów
zainteresowanych przyszłością tej placówki, która z jednej strony powinna pełnić
rolę muzeum, z drugiej – placówki kulturalnej, spełniać też funkcje dydaktyczno-wychowawcze.. To muzeum może naprawdę być jednym z lepszych w kraju, bo
powstaje od podstaw i ma skąd czerpać
wzorce. Ale już musi być ktoś, kto zajmie
się całą jego organizacją. Ci, którzy się na

Rok to za mało czasu
na terenie Podkarpacia. Stąd urodził się
kiedyś pomysł stworzenia muzeum regionalnego, które pokazywałoby dorobek całej Ziemi Leżajskiej. I to muzeum się powoli materializuje. Projekt, który został złożony przez powiat po przejęciu od miasta
Dworu Starościńskiego, jest realizowany.
W całości zostanie przeznaczony na muzeum. Nie ma niebezpieczeństwa zmiany
przeznaczenia tego obiektu, dlatego, że
przy wykorzystywaniu środków unijnych
ZPORR (a głównie za te środki przeprowadzany jest kapitalny remont), obowiązuje
klauzula, iż przez co najmniej 5 lat musi
być on użytkowany zgodnie z zapisem we
wniosku. Pierwszy trudny etap zdobywania środków mamy za sobą. Drugi – kapitalny remont trwa. Wiadomo, że potrwa on
do września, października przyszłego roku.
I teraz powstaje pytanie: co dalej?
Ziemia Leżajska ma historię nie do końca rozpoznaną. Splatały się tu trzy kultury: polska, żydowska, ukraińska. Mówimy:
biblioteka mieści się w budynku Proświty
i to wszystko, o kulturze żydowskiej wiemy, że jest w mieście grób cadyka Elimelecha, a o polskiej kulturze… Gdzie jest uwidoczniona przeszłość mieszkańców Ziemi
Leżajskiej? Turystom mówi się: jedźcie do
klasztoru. Tam zobaczymy przede wszystkim dorobek kultury sakralnej. Miejsca,
w którym byłyby zebrane osiągnięcia tej
ziemi, nie ma. A przecież z pewnością jest
co pokazać. Były próby tworzenia sal wystawowych w szkołach, w różnych miejscowościach, to jednak nigdy nie miało
charakteru muzeum z prawdziwego zdarzenia. Teraz w Dworze Starościńskim
może powstać wspaniałe muzeum regionalne, nowoczesne, na miarę naszych czasów. Ale jest jeden bardzo istotny problem.
To muzeum nie może być własnością jednego samorządu. Powiat dlatego sięgał po

do dyspozycji siedemdziesiąt tysięcy złotych. Obiekt zostanie oddany do użytku jesienią przyszłego roku, a wtedy powinien
już zacząć żyć jako muzeum. Żeby tak mogło się stać, przyszły właściciel tego muzeum musi jak najszybciej powołać jego
dyrektora, organizatora, fachowca w tej
dziedzinie, radę programową. To ogrom
pracy! Trzeba zgrać dwa terminy: oddanie obiektu i zagospodarowanie go. W tym
samym czasie, w którym będą go opuszczać ekipy budowlane, sale powinny wypełnione eksponatami, pokazującymi historię, kulturę, tradycje, obyczaje, dorobek
tej Ziemi. Można wykorzystać już techni-

tym znają, wiedzą, że rok na to, to bardzo mało czasu. Poza tym, i to jest bardzo ważne, wchodzimy w następny okres
budżetowania, jeśli chodzi o środki unijne na lata 2007–2013. Osoba organizująca to muzeum musi dokładnie rozpoznać
programy, pisać projekty i wnioski, dzięki
którym można pozyskać środki na zagospodarowanie go i funkcjonowanie. Przecież nie w tym rzecz, żeby obciążać w nieskończoność budżety gmin. Ktoś nad tym
musi pracować już. Warunkiem powodzenia jest zgoda między samorządami i autentyczna współpraca.

Trwa remont Dworu Starościńskiego. Na zdjęciu wymiana pokrycia dachu jednej
z oficyn.
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wywiad miesiąca

Rozmowa z dr. hab. inż.
JANEM BURKIEM, profesorem
Politechniki Rzeszowskiej
i wicemarszałkiem
województwa podkarpackiego
• Panie profesorze, rozmawiamy
w dniu dla Pana szczególnym. Rada
Miejska nadała Panu bowiem godność
Honorowego Obywatelstwa Miasta Leżajska. Widzę, że jest Pan bardzo wzruszony i szczęśliwy.
• Tak, jestem bardzo szczęśliwy, że w ten
jakże wielce godny sposób Rada Miejska
doceniła moje zaangażowanie w rozwój naszego miasta. Mówię naszego, ponieważ
Leżajsk był, jest i będzie moim najbardziej
ukochanym miastem. Tu przecież się urodziłem, spędziłem w nim najpiękniejsze
lata młodości, a obecnie – pomimo że na
stałe mieszkam w Rzeszowie – co najmniej
raz w tygodniu jestem w Leżajsku. Stąd
też zawsze się czułem jak jego mieszkaniec. Dziś zostałem wpisany jako obywatel honorowy, co jest dla mnie wielkim zaszczytem.
• Rada Miejska wyraziła Panu w ten
sposób swoje podziękowanie za dotychczasowe zaangażowanie na rzecz Leżajska.
• Rzeczywiście, udało nam się wspólnie
z władzami miasta i powiatu wiele dobrego zrobić dla naszego miasta. Można to
naocznie zobaczyć jak wiele inwestycji razem rozpoczęliśmy w Leżajsku. Może przypomnę najważniejsze, a mianowicie: modernizacja drogi Leżajsk – Łańcut (w kwocie 34 mln zł), modernizacja i wyposażenie szpitala w nowoczesne urządzenia diagnostyczne, w tym tomograf komputerowy (w kwocie 3,9 mln zł), rewaloryzacja
Dworu Starościńskiego oraz murów i baszt
klasztoru (w kwocie 9,6 mln zł), mała obwodnica w lesie klasztornym (w kwocie 3
mln zł), infrastruktura wschodniej części
miasta (w kwocie 1,2 mln zł), rozbudowa
Zespołu Szkół Licealnych (w kwocie 2,1
mln zł), budowa basenu (pomoc finansowa w kwocie 1,7 mln zł), budowa ronda na
skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Słowackiego (pomoc w kwocie 200 tys. zł), modernizacja stołówki w Zespole Szkół Technicznych (pomoc w kwocie 300 tys. zł), modernizacja sal dydaktycznych w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (pomoc
w kwocie ok. 200 tys. zł). Poza tym ze środków finansowych Samorządu Województwa miasto corocznie uzyskiwało pomoc
na działalność kulturalną (festiwal muzyki organowej i inne).
• Wiem, że najbardziej Pana cieszy
utworzenie Nauczycielskiego Kolegium
Języków Obcych w Leżajsku.
• Nic dziwnego, jestem przecież profesorem wyższej uczelni i zawsze oświata była
mi bardzo bliska. Mając obecnie duże możliwości decyzyjne, wspólnie z ówczesnym
starostą Zbigniewem Rynasiewiczem podjęliśmy działania, aby uruchomić samodzielną uczelnię w Leżajsku, a mianowicie Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. Organem prowadzącym wszystkie
Kolegia Nauczycielskie jest Urząd Marszałkowski, a ja osobiście nadzoruję ich działalność. Stąd też udało się w stosunkowo krótkim czasie zmaterializować nasze
wspólne działania i powstała szansa na
studia bezpłatne w Leżajsku. Obecnie będzie już trzeci rok naboru i w przyszłym
roku grupa około dwudziestu osób uzyska tytuł licencjacki.
• Pojawiła się szansa na bezpłatne studia w Leżajsku, nie ma Pan jednak obaw
co do ich przyszłości.
• Gdybym powiedział, że nie mam obaw,
skłamałbym. Zdaję sobie sprawę, że dopiero wykonaliśmy pierwszy krok i większość
prac organizacyjnych jest przed nami. Na
jednej z sesji Rady Powiatu powiedziałem
wyraźnie, że z mojej strony zrobię wszyst-
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ko, abyśmy w Leżajsku mieli bardzo dobre
Kolegium. Zresztą nie wyobrażam sobie,
jak moglibyśmy zmarnować taką szansę.
Młodzież naszego powiatu ma możliwość
uczyć się bezpłatnie na miejscu w Leżajsku i uzyskać po 3 latach dyplom licencjata, upoważniający do nauczania języka
w każdej szkole. Chciałbym wyraźnie podkreślić, że ma szansę a nie pewność. Jeżeli studenci nie będą pracować systematycznie, to przekonają się, że studia skończą bardzo szybko. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej w wymaganiach, a wręcz odwrotnie. Chcemy, aby Kolegium miało dobrą markę taką, jaką mają obecne Kolegia
w Rzeszowie i Przemyślu. Jest to możliwe, ponieważ mamy opiekę naukową Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1 października Kolegium przeprowadza się do nowej siedziby w Zespole Szkół Licealnych. Obiekty dydaktyczne będą świetnie wyposażone. Jeszcze
w tym roku na ten cel zostanie przeznaczonych około 250 tysięcy złotych. Wierzę, że

Jan Burek

• Jeszcze nie podjąłem żadnej decyzji,
ale poważnie się zastanawiam, czy dalej
kandydować. Ja praktycznie nie mam własnego życia osobistego. Oczywiście bardzo
mnie cieszy, że są konkretne efekty mojej
pracy w Samorządzie Województwa, także dla naszego miasta. Z drugiej strony
gdy sobie pomyślę, jak duże będą dostępne środki finansowe z Unii Europejskiej
na lata 2007–2013 na inwestycje w naszym województwie (około 8 miliardów złotych), to żal mi zostawiać pracę w Samorządzie Województwa. Moglibyśmy razem
jeszcze tak wiele zrobić dla naszej Ziemi
Leżajskiej. Będą to prawie dziesięciokrotnie większe środki finansowe od tych, które były dostępne w latach 2004–2006. Stare przysłowie mówi, że nieobecni nie mają
racji. Jak nie będziemy mieć naszych radnych w Sejmiku Województwa, to możemy
na tym wiele stracić, ponieważ taka szansa może już się nie powtórzyć. A jest jeszcze tak wiele do zrobienia w zakresie inwestycji. Myślę tu głównie o inwestycjach
w strefie ekonomicznej. Dzielnica przemysłowa naszego miasta musi powtórnie
ożyć i dać pracę naszym dzieciom. Inaczej
uciekną za granicę i Leżajsk będzie powolnie umierał. Jako profesor, który kształci
naszych inżynierów, obserwuję to zjawisko
z wielkim bólem. Wielu moich absolwentów, także z Leżajska, zamiast pracować
w kraju, musi szukać pracy za granicą.
To jest wyzwanie dla nas, abyśmy wreszcie dostrzegli ten dramat naszej młodzieży i zorganizowali rynek pracy w mieście.
Kto będzie pracował na nasze renty i emerytury, jak oni wyjadą.
• Panie profesorze, jeszcze ma Pan
czas na emeryturę w swojej pracy samorządowej. Znam Pana od wielu lat i nie
wyobrażam sobie, że nie będzie Pan coś
załatwiał, organizował itd. To nie leży
w Pana charakterze.
• Coś w tym jest. Zawsze mnie ciągnęło
do ludzi. Nie potrafię żyć tylko dla siebie.
Byłem przecież radnym miasta Rzeszowa,
jestem już drugą kadencję radnym w Sej-

Rodowód zobowiązuje
wszystkim nam bardzo zależy, aby Leżajsk
miał swoją szkołę wyższą na stałe.
• Wróćmy jeszcze na chwilę do spraw
inwestycji, które – jak wiem – rozpoczęły się z Pańską pomocą w naszym
powiecie.
• Na noworocznej sesji Rady Miejskiej
wspomniałem, że udało się pozyskać ze
środków Unii Europejskiej ponad 60 milionów złotych pomocy na inwestycje w powiecie leżajskim. Z większych inwestycji
oprócz wymienionych powyżej, które są
realizowane na terenie Leżajska, chciałbym wymienić także: budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Sarzynie (w kwocie 17,9 mln zł), budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Kuryłówka (w kwocie 3,7
mln zł), przebudowę pięciu dróg powiatowych (w kwocie 9 mln zł), rozbudowę Zespołu Szkół w Wierzawicach (w kwocie 2
mln zł), rozbudowę Domu Kultury w Wierzawicach (w kwocie 500 tys. zł), wymianę dachu na kościele w Grodzisku Dolnym
(w kwocie 700 tys. zł). Nie są to ostatnie
projekty, które uzyskały dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej. Myślę, że
w niedługim czasie będę miał dla mieszkańców Leżajska jeszcze kilka pomyślnych informacji o dalszych inwestycjach.
Nie chcę jednak wyprzedzać faktów, aby
nie zapeszyć. Chcę do końca kadencji Samorządu Województwa być jak najbardziej
użytecznym dla naszego miasta i całej Ziemi Leżajskiej.
• Nie zamierza chyba Pan rezygnować
z dalszego kandydowania do Sejmiku
Województwa?

miku Województwa, mam jeszcze choć
bardzo w ograniczonym czasie wykłady
ze studentami, mam również kilkunastu
dyplomantów i doktorantów. Lubię bardzo
bezpośredni kontakt z tymi młodymi ludźmi. Oni mi chyba dodają energii i sił a także świeżego spojrzenia na rzeczywistość.
W samym Leżajsku mam już kilkunastu
wychowanków, którzy wykonywali u mnie
pracę dyplomową. Myślę, że mnie dobrze
wspominają, choć ponoć należę do bardzo
wymagających. W tym miejscu chciałbym
również wspomnieć, że wielce sobie cenię
współpracę z przewodniczącym Rady Miejskiej mgr. Mieczysławem Sroką, notabene
moim nauczycielem w Zespole Szkół Technicznych, a także burmistrzem mgr. inż.
Tadeuszem Trębaczem. Bez ich pomocy
na pewno nie byłoby tych osiągnięć. Zawsze też z wielką przyjemnością spotykam
się na sesjach z radnymi Rady Miejskiej.
Chciałbym Wam szanowni państwo radni serdecznie podziękować za życzliwość
i uhonorowanie mnie obywatelstwem Miasta Leżajska. To zobowiązuje mnie do jeszcze większej pracy na rzecz rozwoju naszego miasta.
• Jeszcze raz gratuluję Panu tego
pięknego wyróżnienia i dziękuję za rozmowę.
• Dziękuję również i za pośrednictwem
Biuletynu Miejskiego przekazuję także najserdeczniejsze pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców mojego ukochanego Leżajska.

Rozmawiała
Anna Makselon
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jubileusz

120 lat szkolnictwa zawodowego w Leżajsku

Spotkanie pokoleń
Obchody jubileuszu 120-lecia szkolnictwa zawodowego w Leżajsku trwały trzy dni, od piątku do niedzieli. Na spotkanie pokoleń przybyli absolwenci i nauczyciele z różnych zakątków Ziemi i z różnych instytucji –
świeckich i duchownych, młodsi, starsi i najstarsi. Wszyscy ze wzruszeniem i łzą w oku wspominali swe szczenięce lata w szkole, która przez
czas ich dorastania a i starzenia się zmieniła nie tylko lokum, ale i wizerunek.
Oficjalna uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się w sobotę, 10 czerwca br., pochodem przez miasto do bazyliki wszystkich, którzy chcieli uczcić tę wielką rocznicę, prowadzonym przez niezawodną Orkiestrę Miejską pod dyrekcją Edwarda Sarzyńskiego i poczty sztandarowe szkoły.
Koncelebrowanej mszy św. z udziałem
kustosza Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia o. Jarosława Kani i proboszcza parafii farnej ks. Ryszarda Królickiego oraz
duchownych, wśród których byli też absolwenci tej szkoły (m. in. ks. Stanisław Czerwonka), przewodniczył Kanclerz Kurii Metropolitarnej w Przemyślu ks. Bartłomiej
Rajnowski. W homilii przypomniał dzieje
tworzenia się, trwania i rozwoju szkolnictwa zawodowego w Leżajsku.
W dalszej części uroczystości po odsłonięciu tablicy pamiątkowej wszyscy zebrali się w hali widowiskowo-sportowej,
obiekcie, z którego kilka pokoleń absolwentów nie miało możliwości korzystać.
Chór klasztorny „Emaus” (który ostatnio
śpiewał w Kalwarii Zebrzydowskiej podczas wizyty papieża Benedykta XVI w Polsce) zaintonował „Jeszcze Polska nie zginęła”, po czym dyrektor szkoły Mieczysław
Sroka nawiązując do historii tej placówki
w mieście, wspominał swych poprzedników i ich dokonania, wybitnych absolwentów, a także różne smutne i wesołe przypadki szkolnego życia. Potem składano
gratulacje. Złożyli je: poseł Zbigniew Rynasiewicz, członek Zarządu Województwa
Podkarpackiego (absolwent szkoły) prof.
Jan Burek, burmistrz Leżajska Tadeusz
Trębacz, starosta Władysław Kozikowski,
dyrektorzy szkół, absolwenci. Wspominano stare, dobre czasy w szkole, nauczycieli, wychowawców, wręczano kwiaty.
Burmistrz Tadeusz Trębacz (absolwent
innej szkoły, nie związany z nią tak sentymentalnie) w swym wystąpieniu położył

nacisk na powiązania szkoły z istniejącymi, rozwijającymi się i powstającymi w Leżajsku zakładami przemysłowymi. Zwrócił
uwagę na fakt, iż w mieście funkcjonuje
zakład produkujący odzież, poszukujący
wykwalifikowanych kadr, sugerując stworzenie w Zespole Szkół Technicznych nowego kierunku nauczania.
Drugą część oficjalnej uroczystości
wypełnił koncert, przygotowany przez
uczniów tej szkoły. Okazuje się, że
w uczniach, przygotowujących się do wykonywania twardego, konkretnego zawo-

du stolarza, murarza, elektromechanika,
elektryka, montera urządzeń elektronicznych, operatora obrabiarek skrawających,
sprzedawcy, mechanika samochodowego,
ślusarza, spawacza, kucharza i kilku innych, drzemią też talenty estradowe – recytatorskie, taneczne, muzyczne wokalne.
Dali popis swych umiejętności i nagrodzeni zostali wielkimi brawami.
Z kolei wielki popis swych umiejętności
– tym razem zawodowych – dały uczennice kierunku gastronomicznego oraz pracownice szkolnej kuchni, serwując przygotowany dla gościu obiad.
Popołudnie w szkole nie miało już charakteru oficjalnej uroczystości. Było to

prawdziwe spotkanie pokoleń. Koledzy ze
szkolnej ławy opowiadali sobie nawzajem
swoje dzieje, uczniowie witali się ze swymi
wychowawcami i nauczycielami, wspominali swoje szkolne wybryki i ekscesy, i te,
za które ponieśli, i te, które uszły im na
sucho. Zawsze jednak na koniec dziękowali swym pedagogom za to, że w pewnej
mierze dzięki nim „wyrośli na ludzi”.
Na okoliczność jubileuszu Zespołu Szkół
Technicznych im. Tadeusza Kościuszki
w Leżajsku wybity został pamiątkowy medal i licząca prawie sześćset stron książka
- zawierająca historię 120 lat szkolnictwa
zawodowego w tym mieście, wspomnienia
ludzi z nią związanych, bogato ilustrowana
zdjęciami z przeszłości a także i teraźniejszości, podająca nazwiska absolwentów,
nauczycieli, pracowników administracji,
poszczególnych roczników maturalnych kompendium wiedzy o życiu szkoły w latach 1886–2006.

(bwl)

Dyrektorzy tej szkoły:
Roman Szczupak (1935–1969),
Roman Riszka (1969–1972),
Władysław Rusiecki (1972–1984),
Marcin Socha (1984–1992),
Mieczyław Sroka
(1992 do chwili obecnej).
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gospodarka

Inwestycje w mieście
Nie tylko mieszkańcom Leżajska dała się trochę ostatnio we znaki przebudowa ulicy Rzeszowskiej (drogi wojewódzkiej) i budowa ronda u styku ulic Mickiewicza i Słowackiego (dróg krajowej i wojewódzkiej). Jednostronny ruch i sygnalizacja świetlna uniemożliwiały płynny ruch pojazdów. Momentami tworzyły się uliczne korki. Kierowcy nerwowo wpatrywali się w światła, kiedy wreszcie na zielonym będą mogli wyruszyć
w dalszą drogę. Większość zmotoryzowanych mieszkańców Leżajska korzystała z objazdu ulicy Mickiewicza, wybierając – jako trasę dotarcia do
Rynku – ulice św. Jana z Dukli i Sandomierską, omijając w ten sposób
korek tworzący się na ulicy Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ulicą Słowackiego. Niecierpliwi z natury złorzeczyli, jakby nie zdawali sobie sprawy z tego, że tak to już – coś za coś. A co powinni powiedzieć ci mieszkańcy, którzy przez wiele dni z powodu budowy ronda w tej części miasta, nie mieli żadnych szans wjechania na swoje posesje?

Rondo

Mówi kierownik budowy drogi Leżajsk–
–Łańcut Stanisław Babiś: – Na ulicy Rzeszowskiej od ronda do wiaduktu zerwana
została istniejąca nawierzchnia oraz podbudowa na głębokość 60 centymetrów. Teraz następuje wypełnienie podsypką żwirowo-piaskową, tłuczniem, a na to pójdą trzy
warstwy asfaltu. Wykonaliśmy już krawęż-

Dróg Wojewódzkich głównym inwestorem
tego ronda. Miasto na tym etapie nie dołożyło do tej inwestycji ani złotówki. Poniosło koszty wcześniej na wykupienie gruntu
pod tę budowę. (Co do fontanny – jak mędrcy mawiali: co się odwlecze, to nie uciecze; może można będzie ją usytuować na
przykład w Rynku?).

Ulica Rzeszowska

Lada dzień, może jeszcze przed ukazaniem się tego numeru BM, ulica Mickiewicza zostanie odkorkowana, oddane do
użytku rondo i ruch pojazdów będzie płynny. Będzie bezpieczniej i już w godzinach
szczytu policjanci z drogówki nie będą musieli kierować ruchem u styku ulic Mickiewicza i Słowackiego, a jadące tą drogą do
dzielnicy przemysłowej tiry nie będą zajeżdżać przeciwległego pasa ruchu.
Budowa ronda dobiega końca. Pierwotnie zakończenie jego budowy planowano na 5 czerwca br. Niestety, długotrwała zima w tym roku pokrzyżowała plany
wszystkim drogowcom – i tym, którzy odpowiedzialni byli za odśnieżanie, i tym,
którzy mieli remontować czy budować.
Leżajskie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów, które buduje już drugie rondo
w mieście, weszło na plac budowy najszybciej jak tylko pozwoliła na to aura. Prace
trwały w zawrotnym tempie, na dwie zmiany, także nocami. I także w upalne dni.
W lipcu ekipa budowlana opuści to miejsce na dobre. Wkrótce nie będziemy pamiętać ani o tym, że kiepsko się w tej części miasta jeździło, ani jak wcześniej wyglądało to skrzyżowanie.
Jest pewna innowacja. W pierwotnej
wersji na środku ronda miała być podświetlana fontanna. Niestety, nie będzie jej.
Na usytuowanie jej w takim miejscu nie
zezwalają przepisy o bezpieczeństwie ruchu drogowym. Istnieją obawy, że mogłaby ona swym widokiem rozpraszać uwagę
kierowców, nagły powiew wiatru mógłby
nagle skierować strumień wody na szyby
samochodów… Dość, że jej w tym miejscu
nie będzie. Zdecydowała o tym Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która jest wespół z Podkarpackim Zarządem
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Gruntownie przebudowana i otoczona
chodnikami ulica Rzeszowska ma być oddana do użytku w połowie października br.
Inwestorem jest Podkarpacki Zarząd Dróg
Wojewódzkich, a wykonawcą – „Skanska”
Oddział Budownictwa Drogowego w Rzeszowie. To droga wojewódzka łącząca Leżajsk z Łańcutem. Zaczyna się w Leżajsku
od ronda w Rynku a kończy w Łańcucie,

prowadzi do drogi krajowej A-4. Od dość
dawna narzekaliśmy na fatalną, dziurawą nawierzchnię ulicy Rzeszowskiej, na
brak chodników, na niemal wchodzący
w nią narożnikiem jeden z domów. Jesienią, jeszcze tego roku, nie będziemy już
mieli na co narzekać.

niki i chodniki. W drugim odcinku – mniej
więcej od cmentarza w kierunku Łańcuta
– droga została odsunięta o około 3 metry
od budynku, który stał tuż przy krawędzi jezdni. Żeby zapewnić jej odpowiednią
szerokość, trzeba było zasypać istniejący wąwóz i na tym miejscu wybudować ją
od nowa. Następstwem była konieczność
przedłużenia wiaduktu o około 16 metrów
w okolicy styku ulic Moniuszki i Rzeszowskiej. Równocześnie budowana jest droga dojazdowa do pól. Zostały też zrobione dwie zatoki autobusowe. Przy okazji
tych prac zostało przeniesione oświetlenie uliczne, przebudowana kanalizacja
deszczowa i teletechnika. Droga budowana jest pod ciągłym ruchem, wprowadzony został tak zwany ruch wahadłowy. Jest
systematycznie przesuwany jeden pas ruchu z sygnalizacją świetlną. Nie było możliwości wyznaczenia dobrego objazdu dla
samochodów ciężarowych, drogi miejskie
nie są przystosowane przyjęcia transportu
ciężkiego. Mimo tych wielkich utrudnień,
i prace, i ruch przebiegają sprawnie. Cały
ten odcinek, to wraz z drogami łącznikowymi do Grodziska i Brzózy Królewskiej
wynosi 30 kilometrów. Zaczęliśmy prace
w październiku zeszłego roku. Zaawansowanie prac obliczamy na ponad 50 procent. Mamy ambitny, ale wykonalny plan
– termin oddania tej drogi do użytku – 15
października tego roku.

Ulica Burmistrzów
Zawilskich

To także inwestycja realizowana w ramach ZPORR ze środków Unii Europejskiej. Ulica Podolszyny zmieniła się już
nie do poznania. Stary mostek został zastąpiony nowym, wybudowano przepust
skrzynkowy nad rowem melioracyjnym,
dobiega końca układanie chodników.
Prace w tej okolicy trwają od ubiegłego
roku; powstają nowe chodniki, nowe nawierzchnie asfaltowe także w sąsiednich
uliczkach.

Ulica Braci Śniadeckich
Tu trwają prace przy wymianie krawężników i położeniem nowej nawierzchni
na całej ulicy. Zakończenie większości tej
inwestycji przewidziano na koniec lipca.
A Spółdzielnia Mieszkaniowa wzięła się rączo za ocieplanie dwóch bloków mieszkalnych przy tej ulicy.

Ulica Leśna

Kolektor burzowy od dawna dawał się
we znaki mieszkańcom tej ulicy. Przy gwałtownych opadach stary rurociąg nie był
w stanie sprawnie odprowadzić nadmiaru wody, która zalewała okoliczne działki.
Ostatnio stary kolektor wymieniony został na nowy, betonowy o większej średnicy i problem zniknie. Po tej stronie ulicy, gdzie czynione były wykopy pod kolektor, położony zostanie nowy chodnik. Inwestycja ta realizowana była w dużej mierze ze środków unijnych i budżetu Państwa w ramach ZPORR. Miasto poniosło
40 procent kosztów.

To droga, która prowadzi od szpitala do
osiedla służby zdrowia, przyłączonego –
w wyniku korekty granic – do Leżajska.
Wcześniej mieszkańcy tego osiedla przez
wiele lat na próżno dopominali się o zrobienie tej drogi. W nowych warunkach administracyjnych doczekali się jej budowy.
Nowy chodnik położono też przy części
ulicy Kopernika.

Mieszkania socjalne
W budynku przy ulicy Mickiewicza 114
od kilku miesięcy trwa kapitalny remont.
Wymienione zostały okna, trwają prace adaptacyjne wewnątrz. Kiedyś w tym
obiekcie mieściła się szkoła. Wkrótce zamieszkają w nim cztery rodziny.

Ulice Klonowa, Akacjowa
i Wierzbowa
Rozpoczęły się już prace związane z przedłużeniem ulicy Leśnej. Wykonana została tam kanalizacja deszczowa, a obecnie
trwają tam roboty drogowe oraz przebudowa urządzeń energetycznych. Droga ta
– dotąd dziurawa i pokryta żużlem – będzie
mieć nawierzchnię asfaltową. A w przyszłości także chodniki.

W tej części miasta trwają prace przy
budowie trzech ulic: Klonowej, Akacjowej i Wierzbowej. Zostaną one wyposażone w kanalizację deszczową, oświetlenie i jednostronny chodnik. Roboty wciąż
trwają. Ale widać już rezultaty. Ulica Klonowa ma już nową nawierzchnię asfaltową oraz jednostronny chodnik. Ta inwestycja również realizowana jest przy poważnym wsparciu ze środków unijnych.
Miasto na budowę ulic Klonowej, Akacjowej i Wierzbowej poniesie tylko piętnaście
procent kosztów.

Ulica Podolszyny

Parking
przy ulicy Skłodowskiej
W wyniku porozumienia miasta ze Spółdzielnią Mieszkaniową budowany jest parking przy ulicy M. Curie-Skłodowskiej. Do
niedawna samochody mieszkańców okolicznych bloków parkowane były na szerokich trawnikach, wygniatały w nich koleiny. Wyglądało to niechlujnie. Teraz będzie dla nich odpowiednie miejsce. Zieleni, a raczej wątpliwej urody trawników
ubędzie niewiele. Wzdłuż bloków pozostanie jeszcze szeroki pas do zagospodarowania zielenią. Oby tylko ktoś wreszcie
o nią zadbał.

Leżajsk w ciągu ostatnich trzech lat bardzo poprawił swój wizerunek. Nie było niemal dnia ani godziny, by nie trwały w różnych częściach miasta roboty drogowe.
Odnowiona została główna ulica Mickiewicza, wiele bocznych, mniejszych uliczek
miejskich doczekało się nawierzchni z asfaltu lub z betonowej kostki, powstało kilka parkingów, budowane są nowe ulice
zwłaszcza we wschodniej części miasta, ale
nie tylko. Położono kilometry rur wodociągowych i kanalizacyjnych. Nadal budowane są nowe ulice i drogi. Wkrótce oddane
zostanie drugie rondo, a od jesieni mało
kto będzie chciał już jeździć do Rzeszowa
przez Sokołów, gdy droga przez Łańcut nabierze nowego wymiaru i wyglądu.
Znamienne jest to, że większość tych
inwestycji w mieście finansowana jest
w znacznej mierze przez Unię Europejską. Składane przez miasto wnioski o unijne dofinansowanie, zyskują akceptację.
Dzięki temu z budżetu miasta nie trzeba wykładać „astronomicznych” kwot na
nowe drogi i ulice. Jest to efekt aktywności władz miejskich i odpowiedzialnych za
tę sferę gospodarki pracowników Urzędu
Miejskiego w Leżajsku.

Tekst i zdjęcia
Barbara Woś-Lisiecka
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• • • perspektywy
Co ma być zrewitalizowane
O idei tworzenia programu rewitalizacji oraz przystąpieniu Miasta do
opracowania szczegółowego programu pisaliśmy już w poprzednich wydaniach „Biuletynu Miejskiego”. W tym przedstawiamy Państwu zadania inwestycyjne zakwalifikowane do realizacji przez szerokie gremium
tworzące ów program.
Wstępne prace rozpoczęły się pod koniec
ubiegłego roku. Najpierw burmistrz Tadeusz Trębacz powołał pięcioosobowy zespół
roboczy pod przewodnictwem zastępcy Daniela Zająca, później Rada Miejska podjęła decyzję o przystąpieniu do opracowania tego programu. W kręgu zainteresowania znalazły się obszary miejskie, które
z biegiem lat uległy zaniedbaniu i wymagają podjęcia kompleksowej odnowy w sferze zarówno urbanistycznej jak i społeczno-gospodarczej. Chodzi o to, by obszary
miejskim zdegradowanym społecznie, ekonomicznie i środowiskowo doprowadzić do
ponownego ożywienia. Co istotne, na re-

alizację projektów, zapisanych w tym programie, miasto uzyskać ma dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.
Lokalny Program Rewitalizacji miasta
Leżajska powstał przy pomocy ekspertów firmy konsultingowej „Kantor Polska”
sp. z o.o. z Warszawy, którą sfinansowało Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Dzięki tej współpracy przygotowanie programu odbywało się w iście zawrotnym tempie. Szczegółowy harmonogram prac zakładał ich zakończenie do 30 czerwca br.
I tak się też stało.
Stworzyły go trzy zespoły robocze: zespół
ds. technicznych i przestrzenno-środowi-

skowych, zespół ds. społecznych i zespół
ds. gospodarczych. Zespół horyzontalny,
składający się z partnerów społecznych,
w którego skład wchodzą przedstawiciele organizacji, przedsiębiorstw, instytucji,
parafii, starostwa, policji, straży pożarnej
oceniał i analizował przygotowane materiały z punktu widzenia nie tylko potrzeb
miasta, ale i własnych, zgłaszając swoje
propozycje i sugestie.
Program, który poddany zostanie teraz
pod uwagę radnych, ma być realizowany w dwóch etapach – pierwszy w latach
2007–2009, drugi – w latach 2010–2013.
W przedstawionej informacji przewidywane koszty poszczególnych inwestycji podane są w nawiasach. Nie wszystkie udało się już wyliczyć, dotyczą one inwestycji
planowanych w drugim etapie czyli w latach 2010–2013. Jeśli uda się program
ten zrealizować w całości, władze miasta
będą miały kolejny powód do chwały. Leżajsk będzie miastem zadbanym pod każdym względem. Korzyści odniosą przede
wszystkim jego mieszkańcy.

A oto lista zadań inwestycyjnych przewidzianych w Lokalnym
Programie Rewitalizacji miasta Leżajska:
W sferze gospodarczej:
● Wsparcie doradcze dla sektora MSP
w ramach Punktu Konsultacyjnego; bezpłatne informacje dla przedsiębiorców (60
tys. zł), ● Dofinansowanie działalności gospodarczej w sektorze MSP poprzez Fundusz Pożyczkowy (4040 tys. zł), ● Wsparcie tworzenia nowych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy w ramach Projektu Promocja Przedsiębiorczości dla osób zakładających działalność gospodarczą (930
tys. zł), ● Inicjowanie współpracy środowiska przedsiębiorców poprzez organizowanie Forum przedsiębiorców (9 tys.
zł), ● Program szkoleń dotyczący rozwoju przedsiębiorców i pracowników (90 000
tys. zł), ● Wzrost jakości obsługi klientów
przez Urząd Miejski w Leżajsku poprzez
e-urząd (550 tys. zł), ● Uruchomienie i administrowanie elektroniczną bazą danych
o firmach (10 tys. zł), ● Uruchomienie i administrowanie elektroniczną bazą danych
o firmach, lokalach, budynkach i gruntach przeznaczonych na działalność gospodarczą oraz o ofercie dla inwestorów
(10 tys. zł).

W sferze społecznej:
● Utworzenie i prowadzenie Centrum Integracji Społecznej (324 tys. zł), ● Uruchomienie i prowadzenie Klubu Pracy (27,9
tys. zł), ● Program świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych (322 tys. zł),
● Organizacja otwartych imprez okolicznościowych dla osób zagrożonych wykluczeniem (15 tys. zł), ● Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych; teren rewitalizowany (95,4
tys. zł), ● Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej (158,1 tys. zł), ● Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (13,5
tys. zł), ● Utworzenie i prowadzenie Parafialnego Centrum Młodzieży (50 tys. zł), ●
Przeprowadzenie badań wśród młodzieży
szkolnej: – diagnoza problemów z używaniem i dostępnością narkotyków, diagnoza
problemów z używaniem alkoholu (6 tys.
zł), ● Cykliczna pomoc materialna – zadanie własne MOPS, koszty zatrudnienia
oraz zasiłki (2184 tys. zł), ● Pomoc poza-
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materialna w formie pracy socjalnej. Podejmowanie działań do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem – zadania własne
MOPS; koszt 2 pracowników (167 tys. zł),
● Pomoc w zakresie ograniczania występowania zjawiska głodu i niedożywienia,
dożywianie: dzieci w przedszkolach, szkołach, dożywianie dorosłych; zadanie własne MOPS (621 tys. zł), ● Pomoc rzeczowa
w formie żywności z UE w ramach programu PAED; dostawy 1 raz na miesiąc ok.
5 ton żywności (336,4 tys. zł), ● Program
rozwoju turystyki wykorzystującej wielokulturowe dziedzictwo „Szlak Chasydzki”
(55 tys. zł), ● Program edukacyjny „Przywróćmy Pamięć” (8 tys. zł).

W sferze
techniczno-przestrzennej:
● Przebudowa ulic Górna, Studzienna
– część, Krótka, Piekarska, Plac Targowy,
Targowa, Rynek wraz z chodnikami (550
tys. zł), ● Budowa parkingu przy ul. Górnej i przebudowa parkingu na Placu Targowym (250 tys. zł), ● Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Górnej i Rynek (102
tys. zł), ●Przebudowa sieci wodociągowej
w ulicach Rynek, Górna, Dolna (41 tys. zł),
● Rewaloryzacja zabytkowego cmentarza
żydowskiego i przebudowa drogi dojazdowej (80 tys. zł), ● Uruchomienie systemu
monitoringu Rynku i okolic oraz Ogródka Jordanowskiego (110 tys. zł), ● Renowacja zabytkowej plebanii Parafii Farnej
w Leżajsku (1048 tys. zł), ● Przebudowa
budynków dla potrzeb zaplecza gospodarczego Oddziału Caritas w Leżajsku przy ul.
Jarosławskiej 4 z remontem zabytkowego
muru i ogrodzeń (... zł), ● Rewaloryzacja
Kościoła Farnego p.w. Św. Trójcy w Leżajsku (550 tys. zł), ● Renowacja obiektów
Kościoła Filialnego p.w. Jezusa Miłosiernego (... zł), ● Przebudowa obiektów przykościelnych na Parafialne Centrum Młodzieżowe przy Parafii Farnej (25 tys. zł), ●
Rewaloryzacja wieży przykościelnej Parafii Farnej z adaptacją górnego poziomu na
punkt widokowy (... zł), ● Remont zabytkowego muru Kościoła Farnego (... zł), ●
Przebudowa obiektu Przedszkola Miejskie-

go nr 2 przy ul. Mickiewicza 27 (80 tys.
zł), ● Budowa łącznika pomiędzy budynkiem głównym a salą gimnastyczną przy
Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku, ul.
Grunwaldzka (... zł) ● Remont ogrodzenia
i chodników przy Szkole Podstawowej nr
1 (... zł) ● Przebudowa ul. Spokojnej wraz
z odwodnieniem i oświetleniem (... zł), ●
Budowa parkingu przy ul. Mickiewicza 16
(za „Domem Książki”) – działka nr 1034/4
(84 tys. zł), ● Przebudowa Targowiska przy
ul. Sikorskiego (... zł), ● Zagospodarowanie wąwozu w obrębie działki nr 1040/6
(za „Domem Książki”) wraz z budową kanalizacji deszczowej (... zł) ● Przebudowa
ulic Żwirki i Wigury, Blacharska, Garncarska i Pl. Jaszowskiego wraz z odwodnieniem (200 tys. zł), ● Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Żwirki i Wigury,
Plac Jaszowskiego, Blacharskiej i Garncarskiej oraz sieci wodociągowej przy ul.
Żwirki i Wigury (110 tys. zł), ● Remont elewacji budynków przy ul. Rynek nr 6, 8,
22, Piekarska 1, Rzeszowska 4 i pokrycia
dachowego budynków przy ul. Mickiewicza 2, 8, 10, Rynek 11 Rzeszowska 4 (120
tys. zł), ● Remont dachu zabytkowego ratusza i nadbudowa piętra nad oficyną (400
tys. zł), ● Remont budynku biblioteki miejskiej przy ul. Jarosławskiej 1 (... zł), ● Modernizacja Ogródka Jordanowskiego (100
tys. zł), ● Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej „Projekt rewaloryzacji rynku
i jego okolic” (30 tys. zł), ● Przebudowa sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia przy ul. Górnej, Dolnej i Studziennej
(470 tys. zł), ● Adaptacja pomieszczeń na
siedzibę świetlicy socjoterapeutycznej (...
zł), ● Adaptacja obiektów na mieszkania
chronione (... zł), ● Adaptacja obiektów na
mieszkania socjalne (... zł), ● Rozbudowa
i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Mickiewicza 65 (3
200 tys. zł), ● Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy budynkach wielorodzinnych przy ul. Staszica nr
1, 3 i 5 (57,00), • Przebudowa budynków
wielorodzinnych przy ul. Staszica nr 1, 3
i 5 (elewacje wraz z termomodernizacją,
pokrycia dachowe, docieplenie stropodachów) wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia (150 tys. zł).

Uwaga: Na lata 2010–2013 koszty
planowanych inwestycji jeszcze nie są
określone (kropki w nawiasach).
● Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie budynków
wielorodzinnych przy ul. Mickiewicza nr
53, 55, 57, 63, Kopernika nr 4 i nr 6 (...
zł), ● Przebudowa ul Kopernika i Kołłątaja
(105 tys. zł), ● Rozbudowa parkingów na
terenie osiedla wielorodzinnego ul. Skłodowskiej nr 3, 5, Br. Śniadeckich 4, Kopernika 1, 2, 3, 7, 9, Kołłątaja 3, Staszica
8, Mickiewicza 57 (1180 tys. zł), ● Przebudowa chodników przy ul. Skłodowskiej
nr 1, 3, 5, 7, 9, Kopernika 3, 6, Kołłątaja
6, 10 (350 tys. zł), ● Termomodernizacja
budynków wielorodzinnych – wymiana wewnętrznej instalacji co. w budynkach przy
ul. Kopernika nr 1, 2, 3, 4, 6 (2000 tys.
zł), ● Termomodernizacja budynków wielorodzinnych – ocieplenie ścian zewnętrznych budynków przy ul. Skłodowskiej nr
1, 3, 5, 7, 9 i Mickiewicza 57 (1795 tys.
zł), ● Rozbudowa parku osiedlowego przy
ul. Kopernika (200 tys. zł), ● Zagospodarowanie terenu po spalonym przedszkolu
przy ul. Kopernika 13 wraz z otoczeniem;
w tym koncepcja zagospodarowania terenu i opracowanie MPZP, (100 tys. zł), ●
Termomodernizacja budynku gimnazjum;
wymiana stolarki, docieplenie, elewacja
(360 tys. zł), ● Budowa sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz z zagospodarowaniem terenu (1100 tys. zł),
● Budowa kompleksu boisk przy gimnazjum przy ul. Skłodowskiej (... zł), ● Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (... zł), ● Docieplenie i elewacja
budynków Przedszkoli nr 3 i nr 4 (... zł), ●
Remont budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Mickiewicza 31
(200 tys. zł), ● Zmiana funkcji terenu obecnego targowiska przy ul. Skłodowskiej (...
zł), ● Przebudowa dojazdu do budynków
wielorodzinnych przy ul. Kołłątaja nr 6 i nr
1a (... zł), ● Przebudowa placu manewrowego przy budynku Komendy Powiatowej
Straży Pożarnej wraz z drogą awaryjnego
wyjazdu do ul. Mickiewicza (250 tys. zł),
● Przebudowa zbiornika przeciwpożarowego znajdującego się na terenie KP PSP
(30 tys. zł), ● Adaptacja pomieszczeń dla
Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego (40 tys. zł), ● Adaptacja terenu
po byłej stacji paliw na placu KP PSP (20
tys. zł), ● Modernizacja ogrodzenia i oświetlenia terenu KP PSP (45 tys. zł), ● Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie budynków wielorodzinnych przy ul. Mickiewicza 60, 62, 64 (112
tys. zł), ● Przebudowa budynków wielorodzinnych Mickiewicza 60, 62, 64; elewacje
wraz z termomodernizacją, wymiana stolarki, remont pokrycia dachowego, docieplenie stropodachów (150 tys. zł), ● Przebudowa chodników i parkingu przy budynkach wielorodzinnych przy ulicy Mickiewicza 60, 62, 64 (46 tys. zł), ● Budowa
sieci ciepłowniczej do budynków Mickiewicza 60, 62, 64 oraz instalacji centralnego ogrzewania (... zł), ● Remont budynku
dworca PKP, zagospodarowanie otoczenia
Placu Dworcowego, budowa miejsc parkingowych itp. – część działki 6/7 (300 tys.
zł), ● Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu rampy kolejowej; od dworca PKP do ul. Wyspiańskiego (10 tys. zł), ●
Budowa infrastruktury technicznej w okolicach dworca PKP, sklepu „Pod Kasztanami” i na rampie kolejowej część działki
6/7 (100 tys. zł), ● Remont i konserwacja
kapliczki przy ul. Mickiewicza 74; obok
wjazdu do budynku GS (20 tys. zł), ● Likwidacja stacji trafo ZOR I w bloku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 62; wykonanie zasilania kablowego pomiędzy sklepem

„Orzech” a złączem wolnostojącym przy
bloku Mickiewicza 62 oraz pomiędzy stacją trafo Leżajsk WSS a złączem kablowym blok Mickiewicza 64 (25 tys. zł), ● Zagospodarowanie i powiększenie parkingu
przy ul. Leśnej (240 tys. zł), ● Renowacja
murów obronnych klasztoru OO. Bernardynów (1400 tys. zł), ● Remont więźby dachowej bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów (200 tys. zł), ● Modernizacja ścieżki
turystycznej przy klasztorze OO. Bernardynów i do kalwarii klasztornej (80 tys. zł),
● Modernizacja Placu Mariackiego i Placu
Jana Pawła II (540 tys. zł), ● Przebudowa
budynków klasztornych na ośrodek duszpasterski i obsługi pielgrzymów (400 tys.
zł), ● Uruchomienie systemu monitoringu
w rejonie klasztoru i skrzyżowania ul. T.
Michałka i Mickiewicza (50 tys. zł), ● Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie
klasztoru OO. Bernardynów (73 tys. zł), ●
Rozbudowa miejsc parkingowych przy ul.
Leśnej i ul. Broniewskiego (300 tys. zł), ●
Budowa i przebudowa chodników przy ulicach Leśna, Popiełuszki, Broniewskiego,
11 Listopada i łączniku ul. Wyspiańskiego i Klasztornej (310 tys. zł), ● Wykonanie
termoizolacji i elewacji Budynku Głównego Szpitala Powiatowego p.w. Matki Bożej Pocieszenia, Przychodni Specjalistycznej i budynków towarzyszących (1731 tys.
zł), ● Wymiana dachu w budynku kuchni-pralni Szpitala Powiatowego p.w. Matki
Bożej Pocieszenia (150 tys. zł), ● Wymiana
stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej
Szpitala Powiatowego p.w. Matki Bożej Pocieszenia (1477,7 tys. zł), ● Budowa Pawilonu Operacyjnego Szpitala Powiatowego
p.w. Matki Bożej Pocieszenia (25 000 tys.
zł), ● Budowa kanalizacji deszczowej oraz
odwodnienia parkingów i placów Szpitala
Powiatowego p.w. Matki Bożej Pocieszenia (60,23 tys. zł), ● Przebudowa instalacji oświetlenia dla budowanych parkingów
i dojazdów Szpitala Powiatowego p.w. Matki Bożej Pocieszenia (24 tys. zł), ● Budowa
funkcjonalnego dojazdu do szpitala dla karetek, parkingów i układu komunikacyjnego w otoczeniu budynku głównego szpitala, budynku psychiatrii oraz budynku
administracyjnego Szpitala Powiatowego
p.w. Matki Bożej Pocieszenia (484,61 tys.
zł), ● Przebudowa kanalizacji sanitarnej
w rejonie oczyszczalni szpitalnej Szpitala
Powiatowego p.w. Matki Bożej Pocieszenia (10 tys. zł), ● Wymiana przestarzałego
wyposażenia medycznego Szpitala Powiatowego p.w. Matki Bożej Pocieszenia (5800
tys. zł), ● Wykonanie ogrodzenia od strony
głównego wejścia do przychodni specjalistycznej Szpitala Powiatowego p.w. Matki Bożej Pocieszenia (20 tys. zł), ● Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego
p.w. Matki Bożej Pocieszenia do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, jakim powinny odpowiadać
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki
zdrowotnej (30 620 tys. zł), ● Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie budynków
wielorodzinnych przy ul. Broniewskiego
nr 1, 3, 5 (... zł), ● Remont budynków wielorodzinnych przy ul. Broniewskiego nr 1,
3, 5 – elewacje wraz z termomodernizacją;
wymiana stolarki, docieplenie stropodachów, remont pokrycia dachowego (... zł),
● Budowa parkingów i nawierzchni chodników przy budynkach wielorodzinnych
ul. Broniewskiego nr 1, 3, 5 (50 tys. zł), ●
Modernizacja placu zabaw i terenów zielonych przy ul. Wyspiańskiego (100 tys.
zł), ● Rzeczka „Jagoda” – przykrycie części potoku od strony dawnego stawu (...
zł), ● Przebudowa budynku z adaptacją
pomieszczeń na Centrum Integracji Społecznej i Klub Pracy (145 tys. zł).

Unijne pieniądze
w mieście
Zgodnie z przewidywaniami, w dniu
24 marca br. została podpisana kolejna,
druga umowa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Leżajsk o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
i budżetu państwa, tym razem w zakresie projektu „Zwiększenie atrakcyjności
gospodarczej i inwestycyjnej wschodniej części miasta Leżajsk”.
Jest to infrastrukturalny, środowiskowy
projekt inwestycyjny, realizowany od 2004
roku. Obejmuje on pięć zadań, z których
cztery pierwsze zostały już sfinalizowane.
Zakończenie ostatniego, piątego zadania
zaplanowane zostało na 30 czerwca br.,
co pozwoli na zakończenie realizacji projektu do końca I półrocza.
Aktualna wartość projektu, zgodnie z zawartym aneksem z dnia 9 maja 2006 r. wynosi 1 140 824 złotych. Podpisana umowa
przewiduje współfinansowanie w wysokości 50 proc. wartości wydatków kwalifikowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 533 122 zł i 10
proc. dofinansowania z budżetu państwa
w wysokości 106 624 zł.

Zadania tworzące projekt to: 1. Budowa
sieci wodociągowej przy ul. 28 Maja, Gen.
Sikorskiego, Nizinna, Błonie, Burmistrzów
Zawilskich, Św. Jadwigi – Królowej, Kpt.
Kuczka, 2. Budowa sieci wodociągowej
przy ul. Lipy i Podzwierzyniec, 3. Budowa
kanalizacji sanitarnej przy ul. Siedlanka,
Słoneczna i Zielona, 4. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sanowa i Spółdzielcza, 5. Budowa kolektora burzowego przy
ul. Burmistrzów Zawilskich.
W wyniku realizacji tych zadań powstało 10,98 km sieci wodociągowej, 2,50 km
sieci kanalizacji sanitarnej oraz zostanie
wykonane 0,97 km sieci kanalizacji deszczowej.
Przyczyni się to do znacznego podniesienia atrakcyjności objętych projektem terenów oraz wpłynie korzystnie na poprawę
warunków środowiska naturalnego na tym
obszarze. Projekt był współfinansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego
Programu Rozwoju Regionalnego.

Tadeusz Ulman
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spotkania

27 maja br. w Leżajsku gościła grupa kombatantów, żołnierzy Armii generała
Andersa, którzy przybyli do nas z Wielkiej Brytanii – kraju, do którego rzucił ich
los po zakończeniu II wojny światowej. Uczestnicy spotkania: Jan Badowski, George Kempik, Marian Duke, Stanisław Koszmar, Maria Polaszek (córka gen. Sulika),
Tadeusz Tomasiewicz, ppłk Wiesław Jan Walerowicz. Opiekunowie grupy: mjr Andrzej Nykiel, ppłk Paweł Łuczkowski.
Mieliśmy szczęście spotkać się z nimi na krótkiej rozmowie w Miejskiej Bibliotece
Publicznej.

Po śladach przeszłości
● W jakich jednostkach Panowie służyli, pod czyimi rozkazami?
● W piechocie, w V dywizji gen. Sulika,
a początkowo w III Dywizji Karpackiej,
z której nadwyżki stanowe skierowano do
innych jednostek, np. do gen. Maczka.
● Gdzie trafiliście do wojsk Andersa?
● Na terenie Związku Radzieckiego, po
układzie Sikorski – Majski, z różnych stron
przybywali do miejsc werbunkowych polscy żołnierze. Stamtąd dostaliśmy się do
Persji (dziś Iran), gdzie przeszliśmy intensywne szkolenia. Zmniejszono wówczas
skład II korpusu, otrzymaliśmy umundurowanie z Wielkiej Brytanii.
● Mówi się często o tysiącach Polaków, cywilów, których uratowano
z ZSRR ewakuując wraz z wojskiem na
bliski Wschód. Czy z waszymi jednostkami także wyjechali cywile?

● Dlaczego nie zdecydowaliście się na
powrót do kraju?
● Jak każdy polski żołnierz stanęliśmy
przed dylematem – co dalej? Wielu z nas
wyjechało do Kanady, USA, Australii, Argentyny, niektórzy ożenili się z Włoszkami
i tam zostali, a my ruszyliśmy do Anglii.
Trzeba jednak zaznaczyć, iż wśród żołnierzy istniał taki przesąd, żeby cały oddział
nie podróżował razem a to z tego powodu,
że w razie zatonięcia statku, katastrofy kolejowej itp. łatwiej można było odtworzyć
jednostkę na bazie tych ocalałych. Przed
powrotem do Polski powstrzymywały nas
głównie wiadomości o losach tych, którzy
zdecydowali się na powrót do kraju.
● Czy trudno było dostosować się do
nowych warunków życia?
● W Wielkiej Brytanii utworzono dla nas
Korpus Przysposobienia, w ramach którego można było ukończyć specjalistyczne

Finał projektu
Konferencja podsumowująca realizację projektu „Od sąsiedztwa do przyjaźni: Leżajsk – Nowojaworowsk” odbyła
się 13 maja 2006 roku w Pałacu Kultury „Kristal” w Nowojaworowsku – mieście partnerskim na Ukrainie.
Podczas spotkania partnerów i przedstawicieli placówek kulturalno-oświatowych zostały omówione zrealizowane etapy projektu i wskazane możliwości dalszej współpracy. Na zakończenie konferencji odbył się koncert, który był lustrzanym odbiciem koncertu w Leżajsku. Realizatorzy projektu pragnęli w ten sposób
przybliżyć społeczności Nowojaworowska
wszystkie przedsięwzięcia podjętei zrealizowane w projekcie. W holu Pałacu Kultury „Kristal” można było obejrzeć wystawę fotograficzną, przedstawiającą działania zrealizowane w ramach projektu oraz
pokonkursową wystawę plastyczną i fotograficzną. Leżajskie Miejskie Centrum
Kultury w Leżajsku realizuje już kolejny
projekt, w który zaangażowana jest także
strona ukraińska.
Projekt „Od sąsiedztwa do przyjaźni:
Leżajsk – Nowojaworowsk”, współfinansowany ze środków pochodzących z Unii
Europejskiej, realizowany był w ramach
Funduszu Małych Projektów Euroregionalnych Narodowego Programu dla Polski PHARE 2003 zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
w Rzeszowie na zlecenie Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej
PHARE w Warszawie.
„Niniejszy dokument powstał przy
wsparciu finansowym Unii Europejskiej.
Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Miejskie
Centrum Kultury w Leżajsku i w żadnym razie nie może być ona utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej.”

Sylwia Skoczyńska
Małgorzata Kisielewicz

Lekcja patriotyzmu
na Kresach

Fot. Marian Matkowski
● Tak, było to kilka tysięcy osób, głównie dzieci – sierot, które wywieziono później do sierocińców w Kenii, Ugandzie, Indiach, Meksyku, czy Nowej Zelandii.
● Jaka była wasza dalsza droga do Europy?
● Z Iranu trafiliśmy do Palestyny, gdzie
odwiedziliśmy święte miejsca, następnie
do Egiptu i wreszcie do Włoch. Tam podlegaliśmy dowództwu II Armii Brytyjskiej,
lecz oczywiście zachowaliśmy polskie stopnie i mundury. We Włoszech nasze oddziały brały udział w ciężkich walkach, w tym
w zdobyciu Monte Cassino, następnie kontynuowały marsz na północ współdziałając z V Armią Amerykańską. Bardzo ważne
było w tym okresie zdobycie Ankony, portu, przez który drogą morską można było
przesyłać niezbędne dostawy dla wojska.
● Jak duże straty ponosiły wasze jednostki w tych walkach?
● W każdym oddziale byli jacyś zranieni,
zaginieni czy zmarli. My straciliśmy około tysiąca ludzi.
● Gdzie zastał was koniec wojny?
● Oczywiście na terenie Włoch, gdzie
wielu z nas zostało jeszcze przez rok, prowadząc okupację kraju.
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kursy np. zegarmistrzowski, cukierniczy
itp. Ciągle jednak brakowało dobrej pracy, także dla tych dobrze wykształconych
i znających język angielski. Próbowaliśmy
jednak zorganizować się jako dość spora
grupa narodowościowa. Powstawały organizacje kombatanckie, polskie parafie i domy parafialne, Polski Ośrodek Kulturalno-Społeczny, Biblioteka Sikorskiego. Podróże po świecie umożliwiały nam paszporty
ONZ, gdyż polskiego obywatelstwa byliśmy pozbawieni.
● Jak Panowie postrzegają współczesną Polskę? Jaki jest jej obraz w Waszych oczach?
● Już kilkakrotnie po przemianach, jakie zaszły w Ojczyźnie, byliśmy tutaj i za
każdym razem widzimy postęp, wszystko
się zmienia, jest coraz lepiej.
● Czy o taką Polskę walczyliście nie
szczędząc swojej krwi?
● Walczyliśmy o Polskę wolną i taka jest
w naszym odczuciu od kilkunastu lat.

Rozmawiali:
Iwona Tofilska
Marian Matkowski
Andrzej Tofilski

Rocznica uchwalenia Konstytucji
3 Maja to dla nas wszystkich święto.
W jaki sposób wielkie narodowe rocznice przeżywają Polacy, żyjący poza granicami Ojczyzny, przekonała się reprezentacja Zespołu Szkół Technicznych
w Leżajsku.
Na zaproszenie Teresy Teterycz, prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi
Mościckiej a jednocześnie dyrektor polskiej Szkoły Średniej nr 3 w Mościskach
na Ukrainie, Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” pod opieką Czesława Zawieruckiego, Jana Brzuzana, Władysława Staronia i Krystyny Giży wziął udział
w obchodach tego święta przez Polaków,
mieszkających na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej.
W słoneczny dzień, 30 kwietnia br., młodzież w pięknych polskich strojach ludowych przemaszerowała ulicami Mościsk
w uroczystej paradzie w rytm marsza wygrywanego przez kapelę zespołu, a następnie wzięła udział w mszy św. odprawionej
w naszym języku w polskim kościele. Później uczestnicy uroczystości wzięli udział
w okolicznościowej akademii w Domu Kultury. Po wysłuchaniu hymnów Ukrainy
i Polski, okoliczności uchwalenia Konstytucji, projekty jej reform i cele przybliżono zebranym w okolicznościowym referacie. Część artystyczną akademii wypełnił
występ „Ziemi Leżajskiej”. W repertuarze
zespołu wokalnego była piosenka w języku ukraińskim, która spotkała się z bardzo serdecznym przyjęciem.

(jg)
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informator urzędowy
SPRAWOZDANIE
z XXXIV sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku

2 czerwca 2006 r. odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Leżajsku. Miała ona szczególny charakter ze względu na część uroczystą związaną z obchodami Dni Leżajska.
W pierwszej części Rada podejmowała
uchwały, a trzy z nich dotyczyły nadania
honorowego obywatelstwa miasta Leżajska i odznaki honorowej „Zasłużony dla
miasta Leżajska”.
Za zasługi dla naszego miasta Honorowe
Obywatelstwo otrzymali: Jan Burek, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego i Zbigniew Rynasiewicz, poseł na Sejm
RP. Zostali oni wpisani do Księgi Honorowych Obywateli Miasta Leżajska.

podjętej w 2005 r. roku został przedłużony na kolejny rok tj. od 1 lipca 2006 r. do
30 czerwca 2007 r.
● uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/291/06 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r. –
spełniając wymogi RIO Rada wprowadziła zmianę w uchwale podjętej w kwietniu
br., kiedy to o 300 tys. zł został zmniejszony deficyt. Zmiana dotyczyła ustalenia
limitu zobowiązań na rok 2006 w kwocie
2 700 000 zł w tym na pokrycie deficytu
przejściowego – 700 000 zł, finansowanie
planowanego deficytu – 392 308 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 607 692 zł.

W drugiej części sesji nastąpiło uroczyste wręczenie nadanych przez Radę tytułów Honorowego Obywatelstwa Miasta Leżajska i honorowych odznak „Zasłużony
dla miasta Leżajska”. Najpierw Zbigniew
Rynasiewicz i Jan Burek odebrali z rąk
Przewodniczącego Rady Mieczysława Sroki i Burmistrza Tadeusza Trębacza nadane im honorowe tytuły. Potem Przewodniczący Rady i Burmistrz wręczyli honorowe odznaki „Zasłużony dla miasta Leżajska”. Odznakę dla Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku odebrali Mieczysław
Sroka i Wojciech Tokarz wraz z życzeniami
dla Dyrekcji i Rady Pedagogicznej dalszych
sukcesów w kształceniu młodzieży.
Po wystąpieniach honorowych gości
i zrobieniu pamiątkowego zdjęcia radni
i honorowi goście udali się przed Ratusz,
gdzie odbyło się uroczyste otwarcie obchodów Dni Leżajska 2006 i wręczenie młodzieży kluczy do bram miasta.

C. Turosz

Honorowy Obywatel Miasta Leżajska
Jan Burek.
Honorową odznakę „Zasłużony dla miasta Leżajska” Rada Miejska nadała 17 osobom i jednej instytucji.
W dziedzinie oświata i kultura odznakę otrzymali: Wiesław FETER, Maria HOROSZKO, Mieczysław PIENIĄŻEK, Tadeusz RAJNOWSKI, Edward SARZYŃSKI,
Mieczysław SZAREK, Wojciech TOKARZ,
Czesław ZAWIERUCKI, Ryszard ZEMŁA.
W dziedzinie administracja: Jan DEC,
Leszek GDULA, Jan HAMMER, Andrzej
MARUSZAK, Eugeniusz MAZUR, Antoni
PAROBEK, Piotr URBAN.
W dziedzinie przemysł: Marian CISEK.
Jako instytucja odznakę tę otrzymał ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU w związku z jubileuszem 120-lecia
szkolnictwa zawodowego w Leżajsku, którego szkoła ta jest spadkobiercą.
Ponadto na sesji tej Rada podjęła uchwały w następujących sprawach:
● uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/237/05 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Leżajsk
– na wniosek Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku Rada utrzymała ceny za wodę i ścieki, takie same jak
w ub. roku. Czas obowiązywania uchwały

wi Dróg dwie działki stanowiące własność
Miasta (wąwóz przy ul. Rzeszowskiej) pod
budowę chodnika do ul. Moniuszki, po
prawej stronie. W zamian Zarząd Dróg
nieodpłatnie wybuduje chodnik przy ul.
Sanowej.
Po dyskusji Rada przychyliła się do stanowiska wypracowanego przez powołaną
przez Burmistrza Komisję do rozpatrzenia
propozycji zagospodarowania terenu po
spalonym przedszkolu i podjęła uchwałę
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po spalonym przedszkolu
oraz przyległego terenu Spółdzielni Mieszkaniowej (ogród osiedlowy i boisko wraz
z dojazdami).

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta
Leżajska
Honorowy Obywatel Miasta Leżajska
Zbigniew Rynasiewicz.
● uchwała w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie miasta na 2006 r. –
w związku z przekształceniem zakładu budżetowego MOSiR w jednostkę budżetową
z dniem 1 lipca br., ulega zmianie sposób
finansowania tej jednostki. Wszystkie dochody, jakie wypracuje MOSiR, będą musiały być odprowadzone na dochody budżetu miejskiego, a po stronie wydatków
budżetowych odbywać się będzie finansowanie kosztów tego zakładu. W związku
z tym Rada wprowadziła korektę do budżetu, polegającą na przekazaniu na wydatki
budżetowe pozostałej kwoty dotacji, która
na 2006 r. wynosiła 540 tys. zł.
● uchwała w sprawie wyrażenia zgody
na dokonanie darowizny własności nieruchomości na rzecz Województwa Podkarpackiego – w ramach modernizacji ul.
Rzeszowskiej Rada postanowiła nieodpłatnie przekazać Podkarpackiemu Zarządo-

Zawiadamiam, że z okazji złotych godów małżeńskich (50-lecia związku małżeńskiego), Prezydent RP przyznaje medale za
„Długoletnie pożycie małżeńskie”.
Wszystkie pary małżeńskie,
które w bieżącym roku obchodzą
lub obchodziły 50-lecie pożycia
małżeńskiego i wyrażają chęć,
aby medal ten został im nadany, uprzejmie proszę o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Leżajsku, ul. Rynek 1.
Zgłoszenia prosimy dokonać
osobiście, przedkładając następujące dokumenty:
• dowody osobiste obydwojga
małżonków,
• odpis skrócony aktu małżeństwa w przypadku zawarcia
związku małżeńskiego poza
miastem.

13

•••

spotkania

Dni Leżajska 2006
W tym roku Dni Leżajska odbywały się w dniach 2–4
czerwca i zapowiadały się niezwykle ciekawie, bowiem
program był bardzo różnorodny i skierowany do wszystkich grup wiekowych mieszkańców naszego miasta.
Impreza rozpoczęła się w piątek rano,
2 czerwca br. w MCK w Leżajsku inscenizacją wybranych utworów Jana Brzechwy
w wykonaniu uczniów Gimnazjum Miejskiego. Widzami były dzieci z leżajskich
przedszkoli.
W samo południe u drzwi ratusza stanęła młodzież pod wodza króla Jagiełły
i królowej Jadwigi. Ten moment poprzedziła parada przebierańców prowadzona przez Orkiestrę pod dyrekcją Edwarda Sarzyńskiego. Para królewska zajechała bryczką.
„Król Jagiełło” wygłosił mowę, po czym
burmistrz Tadeusz Trębacz i przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Sroka
przekazali uroczyście leżajskiej młodzieży
symboliczne klucze do bram miasta.
Przez cały dzień na stadionie MOSiR oraz
w budynku MCK odbywały się liczne imprezy. Były występy zespołów MCK, koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia a także kapel ludowych.
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Wieczorem zainaugurowany został XV
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.
W sobotę, 3 czerwca, największe emocje wzbudził koncert znanego zespołu muzycznego Kangur oraz muzycznej gwiazdy
całej imprezy Kasi Klich. Ten dzień tradycyjnie zakończył pokaz sztucznych ogni.
W niedzielę pogoda niestety nie dopisała, toteż część zaplanowanych na ten
dzień atrakcji organizatorzy byli zmuszeni odwołać.
Obchodom Dni Leżajska tradycyjnie towarzyszyły imprezy sportowe, w których
uczestniczyli nie tylko mieszkańcy naszego miasta.
Święto miasta to dni szczególne dla całej społeczności, to okazja do zabawy, spotkań towarzyskich, do zawierania znajomości i zacieśniania łączących nas więzów. Tak było i tym razem, chociaż pogoda psuła nam szyki.
Zdjęcia: W. Padowski,
R. Węglarz, A. Kuźma

(kat)

Goście z Ukrainy

W obchodach Dni Leżajska uczestniczyli goście z Nowojaworowska, zaprzyjaźnionego miasta na Ukrainie. W składzie delegacji byli: mer Nowojaworowska Bogdan Bacz oraz wicemerowie Wasyl Kozak i Igor Bogdanowicz oraz sekretarz miasta.
Przybyli na inaugurację Dni, czyli uroczystość wręczenia młodzieży przez burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej
kluczy do bram miasta. Następnie byli gośćmi burmistrza Leżajska Tadeusza Trębacza, który przyjął ich w ratuszu. Spotkanie to miało na celu omówienie dotychczasowej 5-letniej już współpracy oraz omówienie zakresu współpracy na najbliższą
przyszłość zwłaszcza w dziedzinie budowy,
rozbudowy i eksploatacji urządzeń komunalnych, zarządzania lokalnego i rozwoju
przedsiębiorczości.

Wysłuchali licznych koncertów przygotowanych z okazji Dni Leżajska. Wieczorem uczestniczyli w inauguracyjnym
koncercie XV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, który odbył się w leżajskiej bazylice. W następnym dniu goście zwiedzili starówkę, cmentarz żydowski, obiekty sportowe, dzielnicę przemysłową, obejrzeli inwestycje miejskie.

(bww)

XV Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

Tradycyjnie podczas obchodów
Dni Leżajska inaugurowany jest
rokrocznie w Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. To wyjątek od reguły, ponieważ koncerty festiwalowe odbywają
się w poniedziałki, a Dni Leżajska
rozpoczynają się w piątki.
W tym roku mamy Festiwal jubileuszowy – piętnasty. Trwa on dzięki ludziom,
którym na tym zależy, by nie tylko melomani mogli wsłuchać się w niepowtarzalne
brzmienie wspaniałych organów leżajskiej
Bazyliki. A swoją drogą, gdyby nie klasztor
ojców bernardynów i ta świątynia z niezwykłej klasy instrumentem, nie obchodzilibyśmy tego jubileuszu. I nasze miasto
nie byłoby tak licznie odwiedzane.
W tegorocznym inauguracyjnym koncercie wystąpili: Józef Serafin – organy
oraz Capella Cracoviensis pod dyrekcją
Stanisława Krawczyńskiego. Koncert na
sześć kotłów i orkiestrę Jirziego Drużeckyego wykonał Ryszard Haba.
A oto program kolejnych koncertów
festiwalowych:

26 czerwca – Cyprian Jagiełło – organy, Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej.
3 lipca – Jens E. Christensen (Dania)
– organy
10 lipca – Marek Wolak – organy, Zespół Muzyki Dawnej „Giulivamente” PSM
I st. w Kolbuszowej
17 lipca – Mirosława Semeniuk-Podraza – organy, Męski Zespół Wokalny „Triplum”
24 lipca – Gerhard Gnann (Niemcy) –
organy
31 lipca – Adam Załęski – organy
7 sierpnia – Dan Lonnqvist – organy, Jadwiga Skwierz – sopran, Zygmunt Skwierz
– trąbka, Gabriela Kluza – organy.
21 sierpnia – (koncert finałowy) Julian
Gembalski – organy, Zespół Affabre Concinui.
W programie tegorocznego Festiwalu
często słuchać będziemy utworów Wolfganga Amadeusza Mozarta, Jana Sebastiana Bacha, Nicolasa Bruhnsa. Usłyszymy też Roberta Schumanna i Feliksa Mendelsona-Bartholdiego oraz wielu innych
kompozytorów.

(bwl)
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po dzwonku
To mogło się wydarzyć tylko w leżajskiej „trójce”

Nauczyciele na szkolnej scenie
Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej nr 3 został uczczony w sposób
szczególny. Nauczyciele, chcąc sprawić frajdę swoim uczniom w dniu ich
święta, przygotowali dla nich niespodziankę. Wcielając się w role aktorów, reżysera i scenografów, wystawili w szkole przedstawienie pod tytułem: „Zabawa w śpiącą królewnę”.

To już drugie przedstawienie, jakie zespół aktorski pedagogów przygotował dla
swych uczniów. W grudniu 2004 roku
w mikołajkowym prezencie nauczyciele
zagrali „Jasia i Małgosię”. Dzieci były zachwycone.
Nie inaczej było i tym razem. Rolę Królowej Matki odegrała dyrektor Elżbieta
Dmitrowska-Kaduk, Królem był Daniel
Domagała. W roli Niani wystąpiła Małgorzata Mach, a Królewną była Grażyna Olszowy. W czarujące wróżki-raperki

Nasza świetlica

Mowa tu o świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Gimnazjalne Stowarzyszenie „Razem” w Leżajsku na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta. Jest ona wpisana w Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Służy dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, które wymagają pomocy.
Zdecydowana większość tych rodzin ma
problemy natury materialnej. Dzieci często
są niedożywione. Nie mają w domach pomocy w nauce – chociaż na ogół tego potrzebują. Nie mają warunków sprzyjających rozwojowi – ani emocjonalnemu ani
intelektualnemu. Najczęściej są to dzieci
z rodzin z problemem alkoholowym.
W trosce o nich właśnie powstała i dziś
gromadzi wokół siebie wielu młodych ludzi świetlica socjoterapeutyczna, która
mieści się w budynku Gimnazjum w Leżajsku. Zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej prowadzone są pięć razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-18.00. Do świetlicy uczęszcza
około 50 dzieci w wieku 7-16 lat zamieszkałych na terenie miasta Leżajska. Każdorazowa liczba uczestników zajęć to około
20 uczniów.
Kwalifikacji i analizy zachowania się
każdego dziecka uczestniczącego w zajęciach dokonuje się na podstawie analizy dokumentacji szkolnej, obserwacji zachowań dziecka na terenie szkoły, rozmów
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kierowanych z dziećmi, rozmów z rodzicami, skierowań pedagogów szkolnych oraz
współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedaogogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorami zawodowymi.
Bowiem tylko poprzez zintegrowane działania i współpracę z różnymi instytucjami zajmującymi się pomaganiem dziecku
i rodzinie możemy zwiększyć efektywność
działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych
dostarcza dzieciom społecznych doświadczeń stanowiących przeciwwagę dla ich
urazowych przeżyć. Pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – poczucia bezpieczeństwa oraz potrzeby akceptującego
kontaktu z dorosłym. Wspiera je w przeżywanych przez nie trudnościach i wzmacnia ich wiarę w samych siebie.
W świetlicy prowadzona jest praca socjoterapeutyczna w oparciu o wcześniej
ułożony program pracy świetlicy. Zajęcia

wcieliły się: Jolanta Zygmunt, Renata
Brzuzan, Alina Zygmunt-Kulesza i Małgorzata Szymula. Narratorem był Elżbieta Furmańska, a Ola Marek – Heroldem.
W przedstawieniu wzięli udział również
uczniowie: Marcin Stopyra, Rafał Przytocki i Damian Garbacki, którzy byli bardzo dzielnymi Rycerzami.
Ewie Rejman przypadła rola Księcia,
który musiał obudzić Śpiącą Królewnę.
Znów, jak przy poprzednim przedstawieniu pełniła również funkcję reżysera.
W całym tym przedsięwzięciu bardzo pomogła także trójka chłopców z klasy VI:
Konrad Dudek, Patryk Hydzik i Konrad Gieleciński. Byli oni odpowiedzialni
za całą stronę techniczną spektaklu.
Przedstawienie bardzo spodobało się
uczniom, o czym świadczyły wielkie brawa,
jakie grono aktorskie otrzymało po występie
i gromkie okrzyki dzieci: „dziękujemy!”.
– Z prawdziwą przyjemnością stwierdzam, że do tegorocznego przedstawienia
udało się zaangażować jeszcze więcej koleżanek nauczycielek i okazało się, że w naszym gronie pedagogicznym drzemie wiele prawdziwych talentów aktorskich. Mam
nadzieję, że nauczycielska grupa teatralna
będzie się rozwijać i niejedno jeszcze pokaże – powiedział nam po przedstawieniu
książę i reżyser w jednej osobie (a w „Jasiu i Małgosi” czarownica) czyli pedagog
szkolny Ewa Rejman.
Co będzie za rok?

(am)
Fot. Maciej Peszko
prowadzone z wychowankami mają charakter socjoterapeutyczny i odbywają się
w stałych grupach pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Dodatkowo stwarzamy dzieciom i młodzieży możliwość indywidualnych spotkań z psychologiem. Dzieci uczestniczą również – co warto podkreślić – nieodpłatnie w zajęciach
na krytej pływalni gdzie instruktor pływania prowadzi z nimi regularne zajęcia dwa
razy w tygodniu.
W świetlicy duży nacisk kładziemy na
pomoc dzieciom w nauce. Staramy się
– pomagając im dostawać dobre oceny
– poczuć przyjemność jaka może płynąć
z uczenia się, odrabiania zadań. Najbardziej lubianymi zajęciami są warsztaty plastyczno-techniczne. Wychowankowie biorą też udział w wycieczkach organizowanych w świetlicy. Dzieci codziennie samodzielnie przygotowują podwieczorek. Staramy się żeby miały one okazję do uczenia
się podstawowych czynności związanych
z przygotowywaniem jedzenia. Ale także
brania odpowiedzialności. Sami robią zakupy i sami przygotowują poczęstunek.
Pracując z dziećmi w naszej świetlicy
mamy na uwadze potrzebę pomocy młodym ludziom w myśl słów: „Wszystkie
dzieci nasze są…”. Wierzymy, że świetlica socjoterapeutyczna zapewni im równy
start w przyszłość, start bez ograniczeń,
kompleksów, obciążeń, urazów i zranień.
Zapraszamy do nas już od września.

Aleksandra Machura

Sukcesy
leżajskich
gimnazjalistów
W minionym roku szkolnym uczniowie leżajskiego gimnazjum, podopieczni
Bożeny Zygmunt, nauczycielki języka
polskiego, brali udział w licznych konkursach literackich i recytatorskich.
W wielu z nich odnieśli sukcesy.
Joanna Borowska zdobyła wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Zwierzęta integralną częścią
świata” oraz I miejsce w Turnieju Jednego Wiersza organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Leżajsku. Joanna Borowska i Kaja Pełka zostały laureatkami
nagród specjalnych Starosty Leżajskiego
i Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
w II Ogólnopolskim Konkursie Literackim
„O kwiat Azalii”. Wiersz Kai Pełki „Moja życiowa sztuka” uplasował się na II miejscu
w Wojewódzkim Konkursie Literackim organizowanym przez Teatr „Maska” w Rzeszowie.
W IV Powiatowym Konkursie „Z Janem
Pawłem II w Trzecie Tysiąclecie”, który odbył się w Gimnazjum w Grodzisku
Dolnym, listy do nieba Kai Pełki, Michała Rejmana, Patrycji Pudełkiewicz i Joanny Borowskiej zdobyły uznanie jury,
które przyznało im kolejno pierwsze miejsce, dwa drugie i wyróżnienie. W Powiatowym Konkursie Literackim pod hasłem
„Co wniósł w moje życie pontyfikat Jana
Pawła II?”, zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Leżajsku, zwyciężyli następujący uczniowie: Kaja Pełka
– I miejsce, Tobiasz Kaduk – III, Joanna Borowska – wyróżnienie. Młodzi recytatorzy i aktorzy z powodzeniem wystąpili w X Regionalnym Konkursie Recytatorskim o „Skrzydło Orle” w Rzeszowie, zdobywając I miejsce – Tobiasz Kaduk, II –
Konrad Kuczek, III – Agnieszka Jarek
i Marzena Krupa.
Leżajscy gimnazjaliści zdobyli też laury w powiatowych konkursach recytatorskich: „W hołdzie Mickiewiczowi” I miejsce zajął Tobiasz Kaduk, „Kiedy mnie już
nie będzie… – wiersze i piosenki A. Osieckiej”: I miejsce – Tobiasz Kaduk, II – Konrad Kuczek. Powodu do dumy dostarczył
także gimnazjalista Kacper Burda – aktor Teatru Lalkowego „Bajduś”, który wraz
z zespołem wywalczył nagrodę w XXXVIII
Ogólnopolskich Puławskich Spotkaniach
Lalkarzy.

Minęło 25 lat

I pomyśleć, że pierwsi absolwenci Przedszkola Miejskiego nr 2 w Leżajsku zbliżają się już
do trzydziestki! 30 maja br. Przedszkole, któremu w tym roku na XXXIII sesji Rady Miejskiej na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady
Rodziców tej placówki nadano imię „Promyczek”, obchodziło pieczołowicie przygotowany jubileusz ćwierćwiecza istnienia.
Z tej okazji wszystkie grupy przedszkolaków wzięły
udział w wielkim przedstawieniu. „Biedronki” przygotowały inscenizację bajki o „Czerwonym Kapturku”, którą
– płynnie czytając kwestie narratora – pełniła Ania Rejman, tańczyły „Wiewiórki”, „Stokrotki”, „Motylki”, śpiewały „Misie”. Działo się to na scenie Miejskiego Domu
Kultury. Ze względu na niesprzyjającą aurę, zrealizowany został plan awaryjny; w pierwszym zamyśle jubileusz
miał być obchodzony w macierzystej siedzibie. Stąd też i niekonwencjonalne było odsłonięcie przez burmistrza Tadeusz Trębacza tablicy z nową nazwą przedszkola. Trzymała ją na scenie para przedszkolaków.
Dyrektor placówki Lucyna Pudełkiewicz przedstawiła w skrócie jej historię, podziękowała swym poprzedniczkom Magdalenie Kołcz i Wandzie Majdziak oraz burmistrzowi i radnym za przydzielenie środków finansowych na remont. – Najwyższą wartością
naszej pracy są nasi wychowankowie – powiedziała. – Misja naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej zawiera się w słowach Janusz Korczaka: „dzieci chowane bez miłości,
są jak kwiaty hodowane bez słońca”.
W ciągu tych 25 lat przedszkole to opuściło 998 absolwentów. Nie wszyscy o nim zapomnieli. Podczas tego jubileuszowego koncertu niektórzy – już jako dorośli ludzie – zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i instrumentalne.
Na koniec był jubileuszowy tort i zabawa dla przedszkolaków.
Sponsorami imprezy byli: Browar, MZK, Maante, Restauracja „U braci Zygmuntów”.

(bwl)

(bmz)

Najlepsza
w województwie
Wielka radość sprawiła nam wszystkim
uczennica klasy Vb Szkoły Podstawowej nr
1 w Leżajsku – Zuzanna Chrząstek, która
zdobyła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Nauka z Komputerem”.
Praca ta została wcześniej nagrodzona w szkolnym konkursie na prezentację
multimedialną o Mikołaju Koperniku, który jest naszym patronem. Pomysłodawcami szkolnego konkursu byli K. Oniszczuk
i B. Pióro-Mazurek.
Praca Zuzi to świetny materiał edukacyjny dla każdego przedziału wiekowego,
zawierający nie tylko fakty, ale i ciekawostki z życia tego wielkiego Polaka. Praca zmieszczona jest na szkolnej stronie
internetowej.

Konrad Oniszczuk

17

•••

pod patronatem burmistrza

Laureatów konkursów miejskich dla szkół podstawowych i ich opiekunów
przyjął w ratuszowej sali posiedzeń burmistrz Tadeusz Trębacz 19 i 20 czerwca br. Uczniom gratulował wiedzy, nauczycielom dziękował za pracę przynoCORRIDA
Miejski Konkurs Ortograficzny „Corrida”
wpisał się na stałe do kalendarza międzyszkolnych konkursów w naszym mieście. Organizowany jest wspólnie przez Szkołę Podstawową nr 3 oraz Urząd Miejski i obejmuje
uczniów starszych klas podstawówek.
Chociaż perfekcyjna znajomość ortografii jest bardzo trudna, to jednak konkurs cieszy się od lat niesłabnącym zainteresowaniem. W tym roku do etapu
międzyszkolnego przystąpiło 71 uczestników. Jury w składzie: Krystyna Czubara – przewodnicząca oraz Bernadeta
Grzywacz i Magdalena Pokrywka wyłoniło siedmiu laureatów. Pierwsze miejsce
zdobyła Katarzyna Baran (SP2), drugie
Maja Orłowska (SP2), Małgorzata Konior
(SP3), trzecie Paweł Kuraś (SP2), Tomasz
Dębski (SP3), przyznano też dwa wyróżnienia dla Patrycji Wolan (SP1) i Kariny
Bieleckiej (SP2).

MISTRZ
ORTOGRAFII
Miejski konkurs ortograficzny odbył się
30 maja br. w Szkole Podstawowej nr 1
w Leżajsku. W eliminacjach udział wzięło 30 uczniów z drugich i trzecich klas
wszystkich leżajskich szkół podstawowych. Prace konkursowe oceniały nauczycielki z poszczególnych szkół: Maria Lizak,
Grażyna Miłobóg i Zofia Zagaja.
Laureatami tegorocznego konkursu
„Mistrz ortografii” zostali: I miejsca - Dominik Gut (SP2), Aleksandra Dąbek (SP1),
Elżbieta Materna (SP); II miejsca – Radosław Sulikowski (SP3), Bartłomiej Goździewski (SP1); III miejsca – Karolina Kaciuba (SP2), Łukasz Wojtyna (SP1), Bartosz Bąk (SP3) i Marcin Zagaja (SP3).

ZNAM SWOJE MIASTO
Konkursy Wiedzy o Leżajsku „Znam
swoje miasto” dla uczniów szkół podstawowych organizowane są w naszym mieście od kilki lat. Pierwszy ogłoszony został
z okazji obchodów 600-lecia Leżajska. Został on przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 2 pod patronatem Rady i Zarządu Miasta.
W maju tego roku znów został on zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr
2 w Leżajsku. Pierwszy, szkolny etap odbył się równolegle we wszystkich szkołach podstawowych w mieście. Drugi etap,
miejski odbył się 13 maja br. w Szkole
Podstawowej nr 2. Miejska Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów i przyznała
wyróżnienia.
Laureatami konkursu zostali uczniowie: 1. Abigail Niemczyk (SP 1), 2. Zuzanna Chrząstek (SP 1), 3. Rafał Pajączek (SP 2), 4. Maja Orłowska (SP 2), 5.
Anna Pracoń (SP 3), 6. Dawid Górski (SP
1). Uczniowie wyróżnieni: Kamila Franus
(SP 2), Aleksandra Brzuzan (SP 2), Amadeusz Paliwoda (SP 1), Aleksandra Kołodziej (SP 1), Łukasz Chmura (SP 2), Karolina Karaś (SP 3).
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szącą takie efekty. Nagrody rzeczowe uczniom i dyplomy gratulacyjne nauczycielom wraz z burmistrzem wręczał dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Leżajska Janusz Orłowski.
KONKURS WIEDZY
O UNII EUROPEJSKIEJ
W finale miejskiego konkursu na temat
Unii Europejskiej wzięli udział uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2. Odbył się on 8 maja br.
w SP 1.
Miejska Komisja Konkursowa wyłoniła
laureatów i przyznała wyróżnienia. Laureatami kolejnych miejsc zostali: 1. Adrianna Zdanowicz (SP 1), 2. Bartłomiej Otręba (SP 2), 3. Małgorzata Giża (SP 1), 4.
Damian Chorostecki (SP 2), 5. Maja Orłowska (SP 2), 6. Aleksander Zawilski (SP
2), 7. Paulina Ożóg (SP 1), 8. Kajetan Salomoński (SP 1). Uczniowie wyróżnieni to:
Kamil Kuraś (SP 2), Alicja Sobczyk (SP
2), Rafał Pajączek (SP 2), Artur Chowaniec (SP 2), Sabina Golec (SP 1), Dorota Kolończyk (SP 1), Patryk Kiper (SP 1)
i Karolina Mazurkiewicz (SP 1).

MISTRZ MATEMATYKI
Konkurs matematyczny dla uczniów
drugich i trzecich klas leżajskich szkół
podstawowych odbył się 12 czerwca br.
w Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku.
Przystąpiło do niego 34 uczniów. Zorganizowały go nauczycielki SP 2 – Grażyna Jakubiec-Siwek i Barbara Sarzyńska,
z którymi współpracowały Maria Lizak (SP
1) i Jolanta Zygmunt (SP 3).
Przygotowano zestawy po dziesięć pytań. Zadania były trudne, nawet podchwytliwe, ale wielu uczniów wspaniale sobie
poradziło. A oto laureaci: I miejsca - Iga
Konior (SP2), Aleksandra Motor (SP2),
Marcin Zagaja (SP3), Katarzyna Sarzyńska (SP3); II miejsca – Agnieszka Sroka
(SP2), Hubert Lorfing (SP1), Filip Miller
(SP2); III miejsca – Grzegorz Urban (SP2),
Tomasz Ledwożyw (SP2), Katarzyna Biskup (SP2), Bartłomiej Dąbrowski (SP2)
i Kamil Wylaź (SP2).

KONKURS
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W maju br. odbyła się kolejna edycja Konkursu Języka Angielskiego dla
Uczniów Szkół Podstawowych w Leżajsku. 25 maja przeprowadzono eliminacje
szkolne. Finałowa tura konkursu, do której zakwalifikowało się 27 uczniów, odbyła się 7 czerwca br. w SP nr 2 w Leżajsku. Komisja Konkursowa wyłoniła laureata pierwszego miejsca i wyróżniła czternaścioro innych finalistów. Zwycięzcą konkursu została Katarzyna Baran (SP 2).
Wyróżnienia uzyskali: Zuzanna Chrząstek (SP 1), Michał Karaś (SP 1), Patrycja Wolan (SP 1), Aleksander Zawilski (SP
2), Mateusz Irzykowski (SP 2), Katarzyna Łepko (SP 2), Karolina Ćwikła (SP 2),
Rafał Masełek (SP 2), Damian Rogowski
(SP 2), Adrian Kucharski (SP 2), Monika
Biskup (SP 2), Małgorzata Deryło (SP 3),
Eryk Leniart (SP 2), Sebastian Sozański
(SP 2). Opiekunami laureatów byli: Małgorzata Murdzia, Paulina Grzenkowicz, Barbara Mazurek-Pióro, Anna Szczawińska,
Bogusław Wiącek, Józef Rzeszutko, Joanna Mazurek. Jednym z fundatorów nagród
były wydawnictwa: Express Publishing,
Pearson Education, Macmillan Polska.

19

•••

dzień za dniem

Dla dobra dzieci

Piknik charytatywny „Przywracajmy nadzieję dzieciom” zorganizowała
w sobotę, 24 czerwca br., parafia farna
w Leżajsku przy współudziale Miejskiego Centrum Kultury. Odbył się on na
placu przy ulicy Sikorskiego. Frekwencja dopisała.

O idei imprezy mówi ks. Grzegorz Maj,
główny jej inicjator, któremu pomagali ks.
proboszcz Ryszard Królicki, ks. Krzysztof, ks. Mirek, ks. Grzegorz: – Po pierwsze chcieliśmy zrealizować program duszpasterski, któremu w tym roku przyświeca hasło: „Przywracajmy nadzieję ubogim”.
Z rozmów z parafianami podczas kolędy noworocznej zrodził się pomysł tego pikniku
i hasło: „Przywracajmy nadzieję dzieciom”.
Jednocześnie wypełnione zostały dwie misje: pierwsza – wspólnotowa (bardzo wielu
parafian spontanicznie niosło nam pomoc
organizacyjną – torty na aukcję, piasek na
boisko do siatkówki, transport) i spotkanie
na pikniku, druga – bardziej praktyczna,
czyli wyjazd około 90 dzieci na kolonię do
ośrodka Caritas Archidiecezji Przemyskiej
w Rajskiem w Bieszczadach.
Tego dnia na placu przy Sikorskiego, przy skarpie za plebanią farną, było
mnóstwo atrakcji, głównie dla dzieci. Ale
nie tylko. Na estradzie występy zespołów
z MCK: „Koraliki”, „Meritum”, „Break Dance” „Plus”, sekcji gimnastycznej z SP 2,
z klasztoru „Drogowskazu”, zespołu z Woli
Żarczyckiej i fletów „Pod schodami” przeplatały się z aukcją rozmaitych przedmiotów przekazanych przez mieszkańców Leżajska. Były torty, obrazy, biżuteria, wyroby z wikliny, nawet bujany fotel. Były
też losy i fanty. Można było wygrać sprzęt
sportowy, artykuły gospodarstwa domowego. Jak powiedział ks. Grzegorz, okoliczne sklepy chętnie przyłączyły się do
tej akcji i przekazywały towary na aukcję,
której celem był wakacyjny wyjazd dzieci na kolonię.
„Gwoździem” piknikowego programu
były koncerty zespołów „Arka Noego” i „Tymoteusz – 2TM2,3”. Wszyscy – po obu stronach estrady – świetnie się bawili, było to
jedno wspólne śpiewanie. Na wieczór zaplanowano dyskotekę.
Piknik minął, ale pozostał po nim jeszcze jeden ślad. Jest nim boisko do piłki
siatkowej na piasku, które powstało na
okazję tej imprezy. Parafianie zorganizowali i nawieźli 15 ton piasku, Warszta-
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ty Zespołu Szkół Technicznych wykonały
słupki. Boisko jest i pewnie przetrwa. Już
tworzą się drużyny podwórkowe i umawiają się na mecze na boisku „pod skarpą”.

Czy po tym pierwszym parafialnym pikniku będzie następny? Ks. Grzegorz Maj,
który nie tak dawno zawitał do Leżajska,
już się z nim żegna. Jedzie do Rzymu na
studia. Ale inni duchowni zostają.

Rodzice
czytają dzieciom
Pod takim hasłem odbyło się w pierwszej połowie czerwca 2006 r. głośne czytanie bajek dla najmłodszych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Leżajsku.
Leżajska biblioteka włączyła się w ogólnopolską akcję czytania dzieciom, bo kto
bardziej, jak nie bibliotekarz, potrafi docenić zalety zaszczepiania w młodym pokoleniu umiłowania książek oraz nawyku czytania.
Odbiorcami treści pięknych tekstów
bajek i opowiadań były tym razem dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 „Promyczek”. W tym roku organizatorzy zaprosili
do współpracy rodziców. Oni bowiem mają
największy wpływ na rozwój intelektualny swoich dzieci i to oni pierwsi pokazują swoim pociechom świat bajek i baśni.
W tym roku rodzice czytali przedszkolakom w wieku 3–4 lat bajeczkę „Miły mały
Miś” autorstwa Caroline Pedler, 5-6-latkom – „Najpiękniejsze Bajki Polskie” Marty
Berowskiej. Dzieci słuchały z wielką uwagą i chętnie zadawały pytania, dotyczące
bajek. Wszyscy byli zadowoleni, rodzice,
dzieci i organizatorzy.

(it)

Na ratunek ziemi

Na wernisaż przybyło wielu gości, którzy
kochają kwiaty, nie tylko te prawdziwe, rosnące na łąkach czy w ogrodach, ale także kwiaty malowane, haftowane czy ukryte w zdobieniach biżuteryjnych. Miłośnicy kwiatów mogli podziwiać także efektowne kompozycje z kwiaciarni „Storczyk”.
I oczywiście wielobarwne kwiaty wykonane
z papieru przez Martę Zdeb. Pkazane zostały też przedmioty codziennego użytku,
zastawa stołowa, elementy stroju – wszystko z motywami roślinnymi. Znaczną cześć
prezentowanych zbiorów tworzyły obrazy
Anny Krysy, motywy kwiatowe wykonane
haftem krzyżykowym przez Lucynę Grochmalicką, Stanisławę Madej oraz Agnieszkę Maślankę.
Interesującym dopełnieniem wystawy
były fotografie rodzeństwa artystów fotografików Anny i Ryszarda Węglarzów .
Spotkanie kwiatów uprzyjemniała grupa
uczennic z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku wraz z opiekunem Adamem Fusem,
recytujących wiersze nawiązujące do tematyki wystawy oraz zespół wokalny Meritum działający przy MCK w Leżajsku.

13 czerwca br.w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Leżajsku zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego o tematyce
ekologicznej pod hasłem „Na ratunek Ziemi”. Organizatorem konkursu były Miejska Biblioteka Publiczna oraz Urząd Miejski w Leżajsku.
Konkurs adresowany był do uczniów
szkół podstawowych z Leżajska i miał na
celu rozbudzenie u młodych ludzi wrażliwości i troski o naszą planetę. Wpłynęło
kilkadziesiąt prac wykonanych różnorodnymi technikami, prezentujących wysoki
poziom artystyczny. Jury, doceniając dużą
inwencję twórczą młodych artystów przyznało nagrody i wyróżnienia. Prace oceniano w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii klas I–III pierwsze miejsce zajęli Rafał Ćwiek (SP nr 2) oraz Maciej Mach (SP
nr 3), II miejsce Andżelika Burda (SP nr
2), Patryk Wylaź (SP nr 2), III miejsce Daniel Bajan (SP nr 2), Piotr Federkiewicz
(SP nr 2), wyróżnienia: Aleksandra Drożdżal (SP nr 2), Elżbieta Materna (SP nr
3), Magdalena Gibała (SP nr 3), Robert
Trestka (SP nr 3), Joanna Jaworska (SP
nr 2).
W kategorii kl. IV–VI pierwsze miejsce
zajęła Iwona Drożdżal (SP nr 2), II miejsce zajęli Karolina Potoczny (SP nr 2),
Monika Kapral (SP nr 3), III miejsce zajęli Karol Kozaczuk (SP nr 3), Dominika
Kycia (SP nr 2), Anna Sobota (SP nr 3),
wyróżnienia Magdalena Szuba (SP nr 3),
Katarzyna Kulesza (SPnr3), Aleksandra
Żołynia (SP nr 2), Katarzyna Hospod (SP
nr 2), Aleksandra Goch (SP nr 3), Karolina Tworek (SP nr 3), Katarzyna Majcher
(SP nr 3). Jury przyznało dwa wyróżnienia w kategorii plakat – Agnieszce Korasadowicz (SP nr 2), Dominice Jędrusiejko (SP nr 2).
Nagrody książkowe i dyplomy zostały
wręczone przez przedstawicielkę Urzędu
Miejskiego Beatę Jodkowską.

(it)

(it)

(bwl)

Kwiaty w literaturze,
sztuce i przyrodzie
1 czerwca br. w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Leżajsku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy poświęconej kwiatom w literaturze sztuce i przyrodzie.

Po angielsku

Na ten dzień czekaliśmy z niecierpliwością. Godziny żmudnych ćwiczeń,
przesłuchań, zmęczenie udzielało się
nie tylko nauczycielom, ale przede
wszystkim uczniom przygotowującym
się do II Międzyszkolnego Konkursu
Piosenki Obcojęzycznej, który odbył
się 10 maja br. w Szkole Podstawowej
nr 3 w Leżajsku.
Już po raz drugi nauczyciele języka angielskiego: Joanna Mazurek i Maciej Peszko byli organizatorami tego konkursu. Do
tegorocznej edycji przygotowywało się kilkunastu najlepszych, najbardziej rozśpiewanych uczniów ze szkół podstawowych
z powiatu leżajskiego. Tak jak w ubiegłym roku, tak i teraz nie mogło zabraknąć Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku. Chęć udziału
w konkursie wyraziła też Szkoła Podstawowa ze Starego Miasta.
Okazało się, że konkurencja była ogromna. Wszyscy uczniowie byli świetnie przygotowani, jednak zasada, że „wygrywa najlepszy” sprawdza się zawsze, bez względu
na wiek uczestników. Jury, w skład którego weszli: Anna Ożóg – nauczycielka języka
angielskiego z Wólki Niedźwiedzkiej, Dorota Wylaź oraz Bartłomiej Urbański – pracownicy Miejskiego Centrum Kultury, mieli niełatwy orzech do zgryzienia. Okazało
się, że nasza szkoła była nie do pobicia.
Nasza uczennica Marta Kiełbowicz (klasa Va) zajęła pierwsze miejsce, natomiast
miejsce drugie zajął duet: Anna Czapla
(klasa Va) i Karolina Misiak (klasa VIa)
– uczennice, które pracowały pod czujnym okiem swoich anglistów oraz Pawła Palucha – nauczyciela muzyki. Kolejne, trzecie miejsce zajął zespół: The Funny Girls, w składzie: Aleksandra Wyszyńska, Agnieszka Korasadowicz, Milena
Kucharska, Joanna Chomicz, Magdalena Duda i Lena Dąbrowska ze Szkoły
Podstawowej nr 2. Uczennice przygotowali:
Małgorzata Murdzia, nauczycielka języka
angielskiego i Piotr Domaradzki, nauczyciel muzyki. Jury przyznało również wyróżnienia. Najlepsi otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. W organizacjo konkursu pomocą służyła księgarnia „Eurydyka”.

Joanna Mazurek
Fot. Maciej Peszko

Żyj i kochaj
przyrodę
VI edycja Powiatowego Konkursu
Ekologicznego pod hasłem: „Trzeba
umieć żyć, by kochać przyrodę” została rozstrzygnięta. Na uroczystość wręczenia nagród przybyli: burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz, starosta Władysław Kozikowski i dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli Janusz
Orłowski, główni sponsorzy nagród. Widać, że sprawy ekologii nie są obce naszym władzom.
W konkursie uczestniczyło 45 gimnazjalistów z Leżajska i powiatu leżajskiego.
Zorganizowały go nauczycielki Gimnazjum
Miejskiego w Leżajsku Lucyna Dąbrowska
i Marta Orłowska.
Prace plastyczne zachwycały pomysłowością i dojrzałością ujęcia tematu. Jury

w składzie: Władysław Pyż dyrektor GM
w Leżajsku, Maria Hanus kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym
i Beata Jodkowska inspektor do spraw
ochrony środowiska Urzędu Miejskiego
oceniło prace i przyznało nagrody. Pierwsze miejsca zdobyli: Ewelina Woźnica
(Kuryłówka), Marcin Szczepanik (Brzóza Królewska), Wioleta Skotnicka (Piskorowice); drugie – Katarzyna Kwiecińska
(Leżajsk), Elżbieta Pierczyk (Kuryłówka),
Sylwia Łoś (Wierzawice); trzecie – Anna
Mikołajczyk i Sylwia Sarzyńska (Kuryłówka), Natalia Nakonieczna (Piskorowice), Patrycja Olechowska (Brzóza Królewska). Wyróżnienia otrzymali: Karolina
Salwach (Grodzisko Górne), Dorota Hałaś
(Leżajsk), Sylwia Kusiak (Łętownia), Agata Wiech (Giedlarowa).
Podziękowania za udział w konkursie
odebrali pozostali uczestnicy, a dyplomy uznania – nauczyciele, którzy pracowali z uczniami. Wszyscy mieli okazję
obejrzeć w MCK wystawę prac i widowisko o tematyce ekologicznej przygotowane przez uczniów Gimnazjum Miejskiego
w Leżajsku.

(gm)

Super kibic
Mateusz Odachowski, uczeń Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku, jako drugi
w Polsce stanął na podium zwycięzców
Mistrzostw Polski Kibiców Sportowych
organizowanych przez stowarzyszenie
„Super kibic” w Dzierżoniowie. Dostał
nagrody, puchar, dyplom. Finał odbył
się 27 maja br.

Ma prawo być dumny ze swego wyczynu.
Tym bardziej, że do tych zmagań przygotowywał się sam, w czasie wolnym od szkolnych obowiązków. Czytał literaturę, gruby
zeszyt zapisywał notatkami – 130 stron na
temat każdej dyscypliny sportowej. Musiał znać wydarzenia i wyniki z Mistrzostw
Świata, Mistrzostw Europy, nazwiska medalistów, znać historię polskiego sportu,
wiedzieć jaki zawodnik kiedy i gdzie występował oraz jaki uzyskał wynik, opanować
przepisy i regulaminy poszczególnych dyscyplin sportowych, znać historię olimpiad
letnich i zimowych z udziałem Polaków.
Wcześniej, w styczniu tego roku, brał
udział w finale ogólnopolskiego konkursu
„Na Zimowym Olimpijskim Szlaku”, który odbywał się pod hasłem „Od Chamonix do Turynu”, a rozgrywany był w Centrum Edukacji Olimpijskiej w Warszawie.
Wtedy musiał znać nazwiska i wyniki polskich sportowców biorących udział w olimpiadach zimowych. Drużynę z Podkarpacia (po eliminacjach wojewódzkich) tworzył
wraz z kolegą szkolnym Karolem Sapińskim
i Piotrem Winiarzem z gimnazjum w Starym Dzikowie. Zajęli szóste miejsce. A w
klasyfikacji indywidualnej Mateusz Odachowski zajął trzecie miejsce w Polsce.
Ma skonkretyzowane plany na przyszłość. Chce zostać dziennikarzem sportowym.

(bwl)

„Odważnik”
Już po raz szósty młodzi miłośnicy
matematyki wzięli udział w Powiatowym Konkursie Matematycznym „Odważnik”, organizowanym przez zespół
nauczycieli Gimnazjum Miejskiego
w Leżajsku, pod patronatem dyrektora
szkoły mgr inż. Władysława Pyża.

W tym roku uczniowie zmagali się z najeżonymi pułapkami zadaniami, które zostały
podporządkowane hasłu: „Koło doskonały
wynalazek ludzkości”. Konkurs cieszył się
wśród uczniów dużą popularnością, o czym
świadczy fakt, że do pierwszego etapu (9
stycznia 2006 r. w macierzystych szkołach)
przystąpiło 231 uczniów klas I i II w 12
gimnazjach powiatu leżajskiego.
Do drugiego etapu zakwalifikowało
się 32 uczniów. Odbył się on 24 marca
2006 r. w Gimnazjum Miejskim w Leżajsku. Uczniowie rozwiązywali 10 zadań testowych oraz 3 zadania otwarte. Wśród
nich najtrudniejsze okazało się zadanie
o kolarzach, jeżdżących po torze kołowym,
w którym poza umiejętnościami matematycznymi należało wykazać się wiedzą
z dziedziny fizyki. Komisja konkursowa
pod przewodnictwem autorki zadań mgr
Barbary Szubart wyłoniła czterech laureatów konkursu oraz wyróżniła dziewięciu
uczniów. I miejsce zdobył Sebastian Różycki (gimnazjum Giedlarowa), II przypadło Markowi Szastowi (gimnazjum Nowa
Sarzyna), a dwie równorzędne III nagrody zdobyli: Joanna Krawczyk (gimnazjum
Leżajsk) i Tomasz Szymula (gimnazjum
Nowa Sarzyna).
19 maja br. w sali audiowizualnej Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku odbyła się
uroczystość podsumowania konkursu
oraz wręczenie nagród i dyplomów. Przybyli na nią: z Urzędu Miejskiego w Leżajsku wiceburmistrz mgr inż. Daniel Zając oraz z Urzędu Gminy Leżajsk dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego mgr Krzysztof Sobejko. Oba wymienione urzędy obok dyrektora gimnazjum
były sponsorami nagród i wyróżnień. Uroczystość ich wręczenia poprzedziła inscenizacja przygotowana przez nauczycielkę
matematyki mgr Gabrielę Ćwiek poświęcona historii liczby „pi”, którą wykonali
uczniowie klasy IIf Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku. Odebranie dyplomów i nagród przez uczniów oraz podziękowań dla
ich nauczycieli nie zakończyło spotkania.
Z inicjatywy przewodniczącej zespołu organizacyjnego pani mgr inż. Jadwigi Franus młodzi matematycy, ich nauczyciele
oraz zaproszeni goście w kilkuosobowych
drużynach i indywidualnie rozwiązywali
zagadki logiczne, układanki figur płaskich
oraz brył z pociętych elementów.
Organizatorzy konkursu za pośrednictwem „BM” składają podziękowania Burmistrzowi Miasta Leżajska oraz Wójtowi
Gminy Leżajsk za udzieloną pomoc finansową.

Katarzyna Szuty
Teresa Gdula
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piszą do nas
W sprawie Ogródka Jordanowskiego
Leżajsk, 2006-06-04
Redakcja Biuletynu Miejskiego w Leżajsku
List otwarty do p. Franciszka Bącala
Szanowny Panie.
Jesteśmy do głębi zbulwersowani
i oburzeni Pana artykułem pt. „Park
miejski w Leżajsku – pora zacząć” zamieszczonym w Biuletynie Miejskim
nr 3/4 Marzec/Kwiecień 2006 w sprawie likwidacji Ogródka Jordanowskiego kosztem nowego parku oraz budowy parkingów dla samochodów. Jesteśmy przekonani, że do realizacji
nigdy nie dojdzie, gdyż jako rdzenni
mieszkańcy miasta Leżajska mamy
o wiele więcej do powiedzenia w tej
sprawie, a i władze naszego miasta
z pewnością do tego (nazwijmy to delikatnie) irracjonalnego pomysłu nie
dopuszczą.
Jak tylko pamięć nasza sięga, Ogródek Jordanowski spełniał, spełnia
i spełniać będzie swoją rolę. Obecnie
dzięki władzom miejskim jest teraz
bardzo ładnie uporządkowany i zadbany.
Radzilibyśmy Panu, aby usiadł kiedyś na ławce w Ogródku Jordanowskim na dłuższy czas i aby sam przekonał się, jak świetnie służy on małym dzieciom, które wraz z rodzicami, dziadkami czy opiekunami bawią
się tam radośnie. Nierzadko przybiega również dziatwa szkolna, aby huśtając się na huśtawkach miło porozmawiać wśród swoich rówieśników.
Zauważyłby Pan na pewno, jak odpoczywają na ławkach osoby starsze
często słabe lub wręcz chore. Ileż to
osób z bloków mieszkaniowych młodych czy starych przejdzie przez Ogródek chodnikiem omijając ruch głównej

ulicy, aby nie wdychać spalin z samochodów.
Każdego (może z wyjątkiem pana)
ucieszy jak te stare drzewa owocowe
obsypią się kwieciem na wiosnę.
Jest to jedyna oaza zieleni blisko
centrum miasta i trudno nam zrozumieć, dlaczego chce Pan zabetonować
ten piękny zakątek naszego miasta.
Mamy nadzieję, że władze miejskie
nigdy nie pozwolą na realizację tego
pomysłu i wsłuchają się w głos wielu..., bardzo wielu mieszkańców, którzy nie godzą się na likwidację czy
też przeniesienie Ogródka Jordanowskiego.
Swoją drogą zastanawia fakt, skąd
się wziął u Pana pomysł likwidacji
Ogródka? Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, aby powstał w naszym pięknym mieście drugi park np. w miejscu po spalonym przedszkolu. Wszak
wszyscy zdajemy sobie sprawę, że
zieleń i drzewa to płuca miast.
Przyłączamy się całym sercem do
protestu Pani Haliny Granickiej-Wójcik zamieszczonym w Biuletynie Miejskim Nr 5 Maj 2006 i jeśli zajdzie taka
potrzeba, to oświadczamy, że założymy komitet obrońców naszego Ogródka Jordanowskiego, aby nie dopuścić
do realizacji tego niedorzecznego Pana
pomysłu.

Z poważaniem
Mieszkańcy Leżajska
98 podpisów
Oryginał listu z podpisami jest dostępny
w Redakcji Biuletynu Miejskiego.
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ogłoszenia

MOPS informuje
Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Leżajsku
– Sekcji Świadczeń Rodzinnych
informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
wraz z dodatkami można składać
w tutejszym Ośrodku już od połowy lipca 2006 r.
W przypadku, gdy osoba, ubiegająca się o świadczenia rodzinne na
nowy okres zasiłkowy, złoży wniosek
wraz z dokumentami do dnia 31 lipca 2006 r., świadczenia rodzinne, przysługujące za miesiąc wrzesień, wypłaca
się do dnia 30 września r. W przypadku, gdy osoba, ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia 2006 r.
do dnia 30 września 2006 r., świadczenia rodzinne, przysługujące za miesiąc wrzesień, wypłaca się najpóźniej do
dnia 31 października 2006 r.
Szczegółowe informacje na temat dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku można uzyskać w Sekcji
Świadczeń Rodzinnych, ul. Żwirki i Wigury 3, II piętro, pokój 209 oraz pod
numerem telefonu: 017 24 02 870 lub
017 24 20 497 wew. 36.

(kr)

Bezpłatne badania
mammograficzne
W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej przy ulicy Leśnej 22 w Leżajsku dla kobiet
w wieku 50–69 lat prowadzane są
bezpłatne badania mammograficzne, na które SP ZOZ serdecznie zaprasza. Datę i godzinę należy ustalić z Zakładem Diagnostyki Obrazowej – tel. 242 71 13 w godzinach
od 7.00 do 14.30.

Drodzy obrońcy Ogródka Jordanowskiego!
„Biuletyn Miejski” jest pismem, które stara się pokazywać różne sfery życia miasta,
a także przekazywać różne opinie. Niektóre z nich zawarte są w listach do redakcji, które chętnie publikujemy, bo każdy taki kontakt świadczy z jednej strony o tym, że ktoś
ma coś do powiedzenia, że chce się swoim pomysłem podzielić z innymi członkami społeczności leżajskiej, że zapewne czeka na odzew, z drugiej strony świadczy o tym, „BM”
jest czytany i odbierany jako źródło wymiany zdań.
Jeden z naszych Czytelników, p. Franciszek Bącal wywołał swoim listem burzę
w szklance wody. A to między innymi dlatego, że - jak bardzo wielu mieszkańców Leżajska – jest zatroskany tym, co stanie się z terenem po spalonym przedszkolu. Gdy to
nieszczęście się stało, burmistrz miasta zareagował błyskawicznie i znalazł siedzibę dla
tej placówki w innym lokum – w Gimnazjum Miejskim. Ale miejsce pozostało i wcześniej
czy później trzeba je zagospodarować. Jak?
Temat ten wielokrotnie poruszany był na sesjach Rady Miejskiej. Były różne koncepcje. Ostatecznie przeważył pomysł stworzenia na tym terenie enklawy miejskiej zieleni,
parku wypoczynkowo-rekreacyjnego, aczkolwiek nie jest wykluczone, że uda się jeszcze
wykroić jakąś część pod kilkupiętrowy budynek mieszkalny i może kawałek parkingu.
Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Ale mogę Państwa zapewnić – ponieważ bywam
na posiedzeniach sesji Rady Miejskiej z obowiązku (dodam, że ustawowo są to spotkania otwarte i każdy może brać w nich udział) – iż nikt – ani burmistrz, ani żaden z radnych – nigdy nie optowali za likwidacją istniejącego Ogródka Jordanowskiego, który od
wielu lat przynosi radość dzieciom. Owszem, parkingów jest w mieście niedosyt, dlatego
w ciągu ostatnich trzech lat zbudowano je w kilku częściach miasta, a ostatnio budowany jest przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej. Nikt z władz nie zamierza Ogródka Jordanowskiego równać z ziemią i betonować. Dlatego, jestem przekona, że możecie Państwo
spać spokojnie i mieć pewność, że rano znów pójdziecie z dziećmi do Ogródka.
A p. Bącal – jak każdy z nas – ma prawo mieć swoje zdanie i swoją wizję.

Z poważaniem
Barbara Woś-Lisiecka
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Zapraszamy dzieci i młodzież
w okresie wakacyjnym
na pływalnię krytą

„OCEANIK” w Leżajsku
Jednorazowe wejście
na siłownię oraz basen
w okresie
od 1 lipca do 31 sierpnia
2,70 zł (cena promocyjna)
(w godzinach od 6:00 do 15:00)
UWAGA !!!
Przerwa technologiczna
na pływalni krytej
od 1 do 20 września 2006 r.

•••

zdrowie i uroda

Małe sposoby
na wielką urodę
Pora
owoców
Truskawki, agrest, maliny, czarne jagody kuszą nas swoim smakiem i aromatem. Po długim oczekiwaniu mamy
nareszcie letnie owoce. Zrywane w słoneczny dzień, zjadane prosto z krzaka
smakują najbardziej. Dziś o truskawkach. Ich zalety doceniła medycyna ludowa. Napar z liści i owoców polecano w niedokrwistości, ogólnym osłabieniu, kamicy
nerkowej, krwawieniu dziąseł. Świeże owoce i sok z nich wyciśnięty mają właściwości bakteriobójcze, podobnie jak chrzan
i czosnek. Jedna szklanka truskawek to
tylko 45 kcal i 75 mg wit. C (osobie dorosłej potrzeba dziennie 60–70 mg wit. C),
błonnik pokarmowy tak ważny do prawidłowej pracy jelit. Sole mineralne: potas, magnez, wapń działają odkwaszająco.
Orzeźwiający smak zawdzięczają kwasom
owocowym. Przeciwreumatyczne, przeciwgorączkowe działanie to zasługa kwasu podobnego do aspiryny.
Możemy się rozkoszować się nimi w rożnych potrawach, deserach, przetworach
sporządzanych na zimno, komponować sałatki łącząc truskawki z innymi owocami,
orzechami, rodzynkami, zaprawiać śmietaną, jogurtem lub syropem owocowym.
Orzeźwiające chłodniki, koktajle mleczne
gaszą pragnienie i uzupełniają sole mineralne tracone w upalne dni. Proponuję spróbować truskawki w kompozycji z…
niekoniecznie słodkimi dodatkami.

Sałatka truskawkowa – pikantna
Składniki: 20 dag dojrzałych truskawek, 1 nieduży zielony ogórek, 7–8 oliwek
nadziewanych papryką, kilka listków cykorii, jogurt naturalny (mały kubek), mały
ząbek czosnku, łyżeczka posiekanego koperku, sól, cukier, pieprz, kwasek cytrynowy (do smaku).
Wykonanie: Czosnek wycisnąć przez
praskę, dodać do jogurtu, dokładnie wymieszać, przyprawić solą, cukrem, pieprzem i kwaskiem cytrynowym, schłodzić.
Cykorię opłukać, osuszyć i ułożyć w salaterkach lub pucharkach. Ogórek dokładnie umyć pokroić wraz ze skórką w bardzo
cienkie plasterki, a oliwki w krążki. Dołożyć do pucharków, zalać przygotowanym
sosem. Na wierzch ułożyć umyte osączone
i pokrojone w cząstki truskawki, wstawić
do lodówki. Podawać schłodzone i udekorowane listkiem melisy lub mięty.

Drobiowe niespodzianki
Składniki: 4 filety drobiowe, 20dag truskawek, brzoskwinie z puszki, 20dag sera
żółtego, sól, biały pieprz, olej, masło, nici
lub wykałaczki do spięcia mięsa.
Wykonanie: Mięso opłukane, osuszone przekroić wzdłuż fileta, aby utworzyła
się „kieszonka”. Oprószyć solą i pieprzem,
schłodzić. Brzoskwinie osączyć z zalewy,
pokroić w cząstki, truskawki opłukać, osączyć, usunąć szypułki, ser pokroić w słupki. Mięso nadziać żółtym serem, truskawkami i kawałkami brzoskwini, spiąć lub
zszyć. Ostrożnie obsmażyć mięso na oleju
uważając żeby się „kieszonki” nie otworzyły. W żaroodpornym naczyniu ułożyć mięso, posypać wiórkami masła i piec ok. 30
min w temp.180o C Podawać z ryżem na
sypko, lub pieczywem.

W starożytnym Egipcie królowe i wysoko urodzone damy kąpały się w kwaśnym mleku, a na twarz nakładały plastry cytrusów. Trunki służyły nie tylko do
degustacji. Kobiety nacierały skórę osadami po winie, wykorzystując w ten sposób
znaną dzisiejszym naukowcom siłę działania kwasów owocowych. Dzięki nim cera
była gładka, świetlista i delikatna. Naturalne maseczki odświeżają, pielęgnują
i napinają skórę. Są najlepszym sposobem zachowania młodości. Zmarszczkom
na pohybel!!!
Ogórkowa
Przygotuj talerzyk z plasterkami ogórka.
Przykładaj je na twarz i szyję, a gdy wyschną, zmieniaj na świeże. Zawiera kwasy wybielające skórę, zwęża pory, daje poczucie świeżości.
Z awokado
Rozgnieć połówkę awokado, wymieszaj z żółtkiem i kilkoma kroplami cytryny. Bogate w witaminy i oleje ożywia suchą, szorstką i zmęczoną cerę. Ożywia ją,
wygładza zmarszczki i delikatnie natłuszcza.
Z miodu i oliwy
Wymieszaj 3 łyżki miodu i 1 łyżeczkę oliwy z oliwek. Rozsmaruj płynną maseczkę
pędzlem na skórze. Zmyj zwilżoną w letniej
wodzie rękawicą kąpielową. Oliwa to jeden
z najsilniej działających eliksirów młodości. Wzmacnia i rozświetla skórę.
Z kiwi
Wyciśnij 1 łyżeczkę stołową soku z kiwi i zmieszaj z 1 łyżką twarogu. To bomba
z witaminą C. Silnie nawilża, lekko ściąga,
pobudza tworzenie kolagenu.
Jabłkowa
Zetrzyj na drobnej tarce jabłko. Jeśli
papka jest zbyt wodnista zagęść ją mlekiem w proszku. Dobrze nawilża, oczyszcza i regeneruje zniszczoną skórę.
Brzoskwiniowo-nagietkowa
Obierz brzoskwinię, usuń pestkę i rozgnieć. Dodaj 2 łyżki jogurtu naturalnego
oraz 1 łyżkę mocnego naparu z kwiatów
liści nagietka. Wymieszaj za pomocą miksera. Nawilża, pozbawia skórę toksyn. Nagietek leczy łojotok i wypryski na tle hormonalnym.
Marchwiowa
Oczyszczoną marchew ugotuj w niewielkiej ilości wody, rozgnieć, wymieszaj z białkiem ubitym na sztywną pianę. Zawiera
dużo beta-karotenu nadającego zdrowy
koloryt cerze. Ujędrnia i napina zwiotczałą skórę.
Białkowa
Ubij na sztywno pianę z 1 białka, dodaj 1 łyżeczkę soku z cytryny, wymieszaj
i nanieś grubą warstwą na skórę. Odtłuszcza skórę i zmniejsza skłonność do wyprysków.
Najbardziej widoczne efekty pielęgnacyjne uzyskasz, kładąc maseczkę
między godziną 16 a 18. Wtedy bowiem
układ krążenia i oddechowy pracują najsprawniej i Twoja skóra najlepiej skorzysta z dostarczonych jej substancji odżywczych. Rozluźnij się, bo stres powoduje
zwężenie naczyń krwionośnych i utrudnia wchłanianie maseczki. Połóż się, włącz
ulubioną muzykę i myśl wyłącznie o przyjemnościach.

•••

szachy

Witam wszystkich sympatyków królewskiej gry w wakacyjnym wydaniu
BM. Przed nami okres letniego wypoczynku. Mam nadzieję, że szachiści
znajdą odrobinę czasu na rozwiązanie
prezentowanych poniżej zadań szachowych. Życzę powodzenia i 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 Ge1, K:h3, Kf3 – mat, zad. 2
Hh1, f1H, He4 – mat, zad. 3 Ka3, c1H,
Hc1 – mat, zad. 4 Gf8, d4, Ke6 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz
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sport

Korona dla Trójki
29 maja br. w Strzyżowie odbył się Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców,
do którego zakwalifikowali się podopieczni Jana Macha ze Szkoły Podstawowej nr
3 w Leżajsku.
Droga do Finału Wojewódzkiego siatkarzy z „Trójki” rozpoczęła się od wygrania
zawodów miejskich, w których bez większego problemu pokonali wszystkie leżajskie podstawówki, później w zawodach
powiatowych nie mieli problemów z pokonaniem zespołu ze Szkoły Podstawowej
z Grodziska Dolnego, następnie w zawodach rejonowych pokonali w Leżajsku kolejno: SP nr 1 z Rakszawy, SP Mrowla oraz
ulegli SP 2 Rzeszów. Po półfinałach wojewódzkich, które odbyły się w Leżajsku, a w
których pokonali SP Zapałów oraz SP Kańczuga, musieli rozegrać jeszcze turniej barażowy, w którym pokonali SP 14 Krosno,
oraz SP 9 Dębica i znaleźli się w czwórce
zespołów najlepszych w województwie.

3, nasz entuzjazm oraz mistrzostwo województwa Podkarpackiego na rok 2006
niech będą podziękowaniem szczególnie
dla: Pana Burmistrza Miasta Leżajska Tadeusza Trębacza, Pani Dyrektor SP nr 3
w Leżajsku Elżbiety Dmitrowskiej-Kaduk,
Pana Prezesa Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Jacka Głowackiego, Zakładów Piwowarskich w Leżajsku, a szczególnie dla
Pani Alicji Wołek, Firmie „Orzech”, dla Panów Piotra Dudka, Ryszarda Kołodzieja,
Krzysztofa Urbańskiego, Zbigniewa Pudełkiewicza, Bogusława Jarka, Piotra Foryta, Andrzeja Sroki, dla Pana Dyrektora ZS
Technicznych Mieczysława Sroki, dla pracowników SP nr 3, nauczycieli i rodziców,
dla naszych kibiców i sympatyków.

(am)

UKS „Trójka”
mistrzem województwa!
14 czerwca br. w Rzeszowie odbył się
finałowy turniej kończący całoroczną
rywalizację najmłodszych zespołów
siatkarskich dziewcząt i chłopców z województwa podkarpackiego.

Natomiast najstarsi siatkarze SP nr 3 (VI
klasa), wśród których wyróżniali się szczególnie Maciej Sobejko i Karol Kozaczuk,
pokonali UKS „Sobieski” Kańczuga i ulegli dwóm zespołom z Rzeszowa, uzyskując
trzecie miejsce w województwie.
Wakacje zapowiadają się pracowicie.
Jak zapowiada trener UKS „Trójka” Jan
Mach ,siatkarze zaczną treningi 1 sierpnia, aby przygotować się do nowego sezonu i być o krok do przodu przed innymi zespołami.

(am)

Wicemistrzynie
z „Trójki”
14 czerwca br. został rozegrany turniej finałowy eliminacji do finału Pucharu Polski w mini siatkówce dziewcząt Zabrze 2006. Do turnieju finałowego awansowały cztery najlepsze drużyny wyłonione

w trzech turniejach eliminacyjnych. Turniej finałowy był rozgrywany systemem
„każdy z każdym”. Finaliści to MKS Rzeszów, SP-1 Żołynia, SP-3 Leżajsk, SP-2
Łańcut. Siatkarki z Leżajska pokonały Żołynię i Łańcut, a w meczu finałowym musiały uznać wyższość zespołu z Rzeszowa.
W drużynie wicemistrzyń Podkarpacia występowały: Magdalena Szwedo, Kornela
Maźnio, Anna Czapla, Martyna Karlik.

Najszybszy
z HORTINO
Oprócz SP 3 Leżajsk do Finału Wojewódzkiego zakwalifikowali się siatkarze
z MZS w Strzyżowie, SP 2 Rzeszów i SP
1 Mielec.
Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr
3 w Leżajsku w składzie: Maciej Sobejko, Karol Kozaczuk, Damian Zygmunt,
Patryk Sadlej, Mateusz Dąbek, Paweł
Szlajnda oraz Wiktor Kosior pokonała zespół gospodarzy turnieju, czyli MZS Strzyżów 2:1 oraz po dramatycznym, pełnym
emocji i zagrań naprawdę na wysokim poziomie w meczu o złoty medal nasi siatkarze pokonali 2:1 faworyzowany zespół ze
SP 2 w Rzeszowie
Gratulujemy siatkarzom ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku zdobycia złotych
medali, mistrzostwa województwa szkół
podstawowych i mamy nadzieję, że swoje umiejętności siatkarskie, które nabyli w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku,
będą mogli kontynuować po wakacjach
w Gimnazjum Miejskim.
Po zdobyciu tytułu Mistrza Podkarpacia trener drużyny Jan Mach powiedział: – Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy nam pomagali i nas
wspierali. Pomoc Wasza, czy Waszych
firm i zakładów pozwoliła zorganizować
turnieje siatkarskie o zasięgu ogólnopolskim, wyjechać 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
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Puchar i dyplomy wręcza szef wyszkolenia Podkarpackiego Związku Piłki
Siatkowej Artur Łoza.
W zmaganiach tych, a były to trzy turnieje eliminacyjne, uczestniczyło około
sto zespołów (w różnych kategoriach wiekowych) reprezentujących szkoły, kluby sportowe oraz Uczniowskie Kluby
Sportowe. Do turnieju finałowego, którego stawką był udział w Ogólnopolskim
Turnieju o „Puchar Polski” awansowały
cztery najlepsze drużyny w każdej kategorii wiekowej. W zawodach tych uczestniczyli zawodnicy Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Trójka” działającego przy
Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku,
który znany jest już na mapie siatkarskiej w Polsce.
W roczniku najmłodszym, czyli 1995
do finału oprócz Resovii Rzeszów i SP nr
2 Żołynia zakwalifikowały się dwa zespoły siatkarskie UKS „Trójka”. Pierwszy zespół w składzie: Szymon Rzepko i Artur
Burek w pierwszym meczu uległ AKS Resovia Rzeszów, ale pokonał drugi zespół
UKS „Trójka” Leżajsk oraz drużynę z Żołyni i zajął w swojej kategorii drugie miejsce
i zdobył wicemistrzostwo województwa.
W roczniku 1994 (V klasa) UKS „Trójka”
w składzie: Damian Zygmunt, Patryk Sadlej, Paweł Szlajnda oraz Mateusz Dąbek
w finale pokonali siatkarzy z Resovii Rzeszów i zdobyli mistrzostwo województwa
oraz awans do Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej o „Puchar Polski”, który odbędzie się 2 września br. w Zabrzu.

3 czerwca br. na poznańskiej Malcie
odbył się Pierwszy Bieg Handlowców
i Restauratorów, który zgromadził na
starcie blisko 200 biegaczy z różnych
stron Polski.
Po raz kolejny wielką klasę pokazał
pracownik i reprezentant firmy HORTINO
ZPOW Leżajsk Sp. z o.o. Ryszard Dryps promując nową markę POLTINO - zwyciężył w biegu na 10 km w kategorii „najlepszy producent FMCG”.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcy i życzymy dalszych udanych startów.

(ds)

Szachy
z Kuratorem

Dzień Dziecka na pływalni ”Oceanik”

W kalendarz imprez, organizowanych
w ramach obchodów Dni Leżajska, wpisał się już na stałe turniej szachowy organizowany w Szkole Podstawowej nr 1.
4 czerwca br. odbył się IV Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Leżajska dla dzieci, młodzieży i dorosłych pod Patronatem Podkarpackiego
Kuratora Oświaty. Zawody zgromadziły
182 uczestników przybyłych z całego województwa, którzy grali w 7 kategoriach
wiekowych. Gościem tej imprezy był Podkarpacki Kurator Oświaty – Maciej Karasiński.

Dużym zaskoczeniem dla wszystkich był
fakt, iż Kurator wystąpił nie tylko w roli
honorowego gościa, lecz także uczestnika turnieju. W drugiej rundzie przy szachownicy spotkali się organizator turnieju Andrzej Mazurkiewicz oraz Kurator
Oświaty, który odniósł zasłużone zwycięstwo. W sumie Maciej Karasiński zdobył
7 punktów w 9 partiach, co ostatecznie
dało mu drugie miejsce. Pierwsze miejsce
w grupie seniorów zajął Maciej Woźniak
z Zelmeru Rzeszów.
W trakcie turnieju, każdy z uczestników
otrzymał lody ufundowane przez ZPOW
Hortino w Leżajsku oraz bigos. Najlepsi
zaś oprócz pucharów i dyplomów otrzymali
nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów, bez których impreza ta nie miałaby
tak dużej rangi. Dla najmłodszych uczestników Krzysztof Paliwoda zakupił radiomagnetofony. Sponsorzy: Burmistrz Miasta Leżajska – Tadeusz Trębacz, Podkarpacki Kurator Oświaty – Maciej Karasiński, Urząd Miejski w Leżajsku, Program
Personel Marketing – Krzysztof Paliwoda, Księgarnia Eurydyka – Robert Żołynia, Firma Rolnik autoryzowany dealer
Bosch w Leżajsku – Zenon Grabarz, Gabinet Chirurgiczny – Zbigniew Grabarz,
„Jamfot” w Leżajsku – Jerzy Murdzia,
Sklep komputerowy Arcus Soft – Adam
Czerwonka, Sklep komputerowy ENTER
w Leżajsku, Pizzeria, kawiarnia w Leżajsku – Bronisław Antonik, Bazar „U Wojciecha”, Hortino w Leżajsku.

(am)

Nagrodzone uczestniczki turnieju, sędzia Marian Bysiewicz, organizator
Andrzej Mazurkiewicz, dyrektor szkoły Ryszard Pysz, Podkarpacki Kurator
Oświaty – Maciej Karasiński.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku, kontynuując tradycje Pływalni
Miejskiej „Oceanik” zorganizował 1 czerwca br. zawody pływackie dla mieszkańców Leżajska. Dodatkową motywacją do zorganizowania zawodów był przypadający właśnie na ten dzień światowy dzień sportu „Challenge Day”.

W zawodach wzięło udział ponad 200
osób; najliczniej reprezentowana była
Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku - grupa pod kierownictwem Daniela Domagały. Sędziowie pod wodzą sędziego głównego
Ryszarda Kołodzieja mieli pełne ręce roboty, ponieważ poziom był bardzo wyrównany i o zwycięstwie decydowały niejednokrotnie setne części sekundy. W nieoficjalnej punktacji drużynowej również triumfowała Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku z wynikiem 154 punkty, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 z wynikiem 140 pkt, trzecie – Szkoła Podstawowa nr 1 z wynikiem 90 pkt.
Tego samego dnia wieczorem dla najmłodszych występowali już nieco starsi zawodnicy. W koronnej konkurencji 4 x 50
m stylem dowolnym zwyciężyła drużyna
WOPR z Leżajska.
Impreza nie mogła się obyć bez atrakcji
dla najmłodszych. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku zorganizował dla
przedszkolaków z przedszkoli miejskich
Leżajska, konkurs plastyczny o tematyce
olimpijskiej. W kategorii drużynowej zwyciężyło Przedszkole Miejskie nr 4, drugie
miejsce zajęło Przedszkole Miejskie nr 2,
na trzecim było Przedszkole Miejskie nr 3.

W kategorii prac indywidualnych jury miało nie lada problem ponieważ wszystkie
były niezwykle ciekawe. Po burzliwej naradzie zadecydowano, że zwycięzcą konkursu została Paulinka Kulpa z Przedszkola
nr 3, drugie miejsce zajęła Julia Tofilska
z Przedszkola nr 2, trzecie - Sebastian Pęcak z Przedszkola nr 4.
Dyrekcja MOSiR w Leżajsku dziękuje
serdecznie sponsorom: ZPOW „Hortino”,
„Żywiec Trade” w Leżajsku, „Usługowemu Zakładowi Optyki Okularowej” Macieja Kucharskiego, „Księgarni Klasycznej” Mariana Korczyńskiego i Aptece
„Pod Gwiazdą” Janusza Lorfinga.

(us)

Nowe władze Pogoni
Nasza leżajska „Pogoń”, mimo iż walczyła dzielnie w obydwu rundach minionego sezonu nie obroniła niestety swej
pozycji w trzeciej lidze. We władzach
Klubu zaszły zmiany.
Po spadku I drużyny Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Pogoń” – Leżajsk do
IV ligi, w ostatnich dniach czerwca bieżącego roku odbyło się Walne Zebranie
Członków Klubu „Pogoń”, na którym dokonano podsumowania rozgrywek sezonu
2005/2006. Dotychczasowy Zarząd Klubu
złożył rezygnację, która została przyjęta.
Dokonano wyboru członków nowego Zarządu.
W czwartek, 29 czerwca br., Zarząd
ukonstytuował się. Oto pełny jego
skład:
● Wojciech Surma – prezes Zarządu Klubu
● Piotr Kozłowicz – wiceprezes ds. piłki
nożnej
● Henryk Stawarski – wiceprezes ds. organizacyjnych
● Janusz Berestka – członek Zarządu
● Eugeniusz Mazur – członek Zarządu
● Tadeusz Karakuła – członek Zarządu
● Dariusz Szmuc – członek Zarządu
Pierwsze decyzje nowego Zarządu Klubu „Pogoń” już zapadły.
Nowy Zarząd postanowił, iż w niedługim
czasie zajdą istotne zmiany w strukturze

organizacyjnej dotychczasowych zespołów
Klubu. „Pogoń” posiadać będzie tylko jeden zespół seniorów oraz dwie drużyny juniorów: (starszych i młodszych). Nad pozostałymi drużynami młodzieżowymi pieczę
sprawować będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Pierwsza drużyna „Pogoni” występować
będzie w IV lidze. Jej nadrzędnym celem
ma być zajęcie czołowego miejsca w tabeli rozgrywek nowego sezonu piłkarskiego
2006/2007.
Zajdą też z pewnością zmiany kadrowe
w drużynie, łącznie ze zmianą trenera.
Najbliższe dni pokażą, jak daleko sięgną
te zmiany oraz kto będzie prowadził I zespół „Pogoni”.
Nowy Zarząd postawił sobie też za zadanie odbudowę drużyn młodzieżowych.
Chłopców, zainteresowanych grą w piłkę
nożną, jest w Leżajsku bardzo wielu. Jeśli
zostaną skupieni wokół Klubu oraz MOSiR-u, jest szansa na stworzenie dobrego kadrowego zaplecza drużyny reprezentacyjnej.
Zaplanowano ogólny zarys zwiększenia
liczby i intensywności szkoleń młodzieży
zarówno w Klubie jak i w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Obecnie trwają prace przygotowawcze
i uzgodnienia dotyczące szczegółów szkolenia najmłodszych adeptów piłki nożnej.

em

25

•••

na ryby
Dni Leżajska 2006

Zawody dla seniorów
Zawody wędkarskie dla seniorów odbyły się 3 czerwca br. Trwały pięć godzin – od szóstej rano do jedenastej. Oczywiście, jak
zwykle, na zbiorniku „Floryda” w Leżajsku.
Po zakończeniu zawodów klasyfikacja zawodników wypadła
następująco: 1. Zdzisław Gdula (4005 pkt.), 2. Maciej Kucharski (3280 pkt.), 3. Eugeniusz Smoleń (2875 pkt.), 4. Janusz Cisek (2305 pkt.), 5. Rafał Kwieciński (1160 pkt.), 6. Paweł Smotryś (1075 pkt).
Sponsorem zawodów był Urząd Miejski w Leżajsku i Grupa Żywiec – Browar w Leżajsku.

Zawody z okazji Dnia Dziecka
Nieco wcześniej niż zawody z okazji Dni Leżajska, bo 27 maja
br. odbyły się zawody z okazji Dnia Dziecka zorganizowane przez
sekcję koła PZW nr 18 w Leżajsku „SAN” Dębno. Sponsorowały je:
Gmina Leżajsk, Koło Leżajsk nr 18, Sekcja „SAN” Dębno. Po rywalizacji klasyfikacja zawodników przedstawiała się następująco:
1. Thomas Dietvorst, 2. Filip Karcz, 3. Michiel Dietvorst.
Wszystkie dzieci biorące udział w zawodach otrzymały słodycze
od sekcji Dębno i drobne nagrody od Gminy Leżajsk, a pierwsze
trzy miejsca uhonorowane zostały pucharami Wójta Gminy Leżajsk i wędkami od Koła Leżajsk. Za największą rybę kołowrotek
ufundował kol. Zdzisław Gdula.

Zawody dla dzieci
Zgodnie z planem obchodów Dni Leżajska zbiórka zawodników odbyła się o godzinie czternastej trzydzieści. Po półgodzinnych przygotowaniach adepci sztuki wędkarskiej „zakotwiczyli
się” w różnych miejscach brzegu Florydy i punktualnie o godzinie piętnastej rozpoczęli łowy.
Dwudziestu dwóch młodych zawodników rywalizowało w dwóch
kategoriach wiekowych o Puchar Burmistrza Miasta Leżajska.
Po dwóch godzinach podsumowano wyniki. W kategorii do 10
lat miejsca zajęli: 1. Piotr Decowski 8 lat – 1005 pkt., 2. Łukasz
Mączka 7 lat – 829 pkt., 3. Krzysztof Malita 6 lat – 359 pkt., 4.
Magda Mączka 5 lat – 281 pkt., 5. Barłtomiej Gdula 5 lat – 148
pkt., 6. Wiwianna Gdula 7 lat – 130 pkt.
W kategorii dzieci starszych – od 11 do 14 lat na kolejnych
miejscach uplasowali się: 1. Damian Szarek 11 lat – 1120 pkt.,
2. Karolina Koperska 11 lat – 511 pkt., 3. Szymon Rzepko 11
lat – 505 pkt., 4. Aneta Trestka 12 lat – 363 pkt., 5. Marcin Decowski 12 lat – 248 pkt., 6. Mateusz Mączka 14 lat – 220 pkt.
Dodatkową atrakcją zawodów była przejażdżka zabytkowym
Oplem OLYMPIA, jedynym takim samochodem w Polsce.
Przejażdżka i wizyta w warsztacie właściciela tego pięknego
samochodu, mieszkańca Leżajska Jana Gduli odbyła się w niedzielę.
Sponsorem zawodów był Urząd Mirjski i Koło Leżajsk nr 18.
Wszystkie dzieci, biorące udział w zawodach, otrzymały nagrody
niezależnie od tego czy złowiły ryby, czy nie.

Zwycięzca w młodszej kate- Zwycięzca drugiej kategorii
gorii – Piotr Decowski.
– Damian Szarek.
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Obwody Rybackie Okręgu Rzeszów
Oto mapa obwodów rybackich rzeki Wisłok. Obwody od 1 do
4 użytkowane są przez ZO PZW w Rzeszowie. Mapka ta powinna
pomóc w rejestracji połowów ryb, obowiązującej w naszym Okręgu. Kolejne mapki w następnych BM.

Wodom Cześć !
Stanisław Esox Mączka
Zapraszam na stronę: http://pzw.org.pl/45/
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tajemnice kolekcjonera

Polskie ordery odznaczenia

Order VIRTUTI MILITARI
(ciąg dalszy)
Od roku 1926 wszyscy wojskowi obowiązani byli nosić zawsze na mundurze, także polowym, pełne odznaki orderu.
Odznaki niższych klas były noszone nawet po otrzymaniu
wyższych. Sztandarom, udekorowanym ORDEREM VIRTUTI
MILITARI podczas wystąpień z innymi oddziałami, których
znaki nie posiadały orderów, przysługiwało prawo pierwszeństwa przy przemarszach i prawo odebrania od nich należnych
honorów wojskowych.
Wygląd odznak orderowych z lat 1919–1939 w zasadzie opierał się na starych wzorach z XVIII i XIX wieku. Z chwilą ustanowienia orderu w 1919 roku wprowadzono jednak pewne zasadnicze zmiany, a mianowicie: z ramion rewersów krzyży usunięto
inicjały królewskie, a na tarczy rewersu umieszczono nowe hasło
HONOR I OJCZYZNA. Poza tym kształt krzyży i orła nawiązywał
ściśle do wcześniejszych historycznych wzorów.
Ze względu na niewielką liczbę nadań I, II, III i IV klasy odznaki
te obecnie należą do rzadkości. W polskich zbiorach muzealnych,
jak wynika z dotychczasowych informacji, II klasę orderu posiada
Wielkopolskie Muzeum Wojskowe w Poznaniu (egzemplarz z numerem 34 przechowywany w Biurze Kapituły do 1939 roku, następnie ewakuowany z Polski i po wojnie przekazany z Londynu
do Poznania). W Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie są jedynie wzorcowe egzemplarze firmy W. Krupski i J. Matulewicz
– I klasy (bez gwiazdy) i III klasy. W tychże zbiorach jest imienny krzyż komandorski II klasy z numerem 7, nadany gen. dyw.
W. Iwaszkiewiczowi. Natomiast krzyże srebrne (V klasa) przyznane, jak wcześniej podano w liczbie około 8300 egzemplarzy, znajdują się w zbiorach wielu muzeów i w licznych kolekcjach zbieraczy. Można je podzielić na dwie grupy: a) krzyże „państwowe”
– wręczane odznaczonym z wybitym numerem na rewersie, b)
krzyże „prywatne” lub „grawerskie” – wykonane na zamówienie
odznaczonych. Krzyże państwowe pochodzą z różnych warsztatów grawerskich. Na zamówienie Ministerstwa Spraw Wojskowych
wykonywały je między innymi firmy: W. Krupski i J. Matulewicz
oraz Wiktor Gontarczyk. Najczęściej były z tombaku lub miedzi
i srebrzone. Tylko dla cudzoziemców zamawiano krzyże ze srebra. Krzyże wręczone mają wybity na dolnym ramieniu rewersu
kolejny numer produkcji a nie nadania.
Odrębny rozdział w dziejach ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI
MILITARI zapisała wojna obrona 1939 roku. Jak wiadomo, przewaga wroga i szybko następujące wypadki w czasie trwania kilkutygodniowych walk we wrześniu 1939 roku w zasadzie wykluczyły możliwość stosowania bezpośrednich aktów dekoracji orderem
na polu bitwy. W związku z tym niektórzy dowódcy mogli wyróżnić najdzielniejszych żołnierzy jedynie w wydawanych rozkazach
pochwalnych i pożegnalnych, ogłaszając nazwiska odznaczonych.
I tak np.: dowódca obrony Modlina gen. Wiktor Thommee odznaczył swych żołnierzy zarówno ORDERAMI WOJENNYMI VIRTUTI
MILITARI jak i KRZYŻAMI WALECZNYCH. Po latach gen. Wiktor Thommee wspominał, że wyróżnienie bohaterskich obrońców
twierdzy w Modlinie było dlań trudnym problemem ze względu
na bezprzykładne męstwo wszystkich żołnierzy i niewspółmiernie
mały przydział „do dyspozycji zaledwie 36 orderów VIRTUTI MILITARI i 240 KRZYŻY WALECZNYCH”. W związku z tym, by zapewnić sprawiedliwy rozdział nagród odwołał się do świadectwa
poszczególnych dowódców dywizji i samodzielnych oddziałów.
Osobiście udekorował jedynie wybitnie zasłużonych.
Podobnie uczynił dowódca Armii „Warszawa” gen. Juliusz Rommel. W rozkazie wydanym 29 września 1939 r. upoważniał dowódców („aż do dowódców pułku włącznie i równorzędnych”) do
nadawania KRZYŻA WALECZNYCH. Tymże rozkazem zastrzegł
sobie prawo odznaczania ORDEREM WOJENNYM VIRTUTI MILITARI dowódców grup operacyjnych, dowódców dywizji i pułków. Oficerowie, zajmujący niższe stanowiska, byli przedstawieni do wyróżnień orderami przez dowódców grup operacyjnych
i dowódców dywizji. Wnioski orderowe podlegały zatwierdzeniu
przez Tymczasową Kapitułę Orderu Virtuti Militari powołaną doraźnie przez gen. Juliusza Rommla, a złożoną z generałów: Tadeusza Kutrzeby, Waleriana Czumy, Franciszka Altera. Przewodniczącym Kapituły był gen. Juliusz Rommel. Po zakończe-

niu walk w 1939 wnioski dowódców na odznaczenie żołnierzy
orderami Virtuti Militari były zgłaszane do Dowództwa Polskich
Sił Zbrojnych na Zachodzie, gdzie rozpatrywały je odpowiednie
władze wojskowe.
W czasie II wojny światowej rząd polski we Francji i w Wielkiej
Brytanii kontynuował nadawanie niektórych orderów i odznaczeń
z przed 1939 roku. Były to: Order Orła Białego, Order Wojenny Virtuti Militari, Order Odrodzenia Polski, Krzyż Walecznych i Krzyż Zasługi.
W kraju, w okresie okupacji, żołnierze Armii Krajowej byli odznaczani począwszy od 1942 roku. Orderem Wojennym Virtuti
Militari, Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Zasługi z Mieczem.
Przyznawał je Naczelny Wódz, a od 1943 r. – na mocy pisemnych
rozkazów – Komendant Główny Armii Krajowej, na wnioski dowódców oddziałów, używając pseudonimów. Liczba wyróżnień,
znajdujących się w gestii Komendanta była limitowana przez Biuro Naczelnego Wodza i Kapitułę Orderu Wojennego Virtuti Militari z siedzibą w Londynie. Na podstawie rozkazu Naczelnego Wodza z 1940 r., ogłoszonego w styczniu 1941 r. w Dzienniku Rozkazów nr 1, zachowane zostały (zgodnie z ustawą z dnia 25 marca 1933 r.) obowiązujące w II Rzeczypospolitej zasadnicze reguły
kwalifikacji czynów, za które mogły być przyznawane poszczególne klasy orderu oraz sposobu ich nadawania. Zgodnie z ustawą
z 1933 r. w rozkazie powtórzono m.in., że Order Wojenny Virtuti
Militari „jest nagrodą wybitnych czynów wojennych, połączonych
z całkowitą ofiarnością w myśl hasła „Honor i Ojczyzna” oraz, że
czasie wojny ordery nadaje Naczelny Wódz, a po zawarciu pokoju były Naczelny Wódz. W razie braku Naczelnego Wodza ordery
nadaje jeden z najwyższych dowódców. Nadanie orderów I, II i III
klasy następuje na wniosek Kapituły, a klasy IV i V na wniosek
dowódcy oddziału. W przypadku nadań IV i V klasy sprecyzowano, że wnioski o odznaczenie Krzyżem Złotym (IV klasa) mogą
przedstawiać przełożeni o uprawnieniach dowódcy dywizji lub
wyższych jednostek, natomiast do wnioskowania o odznaczenie
Krzyżem Srebrnym (V klasa) zostali uprawnieni oficerowie bezpośrednio przełożeni w czasie spełniania przez żołnierza czynu
zakwalifikowanego do nagrodzenia. Wnioskodawcy winni mieć
uprawnienia co najmniej dowódcy kompanii lub oddziału równorzędnego. Rozkaz powyższy określał także tryb i początek składania wniosków. Następny rozkaz Naczelnego Wodza, ogłoszony
w czerwcu 1941 r., ustalił wzory dyplomów i nowych legitymacji
orderu, późniejsze rozkazy określiły skład Kapituły.
Zasadniczy wygląd orderów nadawanych przez władze polskie
na Zachodzie pozostał bez zmian, był taki jak w okresie II Rzeczypospolitej. Ogółem nadano 5573 ordery. W tym II klasy – 3,
III klasy – 6, IV klasy – 201, V klasy – 5363. Krzyż Komandorski
(II lasy) otrzymali: gen. dyw. Władysław Anders, gen. dyw. Tadeusz Bór-Komorowski, gen. bryg. Michał Tokarzewski-Kraszewicz. Krzyż Kawalerski (III klasa) otrzymali: gen. dyw. Władysław
Anders, gen. dyw. Stanisław Maczek, gen. bryg. Bronisław Duch,
gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba, gen. bryg. Franciszek Kleeberg, gen.
bryg. Antoni Chruściel.

Wojciech Wirski

Ciekawostki kolekcjonerskie
21 czerwca 2006 r. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety kolekcjonerskie z okazji 30 rocznicy Czerwca ’76

– o nominale 10 zł
– wykonaną stemplem lustrzanym
w srebrze,

– o nominale 2 zł – wykonaną
stemplem zwykłym w stopie
Nordic Gold.
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Muzeum Prowincji
Ojców Bernardynów

Św. Antoni Padewski
– Sarmata
Częścią ekspozycji, znajdującej się na pierwszym piętrze Muzeum, jest obraz olejny namalowany na płótnie, przedstawiający św. Antoniego Padewskiego.
Patron wizerunku, ujęty całopostaciowo i w pozycji stojącej, ma
na sobie brunatny habit franciszkański oraz płaszcz zakonny. Prawą ręką podtrzymuje ułożoną horyzontalnie zamkniętą księgę, lewym ramieniem wzniesionym w górę,
przytula stojące na księdze Dzieciątko Jezus, które ma delikatną, niemal chłopięcą, zatroskaną
twarz i szeroko otwarte oczy. Syn Boży tuli się
do Świętego i wyciągniętymi ramionami próbuje objąć go za szyję. Odpowiedzią na ten
gest jest nieznaczne pochylenie zakonnika w lewą stronę, umożliwiające bezpośredni kontakt fizyczny twarzy obu zakochanych w sobie istot.
Za plecami św. Antoniego znajduje
się Anioł. Prawą, obnażoną ręką trzyma
rozpuszczoną draperię płaszcza, druga,
wzniesiona ku górze, wskazuje na Gołębicę Ducha Świętego, ujętą na szczycie
kompozycji w kontekście poświaty niebiańskiej i grupy aniołów. Akcja dzieje
się w pustym surowym wnętrzu posiadającym kamienną regularną posadzkę. Jedyny element wyposażenia stanowi starannie przystrojony stolik nakryty wzorzystym obrusem, na którym widnieje otwarta księga. Obok kodeksu stoi naczynie
z inkaustem i gęsim piórem gotowym do
pisania. W prawym dolnym rogu obrazu
widać naczynie na święconą wodę i kropidło, trupią czaszkę oraz leżącą gałązkę lilii. W głębi dość znacznego prześwitu znajduje się drugi plan przedstawienia, w którym bierze udział kilkuosobowe grono mężczyzn i kobiet oraz zakonników zajętych trzymaniem baldachimu.
W centrum kameralnej sceny dominuje
postać św. Antoniego ubranego w strój
liturgiczny trzymającego w dłoni puszkę na konsekrowane hostie. Poniżej, na
przednich nogach klęczy muł wzbraniający się przed spożyciem podawanego mu obroku. Scena prezentuje Cud z Najświętszym Sakramentem opisany w tekstach
hagiograficznych.
Wizerunek znamionuje zestawienie w obrębie jednej kompozycji dwóch stref znaczeniowych: symboliczno-teologicznej i historyczno-narracyjnej, określonych podziałem głębi obrazu na dwa
zasadnicze plany. Pod względem ikonograficznym dzieło nawiązuje do idei konterfektu „sarmackiego”, charakteryzującego się akcentowaniem takich elementów, jak całopostaciowe ujęcie osoby
pierwszoplanowej w kontekście pejzażu i kolumny oraz nakrytego
obrusem stolika, na których prezentowane bywają atrybuty godności osoby portretowanej. Postać tytułowa, najczęściej w trzech
czwartych zwrócona ku widzowi, przemawiająca sztywną hieratyczną pozą i blokowym konturem zarysu, opiera jedną rękę na
szabli, drugą wspiera dumnie na biodrze lub trzyma w niej buławę. Jej ubiór stanowi zazwyczaj orientalny strój składający się
z długiego żupanu, czerwonej delii podbitej futrem i wysokich, zazwyczaj żółtych butów. Sztywność pozy i monumentalizacja prezencji miały podkreślać dystans wobec widza narzucony pozycją
społeczną. Synteza głównych elementów zaistniała nie bez wpływu wzorów formalnych malarstwa holenderskiego, flamandzkiego i północnowłoskiego, a zwłaszcza portretów monarszych, modnych już w dobie XVI stulecia. Na terenie Polski wyjątkową rolę
wzorca spełniał obraz Marcina Kobera z 1583 r., przedstawiający króla Stefana Batorego.
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Elementy te znalazły w naszym obrazie własne znaczenie. Miejsce magnata zajmuje sylwetka św. Antoniego. Trzymane przez
monarchów względnie hetmanów atrybuty godności i władzy posiadają swe formalne odpowiedniki w sylwetce Dzieciątka Jezus
i motywie zamkniętej księgi. Funkcja tych ostatnich niczym nie
odbiega od symbolicznej wymowy akcesoriów oznaczających rangę stanu społecznego. Tym razem przywołuje takie znamiona szlachectwa znamienitego Cudotwórcy w ubogim habicie franciszkańskim, jak świętość i powaga wynikająca ze stopnia zjednoczenia
z Chrystusem. Malarz nawiązuje do portretu sarmackiego nie tylko samą obecnością motywu stolika, lecz także dekoracją wzorzystego obrusu obszernie opadającego ku dołowi. Świecki portret przypomina również otwarta księga, znajdująca się dokładnie
w miejscu, gdzie w kontekście sarmaty eksponowano przedmioty
ilustrujące majętność i godność bądź pobożność. Ściana, podobnie jak drapowana zasłona, oddziela od siebie wspomniane plany, podkreśla tajemniczość, wyraża iluzję oddalenia i rozszerza
pod względem ideowym scenerię pierwszego planu.
W portretach sarmackich ważną funkcję spełniają sekwencje pejzażowe oraz pomniejsze sceny figuralne i motywy architektoniczne, rozumiane jako środki służące
perspektywicznemu zaakcentowaniu sceny głównej
i kreujące perspektywę hierarchiczną wielowątkowej struktury ideowej danego przedstawienia.
Motywom tym na naszym obrazie odpowiada scena Cudu z Najświętszym Sakramentem, prezentująca takie rodzime elementy,
jak postacie „polonusów” i „jegomościa” we
wschodnim stroju, polskie kostiumy oraz
cechy fizjonomii.
Obraz jest dziełem Antoniego Gramatyki (zm. 1922) namalowanym w XIX w.
dla kościoła Ojców Bernardynów w Sokalu. Bezpośrednią inspiracją było przedstawienie św. Antoniego Padewskiego,
powstałe w pracowni o. Franciszka Lekszyckiego (zm. 1669). Koncepcję tego bernardyńskiego malarza znamy z kilku replik oraz licznych, powstałych później,
graficznych powtórzeń. W redagowaniu
sceny Cudu z Najświętszym Sakramentem Lekszycki wykorzystał motywy obrazu Piotra Pawła Rubensa, rozpropagowane w Polsce za pośrednictwem szkicu olejnego sprzed 1620 r., ukazującego
Thomyris z głową Cyrusa. Genezę występowania w koncepcji rubensowskiej elementów sarmackiej proweniencji wyjaśnia się najczęściej, udokumentowanym
źródłowo, pobytem Królewicza Władysława IV w 1624 r. wraz z Gerardem Dehnoffem i Stefanem Pacem w pracowni mistrza, w której powstało kilka portretów
króla Zygmunta III Wazy i jego następcy. Na obrazie Lekszyckiego widzimy lustrzane odwrócenie flamandzkiego pierwowzoru.
Anioł ukazany po lewej stronie jedną ręką podtrzymujący draperię, a drugą wskazujący na Gołębicę Ducha Świętego, nawiązuje do koncepcji obrazu Van Dycka Zachwycenie św. Augustyna. Figurka Dzieciątka Jezus skopiowana została z ryciny Schelte à Bolswert reprodukującej wyobrażenie Św. Rodziny Rubensa.
Charakterystyczny element – naczynie z kropidłem oraz czaszka
nakryta kwiatem lilii – to motywy znane z ryciny Pontiusa i obrazu Van Dycka Św. Rozalia. Niewykluczone, że sama postać
Świętego oparta jest na wzorach włoskich. Elementy te Lekszycki zapożyczył z rycin w ramach szeroko rozumianego otwarcia
na wartości sztuki obcej proweniencji, zastosował jednak własną, znacznie skromniejszą kolorystykę. W oparciu o motywy
obce, w obrębie jednej koncepcji plastycznej, posiadającej swoje własne, nakreślone w pierwowzorze znaczenie ideowe, stworzył syntezę wielu motywów, nadając im całkowicie inną funkcję, dostosowaną do poziomu recepcji ludzi żyjących w najbliższym jego otoczeniu. Koncepcja Lekszyckiego stała się bardzo
popularna w polskiej ikonografii antoniańskiej. Jej wyjątkową
rangę potwierdzają liczne, powstałe w oparciu o nią, malarskie
i graficzne naśladownictwa. Prezentowany obraz Antoniego Gramatyki stanowi XIX-wieczne echo tego procesu.

O. Efrem Obruśnik
Fot. Brat Baltazar Szydełko

