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W Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku 22 
stycznia br. zorganizowana została przez Urząd 
Miejski w Leżajsku zabawa choinkowa dla 120 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta.

Były konkursy, zabawy, poczęstunek i paczki 
od św. Mikołaja, a co najważniejsze – uśmiechy 
na twarzach dzieci, które na co dzień mają mało 
powodów do radości. 

Powitania dzieci i zaproszenia do wspólnej za-
bawy dokonał zastępca Burmistrza Leżajska Ma-
rek Karakuła. Program artystyczny został przygo-
towany przez MCK w Leżajsku. Zabawy z dziećmi 

Już wielokrotnie w Przedszkolu Miejskim nr 
3 „Bajka” w Leżajsku organizowane były akcje 
charytatywne, które poruszały serca naszych 
przedszkolaków, uczyły ich dostrzegania wo-
kół siebie tych, którzy potrzebują pomocy. 

Takie akcje rozwijają u dzieci wrażliwość, em-
patię i chęć niesienia pomocy słabszym, cho-
rym lub pokrzywdzonym przez los. Jednocze-
śnie uczą, że wspólnie możemy zdziałać więcej. 
Zawsze w takie akcje włączają się rodzice dzieci, 
również bliższa i dalsza rodzina, znajomi, przyja-
ciele oraz współpracownicy. Wspólnie dzięki ta-
kim akcjom zebraliśmy „górę grosza” dla dzieci z 
domów dziecka, braliśmy udział w akcji 

„Dziewczynka z zapałkami”, z której dochód 
przeznaczony został na zakup ciepłych posiłków 
dla potrzebujacych. W akcji „I ty możesz zostać 
św. Mikołajem” przedszkolaki ofiarowały swoje 
ulubione bajki i zabawki dzieciom z ubogich ro-
dzin. Ciągle zbieramy plastikowe zakrętki, któ-
re zamienią się w sprzęt rehabilitacyjny dla cho-
rych dzieci. 

Przed zimą nie zapominamy również o zwie-
rzętach, które same muszą zdobywać pożywienie i 
tradycyjnie co roku zbieramy pokarm dla leśnych 
mieszkańców w jesiennej akcji „Pomagamy zwie-
rzętom leśnym przetrwać zimę” – ucząc dzie-
ci opiekuńczości i odpowiedzialności  za czwo-
ronożnych przyjaciół.

W tym roku po raz kolejny zaapelowaliśmy do 
serc i serduszek naszych przedszkolaków i ich ro-
dziców. W okresie świąt Bożego Narodzenia zor-
ganizowaliśmy akcję „Świąteczna paczka” ofia-
rowaną dla potrzebującej rodziny naszego przed-
szkolaka. Rodzina od lat boryka się z biedą i cho-
robami. Pomimo trudnej sytuacji życiowej za-
adoptowała trójkę dzieci (w tym dziecko niepeł-
nosprawne), których rodzice zginęli tragicznie.

Zwróciliśmy się o pomoc i nie zawiedliśmy się. 
Pomogło naprawdę wiele osób. Zebraliśmy trwa-
łą żywność, środki czystości, słodycze, artykuły 
szkolne. Za zgromadzone pieniądze kupiliśmy 
kołdrę, pościel, pampersy dla niepełnosprawne-
go dziecka i oczywiście spełniliśmy osobiste ma-
rzenia dzieci , obdarowując ich prezentami.

Takie akcje przynoszą wiele radości obdarowa-
nym ale również tym, którzy dają; nagrodą jest 
uśmiech a zwykłe „dziękuję” staje się niezwy-
kłym słowem. Wszystkim darczyńcom za oka-
zaną wrażliwość i zrozumienie – dziękujemy.

Lucyna Dołęga

CHOINKA DLA DZIECI Z RODZIN 
DYSFUNKCYJNYCH

PRZEDSZKOLAKI 
POMAGAJĄ

dzień za dniem

prowadziła Grupa Teatralna „Baratario”, a śpie-
wem uświetniły zabawę solistki grupy Wokalnej.

Dzieci brały udział w wielu ciekawych konkur-
sach, sprawdzały też swoje umiejętności tanecz-
ne i artystyczne. Na koniec wszystkie dzieci otrzy-
mały od Mikołaja piękne paczki. Przy organizacji 
i poczęstunku pomagały panie pracujące w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej w Leżajsku.

Cała impreza została sfinansowana z Miejskie-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych.

Janusz Berestka
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NArkOtesty dlA leżAJskich 
POLICJANtów

21 grudnia 2011 roku odbyło się przekazanie 
narkotestów Oratect® III Komendzie Powiato-
wej Policji w Leżajsku.

Zastępca Burmistrza Leżajska Marek Kara-
kuła przekazał 35 sztuk urządzeń wykrywają-
cych obecność narkotyków. Wartość przekaza-
nych narkotestów to kwota 2800 zł. Odebrał je 
Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku insp. 
dr Marian Szkodziński.

Jest to jedno z zadań ujętych w Gminnym Pro-
gramie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 
terenie miasta Leżajska.

Testy Oratect® III służą do badania głównych 
grup narkotyków w ślinie. Niewielkie rozmiary i 
waga, łatwość obsługi oraz wysoka czułość testów 
Oratect® III to ich atuty, które jednocześnie pozwa-
lają na szybkie i higieniczne wykonanie badania w 
warunkach nie laboratoryjnych. Czas wykonania 
pojedynczego badania nie przekracza 10 minut.

Narkotesty zostaną wykorzystane podczas pra-
cy prewencyjnej policji z młodzieżą leżajskich 
szkół w zakresie profilaktyki narkomanii oraz 
działań, zmierzających do wyeliminowania na te-
renie miasta Leżajska kierowców, prowadzących 
pojazdy mechaniczne pod wpływem narkotyków.

Janusz Berestka

w AKADEmII 
ORANgE

Biblioteka Publiczna w Leżajsku 
korzystała w 2011 roku z programu 
„Akademia Orange dla bibliotek”. 

Celem programu jest wspieranie 
rozwoju społeczeństwa informacyj-
nego poprzez zwiększenie dostępu do 
nowych technologii komunikacyjnych 
i promocja ich wykorzystania tak, by 
biblioteki publiczne stały się nowocze-
snymi, wielofunkcyjnymi centrami in-
formacyjnymi, kulturalnymi i eduka-
cyjnymi. 

W ramach przyznanej dotacji przez 
Fundację Orange zrealizowano dzia-
łania o charakterze edukacyjnym. 
Były to między innymi warsztaty ję-
zykowe i plastyczne z wykorzystaniem 
Internetu, pozyskiwanie materiałów 
ze stron internetowych do prezentacji 
multimedialnych, konkursy dla czytel-
ników itp.

(jk)
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dzień za dniem

gRUPA POD SCHODAmI 
w gRONIE LAUREAtów

W grudniu 2011 r. Grupa Pod Schodami uczestniczyła w koncercie laureatów, który był po-
kłosiem drugiego miejsca zajętego przez zespół w „Wojewódzkim Konkursie Literatura i Dzie-
ci – Trzy Magiczne Słowa: Proszę, Dziękuję, Przepraszam”. Imprezę zorganizował Wojewódzki 
Dom Kultury w Rzeszowie.

Grupa Pod Schodami zaprezentowała pio-
senkę utrzymaną w konwencji bluesa ze słowami 
wiersza Witolda Michalskiego „Na ulicy” i muzy-
ką Andrzeja Janasa. Zespół wystąpił w składzie: 
Wiktoria Borek, Kornelia Jednac, Witoria Mo-
ryś, Daria Nazar, Ola Rokita, Sara Ruszel, Amel-
ka Rzucidło, Bartek Tłuczek, Karolina Wiśniew-
ska, Wiktoria Wolska i Izabela Wróbel.

Zanim doszło do koncertu laureatów, gru-
pa musiała przebrnąć procedurę konkursową – 
najpierw były eliminacje powiatowe, potem wo-
jewódzkie i wywalczone drugie miejsce. Grupa 
działa od ponad dziesięciu lat i jest prowadzona 
przez tę samą osobę – Ewę Janas. Tylko muzyku-
jące dzieci się zmieniają; zaczynają w pierwszej 
klasie, by po 3 latach ustąpić miejsca kolejnym, 
które rozpoczynają naukę w Szkole Podstawowej 
nr 2 i trafiają do klasy E. Janas. – Bawimy się w to 
muzykowanie wspólnie z mężem – on tworzy mu-
zykę, na mnie spoczywa cała reszta. Jeśli tę naszą 
wspólną z dziećmi zabawę ktoś docenia, to jest nam 
bardzo miło – mówi Ewa Janas.

Dodajmy, że Grupa Pod Schodami oprócz 
ubiegłorocznego sukcesu, wcześniej była pięcio-
krotnym laureatem konkursów organizowanych 
przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

(ej)

„JAś i MAłGOsiA 
NA tROPIE”

Faktem jest, że coraz młodsze dzieci mają 
kontakt z alkoholem. Ogólnopolskie badania 
ankietowe pokazują, że nastolatkowie pomię-
dzy 11 a 13 rokiem życia po raz pierwszy się-
gają po alkohol.

Uzasadnione zatem wydaje się podejmowa-
nie działań profilaktycznych, które mają na celu 
uświadomienie ryzyka i skutków związanych z 
jego spożywaniem. Dzięki finansowemu wspar-
ciu ze strony Urzędu Miasta w Leżajsku Szkoła 
Podstawowa nr 2 miała możliwość wzięcia udzia-
łu w programie profilaktyki alkoholowej zatytuło-
wanym „Program Domowych Detektywów – Jaś 
i Małgosia na tropie”. 

W ubiegłym roku dwie klasy piąte i jed-
na czwarta wraz z rodzicami i wychowawcami 
wspólnie realizowały powierzony im projekt. Na 
początku  każda klasa została podzielona na gru-
py, którym przewodzili, wybrani z pomocą wy-
chowawcy, liderzy. W domu zaś uczniowie wraz 
z rodzicami utworzyli Drużyny Domowe. Wszy-
scy uczniowie dostali zestawy czterech komik-
sów, które poruszały następujące tematy: prawdy 
i mity na temat alkoholu, wpływ reklamy i me-
diów na kształtowanie przekonań na temat alko-
holu, rodzaje presji rówieśniczej, powody, dla któ-
rych młodzi ludzie piją alkohol oraz konsekwen-
cje picia alkoholu przez dzieci i młodzież. Lide-
rzy byli odpowiedzialni za zorganizowanie pra-
cy w swojej grupie, prezentowanie historyjek ko-
miksowych oraz prowadzenie zajęć o nazwie „Tu 
i Teraz”. W domu uczniowie z rodzicami czytali 
otrzymywane kolejno komiksy, rozwiązywali do-
łączone do nich zadania i wypełniali karty odpo-
wiedzi. Z wychowawcami omawiali pracę wyko-

naną w grupach i w domu, dyskutowali na tema-
ty zawarte w komiksach oraz dzielili się spostrze-
żeniami.

Na zakończenie programu uczniowie stworzy-
li prace plastyczne, opracowali rebusy i krzyżów-
ki dotyczące zdrowych sposobów radzenia sobie 
ze stresem oraz miłego spędzania wolnego cza-
su. Z kolei 14 grudnia ub. r. wszystkie trzy zespo-
ły klasowe wraz z wychowawcami spotkały się w 

szkolnej sali gimnastycznej, aby przeprowadzić 
quizy, przedstawić prezentacje oraz wziąć udział 
we wspólnych zawodach. Podjęte działania mia-
ły na celu pokazać, że wraz z rodziną, czy przyja-
ciółmi można zorganizować wiele ciekawych za-
baw oraz imprez, którym nie musi towarzyszyć 
alkohol.

Anna Szczawińska



5

AKCJE CHARYtAtYwNE 
w leżAJskieJ „dwóJce”

Grudzień, to miesiąc, w którym częściej i cieplej myślimy o innych. 
Realizując słowa znane wszystkim ludziom na całym świecie pragniemy 
„obudzić człowieka w człowieku” i organizujemy od wielu lat różne ak-
cje charytatywne na terenie naszej szkoły. 

Uczniowie naszej szkoły jak co roku przyłączyli się do akcji organizowanej 
przez Towarzystwo „Nasz Dom”. Była to już XII Edycja Akcji „Góra Gro-
sza”. Zbiórkę pieniędzy prowadzono od 21 listopada do 2 grudnia 2011 r., 
a pieczę nad nią sprawowały nauczycielki: Ewa Janas, Anna Szczawińska 
i Małgorzata Czyż-Czerwonka. Pieniądze do puszek na terenie szkoły zbie-
rały uczennice klasy IIa, przeliczeniem i segregacją monet zajęli się członko-
wie koła plastycznego „Kreska”. W sumie zebrano 192,93 zł. Brać uczniow-
ska naszej „dwójki” okazała swą wrażliwość i chęć pomocy dzieciom znaj-
dującym się w trudnej sytuacji życiowej. Dała wsparcie kolejnym rodzinom 
zastępczym, rodzinnym domom dziecka i innym placówkom opiekuńczo- 
wychowawczym.

W grudniu minionego roku od 19 – 22 w Szkole Podstawowej nr 2 w Le-
żajsku trwała XII Akcja Charytatywna pod hasłem „Świąteczne ozdoby” 
zakończona kiermaszem. Tym razem zbierano fundusze z myślą o dzieciach, 
podopiecznych Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. W akcję jak 
zawsze zaangażowali się uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice. Uczniowie 
(około 130 osób) własnoręcznie wykonali świąteczne ozdoby, stroiki, anioł-
ki, bombki choinkowe, które członkowie koła plastycznego i bibliotecznego 
sprzedawali w trakcie zorganizowanego kiermaszu. Zabrano kwotę w wyso-
kości 820 zł i przekazano ją na konto Hospicjum. Akcją koordynowały Mał-
gorzata Czyż-Czerwonka, Beata Woś i Ewa Janas.

Uczniowie z „dwójki” od 11 lat angażują się w działalność WOŚP, której 
finały odbywają się w styczniu każdego roku. Grupy wolontariuszy wywo-
dzących się z naszej szkoły organizowane są przez Annę Frań i Beatę Woś. 
W bieżącym roku jubileuszowy finał odbył się 8 stycznia. Grupa wolonta-
riuszy obejmowała 12 uczniów z klas IV–VI. Dodatkowo koordynujący ak-
cją nauczyciele opiekowali się grupą pięciu osób z innych szkół leżajskich. 
Wolontariusze kwestowali na terenie miasta Leżajska. Dzięki ich zaangażo-
waniu konto WOŚP wzbogaciło się o kwotę około 2500 zł.

W sobotę, 21 stycznia br. przeprowadzona została jeszcze jedna akcja cha-
rytatywna tzw. „Kolęda Misyjna”, którą już po raz czternasty zorganizo-
wała i koordynowała Dorota Klimczak. Pomimo nieprzychylnej pochody 
uczniowie zorganizowani w 30 grup entuzjastycznie kolędowali, zbierając 
datki na szczytne cele. Dorota Klimczak składa serdeczne podziękowania 
uczniom, ich rodzicom oraz mieszkańcom parafii farnej w Leżajsku za ser-
deczność, otwartość i hojność. Dzieci, chcąc pomóc swoim rówieśnikom 
z Afryki, uzbierały w tym roku 52 322 zł.

MCzCz

„w kręGu trAdycJi świĄt 
BOżeGO NArOdzeNiA”

Wpisując się w staropolski zwyczaj kolędowania, Zespół Szkół Tech-
nicznych w Leżajsku już po raz kolejny zorganizował dla uczniów gim-
nazjów konkurs muzyczno-recytatorski „W kręgu Świąt Bożego Naro-
dzenia”.

Odbył się on 21 grudnia ub. r. i obejmował trzy kategorie: recytację wier-
sza o tematyce bożonarodzeniowej, wykonanie kolędy lub pastorałki w ję-
zyku polskim, wykonanie kolędy lub pastorałki w języku obcym. W kate-
gorii: „kolęda w języku polskim lub języku obcym” występowali soliści oraz 
zespoły z akompaniamentem instrumentów własnych lub z podkładem mu-
zycznym. W konkursie wzięło udział kilkunastu uczniów z terenu powia-
tu leżajskiego. Swoją obecnością imprezę zaszczycił Starosta Powiatu Leżaj-
skiego Jan Kida, który na wstępie zabrał głos i życzył powodzenia wszyst-
kim uczestnikom. 

W trakcie obrad jury, Szkolne Koło Teatralne działające pod kierunkiem 
Bożeny Szpunar i Sylwii Krukowieckiej–Niemiec zaprezentowało program 
artystyczny „Do Betlejem nie jest tak daleko”. Szkolni aktorzy: Jakub Mie-
rzejewski, Sylwester Nowak, Karolina Puszczyńska, Katarzyna Wojciechow-
ska, Grzegorz Mołdoch, Anna Gondek, Paweł Krzemiński, Magdalena Knap 
i Ewelina Figiela swoim występem przypomnieli publiczności o tym, iż jed-
nym z najważniejszych przesłań Świąt Bożego Narodzenia jest dostrzeżenie 
drugiego człowieka, jego spraw i problemów. Oprawę muzyczną zapewniła 
Kapela Ziemi Leżajskiej pod batutą Tomasza Kyci. 

W przerwie konkursowych zmagań uczniowie klas Technikum Żywienia 
i Gospodarstwa Domowego częstowali zaproszonych gości i publiczność wy-
piekami przygotowanymi pod kierunkiem Anny Janiszewskiej-Celej, Moni-
ki Balińskiej i Anny Zając. 

Po zakończeniu programu jury w składzie: Maria Horoszko – dyrektor 
MCK w Leżajsku, Halina Fedirko – nauczyciel ZST, Dariusz Wołczasty – na-
uczyciel ZST, dokonało oceny prezentacji i wyłoniło zwycięzców w poszcze-
gólnych kategoriach: • w kategorii „recytacja” laureatami zostali: I miejsce 
– Weronika Czyrny z Gimnazjum w Grodzisku Dolnym, II miejsce – Edy-
ta Nicpoń z Zespołu Szkół w Brzózie Królewskiej, III miejsce – Martyna 
Tołpa z Zespołu Szkół w Wierzawicach; • wyróżnienia otrzymali: Karolina 
Stachnio z Zespołu Szkół w Sarzynie oraz Izabela Zawojska z Zespołu Szkół 
w Kuryłówce; • w kategorii „kolęda lub pastorałka w języku polskim” lau-
reatami zostali: I miejsce – Patrycja Tabin z Zespołu Szkół w Wierzawicach, 
II miejsce – Diana Tryka, Katarzyna Czerwonka, Urszula Dąbek, Anna Du-
biel, Anna Bigas z Zespołu Szkół w Sarzynie, III miejsce – Anna Moskal, Pa-
weł Wróbel z Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym; • w kategorii „kolęda lub 
pastorałka w języku obcym” nagrody otrzymali: I miejsce – Aleksandra Mo-
łodecka z Gimnazjum w Nowej Sarzynie, II miejsce – Alicja Rojan z Gimna-
zjum w Nowej Sarzynie, III miejsce – Klaudia Pelczar z Zespołu Szkół w Wie-
rzawicach; • wyróżnienie: Anna Gramatyka, Elżbieta Augustynowicz, Ma-
rzena Kania, Gabriela Kamińska, Anna Łuczak, Bernadeta Matuszko, Aneta 
Wojtanowicz z Zespołu Szkół w Sarzynie. 

Nagrody zwycięzcom wręczyła dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Ha-
lina Samko. 

Impreza zakończyła się ponownym zaprezentowaniem się laureatów 
pierwszych miejsc.

(gj)
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Rozmowa 
z Burmistrzem Leżajska

Piotrem Urbanem

• Panie Burmistrzu, minął pierwszy Pana 
pełny rok na urzędzie. Jakie refleksje?
• Myślę, że przypadło mi sprawować tę bardzo 

odpowiedzialną funkcję w czasach gospodarczo 
najtrudniejszych. Tak trudnego okresu ekono-
micznie nie pamiętam. I – co gorsza – nic nie za-
powiada, że już 2013 czy 2014 rok będzie rado-
snym odbiciem się od dna.

Z rozrzewnieniem wspominam lata 1994–
1998, kiedy byłem zastępcą burmistrza Leżaj-
ska; w tamtych czasach była prawdziwa samo-
rządność! I mniej więcej od 1997 roku ta samo-
rządność zaczęła się kurczyć, bo na gminę zaczę-
to zrzucać mnóstwo obowiązków, dokładać róż-
nych zadań, którym gminy miały sprostać. W 
ślad za nimi nie szły pieniądze z budżetu Pań-
stwa, a przecież gminne kasy miały i mają okre-
ślone zasoby. 
• Czyli było to mniej więcej tak: stań na gło-

wie, wykop spod ziemi, radź sobie, jak potra-
fisz, ale to konkretne kolejne zadanie, które ma 
przejąć samorząd lokalny, musi być zrealizowa-
ne na twoim podwórku.
• Mniej więcej tak,  z roku na rok zadań skła-

danych na barki samorządów jest coraz więcej, a 
dotacji z budżetu Państwa w ślad za nimi idących 
tyle, co kot napłakał, albo wcale. 
• Co będzie, skoro ze wszystkich stron słyszy 

się złowieszcze słowo: kryzys?
• Wszyscy słyszymy o szalejącym kryzysie, o 

spadających dochodach. Ten kryzys jednak i nas 
dosięga. Proszę porównać: w roku 2009 z tytu-
łu podatku od osób prawnych CIT do kasy miej-
skiej wpłynęło 3,7 mln zł, a w roku 2011 mieli-
śmy z tego tytułu 700 tysięcy złotych! Proszę so-
bie wyobrazić, że w budżecie Miasta przy wciąż 
nowych zadaniach i rosnących cenach brakuje 
nagle tych trzech milionów złotych! Katastrofa!? 
Jednak mimo tak drastycznego spadku dochodów 
jakoś dajemy sobie radę – niestety – tnąc wydat-
ki, czasami może zbyt ostro. Ale musimy funkcjo-
nować. Wszyscy musimy sobie zdawać sprawę z 
tego, że nie żyjemy w czasach prosperity. Realia 
gospodarcze są, jakie są. Pan minister Rostowski 
założył kaganiec wszystkim gminom, ażeby się 
nie zadłużały, wyprowadził pewne współczynni-
ki, którym trzeba sprostać, a rokiem docelowym 
jest  rok 2014.
• W tym wszystkim trzeba się jakoś znaleźć.
• Pracuję już kilka ładnych lat w samorządzie i 

te problemy, które mnie spotykają, nie są dla mnie 
zaskoczeniem. Dokładam starań, żeby miasto nie 
straciło, mimo wszech obecnego kryzysu, chociaż 
jest to trudne. Spotykamy się na konwentach wój-
tów, burmistrzów prezydentów, rozmawiamy o 
tym i widzę, że problemy Leżajska nie różnią się 
niczym od problemów innych podobnych miast 
czy gmin, to kwestia tylko kwot. 
• Podsumujmy miniony rok. Koniec starego 

i początek nowego roku zawsze jest takim okre-
sem, kiedy dokonuje się podsumowań, przemy-
śleń, rozliczeń.
• Chce pani wiedzieć, czy się spełniło to, o 

czym marzyliśmy i nad czym pracowaliśmy? My-

ślę, że w sumie 2011 rok możemy zaliczyć do lat 
pozytywnych i bardzo dobrych dla miasta. Oczy-
wiście początek roku był okresem, kiedy horyzont 
naszych marzeń był rozległy, chcieliśmy bardzo 
dużo, natomiast realia 2011 roku okazały się tro-
chę brutalniejsze. Na początku minionego roku 
wyznaczyliśmy sobie ambitne cele i większość z 
nich została zrealizowana. Uważam, że dla miasta 
i naszej gospodarki miejskiej ten tok nie był ro-
kiem złym. Myślę, że społeczeństwo dostrzega te 
pozytywne kierunki naszych działań.
• Największym wydarzeniem ubiegłego roku 

było chyba rozpoczęcie budowy obwodnicy Le-
żajska, o co władze miasta zabiegały niestrudze-
nie i nieprzerwanie przez 17 lat?
• Tak. W czerwcu 2011 roku w Generalnej Dy-

rekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie 
podpisana została umowa z wykonawcą na reali-
zację I etapu drogi obwodowej miasta Leżajska. 
Były poważne problemy z pozyskaniem środków 
finansowych na realizację tej inwestycji, ostatecz-
nie jednak zostały one zabezpieczone i to na bu-
dowę nie tylko I. ale i II. etapu. Budowa trwa z 
czego jesteśmy dumni i bardzo się cieszymy. I nie 

ukrywam, że inne miasta patrzą na nas z zazdro-
ścią. Mogę powiedzieć na progu 2012 roku, że ter-
min zakończenia budowy I etapu to  22 grudnia 
tego roku, i mam nadzieję, że ten termin przez 
wykonawcę zostanie dotrzymany. Na podstawie 
częstych kontaktów z GDDKiA mogę powiedzieć, 
że proces inwestycyjny przebiega planowo. Zima 
zawsze powoduje przestoje technologiczne. Może 
te wielkie mrozy, jakie ostatnio nam dokuczają, 
nie pokrzyżują drogowcom ich planów.
• Żeby dojechać do obwodnicy potrzebny był 

łącznik. Został oddany 31 sierpnia 2011, więc to 
też sukces minionego roku.
• Miasto rozpoczęło tę inwestycję we wrześniu 

2010 roku. Jej realizacja trwała równy rok. Budo-
wa tej drogi posiadała przymiot dofinansowania z 
Unii Europejskiej. W tej chwili łącznik jest wyko-
rzystywany jako droga dojazdowa do budowy ob-
wodnicy, natomiast już po uruchomieniu pierw-
szego etapu będzie w pełni wykorzystany zgod-
nie z ideą, by transport z ulicy Mickiewicza przez 
ulice św. Jana z Dukli i Władysława Jagiełły oraz 
Marii Curie-Skłodowskiej został skierowany na 
obwodnicę miasta.

ROK tRUDNYCH 
wyzwAń

wywiad miesiąca
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w OBrONie OddziAłu 
celNeGO w leżAJsku

17 stycznia br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie zorganizowane przez Burmistrza Le-
żajska Piotra Urbana dotyczące dalszego funkcjonowania Oddziału Celnego w Leżajsku.

Na spotkanie zostali zaproszeni i uczestniczyli w nim dyrektor Izby Celnej w Przemyślu Piotr Da-
niel, Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie Krystyna Cisek, przedstawiciele samorządów lokalnych 
- Starosta Leżajski Jan Kida, wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, Burmistrz Nowej Sarzyny Jerzy 
Pawul, wójt Gminy Kuryłówki Tadeusz Halesiak, wójt Gminy Grodzisko Dolne Jacek Chmura oraz 
przedstawiciele lokalnych zakładów pracy tych dużych oraz mniejszych, którzy korzystają z usług od-
działu celnego w Leżajsku. 

Burmistrz Leżajska, otwierając spotkanie poinformował, że w związku z niepokojącymi sygnałami 
o likwidacji Oddziału Celnego w Leżajsku odbył już wcześniej spotkanie z Panią Naczelnik Urzędu Cel-
nego w Rzeszowie. Zakomunikował iż, samorządowcy powiatu leżajskiego w dniu 21 grudnia 2011 r. 
zwrócili się z apelem do Ministra Finansów, żeby zmienił decyzję i zaniechał likwidacji Oddziału, bo 
ten krok zmarginalizuje nasz region.

Wszyscy obecni na sali wskazali brak argumentów merytorycznych przemawiających za likwidacją 
leżajskiego Odziału Celnego. 

Przedsiębiorcy, biorący udział w spotkaniu, skierowali pismo o przeanalizowanie warunków prze-
mawiających za utrzymaniem Oddziału Celnego w Leżajsku, bądź utworzenie placówki w Leżajsku 
Oddziału Celnego w Rzeszowie umożliwiającej dokonywanie odpraw celnych bez ponoszenia dodat-
kowych kosztów finansowych.

(mk)

K O M U N I K A T
Uprzejmie informuję, że w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Profilaktyki Uzależ-

nień, mieszczącym się w budynku Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej w Leżajsku przy 
ul. Rynek 1 (wieża farna przy ratuszu) prowadzone będą w roku 2012 następujące dyżury:
• w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach: 17.00–19.00 przez grupę specjalistów 

(specjalista psychoterapeuta uzależnień, psycholog),
• w każdy trzeci poniedziałek przez grupę specjalistów (specjalista psychoterapeuta uzależ-

nień, prawnik),
• w pozostałe poniedziałki miesiąca w godzinach 17.00–19.00 przez członków Miejskiej Komi-

sji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych specjalistów.
Osoby dyżurujące udzielać będą (bezpłatnie) porad psychospołecznych i prawnych dotyczą-

cych problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie i narkomanii.
W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym czynny jest tzw. „telefon interwencyjny” 17 242 62 55, 

dzięki któremu będzie można uzyskać informacje i porady w dniach pełnienia dyżurów.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych do korzystania z usług Punktu Konsultacyjno-Infor-

macyjnego ds. Profilaktyki Uzależnień.
Burmistrz Leżajska

Piotr Urban

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci naszego pracownika i kolegi

GRZEGORZA GORZKIEWICZA

Rodzinie Zmarłego

składają
Rada Nadzorcza,

Zarząd i Pracownicy Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie

zmarłego ucznia naszej szkoły

KAMILA HOŁOTY

składają
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie

Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku

• W lecie ubiegłego roku zakończona zosta-
ła też poważna inwestycja w Szkole Podstawo-
wej nr 2.
• To kolejny powód do zadowolenia – hala 

sportowa wraz z zapleczem dydaktycznym i wspa-
niałym wyposażeniem, także akustycznym, naj-
lepszym w mieście. To zadanie także było dofi-
nansowane ze środków unijnych. Powstało też 
boisko wielofunkcyjne, zajęte przez młodzież do 
samego zmroku, oczywiście przy odpowiedniej 
pogodzie.
• Co jeszcze uznałby Pan za sukces minio-

nego roku?
• Bardzo pozytywnym działaniem dla miasta 

jest remont zabytkowego dworca kolejowego.
• O remont tego obiektu samorząd Leżajska 

zabiegał od wielu lat; Pan jeszcze jako zastępca 
burmistrza w poprzedniej kadencji wielokrot-
nie jeździł do Krakowa, negocjował z właścicie-
lami tego budynku i jego otoczenia. 
• Rozmowy były trudne, ale nie czas o tym mó-

wić. Ważne jest to, że w ubiegłym roku sfinalizo-
wane zostały postanowienia co do finansowania 
tej inwestycji (nadzorowanej przez konserwato-
ra zabytków). Wspólnie z przedstawicielami PLK 
pracowaliśmy nad koncepcją zagospodarowania 
wnętrza budynku i terenu wokół dworca. Termin 
zakończenia prac budowlanych planowany jest 
na 31 maja tego roku. Koszt – kwota niebagatel-
na, bo 5 mln 280 tys. złotych. Jest to wspaniały 
prezent dla mieszkańców Leżajska ze strony Pol-
skich Linii Kolejowych, bo to one finansują w ca-
łości to przedsięwzięcie. Wkrótce dworzec kole-
jowy w Leżajsku stanie się piękną wizytówką na-
szego miasta.
• Plany inwestycyjne na ten rok?
• Najważniejsze z nowych zadań to rozbudo-

wa budynku Miejskiego Domu Kultury i otocze-
nia oraz kapitalny remont pod okiem konserwa-
tora zabytków budynku Biblioteki Publicznej. Nie 
chcemy, żeby te dwie jednostki kulturalne prze-
rywały swą działalność. W związku z tym zaso-
by Biblioteki zostaną przeniesione i skomasowa-
ne w Szkole Podstawowej nr 1, ciąg wypożyczeń 
będzie kontynuowany. Cóż, trzeba będzie jakoś 
te półtora roku wspólnie przecierpieć. Potem bę-
dziemy odcinać kupony.

Jednocześnie wiosną tego roku rozpoczniemy 
prace remontowe placu Targowego przy ulicy Si-
korskiego, zagospodarowany zostanie też wąwóz 
za księgarnią. Na zrealizowanie tych inwestycji 
otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii Europej-
skiej. Koszt tych inwestycji to 4,9 mln złotych. W 
ramach tego programu obejmującego rewitaliza-
cję obiektów zabytkowych w mieście w ubiegłym 
roku rozpoczęty został remont ratusza.

Na progu tego 2012 roku chcę gorąco podzię-
kować Panu Posłowi Zbigniewowi Rynasiewiczo-
wi oraz radnemu Sejmiku Województwa Podkar-
packiego Panu prof. Janowi Burkowi za okazywa-
ną pomoc i przychylność. Mam nadzieję, że bę-
dzie on kolejnym rokiem naszej wzajemnej bar-
dzo dobrej i owocnej dla Leżajska współpracy. To 
oni są promotorami tych wszystkich najważniej-
szych dla miasta zadań inwestycyjnych.  Nie ukry-
wam,  ich zasługi są ogromne, bo sami byśmy nie-
wiele wskórali.
• Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka

dzień za dniem
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„heJ hO, żAGle stAw!”
W dniach 18–22 grudnia 2011 roku wziąłem udział w rejsie, który był nagrodą w konkur-

sie organizowanym przez Główną Kwaterę ZHP w związku z corocznym przybyciem do Polski 
Betlejemskiego Światła Pokoju. Wystarczyło nakręcić krótki film z pozdrowieniami dla duń-
skich skautów, nawiązujący również do przejęcia przez Danię od Polski prezydencji w Unii 
Europejskiej. Przy pomocy dwojga naszych harcerzy udało się taki filmik stworzyć, a – jak się 
później okazało – znalazł się on w pierwszej „trójce” najwyżej ocenionych przez komisję prac.

Oto krótka relacja z tej niesamowitej wyprawy.

Dziennik pokładowy z rejsu 
„Zawiszą Czarnym” na Bornholm

Niedziela (18 grudnia 2011)
9.40 – Bałtyk wita nas pięknym słońcem. Mel-

duję się na pokładzie, zostaję przydzielony do 
wachty II. Czekamy...

11.00 – Uroczysty apel na rufie „Zawiasa”, na-
czelniczka ZHP przekazuje Światło. Zaczynamy 
krótkie szkolenie żeglarskie.

16.26 – Oddajemy cumy, „Zawisza Czarny” 
wychodzi z portu Gdynia. Towarzyszy temu opad 
śniegu.

21.00 – Mijamy Hel. Rozpoczyna się sztorm, 
wiatr ok. 9 w skali Beauforta (to naprawdę dużo), 
ogromne fale wdzierają się na pokład. W takiej 
sytuacji 3/4 załogi zaczyna chorować na chorobę 
morską (czy też jak to nazwał Bosman, zapisują 
się do „Klubu Wesołego Rzygańca”). Żagle ule-
gają uszkodzeniu, wszyscy są wymęczeni ciężką 
pracą lub chorobą.

Poniedziałek (19 grudnia 2011)
6.30 – Pobudka, moja wachta udaje się do kam-

buza (kuchni), aby tam spełnić swoje obowiązki. 
Jednakże nikt z załogi nie konsumuje śniadania, 
wszyscy są wyczerpani nocnymi wachtami lub 
wciąż doskwierającą chorobą.

12.00 – Kapitan podaje smutną informację. 
Zawracamy. Mocny wiatr, wiejący nam prosto 
od dzioba, uniemożliwia dalszą żeglugę – ani na 
żaglach, ani nawet na silniku. Załoga przyjmu-
je to z mieszanymi uczuciami. Część z ulgą, ale 

większość raczej z żalem. Atmosfera w kubryku 
– grobowa.

16.00 – Przejmujemy wachtę nawigacyjną (ste-
rującą). Przed nami 4 godziny odpowiedzialności 
za cały ruch statku.

Wtorek (20 grudnia 2011)
4.00 – Po kilku godzinach snu czas na kolej-

ną wachtę. Tym razem jest dużo ciężej. Wyjście 
nad ranem z ciepłego śpiwora na zimny wiatr 
daje mocno w kość. Czas ciągnie się w nieskoń-
czoność. Wiszę na oku (miejscu, z którego obser-
wuje się, czy na morzu nie pojawia się żadne za-
grożenie), wymyślam różne rzeczy, aby czas minął 
szybciej. Odmawiam różaniec, śpiewam piosenki, 
rozmyślam o różnych sprawach...

8.00 – Pierwszy posiłek od dwóch dni. Nie-
stety jeszcze nie czas na odpoczynek, trzeba wy-
czyścić rufę statku. Kładę się na koi z myślą, że 
przede mną prawie 11 godzin przerwy do następ-
nej wachty...

10.00 – Nie ma zmiłuj. Oficer wachtowy wycią-
ga nas na pokład. Musimy ściągnąć dwa uszko-
dzone żagle.

10.15 – Kapitan wydaje rozkaz o objęciu kur-
su na port w Helu.

15.00 – Cumujemy w Helu. W końcu na lądzie. 
Spacerujemy trochę po opustoszałym miasteczku, 
odpoczywamy.

20.00 – W kubryku ma miejsce „kominek”, 
w trakcie którego przenosimy się w świat wiel-
kich żaglowców, a także opowiadamy coś o so-
bie i śpiewamy. Na ręce komendanta CWM ZHP 

składam książkę o Leżajsku i plakietki podarowa-
ne przez komendanta naszego Hufca.

Środa (21 grudnia 2011)
8.00 – Pobudka, apel na rufie, bandera wędru-

je w górę.
9.00 – Opuszczamy pokład, odwiedzamy la-

tarnię morską, fokarium i muzeum rybołówstwa 
w Helu.

12.00 – Wychodzimy z portu Hel, kierujemy się 
na wschód ku granicy rosyjskiej.

20.00 – Oglądamy filmy z wcześniejszych rej-
sów „Zawiszy Czarnego”, a także film fabularny 
o amerykańskich ratownikach morskich.

Czwartek (22 grudnia 2011)
00.00 – Kolejna wachta nawigacyjna. Wiatr 

ucichł praktycznie do zera. Czas mija dość szybko 
na pogawędkach na tematy harcerskie i nie tylko. 
Sympatyczne druhenki z wachty I przygotowały 
nam kanapki i „napój bogów”, którego składu nikt 
nie znał, acz smakował on wybornie.

4.20 – Zwijamy żagle i obieramy kurs na Gdynię.
7.50 – Pobudka, szybkie śniadanie. Kapitan 

ogłasza alarm manewrowy – wchodzimy do portu.
8.58 – Cumujemy „Zawiasa” i nasz rejs dobiega 

końca. Jeszcze tylko klarowanie jachtu, apel koń-
cowy, oficjalne i nieoficjalne pożegnania.

11.30 – Opuszczam jacht.

Rejs był wspaniałą i niezapomnianą przygodą, 
która na długo zostanie w mojej pamięci. Była to 
niesamowita szkoła charakteru. Ciężka, zarówno 
fizycznie jak i psychicznie, wyprawa. Łatwo tra-
ci się poczucie czasu i rytm dnia, trzeba być go-
towym do służby 24 godziny na dobę. Jednak sa-
tysfakcja i radość jaką daje żeglarstwo jest nie do 
opisania – polecam wszystkim.

Na koniec chciałbym podziękować Komendzie 
Hufca ZHP w Leżajsku, która finansowo wspar-
ła mój wyjazd. Dh. Zuzanna Chrząstek i dh. Piotr 
Pietrycha bardzo pomogli mi w tworzeniu filmu, 
za co serdecznie im dziękuję.

„W taką noc, gdy morze śpi, marzę o tym, gdy 
przyjdzie ten dzień. Kiedy znów powrócę tam, do 
Irlandii zielonej mej...”

Rafał Pajączek

pasje i przygody
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„Jak zdrowo odszukać stare fotografie, przypatrzeć się im spokojnie 
i powrócić czasami do naszego „Betlejem” – słowa wielkiego Polaka i pa-
trona naszej szkoły, ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego były myślą przewod-
nią uroczystej akademii z okazji jubileuszu 10-lecia szkoły, która odbyła się 
14 grudnia 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 3.

Dzień ten był okazją do refleksji, podsumowań oraz powrócenia pamięcią 
do początków istnienia naszej placówki, z którą związanych jest wiele cieka-
wych zdarzeń, miłych i ważnych chwil, wartych wspomnienia.

Dokładnie 10 lat temu, wszystko się zaczęło. Po raz pierwszy nauczyciele, 
uczniowie oraz ich rodzice przekroczyli próg nowo powstałej pięknej szko-
ły. Mijały kolejne tygodnie, miesiące, lata, szkoła się zmieniała i rozwijała. 
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu dyrektor szkoły Elżbiety Dmitrowskiej-Ka-
duk, nasza placówka stała się bogatsza w bazę dydaktyczną, powstała scena, 
plac zabaw dla dzieci, pracownie komputerowe, koła zainteresowań. Bogata 
oferta zajęć pozalekcyjnych, zaangażowanie nauczycieli sprawiło, że w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat mury naszej szkoły opuściło wielu laureatów i fina-
listów konkursów przedmiotowych, m.in. z języka polskiego, matematyki, 
języka angielskiego i historii. Poza tym, niezliczona liczba sukcesów w kon-
kursach, zawodach sportowych, projektach oraz wysokie wyniki na spraw-
dzianie klas szóstych sprawiły, iż szkoła, do której uczęszczają nasi ucznio-
wie motywuje ich do ciężkiej pracy i osiągania wysokich wyników w nauce.

Było zatem co świętować. Nie tylko dyrekcja, nauczyciele  oraz pracowni-
cy szkoły wzięli udział w tym ważnym wydarzeniu. Wśród zaproszonych go-
ści byli m.in. Burmistrz Leżajska Piotr Urban, przewodniczący Rady Powia-
tu Tadeusz Trębacz, dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkoli Janusz Orłowski, 
kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia o. Joachim Ciupa, przewod-
niczący Rady Rodziców Wojciech Surma, emerytowani nauczyciele, absol-
wenci oraz uczniowie i ich rodzice. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali 
pamiątkowe plakietki z wizerunkiem szkoły oraz jej patrona.

Uroczystości jubileuszu 10-lecia szkoły rozpoczęły się od uroczystej mszy 
św. celebrowanej przez kustosza o. Joachima Ciupę oraz o. Klaudiusza Bara-
na. Po zakończonej mszy św. wszyscy pracownicy szkoły wraz z zaproszo-
nymi gośćmi udali się do szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. 
Na początku spotkania w sali gimnastycznej dyrektor szkoły Elżbieta Dmi-
trowska-Kaduk przywitała obecnych przedstawicieli władz miasta, nauczy-
cieli, rodziców i uczniów, dziękując wszystkim za przybycie i wspólne świę-
towanie tak doniosłej uroczystości. Następnie głos zabrał pan Piotr Urban, 
który krótko podsumował wieloletnią działalność naszej szkoły oraz złożył 
na ręce pani dyrektor kwiaty życząc jej i wszystkim pracownikom szkoły ko-

lejnych sukcesów w pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej. Kolej-
no gratulacje za dziesięcioletnią pracę złożyli: przewodniczący Rady Powia-
tu Tadeusz Trębacz, kustosz Sanktuarium MBP o. Joachim Ciupa oraz prze-
wodniczący Rady Rodziców Wojciech Surma.

Drugą częścią programu uroczystości była prezentacja multimedialna 
przygotowana przez nauczycielkę SP 3 Annę Trębacz. W trakcie krótkiego, 
15-minutowego pokazu slajdów uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć 
dorobek szkoły, dowiedzieć się na temat zasad funkcjonowania szkoły, obo-
wiązującej dokumentacji, metod nauczania, organizowanych uroczystości 
szkolnych, wycieczek, realizowanych projektów. Następnie uczniowie klas 
IV–VI przedstawili akademię słowno-muzyczną przygotowaną pod czujnym 
okiem nauczycielek: Joanny Mazurek oraz Elżbiety Wirskiej-Więcław. Du-
żym zaskoczeniem były „Sensacje XX wieku”, które okazały się świetnym po-
mysłem dla zaprezentowania historii naszej szkoły. Całą uroczystość uświet-
nił występ Małej Ziemi Leżajskiej, pod kierownictwem Jana Brzuzana oraz 
chóru szkolnego, prowadzonego przez Pawła Palucha.

Na zakończenie części oficjalnej w sali gimnastycznej dyrektor szkoły po-
dziękowała wszystkim nauczycielom za przygotowanie uroczystości jubile-
uszowych oraz zaproszonym gościom za przybycie i zaprosiła do zwiedza-
nia szkoły oraz okolicznych wystawek, m.in. osiągnięć uczniów w konkur-
sach przedmiotowych, zawodach sportowych wraz z wystawą zdjęć, kolej-
nych numerów gazetki szkolnej „Guzik”. Z tej okazji wydany został również 
kalendarz szkolny wraz ze zdjęciami uczniów, którzy brali udział w licznych 
imprezach i akademiach. 

Ostatnią częścią uroczystości był tort-niespodzianka w kształcie szkoły 
z płonącymi fontannami. Była to również okazja do rozmów, wspomnień, 
spotkania się z osobami zaprzyjaźnionymi ze szkołą oraz byłymi nauczycie-
lami. Miłym akcentem tego spotkania była pełna humoru prezentacja mul-
timedialna z życia szkoły przygotowana przez nauczycielkę SP 3 Ewę Rej-
man, za co otrzymała gromkie brawa od wszystkich pracowników szkoły.

Mamy nadzieję, że w tym samym gronie spotkamy się za pięć lat, aby 
podsumować kolejne lata pracy i podzielić się ze wszystkimi naszymi osią-
gnięciami.

(erjm)

10 lAt szkOły 
PODStAwOwEJ 
Nr 3 w leżAJsku

jubileusze



10

zesPół PieśNi i tAńcA „sAN”
Wiosną ubiegłego roku (w marcowo-kwietniowym wydaniu Biuletynu Miejskiego) informo-

waliśmy o tym, że w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku powstaje Zespół Tańca Ludowego 
dla osób dorosłych. Dziś grupa ta ma już na koncie kilka udanych występów.

Debiut nastąpił w ostatni weekend maja ubie-
głęgo roku podczas Dni Leżajska. Kolejne wystę-
py to udział w IX Spotkaniu Trzech Kultur w Le-
żajsku oraz w Giedlarowskim Jarmarku Kultu-
ralnym „Na Michała”. Każdy z nich wiązał się z 
ogromnymi emocjami i zdobywaniem popular-
ności tej nowej grupy tanecznej.

Pierwsze zajęcia odbyły się 23 marca 2011 
roku, a potem na jednej z kolejnych prób zosta-
ła wyłoniona nazwa grupy: Zespół Pieśni i Tańca 
„SAN”. Obecnie liczy on 23 członków. Niektórzy 
z nich łączą pracę z nauką, mimo to znajdują czas 
na to, by uczyć się również polskich tańców naro-
dowych i regionalnych i prezentować je na scenie.

Członkami zespołu są: Katarzyna Babiarz, Ra-
fał Dąbek, Damian Dec, Piotr Drążek, Magdale-
na Duda, Paweł Dudek, Radosław Dziwota, Aga-
ta Hospod, Anna Kwiatek, Barbara Miller, Beata 
Mynart-Dziwota, Anna Pieczonka, Paulina Pisar-
czyk, Beata Raszewska, Łucja Razinkiewicz, Ka-
mil Sadurski, Jadwiga Szkodzińska, Piotr Śmia-
łek, Ewa Tereszko, Bernadeta Wojtyna, Ewelina 
Wołczasty, Damian Wyszyński i Dominika Zych.

Zespół ma w swoim repertuarze poloneza i 
tańce lasowiackie, a ostatnio – pod kierunkiem 
choreografa Rafała Dyrdy – pracuje nad nauką 
tańców przeworskich, rzeszowskich, mazura, 
oberka i krakowiaka.

Opiekunem zespołu jest Elżbieta Majcher, a 
akompaniatorem Konrad Oniszczuk, który jest 
jednocześnie szefem kapeli w składzie: Agata 
Pustelny – skrzypce, Andrzej Pieczonka – trąb-
ka, Marcin Hospod – klarnet, Stanisław Pękala – 
kontrabas. 

Tańce lasowiackie Zespół „SAN” wykonuje w 
nowych strojach uszytych przez Pracownię Kra-
wiecką Renaty Dąbek dzięki hojności sponso-
rów, którymi są: Podkarpacki Bank Spółdzielczy, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku, Prywat-
na Praktyka Lekarska Ewy Tereszko, a także inni 
anonimowi sponsorzy. Jeśli ktoś z Państwa chce 
dołączyć do grona sponsorów zespołu – zapra-
szamy!

Zapraszamy także wszystkich miłośników pol-
skich tańców ludowych, narodowych i regional-
nych na zajęcia zespołu, które odbywają się w każ-
dą środę o godzinie 19.30 w Miejskim Centrum 
Kultury w Leżajsku. 

Elżbieta Majcher

Witam w kolejnym wydaniu BM.
W Nowym Roku 2012 czeka na nas wiele sza-

chowych imprez organizowanych przez UKS 
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku. Za-
praszam m.in. do udziału w turnieju szacho-
wym „O Uśmiech Dziecka 2012” oraz Mikołaj-
kowym Turnieju szachowym o Puchar Burmi-
strza Miasta Leżajska, które odbędą się w maju 
i grudniu. Przygotowując się do udziału w tych 
leżajskich turniejach polecam rozwiązanie ko-
lejnych zadań.

Powodzenia!!!

Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe).kĄcik szAchOwy

Rozwiązania zadań z ostatniego kącika sza-
chowego w BM:

Zad. 1 Hf8+, W:f8, Se7 – mat, zad. 2 Sf6+, 
Kh8, W:h7- mat, zad. 3 Ha8+, W:a8, Wb7 – mat, 
zad. 4 H:h7+, K:h7, Wh1 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz

Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

w mCK
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29 grudnia 2011 r. odbyła się XIII sesja 
Rady Miejskiej w Leżajsku. W obradach 
uczestniczyło 13 radnych. Była to sesja bu-
dżetowa, na której Rada uchwaliła budżet 
Miasta Leżajska na 2012 rok oraz Wielolet-
nią Prognozę Finansową Gminy Miasto Le-
żajsk na lata 2012–2017.

Po otwarciu obrad porządek sesji został roz-
szerzony o cztery dodatkowe punkty.

Realizując punkt dotyczący uchwalenia bu-
dżetu, Rada zapoznała się z planowanymi na 
2012 r. dochodami i wydatkami budżetu oraz 
planowanymi do realizacji inwestycjami. Ko-
misje stałe Rady przedstawiły swoje opinie do 
projektu budżetu, zgłaszając wnioski o wpro-
wadzenie nowych zadań inwestycyjnych, jak 
również w dwóch przypadkach zwiększenie 
planu wydatków bieżących. Skarbnik zapo-
znał Radę z opiniami Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Rzeszowie do projektu bu-
dżetu. Skład Orzekający RIO pozytywnie za-
opiniował projekt uchwały budżetowej Mia-
sta Leżajska na 2012 r. stwierdzając, że może 
on stanowić podstawę do uchwalenia przez 
Radę Miejską uchwały budżetowej na 2012 r. 
(po uprzednim wprowadzeniu wskazanych 
zmian). Wydał również pozytywną opinię o 
możliwości sfinansowania deficytu Miasta Le-
żajska w 2012 r.

Po zapoznaniu się z projektem budżetu oraz 
opiniami Komisji i Regionalnej Izby Obra-
chunkowej odbyła się dyskusja, a po niej gło-
sowanie nad wnioskami zgłoszonymi do pro-
jektu budżetu oraz autopoprawkami wynika-
jącymi ze wskazań RIO. Rada przyjęła auto-
poprawki oraz większość zgłoszonych wnio-
sków i uchwaliła budżet Miasta Leżajska na 
2012 rok. 

Następnie Rada podjęła uchwałę – ściśle 
związaną z budżetem – w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Le-
żajsk na lata 2012–2017.

W dalszej części obrad Rada podjęła 
uchwały:
• w sprawie wprowadzenia zmian w budże-

cie miasta na 2011 rok – Rada dokonała ostat-
niej zmiany regulującej stan budżetu 2011 r., 
zmniejszając planowane dochody z podatku 
dochodowego od osób prawnych CIT o 432 
tys. zł, a zwiększając o taką samą kwotę, plan 
podatku dochodowego od osób fizycznych. 
Jest to związane z tym, że prognozowane wy-
konanie będzie bardziej pozytywne, pod ką-
tem realizacji dochodów z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych PIT.
• w sprawie sposobu rozpatrzenia skargi Pani 

Z.G. na Burmistrza Leżajska – Rada uznała za 
nieuzasadnioną skargę Pani Z.G., na działal-
ność Burmistrza Leżajska, w zakresie bez-
prawnego pozbawienia prawa własności nie-
ruchomości oraz bezprawnego blokowania 
władania działką stanowiącą jej własność.

SPRAwOZDANIE Z XIII SESJI RADY 
MieJskieJ w leżAJsku

• w sprawie sposobu rozpatrzenia skar-
gi Pana W.F. na Burmistrza Leżajska i Pre-
zesa Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z 
o.o. w Leżajsku – Rada również uznała za nie 
uzasadnioną skargę Pana W.F. na działalność 
Burmistrza Leżajska oraz Prezesa MZK Sp. z 
o.o. w Leżajsku, a dotyczącą niezrealizowania 
przez MZK spraw związanych z podłączeniem 
osiedla „Wspólnota” do sieci c.o. oraz wyzna-
czenia miejsca parkingowego dla osoby nie-
pełnosprawnej. 
• w sprawie określenia warunków i trybu 

wsparcia finansowego zadania własnego Gmi-
ny Miasto Leżajsk w zakresie tworzenia warun-
ków sprzyjających rozwojowi sportu – w związ-
ku z wszczęciem przez organ nadzorczy po-
stępowania dotyczącego uchwały w tej spra-
wie, podjętej na ostatniej sesji – Rada przyj-
mując sugestie RIO wykreśliła z niej dwa za-
pisy, które zdaniem RIO nie powinny być uję-
te, gdyż są uregulowane ustawowo. Rada pod-
jęła nową uchwałę w przedmiotowej sprawie, 
w wyniku czego straciła moc uchwała podję-
ta 9 grudnia br. 

W związku z wezwaniem Rady przez Pana 
M.K. do usunięcia naruszenia prawa dokona-
nego uchwałą Nr XXXVI/224/10 Rady Miej-
skiej w Leżajsku z dnia 28 kwietnia 2010 r. 
w sprawie scalenia i podziału nieruchomo-
ści, sprawa ta była przedmiotem obrad tej se-
sji – Rada po zapoznaniu się z kolejnym we-
zwaniem (wezwanie złożone wcześniej było 
już przedmiotem postępowania sądowego) 
– stanęła na stanowisku, że „Skoro w ocenie 
Sądu to wezwanie było skuteczną podstawą 
do złożenia skargi na ww. uchwałę, to kolej-
ne w przedmiotowej sprawie jest spóźnione i 

niedopuszczalne i jako takie nie zasługuje na 
uwzględnienie. Ponadto należy zaznaczyć, że 
merytorycznie uchwała zarówno pod wzglę-
dem procedury jak i treści nie narusza przepi-
sanych w tym zakresie zasad dotyczących prze-
prowadzenia scalenia i podziału nieruchomo-
ści i w związku z tym zarzuty podniesione w 
wezwaniu także nie zasługują na uwzględnie-
nie.”

W wolnych wnioskach Rada zapoznała się 
z protokołem pokontrolnym Komisji Rewi-
zyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakre-
sie przyznawania i rozliczania dotacji w roku 
2010.

* * *

Tradycyjne na sesji kończącej rok 2011, w 
przerwie obrad, miało miejsce uroczyste spo-
tkanie świąteczne, na które przybyli zaprosze-
ni goście: Kustosz Leżajskiego Sanktuarium 
O. Joachim Ciupa, Proboszcz Parafii Fara Ks. 
Marek Cisek, radni Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego p. Stanisław Bartnik i p. Jan 
Burek, Starosta Leżajski p. Jan Kida, Przewod-
niczący Rady Powiatu p. Tadeusz Trębacz, Ko-
mendant Powiatowy Policji p. Marian Szko-
dziński, Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej p. Bogdan Kołcz, dyrektorzy 
i kierownicy jednostek organizacyjnych Mia-
sta Leżajska oraz kierownicy referatów Urzę-
du Miejskiego.

Po okolicznościowych wystąpieniach, radni 
i zaproszeni goście w świątecznej atmosferze 
łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia.

C. Turosz

uwAGA rOlNicy!

zMiANA terMiNu skłAdANiA wNiOsków O zwrOt POdAtku
AkcyzOweGO zAwArteGO w ceNie OleJu NAPędOweGO

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, wniosek 
o zwrot podatku składa się do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu 
na miejsce położenia gruntów w terminach:
• od 1 lutego do ostatniego dnia lutego br.
• i od 1 sierpnia do 31 sierpnia br.

Wypłata zwrotu podatku, przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:
• od 1 kwietnia do 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie 

od 1 lutego do ostatniego dnia tego miesiąca,
• od 1 października do 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone 

w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia.
BURMISTRZ LEŻAJSKA

informator urzędowy
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8 stycznia br. po raz 20 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Polsce i na całym 
świecie, a w Leżajsku – po raz 18. Celem tegorocznej zbiórki był zakup najnowocześniejszych 
urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cu-
krzycą (stąd hasło finału: „Gramy z pompą!”). 

Orkiestra w Leżajsku odniosła kolejny suk-
ces, gdyż kwota zebranych pieniędzy wyniosła 61 
508,59 zł. Przyczyniła się do tego: ofiarność miesz-
kańców Leżajska i okolic, którzy chętnie i bardzo 
hojnie obdarzali kwestującą młodzież, zaangażowa-
nie 140 wolontariuszy ze szkół leżajskich i Brzózy 
Królewskiej, wsparcie sponsorów, dzięki któremu 
możliwe było zorganizowanie koncertu finałowe-
go i wreszcie pomoc wielu ludzi dobrej woli, wiel-
kiego serca, którzy dołożyli wszelkich starań, aby 
impreza się odbyła. 

Wolontariusze kwestowali do puszek od wcze-
snych godzin rannych do późnego wieczora nie tyl-
ko na ulicach Leżajska, ale w wielu miejscowościach 
naszego powiatu. Zdecydowana większość spoty-
kała się z życzliwością i ciepłym przyjęciem przez 
mieszkańców. W tym roku nasi wolontariusze byli 
wystawieni na wyjątkowo ciężką próbę, bo pogoda 
ich nie oszczędzała: do południa sypał mokry śnieg 
i było zimno. Pomimo tego, byli bardzo wytrwa-
li w swoim kwestowaniu, ale tacy właśnie są leżaj-

instytucjami i służbami miejskimi itd…, krótko 
mówiąc – zrobić wszystko, aby w dniu finału ca-
łość grała, jak należy.

Impreza finałowa odbyła się, jak co roku, na 
placu przed MCK. Mieszkańcy Leżajska i okolic 
dopisali, pomimo nienajlepszej pogody. Szczegól-
nie w godzinach wieczornych plac był wypełnio-
ny po brzegi. W koncercie wystąpili: Orkiestra 
Dęta z Kuryłówki, grupa wokalna Meritum, 
Prim, zespół taneczny „Maraton Boogie”, ze-
spół RLE, Niepoważni, Ulica, Stacja P, Zgaga i 
Hellbound. W czasie koncertu, jak zwykle, pro-
wadzone były licytacje. W tym roku licytowali-
śmy: serce kute w metalu podarowane przez firmę 
„Apiso” z Nowej Sarzyny, torty z ciastkarni pana 
Zygmunta Wasiuty, serce i kubki finałowe wyko-
nane przez firmę Digital Center, koszulki Reso-
vii i GOPRu, gadżety i karnety leżajskiego Klu-
bu Karate Kyokushin, zdjęcia leżajskich fotogra-
fików, kompozycje kwiatowe wykonane przez pa-
nią Marię Rapałow, gadżety WOŚP: koszulki z XX 
Finału, kalendarze, kubki, najnowszą książkę Jur-
ka Owsiaka i wiele, wiele innych.  Imprezie towa-
rzyszyła zabawa z nagrodami pod hasłem: „Wrzu-
camy datki dla dziecka i matki”, która cieszyła się 
dużym zainteresowaniem wśród dorosłych i dzie-
ci. Przed godziną 20.00 wjechał na scenę urodzi-
nowy tort, przygotowany specjalnie dla Wielkiej 
Orkiestry przez ciastkarnię „Rafael”. A o 20.00, 
zgodnie z tradycją, wystrzeliło w górę przy dźwię-
kach muzyki „światełko do nieba”.

W tym roku finał został wzbogacony o różno-
rodne działania medialne, w które zaangażowa-
li się leżajscy harcerze. Relację radiową na bieżą-
co prowadzili młodzi redaktorzy z „RadioStacji” 
czyli Harcerskiego Radia Internetowego. Spraw-
nie działała strona internetowa sztabu, na któ-
rej umieszczane były na bieżąco relacje i zdjęcia 
z przebiegu całego finału. Odpowiadali za nią: 
Ariel Brzuszek i Monika Matuszko, a materia-
ły zbierała redakcja „Biuletynu Harcerskiego”. O 
stronę wizualną dbali również operatorzy z ekipy 
„HarcTV”, których zadaniem było dokumento-
wanie całego finału oraz transmisja na telebimie. 

X X  F I N A Ł  W O Ś P  W  L E Ż A J S K U

zAGrAliśMy z POMPĄ!

scy wolontariusze – żadne trudności ich nie zraża-
ją. I za to należą im się szczególne podziękowania.

Od samego rana intensywnie pracował leżajski 
sztab WOŚP w składzie: Damian Dec, Damian 
Wyszyński, Maria Horoszko, Jolanta Kędzier-
ska, Anna Olechowska, Dorota Kaduk, Adam 
Kuźma, Elżbieta Furmańska, Grażyna Olszowy, 
Urszula i Andrzej i Wyszyńscy, Stanisław Gar-
backi, Jerzy Rejman, Anna Frań, Dionizy Kyc, 
Maria Ostolska, Ariel Brzuszek, Rafał Dąbek, 
Rafał Pajączek, Grzegorz Student, Łukasz Dec, 
Monika Matuszko oraz Ewa Rejman – szefowa 
sztabu. Tak naprawdę sztab pracował już od wie-
lu tygodni, a najgorętszy okres przygotowań za-
czął się kilka dni przed finałem. Pracy nie brako-
wało: trzeba było przygotować zabawę z nagro-
dami, przedmioty na licytację, rozwiesić plaka-
ty informacyjne, przygotować prezentacje mul-
timedialne, złożyć puszki i podzielić serduszka, 
zorganizować odprawę wolontariuszy, przygoto-
wać scenę, załatwić wiele formalności z różnymi 

spotkania
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Dzięki pracy Łukasza Deca i Grzegorza Studen-
ta publiczność uczestnicząca w koncercie mogła 
obejrzeć pokaz multimedialny na temat historii 
leżajskich finałów. 

Nie byłoby imprezy finałowej, gdyby nie spon-
sorzy, którzy i w tym roku nas nie zawiedli. A byli 
to: Browar Leżajsk, MZK Leżajsk, Elektrocie-
płownia Nowa Sarzyna, Miasto Leżajsk, Gmina 
Leżajsk, APISO – Kowalstwo Artystyczne, Za-
kład Mięsny SMAK EKO Górno, Bank PEKAO 
SA, Cukiernia Zygmunta Wasiuty, Usługi Ku-
linarne Andrzej Więcław, Ciaskarnia „Rafael”, 
PSS SPOŁEM Leżajsk, PILAWA Leżajsk, Fabry-
ka Reklamy Digital Center, Powiat Leżajsk, Fir-
ma Jamfot, Sklep Rolnik, Piotr Drążek – Foto-
grafia Artystyczna, Maria Żak, Aleksander Ki-
sielewicz, Czesław Niedźwiedzki, Maria Rąpa-
łów, Usługi Transportowe J. Sobala oraz FHU 
BOGDA, FHU „Styl”, Restauracja „Stokrotka” i 
sklep „Sezamek” w Giedlarowej, Pizzeria „Gre-
k`a”, Pizzeria „Rejs”, Handel Art. Przem. Heleny 
Niemczyk, Firma „Elba” Elżbiety Mitał, Hur-
townia Elektryczna „Matel”, FHU „To i Owo”, 
FH „ALFA SAN”, Centrum Handlowe AS - Ja-
nusz Rymarz, Sklep z Art. Przem. Zbigniewa 
Krzemińskiego, Sklep Komputerowy „Arcus 
Soft”, Sklep Komputerowy „Alsen Pioneer”, Sa-
lon Fryzjerski Lidia Jarzyńska-Rzepko, Księgar-
nia „Nova”, Kawiarnia „Kamelon”, Sklep Wie-
lobranżowy Elżbiety Soleckiej, FHU Zbigniew 
Magiera, Salon Fryzjerski Ewy Kaduk, Sklep 
Sportowy R-Sport, Z.H.U. FOTO Bogusława 
Kulpy, Sklep z Art. Przemysł. Joanny Hałas, 
FHU „Zajazd” Maria i Wiesław Szczuc, Księ-
garnia „Eurydyka”, Sklep „Mega-Silver”, Sklep 
„Cztery łapy”, Sklep Wielobranżowy Magda-
leny Nicpoń, Sklep „Paula” Jolanty Czaja, FH 
„Krokus”, Kwiaciarnia „Fiołek”, Sklep Wielo-

branżowy Elżbiety Soleckiej, Drogeria „A&R” 
p. Agnieszki i Roberta Nicponiów, FH Jolanty 
Uchman, FHU Justyna Szklanny, „Twój Świat – 
Twoja Kuchnia” i inni.

Za pomoc przy organizacji imprezy dziękujemy 
również: Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku, 
Komendzie Powiatowej Policji w Leżajsku, PKS 
Leżajsk, pracownikom Banku PeKaO SA w Le-
żajsku, Jednostce Strzeleckiej Strzelec 2035, har-
cerzom z Hufca Leżajsk oraz dyrekcji, pracowni-
kom MCK w Leżajsku i wszystkim nauczycielom, 
zaangażowanym w pracę sztabu WOŚP.

Jak co roku, odbyły się również imprezy towa-
rzyszące w kilku szkołach: w Gimnazjum Miej-
skim, Gimnazjum w Brzózie Królewskiej oraz 
SP nr 3. W „trójce” podczas lekcji wolontariuszki 
przeprowadziły zbiórkę do puszek, a w godzinach 
popołudniowych odbyła się dyskoteka połączo-
na z zabawą z nagrodami i licytacjami. Nagrody 
ufundowali nauczyciele, pracownicy szkoły oraz 
leżajskie sklepy. W efekcie udało się zebrać do-
datkowo kwotę 1500 zł, która powiększyła konto 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

XX Finał za nami. Sztab leżajski podsumowuje 
swoją tegoroczną pracę, domyka rozliczenia, wy-
syła sprawozdania do Fundacji WOŚP i już myśli 
o następnym finale…

Ewa Rejman
Zdjęcia: 

Janusz Berestka, Adam Kuźma, Ewa Rejman
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w mCK

gRUDNIOwY 
KONCERt 
świĄteczNy

Święta Bożego Narodzenia już za nami, ale 
ciągle jeszcze „w duszy grają” echa pięknych 
polskich kolęd i pastorałek. Cofnijmy się na 
chwilę do grudnia – zanim jeszcze w naszych 
domach zagościł bożonarodzeniowy klimat.

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku i Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej zaprosili mieszkańców na 
wyjątkowy wieczór muzyczny „Idą, idą święta”. 
Koncert odbył się 17 grudnia w sali leżajskiego 
Muzeum w oryginalnej oprawie Orkiestry Ka-
meralnej, Zespołu Wokalnego „Pałacyk Michla”, 
chóru i solistów  z Niżańskiego Centrum Kultury 
„Sokół”. Zespoły działające pod kierunkiem dy-
rektora NCK „Sokół” Edwarda Horoszko przy-
gotowały nie tylko kolędy, ale również zaprosi-
ły uczestników w podróż muzyczną po znanych 
i popularnych melodiach z różnych krajów. Były 
to z narodowe tańce i pieśni naszych sąsiadów, 
słynne arie z oper i operetek, utwory Wielkich 
Mistrzów. Koncert dostarczył wielu wzruszeń i 
zyskał uznanie słuchaczy, a ostatni utwór, kolę-
da „Cicha noc” sprawił, że na sali zapanował iście 
świąteczny nastrój. 

Publiczność nagradzała każdy utwór gromkimi 
brawami, a w finale – po kilku bisach - na stojąco 
wyraziła swoje uznanie dla wszystkich artystów.

Sponsorem głównym tego wieczoru był leżaj-
ski Browar. Koncert sponsorowała również Firma  
„Rolnik” Helena, Zenon Grabarz S. J. w Leżajsku.

Serdecznie dziękujemy. 
E. Kuźma 

wIECZóR 
MikOłAJkOwy

6 grudnia – Dzień św. Mikołaja jest szcze-
gólny zwłaszcza dla każdego dziecka. Dlatego 
Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku zorga-
nizowało Wieczór Mikołajkowy dla około 300 
dzieci z zespołów i kół zainteresowań działają-
cych przy MCK.

Członkowie tych zespołów wylewają na próbach 
„ósme poty”, by potem mogli swoimi występami 
uświetnić imprezy organizowane w Leżajsku, re-
prezentują też nasze miasto w kraju i za granicą.

Główną atrakcją wieczoru mikołajkowego, zor-
ganizowanego w MCK 8 grudnia ub. r., był pro-
gram przygotowany przez Grupę Teatralną „Bara-
tario”. Potem wszystkie postacie, biorące udział w 
przedstawieniu, wraz ze Świętym Mikołajem ba-
wiły się z dziećmi. Do zabaw włączyły się także 
solistki Grupy Wokalnej „Meritum”, które zaśpie-
wały swoje ulubione piosenki. Kolejnymi atrak-
cjami wieczoru były różnego rodzaju konkursy i 
gry zręcznościowe dostosowane do wieku uczest-
ników. Wszystkie dzieci, biorące udział w tych 
konkurencjach, nagrodzone zostały słodyczami. 
Nie zabrakło oczywiście prezentów, każde dziec-
ko otrzymało od Świętego Mikołaja upominek.

Dziękujemy serdecznie sponsorom – leżaj-
skim firmom, które odpowiedziały na nasz apel 
o wsparcie finansowe tego magicznego wieczoru. 
Na pewno pozostanie on długo w pamięci każde-
go dziecka. Sponsorzy: Kantor Wymiany Walut 
Pana Jana Paszka, ALLMAT Skład Budowlany 
ul. Podolszyny, Podkarpacki Bank Spółdzielczy, 
Pilawa Sp.J.

(ol)

NAJAKtYwNIEJSZA FIRmA 2011
10 stycznia 2012 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się Gala Przedsiębiorczości z udziałem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, Minister Ireny Wóycickiej – 
Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Ministra Mirosława Sielatyckiego – Podsekreta-
rza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Henryka Wujca – Doradcy Prezydenta RP.

kOlędNicy w BiBliOtece
20 stycznia br. w Bibliotece Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku odbył się „Wie-
czór z kolędą”.

Gala Przedsiębiorczości była zwieńczeniem 
projektu „Dzień przedsiębiorczości” organizo-
wanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsię-
biorczości przy współpracy Kancelarii Prezyden-
ta RP i pod honorowym patronatem Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komo-
rowskiego.

Podczas Gali wręczone zostały statuetki i dy-
plomy dla najaktywniejszych uczestników projek-
tu, znalazły się wśród nich 24 szkoły oraz 28 firm, 
urzędów i instytucji. 

W kategorii „Najaktywniejsza Firma 2011” 
tytuł ten przypadł Miejskiemu Centrum Kul-

tury w Leżajsku (obok m.in. Banku ING, CITI-
BANK-u, Grupy ITI). Statuetkę w imieniu insty-
tucji odebrała dyrektor leżajskiego MCK Ma-
ria Horoszko. 

„Dzień przedsiębiorczości” to ogólnopolski 
program jednodniowych praktyk, podczas któ-
rych uczniowie poznają pracę w wymarzonych 
przez siebie zawodach. W VIII edycji „Dnia 
przedsiębiorczości” wzięło udział ponad 47 tys. 
uczniów z 652 szkół ponad gimnazjalnych oraz 
ponad 47 tys. wolontariuszy z 19 000 instytucji 
i firm.

(ol)

Kolędy w wykonaniu zespołu śpiewaczego Ale-
babki pod batutą Barbary Kuczek oraz Harcer-
skiego Zespołu Artystycznego Zamszowa Pufa 
wzbudziły jak zwykle duży entuzjazm wśród za-
proszonych gości. Wspólne kolędowanie czytel-
ników z zaprzyjaźnionymi z biblioteką artysta-
mi wprowadziło wszystkich w radosny nastrój i 

ośmieliło siostry Kąpińskie: Dominikę i Sabinę do 
występów solowych.

W trakcie spotkania odbyło się również na-
grodzenie Najaktywniejszych Czytelników 2011 
roku. Nagrody otrzymały: panie – Krystyna Biał-
kowska i Sabina Kąpińska oraz najmłodsza czy-
telniczka Dominika Wróbel.       (jk)
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MAłe i wielkie 
kOlędOwANie

Zgodnie z kilkuletnim zwyczajem Miejskie 
Centrum Kultury w Leżajsku w Święto Trzech 
Króli zorganizowało w kościele farnym w Leżaj-
sku koncert kolęd i pastorałek ph. „Małe i wiel-
kie kolędowanie”.

W kolędowaniu udział wzięły następujące ze-
społy wokalne i instrumentalne: Chór Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku, Gru-
pa wokalna „Alebabki” z MCK w Leżajsku, I 
Trio saksofonowe Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Leżajsku, Zespół wokalny PRIM z 
MCK w Leżajsku, II Trio saksofonowe Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku, Ze-
spół wokalny „Meritum” z MCK w Leżajsku, Har-
cerski Zespół Artystyczny „Zamszowa Pufa”. 

Koncert stanowił podsumowanie cyklu spo-
tkań świątecznych organizowanych przez leżajskie 
MCK: Spotkania z Mikołajem, „Idą, idą święta..” 
oraz „Kolęda płynie”.

Oficjalnym Sponsorem świątecznych wydarzeń 
była Grupa Żywiec S.A. Browar Leżajsk, wsparła 
nas także Firma Rolnik Helena i Zenon Grabarz 
Sp.J. za co serdecznie dziękujemy. 

E. Majcher
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Pielgrzymi i turyści mogli zobaczyć sutannę, 
piuskę, pas, stułę i buty należące do stroju papie-
skiego oraz autografy Jana Pawła II pozostawio-
ne w wielu książkach. Szczególnie czytelnymi ak-
centami wystawy były kamienie węgielne pod 
budowę przyszłych kościółków i kaplic „Kalwa-
rii Leżajskiej”, poświęcone na Placu św. Piotra w 
Rzymie wiosną 1994 i 1995 roku, okolicznościo-
we zdjęcia oraz tron, przy którym Papież Polak w 
czasie ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny w 2002 
roku sprawował Mszę św. w Kalwarii Zebrzydow-
skiej.

Wystawę od 24 kwietnia do 22 maja 2011 roku 
zwiedziło 1741 osób. Okolicznościowe wpisy do 
Księgi Pamiątkowej są podziękowaniem za wy-
stawę, wyrazem podziwu dla jej bogactwa oraz 
emocji wywołanych oglądaniem zgromadzonych 
zbiorów. Nie brakuje modlitwy za wstawiennic-
twem Błogosławionego, nierzadko w formie słów 
kierowanych bezpośrednio do Jana Pawła II. 

W jednym z wpisów z 25 kwietnia ub. r. czyta-
my: „Panie Boże i Matko Najświętsza, dziękujemy 
całym sercem ze możliwość obejrzenia Pamiątek 
po naszym ukochanym Papieżu Janie Pawle II”. 
Pewna osoba dziękuje „za obejrzenie pamiątek i 
nowe przeżycie jakby spotkania z Janem Pawłem 
II, naszym ukochanym Papieżem”, inna wdzięcz-
na jest „za możliwość spotkania i pójścia ślada-
mi błogosławionego Jana Pawła II za pośred-
nictwem wystawy zorganizowanej przez Ojców 
Bernardynów”. Jeden ze zwiedzających wystawę 
8 maja br. zauważa: „Jeśli takie wspaniałe miejsca 
trwają (…), również dalej trwać i umacniać się 
będzie nasza ojczyzna”. Pod datą 22 maja br. wid-
nieją wpisy między innymi takiej treści: „Dzięku-
jemy Ci, Ojcze Święty i prosimy o błogosławień-
stwo”; „Z wyrazami wdzięczności oraz z prośbą o 
błogosławieństwo dla naszej rodziny…”; „Piękna 
wystawa. Widzieliśmy, dziękujemy, będziemy się 
gorąco modlić”, „Z wyrazami podziękowania za 
dar beatyfikacji Jana Pawła II”; „Wystawa piękna. 
Byłam, zobaczyła i bardzo przeżyłam”. Bezcenne 
pamiątki po błogosławionym Janie Pawle II two-

rzą obecnie ekspozycję stałą w obrębie wystawy 
pamiątek historycznych.

W ramach programu Międzynarodowego Fe-
stiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Leżajsk 
2011”, otwarta była w Muzeum Prowincji Ojców 
Bernardynów wystawa fotograficzna pt. Klasz-
torne impresje. Prezentowała prace Wacława Pa-
dowskiego, Ryszarda Węglarza i Anny Węglarz z 
Leżajska oraz Mieczysława Wrońskiego ze Stalo-
wej Woli. Zgodnie z intencją jej autorów wystawa 
miała nawiązywać do „najcenniejszego zabytku 
architektury sakralnej znajdującego się w Leżaj-
sku”, położonego na szlaku turystycznym i pątni-
czym. Dla autorów fotografii szczególnie inspiru-
jące było zabytkowe wnętrze świątyni z obrazem 
Matki Bożej Pocieszenia słynącym Łaskami, or-
ganami, stallami i polichromiami.

Wacław Padowski w swoich pracach chciał 
„oddać atmosferę tego miejsca”, od wieków od-
wiedzanego przez rzesze pątników, a swoją twór-
czością podziękować „za otrzymane łaski”. Za wy-
jątkowo inspirujące uznał miejsca zwykle niedo-
stępne, takie jak galeryjka biegnąca nad gzymsem 
czy chór organowy, które dane mu było oglądać 
z bliska. Używając długoogniskowego obiektywu 
mógł dostrzec wiele interesujących detali, które 
zwykle umykają podczas zwiedzania, zwłaszcza 
twarze monumentalnych rzeźb ołtarzowych oraz 
postać Chrystusa ukrzyżowanego, widzianego w 
prześwicie górnej kondygnacji nastawy ołtarza 
głównego. Bogactwo twórczej inwencji rzeźbia-
rzy, snycerzy i malarzy napełniało go podziwem 
oraz motywowało do utrwalenia na fotografiach 
mistycznej, niepowtarzalnej atmosfery wnętrza 
bazyliki.

Ryszard Węglarz przebywając w Bazylice od-
krywał w niej nowe tematy fotograficzne. Intere-
sowały go nie tylko detale wyposażenia wnętrza, 
takie jak zagubiony pośród tysiąca rzeźb aniołek, 
malowidło, detal architektoniczny czy ulotne re-
fleksy światła dziennego, lecz także grupy piel-
grzymów i postacie wiernych samotnie zatopio-
nych w modlitwie. Interesowały go również miej-

sca niedostępne dla innych, współtworzące niepo-
wtarzalny klimat miejsca.

Annę Węglarz inspirowała Bazylika z jej kom-
pozycją architektoniczną, Cudownym Obrazem 
Matki Bożej Pocieszenia, freskami współtworzą-
cymi nastrój skłaniający do refleksji i modlitwy, 
z niezwykle brzmiącymi organami scalającymi 
wszystkie elementy obiektu w jedną całość sprzy-
jającą modlitewnemu skupieniu. W tych struktu-
rach zafascynowała ją ulotna atmosfera kreowa-
na przez światło, zmieniające się w zależności od 
pory dnia i roku. Walory estetyczne i kontempla-
cyjny charakter miejsca skłaniały ją do zatrzyma-
nia w kadrze obrazów w danym momencie szcze-
gólnie poruszających. Zdaniem autorki „patrząc 
na figury przez szkła długoogniskowego obiek-
tywu więcej szczegółów można zauważyć, twarze 
wydają się bardziej ekspresyjne a gesty wymow-
niejsze. Poruszając się po wąskich schodach, pro-
wadzących na balkon przy sklepieniu nawy głów-
nej, ma się wrażenie uczestniczenia w jakiejś ta-
jemnicy wkraczania w świat dostępny nielicznym. 
Obserwowanie Bazyliki z takiego dystansu spra-
wia, że wyraźniejsza staje się wielkość figur usytu-
owanych w górnej części ołtarza. Bliskość monu-
mentalnych postaci, ich wyraz twarzy, poruszyć 
może chyba każdego. Niezwykłe wrażenie wywo-
łuje zwłaszcza figura Chrystusa ukrzyżowanego; 
potężne gwoździe wbite w stopy – tym razem na 
wysokości twarzy oglądającego, budzą emocje. 
Zmienia się także wyobrażenie o rozmiarze ca-
łego zespołu organów, nie tylko brzmienie ale i 
wykonanie całego obiektu zadziwia. Prawdziwy 
kunszt rzeźbiarski widoczny jest w stallach, przy-
bliżenia skłaniają do refleksji nad cierpliwością i 
perfekcją, do jakiej może dojść człowiek”.

Mieczysław Wroński za cel swych dokonań 
uznał zaprezentowanie „kilkunastu nastrojowych 
motywów (…), na co dzień niezauważanych przez 
ludzi przybywających na nabożeństwa lub zwie-
dzających”. Ponadto starał się pokazać pewne miej-
sca, na przykład malowidła na ścianach, z nietypo-
wej perspektywy. Chciał także poprzez nastrojowe 
zdjęcia  zachęcić do wnikliwszej obserwacji wnętrz, 
a tym samym głębszego przeżywania kontaktów ze 
znajdującą się w nich sztuką sakralną.

Wystawa spotkała się z dużym zainteresowa-
niem pielgrzymów i turystów. Od 13 czerwca br. 
do 12 października br. zwiedziło ją 2216 osób. 

Tekst i zdjęcia Efrem Obruśnik

w Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów

wYStAwY CZASOwE
W związku z uroczystością beatyfikacyjną Sługi Bożego Jana Pawła II w 2011 roku w Muzeum 
Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku udostępniona była wystawa pamiątek po wspomnia-
nym wielkim Polaku.
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PROmOCJA ALmANACHU 
leżAJskieGO
15 grudnia 2011r. w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się spotkanie promujące siódmy nu-
mer „Almanachu Leżajskiego”. W imprezie uczestniczyli autorzy zamieszczonych w wydawnic-
twie artykułów, zaproszeni goście oraz członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej.

Otwierając spotkanie prezes TMZL Leszek Sa-
rzyński i sekretarz Iwona Tofilska przedstawi-
li działalność stowarzyszenia oraz sposób pracy 
Zespołu Redakcyjnego, który przygotowuje do 
druku wszystkie artykuły zamieszczane w Alma-
nachu.

W dalszej części spotkania prezentacji swoich 
artykułów dokonali autorzy. Jako pierwszy wystą-
pił Janusz Fedirko, który wraz z żoną Haliną jest 
autorem artykułu „Wojciech Mier, libertyn, targo-
wiczanin, leżajszczanin”. Część pierwsza artykułu 
ukazała się w AL 6/2010. Janusz Fedirko jest rów-
nież autorem artykułu o ppłk. Tadeuszu Furgal-
skim-Wyrwie, postaci związanej z naszym mia-
stem. Furgalski był patriotą, działaczem „Strzel-
ca”, naukowcem, żołnierzem – warto poznać jego 
życie i działalność, gdyż może być dla współcze-
snych wzorem społecznych postaw.

Dariusz Półćwiartek przybliżył uczestnikom 
spotkania tematykę działalności organizacji 
młodzieżowych na terenie Leżajszczyzny w la-
tach 1919-1939. Działalność prezentowanych or-
ganizacji jest przykładem aktywności młodych 
ludzi, poszukiwania celu życia, niesienia pomo-
cy innym oraz działalności patriotycznej, kultu-
ralnej i sportowej. Roman Szałajko opowiedział o 
bohaterze z Kuryłówki Józefie Szczęsnym. Tema-
tykę historyczną kontynuował Stanisław Chmu-
ra, przypominając burzliwe i tragiczne losy jego 
rodziny i prezentując multimedialnie archiwalne 
rodzinne zdjęcia.

Tradycyjnie w Almanachu zamieszczono wy-
wiady Iwony Tofilskiej. Tym razem poznaliśmy 
bliżej Romana Chorzępę, który wraz z rodziną 
przybył na spotkanie. Jest to wieloletni organi-
sta leżajskich kościołów, człowiek rozpoznawal-

ny przez większość mieszkańców miasta. Opo-
wiedział uczestnikom spotkania o swojej niezwy-
kłej pasji i codziennym życiu organisty leżajskie-
go. Kolejnym rozmówcą Iwony Tofilskiej był prof. 
Jan Burek człowiek, który od lat związany jest z 
Ziemią Leżajską i swoją działalnością samorządo-
wą wspomaga rozwój regionu. Artykuł o działal-
ności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w latach 1976–2010 zaprezentowała sama autorka 
Jolanta Korasadowicz .

Zarząd i członkowie Towarzystwa dzięku-
ją wszystkim za współpracę i życzliwą pomoc w 
naszym działaniu. Sponsorom i darczyńcom dzię-
kujemy za wsparcie finansowe i rzeczowe bez któ-
rego nie dałoby się realizować naszych przedsię-
wzięć. Serdeczne podziękowania składamy dy-
rektorowi Muzeum Ziemi Leżajskiej za pomoc w 
zorganizowaniu spotkania.

Iwona Tofilska
Leszek Sarzyński

K o m u n i k a t y

1. W grudniu 2011 roku ukazał się siód-
my numer „Almanachu Leżajskiego”. Pe-
riodyk jest płatny, gdyż został wydany ze 
środków własnych TMZL. Zeszyt numer 
7 Almanachu Leżajskiego można nabyć w 
Centrum Informacji Turystycznej, ul. Ry-
nek 1 (w wieży) tel. 17 787 70 67. Nakład 
jest dostępny do wyczerpania zapasu.

2. Towarzystwo Miłośników Ziemi Le-
żajskiej zaprasza na „Zimowy Rajd Pieszy 
po Leżajsku” Tematem przewodnim będzie 
„Rozwój dzielnicy przemysłowej w Leżaj-
sku”. Atrakcją rajdu zimowego będzie zwie-
dzanie leżajskiego browaru. Zbiórka uczest-
ników przed pomnikiem Jana Pawła II w 
dniu 11 lutego o godz. 9.00. Prosimy uczest-
ników o przygotowanie ubiorów stosownych 
do warunków pogodowych w dniu rajdu. 
Serdecznie zapraszamy!

3. Towarzystwo Miłośników Ziemi Le-
żajskiej posiada status organizacyjny po-
żytku publicznego i figuruje w Krajowym 
Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem: 
0000275455.

Prosimy wesprzyj nasze działania swo-
im 1 procentem.

Wystarczy w swojej deklaracji podatkowej 
wpisać nazwę naszej organizacji, numer KRS 
oraz kwotę darowizny w wysokości 1% na-
leżnego podatku, a Urząd Skarbowy przeka-
że pieniądze na konto Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Leżajskiej.

O naszej działalności statutowej można 
dowiedzieć się więcej na stronie: www.tmzl.
lezajsk.pl oraz z prasy lokalnej: Kuriera Po-
wiatowego oraz Biuletynu Miejskiego.

Jeżeli popieracie Państwo nasze działania, 
prosimy o wsparcie finansowe.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie 
dziękujemy.

w tmZL



18

JAsełkA w sP2
22 grudnia 2011 roku w hali sportowej Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Leżajsku odbyła się 
premierowa odsłona uczniowskiego spekta-
klu o tematyce bożonarodzeniowej.

Jego scenariusz został opracowany przez kate-
chetkę „dwójki” Dorotę Klimczak, która była za-
razem reżyserem całego przedsięwzięcia. Oprawę 
muzyczną przedstawienia zapewnił chór szkolny 
pod kierownictwem Barbary Kuczek, wykonując 
kilka popularnych kolęd. Scenografię przygoto-
wała Małgorzata Czyż-Czerwonka, a pieczę nad 
stroną techniczną i organizacyjną sprawowali: 
Miron Ledwożyw i Władysław Szczepanik.

Fabuła spektaklu, ukazująca wędrówkę Dzie-
ciątka Jezus, które pragnie narodzić się w każdym 
ludzkim sercu i każdej rodzinie, miała odniesie-
nia do prawdziwego wymiaru Świąt Bożego Na-
rodzenia. Podkreślała przede wszystkim ich war-
tość duchową – niesienie pokoju, miłości i rado-
ści. Głęboki i refleksyjny przekaz jasełkowego wi-
dowiska wzruszył licznie zgromadzoną publicz-
ność, uczniów, nauczycieli i rodziców, która na-
grodziła wykonawców – reprezentantów społecz-
ności klasowych 3–6 – gromkimi brawami.

D. Klimczak

i PrzeGlĄd 
twórczOści OsóB 
NiecO wcześNieJ 
URODZONYCH

21 grudnia 2011 r. w Miejskim Centrum Kul-
tury w Leżajsku zorganizowano I Przegląd Twór-
czości Osób Nieco Wcześniej Urodzonych ph. 
„Zapomnijmy się zestarzeć..”.

Na terenie Ziemi Leżajskiej działalność grup 
skupiających seniorów jest bardzo różnorodna. 
Zorganizowane spotkanie miało na celu prezen-
tację ich twórczości.

W ramach powyższego spotkania odbyła się 
wystawa rękodzieła artystycznego, wystąpiła Gru-
pa Alebabki, swoją twórczość zaprezentowali rów-
nież członkowie Leżajskiego Klubu Poetów. Im-
prezę uświetnił koncert „Kolęda płynie” w wyko-
naniu Teatru Baratario i Zamszowej Pufy. Na za-
kończenie zorganizowano wieczerzę wigilijną dla 
uczestników przeglądu.

Organizatorzy składają serdeczne podzię-
kowania sponsorom tego wydarzenia: Grupie 
Żywiec S.A. Browar w Leżajsku oraz Przedsię-
biorstwu Termoizolacji Instalacji Technologicz-
nych i Sanitarnych „TERMOINSTAL” Sp. z o.o. 
w Łańcucie.

A. Ruszak

NA dzień BABci i dziAdkA
20 stycznia br. w Muzeum Ziemi Leżajskiej dzieci z Niepublicznego Przedszkola im. bł. Ed-
munda Bojanowskiego w Leżajsku przedszkola bł. Edmunda Bojanowskiego Sióstr Służeb-
niczek NMP przedstawiły jasełka pt. „Podnieś rękę Boże Dziecię” połączone z życzeniami na 
Dzień Babci i Dziadka.

Na uroczystość zostali zaproszeni rodzice i 
dziadkowie przedszkolaków oraz goście: Bur-
mistrz Leżajska Piotr Urban, ks. Dziekan Marek 
Cisek, dyrektor MZL Andrzej Chmura i s. Prze-
łożona Bogusława Dereń. 

Wspaniała scenografia, piękne stroje, oraz 
śpiew i recytacje zachwyciły widownię i przypo-
mniały wszystkim nastrój niedawno obchodzo-
nych Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci przygo-
towały przedstawienie pod kierunkiem s. Mał-
gorzaty Pelczar, pani Anny Piziak oraz państwa 
Barbary i Jana Millerów, którzy zajęli się aranża-
cją muzyczną programu. Po przedstawieniu dzieci 

wręczyły babciom i dziadkom oraz zaproszonym 
gościom własnoręcznie wykonane upominki. Po 
części oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszeni 
na słodki poczęstunek oraz zabawy prowadzone 
przez wodzirejów z agencji artystyczno – wycho-
wawczej „Bazyl”.

Siostry, wychowawcy oraz dzieci składają ser-
deczne podziękowania wszystkim przybyłym na 
uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz 
tym, którzy z wielkim zaangażowaniem pomagali 
w przygotowaniu przedstawienia.

Siostra Małgorzata Pelczar

dzień za dniem
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w PółfiNAle
Uczeń klasy I TET Zespołu Szkół Technicz-
nych w Leżajsku został półfinalistą w ogól-
nopolskim konkursie „Na olimpijskim szla-
ku. Od Aten do Londynu”. Jest nim Adrian 
Kyć. 

Jego pasją jest historia sportu. 17 grudnia 2011 
roku wziął udział w półfinale ogólnopolskiego 
konkursu „Na olimpijskim szlaku. Od Aten do 
Londynu” w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, 
organizowanego przez Stowarzyszenie Super Ki-

bic i Polski Komitet Olimpijski. Półfinałowe za-
wody odbyły się w Białymstoku, Adrian zajął w 
nich IV miejsce. Wcześniej z powodzeniem prze-
szedł etap strefowy, który obejmował rywalizację 
w obrębie czterech województw: podkarpackie-
go, małopolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego. 

Nasz uczeń historią sportu, jak sam mówi, in-
teresuje się od zawsze. W gimnazjum startował w 
konkursie zorganizowanym z okazji 90-lecia Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego, dotarł wówczas 
do finału krajowego, w którym zajął VI miejsce. 
Przygotowując się do zawodów, korzysta przede 
wszystkim z pozycji książkowych o tematyce 
sportowej. Za szczególnie przydatny uważa „Lek-
sykon olimpijczyków polskich”. Jako drugie waż-
ne źródło wiedzy podaje Internet, a zwłaszcza in-
ternetowe archiwa najważniejszych polskich cza-
sopism sportowych, np. „Przeglądu Sportowego”. 

Udział w tego typu konkursach wymaga od 
uczestników posiadania dużej wiedzy na temat 
polskiego olimpizmu. Pytania, z którymi Ad-
rian musiał się zmierzyć, były bardzo szczegó-
łowe, dotyczyły m.in. wymienienia polskich za-
wodniczek, które startowały w maratonie podczas 
igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2008 roku, po-

dania dat, w których reprezentacja Polski w piłce 
ręcznej startowała na olimpiadzie. 

Zapytany o powody brania udziału w konkur-
sach wiedzy o sporcie, nasz uczeń odpowiada, że 
startuje, bo lubi sport, a udział w zawodach daje 
mu nie tylko możliwość sprawdzenia swojej wie-
dzy, ale także poznania polskich olimpijczyków.

Adrian Kyć miał również możliwość poznania 
Zygmunta Smalcerza – wybitnego sztangisty, mi-
strza olimpijskiego z 1972 roku, Grażyny Rabsz-
tyn – rekordzistki świata w biegu na 100 metrów 
przez płotki, Piotra Markiewicza – kajakarza, brą-
zowego medalisty z Atlanty. 

Prywatnie ulubione dyscypliny sporu Adriana to 
boks i skoki narciarskie. Z polskich bokserów naj-
bardziej ceni Jerzego Kuleja, Zbigniewa  Pietrzy-
kowskiego i Tomasza Adamka, a z zagranicznych 
Muhammada Alego. Za jedną z najlepszych walk 
bokserskich uważa pojedynek Andrzeja Gołoty z 
Riddickiem Bowem, który odbył się w 1996 roku. 
Ze skoczków narciarskich najbardziej ceni Stanisła-
wa Marusarza, Adama Małysza, Simona Amman-
na i Mattiego Nykanena. Ponadto kibicuje repre-
zentacji Polski w piłce nożnej i Realowi Madryt.

(an)

Na pływalni „Oceanik”

liGA Pięciu MiAst
W sezonie 2009/10 z inicjatywy MOSiR Leżajsk i MOSiR Łańcut zostały 
zorganizowane zawody w pływaniu, na które zaproszono także repre-
zentacje takich miast, jak: Głogów Młp., Sokołów Młp. i Nowa Sarzyna. 
I tym sposobem powstała „Liga pięciu miast”. 

W pierwszym sezonie 2009/10 reprezentacja Leżajska zajęła drugie miejsce 
w łącznej punktacji, pierwsze miejsce zajął Łańcut. Sezon 2010/11 zakończył 
się dla Leżajska również miejscem drugim.

W sezonie 2011/12 odbyły się już zawody na kilku basenach. Wzięła w nich 
udział również liczna grupa z Leżajska, która na co dzień trenuje pod okiem 
specjalisty Ryszarda Kołodzieja.
• 12 listopada 2011 dobyły się zawody w Głogowie Młp. Punktacja przed-

stawia się następująco: Łańcut – 175 pkt, Leżajsk – 168 pkt, Głogów Młp. – 139 
pkt, N. Sarzyna – 135 pkt, Sokołów Młp. – 27 pkt.
• Zawody w dniu 3 grudnia 2011 w Głogowie Młp. Punktacja: Leżajsk – 

192 pkt, N. Sarzyna – 156 pkt, Głogów Młp. – 147 pkt, Łańcut – 144 pkt, So-
kołów Młp. nie brał udziału.
• Zawody w dniu 14 stycznia 2012 odbyły się w Łańcucie. Punktacja: Łań-

cut – 268 pkt, Leżajsk – 244 pkt, Głogów Młp. – 152 pkt, Sokołów Młp. – 37 
pkt, N. Sarzyna – 0 pkt.

Ogółem w punktacji po trzech zawodach tabela przedstawia się następują-
co: „Olimp” Leżajsk, działający przy MOSiR – 622 pkt, UKS „Wodnik” Łań-
cut – 587 pkt, „Wodnik” Głogów Młp. – 438 pkt, MOSiR Nowa Sarzyna – 291 
pkt, SP Sokołów Młp. – 64 pkt.

W zawodach w tym sezonie biorą udział uczniowie szkół podstawowych 
urodzeni w latach 2005–1999. Reprezentacja Leżajska oparta jest na młodzie-
ży, która bierze udział w zajęciach grupy pływackiej „Olimp”, działającej przy 
MOSiR Leżajsk. Każde współzawodnictwo, jakie jest możliwe w zorganizowa-
niu dla naszej grupy, pozwala lepiej przygotować się do współzawodnictwa w 
„lidze pięciu miast”. Dlatego już dziś zapraszamy do kibicowania naszym re-
prezentantom w zawodach, które odbędą się 21 kwietnia 2012 r. 

Do tego czasu nasza młodzież będzie szlifować formę i zaprasza na zawody 
o „Puchar Burmistrza Miasta Leżajsk” w dniu 18 lutego 2012 oraz w dniu 
24 marca 2012 zawody „O Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Leżajsk”. 
Jest to ostatni sprawdzian dla naszych pływaków przed zmaganiami ligowymi.

W tym miejscu podziękowania składam rodzicom, którzy z zapałem do-
pingują swoje dzieci do zajęć i do jeszcze większego wysiłku. Dzięki waszemu 
wsparciu i zaangażowaniu możliwe jest , że nasza młodzież bierze udział w za-
wodach na innych pływalniach. Dzięki tak wspaniałej młodzieży możemy po-
kazać, że jesteśmy w czołówce pływackiej ligi miast.

Ryszard Kołodziej, Wojciech Surma

sport



20

Jeszcze parę dni i skończy się karnawał. 
Ostatkowe bale, prywatki czy kolacje mogą być 
okazją do spróbowania wyjątkowych potraw 
przygotowanych z surowców używanych w co-
dziennych jadłospisach. Karnawałowe zakąski, 
dania gorące powinny być mocniej przyprawio-
ne, a napoje np. koktajle – kolorowe i pięknie 
podane.

Jako gorącą przekąskę można zaproponować 
gościom mięso z kurczaka w płatkach owsianych 
(lub migdałowych). Filet z piersi kurczaka pokro-
ić po skosie w podłużne kawałki i przetrzymać ok. 
1 godziny w zaprawie z kefiru, jogurtu z dodat-
kiem zmiażdżonego czosnku, soli, ziół prowansal-
skich i ostrych przypraw curry, papryki (to już wg 
upodobań). Po tym czasie mięso oprószyć płatka-
mi owsianymi, ułożyć na blasze i upiec w piekar-
niku (temp. 180–200°C, 20–30 min.)

Coraz więcej jest zwolenników picia koktajli 
z dodatkiem alkoholu zamiast mocnych wódek. 
Sporządza się je z różnorodnych składników mię-
dzy innymi: soków i zapraw owocowych, napo-
jów gazowanych np. typu cola, wód mineralnych, 
owoców, win, wódek, likierów i lodu. Składniki te 
tworzą kolorowe kompozycje o smakach od wy-
trawnych, kwaskowych przez łagodne, słodkawe 
do wręcz bardzo słodkich. Podane w kielichach, 
pucharach, kieliszkach o fantazyjnych kształtach, 

Mówi się, że sen to najlepszy kosmetyk. To 
prawda, ale jeśli dodamy do niego naturalną wie-
czorną pielęgnację, zadziała o wiele lepiej i przy-
jemniej...

Odmładzaniem warto zająć się wieczorem. Na 
spokojnie, na leniucha. Wystarczy zmyć makijaż, 
wziąć kąpiel, nałożyć maseczkę i iść spać. Resztą 
zajmie się skóra. Noc to dla niej bowiem czas od-
nowy. Chronobiolodzy, czyli naukowcy zajmują-
cy się rytmem dobowym naszego organizmu, ob-
liczyli, że między północą a szóstą rano komórki 
naszej skóry dzielą się dziesięć razy szybciej niż w 
ciągu dnia. Staje się ona lepiej ukrwiona i z łatwo-
ścią przyswaja odżywcze składniki.

Kąpiel na dobry sen
Koi zmysły, a co najważniejsze – nawilża i odży-
wia suchą skórę. Nie trzeba już po niej stosować 

OStAtKI 2012

ozdobione owocami, spiralkami ze skórek cytry-
ny, listkami mięty lub melisy prezentują się zachę-
cająco. Ważne jest by dobierać moc i smak kok-
tajli tak, by harmonizował ze smakiem potraw. 

Dla większości osób, duża ilość jedzenia spo-
żyta w krótkim czasie, to spore wyzwanie dla żo-
łądka, a dodatek alkoholu wcale nie ułatwia szyb-
kiego trawienia tak obfitego posiłku.

Koktajle alkoholowe przygotowane na bazie su-
rowych owoców, soków, wody mineralnej to spo-
ra porcja mikroelementów, kwasów organicznych, 
witamin i innych substancji. Większość z nich 
wspomaga działanie enzymów trawiennych. Za-
burzona przez obecność alkoholu w organizmie 
gospodarka wodna musi wrócić do swojego po-

żadnego balsamu. Saszetkę herbatki rumiankowej 
włóż do małego garnuszka, zalej połową szklanki 
oleju migdałowego i podgrzewaj przez parę minut 
na małym ogniu, nie dopuszczając do zagotowa-
nia. Zdejmij z ognia i zostaw do ostygnięcia. Wyj-
mij saszetkę i dodaj 5 kropli olejku lawendowego. 
Przelej do szklanej buteleczki. Do zrobienia aro-
matycznej, uspokajającej kąpieli wystarczy łyżka 
gotowej mikstury. Wlej ją do wanny z ciepłą wodą 
i zanurz się w pachnącej kąpieli na 15 minut. Po-
tem osusz ciało ręcznikiem.

Intensywna kuracja 
dla suchej cery

Stosowana codziennie wieczorem wygładza i 
uelastycznia cerę, zmniejsza widoczność zmarsz-
czek. Do połowy łyżeczki oliwy lub olejku z awo-
kado wciśnij zawartość kapsułki z witaminą A+E. 
Przed snem wetrzyj w oczyszczoną, lekko wilgot-
ną skórę twarzy.

Pszeniczna maska do włosów
Idealna do suchych, łatwo się plączących włosów. 
Nawilża i wygładza. Żółtko wbij do miseczki. Cią-
gle mieszając, dodaj do niego powoli, kropla po 
kropli, 2 łyżki olejku z kiełków pszenicy. Goto-
wą masę wetrzyj w suche włosy, załóż czepek lub 
owiń głowę przezroczystą folią spożywczą. Rano 
umyj włosy szamponem.

zdrowie i uroda

URODA NA 
DOBRANOC

SEKREtY gARNKA
Kuchnia „Biuletynu Miejskiego”
pod redakcją specjalistki 
w dziedzinie żywienia 
Hanny Janiszewskiej-Clej

tYLKO tY
pod redakcją 
Małgorzaty Jakubowskiej

sce mocnych alkoholi spróbować koktajli, które 
zawierają alkohol, ale równocześnie dostarczają 
wody, soli mineralnych i substancji zmniejszają-
cych nieprzyjemne skutki spożywania alkoholu. 

Niebieski ocean
Składniki: 30 ml dobrej wódki czystej, 20 ml 

likieru curacao blue, 40 ml soku ananasowego, 
kilka kostek lodu. Wykonanie: składniki wymie-
szać w shakerze z kilkoma kostkami lodu. Kok-
tajl przelać do wysokiej szklanki. Krawędź szklan-
ki udekorować kawałkiem świeżego ananasa i 
np. cząstką mandarynki lub brzoskwini z puszki. 
Owoce można nabić na szpadkę.

Koktajl żurawinowy
Składniki: 30 ml dobrej wódki dobrej żura-

winowej, 100 ml soku z żurawiny lub z czarnej 
porzeczki, 1–2 łyżeczek soku z cytryny, ćwiartka 
pomarańczy (do wyciśnięcia), kilka kostek lodu. 
Wykonanie: wódkę energicznie wymieszać z so-
kiem żurawinowym i cytrynowym, wycisnąć sok 
z pomarańczy. Wlać do wysokiego kieliszka, do-
dać kostki lodu. Kieliszek udekorować plastrem 
lub cząstką pomarańczy nabitą na szpadkę. 

Kawa kapitańska 
Składniki: 1 mały kieliszek brandy (ok. 30 

ml), 1 filiżanka kawy espresso, 1 żółtko, 2 łyżecz-
ki cukru. Wykonanie: Brandy podgrzać z łyżecz-
ką cukru, aż cukier się rozpuści. Z żółtka i dru-
giej łyżeczki cukru ukręcić „kogel-mogel”. Gorą-
cą brandy wlać do ogrzanego pucharka i następ-
nie ostrożnie wlać świeżo zaparzoną kawę, a na 
kawę nałożyć „kogel-mogel”. Poszczególne war-
stwy napoju nie powinny się połączyć. Dla ozdo-
by wierzch można posypać wiórkami czekolady.

Maseczka na dłonie i stopy
Rozjaśnia naskórek, zmiękcza i natłuszcza. 

Natrzyj dłonie i stopy kilkoma kroplami soku z 
cytryny, a potem posmaruj je pastą zrobioną z 
łyżki lanoliny (kupisz ją w aptece), pół łyżki olej-
ku migdałowego i żółtka. Załóż bawełniane rę-
kawiczki i skarpetki i idź spać. Rano umyj dło-
nie i stopy.

ziomu, a organizm próbuje uporać się z produkta-
mi przemiany alkoholu, które po paru godzinach 
mogą powodować ból głowy, pragnienie i ogól-
nie złe samopoczucie. Różne są sposoby ratowa-
nia się z takich opresji np. picie wody spod kiszo-
nych ogórków, co ma swoje uzasadnienie. Woda 
ta zawiera sporo witaminy C, kwasu mlekowe-
go i minerałów, które uzupełniają poziom elek-
trolitów w komórkach. To może jednak w miej-
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złOtA wieżA dlA 
mACIEJA gDULI
Maciej Gdula – uczeń I klasy Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Leżajsku dopiero od pół roku 
zna zasady poruszania się figur na szachow-
nicy, a już odnosi znaczące sukcesy w tej dys-
cyplinie sportu.

W turnieju szachowym „Szachlandia w SP 16”, 
który odbył się 17 stycznia br. 2012 w Przemyślu, 
wygrał wszystkie partie i zdobył I miejsce w gru-
pie do lat 7. W nagrodę otrzymał złoty medal, dy-
plom i złotą wieżę.

Jego starszy brat Bartosz również osiąga zna-
czące sukcesy w turniejach szachowych i jest po-
siadaczem III kategorii szachowej.

Do gry w szachy namówił obu braci ich dzia-
dzio Jan Gdula, który na co dzień spędza z wnu-
kami dużo czasu przy szachownicy.

Dodatkowo Bartosz i Maciej doskonalą swe 
umiejętności na zajęciach kółka szachowego, 
działającego przy Uczniowskim Klubie Sporto-
wym „Trójka” w SP nr 3.

(jm)

PIERwSZY wEEKEND gRUDNIA I DwA PIERwSZE mIEJSCA w KLASYFIKACJI 
drużyNOweJ leżAJskieGO kluBu kyOkushiN kArAte

Pierwszy weekend grudnia rozpoczął się dru-
żynowym zwycięstwem zawodników Leżajskie-
go Klubu Kyokushin Karate w Ogólnopolskim 
Turnieju Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży 
rozegranym w sobotę, 3 grudnia 2011 r. w Płoc-
ku, a zakończył niedzielnym pierwszym miejscem 
w klasyfikacji drużynowej w III Mikołajkowym 
Turnieju Kyokushin Karate o Puchar Burmi-
strza Miasta Brzostek. Warto podkreślić, że z na-
szego klubu w Płocku i Brzostku startowały dwie 
różne ekipy zawodnicze.

Do startu w III Mikołajkowym Turnieju Karate 
Kyokushin w Brzostku stanęło około 90 reprezen-
tantów z Klubów IKO Karate Kyokushin z Brzost-
ka, Dębicy, Gorzyc, Grodziska Dolnego, Leżajska, 
Nowej Sarzyny, Pilzna, Ropczyc, AZS Rzeszów i 
Tarnobrzega. Turniej zorganizował Uczniowski 
Klub Karate w Brzostku. Zawodnicy rywalizowa-
li w konkurencjach kata czyli indywidualnym po-
kazie technik oraz kumite semi i full kontakt czy-
li walkach.

pierwsze miejsce, wygrywając trzy walki z zawod-
nikami dużo wyższymi i cięższymi od siebie. W za-
wodach uczestniczyli również Wiktor Waliłko i To-
masz Szuba, którzy wygrali po jednej walce. Zabra-
kło im trochę szczęścia w drugim pojedynku, żeby 
wygrać i zmieścić się w strefie medalowej.

Osu!

UKS „Trójka” Leżajsk zajął 7 miejsce w Mię-
dzynarodowym Turnieju Minisiatkówki chłop-
ców w Warszawie.

Przez trzy dni, od 2 do 4 grudnia 2011 r., w 
Warszawie 16 drużyn chłopców do lat 13 rywa-
lizowało o „Puchar Woli” w 25 edycji znanego w 
całej Europie międzynarodowego turnieju siat-
kówki młodzieżowej „Wola – Cup”.

Z zagranicy przyjechały zespoły Aon hots Vol-
ley Wiedeń i TSC Berlin, a z całej Polski czoło-
we drużyny w tej kategorii wiekowej. Nasi siatka-
rze, których trenerem jest Jan Mach wystąpili w 
składzie : Michał Krzyżak, Bartosz Sierżęga, Ja-
kub Sitkowski, Piotr Zagaja, Patryk Dąbek oraz 
Wojciech Zbroniec.

Mecze były rozgrywane do dwóch wygranych 
setów, każdy z każdym w grupie. Pierwsze dwie 
drużyny z grupy uzyskiwały prawo do gry o miej-
sca 1–8, a pozostałe o 9–16.

UKS „Trójka” Leżajsk po pokonaniu później-
szych zwycięzców turnieju, czyli siatkarzy z Wied-
nia  2:1(25:23, 17:25, 15:11) oraz Plasu Warszawa 
0:2 (25:19, 25:20) uległa siatkarzom z Białostoc-
kiej Akademii Siatkówki 1:2 (25:14, 22:25, 7:15) 

awansując do czołowej ósemki. W ćwierćfinale 
nasi zawodnicy ulegli 0:2 (25:15, 25:16) Piasto-
wi Krotoszyn, a w półfinale zostali pokonani 1:2 
(15:25, 27:25, 14:16) przez MOS Turek. W meczu 
o 7 miejsce pokonali gospodarzy turnieju MOS 
Wola Warszawa 2:0 (25:16, 25:15).

W finale Aon Vienna pokonał UKS Serbinów 
Białą Podlaskę 2:0 (25:18, 25:22), w meczu o trze-
cie miejsce Akademia Siatkówki im. Arkadiusza 
Gołasia z Ostrołęki pokonała Piasta Krotoszyn 2:0 
(25:13, 25:17).

Zespoły prezentowały bardzo wyrównany, wy-
soki poziom, a - jak powiedział w swoim podsu-
mowaniu dyrektor MOS Wola Krzysztof Zimnic-
ki – wyszkolenie techniczne można podziwiać i 
gratulować szkoleniowcom. Mecze były bardzo 
zacięte, młodzi siatkarze imponowali wielką wolą 
walki. Należy tylko mieć nadzieję, że z tych mło-
dych siatkarzy wyrośnie kilku reprezentantów 
kraju. W naszych turniejach Wola – Cup grali 
kiedyś jako młodzi chłopcy np. Paweł Zagumny, 
Zbigniew Bartman, którzy teraz przynieśli nam 
tyle radości w czasie Pucharu Świata w Japonii.

(jm)

13 zawodników z Leżajskiego Klubu Kyokushin 
Karate zdobyło w sumie 24 puchary i w ostatecz-
nym rozrachunku zajęli pierwsze miejsce w kla-
syfikacji drużynowej.

Składamy gratulacje wszystkim zawodnikom, a 
w szczególności senpai Mateuszowi Nerowi, któ-
ry w kategorii open kumite dzieci 2002/03 zajął 
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Z Grześkiem spotkałem się pierwszy raz 21 
kwietnia1981 roku. Jako skarbnik naszego Koła 
prowadził z innymi kolegami z ówczesnego Za-
rządu Koła egzaminy na kartę wędkarską. Mu-
siałem rozpoznać ryby, pokazywane na koloro-
wych planszach, powiedzieć, jaki mają okres i 
wymiar ochronny. Pamiętam też, że otrzymałem 
podchwytliwe pytanie o wymiar ochronny uklei 
(nigdy nie miała takowego). Egzamin zdałem. Nie 
wiem, czy dokumenty otrzymałem w tym samym 
dniu, nie pamiętam. Byłem jednak szczęśliwy – w 
końcu zostałem wędkarzem pełną gębą! 

Kolejne moje spotkanie nastąpiło kilka lat 
później. Pogoniony ze „Sforów” (zbiornik za 
Przychojcem) przez ówczesnego właściciela, 
przyszedłem na zebranie Zarządu Koła ze skar-
gą. Koledzy z Zarządu pośmiali się ze mnie, a 
Grzesiek poinformował mnie, że takie jest prawo 
właściciela wody. Wtedy po raz pierwszy pomy-
ślałem sobie: jak nie można tam łowić, to trzeba 
kupić te całe „Sfory”. Skończyłem liceum, poje-
chałem do Lublina do szkoły. Później trafiłem do 
Biskupca, do wojska na dwa lata. W 1991 roku 
zacząłem pracować w browarze i działać w za-
kładowej sekcji „Wędbrow”. Potem przyszły wy-

bory w Kole macierzystym, miejskim. Zabrałem 
na tym zebraniu głos w sprawie właśnie „Sforów”, 
później ktoś z sali zaproponował mnie do składu 
Zarządu Koła. Kolega Gienek Smoleń mnie po-
parł, uzyskałem 11 głosów, niestety najmniej ze 
wszystkich (głosowali na mnie koledzy z browa-
ru). Zbieg okoliczności spowodował jednak, że 
kolejnych 7 czy 8 osób odmówiło udziału w skła-
dzie Zarządu Koła. Ja się zgodziłem. Tak zaczę-
ła się moja współpraca z Grześkiem na dobre (w 
tym roku minie 20 lat od tego zebrania).

Grzesiek zawsze powtarzał, że wtedy te wyda-
rzenia to było najlepsze, co mogło się stać dla na-
szego Koła. Zawsze wspierał moje pomysły i po-
magał jak mógł, żeby je realizować. Dzięki niemu 
zostałem wiceprezesem Koła, jednym z jego za-
stępców. Z nim zacząłem jeździć na posiedzenia 
Zarządu Okręgu i również dzięki niemu zosta-
łem sekretarzem, a później wiceprezesem Okrę-
gu ds. Sportu. Dzięki naszym staraniom i kolegów 
z Koła w Nowej Sarzynie, Okręg odkupił „Sfory”. 
Jeżdżąc do Rzeszowa na zebrania, jeżdżąc na kon-
trole, na obsługę zebrań Walnych w innych Ko-
łach rozmawialiśmy o łowieniu ryb, o Kole, Okrę-
gu, planach na przyszłość. Przegadaliśmy pewnie 

setki godzin. I tak sobie myślę, że w sprawach 
wędkarskich Grzegorz objechał pewnie Ziemię 
po równiku, może nawet nie raz! 

A ile pracy społecznej włożył Grzegorz przez 
te ponad 30 lat od naszego pierwszego spo-
tkania, trudno sobie wyobrazić. Przez ten czas 
pełnił wiele funkcji w PZW, w Kole, w Okrę-
gu. Wielokrotnie mówił o tym, że przekaże ste-
ry młodszym, że w końcu pojeździłby spokoj-
nie na ryby, ale zawsze przekonywaliśmy go, by 
został jeszcze trochę...

W poniedziałek, 9 stycznia br. rozmawiali-
śmy na temat zebrania Walnego, konsultowa-
liśmy plan działań Zarządu Koła na 2012 rok, 
treść głoszenia o zebraniu. Powiedziałem mu, 
że jego zaktualizowaną legitymację strażnika 
SSRyb. zostawiłem w sklepie u kolegi Gduli, po-
prosiłem by podrzucił mi legitymację Rafała…

Grzesiek do PZW wstąpił 21 kwietnia 1968 r. 
Zmarł nagle 12 stycznia 2012 r. Będzie go nam 
bardzo brakowało.

Grzegorz, dziękuję za te wszystkie lata!

Wodom Cześć!
Stanisław „Esox” Mączka

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 
w dniu 12 stycznia 2012 r. zmarł nagle nasz Kolega, dłu-
goletni Prezes Zarządu Koła PZW „San” nr 18 w Leżaj-
sku, członek Zarządu Okręgu PZW w Rzeszowie

Ś.P.
Grzegorz Gorzkiewicz

Za swą długoletnią działalność w Polskim Związku 
Wędkarskim został odznaczony odznakami PZW: Srebr-
ną, Złotą i Złotą z Wieńcami; w uznaniu za działalność 
społeczną otrzymał również Srebrny Krzyż Zasługi.

Niespodziewana śmierć wyrwała z naszych wędkar-
skich szeregów zasłużonego Działacza, Kolegę i Przyja-
ciela, którego będzie nam stale brakowało.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się Mszą Św. Po-
grzebową w dniu 15 stycznia 2012 r. o godz. 13. w kapli-
cy na Cmentarzu Komunalnym w Leżajsku.

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Koła PZW nr 18 „San” w Leżajsku

na ryby
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Siatkarskie Mikołajki zawodników Feniksa 
zakończyły świetny rok 2011

22 grudnia 2011 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku Zarząd Klubu zorganizował 
siatkarskie Mikołajki dla zawodników, którzy są członkami naszego klubu lub grają w innych zespo-
łach na zasadzie wypożyczenia. Spotkanie z udziałem ok. 40 zawodników miało akcenty absolutnie 
sportowe, rozegrane zostały mecze pomiędzy grupami siatkarzy dobieranych według roku urodzin. 
Na zakończenie był słodki poczęstunek i wspólne zdjęcie.

nikami. Ostatecznie trzej nasi siatkarze Patryk 
Sadlej, Piotr Trojan, Damian Zygmunt przeszli 
do zespołu Metro Warszawa i od września grają 
oraz trenują w tym klubie.

Na początku września srebrny medal MP w 
mini-siatkówce w Zabrzu zdobył Marcin Kara-
kuła, który występował w zespole z Rzeszowa. 
Kilku naszych zawodników przeszło do klubów 
seniorskich. Największy awans sportowy to gra 
Jakuba Zygmunta w zespole II ligi Karpaty Kro-
sno. W III lidze małopolskiej grają: Marcin Baran 
i Ernest Kulpa; w III lidze podkarpackiej: Piotr 
Wojtyna, Paweł Zygmunt, Dawid Sierżęga i Szy-
mon Tuptoński.

Mocno osłabiony i bardzo młody zespół ka-
detów w sezonie 2011/2012 zakończył I rundę 
ma III miejscu i awansował do finału, a w pierw-
szym meczu odniósł sensacyjne zwycięstwo nad 

zespołem Resovii. Bardzo pechowo w rozgryw-
kach młodzików grają nasi najmłodsi siatkarze, 
którzy przegrali 3 mecze prowadząc w setach de-
cydujących 14:11. Mamy nadzieję, że w nowym 
roku pech przestanie ich prześladować. 

Na koniec Klub Feniks musi pochwalić się or-
ganizacją meczu zespołów Ligi Mistrzów: Reso-
via Rzeszów – Remat Zalau. Jesienią ubiegłego 
roku w hali Zespołu Szkół Licealnych w Leżaj-
sku ok. 1500 kibiców siatkówki mogło podzi-
wiać w akcji nowy zespół Resovii przed począt-
kiem sezonu.

Rok 2011 był dla Klubu Feniks bardzo dobry, 
ale nie moglibyśmy tego osiągnąć bez pomocy 
sponsorów, którym bardzo dziękujemy. Wyjątko-
we podziękowania składamy Panu Krzysztofowi 
Żyrkowi, dyrektorowi Browaru w Leżajsku, który 
wspierał nas przy wszystkich imprezach siatkar-
skich i wynegocjował z Zarządem Klubu Resovia 
organizację meczu pokazowego.

Sympatykom siatkówki wszystkiego najlepsze-
go w 2012 roku i do zobaczenia na hali.

(jz)

świetNy rOk feNiksA!

sport

Mijający rok był pełen sukcesów dla naszego 
klubu. Pierwsza połowa roku to doskonała po-
stawa zespołu kadetów, którzy zakończyli ligę na 
2 miejscu przegrywając tylko z Resovią I i to dwa 
razy 2:3. Następnie nasz zespół brał udział w roz-
grywkach centralnych. 1/8 Mistrzostw Polski roz-
grywana była w marcu ub. r. w Leżajsku - wów-
czas nasi zawodnicy zdobyli II miejsce i awanso-
wali do ¼ MP, które na początku maja rozgrywa-
ne były w Gorzowie Wielkopolskim. Nasi siatka-
rze grali jak w transie i roznieśli zespoły z Gorzo-
wa, Nysy i Olsztyna tracąc w całym turnieju tyl-
ko 1 set. Półfinał Mistrzostw Polski rozgrywany 
był w ostatnich dniach maja w Leżajsku. Niestety 
nasi siatkarze grali trochę pechowo i zabrakło im 
1 seta, by awansować do finału. 

Świetna postawa zespołu spowodowała duże 
zainteresowanie klubów z Polski naszymi zawod-
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Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów

W jednej z sal wystawy z eksponatami kamiennymi, zwa-
nej Lapidariami w Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów 
znajduje się marmurowe popiersie na postumencie, przed-
stawiające Dantego Alighieri.

Na podstawie kształtu rzeźby można wywnioskować, że szata z wy-
sokim prostym kołnierzem, szczelnie przylegająca do ramion poety, 
jest prawdopodobnie jaquetem znanym w okresie średniowieczna 
bądź długim fałdzistym strojem zwanym rube. Głowę Dantego zdobi 
podwójne nakrycie, którego wierzchnią część stanowi czapka z kapi-
szonem, przypominająca średniowieczny chaperon. Twarz poety jest 
pociągła, ma wysokie gładkie czoło, chude po-
liczki i starannie wygoloną brodę. Nad oczami 
o wyodrębnionych źrenicach i grubych powie-
kach widnieją brwi, których łuki gładko mo-
delowane przypominają kształtem symetrycz-
ny horyzontalny układ litery „S”. Usta o delikat-
nie uchylonych wargach mają wyraźnie zazna-
czone kąciki. Szczególnie charakterystycznym 
atrybutem twarzy, najlepiej widocznym z pro-
filu, jest gładko wyrzeźbiony, haczykowaty nos 
z garbem. Elementy te, podporządkowane dą-
żeniu do idealizacji formy, wyrażają subtelny 
grymas oblicza, emanującego stanem wnikliwej 
uwagi, zamyślenia i troski. Na krawędzi czap-
ki widnieje wieniec wawrzynowy, motyw zna-
ny już w starożytności, pełniący funkcję deko-
racji wyróżniającej zwycięzców igrzysk. W in-
teresującym nas kontekście stanowi symbol wy-
bitnych osiągnięć Dantego we wszelkich dzie-
dzinach życia, zwłaszcza literatury.

Dante Alighieri urodził się w 1265 r. Dzie-
ciństwo i młodość spędził w rodzinnej Floren-
cji. Był synem arystokraty. Studiował retorykę, 
gramatykę, filozofię, literaturę i teologię. Należał do ruchu poetyc-
kiego dolce stil nuovo. Około 1285 r. ożenił się z Gemmą di Manet-
to Donati, jednak wybranką jego serca pozostała Beatrycze Portina-
ri, nieszczęśliwa miłość poety. W latach 1295–1300 zaangażował się 
w życie publiczne. W 1300 r. został priorem. Jako zwolennik par-
tii gwelfów białych, uczestniczył w walkach politycznych toczonych 
w jego ojczystym mieście, za co w 1302 r., po zwycięstwie gwelfów 
czarnych został wraz z towarzyszami skazany na wygnanie. W cza-
sie wieloletniej tułaczki schronienia udzielały mu rozmaite miasta 
włoskie i dwory książęce. W końcu osiadł w Rawennie i tam zmarł 
13 lub 14 września 1321 r.

Dante pozostawił po sobie wiele dzieł. Jednym z nich jest „La vita 
nuova (Nowe życie) z około 1293 r., w którym wierszem i prozą opie-
wa swą miłość do Beatrycze. W latach 1304–1307 powstały traktaty 
teoretyczne: Il Convivio (Biesiada) i De vulgari eloquentia (O języku 
ludowym), definiujący włoski język literacki, a następnie w 1313 r. 
– De monarchia (Monarchia), poświęcony doczesnym i duchowym 
celom człowieka, a zwłaszcza kwestii polityki chrześcijańskiej. Sława 
Dantego jako największego poety włoskiego i najbardziej znaczącej 
postaci w dziejach literatury Zachodniej Europy, kojarzy się przede 
wszystkim z Boską Komedią (La Divina commedia). To epickie dzie-
ło, napisane w języku włoskim, opisuje podróż autora przez piekło 
i czyściec pod przewodnictwem Wergiliusza, a następnie przez raj, 
w towarzystwie wspomnianej Beatrycze. Stanowi ono podsumowa-
nie przemyśleń autora dotyczących jego własnej osoby, a także świa-
ta doczesnego i nadprzyrodzonego. 

Dante miał osobliwy stosunek do kultury antycznej. Uważał, że 
przygotowała ona ludzi do przyjścia chrześcijaństwa, a duchy wiel-

kich mężów klasycznej starożytności uznawał za godnych czci. Sądził, 
że na ich ludzkiej naturze Stwórca wycisnął głęboki ślad. Jednakże 
głównym źródłem inspiracji poety była duchowość franciszkańska. 
Zdaniem wybitnego teologa, o. Augustyna Gemelliego, „nie moż-
na mocno obstawać przy tym, że ten dumny wygnaniec stale zaj-
mował seraficką postawę duchową. Jednak był seraficki jako mło-
dy poeta Nowego życia (Vita Nuova). A po długim błądzeniu i cier-
pieniu staje się poetą Raju znów franciszkański, zwłaszcza w kon-
cepcji królewskiego triumfu Chrystusa i w ostatniej wizji Boga, do 
którego można się wznieść według nauki św. Bonawentury nie za 
pomocą teologii lecz tylko przez mistykę”. O ile konstrukcja dok-
trynalna Boskiej Komedii jest tomistyczna, to „pieśni Raju, pełne 
miłości i blasku, są franciszkańskie. Bardziej niż w swym dziele 
i jeszcze bardziej niż w swym charakterze jest Dante franciszkań-
ski w pojmowaniu życia”.

Za niezbędną do szczęścia doczesnego i wiecznego Dante uwa-
żał czysto ludzką cnotę sprawiedliwości, obdarzoną przez łaskę nad-
ziemskim charakterem. Podobnie jak św. Franciszek godził antago-
nizm między czasem a wiecznością, a także tym, co ludzkie i tym, 

co boskie. Po franciszkańsku łączył ascezę, jako 
logiczną konsekwencję nadnatury, z intensyw-
ną działalnością w życiu ziemskim. Szczegól-
ne znaczenie miało dlań wyrzeczenie, zwłasz-
cza samego siebie, prowadzące do panowania 
nad sobą oraz do idealnego posiadania umi-
łowanego przedmiotu. Dlatego Beatrycze do-
piero wtedy stała się wizerunkiem poetyckim, 
gdy przestała być córką Portinarego, a Floren-
cja, po wielu nieudanych próbach jej odzyska-
nia, ożyła dla sztuki w Komedii dopiero wów-
czas, gdy przestała być motywem przyziemnej 
tęsknoty. Pierwszym schronieniem dla Dante-
go nie była wówczas ludzka gościnność, lecz 
raczej on sam, nawrócony. Nauka ta, tkwiąca 
w Ewangelii, znajduje się we Franciszkowym 
Hymnie do brata słońca. Dante usłyszał ją, gdy 
jako młody członek Trzeciego Zakonu odwie-
dzał franciszkanów przy florenckim koście-
le Santa Croce. Hymn pochwalny oraz Itine-
rarium św. Bonawentury pozwoliły poecie po-
głębić naukę o wznoszeniu się do Boga, m.in. 
poprzez rezygnację z wielu rzeczy bez pogar-

dzania nimi. Naukę tę pojął zwłaszcza wtedy, gdy przy kościele mi-
norytów w Rawennie, u schyłku życia, stała się jego pociechą w znu-
żeniu. Franciszkański ideał ubóstwa osłodził Dantemu gorzki chleb 
obczyzny, a mistyka Biedaczyny z Asyżu ozdobionego Stygmatami 
prowadziła go przez stopnie oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia 
od zmysłowej do duchowej i nadprzyrodzonej rzeczywistości. Dan-
te uważał Franciszka za świętego najbardziej zbliżonego do boskiego 
wzoru, który dostąpił zaszczytu podobieństwa do Chrystusa na swym 
ciele. Dlatego umieścił go w swym Raju wyżej niż Doktorów Kościoła 
i innych założycieli zakonów, a niżej jedynie od św. Jana Chrzciciela, 
którego Jezus ogłosił „największym” wśród zrodzonych z niewiast.

Wskazane wyżej konteksty uzasadniają eksponowanie popiersia 
Dantego wśród bezcennych pamiątek po zakonnikach i ich dobro-
dziejach. Nieznany rzeźbiarz, czynny prawdopodobnie w XIX w., 
dysponował środkami wyrazu plastycznego, charakterystycznymi 
dla rzeźby neoklasycystycznej. Portret wielkiego poety i myśliciela 
nawiązuje do tradycji ikonograficznej, kształtowanej dorobkiem ar-
tystów takich jak Andrea del Castagno czy Domenico di Micheli-
no. Jego koncepcja wydaje się szczególnie bliska portretowi z około 
1495 r. autorstwa Alessandro di Mariano Filipepi, znanego jako Botti-
celli. Inspiracjom tego wielkiego malarza szkoły florenckiej, włoskie-
go quattrocenta, rzeźbiarz z pewnością zawdzięczał ujęcie dumnej 
twarzy z otwartymi oczami i uniesionymi brwiami. Nie zastosował 
jednak motywu kruczego wystającego nosa oraz zaciśniętych warg, 
charakteryzujących domniemany pierwowzór. Skłonny do idealizo-
wania form, pozostał wierny tendencjom epoki, w której żył.
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