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Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku

Cena: 1,50 zł

Nowy zakład w strefie ekonomicznej.

W numerze:
● ambasador USA
w Leżajsku
● zmiany w klasztorze
i parafii farnej
● ISO dla ZST
● klasztor i dwór
starościński
będą odrestaurowane
● inwestycje w mieście
● nowe rondo
● szczególni obywatele
Leżajska
● Feta w Browarze
● uczniowskie sukcesy
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dzień za dniem

25 maja br. w Urzędzie Miejskim odbyła się uroczystość wręczenia przez Burmistrza Miasta Leżajska Tadeusza Trębacza „Medali za długoletnie pożycie małżeńskie” nadanych przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Za 50 lat
wspólnego życia otrzymali je: Aniela i Marian Czernieccy, Jadwiga i Tadeusz
Decowscy, Władysława i Jerzy Góralowie oraz Helena i Rajnhold Poradowie. Za
60-lecie pożycia małżeńskiego uhonorowani zostali Kazimiera i Jan Stochmalowie.

18 maja br. w rocznicę urodzin Jana Pawła II i wigilię dnia samorządowca w Bazylice odprawiona została uroczysta koncelebrowana msza św., a po niej część
artystyczna w wykonaniu uczniów szkół średnich i podstawowych, członków
MDK i zakonników. Po Apelu Jasnogórskim pod pomnikiem zmarłego papieża-Polaka w Leżajsku przedstawiciele władz miasta, powiatu i gmin, instytucji,
zakładów pracy, szkół złożyli hołd Karolowi Wojtyle, wieńce i wiązanki kwiatów, zapalili znicze.

Oj, było wesele

25 czerwca br. zaprezentowane zostało w Leżajsku widowisko obrzędowe
„Oj, bedzie, bedzie wesele”, przedstawiające obrzęd zaślubin z przełomu XIX
i XX wieku z okolic Leżajska.
Widowisko stworzyła grupa inicjatywna „Razem możemy więcej”, w której skład
wchodzą Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce i GOK Gminy Leżajsk w Giedlarowej.
Widowisko „Oj bedzie, bedzie wesele” finansowane jest w ramach programu Działaj Lokanie IV, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we
współpracy z Funduszem Lokalnym Powiatu Leżajskiego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju.
Sponsorami widowiska są: Browar Leżajsk, Hortino, Starosta Powiatu Leżajskiego, Burmistrz Miasta Leżajsk, Wójt Gminy
Kuryłówka, Wójt Gminy Leżajsk, Smak-eko w Górnie, Equistro, GS Samopomoc
Chłopska w Leżajsku, Marketchem.

(mh)

Fot. Ryszard Węglarz

Porozumienie z Czortkowem
W dniach 21–24 kwietnia br. w Czortkowie na Ukrainie gościła delegacja
Miasta Leżajska pod przewodnictwem burmistrza Tadeusza Trębacza.
22 kwietnia br. w Czortkowie nastąpiło uroczyste zawarcie porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy obydwoma miastami. Podpisali je burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz i mer
Czortkowa Michał Werbicki. Ma ono na celu ożywienie kontaktów kulturalnych, sportowych, wymiany grup młodzieży, wzajemnej popularyzacji
wiedzy o zaprzyjaźnionych miastach.
Podczas pobytu na Ukrainie delegacja Leżajska zwiedziła najważniejsze instytucje i zakłady
pracy w Czortkowie i okolicy.
To kolejne zaprzyjaźnione z Leżajskiem miasto
po Nowojaworowsku i Koziatyniu.
Przy okazji warto dodać, że złożony w grudniu ubiegłego roku projekt „Od sąsiedztwa do
przyjaźni: Leżajsk – Nowojaworowsk” został pozytywnie zaopiniowany przez Euroregion Karpacki
i otrzymaliśmy dotację unijną w kwocie 36 560
euro, która w całości przeznaczona jest na finansowanie wyjazdów na Ukrainę umacniających
wzajemne kontakty i podejmowanie gości z sąsiadującego z Polską państwa.
Gośćmi Leżajska podczas Dni Leżajska były
delegacje i zespoły artystyczne z Nowojaworowska i Czortkowa.

2

Merowie zaprzyjaźnionych z Leżajskiem
miast na Ukrainie gościli na obchodach
Dni Leżajska w naszym mieście.

• • • dzień za dniem
Ambasador USA w Leżajsku

Burmistrz Tadeusz Trębacz i ambasador USA w Polsce Victor Aszhe wymieniają
pozdrowienia.
Fot. Witold Kiersnowski
28 czerwca br. odwiedził Leżajsk ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Rzeczpospolitej Polskiej Victor Aszhe w towarzystwie Konsula Generalnego Kennetha Fairfaxa z małżonką.
Goście złożyli wizytę burmistrzowi naszego miasta. Zwiedzili ratusz, miasto i najcenniejsze zabytki grodu, stanowiące dziedzictwo kultury narodowej, starówkę i grób cadyka Elimelecha. Zapoznali się z historią Bazyliki Matki Bożej Pocieszenia i klasztoru
ojców bernardynów, wysłuchali koncertu organowego w Bazylice.
Victor Aszhe przed laty pełnił funkcję burmistrza jednego z amerykańskich miasteczek. Żywo interesował się życiem miasta i pracą samorządu lokalnego.
Amerykańscy dyplomaci udali się następnie do Łańcuta na uroczystości związane
z 229. rocznicą niepodległości Stanów Zjednoczonych.

(bwl)

Zmiany w klasztorze i parafii farnej

Ks. Władysław Głowa.

o. Stanisław Komornik.

Od lipca br. mamy w klasztorze ojców bernardynów i sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia nowego gwardiana i kustosza. Jest nim o. Leszek Kania. Pełniący te funkcje
o. Stanisław Komornik, zgodnie z obowiązującymi w zakonie zasadami, zakończył kadencję i opuścił Leżajsk udając się do Opatowa.
Pełnienie swej misji duszpasterskiej na stanowisku proboszcza parafii farnej w Leżajsku i dziekana Dekanatu Leżajskiego zakończył też prałat ks. prof. dr hab. Władysław Głowa. Probostwo objął dotychczasowy proboszcz parafii w Tarnawcu. Ks. prof.
dr hab. Władysław Głowa pozostanie nadal w Leżajsku. Poświęci się głównie pracy naukowej i wykładom na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Seminarium Duchownym w Przemyślu.
Obu duszpasterzom Rada Miejska i Burmistrz Miasta Leżajska składają serdeczne
podziękowania za owocną współpracę i wyrazy głębokiego uznania za wykazaną wielką
troskę o stan zawiadywanych obiektów sakralnych, restaurację skarbów historii i tradycji znajdujących się w leżajskich świątyniach – ołtarzy, organów, ambonn, fresków,
murów... Jednocześnie Rada Miejska i Burmistrz Miasta Leżajska ks. prałatowi Władysławowi Głowie i o. Stanisławowi Komornikowi składają serdeczne życzenia wszelkiej
pomyślności w dalszej posłudze duszpasterskiej i nowej roli, jaką przyszło im pełnić.

(am)

Tydzień Bibliotek

Tegorocznym obchodom święta patronowało wylansowane przez Zarząd
Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich hasło „Biblioteka otwarta dla
Ciebie”. Zasadniczym celem corocznie organizowanego Tygodnia Bibliotek ma być „upowszechnianie wiedzy
o ich informacyjnej, edukacyjnej i kulturotwórczej roli, prezentowanie różnorodnej oferty usługowej, bogactwa zasobów, a także przybliżanie ich wizerunku
jako instytucji nowoczesnych i przyjaznych społeczeństwu”.
Biblioteka Publiczna w Leżajsku, podobnie jak większość tych instytucji na terenie
kraju, aktywnie włączyła się w uroczyste
obchody Tygodnia. 9 maja br. w bardzo
kameralnej atmosferze otwarto wystawę
pod hasłem „Kwiaty w pokłonie wiekowym
księgom”. W przygotowanej ekspozycji
wykorzystano zabytkowe księgi wydane
w XIX i na początku XX wieku oraz piękne
kompozycje kwiatowe z bibuły wykonane
przez niezwykle utalentowanego twórcę
ludowego Martę Zdeb. Pokazaną leżajską
kolekcję unikatowych ksiąg zasadniczo
wzbogacił archiwalny zbiór, udostępniony prze Bibliotekę w Grodzisku Górnym.
Najstarszą księgą wystawy była wydana
jeszcze w 1863 r. Biblia łaciśko-polska.
Ekspozycja zainteresowała zarówno
humanistów, którzy przez cały tydzień
odwiedzali Bibliotekę po to, by podziwiać
białe kruki literatury romantycznej, pozytywistycznej oraz modernistycznej, jak
również lokalnych plastyków i malarzy,
którzy z podziwem podglądali kunsztownie wykonane przez Martę Zdeb niezwykle
oryginalne kwiatowe kompozycje. Lektura
„Księgi wpisów gości Biblioteki Publicznej
w Leżajsku pozwala stwierdzić, że wystawa
spełniła oczekiwania zwiedzających. Dzieci
wracały do szkoły „pełne wrażeń”, a zainspirowani magią starych ksiąg i kwiatów
poeci wpisywali nowe wiersze.
13 maja br. był dniem szczególnego
otwarcia biblioteki dla jej najmłodszych
czytelników. Zaproszeni do biblioteki
uczniowie pierwszych klas Szkół Podstawowych w Leżajsku, w scenerii starych
ksiąg i wiosennych kwiatów wysłuchali
kilku czytanych dla nich baśni napisanych przez J. Ch. Andersena. Co trzeba
wyjaśnić, Biblioteka Publiczna w Leżajsku
włączając się w akcję „Cała Polska czyta
dzieciom”, realizuje w bieżącym roku projekt cyklicznych słuchowisk pod hasłem
„Znani, ważni zaproszonych uczniów czytali: Henryk Świta, pełnomocnik burmistrza Leżajska do spraw kultury, oświaty
i sportu, Jan Dąbek – mistrz kominiarski,
ojciec Radomił z klasztoru ojców Bernardynów oraz dr Zenon Zawilski. Dodatkowo w efekcie współpracy z Biblioteką
Szkolną przy SP nr 2 w Leżajsku dzieci
wzięły udział w konkursie czytelniczym pt.
„Czy znacie te baśnie”, a także zapoznały
się z regulaminem nowo ogłoszonego dla
nich konkursu plastycznego pt. „Baśniowy
świat Andersena”.
Organizatorzy programu leżajskich obchodów „Tygodnia Bibliotek” dostosowali
go zarówno do zainteresowań dorosłych,
jak też i młodzieży szkolnej oraz dzieci.
Atrakcyjne oferty Biblioteki Publicznej
w Leżajsku sprawiły, że w ciągu zaledwie
pięciu dni odwiedziły ją rzesze zwiedzających i jak się wydaje bardzo usatysfakcjonowanych gości. Pozostaje tylko życzyć
równie udanych akcji.

(an)
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dzień za dniem
„Anglicy” w podstawówkach Corrida 2005

Walka z „bykami” z zeszycie czyli konkurs ortograficzny
„Corrida 2005” organizowany wspólnie przez Szkołę Podstawową nr 3 i Urząd Miejski należy już do tradycji. Obejmuje on uczniów starszych klas podstawówek, a ideą, jaka mu
przyświeca, jest poznanie do perfekcji zasad ortografii i interpunkcji naszego ojczystego języka.
Konkurs mimo wszystko (bo to wcale nie jest takie proste, kiedy uje kreskuje) cieszył się dużym zainteresowaniem. Po przejściu przez sito eliminacji wewnątrzszkolnych najlepsi „torreadorzy” przystąpili do finału. Odbył się on w Szkole Podstawowej nr
3 w Leżajsku. Jury (Bernadeta Grzywacz i Magdalena Pokrywka) pod przewodnictwem Krystyny Czubary oceniło konkursowy plon. Pierwsze miejsce zdobyła Karolina Ćwikła z SP2, drugie
– Monika Ślanda, Anna Hajduk i Edyta Stopyra z SP3, trzecie –
Katarzyna Łepko (SP2), Izabela Kołcz (SP3) oraz Maja Orłowska
i Ewelina Wiatr (SP2).
W Dniu Dziecka laureatów i ich nauczycieli przyjął w ratuszu
burmistrz Tadeusz Trębacz. Wręczył im nagrody rzeczowe i książkowe. Nauczyciele otrzymali listy gratulacyjne.

(bwl)

W maju bieżącego roku odbyła się kolejna edycja Konkursu
Języka Angielskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych w Leżajsku. Od czterech lat nadrzędnym celem wytyczonym przez organizatorów tego cyklicznego przedsięwzięcia – nauczycieli języka
angielskiego z wszystkich trzech leżajskich podstawówek – jest
podwyższanie umiejętności językowych wśród uczniów pierwszego etapu edukacyjnego i poszerzanie ich wiedzy o krajach anglojęzycznych.
5 maja br. przeprowadzono eliminacje szkolne. Test konkursowy na tym etapie obejmował zadania sprawdzające znajomość
materiału leksykalno-gramatycznego, właściwą komunikację językową, jak również wiedzę z zakresu geografii, historii, literatury
oraz obrzędowości Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii. Finałowa tura konkursu, do której zakwalifikowało się 32 uczniów, miała miejsce 24 maja br. w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Leżajsku. W jej trakcie oprócz ćwiczeń obejmujących słownictwo i zagadnienia gramatyczne uczestnicy otrzymali do wykonania zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu czytanego i słuchanego. Ponadto musieli wykazać się
znajomością treści uwzględnionej w regulaminie lektury.
Po przeprowadzeniu etapu finałowego Komisja Konkursowa pod
przewodnictwem Józefa Rzeszutko – nauczyciela języka angielskiego i jednocześnie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Leżajsku – wyłoniła laureatów. Zwycięzcą konkursu został Krzysztof
Wójtowicz (SP 2, opiekun Małgorzata Murdzia). Na drugiej pozycji uplasował się Kamil Sarzyński (SP 3, opiekun Maciej Peszko). Trzecie miejsce zajęła Ewa Paluch (SP 2, opiekun Małgorzata
Murdzia). Dodatkowo wyróżniono sześcioro finalistów: Katarzynę
Baran (SP 2, opiekun Małgorzata Murdzia); Piotra Czaplę (SP 3,
opiekun Joanna Mazurek); Sebastiana Olszewskiego (SP 1, opiekun Barbara Pióro-Mazurek); Annę Wilkos (SP 2, opiekun Małgorzata Murdzia); Paulinę Wolan (SP 2, opiekun Małgorzata Murdzia); Karolinę Loryś (SP 1, opiekun Barbara Pióro-Mazurek).
1 czerwca br. w sali posiedzeń leżajskiego ratusza laureaci
i wyróżnieni finaliści otrzymali z rąk Burmistrza Miasta Leżajska Tadeusza Trębacza okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Organizatorom konkursu Burmistrz przekazał pisemne podziękowania za wdrożenie w życie inicjatywy promującej
podnoszenie jakości nauczania języków obcych w naszym mieście. Głównym fundatorem nagród był Urząd Miejski w Leżajsku,
a ponadto swoją pomoc zaoferowały też wydawnictwa zajmujące się sprzedażą na polskim rynku materiałów do nauczania języka angielskiego: Oxford University Press, Express Publishing,
Pearson Education.

(jr)

Uwaga!

Przypominamy, że ogłoszony przez
Burmistrza Leżajska konkurs na najpiękniejszą posesję w mieście trwa.
W lipcu i sierpniu komisja konkursowa ogląda posesje, notuje uwagi i stawia punkty. Rozstrzygnięcie nastąpi
we wrześniu.
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Mistrzowie dyktanda

Miejski konkurs ortograficzny dla uczniów drugich i trzecich klas szkół podstawowych pt. „Mistrz ortografii” zakończył się 14 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 2.
Spotkał się on z dużym zainteresowaniem. Udział wzięli finaliści szkolnych eliminacji konkursu ortograficznego z klas trzecich i drugich wszystkich szkół podstawowych w Leżajsku. Tekst
dyktanda przygotowało Centrum Edukacyjne „ART.-MAR” w Rzeszowie. W konkursie wzięło udział 30 uczniów. Oceny prac konkursowych dokonała komisja w składzie: Maria Lizak (SP 1),
Grażyna Miłobóg (SP 2), Zofia Zagaja (SP 3). Oto lista finalistów:
I miejsce: Malwina Chomicz (SP 2) i Marta Cisek (SP 3); II – Katarzyna Majcher (SP 3); III – Małgorzata Ożóg (SP 2), Aleksandra Żołynia (SP 2), Kamil Dyjak (SP 3). Wyróżnienia otrzymali:
Agnieszka Sroka i Wioletta Żołyniak (SP 2), Anna Grygiel (SP 3),
Sławomir Goździewski i Dorota Kolończyk (SP 1), Anna Zygmunt
(SP 2), Marcin Zagaja (SP 3), Karolina Cichoń (SP 2), Aneta Pucia (SP 3) i Błażej Małaszowski (SP 2). Nagrody książkowe oraz
dyplomy ufundował Urząd Miejski w Leżajsku. Organizatorzy
zapowiadają, że miejski konkurs ortograficzny odbędzie się również w roku przyszłym.

(jr)

Zapraszamy na korty tenisowe przy Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku czynne codziennie w godz. od 8–20.
Wynajęcie kortu proszę uzgodnić w dni powszednie do godz. 15.30
w sekretariacie szkoły w pozostałych godzinach oraz w dni wolne od
pracy – z gospodarzem kortu bezpośrednio na korcie lub pod numerem telefonu: 607 052 246.
Cena za 1 godzinę gry – osoby dorosłe 5 zł, uczniowie szkół średnich
4 zł, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych 3 zł.

Dyrektor SP nr 2

•••

gospodarka

W Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Euro Park – Mielec” Oddział
Leżajsk rozpoczął działalność drugi z kolei zakład produkcyjny.
Jest to firma branży odzieżowej. Zajęła ona miejsce na rynku po
nie istniejącej już Uni Mode. Firma Handlowo-Usługowa „Bogi”
prowadzi produkcję konfekcji damskiej głównie na eksport. Zatrudniła na razie 52 szwaczki i jednocześnie rozpoczęła kapitalny
remont zajmowanego obiektu. Docelowo planowane jest znaczne
zwiększenie produkcji i liczby miejsc pracy.
Spółka z o.o. „Uni Mode” przędła cienko,
ale przędła przez kilka ładnych lat. Szyła
odzież damską głównie na eksport do Niemiec. Klasyczne wzory, wysoka jakość wykonania. – Mieliśmy świetną kadrę, część
z niej znów pracuje – mówi Elżbieta Pokrywka, która w imieniu nowego właściciela prowadzi firmę. I rzeczywiście, klient
ma wymagania i trzeba im sprostać. Nawet wieszaczek w spódnicy nie może być
przesunięty o pół centymetra, a co tu dopiero mówić o wszytym zamku czy innych
detalach.
Elżbieta Pokrywka została dyrektorem „Uni Mode” w grudniu 1998 roku,
gdy spółka chyliła się ku upadkowi – niespłacone różnego rodzaju zobowiązania,
dzierżawa budynku, składki zusowskie,
podatki, kredyty, kilkumiesięczne zaległości w wypłacaniu pensji. Nie pozostawało
nic innego, jak ogłosić plajtę – zakład zamknąć, zwolnić ludzi i... niech się dzieje,
co chce. Albo...
– Chciałam go ratować, przede wszystkim miejsca pracy. Ponad dwieście kobiet
załogi z dnia na dzień miałoby iść na bruk?
Podniosła rękawicę. I przez sześć lat ludzie
nadal pracowali, zakład nie został zlikwidowany. To był sukces. Kiepski, ale jednak sukces. Kiepski, bo była to ustawiczna walka o klienta, chodzenie po sądach,
żebranie o odroczenie spłat, umorzenie
odsetek, odblokowanie konta. Po halach
produkcyjnych hulał wiatr, dach przeciekał, szwaczki dostawały pensje w ratach...
Było źle, ale mogło być gorzej.
Dyrektor Pokrywka była tą ostatnią
deską ratunku. Nie poddawała się przez
sześć lat. Ale ile można znosić ustawiczne
kontrole, inspekcje, komorników, niezadowolenie załogi, że pensji nie ma na czas,
że warunki pracy urągają przyzwoitości?
Zimą okna zaklejone były taśmą, centralne grzało, jak chciało, budynek z końca
lat sześćdziesiątych sypał się bez remontu pod naporem czasu.

Kryzys nastąpił w pierwszym kwartale tego roku. 31 marca z przyczyn ekonomicznych załoga dostała wypowiedzenia. 11 kwietnia na teren zakładu wszedł
syndyk. Ogłoszona została upadłość „Uni
Mode”.

Drugi zakład w strefie
Zwolniona załoga z funduszu świadczeń
gwarantowanych dostała zaległe od stycznia wynagrodzenia i odprawy.
W maju pojawił się nowy właściciel. Powstał w tym miejscu nowy zakład – Firma Handlowo-Usługowa „Bogi”, która kontynuuje „tradycję” czyli zajmuje się szyciem odzieży damskiej, głównie na eksport. 1 czerwca zatrudnił 52 szwaczki –
większość z nich wchodziła w skład załogi
„Uni Mode” – ma zamówienia i potrzebuje
nowych mocy produkcyjnych.
Budynek poddany został kapitalnemu remontowi. Wymieniana jest stolarka okienna, odnawiane poszycie dachowe, w planie – modernizacja centralnego
ogrzewania.
„Bogi” ma wielkie plany na przyszłość –
znaczne zwiększenie produkcji, pozyskanie nowych konrahentów, zorganizowanie pracy na dwie zmiany, czyli znaczne
pomnożenie załogi. Nową firmę w imieniu
właściciela prowadzi nadal Elżbieta Pokrywka. Jest pełna optymizmu, że tym razem będzie inaczej.
Właścicielem firmy „Bogi” jest Bogdan
Pawłowski. To kolejny, drugi zakład produkcyjny w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Euro Park – Mielec” Oddział Leżajsk,
który już działa.

Tekst i zdjęcia
BarbaraWoś-Lisiecka
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Certyfikat ISO 9001:2000
dla

Zespołu Szkół Technicznych
w Leżajsku

W Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku dnia 10 czerwca 2005 r. odbyła się uroczystość wręczenia przez Dyrektora Jednostki Certyfikującej
TÜV Rheinland InterCert Kft Pana Grzegorza Grabka certyfikatu Systemu
Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2000 w zakresie świadczenia i rozwoju usług edukacyjnych na poziomie ponad gimnazjalnym oraz
w zakresie szkoleń zawodowych.
Na uroczystości obecni byli: członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Jan
Burek (były uczeń szkoły), wicekurator
Jolanta Tudrój-Darska, starosta leżajski
Zbigniew Rynasiewicz, burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz, dyrektorzy i prezesi
zakładów pracy, dyrektorzy szkół w mieście i okolicy.
Wdrożony, udokumentowany i certyfikowany System Zarządzania Jakością
jest sposobem na zapewnienie skutecznego nadzoru nad szkołą oraz zapewnienia możliwości sprawnego zarządzania,
monitorowania i doskonalenia wszystkich
procesów realizowanych w szkole. Zwiększa zadowolenie klientów (uczniów, rodziców) oraz zapewnia zgodność stosowanego systemu zarządzania ze standardami
światowymi.
Rezultatem wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością jest większa efektywność
pracy szkoły, a także wzrost odpowiedzialności, motywacji i zaangażowania pracowników. Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością jest jednym
z ważniejszych wymogów krajowych i międzynarodowych.
Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku jest jedną
z nielicznych szkół w Polsce, które mogą
się poszczycić posiadaniem Certyfikatu
ISO.

ZST opracował Politykę Jakości, która
wyznacza kierunek działań szkoły.
Szczególny nacisk kładziemy na:
● wysoki poziom kształcenia teoretycznego i praktycznego wdrażający uczniów
do samodzielnego rozwiązywania postawionych przed nimi problemów,
● spełnienie wymagań i zadań stawianych
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu, Starostwo Powiatowe, będące
organem prowadzącym szkołę, oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny,
● kształtowanie twórczego myślenia
uczniów pozwalającego na realizację ich
pasji, zdolności i zainteresowań oraz
sprostanie wymogom rynku pracy,
● kształtowanie pożądanych społecznie
cech osobowości takich jak: godność
osobista, patriotyzm, wartości chrześcijańskie, znajomość i szacunek dla historii, odpowiedzialność za swoje słowa
i czyny, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
● przygotowanie ucznia do życia rodzinnego i społecznego we współpracy z domem rodzinnym i wyspecjalizowanymi
instytucjami,
● zapewnienie psychicznego i fizycznego
bezpieczeństwa uczniów,
● wdrażanie nowych kierunków kształcenia
zgodnych z potrzebami rynku pracy,

● systematyczne podnoszenie kwalifikacji merytorycznych i interpersonalnych
pracowników,
● wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą ISO
9001:2000.
Realizacji wymienionych wyżej celów sprzyja bogata infrastruktura szkoły. Szkoła dysponuje 46 salami lekcyjnymi, 14 pracowniami specjalistycznymi, 5
pracowniami komputerowymi. Pracownie komputerowe posiadają 150 jednostek komputerowych pracujących w najnowszych systemach operacyjnych z pełnym dostępem do Internetu. Szkoła posiada własny server nowellowy i internetowy. Jako jedna z nielicznych szkół posiada pracownię CNC wyposażoną w obrabiarkę sterowaną komputerowo. Jako
pierwsza szkoła w województwie posiada
tablice interaktywną.
Szkoła dysponuje jednym z najnowocześniejszych kompleksów sportowych w województwie. W jego skład wchodzą: pełnowymiarowa sala gimnastyczna, mała sala
gimnastyczna, siłownia oraz boiska sportowe na terenie szkoły. Uczniowie mają
do dyspozycji bardzo dobrze wyposażoną
bibliotekę szkolną (14 tys. woluminów),
skomputeryzowaną czytelnię z dostępem
do Internetu.
Przy szkole funkcjonują warsztaty szkolne i stacja diagnostyczna prowadzące nie
tylko działalność dydaktyczno-wychowawczą, ale również działalność produkcyjno-usługową.
Zespół Szkół Technicznych uzyskał
akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie do przeprowadzania
egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe w 8 zawodach. Bezpieczeństwo
uczniów i pracowników szkoły zwiększa
monitoring 20 kamer.
Zespół Szkół Technicznych oferuje różnorodne kierunki kształcenia młodzieży
dostosowane do aktualnych potrzeb krajowego i zagranicznego rynku pracy. Oferta obejmuje technika na podbudowie gimnazjum kształcące w cyklu 4-letnim, licea profilowane na podbudowie gimnazjum kształcące w cyklu 3-letnim, licea
ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum kształcące w cyklu 3-letnim, zasadnicze szkoły zawodowe na podbudowie
gimnazjum kształcące w cyklu 2 lub 3-letnim oraz szkołę policealną na podbudowie liceum profilowanego. Ceryfikat ISO
dał szkole możliwość organizacji kursów
doskonalących dla dorosłych.
Wspomniane atuty szkoły przyciągają
z każdym rokiem coraz więcej młodzieży. W obecnym roku szkolnym w Zespole
Szkół Technicznych pobiera naukę 2200
uczniów.

(as)
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Klasztor i dwór starościński zostaną odrestaurowane

Dotacja przyznana

Zespół klasztorny w drugiej połowie kwietnia br. otrzymał dwa
bardzo ważne wyróżnienia: prestiżowy wpis na Listę Pomników
Historii oraz tytuł Laureata Podkarpacia w konkursie „Zabytek
Zadbany A.D. 2005”.
– Rozporządzenie uznające nasz zespół
klasztorny za pomnik historii, podpisane
przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i Prezesa Rady Ministrów Marka Belkę jest dokumentem wielkiej wagi,
dokumentem na wieki – powiedział kustosz
Sanktuarium MBP o. Stanisław Komornik.
– Ów wpis jest jednocześnie paszportem do
podjęcia starań o wpisanie zespołu klasztornego w Leżajsku na Listę Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO.
To jedyny jak dotąd obiekt Podkarpacia wpisany na tę prestiżową listę zabytków, na której znajduje się obecnie 28 pomników historii; wśród nich są między innymi: rezerwat archeologiczny w Biskupinie, zespół klasztorny oo. paulinów na
Jasnej Górze, katedra p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha, zamek krzyżacki
w Malborku, zespół katedralny we Fromborku, Kalwaria Zebrzydowska, kopalnia
soli w Wieliczce, historyczny zespół Krakowa z wawelskim wzgórzem... Zabytki te
ze względu na wartości historyczne, przestrzenne, architektoniczne oraz niematerialne podlegają specjalnej ochronie zarówno w czasach pokoju, jak i działań wojennych.
I stała się rzecz kuriozalna.
W tym czasie, kiedy Prezydent RP podpisywał rozporządzenie o wpisaniu Klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku na Listę Pomników Historii, Zarząd Województwa Podkarpackiego podejmował uchwałę
o przyznaniu dotacji ze środków Unii Europejskiej obiektom zgłoszonym we wnioskach w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i... z trzeciego miejsca w ocenie Panelu Ekspertów przesunął zespół
klasztorny i dwór starościński
w Leżajsku (instytucje sakralne mogły występować o dotacje
za pośrednictwem samorządów,
więc starostwo starania o dofinansowanie remontu Dworu Starościńskiego połączyło z potrzeba
ratowania baszt i murów obronnych klasztoru) na listę rezerwową. A to oznaczało, że zabytki wyjątkowej klasy będą nadal
skazane na zagładę.
Decyzja ta poruszyła głęboko nie tylko leżajskich włodarzy
i duchowieństwo oraz społeczność miasta, ale też radnych sejmiku wojewódzkiego i niektórych
członków Zarządu Województwa
Podkarpackiego, którzy rozumieli wagę problemu.
Radna sejmiku wojewódzkiego Wanda Rakszawska-Stopyra
złożyła interpelację, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Jan Burek rozpoczął negocjacje, starając się, by sprawa jeszcze raz wróciła na forum
radnych sejmiku, ale by wcześniej ci, od których zależy być
albo nie być, zobaczyli na wła-

sne oczy obiekty potrzebujące mocnego
finansowego wsparcia.
Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz
użyczył gościnnych murów ratusza i 25
maja br. w sali posiedzeń rozpoczęła obrady Komisja Edukacji, Kultury i Kultury
Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Radni bogatsi w wiedzę po wizji
lokalnej i wyjaśnieniach Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków Mariusza Czuby
(klasztor jest jednym z nielicznych w Polsce zabytków baroku, który mimo zawieruch wojennych zachował swą autentyczność, należy do najcenniejszych zabytków
architektury historycznego miasta Leżajska, a jego remont i adaptacja do współczesnych potrzeb powinna być uznana za
zadanie priorytetowe) przyjęli uchwałę,
z której wynikało, iż sprawę owych dotacji należy jeszcze raz przedłożyć pod rozwagę Zarządu. 30 maja br. Sejmik przyjął ją niemal jednogłośnie (dwóch radnych
się wstrzymało).
Ostatecznie Zarząd Województwa
Podkarpackiego, rozpatrując odwołanie dotyczące projektu pt. „Rewaloryzacja Dworu Starościńskiego oraz murów
i baszt klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku”, na posiedzeniu w dniu 8 czerwca br. – uwzględniając nowe okoliczności – postanowił wybrać dodatkowo do
dofinansowania w ramach działania 1.4
„Rozwój turystyki i kultury” ZPORR projekt złożony przez powiat leżajski. Całkowity koszt projektu wynosi 9 637 000,04
zł, przyznana kwota dofinansowania –
7 227 750,02 zł.

Tekst i zdjęcia:
Barbara Woś-Lisiecka
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Rocznica
pacyfikacji
Leżajska

inwestycje

Ostatnie miesiące przyniosły nam
kilka kolejnych nowinek inwestycyjnych. O tym, co pod względem rozwoju
infrastruktury zmieniło się w naszym
mieście, mówi kierownik Referatu Gospodarczego Rozwoju Miasta Urzędu
Miejskiego w Leżajsku mgr inż. Leszek
Gdula:
Zacznę od inwestycji, które zostały już
sfinalizowane. Wykonaliśmy w tym roku
niewielki parking przy placu Jaszowskiego – 10 miejsc postojowych. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że
takich miejsc wciąż jest za mało w naszym
mieście, zwłaszcza w centrum. W ostatnich latach koncentrowaliśmy się bardziej
na okolicy rynku i osiedla wielorodzinnego, w tym roku znów „przeszliśmy” bliżej
rynku. Myślę, że działania te będą kontynuowane w przyszłym roku.

Inwestycje w mieście

29 maja br. po koncelebrowanej mszy
św. w kościele farnym, której oprawę muzyczną zapewniła Miejska Orkiestra Dęta
pod dyrekcją Edwarda Sarzyńskiego przedstawiciele samorządów miasta i powiatu
leżajskiego, weterani AK, przedstawiciele
urzędów i instytucji, harcerze, młodzież
i dorośli mieszkańcy Leżajska złożyli hołd
pomordowanym patriotom, którzy zostali
rozstrzelani przez hitlerowców podczas pacyfikacji miasta 28 maja 1943 roku.
Przed pomnikiem ku ich czci wzniesionym w miejscu ich stracenia złożono wieńce i kwiaty, zapalono znicze. W imieniu
władz Leżajska wieniec złożyli burmistrz
Tadeusz Trębacz, zastępca burmistrza Daniel Zając i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Karakuła.

(bwl)
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Zakończona została przebudowa łącznika ulicy Borki i z ulicą Żeromskiego,
dzięki czemu ludziom udającym się do
dzielnicy przemysłowej droga znacznie
się skróciła.
Wykonaliśmy również w tym roku remont chodnika przy ulicy Mickiewicza 60,
gdzie w ubiegłym roku wspólnie z firmą
„Orzech” zmodernizowana została droga
dojazdowa do sklepu, podniesione krawężniki. W tym roku wykonaliśmy nawierzchnię, teren został uporządkowany.
Dobiegają końca prace związane z budową sieci wodociągowej przy ulicach:
Burmistrzów Zawilskich, Błonie, Nizinna,
Sikorskiego, 28 Maja, Królowej Jadwigi,
Zmuliska, kpt. Kuczka, Jarosławska.
Remont chodnika przy ulicy Opalińskiego został wykonany w około 80 procentach. Pozostał jeszcze niewielki odcinek,
który zrealizujemy po przestawieniu słupów telefonicznych przez Telekomunikację Polską.
W lipcu rozpoczniemy roboty związane
z przedłużeniem ulicy Opalińskiego – będą
to dwa krótkie odcinki w jej końcowej części, które nie mają nawierzchni utwardzonej. Wykonana zostanie tam nawierzchnia
z kostki i zrobione oświetlenie.

Na etapie realizacji jest łącznik od ulicy Kraszewskiego do Opalińskiego. Jest
to kontynuacja robót roku ubiegłego, kiedy wykonana została ulica Kraszewskiego. W zakres prac wchodzi budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa urządzeń,
oświetlenie, krawężniki i nawierzchnia
z kostki.
Wyłoniliśmy wykonawcę robót na budowę ulicy płk Śląskiego i ulicy Baczyńskiego, rozpoczęły się już prace w terenie. Ta
inwestycja ujęta jest we wniosku o dofinansowanie z funduszu Unii Europejskiej.
Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Zakończenie planowane jest na
koniec trzeciego kwartału tego roku. Zakres prac, jaki został zgłoszony we wniosku, obejmuje również chodniki. To pewien ewenement, bo zwykle, jeśli realizujemy budowę dróg z własnych środków, to
realizacja chodników przesuwana jest na
później. Ale tym razem ponieważ pozyskaliśmy z dotacji unijnej w sumie 85 procent
kosztów, realizujemy budowę ulicy w pełnym zakresie określonym w dokumentacji
załączonej do wspomnianego wniosku.
23 czerwca br. odbył się przetarg na wykonawcę robót przy budowie ulicy Podolszyny i od lipca prace zostały rozpoczęte.

Prace związane z budową ronda nabrały przyspieszenia. 16 czerwca br. w rzeszowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad odbyło się posiedzenie komisji opiniującej ten projekt
inwestycyjny i zatwierdzona została ostatecznie wersja, która będzie realizowana.
Drugie rondo w Leżajsku powstanie u zbiegu ulic Mickiewicza i Słowackiego, czyli na styku drogi wojewódzkiej z drogą krajową. Jego budową zajmie się GDDKiA, ale ponieważ jest to inwestycja, która pozostanie w mieście, teren pod rondo miało zapewnić miasto.

RONDO

Na jakim etapie znajdują się obecnie prace związane z budową
tego nowego rozwiązania komunikacyjnego?

Przygotowujemy się do następnych inwestycji, ogłaszane są kolejne przetargi,
między innymi na budowę oświetlenia ulicy kpt. Kuczka. Jest to zadanie, które będzie realizowane wspólnie z gminą Leżajsk,
finansujemy tę budowę po połowie. Spodziewam się, że w pierwszej połowie sierpnia oświetlenie tej ulicy będzie już funkcjonowało.
Ogłoszone zostały też przetargi na wykonanie sieci wodociągowej przy ulicach
Lipy i Podzwierzyniec oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ulicach Sanowa
i Spółdzielcza.
Wspólnie z parafią farną prowadzimy
prace związane z wykonaniem remontu
wieży, w którym ma powstać punkt informacji turystycznej.
W dalszym ciągu prowadzona jest akcja odnawiania elewacji zabytkowych kamieniczek. Ostatnio zmieniły swój wygląd
budynki przy ulicy Żwirki i Wigury oraz
budynek przy Mickiewicza, którego właścicielem była Gminna Spółdzielnia. Odchodzimy od rynku, zataczamy szerszy
krąg, przenosimy się na sąsiednie uliczki. Po przebudowie ulicy Rzeszowskiej –
jest to w gestii Podkarpackiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich – zajmiemy się estetyką kamieniczek znajdujących się i przy
tej ulicy.
Co zaś dotyczy planowanej modernizacji
Miejskiego Domu Kultury, prace są kontynuowane, przygotowywana jest dokumentacja.

Z tym pytaniem „BM” zwrócił się do zastępcy burmistrza Daniela Zająca.
– Projekt ronda został już zaakceptowany przez komisję OPI. Będzie to rondo tej
wielkości, co rondo w rynku, tylko układ
wjazdów jest trochę bardziej skomplikowany. W projekcie trzeba było uwzględnić nie
tylko wjazdy i wyjazdy na główne ulice, ale
też i posesje sąsiadujące z nim. Nie był to
projekt łatwy, ale został zrealizowany.
Teraz zaczął się kolejny etap. Uruchomiliśmy procedurę związaną z podziałem
i wyceną działki, na której zostanie wybudowane to rondo. Termin wykupienia terenu i przekazania go Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad musi nastąpić
w terminie do 15 lipca br.
Inwestorem jest Generalna Dyrekcja.
A inwestor nie może przystąpić do budowy, jeżeli nie jest właścicielem terenu. Miasto musi więc pozyskać tereny pod rondo
i przekazać je inwestorowi, czyli na Skarb
Państwa. Innej możliwości nie ma.
Nabywamy dwie działki – jedną większą
od pana Kuczkowskiego, drugą niewielką
od państwa Pestów. Mamy ich zgodę. Pozostała do wykonania wycena nieruchomości
przez rzeczoznawcę majątkowego i jej akceptacja przez właściciela nieruchomości
przeznaczonej pod budowę ronda.

Muszę podkreślić, że do tej pory zarówno
pan Kuczkowski, jak i państwo Pestowie
z wielkim zrozumieniem podeszli do sprawy, zaprezentowali postawę godną obywatela naszego miasta, dlatego mamy nadzieję, że zaakceptowane zostaną również warunki zamiany nieruchomości ustalone na
podstawie wartości określonych przez rzeczoznawcę majątkowego.
Wszyscy, nie tylko kierowcy, bo piesi
też mają problem z przekraczaniem ulic
w tym miejscu, zgodnie twierdzą, że zbieg
ulic Mickiewicza i Słowackiego jest węzłem
gordyjskim, który należy przeciąć. W godzinach szczytu, jeśli ruchem nie kieruje
policja, tworzą się gigantyczne korki. Rondo ma swoje prawa i tę zaletę, że wymusza
spokojny, płynny ruch pojazdów i stwarza
lepsze warunki bezpieczeństwa.
Generalna Dyrekcja, mając w swojej
dyspozycji teren, będzie mogła rozpocząć
żmudną i czasochłonną procedurę przygotowania inwestycji. Z chwilą przekazania terenu inwestorowi rola miasta formalnie się kończy. Władze miejskie deklarują jednak wszelką możliwą pomoc i w
tej kwestii będą występować w roli współinwestora.
Liczymy, że w tym roku zacznie się budowa tego ronda.
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Małej Ziemi Leżajskiej
Dziecięcy Zespół Artystyczny „Mała Ziemia Leżajska” obchodzi w tym roku jubileusz dziesięciolecia swej działalności. Z tej
okazji 11 czerwca br. w Miejskim Centrum
Kultury w Leżajsku odbył się wspaniały,
uroczysty koncert zadedykowany swej
wdzięcznej leżajskiej publiczności.
Małej Ziemi towarzyszył duża Ziemia,
czyli Zespół „Ziemia Leżajska” działający
przy Zespole Szkół Technicznych, który
prowadzi Jan Brzuzan oraz kapela pod dyrekcją Władyława Staronia. Ta duża Ziemia w przyszłym roku święcić będzie swoje 25-lecie. Ojcami obu zespołów są od początku Jan Brzuzan i Władysław Staroń.
Koncert był porywający. W proscenium
przysiadła kapela, dając oprawę muzyczną
tańcom i śpiewom na scenie. A na scenie
wirowały krakowiaki, tańce śląskie i rzeszowskie, odegrane zostały też scenki rodzajowe do ludowych przyśpiewek. W drugiej części koncertu „Mała Ziemia Leżajska” pokazała się w tańcach rytmicznych
i marszach marżonetek. Gościnnie wystąpiła tez kapela „Brzozanie” z Brzózy Królewskiej pod kierownictwem Zbigniewa Wikiery.
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„Mała Ziemia Leżajska” działa w dwóch
formacjach: ludowa „Rutka”, która prezentuje bogactwo i różnorodność kultury ludowej, starając się ocalić od zapomnienia
dawne tradycje oraz formacja rytmiczno-marszowa marżonetek.
Twórcą i opiekunem zespołu jest od początku Elżbieta Dmitrowska-Kaduk, dyrektor SP3. „Mała Ziemia Leżajska” to dzieci, które w wieku młodzieńczym wzmocnią swym talentem i zapałem starszy zespół „Ziemię Leżajską”, znajdujący się pod
opieką Czesława Zawieruckiego.
Scenariusz jubileuszowego koncertu, który bardzo podobał się publiczności, opracowali wspólnie: Elżbieta Dmitrowska-Kaduk,
Jan Brzuzan i Władysław Staroń.
Uroczystość zaszczyciły swą obecnością
władze miasta. Burmistrza Leżajska Tadeusz Trębacz wraz z gratulacjami wręczył
zespołowi wielki kosz słodyczy oraz figurkę pary tańczącej krakowiaka. Życzył zespołowi licznych sukcesów artystycznych
i wszędzie takiego przyjęcia, jak na tym,
jubileuszowym koncercie.

(bwl)

Zdjęcia: Ryszard Węglarz

•••

informator urzędowy
Sprawozdanie
z XXII sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku

W piątek, 2 czerwca br. odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej
w Leżajsku. Miała ona szczególny charakter z uwagi na to, że odbywała się w dwóch dniach.
W pierwszym dniu Rada wysłuchała
informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście za 2004
rok i podjęła siedem uchwał. Jeden projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad dotyczący podjęcia uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Leżajsk”. Wnioskował o to Burmistrz z uwagi na negatywną
opinię wszystkich Komisji stałych Rady
i konieczność przygotowania przez Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku nowych
propozycji na kolejną sesję.
Na początku sesji radni wysłuchali informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście za 2004 r., które
przedstawili Prokurator Rejonowy – Jerzy
Danilewicz, Komendant Powiatowy Policji – Marian Szkodziński oraz Komendant
Straży Miejskiej – Jerzy Białkowski.
W 2004 r. w Prokuraturze Rejonowej
w Leżajsku zarejestrowano 1726 spraw,
o 122 sprawy mniej niż w 2004 r. Do
Sądu skierowano 958 aktów oskarżeń,
291 spraw umorzono z powodu nie wykrycia sprawcy. Z podanych wskaźników
wynika, że stan bezpieczeństwa i zagrożenia porządku na terenie powiatu uległ
nieznacznej poprawie w stosunku do roku
2003. Natomiast niepokojąco wzrosła i dalej wzrasta ilość czynów stanowiących naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii tj. posiadanie środków narkotycznych, psychotropowych ich udostępnianie, a także sprzedaż – w tym również
nieletnim.
Komenda Powiatowa Policji odnotowała w 2004 r. wysoką (83,%) ogólną skuteczność wykrywczą. To kryterium plasuje jednostkę leżajską na czwartym miejscu
w województwie. W kategorii przestępstw
nastąpił spadek kradzieży z włamaniem,

natomiast wykroczeń, które niewątpliwie
mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców ujawniono 6818, najczęstszą grupą wśród nich są drobne kradzieże. Bardzo duże jest zaangażowanie Policji w zabezpieczanie imprez masowych,
szczególnie meczy (281 policjantów), co
powoduje zmniejszenie ilości służb patrolowych w codziennej służbie. Te braki są
uzupełniane wspólnymi patrolami z funkcjonariuszami Straży Miejskiej.
Straż Miejska realizowała swoje statutowe obowiązki, a w szczególności egzekwowanie prawa lokalnego.
W dyskusji, która odbyła się po wysłuchaniu informacji, radni najwięcej uwagi
poświęcili sprawom zapobiegania narkomanii, kontroli sprzedaży alkoholu nieletnim i zabezpieczania meczy.
Tematem kolejnego punktu było rozpatrzenie uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Nr 56/03 część B – terenu w rejonie ul. Ogrodowej w kierunku
cmentarza. Mając na uwadze, że rozwiązania przyjęte w planie były wnikliwie analizowane i konsultowane z właścicielami
działek – Rada nie uwzględniła wniesionych uwag i postanowiła uchwalić przedmiotowy plan. W wyniku późniejszego podziału i scaleń oraz dalszego postępowania po uchwaleniu planu, powstanie na
tym terenie ok. 16 działek pod zabudowę
jednorodzinną i kilka działek pod zabudowę usługową.
Następnie Rada wprowadziła zmiany
w budżecie miasta na 2005 r. zwiększając dochody budżetowe miasta o łączną
kwotę 331 688 zł. Są to środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w związku ze
zmianą granic miasta Leżajska: 56 917 zł
– udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych i 10 893 zł – subwencja ogólna.

Ponadto Ministerstwo Finansów zwiększyło subwencję oświatową o kwotę 263 878
zł. Ponieważ na etapie uchwalania budżetu nie zostało dofinansowane w całości zadanie pn. Utrzymanie krytej pływalni w Leżajsku, Rada przeznaczyła na ten
cel 231 688 zł z powyższej kwoty (na spłatę zobowiązań wobec MZK za prowadzenie
pływalni w miesiącach I i II 112 000 zł i na
bieżące utrzymanie pływalni w ostatnich
czterech miesiącach br. 119 688 zł) a pozostałe 100 000 zł na zmniejszenie deficytu budżetu miasta.
Kolejnych 5 uchwał dotyczyło nadania
przez Radę Miejską tytułów honorowego
obywatelstwa miasta Leżajska i odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta Leżajska”.
Honorowe obywatelstwo miasta Leżajska Rada Miejska nadała ks. biskupowi Ignacemu DECOWI, Panu Leszkowi
SZREDEROWI – Komendantowi Głównemu Policji, Panu Władysławowi KOWALOWI – Dyrektorowi Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie i Panu Franciscusowi SNIEDERSOWI – Dyrektorowi Browaru w Leżajsku.
Odznakę honorową „Zasłużony dla
miasta Leżajska” w poszczególnych dziedzinach otrzymali: oświata – Stanisław
BARTNIK, Mieczysław SROKA, Henryk
ŚWITA; kultura – Helena GRZYWNA; służba zdrowia – Marian KAMIŃSKI; przemysł
– Mariusz BŁĘDOWSKI, Stanisław CHOLEWIAK, Irena FUS, Piotr KOZŁOWICZ;
kościół – Władysław GŁOWA, Stanisław
KOMORNIK, o. Mirosław Benedykt WIĘCŁAW; stowarzyszenia: CARITAS Archidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk, Klasztor
Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Leżajsku, administracja: Jan CZEKIERDA,
Tadeusz PYTKO, Wiesław PAJDA, Jadwiga SERAFIN, Karol WIĘCŁAW, Wojciech
WIRSKI i Stanisław ŻOŁYNIAK.
W drugim dniu sesji, 3 czerwca 2005 r.
odbyło się uroczyste wręczenie nadanych
przez Radę tytułów honorowego obywatelstwa miasta Leżajska i odznak „Zasłużony
dla miasta Leżajska”. Nadane przez Radę
honorowe tytuły wraz z książką „Dzieje Leżajska” wręczyli Przewodniczący Rady Mieczysław Sroka i Burmistrz Tadeusz Trębacz. Jednocześnie ta uroczysta sesja rozpoczęła obchody Dni Leżajska 2005.

C. Turosz
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informator urzędowy

Honorowi Obywatele Miasta

Biskup Świdnicki
Ignacy Dec
Urodził się 27 lipca 1944 r. w Hucisku koło Leżajska. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Hucisku i Woli Zarczyckiej. W latach 1958–1962 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku,
w którym zdał maturę.
Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia filozoficzno-teologiczne w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym i na Papieskim Fakultecie
Teologicznym we Wrocławiu.
Studia zostały przerwane z powodu
zasadniczej służby wojskowej. Po odbyciu służby wojskowej ponownie podjął
naukę na studiach teologicznych, by 21
czerwca 1989 r. przyjąć święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Bolesława
Kominka metropolity wrocławskiego.
W roku 1971 uzyskał magisterium
oraz licencjat z teologii na Papieskim
Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu.
Po dalszych studiach w 1976 roku uzyskał stopień doktora filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W 1995 roku został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego we
Wrocławiu.
Po wielu latach pracy na wspomnianej uczelni w dniu 25 marca 2004 r.
otrzymał Sakrę Biskupią w katedrze
Świdnickiej.
Utrzymuje stały kontakt z naszym
miastem. Często odwiedza kościoły
działające na terenie Leżajska i sąsiednich parafii, by służyć posługą kapłańską. Jest drugim w historii Ziemi Leżajskiej biskupem.
W pełni zasłużył na przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta.
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Władysław Kowal
dyrektor Oddziału Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Rzeszowie
Urodził się 31 stycznia 1949 roku
w miejscowości Łukowiec.
Po ukończeniu szkoły podstawowej w roku 1963 podjął dalszą naukę
w Technikum Drogowym w Jarosławiu.
Szkołę ukończył w 1968 i kontynuował
naukę w Politechnice Warszawskiej
studiując budowę dróg i lotnisk.
Pracował w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych na stanowisku kierownika robót miejskich.
Od sierpnia 1980 roku do chwili
obecnej pracuje w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Rzeszowie.
Pełni funkcję Dyrektora Oddziału.
Pan Władysław Kowal udziela Leżajskowi wszechstronnej pomocy w zakresie modernizacji i rozwiązywania problemów komunikacyjnych w mieście.
To dzięki jego pomocy zmodernizowano
nawierzchnię ulicy Mickiewicza. Obecnie czynione są starania dotyczące budowy drugiego ronda przy ulicy Mickiewicza i Sanowej.
Swoim zaangażowaniem zasłużył na
tytuł Honorowego Obywatela Miasta Leżajsk.

Franciscus Snieders
dyrektor generalny
Browaru w Leżajsku
Urodził się 26 listopada 1942 roku
w Holandii.
Ukończył Katolicki Uniwersytet
w Leuven w Belgii. Studiował rolnictwo, lecz specjalizował się w dziedzinie
browarnictwa.
Po ukończeniu studiów wyższych
w 1970 r. podjął pracę w firmie Heinecken produkującej piwo. Pracował w jednym z browarach koncernu Heineckena na terenie Afryki.
W roku 1997 przeniesiony został do
browaru Heinecken Polska i rozpoczął
pracę w Żywcu. W 1999 roku został
przeniesiony do Zakładów Piwowarskich w Leżajsku S.A., gdzie pełni obowiązki Dyrektora Generalnego. W tym
okresie zakład został zmodernizowany
i znacząco wzrosła produkcja piwa.
Pan Snieders dobrze czuje się w naszym mieście, odznaczył się dużą życzliwością w stosunku do władz Leżajska, co wyraża się wsparciem finansowym różnych imprez organizowanych
na terenie miasta. To dzięki Jego pomocy istnieje możliwość organizowania Dni Leżajska, Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej oraz Międzynarodowego Festiwalu Łowieckiego.
Jego zaangażowanie w rozwiązywanie
problemów miasta sprawia, iż zasłużył
sobie na przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Leżajska.

Leżajska

Sprawozdanie
z XXIII sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku
24 czerwca br. odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Leżajsku.
W obradach uczestniczyło 14 radnych, tj. 93,3 proc. składu Rady. Po wysłuchaniu
informacji z działalności Burmistrza w okresie międzysesjnym radni rozpatrywali sprawy, jakie znalazły się w porządku obrad tej sesji.

Generał
Leszek Szreder
Komendant Główny Policji
Generalny Inspektor
Urodził się 10 maja 1954 r. w Poznaniu.
Po ukończeniu szkoły podstawowej
uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, gdzie w 1973 r. zdał maturę.
W resorcie policji pracuje od 1977 r.
początkowo w służbie patrolowej, następnie w wywiadzie dochodzeniowo-śledczym. Jest absolwentem Wydziału
Prawa i Uniwersytetu Wrocławskiego.
Ukończył też studium oficerskie Akademii Spraw Wewnętrznych. Po ukończeniu studium w 1979 roku przeniesiony został do wydziału dochodzeniowo-śledczego Komendy Wojewódzkiej
w Opolu, by w roku następnym objąć
funkcję naczelnika wydziału.
Od 1991 roku przebywał w USA,
gdzie ukończył kurs policji amerykańskiej w zakresie śledczego zabezpieczenia miejsca przestępstwa. Od kwietnia
1997 r. był zastępcą komendanta wojewódzkiego w Opolu, a następnie komendantem wojewódzkim policji w Gorzowie Wielkopolskim.
Ponownie wyjechał do USA. W Chicago ukończył kurs zarządzania jednostkami policji. Przebywał też w Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech,
gdzie doskonalił swe umiejętności menedżerskie.
W marcu 2002 roku został komendantem policji w Gdańsku, a 29 października 2003 roku powołany został
na stanowisko Komendanta Głównego Policji.
Jego związki z Leżajskiem predystynują Go do nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta.

Na wniosek Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku Rada zatwierdziła nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie miasta Leżajska, które będą obowiązywać w okresie od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2006 r. Stawki te były tematem wielu dyskusji i analiz
w komisjach Rady i po korektach wprowadzonych przez MZK Rada Miejska przyjęła
proponowane stawki. Cena wody dla gospodarstw domowych wynosić będzie 2,32
zł/m3 (z VAT), a dla pozostałych odbiorców
2,90 zł/m3. Cena za ścieki dla gospodarstw
domowych – 2,40 zł/m3, dla pozostałych
odbiorców 3,02 zł/m3.
Z uwagi na protesty mieszkańców
Rada postanowiła odstąpić od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
przy ul. Studziennej i ul. Spokojnej w Leżajsku i uchyliła uchwałę Nr XIX/197/05
Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 24 lutego 2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu.
Ponadto na sesji tej Rada ponownie zajmowała się przyjęciem dwóch uchwał dotyczących zaciągnięcia zobowiązań inwestycyjnych: pn. „Przebudowa ul. Podolszyny w Leżajsku” i „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Podzwierzyniec i Lipy
w Leżajsku. Obydwie te uchwały podjęte
przez Radę na przedostatniej sesji zostały
unieważnione przez Regionalną Izbę Obrachunkową z uwagi na ujęcie w nich wysokości środków będących już w budżecie
na 2005 r. Podjęte uchwały mówią o zaciągnięciu zobowiązań w kwotach tylko ponad budżet 2005 r.
Chcąc spełnić wymagania niezbędne
przy składaniu wniosków o przyznanie
środków z Funduszy Strukturalnych Unii
Europejskiej w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Rada Miejska uchwaliła wieloletni program inwestycyjny pn. Zwiększenie
atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej wschodniej części miasta, który
obejmuje pięć zadań w zakresie budowy
kanalizacji wodociągowej i sanitarnej.
Kolejną uchwałą Rada wprowadziła
zmiany w budżecie miasta na 2005 r. polegające na wprowadzeniu dwóch nowych
zadań inwestycyjnych pn.: Budowa połączenia ul. Klasztornej z ul. Wyspiańskiego o wartości 120 tys. zł oraz Kanalizacja sanitarna w ul. Słoneczna Zielona – 50 tys. zł. Ponadto przeznaczono 2000 zł na opłacenie rocznej składki,
w związku z przystąpieniem do Stowarzy-

szenia Podkarpackiego Banku Żywności,
zabezpieczono środki w wysokości 40 tys.
zł na realizację projektu „Od sąsiedztwa do
przyjaźni Leżajsk Nowojaworowsk” – kwota niezbędna w celu pozyskania środków
z Euroregionu Podkarpackiego w wysokości 27 420 euro. Na pokrycie wymienionych wyżej wydatków planuje się zwiększyć dochody ogółem o 210 tys. zł w tym
160 tys. tytułem wpłaty zaległego podatku od nieruchomości przez Zakład Gazowniczy w Jarosławiu i 50 tys. zł pochodzące z wydatków niewygasających, nie
wykorzystanych w określonym terminie.
Zmiany w budżecie obejmują również limity oraz wykaz wydatków na uchwalony
wyżej wieloletni program inwestycyjny.
Do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005 r.
i w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2005 r.
– Rada Miejska postanowiła utworzyć na
terenie miasta Leżajska obwód zamknięty nr 9 w Szpitalu Powiatowym w Leżajsku
przy ul. Leśnej 22.
Ostatnia uchwała tej sesji dotyczyła wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie na własność
Gminy Miasto Leżajsk nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (działka Nr 2361/3 o pow. 878/3 o pow. 38 a 20
m2 przy ul. Podolszyny) niezbędnej pod budowę drogi osiedlowej i w części pod budownictwo mieszkaniowe, położonej na terenie miasta Leżajska.
* * *
W drugiej części sesja rady Miejskiej
miała charakter bardzo uroczysty. Nastąpiło wręczenie przez przewodniczącego
Rady Miejskiej Mieczysława Srokę i Burmistrza Miasta Leżajska Tadeusza Trębacza aktu nadania honorowego obywatelstwa miasta Leżajska oraz dwóch odznak „Zasłużony dla miasta Leżajska” osobom, które nie mogły być obecne na sesji
3 czerwca br. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Leżajska otrzymał ks. biskup
Ignacy Dec, natomiast odznaki „Zasłużony dla miasta Leżajska” wręczono ks. prof.
Władysławowi Głowie – proboszczowi Parafii Farnej w Leżajsku oraz Marianowi
Kamińskiemu – ordynatorowi Oddziału
Kardiologii Szpitala Powiatowego w Leżajsku. Biskup Świdnicki Ignacy Dec podarował Radzie obraz Matki Bożej Licheńskiej,
który zdobi teraz ścianę sali posiedzeń leżajskiego ratusza.

C. Turosz
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święto miasta

Dni Leżajska 2005

Program tegorocznych Dni Leżajska, które trwały od 3–5 czerwca br. obfitował w wiele atrakcji. W piątek, z samego rana, jeszcze przed oficjalnym ich
otwarciem i przekazaniem młodzieży symbolicznego klucza do bramy miasta rozpoczęły się imprezy w szkołach i domu kultury dla dzieci i młodzieży.
A w ratuszu zainaugurowała je uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz oraz przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Sroka przekazali szczególnie zasłużonym w rozwój miasta osobom
i stowarzyszeniom nadane im decyzją radnych tytuły Honorowych Obywateli
Leżajska oraz odznaki „Zasłużony dla miasta Leżajska”.
(ciąg dalszy na str. 16)
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święto miasta

(ciąg dalszy ze str. 14)

Dni Leżajska 2005

Dni Leżajska poprzedziła w tym roku
impreza w Miejskim Domu Kultury –
„Drama profilaktyczna” czyli cykl spektakli przygotowanych przez uczniów SP1,
SP3, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
i gimnazjum.
W piątek, 3 czerwca od wczesnych godzin rannych w szkołach zamiast lekcji
rozgrywano turnieje sportowe i odgrywano przedstawienia. W Szkole Podstawowej nr 3 wystawione zostały inscenizacje
„W świecie bajek” i „Mity greckie”, odbył
się konkurs plastyczny do utworów Jana
Brzechwy, a w Szkole Podstawowej nr 2 –
rozpoczął się turniej tenisa ziemnego dla
uczniów szkół podstawowych o puchar dyrektora tej placówki. W kolejnych dniach
na kortach walczyli gimnazjaliści – o puchar dyrektora Gimnazjum Miejskiego i tenisiści w różnym wieku – o puchar burmistrza Leżajska. W Szkole Podstawowej nr 1
rozegrany został turniej piłki nożnej o puchar dyrektora SP1 oraz turniej piłki siatkowej mężczyzn o puchar burmistrza Leżajska, a na ulicach miasta – bieg uliczny
o puchar burmistrza Leżajska dla uczniów
gimnazjów powiatu leżajskiego.
W południe paradny korowód przebierańców prowadzony przez migający światłami samochód policji i orkiestrę dętą
Edwarda Sarzyńskiego przemaszerował
ulicą Mickiewicza, by przed ratuszem „król
Jagiełło” i „królowa Jadwiga” mogli z rąk
włodarzy miasta – przewodniczącego Rady
Miejskiej Mieczysława Sroki i Burmistrza
Miasta Leżajska Tadeusza Trębacza – odebrać symboliczne klucze do miasta. Tradycyjnie z ratuszowego okna odegrany został
przez trębaczy z Kuryłówki hejnał leżajski.
Dni Leżajska rozpoczęły się na dobre.
W piątek główne imprezy skupiły się na
estradzie przed Miejskim Domem Kultury
i sali widowiskowej.
W konkursie na najciekawszy strój-przebranie w młodszej kategorii wiekowej
miejsca zajęły: pierwsze – Adrian Baj (SP
2), drugie – Wioletta Żołyniak (SP 2) i Manuela Zdeb (SP 1), trzecie – duet „Dzikuski”– Agnieszka Korasadowicz, Lena Miller
(SP 2) i grupa „Cztery pory roku” – Elżbieta
Burek, Justyna Jurczak, Magdalena Cielusiak, Irena Dulemba z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W kategorii dzieci starszych (wszyscy z Gimnazjum Miejskiego
w Leżajsku) pierwszy był Seweryn Ślanda,
drugie miejsce przyznano – grupie „Autobus” (Martyna Pysz, Paulina Sagan, Karolina Dąbrowska) oraz grupie „Diabełki”
(Aldona Kędziora, Justyna Siwiec, Natalia Skiba, Wioletta Martula, Ewelina Mołyń), a trzecie – Wandzie Piechockiej oraz
duetowi „Żółwie ninja” (Katarzyna Wołek,
Joanna Golec). W konkursie „Śpiewać
każdy może” Leżajska” w młodszej kategorii wiekowej I miejsce przyznano Marcie
Kiełbowicz z SP3, II – zespołowi żeńskiemu
z SP2, a III – Agnieszce Omiatacz z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W drugiej
kategorii wiekowej pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Bentkowska a drugie Edyta Rogowska, uczennice Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku. Wyróżnienia otrzymały:
Magdalena Pietruszka z GM oraz Justyna
Kotulska z Zespołu Szkół Technicznych
w Leżajsku.
W tym czasie w Ogródku Jordanowskim
wystawiona została „Bajka o smoku i królu leniuchu”, prowadzone były przez zespół „Bajlandia” z Rzeszowa gry i zabawy
z przedszkolakami.
Tego dnia w sali widowiskowej MDK wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku, a na estradzie zaprezentowały się zespoły taneczne Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”,
„Meritum”, Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” z ZST, „Mała Ziemia Leżajska” i chór szkolny z SP3, zespół wokalny
„Pierniczki” z SP1, zespół „Pod schodami”
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Soliści Opery Lwowskiej wraz z dyrygentem orkiestry po koncercie w leżajskiej
Bazylice.
Fot. Wacław Padowski
z SP2. Z prawie dwugodzinnym koncertem
wystąpił Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego i Estradowego „Jabłoneczka” z Czortkowa (Ukraina). Wieczorem wystąpiły zespoły muzyczne „Stacja P” i „Konwój”. Tego
dnia otwarte zostały dwie wystawy – fotografii prasowej fotoreportera Gazety Wyborczej Rafała Mielnika w MDK oraz fotogramów członków klubu Optikos „Obrzędy
i obiekty sakralne” na Placu Rajskim Bazyliki Ojców Bernardynów. W kinie nocnym odbył się specjalny pokaz „Gwiezdnych wojen”.
W nocy estrada sprzed MDK została
rozmontowana i przewieziona na stadion
„Pogoni”, bowiem imprezy w drugim dniu
święta miasta tam właśnie były skoncentrowane. Rozpoczął je pokaz motocykli
Klubu „Wehikuł”. Potem rozegrana została partia „Żywych szachów” – była to inscenizacja bitwy pod Grunwaldem przygotowana przez uczniów Gimnazjum Miejskiego oraz nauczycieli: Tomasza Chrząstka i Jacka Czecha, którzy za to widowisko
nagrodzeni zostali przez „Biuletyn Miejski”
kompletem szklanych szachów. Oprawę
muzyczną przygotował chór szkolny pod
dyrekcją Barbary Kuczek.
Na stadionie „Pogoni” wystąpiła też grupa gimnastyczna ze Szkoły Podstawowej
nr 2.
Pokaz sztuki cyrkowej zaprezentowała
młodzież z Pałacu Kultury „Kristal” z Nowojaworowska (Ukraina), publiczność bawiły Rewia Kabaretowa „Leopolis” ze Lwowa i kapela „Beka”.
Gwiazdą wieczoru był Ryszard Rynkowski z zespołem. Po koncercie przez kilkanaście minut można było podziwiać pokaz
sztucznych ogni.
Tradycyjnie, w sobotę, podczas Dni Leżajska nad zalewem Floryda odbywały się
zawody wędkarskie. Najpierw o Puchar
przewodniczącego Rady Miejskiej walczyli seniorzy, później o Puchar burmistrza
Leżajska – dzieci i młodzież. W tym dniu
w Szkole Podstawowej nr 3 trwał piknik
rodzinny pod hasłem „A to ci ziółko”.
W sobotę przed południem na placu
przed MCK odbyła się parada starych samochodów w ramach IV eliminacji Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych.
Zaprezentowało się kilkanaście samochodowych i motocyklowych weteranów szos.
Publiczność podziwiała pojazdy, jury oceniało elegancję – stopień dostosowania się
stroju właścicieli do epoki i rodzaju wehikułu. I miejsce i puchar burmistrza Leżajska zdobyli mieszkańcy naszego miasta
Elżbieta i Jan Gdula, którzy w tyrolskich
strojach przybyli Opelem Olimpia z 1957
roku. Smaczkiem imprezy był również stylowo ubrany wnuczek państwa Gdulów

Bartek, który „przyjechał” w skonstruowanym przez dziadka BMW.
Dni Leżajska działy się też na Miejskiej
Pływalni „Oceanik”. W sobotę przy wypełnionym po brzegi tarasie widokowym odbyły się pokazy sprawności płetwonurków
Klubu „Tryton”. Najpierw instruktor objaśniał zasady zachowania się pod wodą
podczas nurkowania z profesjonalnym
sprzętem, potem każdy odważny „wodnik” mógł spróbować swych sił w asyście
płetwonurka. Impreza tak bardzo przypadła do gustu amatorom podwodnej kąpieli, że zmusiła dyrektora Pływalni Miejskiej do zorganizowania wakacyjnego klubu płetwonurków. (Szczegóły w administracji obiektu, tel. 242 01 18). W niedzielę, 5 czerwca, obiektem zawładnęło Łódzkie Sportowe Towarzystwo Waterpoolowe.
Zaprezentowany został pokaz tańca synchronicznego w wodzie. (Dyrekcja „Oceanika” zapowiada podobny występ z ekipą w liczniejszym składzie i nowym układzie choreograficznym w rocznicę otwarcia
Pływalni czyli w pierwszym dniu nowego
roku szkolnego).
* * *
Podczas Dni Leżajska 2005 zainaugurowany został też XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, trwający przez całe lato (w poniedziałki o godzinie 19, z wyjątkiem 15 sierpnia). W koncercie inauguracyjnym wystąpił dyrektor
artystyczny Józef Serafin (organy) i artyści
Opery Lwowskiej: orkiestra pod dyrekcją
Mychajły Dutczaka oraz Swietłana Mamczur (sopran), Natalia Kurylciw (sopran),
Rusłan Feranc (baryton) i Pawlo Tołstoj
(tenor). W programie znalazły się utwory
najwybitniejszych kompozytorów klasyki
organowej i operowej. Po wprowadzeniu
w atmosferę festiwalowej aury przez kustosza sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia o. Stanisława Komornika, tegoroczny
Festiwal uroczyście otworzył przewodniczący komitetu organizacyjnego burmistrz
Leżajska Tadeusz Trębacz. Gośćmi wśród
licznie zgromadzonych melomanów byli
m. in. pierwszy zastępca dyrektora naczelnego Opery Lwowskiej Bogdan Sirak, Komendant Główny Policji gen. Leszek Szreder i Wojewoda Podkarpacki Jan Kurp.
Tegoroczny festiwal zakończy się 22
sierpnia koncertem finałowym, którego
gwiazdą będzie Edyta Geppert. W festiwal
udział zapowiedziało wiele sław światowych muzyki organowej i operowej, a także kameralnej.
Głównym sponsorem Festiwalu jest Browar w Leżajsku. Jednym z wielu innych –
PKO Bank Polski SA w Warszawie.

(bwl)
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spotkania

„Mała Ziemia Leżajska”
na Ukrainie

W dniach 20–22 maja br. dzieci z zespołu „Mała Ziemia Leżajska” z kapelą, chórem szkolnym oraz przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku wraz
z opiekunami: dyrektor Elżbietą Dmitrowską-Kaduk, Grażyną
Olszowy, Elżbietą Sobejko, Janem Brzuzanem i Władysławem
Staroniem przebywali na Ukrainie. Wyjazd ten możliwy był dzięki zaproszeniu, które wystosowały władze samorządowe zaprzyjaźnionego z Leżajskiem Nowojaworowska.
Gospodarze przywitali gości w tradycyjny i bardzo serdeczny, ukraiński sposób: uczniowie nowojaworowskiej szkoły
ubrani w odświętne ludowe stroje złożyli na ręce E. Dmitrowskiej-Kaduk pięknie
ozdobiony „korowaj” i kwiaty.
Pierwszego dnia, w trakcie wycieczki po Roztoczańskim Parku Krajobrazowym, uczestnicy mieli okazję spróbować
wód leczniczych w sanatorium Szkło oraz
podziwiać eksponaty zgromadzone w Muzeum Przyrodniczym.
Drugi dzień pobytu upłynął na zwiedzaniu Lwowa. Uczniowie zobaczyli panoramę miasta z Wysokiego Zamku i zwiedzili
starówkę. Wielkim przeżyciem było odwiedzenie Cmentarza Łyczakowskiego, gdzie
znajdują się groby wielu wybitnych Polaków. W hołdzie Marii Konopnickiej uczniowie w imieniu całej społeczności szkolnej, złożyli wieniec i zapalili znicze na jej
grobie. Ze wzruszeniem odwiedzili część

cmentarza poświęconą pamięci bohaterskich Lwowskich Orląt, tu również zapłonęły znicze. Wieczorem odbył się wspólny,
ukraińsko-polski koncert. Ukrainę reprezentowały: zespół ludowy, chór oraz soliści
ze Szkoły nr 2 w Nowojaworowsku. Strona
polska przedstawiła tańce ludowe w wykonaniu zespołu „Mała Ziemia Leżajska”
oraz piosenki w wykonaniu chóru Szkoły
Podstawowej nr 3 w Leżajsku. Po koncercie wręczono upominki i z wielkim wzruszeniem odśpiewano „Sto lat”.
Trzeciego dnia wycieczki uczniowie odwiedzili zabytkowy, XI wieczny monastyr
znajdujący się w jaskiniach Stradcza. Gospodarze pożegnali nas ogniskiem i pysznym obiadem z „kociołka” na terenie pięknego ośrodka położonego nad malowniczymi stawami.
Pobyt w Nowojaworowsku dostarczył
wszystkim uczestnikom wielu wrażeń.
Uczniowie korzystając z gościnności ukra-

Przegląd Pieśni Maryjnej
29 maja br. w Bazylice leżajskiej
odbył się V Przegląd Pieśni Maryjnej „Znak Nadziei”. Poprzedziła go
msza św. w oprawie chóru „Alcanto” z Albigowej.

W tegorocznej imprezie udział wzięło 18
chórów i zespołów wokalno-instrumentalnych, pięciu solistów i orkiestra dęta
z Grodziska Dolnego. W sumie kilkuset
uczestników przeglądu przyjechało do Leżajska nie tylko z okolic, ale też z powiatu
łańcuckiego, rzeszowskiego i chór „Amicus” z Krakowa.
Oto, co o tym przeglądzie powiedział
nam jego pomysłodawca i współtwórca Stanisław Bartnik, dyrektor Zespołu
Szkół Licealnych w Leżajsku:
Pomysł na stworzenie takiego przeglądu
zrodził się przed pięciu laty. Wiedziałem, że
podobne w charakterze imprezy są w różnych miejscowościach, w różnych parafiach, a w Leżajsku nie. I to był impuls.
Tym bardziej, że w Leżajsku jest sanktuarium, miejsce szczególne. Owszem, jest

Międzynarodowy Festiwal Organowy, ale
prezentowany jest na nim inny rodzaj muzyki.
Nasz przegląd sięga do istoty, do sanktuarium Matki Bożej, do miejsca objawień
i przesłania, które przekazała browarnikowi Tomaszowi Michałkowi, by tu, w tym
miejscu w Leżajsku oddawano jej cześć.
Sięgamy do źródeł tego przesłania organizując ten Przegląd Pieśni Maryjnej. Zawsze odbywa się on w maju, łączymy go
z Dniem Matki.
Nie jest to wyłącznie moja inicjatywa,
ale też katechetów i młodzieży z naszego
liceum.
Każdy rok ma swój motyw przewodni.
W tym roku wybraliśmy motyw eucharystii, zgodnie z tym, co ustanowił Ojciec
Święty Jan Paweł II. Jemu również poświęcony jest tegoroczny przegląd, nie tylko
Maryi – życie dopisało nowy scenariusz.
W pierwszym przeglądzie uczestniczyło
kilka chóry z Leżajska, ale zainteresowanie tą imprezą rosło z roku na rok do tego

ińskich rodzin (noclegi, wyżywienie), zawiązali liczne przyjaźnie. Dlatego też pożegnanie było bardzo wzruszające. Dzieci zaprosiły nowych kolegów do odwiedzenia naszego miasta i jego okolic, aby
w ten sposób zrewanżować się za okazane serce.

(ek)

stopnia, że na tegoroczny przybyło około 500 uczestników. Członkowie chórów
i zespołów są w różnym wieku – od dzieci ze szkół podstawowych po ludzi w wieku dojrzałym.
Organizatorzy: Zespół Szkół Licealnych
i Stowarzyszenie Promocji Edukacji zastanawiają się nad rozszerzeniem formuły
przeglądu w przyszłości. Myślą o przeglądzie pieśni religijnej, nie tylko Maryjnej.

(bwl)
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w MCK
eliminacje, podczas których każda z jego
członkiń musiała wykonać dwa utwory. Po
pierwszym etapie wszystkie przeszły do finału, w którym Edyta Bednarz piosenką
„Zmieniłam się” wspólnie z chórkiem pozostałych dziewczyn wyśpiewała brąz. – Poziom był bardzo wysoki i nasze osiągnięcie traktujemy jako wielki sukces – twierdzą dziewczyny z „Meritum”.
Z Tarnopola przywiozły ze sobą oprócz
sukcesu wiele wspomnień. Mają cichą nadzieję, że w następnym roku również zagoszczą na tym konkursie. W imprezie
brały udział zespoły z Mołdawii, Malezji
i Ukrainy.

(ms)

Taniec na głowie

21 maja br. zakończył się XIV Ogólnopolski Konkurs Tańca Rap, Disco Dance, Electric Boogie i Turniej Break Dance. Na scenie Miejskiego Centrum Kultury swoje umiejętności zaprezentowało
ponad 80 uczestników z całej Polski.
W tym dniu najbardziej liczyło się poczucie rytmu i umiejętności gimnastyczne,
wręcz kaskaderskie. Posiadali je uczestnicy konkursu i dlatego jury miało ciężki
orzech do zgryzienia. Po długich obradach
przyznali w kategorii Break Dance pierwsze miejsce grupie Street Brothers z Tarnobrzega. Druga pozycja przypadła dla Unikal Family z Rzeszowa. Na trzeciej pozycji
ex-aequo uplasowali się Jamaican Team
ze Stalowej Woli oraz SPB Equip z Dębna.
Jury, którye stanowili członkowie grupy
Stylowa Spółka Społem, uczestnicy Battle Of The Year East Europe 2003 oraz Joanna Szczerbaty, choreograf tańca z Rzeszowa, mieli problem również z wyborem
w kategorii Electric Boogie i dlatego przyznali jedynie miejsce drugie i trzecie. W tej
kategorii tryumfowali Piotr Głuch z Mysłowic oraz Andrzej Annwailer z Przemyśla.
Trzecie miejsce przypadło również zespołowi Gest ze Szkoły Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej. Tegoroczny konkurs
odbywał się w zmienionej formie. Zmiana dotyczyła tańca Break Dance. Zamiast
występów solowych były to grupowe bitwy
tzw. battle, które momentami przypominały capoirę, czyli sztuki walki połączone z tańcem współczesnym. Konkurs jest
imprezą szczególnie lubianą i popularną
wśród młodzieży. – Impreza ma na celu popularyzację nowoczesnych form tańca, jakie w dzisiejszej dobie stają się fascynacją
dla coraz szerszej grupy odbiorców. Ponadto rywalizacja fair-play między uczestnikami ma pozwolić na podnoszenie ich umiejętności tanecznych – powiedziała Dorota
Wylaź instruktor tańca i pomysłodawczyni konkursu.
Sponsorami imprezy byli: Starostwo Powiatowe w Leżajsku, ZPOW Hortino, Pizzeria GRE’KA, Salon Fryzjerski Ewy Kaduk, Studio Reklamy i Grafiki „Grafika”
w Łańcucie.

Marek Smycz

Fot. Ryszard Węglarz

Meritum
podbija Ukrainę

Czterodniowy pobyt w Tarnopolu
(Ukraina) w dniach 12–15 maja br. dla
zespołu wokalnego „Meritum” działającego przy Miejskim Centrum Kultury
w Leżajsku okazał się bardzo owocny.
Jako jedyny zespół z Polski gościł na
Ogólnoukraińskim Konkursie Piosenki
o „Kryształowego Skowronka”.
Zespół w składzie: Natalia Welc, Barbara Kuczek, Kornelia Stachowska i Edyta Bednarz na początku musiał przejść
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Wszystkie iskierki we wspólnej piosence.
Sponsorami Festiwalu byli: Biuro Podróży i Turystyki „Restur” w Rzeszowie,
Studio Reklamy i Grafiki „Grafika” w Łańcucie, a z Leżajska: Starostwo Powiatowe,
burmistrz Tadeusz Trębacz, Kantor wymiany walut Jana Paszka w Leżajsku, Firma Złotniczo-Jubilerska „Karat”, Grupa
Żywiec S.A. Browar w Leżajsku, „Fotosfera”, Apteka „Pod kasztanami” M. Karakuła, FHU „Rolnik” Helena i Zenon Grabarz,
Przychodnia „Pod klasztorem”, ZPOW Hortino.

Marek Smycz

Fot. Ryszard Węglarz

Iskierka

W dniach 27 i 29 maja br. odbył
się w Leżajsku XIX Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Iskierka 2005”. Na
scenie Miejskiego Centrum Kultury zaprezentowało się 18 dzieci z leżajskich
przedszkoli.

Alicja Wróbel z Nagrodą Publiczności.
Podczas przeglądu konkursowego dzieci zaprezentowały wysoki poziom wokalny.
Konsultacji wokalnych udzielał im Bartłomiej Urbański. Grand Prix przypadło Alicji Wróbel z Przedszkola Miejskiego nr 2.
Pierwsze miejsce zajęła Kornelia Błońska
(PM 4), drugie – Natalia Latawiec (PM 3),
trzecie – Konrad Cichoń (PM 3). Alicja Wróbel piosenką „Biedroneczki są w kropeczki” wyśpiewała oprócz też Nagrodę Jury
Dziecięcego oraz Nagrodę Publiczności.
Jak co roku dzieci śpiewały przy akompaniamencie zespołu muzycznego pod kierownictwem Bogdana Pęcaka z Ogniska
Muzycznego w Leżajsku. Tegoroczny przegląd obfitował w różnego rodzaju atrakcje.
– Co roku staramy się urozmaicać i unowocześniać oprawę całego festiwalu – powiedziała Elżbieta Kuźma kierownik artystyczny Festiwalu. Jedną z nich okazał
się multimedialny charakter imprezy. Na
wystawionym telebimie publiczność mogła
zobaczyć m.in. drogę, jaką przebył każdy
uczestnik do finałowego koncertu.

Obrazy
znad „Florydy”

Wśród zielonych drzew, śródleśnych
bagien, rechotu żab odbyły się warsztaty plenerowe Stowarzyszenia „Dobry Dom” z Woli Zarczyckiej i wychowanków Warsztatów Terapii Zajęciowej
z Leżajska.
Pogoda wreszcie dopisała. Ciepłe promienie słoneczne roztapiały nawet woskowe kredki i pastele. Były to najbardziej popularne techniki malowania wśród uczestników pleneru. Idealnym miejscem do tworzenia sztuki okazał się pomost widokowy na żeremiach bobrowych obok zalewu Floryda.
Było to już drugie spotkanie osób niepełnosprawnych ze sztuką. Pierwsze odbyło
się podczas wystawy Klubu Plastycznego
„Słoneczni” w Miejskim Centrum Kultury
w Leżajsku, gdzie zostali wstępnie zapoznani z technikami malarskimi. – Po raz
pierwszy malowali w plenerze – powiedziała Alina Hasiak plastyczka Klubu „Słoneczni” działającego przy MCK, a zarazem
prowadząca warsztaty. – Praca z osobami
niepełnosprawnymi wymaga cierpliwości.
Ale obserwując, jak kontakt z naturą wyzwala w nich twórczą energię, staje się ona
niezwykłym doświadczeniem i przyjemnością. Odbył się również plenr fotograficzny, na którym uczestnicy poznawali tajniki
sztuki fotografowania. Warsztaty zorganizowane były w ramach programu Działaj
Lokalnie IV, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, we
współpracy z Funduszem Lokalnym Powiatu Leżajskiego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju.

Marek Smycz

Fot. Danuta Kurzyp
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krok do przodu

Ojcowie sukcesu: Niko Nusmeier i Franciscus Snieders.

Moment odsłonięcia nowych tankofermentatorów.

Feta w Browarze

W dziejach Browaru w Leżajsku dzień 24 czerwca 2005 roku zapisany zostanie jako jedno z najważniejszych wydarzeń. W tym
dniu w niezwykle uroczystej oprawie (także i artystycznej) oficjalnie oddano do użytku zmodernizowaną warzelnię.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele
władz województwa podkarpackiego, powiatu i miasta Leżajska, dyrektorzy okolicznych zakładów produkcyjnych oraz instytucji państwowych. Byli też: prezes Zarządu Grupy Żywiec S.A. Nico Nusmeier
oraz dyrektor techniczny Grupy Żywiec
S.A. Jacek Gerula.
Burmistrz Tadeusz Trębacz złożył z tej
okazji na ręce dyrektora Browaru w Leżajsku Franciscusa Sniedersa gratulacje,
podkreślając rolę tego zakładu, jaką pełni on w naszym mieście – daje zatrudnienie grupie mieszkańców, promuje Leżajsk,
sponsoruje wiele ważnych wydarzeń kulturalnych i międzynarodowych festiwali
w naszym mieście. Dodał, że za niewątpliwe zasługi dyrektor Franciscus Snieders
decyzją Rady Miejskiej otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Leżajska.
Uroczystość miała trzy odsłony. Najpierw opadła biało-żółta kurtyna z budynku hali, w której zainstalowana została
nowa linia rozlewu piwa puszkowego, potem – biało-niebieskie balony okrywające
dwa najnowsze tankofermentatory poszły
w górę, a na koniec spadające z dachu błękitne szarfy odsłoniły budynek warzelni.
Miejska Orkiestra pod dyrekcją Edwarda Sarzyńskiego dała znak do zwiedzania
obiektów Browaru.
Otwarcie kompletnie zmodernizowanej warzelni jest zwieńczeniem proce-

sów inwestycyjnych zapoczątkowanych
w leżajskim browarze w 1997 roku. Od
tego czasu każdego roku na unowocześnianie zakładu wydawano około 20 milionów złotych. Dziesięć tankofermentatorów zainstalowanych w okresie ostatnich dwóch lat kosztowało 13 milionów
złotych. Zakupione zostały też nowe li-

(bwl)

Zdjęcia: Barbara Woś-Lisiecka

Serce Browaru – warzelnia najnowszej generacji.

Sympozjum reumatologów

Jubileuszowe sympozjum reumatologów województwa podkarpackiego z okazji 35-lecia działalności oddziału reumatologicznego na Ziemi Leżajskiej odbyło się 21 maja br.
W restauracji „Pod Kominem” zebrali się też znawcy przedmiotu z kilku sąsiednich województw. Wykłady wygłosili:
konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii prof. dr hab. med. Jacek Szechiński z Katedry i Kliniki Reumatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz zastępca przewodniczącego Zarządu Głównego PTR prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz z Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie. Kilka firm farmaceutycznych prezentowało najnowsze
medykamenty.

nie do produkcji piwa w butelkach i w
puszkach.
W zmodernizowanej warzelni stare urządzenia zastąpiono urządzeniami najwyższej
jakości firm Buhler i Huppman, gwarantującymi niezawodność i utrzymanie wysokiej
jakości produkcji piwa. Dotychczas stara
warzelnia była w stanie produkować 8 warek piwa dziennie (1 warka to 600 hektolitrów), teraz, po wymianie kotła warzelnianego, zdolności produkcyjne browaru wzrosły do 15 warek dziennie. Serce browaru
zostało całkowicie zautomatyzowane.
W ten sposób browar zakończył ważny
etap inwestycyjny ostatnich pięciu lat. Plany na rok najbliższy dotyczą poprawy estetyki budynku warzelni oraz modernizacji transportu.
W listopadzie 2001 roku po raz pierwszy
w historii browaru wyprodukowano ponad
1 milion hektolitrów piwa w ciągu roku,
teraz – dzięki modernizacjom – produkcja
zwiększyła się dwukrotnie. To dobra wróżba na przyszłość dla właścicieli, ale też
i dla tych, którzy w browarze pracują.

Jacek Szachiński i Witold Tłustochowicz.

Dopełnieniem tej konferencji naukowo-szkoleniowej była wycieczka autokarowa po
Roztoczańskim Parku Narodowym zakończona piknikiem nad zalewem w Ożannie.
– Ideą tych cyklicznych spotkań, a to
było wyjątkowe, bo jubileuszowe, – powiedział organizator sympozjum ordynator
reumatologii szpitala w Leżajsku Jan Marczak – jest głównie przekazanie przez autorytety medyczne najnowszych informacji
na temat wybranych schorzeń. Przy okazji jest to również promocja miasta i okolic Leżajska. W poprzednich latach goście
zwiedzali zabytki naszego miasta, słuchali koncertów w bazylice, zwiedzali tereny
pełne ciekawostek przyrodniczych, żeremia bobrów, rezerwat azalii pontyjskiej.
Być może dzięki temu, przyjadą tu kiedyś
jako turyści.

(am)
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w szkołach
● początkujący nauczyciel w Hiszpanii
zarabia rocznie 24 000 euro,
● we Francji nauka odbywa się przez 4
dni w tygodniu, środa jest ustawowo wolna od nauki.
● w większości krajów nauczanie języków obcych stanowi jeden z priorytetów
edukacji szkolnej, w niektórych przeprowadza się badania sprawdzające jednorodność treści i efekty nauczania języka obcego. System ten zwany międzynarodowym
portfolio językowym ma być wprowadzony
ustawowo już w 2007 roku.

Józef Rzeszutko

Uczestnicy wizyty studyjnej Socrates
Arion przed gmachem opery w Stuttgarcie.

Z Socrates Arion

W ramach programu unijnego Socrates Arion jako jedna z 4 osób z Podkarpacia i 135 z całej Polski do uczestnictwa w wizytach studyjnych w roku
szkolnym 2004/2005 zakwalifikowany został reprezentujący Leżajsk dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Józef
Rzeszutko.
Wizyta w Stuttgarcie, stolicy niemieckiego landu Badenii-Württembergii, w dniach
11–17 kwietnia br. stanowiła perfekcyjną
kombinację różnorodnych form zdobywania wiedzy na temat systemów nauczania, nowoczesnych metod uczenia i przygotowania do nauczania języków obcych
a także wymiany doświadczeń w aspekcie kulturowym. Złożyły się na nią prezentacje przygotowane przez reprezentantów poszczególnych państw (14 osób
z Niemiec, Szwecji, Anglii, Polski, Grecji,
Hiszpanii i Francji), wizyty w szkołach różnych szczebli (przedszkole, szkoły podstawowe, gimnazjum i kolegium nauczycielskie) i form organizacyjnych (prywatne
i państwowe) oraz forum wymiany poglądów funkcjonujące permanentnie w trakcie całej wizyty, zarówno w formule zbiorowej podczas oficjalnych spotkań, jak też
poprzez spontaniczne rozmowy pomiędzy
poszczególnymi uczestnikami. Ponadto,
istotnym elementem integrującym i stymulującym wymianę poglądów okazało się
być uczestnictwo w spektaklach operowym
i baletowym, zwiedzanie zakładów produkcyjnych Daimler Chrysler (Mercedes) oraz
lokalnych atrakcji turystycznych.
A oto kilka, wybranych spośród wielu,
ciekawostek dotyczących funkcjonowania
oświaty w różnych krajach Unii:
● w Anglii przeprowadza się najwięcej
narodowych testów kompetencji i egzaminów państwowych, odpowiednik egzaminu
maturalnego może obejmować kilkanaście
przedmiotów,
● w Szwecji pierwszy ogólnonarodowy
test kompetencji przeprowadza się dla
czternastolatków – do tego momentu nie
prowadzi się żadnego oceniania,
● w Niemczech do szkoły podstawowej
chodzą uczniowie w wieku 6–11 lat. Po jej
zakończeniu wszyscy przystępują do testu, którego wyniki decydują o selekcji do
trzech zróżnicowanych poziomem nauczania typów gimnazjów,
● w niektórych krajach Unii prowadzone są prace nad ustawą dotyczącą obligatoryjnego ograniczenia szkolnych kontaktów z komputerem dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych na rzecz ćwiczeń
fizycznych i komunikacyjnych,
● w większości krajów zachodnich
pierwszym językiem obcym jest angielski,
nauczany obowiązkowo od 1 klasy szkoły podstawowej (w Polsce od 4 klasy, a w
Anglii niemiecki, nauczany dopiero w gimnazjum),
● za wyjątkiem Grecji i Polski nauczyciele odbywają cykl studiów uzależniony
od typu szkoły, w której zamierzają pracować. W konsekwencji nauczyciel szkoły podstawowej nie ma szans na otrzymanie pracy w szkole średniej,
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Kamil Kiełbowicz, Tomasz Kozyra – ZSL
Leżajsk.
Powiatowe Międzyszkolne Zawody
w Marszach na Orintację odbyły się pod
patronatem Starostwa Powiatowego w Leżajsku i przy współudziale Miejskiego Centrum Kultury oraz Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie. Fundatorami nagród były:
Browar Leżajsk, MAANTE, Hortino, PSS
Społem, Firma Rolnik, PHU Moto-Gum,
„Proker” Biuro Ubezpieczeń, Sklep Sportowy BUT, Markpol oraz Rada Rodziców
Zespołu Szkół Technicznych. Organizatorzy składają podziękowania Nadleśnictwu Leżajsk za udostępnienie Lasów Państwowych na potrzeby zawodów oraz firmie REKORD za ufundowanie przejazdu
młodzieży.
Impreza ma charakter cykliczny i będzie
odbywała się corocznie na wiosnę.

Robert Franus
Stanisław Bzdek

Święto „Dwójki”
Marsz na orientację

12 kwietnia br. odbyły się Powiatowe Międzyszkolne Zawody w Marszach
na Orientację z bazą w Szkole Podstawowej w Zmysłówce, zorganizowane
przez Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne przy Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku.
Imprezy tego typu stanowią atrakcyjną formę czynnego wypoczynku. Udział
w nich pozwala rozwijać u uczestników,
zwłaszcza u młodzieży samodzielność podejmowania decyzji, umiejętności poruszania się w nieznanym terenie, odporność
psychiczną i fizyczną, wytrwałość w dążeniu do celu. Zróżnicowana skala trudności tras i terenu, podział na grupy wiekowe pozwalają dobrać trasę najbardziej
odpowiednią dla każdego uczestnika i jego umiejętności. Nie jest wymagany żaden drogi ani specjalistyczny sprzęt, a przy
pewnej wprawie można sobie poradzić nawet bez kompasu.
Marsze na orientację polegają na odszukiwaniu w terenie punktów kontrolnych oznaczonych czerwonym trójkątem
i kodem literowym. Zawodnicy na starcie
otrzymują mapę i mają za zadanie w określonym limicie czasu odnaleźć zaznaczone na niej punkty. Czas pokonania trasy (w odróżnieniu od biegów na orientację) nie jest najistotniejszy. Najważniejsza
jest dokładność w odszukiwaniu punktów kontrolnych, ponieważ obok punktów właściwych, w terenie są też – utrudniające zadanie – punkty mylne. Zwyciężają ci zawodnicy, którzy odnajdą wszystkie zaznaczone na mapie miejsca. W ten
sposób uczestnicy rozwijają umiejętność
orientacji w terenie oraz znajomość posługiwania się mapą i kompasem (więcej informacji o InO na stronach internetowych
ino.pttk.pl).
Powiatowe Międzyszkolne Zawody
w Marszach na Orientację „Zmysłówka
2005” miały charakter szkoleniowy. Ich
celem było upowszechnienie imprez na
orientację w naszym środowisku. W zawodach uczestniczyła młodzież szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z powiatu leżajskiego, łącznie ok. 70 osób. W kategorii szkół gimnazjalnych bezkonkurencyjne okazało się gimnazjum z Grodziska
Górnego, które zajęło wszystkie miejsca na
podium: I miejsce – Adrian Kosior, Dawid
Proszak, II miejsce – Sylwia Panek, Jolanta Kruk, III miejsce – Krzysztof Zając, Jacek Drążek. W kategorii szkół ponad gimnazjalnych najlepsi okazali się: I miejsce
– Dominik Kułacz, Krystian Kuczek – ZST
Leżajsk, II miejsce – Łukasz Krasowski,
Tobiasz Serafin – ZST Leżajsk, III miejsce

11 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń zaproponowanych w corocznym kalendarium
imprez edukacyjno-rozrywkowych tejże
placówki – Święto Szkoły.
W tym dniu w murach leżajskiej „dwójki” oprócz jej pracowników i społeczności uczniowskiej pojawili się zaproszeni
na uroczystość goście – przedstawiciele
lokalnych władz i liczne grono rodziców
uczniów. Święto Szkoły w SP 2 rozpoczęło się w sobotnie przedpołudnie o godzinie 9. Wszystkich przybyłych na uroczystość witali przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego wręczając symbole
radości. Młodzi samorządowcy przeprowadzili również kwestę, mającą na celu zgromadzenie środków finansowych na zakup
nowego sztandaru szkoły, oraz przygotowali księgę pamiątkową, w której znalazły
się wpisy zaproszonych gości.
Oficjalnego otwarcia szkolnego święta
dokonał dyrektor szkoły Józef Rzeszutko.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili:
zastępca Burmistrza Miasta Leżajska Daniel Zając oraz dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Maria Horoszko. Następnie
przedstawiono w zarysie ciekawą i bogatą
historię tej zasłużonej w leżajskim środowisku placówki oświatowej.

Kolejnym punktem uroczystości była
wielostronna prezentacja dokonań artystycznych wychowanków leżajskiej „dwójki” ujęta w godzinny montaż słowno-muzyczny. Najpierw na scenie pojawili się
młodzi tancerze z klasy 3b, prezentując
rodzimego lasowiaka. Po nich wystąpił zespół wokalno-instrumentalny, skład którego stanowią uczniowie z klasy 1b. Reprezentanci klas 4c, 5b i 5c przedstawili
z kolei inscenizację pod tytułem „Pierwszy nauczyciel” – moralitet o edukacyjnej
tematyce. Zwieńczeniem tej części uroczystości był recital grupy wokalnej złożonej
z uczennic klas 5 i 6, która przypomniała
kilka przebojów anglojęzycznych z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Wszyscy występujący w montażu wykonawcy
wzbudzili aplauz wśród publiczności. Tuż
po programie artystycznym nastąpiła prezentacja sprawności młodych gimnastyków wywodzących się z klas 4–6. Ucznio-

wie zachwycili zgromadzonych perfekcyjnym wykonaniem trudnych układów gimnastyczno-akrobatycznych.
W dalszej części uroczystego dnia w salach lekcyjnych odbywały się specjalne zajęcia otwarte przeznaczone dla przybyłych
gości. Były to najczęściej pokazy specyficznych umiejętności uczniów: recytatorskich, literackich, muzycznych, plastycznych, matematycznych, językowych, informatycznych, sportowych. Poszczególne
lekcje dotyczyły następujących zagadnień:
„Język angielski w zabawie i piosence”
(klasa 1a, 2b i 3b); „Program słowno-muzyczny” (klasa 1b); „Dzień rodziny” (klasa
1c); „Prowadzenie kroniki klasowej” (klasa
2a); „Moja miejscowość – tworzenie plakatu” (klasa 2c); „Szkoła marzeń w twórczości plastyczno-literackiej” (klasa 3a); „Kraków w oczach dziecka” (klasa 3c); „Konkurs matematyczny – krzyżówka” (klasa
4b i 6b); „Konkurs na szkolny proporzec”
(klasa 4c); „Quiz wiedzy o Leżajsku” (klasa
4d); „Uczymy się porozumiewać ze sobą”
(klasa 5a); „Sławne postacie ze świata filmu i muzyki” (klasa 5c); „Legendy naszego regionu” (klasa 5d); „Tworzenie projektów multimedialnych o sanktuariach maryjnych w Polsce” (klasa 6c); „Żyjmy zdrowo – quiz” (klasa 6d).
Zwiedzający Szkołę Podstawową nr 2
mogli ponadto obejrzeć kilka ekspozycji
dotyczących jej historii i jej obecnego miejsca w środowisku lokalnym. Na szkolnych
korytarzach i w kilku pracowniach zorganizowano tematyczne wystawy: „Leżajsk
– moje miasto”; „Jacy byliśmy, jacy jesteśmy”; „Kroniki szkolne i klasowe”; „Świat
baśni i mitów”; „Prace dziecięce – tangramy i modele”; „Prace plastyczne o tematyce religijnej”; „Zdrowa żywność”; a także zaprezentowano osiągnięcia uczniów
z dziedziny nauki i sportu.
Kulminacją sobotniej imprezy był integracyjny piknik, zorganizowany w godzinach popołudniowych na przyszkolnym
skwerze, w którym uczestniczyli pedagogowie, dziatwa szkolna i rodzice. Przygotowaniem Święta Szkoły zajęli się wszyscy
pracownicy leżajskiej „dwójki”, wspierani
przez przedstawicieli Rady Rodziców. Ich
działania były koordynowane przez inicjatorki całego przedsięwzięcia: Teresę Dydacką-Jarek, Lidię Kucharską i Jolantę
Żołyniak.

ćwiczenia przeciwpożarowe przebiegły bardzo dobrze. Wyjaśnił, iż takie ćwiczenia
są bardzo istotne dla sprawnej ewakuacji
w przypadku prawdziwego pożaru. Wszyscy odetchnęli z ulgą. Okazało się, że chłopiec, który „zasłabł” w szkole, to umówiona wcześniej osoba, która specjalnie dla
celów ćwiczeń pozostała w budynku.
Po udanych ćwiczeniach strażacy zaprezentowali najnowszy sprzęt ratowniczy. Następnie w sali gimnastycznej odbyły się pokazy udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Do tego celu
służył specjalny manekin o nazwie „fantom”. Dzięki temu uczniowie mieli okazję
osobiście przekonać się jak ratować ludzi
po wypadku.

Ekorajd

(ab)

Pod hasłem „Z ekologią na ty” – zbieramy surowce wtórne chroniąc naturalne środowisko człowieka Miejski Zakład Komunalny wspólnie z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym
w Leżajsku zorganizował trzydniowy rowerowy rajd młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu leżajskiego. Rajd odbył się w dniach 16–18
maja br.

B. Wiącek

Alarm w Gimnazjum

2 czerwca br. w Gimnazjum Miejskim
w Leżajsku o godz. 9.30 dyrektor Władysław Pyż ogłosił przez radiowęzeł, iż
w szkole wybuchł pożar. Wszyscy uczniowie w gęstym dymie wraz z nauczycielami opuszczali szkołę kierując się do wyjść
ewakuacyjnych. Pod szkołę nadjeżdżały na
sygnale kolejne „wozy” straży pożarnej.

Strażacy w maskach przeciwgazowych,
z butlami tlenowymi na plecach wchodzili do zadymionych pomieszczeń. Po chwili
wyniesiono na noszach jedną osobę. Okazało się, że to uczeń, który pozostał przypadkiem w szkole. Strażacy przystąpili do
reanimacji. W tym czasie inni przygotowywali sprzęt do gaszenia pożaru. Po pewnej
chwili jeden ze strażaków podszedł do osób
ewakuowanych z budynku i powiedział, że

Wzięło w nim udział ponad 100 uczniów
i opiekunów – reprezentacje szkół, które
uzyskały najlepsze notowania w III edycji konkursu, którego celem jest zbiórka
surowców wtórnych i edukacja ekologiczna. Trasa wiodła przez kilka miejscowości:
Leżajsk, Krzeszów, Piskorowice, Sieniawa.
W programie rajdu przewidziano między
innymi zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków
i Sortowni Surowców Wtórnych Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku, porządkowanie akwenu wodnego w Ożannie, zwiedzanie Pałacu Czartoryskich i kościoła parafialnego w Sieniawie, szkolenia
i konkursy o tematyce ekologicznej, a także gry, zabawy.
Rajd zakończył się uroczystym wręczeniem nagród zwycięzcom III edycji konkursu „Z ekologią na ty”. Pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum w Majdanie Łętowskim, które zgromadziło ponad 10 kg surowców wtórnych (na jednego ucznia przypadło 62 kg), drugie – Zespół Szkół w Dąbrowicy (1980 kg), a trzecie – Szkoła Podstawowa w Krzeszowie.
Spośród wszystkich szkół biorących
udział w konkursie najwięcej poszczególnych rodzajów surowców wtórnych zebrały: makulatura – SP nr 2 Leżajsk (2371
kg), plastik – SP nr 1 Leżajsk (190 kg),

puszki – Gimnazjum w Grodzisku Dolnym
(32 kg), szkło – Zespół Szkół w Dąbrowicy (938 kg), baterie – SP w Rudzie Łańcuckiej (94 kg).

(aj)

„Trójka” w szpitalu

Redakcja gazetki szkolnej „Guzik”
w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku
wymyśliła i zorganizowała akcję pomocy chorym dzieciom w szpitalu. Postanowiliśmy, że będziemy je odwiedzać
w szpitalu, bawić się z nimi i grać w różne gry. Z okazji Dnia Dziecka urządzilismy w szkole zbiórkę zabawek i książek
oraz przygotowaliśmy przedstawienie dla
dzieci. We wtorki i piątki chodziliśmy do
szpitala, bawiliśmy się z dziećmi, graliśmy
z nimi w gry planszowe oraz czytaliśmy im
bajki. Chociaż na początku mali pacjenci
wstydzili się nas, w końcu udało nam się
przełamać ich onieśmielenie i namówić do
wspólnej zabawy. Nawiązaliśmy nowe kontakty i było to dla nas bardzo cenne.
1 czerwca, przebrani w kolorowe i wesołe stroje, udaliśmy się pod opieką pani
E. Rejman i pani G. Olszowy z prezentami do szpitala. Nasze zwariowane stroje i głośny śpiew zwracały uwagę wszystkich przechodniów. Doszliśmy do szpitala, śpiewając piosenkę „Daleko od noszy”.
W oknach pojawiły się twarze rozbawionych pacjentów i pracowników szpitala.
Gdy weszliśmy na oddział, dzieci ucieszyły
się na nasz widok. Naszą część artystyczną rozpoczęliśmy od przedstawienia: „Miłość, przyjaźń, rozmowy, czy telewizor kolorowy”. Wzięli w nim udział: Bartek Rejman, Ania Hajduk, Kasia Kulesza, Asia
Stępniowska, Miłosz Łukasik, Patrycja
Reichert. Ola Olszowy i Anita Lewandowska. W spotkaniu uczestniczyli także: Patrycja Czubat, Ola Zygmunt, Olga
Konior, Agnieszka Gilar, Paulina Feręc,
Sylwia Karaś, Maciek Majewski, Ewelina Grudzień, Edyta Stopyra, Jola Burek, Paweł Zygmunt, Ania Podobińska,
Paweł Bereziewicz, Angelika Paruch, Natalia Bajwoluk.
Wszystkim dzieciom rozdaliśmy przyniesione prezenty i zaprosiliśmy je do wspólnej zabawy. Wyglądały na bardzo zadowolone. To była dla nas największa satysfakcja – ujrzeć uśmiech na twarzach chorych
dzieci. Przecież w ten szczególny dzień każde dziecko powinno być szczęśliwe.

Agnieszka Gilar
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MOPS

Z Unii do Leżajska
Rada Miejska Leżajska podejmując
w kwietniu br. uchwałę o współpracy ze
Związkiem Stowarzyszeń Podkarpacki
Bank Żywności spowodowała, że do Leżajska trafi w tym roku nieodpłatnie żywność w ramach realizowanego przez Polskę wspólnie z Unią Europejską programu PEAD – Europejski Program Pomocy
Najbardziej Potrzebującym – dostarczanie
nadwyżek żywności najuboższej ludności
Unii Europejskiej.
Jako członek wspierający to stowarzyszenie, miasto wpłaciło w roku 2005
składkę w wysokości 2000 zł.
Europejski Program Pomocy Najbardziej
Potrzebującym (PEAD) funkcjonuje w krajach Unii Europejskiej od 1987 roku. Podstawą jego stworzenia były ogromne nadwyżki żywności zgromadzone w magazynach agencji interwencyjnych krajów unijnych. Władze unijne nie były w stanie ani
sprzedać ich w obrębie Unii, ani wyeksportować poza kraje członkowskie m.in.
ze względu na wysokie koszty dopłat eksportowych. Jednocześnie magazynowanie
nadwyżek wymagało coraz większych nakładów finansowych. W tej sytuacji uznano za zasadne rozdysponowanie części nagromadzonych zapasów wśród ludności
ubogiej z terenu krajów członkowskich.
Celem Programu jest dostarczanie za pośrednictwem organizacji charytatywnych
gotowych artykułów spożywczych do osób
najuboższych na terenie poszczególnych

MOPS informuje

państw członkowskich UE. Artykuły spożywcze dostarczane są przez przedsiębiorców, którzy wybierani są w drodze przetargów organizowanych przez agencje płatnicze w państwach uczestniczących w realizacji tego mechanizmu. Podstawą realizacji PEAD jest rozporządzenie Komisji Europejskiej zezwalające na bezpłatne przekazywanie żywności pochodzącej
z rezerw Unii Europejskiej poprzez akredytowane organizacje charytatywne z krajów Wspólnoty, osobom najbardziej potrzebującym*.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Leżajsku we współpracy ze stowarzyszeniem charytatywnym „Dobry Dom” wspólnie realizują dystrybucję żywności na terenie naszego miasta. Dotychczas (w kwietniu, maju i czerwcu) rozdano ok. 15 ton
żywności o wartości ok. 33 900 zł. Były to:
mleko, ryż, makaron, mąka, sery topione.
Z pomocy tej skorzystało każdorazowo ponad 600 osób.
Program będzie realizowany cyklicznie
– dostawy 1 raz w miesiącu, jeśli tylko wystarczy żywności w Podkarpackim Banku
Żywności, gdyż dowiadujemy się, iż coraz
większe zainteresowanie odbiorami nieodpłatnych produktów, powoduje pewne
ograniczenia wielkości odbieranych partii
i zmniejszanie limitów na jedną osobę.
* materiały ze strony internetowej Banku Żywności w Krakowie.

K. Rutowicz

Ogłoszenie

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku informuje, iż
w związku ze zmianą w przepisach prawnych w zakresie świadczeń rodzinnych,
która wejdzie w życie z dniem 1 września 2005 r., zasiłek rodzinny jak i pozostałe
dodatki do zasiłku rodzinnego (w tym dodatek z tytułu samotnego wychowywania
dziecka) nie będzie przysługiwał osobom, które nie mają zasądzonych alimentów na dziecko od drugiego z rodziców.
Wyjątek stanowić będą tylko i wyłącznie sytuacje, gdzie zasądzenie alimentów
jest nie możliwe z przyczyn obiektywnych tj.:
• drugi z rodziców dziecka nie żyje,
• gdy ojciec jest nieznany,
• powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
W związku z powyższym, aby osoba mogła nadal otrzymywać świadczenie rodzinne na dziecko, należy podjąć kroki prawne (zasądzenie alimentów) celem uregulowania swojej sytuacji rodzinnej.
Kierownik MOPS
Krzysztof Rutowicz
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szachy

III Otwarty
Turniej Szachowy

5 czerwca br. w ramach obchodów
Dni Leżajska w Szkole Podstawowej nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku odbył się III Otwarty Turniej Szachowy
„O Uśmiech Dziecka” pod patronatem
Burmistrza Miasta Leżajska Tadeusza
Trębacza oraz Starosty Powiatu Leżajskiego Zbigniewa Rynasiewicza. Wszystkich przybyłych gości i uczestników przywitał gospodarz turnieju dyrektor szkoły
Ryszard Pysz, następnie prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Andrzej Mazurkiewicz zapoznał z przebiegiem i organizacją turnieju, nad prawidłowością gry
czuwał sędzia pan Marian Bysiewicz. Pomysłodawcą i głównym sponsorem nagród
dla najmłodszych i najlepszych zawodników był prezes Programu Personel Marketing pan Krzysztof Paliwoda. Uroczyste otwarcie nastąpiło o godz. 10. Turniej
był silnie obsadzony zawodnikami z rejonów, w których szachy są bardzo popularne; przyjechali do nas szachiści z Lublina,
Rzeszowa, Tomaszowa, Rudnika, Łętowni,
Jelnej, Starego Miasta. Wśród zawodników nie zabrakło uczniów „jedynki”, którzy
okazali się bardzo dobrymi szachistami.
W przerwie turnieju każdy z uczestników oraz opiekunów został zaproszony do
szkolnej stołówki na gorący bigos. Ponadto
wszyscy zawodnicy, zarówno ci starsi jak
i młodsi, otrzymali drobne upominki w postaci: maskotek, myszek komputerowych,
głośników, mikrofonów, książek, etui na
płyty, koszulek sportowych. Najmłodsi zawodnicy, którymi byli Maciej Żądło z Tomaszowa Lubelskiego i Kinga Kłys z Rzeszowa oraz najlepsi szachiści z Leżajska:
Natalia Ciszkowska, Bartłomiej Goździewski, Dorota Kolończyk, Amadeusz Paliwoda w grupach młodszych otrzymali cenne
nagrody – radiomagnetofony ufundowane przez pana Krzysztofa Paliwodę. Na zakończenie zostały wręczone puchary i dyplomy. Turniej wygrał Sygulski Bogusław
z Rolnika Róża, natomiast najlepszym zawodnikiem z Leżajska był sam organizator
Andrzej Mazurkiewicz.
Nagrody zostały pozyskane od sponsorów, którym za życzliwość i zrozumienie
w imieniu uczestników serdecznie dziękujemy. Sponsorzy III Otwartego Turnieju Szachowego:
Burmistrz Miasta Tadeusz Trębacz,
Starosta Powiatu Zbigniew Rynasiewicz,
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ryszard Pysz, Program Personal Marketing
– Krzysztof Paliwoda, Zarząd Dystrybucji
Paliw Maante, Firma komputerowa, Arcus Soft – Adam Czerwonka, Infopros –
Jan Siudak, Softhous, Pioneer – Igor Długosz, Gabinet Chirurgiczny w Leżajsku –
Zbigniew Grabarz, Księgarnia „Eurydyka”
– Robert Żołynia, Księgarnia Klasyczna –
Marian Korczyński.

Ogłoszenie

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku informuje, iż wnioski na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy można składać począwszy
od lipca 2005 r. W przypadku, gdy wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony do 31 lipca 2005 r., wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących
za wrzesień 2005 r. nastąpi do 30 września 2005 r. W przypadku, gdy wniosek
wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od 1 sierpnia do 30
września 2005 r. świadczenia rodzinne przysługujące za wrzesień zostaną wypłacone do 31 października 2005 r.
Ponadto informuję, iż w związku ze zmianą w przepisach prawnych w zakresie
świadczeń rodzinnych świadczeniobiorcy będą zobowiązani w terminie do 15 marca
2006 r. złożyć oświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny uzyskanych
w poprzednim roku kalendarzowym, które następnie będą podlegać weryfikacji.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. (0-17) 242 04 97 wew.
36 lub (017) 240 28 70.
Kierownik MOPS
Krzysztof Rutowicz
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Prezes Programu Personel Marketing
– Krzysztof Paliwoda wręczający najmłodszym uczestnikom radiomagnetofony.
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szachy
Kącik
szachowy

Czerwiec to miesiąc, w którym
uczniowie rozpoczynają upragnione wakacje. Będzie więc, więcej
czasu na spędzenie przyjemnych
chwil grając w szachy. Proponuję
Wam w kolejnym numerze kilka
szachowych zagadek i życzę udanego wakacyjnego wypoczynku. Powodzenia!
Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe)
Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

•••

zdrowie i uroda

Urlop
nad morzem
Owoce i witaminy

Minął czerwiec i lato zaczyna przynosić nam swoje dary. Młode warzywa,
nowe owoce czerwienią się w sadach
i ogrodach. Skrzętne gospodynie zagospodarują je, aby nic się nie zmarnowało.
Zimą przydadzą się konfitury, kompoty
i mrożonki. Ale póki są świeże, jedzmy
je na surowo, same i z dodatkami.
Sezon na owoce jagodowe w pełni. Truskawkom medycyna ludowa przypisuje
właściwości lecznicze ze względu na zawartość antybiotyku roślinnego (tylko owoce
świeże). Obecność związku podobnego do
aspiryny sprawia, że mają one właściwości
przeciwreumatyczne i przeciwartretyczne.
Niektórzy są na nie uczuleni i niestety muszą ich unikać. Porzeczki czerwone i czarne, są bogate w kwasy owocowe, barwniki
o działaniu antybakteryjnym czy pektyny,
które wiążą i neutralizują substancje toksyczne wytwarzane w trakcie trawienia.
Borówki – czarne jagody zawierają ponadto, barwniki i garbniki o działaniu antybiegunkowym.
Wszystkie świeże owoce a szczególnie
maliny, poziomki, agrest oprócz znacznej
ilości witaminy C mają wiele innych zalet a najważniejsze z nich to, że wspaniale smakują w każdej postaci. Korzystając
z obfitości lata można próbować przygotować surówki owocowe według własnego pomysłu łącząc np. truskawki z pomarańczami, jabłkami, rodzynkami i śmietaną lub jogurtem naturalnym z odrobiną cukru. Można też sporządzać owocowe
koktajle mleczne na bazie jogurtów, kefirów, kwaśnego mleka z dodatkiem lub bez
śmietany. Owoce malin, truskawek, poziomek wystarczy zmiksować lub dokładnie
rozgnieść widelcem i połączyć z mlekiem
lub jogurtem. Rozlać do wysokich szklanek, schłodzić i podawać na deser lub na
ugaszenie pragnienia.

Torcik z porzeczkami

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego
wydania BM:
Zad. 1 – 1) c8W, Ka6 2) Wa8 – mat,
zad. 2 – 1) h8H, Kd6 2) He5 – mat, zad.
3 – 1) Wb6, Ka7 2) b8H – mat, zad. 4 –
1) a8W, Ke8 2) Ka7 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz

Ciasto:
100 g mąki, 60 g masła, 1 jajo, 20 g cukru, 1 łyżeczka startej skórki cytrynowej
Masa:
400 g porzeczek czarnych, 1 łyżka tartej
bułki, 2 białka, szczypta soli, 1 łyżka mąki
ziemniaczanej, 100 g mielonych migdałów,
1 łyżka cukru pudru
Ze składników na ciasto zagnieść gładkie ciasto. Owinąć folią i wstawić do lodówki na około 20 minut. Porzeczki opłukać, usunąć szypułki. Tortownicę natłuścić. Ciasto dobrze się rozwałkuje, gdy
umieścimy go między dwoma warstwami
folii. Potem przełożyć do tortownicy i uformować wysoki brzeg. Posypać tartą bułką. Białka ubić ze szczyptą soli, na sztywną pianę, stopniowo dodając cukier. Porzeczki oprószyć mąką ziemniaczaną i razem z migdałami dodać do piany, delikatnie wymieszać. Masę ułożyć na cieście.
Piec około 45 minut w średnio nagrzanym piekarniku (180o C). Upieczony tort
po wystudzeniu wyjąć z tortownicy, posypać cukrem pudrem i udekorować porzeczkami.

W lipcu zapełniają się nadmorskie plaże. Wyjeżdżamy na
urlop, nad morze, by poprawić
zdrowie i urodę.

Thalassoterapia, czyli „leczenie morzem”, wykorzystuje właściwości morskiego klimatu: wody, powietrza, słońca a nawet rozgrzanego piasku. Lekarze zalecają
ją głównie osobom z niedoczynnością tarczycy, chorobami dróg oddechowych, cierpiącym na alergie, złą przemianę materii
lub po prostu znerwicowanym i przepracowanym. Pobytu nad morzem powinni unikać zaś ludzie z nadczynnością tarczycy,
chorzy na nerki, gościec, nękani powtarzającymi się zapaleniami korzonków oraz
wykazujący nadwrażliwość na światło słoneczne (fotodermatoza).
W powietrzu nadmorskim więcej jest niż
w innych regionach promieni ultrafioletowych. Jeżeli będziesz korzystać ze słońca ostrożnie, przyśpieszy ono powstawanie witaminy A, poprawi cerę i nada jej
zdrowy wygląd.
Leczniczo i uzdrawiająco działają też
morskie kąpiele. Sód, związki wapnia i fosforu, zawarte w wodzie, wchłaniane są częściowo przez skórę, zatrzymując w niej wilgoć i w ten sposób ją pojędrniając. Pływanie w chłodnym Bałtyku jest korzystniejsze niż w morzach południowych(zdrowy
człowiek morze znieść nawet temperaturę 15 stopni C). Pobudza bowiem pracę
układu krążenia i ułatwia procesy przemiany materii, przyśpiesza również spalanie tłuszczu, a więc sprzyja zachowaniu szczupłej sylwetki. Zanim wejdziesz
do wody by popływać albo zająć się jakimś sportem wodnym, wetrzyj w skórę
wodoodporny krem do opalania. Na głębokość prawie pół metra dociera prawie 60
procent promieni słonecznych. I w wodzie
może Cię dopaść poparzenie.
Poddaj się działaniu fal. To świetny masaż odchudzający, zwłaszcza dla brzucha,
bioder i ud. Podobnie działa spacer wzdłuż
linii brzegowej, gdy nogi zanurzone masz
do połowy ud w wodzie.
Po długim pływaniu opłucz całe ciało
wodą słodką, np. pod prysznicem. Na skórze morze pozostać warstewka soli, która
w zetknięciu ze słońcem wywoła podrażnienia. Wetrzyj następnie w skórę delikatny balsam lub żel, a jeśli planujesz się
opalać – posmaruj kremem zawierającym
odpowiednie filtr przeciwsłoneczny.
Maszerując lub biegając po mokrym piasku, fundujesz swoim stopom gimnastykę, ale równocześnie delikatny piling. Ziarenka piasku zetrą martwe komórki skóry,
usuną chropowatość z pięt i palców.
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sport

Konkurs „SPRAWNA KLASA” odbył po raz trzeci. Organizatorem był
Magazyn Olimpijski. Wzięły w nim udział zespoły klasowe ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich powiatu leżajskiego. Składał się
z czterech etapów. Pierwszym było przeprowadzenie Testu Sprawności
Fizycznej i zgłoszenie do konkursu, drugim – wykonanie 3 sportowych
Zadań Specjalnych, trzecim – przeprowadzenie Festiwalu Sportu, a ostatnim – przygotowanie Kroniki Konkursowej, w której znajduje się relacja
i podsumowanie przebiegu konkursu.
Nagrodą główną był tygodniowy pobyt
klasy w ośrodku przygotowań olimpijskich
w Wałczu. Fundatorem była Polska Fundacja Olimpijska. Pozostali finaliści otrzymali atrakcyjny sprzęt sportowy.
Relacja uczniów:
Od początku tego roku szkolnego z niecierpliwością czekaliśmy na artykuł w „Magazynie Olimpijskim” z testem sprawności
fizycznej. Artykuł ten miał dotyczyć konkursu o enigmatycznym tytule „Sprawna
klasa”, którego celem było wyłonienie najsprawniejszej fizycznie klasy w Polsce.
W poprzedniej edycji udało nam się uzyskać tytuł laureatów. W tym roku z zamiarem zwycięstwa chcieliśmy ponownie spróbować swoich sił. W końcu pewnego zimowego poranka na lekcji WF, mając w rękach cieplutki numer Magazynu Olimpijskiego w pocie czoła, zmęczeni, wykończeni fizycznie i psychicznie wykonaliśmy zawarte w teście zadania. Nasze wyniki „pofrunęły” do Warszawy, do redakcji Magazynu. Wkrótce na stronie internetowej MO
zostały one zamieszczone. Okazało się, że
byliśmy (jakże inaczej) najlepsi, i pobiliśmy tylko jakieś 750 klas w Polsce. Potem
nastąpiły kolejne zadania, tym razem już
konkursowe. Wraz z kroniką wyniki zostały wysłane. Pozostało nam czekanie na
ogłoszenie werdyktu.
Pewnego słonecznego ranka, który jak
zwykle spędzamy w szkole, na lekcji j.
polskiego zaszczyciła nas swoją obecnością nauczycielka WF Urszula Wyszyńska
wraz z naszą wychowawczynią Iwoną Karakułą-Stadnik. Miały dla nas bardzo, ale
to bardzo wesołą wiadomość. Okazało się,
że wygraliśmy konkurs „Sprawna Klasa”.
Radości było, co nie miara. Nagrodą okazał się 7-dniowy pobyt w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu w woj.
zachodniopomorskim.
Tak więc, 3 czerwca br. o godzinie 8
rano z plecakami pełnymi jedzenia, ciuchów i Bardzo Niepotrzebnych Rzeczy wyjechaliśmy spod naszej „ukochanej” szkoły odprowadzeni zazdrosnymi spojrzeniami innych klas. Podczas 15 godzin jazdy autobusem, ochrypnięci od śpiewania przy gitarce stanęliśmy przed bramą
Ośrodka Przygotowań Olimpijskich Wałcz.
Z powodu późnej godziny, kiepskiego stanu fizycznego naszego i naszych pań opiekunek: Iwony Karakuły-Stadnik, Urszuli
Wyszyńskiej, Marii Skrzat i Anny Mroczki udaliśmy się na kolacje, a potem spać.
Rano pobudka o ósmej, potem śniadanie.
Stołówka okazała się całkiem inna niż się
spodziewaliśmy. Tuziny sałatek, dania
zimne, gorące, napoje, desery itd. Oczywiście znaleźli się malkoneci, twierdząc,
że cztery rodzaje papryki to dla nich za
mało, ale kto by ich tam słuchał. Śniadania, obiady i kolacje jedliśmy według zdrowej, sportowej diety, razem z kajakarzami
i koszykarkami, którzy mieli w tym czasie
zgrupowanie.
Teren ośrodka był bardzo rozległy, do
dyspozycji mieliśmy dwie hale sportowe,
godzinę basenu dziennie, boisko sportowe, korty tenisowe – każdy znalazł coś dla
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ale się nie doczekały. Następnego dnia po
śniadaniu, w holu ośrodka wręczyły nam
koszulki, takie śmieszne kaczuchy z logo
magazynu oraz broszki z symbolem olimpijskim. Od naszej klasy otrzymały obraz
z widokiem ratusza miejskiego namalowanego przez uczennicę naszej szkoły oraz
książkę o powiatach podkarpackich i o
odwiedzających nasze miasto żydach. Na

Najlepsi w Polsce
siebie. Jednak bardziej wybredni (głównie
dziewczyny) woleli spędzać czas w saunie,
solarium i jaccuzi. Tak ogólnie cały pobyt
minął nam na leżeniu do góry brzuchem,
a od czasu do czasu na wypoczynku czynnym. W niedzielę, 5 czerwca, odwiedziły
nas dziennikarki z MO. Porobiły nam trochę zdjęć, zjadły z nami kolację i chciały
zobaczyć, jak szalejemy w rytm muzyki,

koniec zostaliśmy przez niezaproszeni na
piknik organizowany przez MO we wrześniu w Warszawie.
Czas nie tylko spędzaliśmy w ośrodku.
Dzięki naszemu dyrektorowi szkoły, panu
Władysławowi Pyżowi, mogliśmy odbyć
wycieczkę do Łeby, pooddychać zdrowym
morskim powietrzem. W prehistorycznym
samochodziku zostaliśmy przewiezieni
przez Sowiński Park Narodowy do jedynej w Europie wielkiej piaskownicy, zwanej ruchomymi wydmami. Raj! Istna pustynia w środku Polski. Co inteligentniejsi zaczęli się turlać, rzucać i zakopywać
w piasku. No a z wydm mieliśmy piękny
widok na morze!
Następnego byliśmy w Wałczu na zakupach przed wyjazdem. Po sprawunkach
nasza wychowawczyni podrzuciła pomysł
zobaczenia jednej z trzech górek magnetycznych w Polsce. Tak więc autobus stał
u podnóża góry, tyłem do wzniesienia i jakaś dziwna siła sprawiła, że razem z nami
jechał pod górkę z wyłączonym silnikiem!
I tak kilka razy!
Rano pobudka, śniadanko i niespodzianka – krótkie spotkanie z olimpijczykami, kajakarzami Robertem Syczem
i Tomaszem Kucharskim. Jakby ktoś
nie wiedział, w Atenach i Sydney zdobyli dwukrotnie złote medale. Mieliśmy okazję z nimi porozmawiać, z bliska zobaczyć,
dotknąć medale oraz oczywiście poprosić
o autografy.
Uznaliśmy, że moglibyśmy siedzieć
w Wałczu do osiągnięcia pełnoletności,
a może nawet i do emerytury. Do Leżajska wróciliśmy w nocy następnego dnia
szczęśliwi i pełni wrażeń.

Patrycja Pudełkiewicz
i Michał Rejman
uczniowie klasy IIb

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

W zmaganiach tych, a były to trzy turnieje eliminacyjne, uczestniczyło około
trzydzieści zespołów w każdej kategorii
wiekowej (dwójki – chłopcy rocznik 1994
IV klasa, trójki – rocznik 1993 oraz czwórki
– VI klasa rocznik 1992), czyli razem około setki zespołów reprezentujących szkoły, kluby sportowe oraz Uczniowskie Kluby Sportowe.
Do turnieju finałowego, którego stawką
był udział w Mistrzostwach Polski awansowało sześć najlepszych drużyn w każdej kategorii wiekowej. W zawodach tych
uczestniczyli zawodnicy Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Trójka” działającego
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku,

Najstarsi siatkarze UKS „Trójka”, którzy po wakacjach reprezentować będą
już Gimnazjum Miejskie.

Od lewej: W. Kosior, P. Szlajnda, D. Zygmunt, P. Sadlej, K. Franus – najmłodsi
Mistrzowie województwa podkarpackiego w mini piłce siatkowej na rok
2005.
Fot. jm
który znany jest już na mapie siatkarskiej
w Polsce. W roczniku najmłodszym, czyli
1994 do finału oprócz AKS Rzeszów, Resovii i SP nr 22 Rzeszów zakwalifikowały się trzy zespoły siatkarskie UKS „Trójka”. Po meczach grupowych w półfinale
UKS „Trójka” I pokonał SP nr 22 Rzeszów
(25:9), a zespół drugi z leżajskiej SP3 –
Resovię, niedawnego zwycięzcę XVI Festiwalu siatkówki, (25:13). O pierwsze miejsce spotkały się więc dwa zespoły z leżajskiej trójki. Tym razem lepsi okazali się
zawodnicy z drugiego zespołu UKS „Trójka” Damian Zygmunt i Paweł Szlajnda,
którzy pokonali swoich kolegów Krystiana Franusa, Patryka Sadleja oraz Wiktora Kosiora z UKS „Trójka” I. Reprezentować będą województwo podkarpackie
w Mistrzostwach Polski, które odbędą się
we wrześniu w Zabrzu. W roczniku 1993
(V klasa) UKS „Trójka” w składzie: Maciej
Sobejko, Karol Kozaczuk oraz Andrzej
Trębacz w finale ulegli lepiej w tym dniu
dysponowanym siatkarzom Resovii Rzeszów 25:17 i zdobyli tytuł wicemistrzów
województwa. Natomiast najstarsi obecnie
siatkarze SP nr 3 VI klasa w składzie Aleksander Franus, Tomek Berestka, Maksymilian Pudełkiewicz, Wojciech Sobejko i Marcin Jucha w półfinale pokonali
MZS Strzyżów (25:10), a w finale rozgromili UKS „Siódemkę” Rzeszów (25:11) zdo-

Po zakończeniu rozgrywek III ligi w kierownictwie Zarządu MZKS „Pogoń” zaszły
istotne zmiany. Prezesem Zarządu został
wybrany Tadeusz Karakuła, natomiast
funkcję wiceprezesów pełnią Sławomir
Ugorenko i Jan Maruszak. Nowe władze
Pogonii w przyszłym sezonie rozgrywek III
ligi stawiają na swoich. Drużynę prowadzić
będzie Krzysztof Cich – były zawodnik Pogonii. Kompletowany jest nowy skład drużyny gdzie główny nacisk położony zostanie na swoich piłkarzy zarówno seniorów
jak i juniorów. Miejmy nadzieję, że odnowiona drużyna uzyska lepsze wyniki jak
w poprzednim sezonie.

(uks)

Szachiści
w Słubicach

W dniach 24 – 26 maja br. drużyna szachowa z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku w składzie Maciej Duda
– kapitan, Łukasz Starzyk, Jan Urban
(uczniowie kl. III h) oraz Ewelina Półtorak (uczennica kl. II b) wzięła udział
w Ogólnopolskiej Gimnazjadzie Drużynowej w Szachach.
Do Słubic, bo tam odbywały się zawody, zjechało się po dwie najlepsze drużyny z każdego województwa. Nasza drużyna prawo startu w finale ogólnopolskim
uzyskała zajmując II miejsce w mistrzostwach województwa, które odbyły się
w listopadzie 2004 r. w Jaśle. Uczniowie,
choć walczyli dzielnie, niestety nie zajęli
czołowego miejsca. Choroba jednego z zawodników, która zakończyła się wizytą
w szpitalu, spowodowała, że drużyna straciła wiele punktów. Jednakże cenne jest
to, że uczniowie mogli zobaczyć nowoczesny ośrodek sportowy i z niego korzystać.
Boisko do piłki nożnej, basen, korty tenisowe itp. było do dyspozycji zawodników
po rozgrywkach szachowych każdego dnia
w godzinach popołudniowych.

(tch)

Końcowa tabela rozgrywek III Ligi

Stawiamy na swoich

Nowe kierownictwo
„Pogonii”
– nowa drużyna

bywając mistrzostwo województwa i upragniony awans do Zabrza.
Wakacje zapowiadają się więc pracowicie.
Zawodnicy UKS „Trójka” z trenerem
Janem Machem składają serdeczne podziękowania Burmistrzowi Miasta Leżajska Tadeuszowi Trębaczowi, Jackowi Głowackiemu Prezesowi Elektrociepłowni Nowa Sarzyna, Alicji Wołek
i Grupie Żywiec S.A., Stefanowi Orzechowi i Firmie „Orzech”, dyrektorowi
Zespołu Szkół Technicznych Mieczysławowi Sroce, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku, Piotrowi
Dudkowi, Krzysztofowi Urbańskiemu,
Zbigniewowi Pudełkiewiczowi, rodzicom, nauczycielom SP nr 3, wszystkim
sponsorom, sympatykom i kibicom za
pomoc i wsparcie, jakie otrzymywaliśmy przez cały sezon siatkarski. Zdobyte mistrzostwo województwa niech
będzie dla Was i Waszych firm i zakładów naszym największym podziękowaniem.

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

Heko
Tłoki
Motor
Stal Rzeszów
Kmita
Hutnik
Górnik
Hetman
Wierna
Wisła II
Sandecja
Pogoń Leżajsk
Stal Stalowa Wola
Lewart
Polonia
Pogoń Staszów

mecze
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

punkty
62
60
60
56
51
46
46
42
35
35
32
31
31
26
26
21

bramki
57–31
49–21
51–19
50–31
54–36
40–24
40–27
31–40
34–42
30–36
27–45
31–36
26–35
20–44
19–44
19–67

z
18
17
17
17
14
12
12
11
10
10
8
7
7
7
7
6

r
8
9
9
5
9
10
10
9
5
5
8
10
10
5
5
3

p
4
4
4
8
7
8
8
10
15
15
14
13
13
18
18
21
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na ryby

Dni
Leżajska 2005

W sobotę, 4 czerwca rano, w rywalizacji o Puchar Przewodniczącego Rady
Miejskiej uczestniczyło 28 osób. Tak jak
w ubiegłym roku zwyciężył kolega Zdzisław Gdula. Kolejne miejsca zajęli Andrzej
Karcz, Maciej Kucharski.

Konkurs
rozstrzygnięty

Fatum zawisło nade mną. Podczas skanowania prac konkursowych spalił mi się
zasilacz do skanera, dwa razy zepsuł komputer, odłączyłem sobie sterowniki do pamięci zewnętrznej i nie umiałem ich podłączyć... Gdyby nie pomoc kolegów informatyków byłoby źle. Myślę jednak, że nawet sprzęt był pod wrażeniem jakości niektórych prac.
Ponieważ patronem konkursu było Starostwo, myślę, że na jego stronach będzie
można zobaczyć najlepsze prace.
Leżajsk reprezentowany był w konkursie
przez Szkołę Podstawową nr 3. Czytelnikom „BM” prezentuję kilka prac uczniów
z tej szkoły. Wszystkie rysunki i zdjęcia
są już zeskanowane i przekazane do dalszej obróbki, powstanie CD-ROM pokonkursowy, który niestety do szkół przekażę
dopiero po wakacjach, bo po wspomnianych komplikacjach nie udało się tego zrobić przed końcem roku szkolnego, tak jak
planowałem.
Na konkurs wpłynęło 101 rysunków
i 229 zdjęć z 10 szkół z terenu powiatu
leżajskiego.

egzemplarze „Wiadomości Wędkarskich”,
których roczne prenumeraty ufundowało
nasze koło i sekcja „San” z Dębna.
Mam nadzieję, że młodzież, biorąca
w konkursach, będzie zadowolona z przygotowanych podziękowań, będących jednocześnie utrwaleniem ich prac, dzięki którym biblioteki ich szkół otrzymały
książki. Książki, które będą służyć ich kolegom i koleżankom.
W sumie przekazano książki i prenumeraty na wartość około 700 zł oraz w czasie trwania konkursu i podczas spotkań
rozdałem 850 kompletów kart pocztowych z wizerunkami ryby i ptaków (pisałem o nich w poprzednim „Biuletynie”).

SP3 – Piotr Decowski kl. Ia.
W popołudniowej rywalizacji dzieci
i młodzieży o Puchar Burmistrza Miasta w kategorii do 10 lat zwyciężył Filip
Karcz, kolejne miejsca zajęli Wiwianna
Gdula i Patryk Hajder, a w kategorii 10-14 lat Michał Dąbrowski (i kolejno: Marcin Decowski, Kamil Decowski). Sponsorem zawodów był oczywiście Urząd Miejski Leżajska, a w kategorii dzieci i młodzieży dodatkowo firma PROVIDENT POLSKA
SA. Mimo że ryby nie dopisały, uczestnicy
zawodów nie odeszli do domów z pustymi
rękami. Każdy młody zawodnik otrzymał
jakiś upominek.

Spotkanie z uczniami SP w Laszczynach.
19 czerwca br. na zaproszenie dyrektora szkoły w Laszczynach spotkałem się
z uczniami prezentując „Krainy rzeczne
i ich mieszkańców”. Jednocześnie rozpocząłem przekazywanie podziękowań dla
uczestników konkursu i przekazywanie
nagród – książek dla bibliotek szkolnych.
Tak więc biblioteki szkolne, m.in. w Brzózie Królewskiej, Starym Mieście, Szkole
Podstawowej nr 3 w Leżajsku, wzbogacą
się o kilka ciekawych książek. Ponadto
do 4 czytelni szkolnych trafią od września

Zwycięzcy młodszej kategorii: Filip
Karcz i Wiwianna Gdula.

SP3 – Magdalena Szuba kl. IIIa.

SP3 – Monika Zielińska kl. Ib.

Naprawa drogi
nad „Florydą”

Po uzgodnieniu z Urzędem Miejskim
w Leżajsku zakupiliśmy żużel i trochę poprawiliśmy drogę na parking przy zbiorniku „Floryda”, załataliśmy przynajmniej
największe dziury. Po utwardzeniu dotychczas nawiezionego żużla, chcemy ponowić
takie „łatanie dziur”. Każdy, kto jeździł tą
drogą wiosną i później po naszych pracach
na pewno docenił ten skromny wkład PZW
w otoczenie zbiornika.
Ponadto kolega Andrzej Dąbrowski wykonał uchwyty na worki na śmieci, które chcemy rozstawić wokół Florydy a także innych zbiorników, którymi się opiekujemy.
Własnymi siłami (czytaj: zarządu koła)
naprawiliśmy też napływ wody na zbiorniku Glinniki, była to ciężka aczkolwiek konieczna praca. W tej chwili pozostało nam
tylko posiać trawę na wyrównanym terenie. Jako ciekawostkę podam, że zbiornik
został zarybiony 500 tysiącami sztuk narybku karpia.

Społeczna
Straż Rybacka

Społeczna Straż Rybacka Powiatu Leżajsk serdecznie dziękuje Grupie Żywiec – Browarowi w Leżajsku
za dofinansowanie naszej działalności. Dofinansowanie to podwaja nasz
budżet na rok 2005 i umożliwia nam
zakup sprzętu oraz zwiększenie aktywności kontrolnej.

Michał Dąbrowski – to już jego czwarte zwycięstwo w zawodach z okazji Dni
Leżajska.
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SP3 – Paulinka Pierścionek kl. IIIb.

Wodom cześć!
Stanisław-Esox-Mączka

•••

tajemnice kolekcjonera

Polskie ordery odznaczenia

Order Orła Białego
ciąg dalszy

awers

rewers

Kopie Orderu Orła Białego.
Ustanowiony w XVIII wieku przez Augusta II Order Orła Białego został reaktywowany ustawą Sejmu RP z dnia 4 lutego 1921 roku jako najwyższy order Rzeczypospolitej.
Zgodnie z tradycją z XVIII wieku order
nie dzielił się na klasy. Został ustanowiony, w celu nagradzania znamienitych zasług zarówno cywilnych, jak wojskowych,
położonych w czasie pokoju lub wojny
dla chwały i pożytku Rzeczpospolitej. Był
przyznawany tym osobom, które istotnie
i wybitnie przyczyniły się do uzyskania lub
utrwalenia niepodległości i zjednoczenia
Polski albo jej rozkwitu.
Wszyscy odznaczeni mieli prawo wyborcze do Senatu. Tworzyli Zgromadzenie Kawalerów Orderu z Wielkim Mistrzem Orderu i Kapitułą na czele. Pierwszym Wielkim
Mistrzem został z tytułu swego stanowiska
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Po nim
urząd sprawował każdorazowy prezydent
Rzeczypospolitej.
Kapitułę Orderu tworzyło początkowo
5 członków i 2 zastępców wybieranych
spośród swego grona przez Zgromadzenie
Kawalerów Orderu i zatwierdzanych przez
Wielkiego Mistrza.
W 1932 roku na mocy ustawy z 18 marca zmieniono wcześniejsze postanowienia

zmniejszając skład Kapituły do
3 członków i 1 zastępcy. Członków Kapituły wyznaczał co trzy
lata prezydent RP – z urzędu
Wielki Mistrz Orderu i przewodniczący Kapituły. W skład
Kapituły wchodzili oprócz Wielkiego Mistrza – kanclerz, sekretarz i podskarbi. Kapituła, jako
najwyższa władza, zarządzała
sprawami orderu, zajmowała
się przygotowaniem projektów,
zarządzeń i ustaw w sprawach
dotyczących orderu oraz opiniowała wnioski o nadanie odznak orderowych obywatelom
polskim. Wnioski o odznaczenie cudzoziemców nie podlegały opinii Kapituły.
Początkowo nadawał ordery
Naczelnik Państwa na wniosek Rady Ministrów, później prezydent RP na wnioski poszczególnych ministrów. Wszystkie wnioski opiniowała Kapituła. Nazwisko odznaczonego ogłaszano w Monitorze
Polskim. Niezwłocznie po ogłoszeniu odznaczony otrzymywał dyplom opatrzony
podpisem kanclerza i sekretarza. Dekoracji orderem dokonywał osobiście prezydent RP lub upoważniona przez niego
osoba według specjalnego ceremoniału
opracowanego przez Kapitułę i zatwierdzonego przez Wielkiego Mistrza. Odznaczony zwracał do skarbu państwa koszt
odznak orderowych i dyplomu. Ordery
były wręczane bez określenia specjalnego terminu, stosownie do uznania prezydenta RP. Odznaki orderu składały się
z krzyża, gwiazdy i wstęgi oraz łańcucha
dla Wielkiego Mistrza.
Odznaką ORDERU ORŁA BIAŁEGO jest
krzyż (typu maltańskiego) o wymiarach
70 x 70 mm. Na awersie ramiona krzyża
są pokryte czerwoną emalią z białym obramowaniem, zakończone na rogach złotymi
kulkami, między ramionami krzyża złote
pęki promieni, pośrodku krzyża nałożony
biało emaliowany orzeł ze złotymi żyłkami, z koroną, dziobem i łapami złotymi; na
rewersie ramiona krzyża nie są emaliowa-

ne, lecz złocone, a na nich tłoczony napis
ZA – OJCZYZNĘ – I NARÓD; w środkowej
okrągłej tarczy o średnicy 15 mm na biało
emaliowanym polu umieszczone są litery
RP, w otoku wieńca ze złotych liści dębowych, pokrytych zieloną emalią.
Odznaką ORDERU ORŁA BIAŁEGO jest ponadto gwiazda o średnicy 80
mm, ze srebra, złożona z ośmiu pęków
srebrnych promieni. Na gwieździe krzyż
o wym. 50 x 50 mm wykonany tak jak rewers krzyża orderowego z tym, że czerwono emaliowany z białym obramowaniem
i złotymi promieniami między jego ramionami; na ramionach krzyża złoty napis
ZA – OJCZYZNĘ – I NARÓD; w środkowej tarczy (średn. 15 mm) krzyża na biało emaliowanym tle monogram ze złocistych liter RP w otoku zielono emaliowanego wieńca. Gwiazdę noszono na lewej
stronie piersi.
Wstęga z błękitnej, jedwabnej mory szer.
100 mm, była noszona przez lewe ramię
do prawego boku.
Projektantem odznak orderu był artysta malarz prof. Mieczysław Kotarbiński,
a wykonawcą artysta złotnik Wiktor Gontarczyk.
Łańcuch orderowy dla Wielkiego Mistrza
Orderu, jakkolwiek zaprojektowany, nie
został wykonany. Wielki Mistrz nosił łańcuch z epoki Stanisława Augusta.
25 czerwca 1921 r. mianowano pierwszych dziesięciu kawalerów ORDERU
ORŁA BIAŁEGO. Od 1921 r. do 1939 r.
dekorowano ogółem 111 kawalerów,
w tym 24 obywateli polskich. Między innymi otrzymali je: Oswald Balzer – historyk; Władysław Grabski- prezes Rady Ministrów; ekonomista; gen. broni Józef Haller; August Hlond – kardynał, prymas polski; Ignacy Mościcki – prezydent RP; Gabriel Narutowicz – prezydent RP; Ignacy
Paderewski – wirtuoz, polityk; Józef Piłsudski – Marszałek Polski; Adam Sapiecha – arcybiskup, metropolita krakowski;
Wincenty Witos – prezes Rady Ministrów,
działacz ludowy.
Pośród cudzoziemców odznaczeni między innymi zostali: Ferdynand I i Karol II
– królowie Rumuni; Aleksander I – król
Jugosławi, Hirohito – cesarz Japonii; Gustaw V – król Szwecji; królowa belgijska
Elżbieta; królowa holenderska Wilhelmina.

Wojciech Wirski

Ciekawostki kolekcjonerskie
29 czerwca 2005 r. NBP wprowadził do obiegu monety kolekcjonerskie z wizerunkiem papieża Jana Pawła II o nominałach:
100 zł wykonana stemplem
lustrzanym w złocie
10 zł wykonana
stemplem lustrzanym w srebrze
10 zł wykonana stemplem lustrzanym w srebrze (platerowana złotem)
Kopia jednego
z najnowszych
walorów filate2 zł wykonana stemlistycznych poplem zwykłym w stoświęconych papie Nordic Gold
pieżowi Janowi
Pawłowi II.
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Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk dozwolony z podaniem źródła.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, zmiany tytułów. Za treść reklam nie bierze odpowiedzialności. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
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Muzeum Prowincji
Ojców Bernardynów

Wniebowstąpienie
Pańskie
Jeden z inicjałów Graduału fundacji Odrowążów z końca XV
wieku, znajdującego się w zbiorach Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów, przedstawia scenę figuralną rozgrywającą się przed
brunatną skałą, wokół której ściele się seledynowa trawa. Smukły cokół podkreśla środek symetrycznie zredagowanej kompozycji. Górną strefę przedstawienia wypełniają kontury stóp i nóg,
okolone obłokiem ujętym złotym neutralnym tłem. Na pierwszym
planie, z lewej strony ukazana jest Niewiasta w błękitnej szacie. Po drugiej stronie towarzyszy jej sędziwy mężczyzna odziany
płaszczem koloru cynobrowego. Oboje klęczą w pozycji przykurczonej ze złożonymi modlitewnie rękami, z napięciem i ekstazą
wpatrując się w niebo. Końce szat odrzuconych do przodu tworzą intensywnie barwne zamknięcie zrównoważonej kompozycji,
uporządkowanej koncentrycznie wokół pustej skały. Twarze postaci są bardzo wyraźne i pospolite w swym wyrazie. Plebejską
wydaje się głowa mężczyzny, łysa z chudą
twarzą o charakterystycznych, wystających kościach policzkowych i oczach namiętnie wpatrujących się w zlokalizowane u góry ideowe centrum akcji. Tuż za
postaciami pierwszoplanowymi, widać
mężczyźni, których głowy tworzą jakby pierścień.
Scenę figuralną otacza kontur litery koloru brunatno-różowego, zakreślony miękkimi, płynnymi liniami, umieszczony w ugrowo-zielonej,
jakby „marmurowej” ramie o wgłębiających się uskokach. Bordiury
roślinne pokrywają dość szczelnie boczny i dolny margines. Różowe, wijące się miękko, rzucające delikatne cienie na białe tło
karty, prawie bezlistne gałązki
o subtelnym, regularnym rytmie, wyrastają ze wspólnego pnia
umieszczonego w dolnym narożniku miniatury. Gałązki te dźwigają wielkie, barwne kwiatony o rozetowych i dzbanuszkowatych
kształtach. Interesujący element stanowią dwa ptaki, z których
jeden, przedstawiony bardzo realistycznie, jest gilem.
Scena stanowi ilustrację Wniebowstąpienia Pańskiego, wkomponowaną w literą „V”. O wydarzeniu tym, św. Marek wspomina
w kontekście „ostatniego rozkazu Chrystusa”, kiedy to uczniowie
zostali wezwani do pójścia na cały świat i głoszenia Dobrej Nowiny wszelkiemu stworzeniu. Wówczas też dowiedzieli się, że kto
im uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony (Mk 16, 16). Po wypowiedzeniu tych słów
Chrystus dodał: „Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć
będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami
mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do
nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły” (Mk 16, 17–20).
Biblijny opis Wniebowstąpienia zawiera nakaz misyjny, uświadamia, że ci, którzy spotkali żywego Jezusa po Zmartwychwstaniu, nie mogą przemilczać tego faktu i trwać w bezczynności. Apostołowie otrzymali ważne zadanie głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim narodom, ukazywania, że widzialne odejście Mistrza nie czyni
z ziemi jedynie „padołu łez” ani miejsca przejściowej pielgrzymki
i tęsknoty za wiecznością. Z nadziei tej rodziło się wezwanie nie
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tyle do spoglądania „w górę”, ile dawania Jezusowi świadectwo
w świecie, do przemiany oczekiwania w czyn. Chrześcijanin ma
być ofiarnie zajęty „dziełem Pańskim” i pamiętać, że jego trud nie
pozostaje daremny „w Panu” (1 Kor 15, 58). Dzieło ewangelizacji
ma wypełnić okres oczekiwania na czasy ostateczne.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego pierwszy Kościół łączył z tajemnicą Zesłania Ducha Świętego. Już jednak w V wieku zaczęła przyjmować się osobna uroczystość służąca przeżywaniu tej tajemnicy. Świadczą o tym wzmianki, które w swych dziełach pozostawili m.in. św. Augustyn (zm. 430) i św. Leon Wielki
(zm. 461). Na pamiątkę drogi, jaką Chrystus owego pamiętnego
dnia odbył ze swoimi uczniami na Górę Oliwną, przyjął się zwyczaj odprawiania procesji, którą kończyła ceremonia podnoszenia krzyża i śpiewanie przez celebransa trzy razy, coraz wyższym
tonem, słów polecenia adresowanego do uczniów, wypowiedzianego przez Chrystusa do św. Marty podczas pamiętnego spotkania w Poranek zmartwychwstania: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego”. Na to lud odpowiadał słowami tej samej perykopy: „Boga mego i Boga waszego” (J 20, 17). Tego też dnia po raz
ostatni w procesji niosło się krzyż, zapalony paschał oraz figurę
zmartwychwstałego Zbawiciela.
W scenie miniatury nawiązującej do tych treści na pierwszym
planie widzimy Bogurodzicę i św. Piotra Apostoła, w głębi zaś
uczniów Pańskich. Wydawać by się mogło, że w kameralnym
gronie bohaterów dramatu brakuje Chrystusa, postaci najważniejszej. Tak jednak nie jest.
Prawdę o obecności Mistrza,
twórca czynny na przełomie
XV i XVI stulecia, wypowiedział symbolicznie. Posłużył
się motywem nóg widocznych
fragmentarycznie. Ukazał
sylwetkę ludzką jakby w „locie”, koncentrując całą uwagę widza na wiarygodnych
świadkach cudu. W ten sposób nawiązał do średniowiecznej jeszcze tradycji ikonograficznej, konsekwentnie
realizowanej w różnych dyscyplinach sztuki. Dokonał
tego podobnie jak inny bernardyński iluminator, autor jednej z miniatur Graduału bernardyńskiego z około 1453 roku, znajdującego
się w zbiorach Biblioteki Prowincji Ojców Bernardynów w Krakowie, a także, reprezentujący
to samo środowisko zakonne, twórca miniatur gotyckiego Graduału z 2 połowy XV wieku znajdującego się w zbiorach Biblioteki Czartoryskich.
Wkomponowanie sceny figuralnej w literę „V” ma głębokie uzasadnienie symboliczne. Inicjał łączy się ściśle z tekstem liturgicznym, stanowiącym antyfoną mszalną na wejście (Introid), w której
czytamy: „Viri Galilei, quid admiramini aspicientes in caelum? Alleluia: quemadmodum vidistis eum ascendentem in caelum, ita
veniet, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Omnes gentes plaudite manibus: jubilate Deo in voce exsultationis” (Mężowie galilejscy, dlaczego stoicie zapatrzeni w niebo? Alleluja. Jak widzicie Jezusa
wstępującego do nieba, tak przyjdzie, alleluja, alleluja, alleluja.
Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu). Słowa te wyrażają stan duchowy człowieka wierzącego, przeżywającego wielką tajemnicę zbawczą. Towarzyszą one
kapłanowi i wiernym podczas sprawowania Mszy św. w dniu dorocznego święta oraz zakonnikom odmawiającym Liturgii Godzin.
Plastycznym dopełnieniem tekstu modlitwy miała się stać miniatura zawierające przedstawienie, którego elementy czytelne były
nawet dla niewykształconego odbiorcy. Trzeba, by podobną rolę
mogła ona spełniać w odniesieniu do turystów i pielgrzymów początku trzeciego tysiąclecia, zwiedzających bezcenne pamiątki
bernardyńskiego dziedzictwa.
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