
�

MARZEC–KWIECIEŃ 2010 – Nr 3–4 (200–201); Rok XIX 

Cena: 1,50 złPismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku

ISSN 1232–4930

Fot. Maciej Peszko

Rodzinnego ciepła przy świątecznym stole,
Wiosny w sercu i pogody ducha,

szczęśliwych i spokojnych

Świąt Wielkanocnych
życzą

Mieszkańcom Leżajska
Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku



�

  dzień za dniem

Do grobu 
cadyka

Dzień 7 marca 2010 w kalendarzu 
gregoriańskim był w kalendarzu ży-
dowskim 21 adar roku 5763. Tego 
dnia przypadała rocznica śmierci ca-
dyka Elimelecha, który sporą a przy-
najmniej bardzo ważną część swego ży-
cia spędził w Leżajsku i został pochowa-
ny zgodnie z tradycją ortodoksyjnych 
żydów na leżajskim kirkucie. Było to 223 
lata temu. 

Chasydzi wierzą, że dusza zmarłego 
w rocznicę jego śmierci powraca na zie-
mię, wysłuchuje próśb wiernych, zbiera 
kwitełe z zapisanymi życzeniami i zano-
si je do Boga. Dlatego na rocznicę śmier-
ci cadyka Elimelecha zmierzają do Leżaj-
ska chasydzi z całego świata, najwięcej 
z Izraela i Nowego Jorku. Zwykle przy-
bywa ich około 10 tysięcy. W tym roku 
było podobnie. Z tą różnicą w porówna-
niu z innymi latami, że tym razem przy-
było zdecydowanie więcej kobiet i mło-
dzieży. I byli bardziej otwarci w bezpo-
średnich kontaktach niż dotychczas.

(bwl)
Fot. Barbara Woś-Lisiecka



�

Koleżance
Marcie Zdeb

wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

M A T K I
składają

Dyrektor i Pracownicy
Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku

Wyrazy
szczerego żalu i współczucia

Koleżance
Barbarze Maziarz

z powodu śmierci

M A T K I
składają

Dyrektor i Pracownicy
Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku

Zapisy 
do szkół i przedszkoli 

miejskich
Gimnazjum Miejskie 

im. Władysława Jagiełły w Leżajsku 
informuje,

że w dniach 12–14 kwietnia 2010 r. 
w godz. 8:00–18:00

w sekretariacie szkoły
odbędą się zapisy do klas pierwszych.

Dyrekcja Gimnazjum

*  *  *

Szkoły Podstawowe 
Nr 1, 2 i 3 w Leżajsku informują,

że w dniach 22–24 marca 2010 r. 
w godz. 8:00–18:00

w sekretariatach szkół
odbędą się zapisy do klas pierwszych.

Dyrekcje Szkół

*  *  *

Przedszkola Miejskie Nr 2, 3 i 4 
w Leżajsku informują,

że w dniach 1–31 marca 2010 r. 
w godz. 8:00–16:00

odbędą się zapisy dzieci do przedszkoli
na rok szkolny 2010/2011.

Dyrekcje Przedszkoli

Radnemu 
Rady Miejskiej

w Leżajsku

Zbigniewowi 
Policzkiewiczowi

wyrazy głębokiego 
współczucia

z powodu śmierci

S Y N A
składają

Burmistrz i Rada Miejska
w Leżajsku

W trosce o czyste środowisko
Miejski Zakład Komunalny od wielu lat zbiera między innymi na Targach „Poleko” 

laury jako najlepsza w Polsce firma zajmująca się selektywną zbiórką odpadów i przy-
gotowywaniem ich do recyklingu. W gabinecie prezesa MZK z trudem mieszczą się 
statuetki, puchary, dyplomy gratulacyjne. W minionym roku MZK otrzymało tytuł Li-
dera Sortowni 2009.

Nic więc dziwnego, że zainteresowanie tą 
firmą zwłaszcza w kręgach, w których pro-
blemy ekologii znajdują się na pierwszym 
miejscu, jest duże.

23 marca br. Burmistrzowi Leżajska Tade-
uszowi Trębaczowi złożyły wizytę dyrektor 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
Magdalena Grabowska oraz naczelnik Wy-
działu Ocen Oddziaływania na Środowisko 
Agnieszka Pastuszczak.

Panie zwiedziły Miejską Oczyszczalnię 
oraz Bazę Surowców Wtórnych. Żywo intere-
sowały się stanem i sposobami zagospoda-
rowania stałych odpadów, pozyskiwaniem 
surowców wtórnych oraz przygotowywa-
niem ich do ponownego przetworzenia.

Po obydwu zakładach gości oprowadzał 
w towarzystwie burmistrza prezes MZK 
Stanisław Żołyniak nakreślając jednocze-
śnie aktualną pogarszającą się sytuację na 
rynku skupu surowców wtórnych. Zarów-

no Oczyszczalnia Miejska jak i Baza Surow-
ców Wtórnych mają się czym pochwalić. 
W Oczyszczalni na bazie osadów pozyski-
wanych ze ścieków produkowany jest na-
wóz, cieszący się uznaniem rolników i dział-
kowców. Baza Surowców Wtórnych nale-
ży do „elitarnego” grona odbiorców odpa-
dów segregowanych, które poza „masówką” 
w postaci puszek, szkła, makulatury i plasti-
ków, odbiera też szkodliwe: przetermino-
wane lekarstwa, baterie, żarówki, stare ra-
dia i telewizory z lampami kineskopowymi, 
sprzęt AGD itp.

Zarówno pani dyrektor jak i pani naczel-
nik z uznaniem wyrażały się o przedsięwzię-
ciach leżajskiego MZK służących ochronie 
naszego środowiska – nie tylko przetwarza-
niu osadów ściekowych i selekcjonowaniu 
odpadów, ale też działalności promującej 
działania proekologiczne wśród młodzieży.

(bwl)

Od lewej: kierownik Bazy Surowców Wtórnych MZK Franciszek Andres, burmistrz Leżaj-
ska Tadeusz Trębacz, naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko Agnieszka 
Pastuszczak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Magdalena Grabow-
ska i prezes MZK Stanisław Żołyniak.
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  ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Leżajsku

rozpoczyna realizację projektu pt.

„Program aktywizacji społecznej 
w powiecie leżajskim”

Celem głównym projektu jest uruchomienie 
procesu aktywizacji i wspieranie prawidłowego 
funkcjonowania rodzin zastępczych oraz przy-
gotowanie do procesu usamodzielniania wy-
chowanków z tychże rodzin, poprzez zastoso-
wanie zintegrowanego systemu wsparcia.

Cele szczegółowe to:
−  rozwijanie umiejętności i zwiększenie kom-

petencji społecznych,

−  zwiększenie aktywności społecznej i zawo-
dowej beneficjentów,

−  skuteczna pomoc i wsparcie osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym przez: pra-
cę socjalną, warsztaty psychologiczne i po-
radnictwo indywidualne,

−  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
poprzez podniesienie lub zmianę kwalifika-
cji i kompetencji zawodowych,

−  zwiększenie skuteczności pracy socjalnej 
w powiecie,

−  integrację społeczną osób niepełno-spraw-
nych, rodzin zastępczych i ich wychowan-
ków.

Program adresowany jest do:
   wychowanków rodzin zastępczych
   opiekunów tworzących rodziny zastępcze

W projekcie weźmie udział 8 wychowan-
ków i 12 opiekunów tworzących rodziny za-
stępcze.

Główne działania przewidziane w projekcie:
1.  Trening kompetencji społecznych dla wy-

chowanków rodzin zastępczych.
2.  Indywidualne poradnictwo psychologiczne 

grupy wychowanków rodzin zastępczych.
3.  Trening umiejętności wychowawczych dla 

osób pełniących funkcję rodzin zastęp-
czych.

4.  Indywidualne poradnictwo dla rodzin za-
stępczych.

5.  Kursy zawodowe.
6.  Praca socjalna.
7.  Promocja projektu.

Okres realizacji projektu:
1 luty 2010 r. – 31 grudzień 2010 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Leżajsku

ul. M. Curie-Skłodowskiej 8
tel. (17) 242 40 62

e-mail: plezajsk@rzeszow.uw.gov.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PO KL Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2.
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  wywiad miesiąca
Rozmowa z dyrektorem
Pracowni Projektowej
„Cheferen-Arch”
mgr inż. arch. MAłGoRZATą 
TARKoWSKą

• Jest pani od jakiegoś czasu związana 
z Leżajskiem i jego okolicą nie tylko siedzi-
bą swej Pracowni Projektowej.

• Istotnie. Od wielu lat, mimo iż na stałe 
mieszkam na Śląsku, mam nieustanny kontakt 
z Ziemią Leżajską. Nie pamiętam w tej chwili ile, 
ale na pewno sporo obiektów w tej części Polski 
albo powstało, albo przynajmniej zmieniło swój 
wygląd wskutek działania naszej Pracowni. 

• Dlaczego akurat tę okolicę upodobała 
sobie pani Pracownia?

• Leżajsk jest miastem z wielowiekową historią 
i specyficznym klimatem, o czym wszyscy wiedzą. 
Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że 
na przestrzeni wieków zostało zburzone pierwot-
ne założenie urbanistyczne. Wielonarodowy Le-
żajsk przeżywał niekontrolowane rozbudowy 
w różnych kierunkach i w dodatku w różnych sty-
lach. Po przeanalizowaniu wszelkich dostępnych 
materiałów historycznych, doszłam do wniosku, 
że temu uroczemu miastu należy się uporządko-
wanie zabudowy. Wspaniała w tym względzie 
okazała się pomoc Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków w Rzeszowie, który z ogromnym 
zaangażowaniem konsultował wszelkie moje po-
mysły. Uznałam, że trzeba zacząć od określenia 
specyfiki i charakteru zabudowy.

• Przez ostatnie lata pani Pracownia Pro-
jektowa skupiła się na opracowaniu nowego 
wizerunku Leżajska, który ma nawiązywać 
do historii. Co udało się już zrealizować?

• Muszę przyznać, że nieoceniona okazała się 
postawa burmistrza Leżajska, pana Tadeusza 
Trębacza, któremu bardzo zależało i nadal za-
leży na wydobyciu piękna tego miasta. To jego 
pomysłem było zlecenie naszej Pracowni „Chefe-
ren-Arch” opracowania dokumentacji technicz-
nej usytuowania Centrum Informacji Turystycz-
nej w zabytkowej wieży farnej stojącej obok ra-
tusza oraz zmiany konstrukcji dachu z adapta-
cją strychu na cele administracyjne oficyn Urzę-
du Miejskiego. Od trzech lat w zaadaptowanym 
wnętrzu wieży farnej mieści się z powodzeniem 
Centrum Informacji Turystycznej i Pracowania 
Dokumentacji Dziejów Miasta. A ostatnio tak-
że i redakcja „Biuletynu Miejskiego” upodobała 
sobie to miejsce.

• To prawda, bo we wnętrzu tej wieży wy-
czuwa się jakąś specyficzną atmosferę ma-
jestatu minionych wieków. Te milczące mury 
pobudzają wyobraźnię i uczą człowieka po-
kory wobec wszelkich powierzonych mu za-
dań. Architekt, który ma działać w takim 
pradawnym mieście ma chyba trochę więk-
szy orzech do zgryzienia niż urbanista w no-
woczesnej aglomeracji, gdzie dokłada się 
kolejny szklano-metalowy wieżowiec.

• Każdy to wie, że dużo łatwiej układa się puz-
zle z kawałków pochodzących z tej samej matry-
cy. Ułożyć całość z cząsteczek mniejszych i więk-
szych, cieńszych i grubszych, szarych i koloro-
wych graniczy nieraz niemal z cudem. 

• To porównanie kojarzy się ze specyfi-
ką pracy architekta w takim mieście, jak Le-
żajsk? 

• Zdecydowanie tak, bo widać tu zlepek róż-
nych stylów i kultur.

• I także epok. Proszę zauważyć, jak w sty-
lowe kamieniczki z przełomu dziewiętnaste-
go i dwudziestego wieku wokół Rynku wpi-
sują się budowle z okresu lat pięćdziesiątych 
minionego stulecia. Ten dysonans na pewno 
powinien ulec złagodzeniu. 

• Zgadzam się z tym. Myślę, że parę architek-
tonicznych rozwiązań dałoby wrażenie estetycz-

nej spójności. Czas pokaże, co będzie można 
zrobić. Ostatnio zrealizowana została nadbudo-
wa oficyny Urzędu Miejskiego – drugiego piętra 
tej części budynku, gdzie na parterze mieści się 
Urząd Stanu Cywilnego. Mam nadzieję, że kore-
sponduje z całością. Tworzenie czegokolwiek, co 
dotyka kilkuwiekowego budynku, na przykład 
magistratu, jest poważnym wyzwaniem. 

• Czego nowego możemy się jeszcze w Le-
żajsku po pani Pracowni spodziewać?

• Niewykluczone, że jeszcze w tym roku roz-
pocznie się modernizacja i rozbudowa Miejskie-
go Domu Kultury w Leżajsku. Opracowaliśmy 
dokumentację techniczną i jeśli tylko pojawi się 
światełko w finansowym tunelu, przestaniemy 
czekać, weźmiemy się ochoczo do roboty.

• Co nowego zaskoczy mieszkańców Le-
żajska?

• Tego nie zdradzę. Bo nie byłoby niespo-
dzianki. Ale jak tylko rozpocznie się realizacja 
tego zadania, opowiem o szczegółach.

• Co mogłaby pani poradzić inwestorom, 
którzy chcą szybko wybudować obiekt han-
dlowy, usługowy lub gastronomiczny?

•  Tacy inwestorzy powinni być przede 
wszystkim traktowani w urzędach prioryte-
towo, ponieważ to oni tworzą nowe miejsca 
pracy i z ich działalności będą wpływać podat-
ki. Ale też każdy, kto chce budować, musi wie-
dzieć, że inwestycja ma być zgodna z założe-
niami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Wizje według Cheferen
• Pani, jako architekt, tworzy wizje, ale 

musi być jeszcze ktoś, kto będzie chciał te 
wizje realizować. Takiego kogoś nazywa się 
inwestorem. Czy inwestorów, którzy mają 
lub starają się mieć swój wkład w tworze-
nie lepszego wizerunku naszego miasta 
jest wielu?

• Wielkie zasługi w zakresie poprawiania es-
tetyki miasta ma w Leżajsku PSS „Społem”.

• Naprawdę? Sklepy „Społem” mają swo-
isty styl i niekoniecznie dobrze wkompono-
wują się w architekturę zabytkowego mia-
sta. 

• A jednak! To właśnie PSS „Społem” w Leżaj-
sku zleciła nam opracowanie nowej zabudowy 
pierzei na placu Targowym! I jak tam teraz jest?! 
Zlikwidowaliśmy istniejące parterowe obiekty, 
które zresztą były w bardzo złym stanie tech-
nicznym i zaprojektowaliśmy trzypiętrowe, sty-
lowe kamieniczki. Przy okazji zasłaniają one tzw. 
„drugi plan” czyli dziedzińce prywatnych kamie-
nic, latami nie remontowanych i, niestety, stra-
szących swoim wyglądem. W nowych obiektach 
działa już bank oraz sklep odzieżowy.

• Komu jeszcze zależało na dobrym wize-
runku Leżajska?

• U zbiegu ulic Mickiewicza i Rynku właści-
cielka sklepu „Paula” zwróciła się do nas o wyko-
nanie projektu zmiany konstrukcji dachu i stwo-
rzenia mieszkania dwupoziomowego, co zosta-
ło zrealizowane. Przy ulicy św. Jana z Dukli nasi 
inwestorzy zrealizowali trzy pawilony handlo-
wo-usługowe. Dla Zespołu Szkół Technicznych, 
jeszcze za życia nieodżałowanej pamięci pana 
dyrektora Mieczysława Sroki, człowieka tryska-
jącego pomysłami, zaprojektowaliśmy zmianę 
konstrukcji dachu nad halą warsztatową i roz-
budowę kuchnię. Oba te zamierzenia zostały 
zrealizowane. W Leżajsku powstało sporo bu-
dynków jednorodzinnych naszego autorstwa. 
Udało nam się też wiele budynków jednoro-
dzinnych rozbudować, zmieniając na korzyść 
ich charakter. 

• A jeżeli gmina nie ma planu na konkret-
ny teren?

• Wówczas musi być ona zgodna z decyzją 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania te-
renu, w której zawarte są wytyczne dla projek-
tanta, związane z gabarytami projektowanego 
obiektu, jego wysokością a przede wszystkim 
funkcją. Projektant powinien otrzymać aktualną 
mapę terenu i warunki techniczne przyłączenia 
do sieci energetycznej, gazowej i wodno-kana-
lizacyjnej. Projektant opracowuje w czterech eg-
zemplarzach dokumentację architektoniczno-bu-
dowlaną obiektu i wraz z projektem zagospoda-
rowania terenu oraz wnioskiem o wydanie decy-
zji o pozwoleniu na budowę składa się w Wydzia-
le Architektury Starostwa Powiatowego.

•  Dla niewtajemniczonych procedury 
związane prowadzące do uzyskania pozwo-
lenia na budowę wydają się horrorem; koja-
rzą się z „tonami” zaświadczeń i czasem wy-
dłużającym się w nieskończoność. Czy na-
prawdę to musi tak długo trwać?

• Prawo Budowlane i Kodeks Postępowa-
nia Administracyjnego obligują urzędników do 
przestrzegania terminów procedur administra-
cyjnych. Uzyskanie pozwolenia na budowę ma 
się zamknąć do 65 dni w sprawach szczególnie 
trudnych (np. postępowanie spadkowe, poszu-
kiwanie spadkobierców za granicą itp.), a dla 
pozostałych do 30 dni. Od 2003 roku noweliza-
cja Prawa Budowlanego powoduje, że za pro-
jekt odpowiedzialny jest projektant. Urzędnik, 
wydający pozwolenia na budowę, nie może już 
ingerować w przedstawiony projekt. Procedu-
ry zostały uproszczone. Jak widać, nie taki dia-
beł straszny, jak go malują. Wszystko załatwia 
się szybko i sprawnie, jeżeli obie strony – urzęd-
nik i inwestor są nastawieni życzliwie. 

• I tego sobie nawzajem życzmy. Dzięku-
ję za rozmowę. 

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka
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  gospodarka

Piotr Urban, zastępca burmistrza Leżajska, który nadzoruje realizację 
wszystkich zadań związanych z rozwojem infrastruktury w mieście, mówi 
o zaplanowanych i ujętych w budżecie Leżajska inwestycjach na rok 2010.

Dnia 16 grudnia 2009 roku Rada Miejska 
uchwaliła budżet na 2010 rok. Tym samym 
wszystko to, co zostało w nim zapropono-
wane, podlega wykonaniu. Jest to wykaz kil-
kunastu inwestycji i remontów, które będą 
zrealizowane w tym roku.

Na początek chciałbym jednak powie-
dzieć o konsekwencjach zimy, która choć 
z wielkim trudem na szczęście nas opusz-
cza. Nie przewidzieliśmy, zresztą nie tylko 
my, że będzie aż tak sroga i wprowadzi spo-
ro zamieszania zarówno w kalendarzu inwe-
stycyjnym, jak i w kasie. Muszę przyznać, że 
ta ostatnia zima dała się szczególnie ostro 
we znaki budowlańcom.

Dwie najważniejsze inwestycje w naszym 
mieście, jakie rozpoczęliśmy w minionym 

roku kalendarzowym, zostały z powodu 
złych warunków atmosferycznych wstrzy-
mane.

Wielofunkcyjne boisko przy Szkole 
Podstawowej nr 1 miało być oddane do 
użytku w 2009 roku. Nie zostało zrealizo-
wane, ponieważ nikt nie chciał podjąć ry-
zykownej decyzji, by w warunkach minuso-
wych temperatur kłaść nawierzchnię poli-
uretanową, którą z całą pewnością trzeba by 
było później ściągać i kłaść następną!

Zatrzymana została okresowo też budo-
wa hali sportowej przy Szkole Podstawo-
wej nr 2. Na przełomie stycznia i lutego z ra-
cji obfitych opadów śniegu i bardzo niskich 
temperatur taką decyzję podjął wykonawca 
tej inwestycji – „Integral” Rzeszów. Nastąpi-
ło to w momencie, kiedy kontynuowanie ro-
bót budowlanych stało się niemożliwe. Nie 
ukrywam, że przydało się pewne wyprze-
dzenie budowlane, jakie pojawiło się jesie-
nią ubiegłego roku. To przyspieszenie prac 
przez wykonawcę przydało się jak znalazł. 
Dzięki temu mogę powiedzieć, że na dzień 
dzisiejszy nie ma opóźnień. To ważne, bo in-
westycja dofinansowywana przez Unie Eu-
ropejską musi być zakończona i rozliczona 
w terminie określonym w umowie. W prze-
ciwnym wypadku konsekwencje mogą być 
bardzo bolesne.

Konstruując budżet na 2010 rok, nie prze-
widzieliśmy, że dotknie nas aż tak ostra i dłu-
gotrwała zima. „Akcja zima” – odśnieżanie, 
zwalczanie gołoledzi – pochłonęła koszty 
znacznie większe niż zaplanowane w bu-
dżecie. Dotknęło to większość samorządów 
w Polsce. Wyciągamy z tej lekcji wnioski – 

jednak trzeba być przygotowanym na eks-
tremalne warunki.

Przebłyski wiosny, roztopy ujawniły kolej-
ny problem – przełomy, dziury w drogach.

Bardzo niskie temperatury: minus 25–30 
stopni stały się przyczyną powstania poważ-
nych szkód w infrastrukturze drogowej. Fakt, 
że jako Leżajsk nie jesteśmy w kraju osamot-
nieni, jest marną pociechą. Stan większości 
dróg w Polsce pozostawia po zimie wiele do 
życzenia.

Skoro tylko przyjdą dodatnie temperatu-
ry, przystąpimy do remontów ulic w naszym 
mieście. Właściwie już zaczęliśmy remonty 
cząstkowe. Wykonuje je Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku. Myślę, 
że najdalej na początku maja remonty dróg 
ruszą pełną parą.

Najbardziej doskwiera nam w Leżajsku 
stan techniczny drogi krajowej, jaką jest uli-
ca Mickiewicza. Jesteśmy w tej kwestii w sta-
łym kontakcie z jej zarządcą, czyli General-
ną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Na-
wierzchnia w kilku odcinkach została sfre-
zowana, ponieważ porobiły się na niej gar-
by i dziury. Według informacji, jakie otrzy-
małem od Jerzego Lechwackiego, dyrektora 
Rejonu Dróg GDDKiA w Żurawicy, taki stan 
pozostanie do mniej więcej końca kwietnia 
(wszystko zależy od aury), czyli do momen-
tu, kiedy będą mogły rozpocząć pracę wy-
twórnie mas bitumicznych. Wówczas w miej-
sce sfrezowanego asfaltu zostanie położona 
nowa nawierzchnia.

Wracając do inwestycji ujętych w budże-
cie na 2010 rok, będziemy kontynuować 
zadania, które zostały rozpoczęte zostały 
w roku poprzednim.

• Jednym z najważniejszych jest budowa 
drogi łączącej ulicę Podolszyny z ulicą Sie-
dlanka. Jest to zadanie dofinansowane ze 
środków unijnych. Musi być realizowane 
zgodnie za harmonogramem – termin za-
kończenia prac upływa 18 czerwca br. To 
oznacza, że do tego dnia musi być dokona-
ny odbiór techniczny. W skład tego zadania 
inwestycyjnego wchodzi przebudowa ulicy 
Borki i ulicy Polnej, co praktycznie zostało 
już wykonane. Pozostaje jeszcze położenie 
ostatniej, ścieralnej warstwy asfaltu. Nato-
miast budowę odcinka łączącego ulicę Po-
dolszyny z Siedlanką będziemy kontynu-
ować. Planujemy też wybudować odcinek 
kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Zielo-
nej i Łąkowej. Jest to forma przygotowania 

do budowy w przyszłości kompleksu dróg: 
Słoneczna, Zielona, Łąkowa.

• Kontynuować będziemy przebudowę 
ulicy Podzwierzyniec i układanie chodnika.

• Również będziemy kończyć przebudo-
wę ulicy Zmuliska. Tam zima też zatrzymała 
wszelkie prace, więc chodnik jest tylko miej-
scami. Ale dopóki mróz z gruntu nie wyjdzie, 
nic nie da się zrobić. Zaplanowane jest do-
kończenie budowy chodnika, jak również 
położenie nawierzchni bitumicznej na całej 
długości ulicy Zmuliska. Tym samym ciąg 
pieszy z miasta ulicą Burmistrzów Zawil-
skich, Zmuliska, w kierunku ulicy kpt. Kuczka 
i Lip – jest tym, do czego zmierzamy. Chce-
my, żeby te chodniki się połączyły.

• Na ten rok mamy przewidziane dwie naj-
ważniejsze inwestycje. Jedna to kontynuacja 
rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w po-
staci budowy hali sportowej – przez najgor-
sze zimowe miesiące prace były zatrzyma-
ne, ale już rozpoczęły się od nowa. W sumie 
wszystko idzie zgodnie z harmonogramem; 
ta budowa też ma dofinansowanie z Unii Eu-
ropejskiej. Zakończenie tej inwestycji prze-
widziano na rok 2011.

• Drugim bardzo ważnym i dużym zada-
niem jest budowa drogi łączącej ulicę Jagieł-
ły z obwodnicą miasta Leżajska. Na pierwszy 
etap obwodnicy – o czym wielokrotnie już 
mówiliśmy – Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad ma pozwolenie na bu-
dowę. W tej chwili są definiowane źródła fi-
nansowania tego etapu. My ze swojej stro-
ny – jako miasto – też mamy pozwolenie na 
budowę łącznika i zaplanowaną w budże-
cie część pieniędzy na realizację tej inwesty-
cji. Poszukujemy dodatkowych źródeł dofi-
nansowania, ale przede wszystkim czeka-
my na decyzję GDDKiA. Zależy nam na tym, 
żeby w tym samym czasie ogłoszone zosta-
ły przetargi Generalnej Dyrekcji na budowę 
pierwszego odcinka obwodnicy oraz miasta 
Leżajska – na budowę drogi łączącej je z tym 
odcinkiem obwodnicy. Rzecz w tym, by re-
alizacja tych dwóch inwestycji przebiegała 
równocześnie.

Cały czas trzymamy rękę na pulsie, jeste-
śmy w bieżącym kontakcie z Generalną Dy-
rekcją, żeby nie przeoczyć żadnego termi-
nu. Tak jak powiedział minister infrastruktu-
ry Cezary Grabarczyk podczas pobytu w Le-
żajsku, kiedy zostanie podjęta decyzja o fi-
nansowaniu, to Generalna przestąpi do pro-
cedur przetargowych i my – jako miasto – 
również.

Wcześniej zostało zawarte trójstronne po-
rozumienie między GDDKiA, Marszałkiem 
Województwa Podkarpackiego i miastem 
Leżajsk o wspólnej realizacji tego łącznika. 
Nie ukrywam, że bardzo liczymy na realiza-
cję tego porozumienia. W lutym tego roku 
złożyliśmy wniosek do pana marszałka o do-
tację ze środków unijnych na drogi gminne. 
Jesteśmy dobrej myśli i czekamy na rozstrzy-
gnięcie komisji kwalifikacyjnej.

•  Nadal  oczekujemy  również  decyzji 
w sprawie innego złożonego w Urzędzie 
Marszałkowskim wniosku a dotyczącego 
rozbudowy i modernizacji Miejskiego Domu 
Kultury. Jeśli tylko środki zostaną nam przy-
znane, przystąpimy do realizacji tej inwesty-
cji. Jesteśmy przygotowani pod względem 
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organizacyjnym do ogłoszenia przetargu na 
wyłonienie wykonawcy. O konieczności mo-
dernizacji tej placówki nie ma co dyskuto-
wać, ponieważ nakazują ją przede wszyst-
kim względy bezpieczeństwa.

• Dosyć dużym zadaniem jest remont 
ulic: Boronia, Hutniczej i Fabrycznej.Te trzy 
ulice łączą drogę krajową 77 z drogą woje-
wódzką Naklik–Leżajsk–Szklary. W przyszło-
ści dochodzić będą one do obwodnicy mia-
sta Leżajska w rejonie przejazdu kolejowe-
go w Lesie Klasztornym. Zależy nam na tym, 
aby ruch towarowy z całej dzielnicy przemy-
słowej miasta był kierowany na obwodnicę 
i omijał centrum. W ramach projektu prze-
budowy mamy zamiar nie tylko zmoder-
nizować jezdnie, wybudować chodniki ale 
też lepiej wyprofilować skrzyżowania, aby 
samochodom i pieszym łatwiej było się po-
ruszać.

Pozytywną stroną tego całego przedsię-
wzięcia jest to, że wystąpiliśmy do Wojewo-
dy Podkarpackiego o dofinansowanie tego 
zadania z Krajowego Funduszu Drogowego 
(tzw. schetynówki) i zostało nam ono przy-
znane. Wartość remontu i modernizacji tych 
dróg jest wyceniona wstępnie na około 750 
tysięcy złotych. Ta inwestycja finansowana 
będzie więc w połowie przez budżet mia-
sta i w połowie przez Skarb Państwa. Ma być 
rozpoczęta, zakończona i rozliczona w tym 
roku. Ogłosiliśmy już przetarg na wyłonie-
nie wykonawcy.

• Mamy też na ten rok zaplanowanych 
wiele mniejszych inwestycji.

Jedną z nich jest budowa parkingu przy 
ulicy Warszawskiej. W tej chwili trwają prace 
nad zakończeniem opracowania dokumen-
tacji, jak tylko to nastąpi, wystąpimy o po-
zwolenie na budowę. Będzie to zadanie re-
alizowane etapami.

Mamy zamiar wykonać chodniki przy ulicy 
Klasztornej i Matejki oraz rozpocząć budowę 
chodnika przy ulicy Reymonta. W budżecie 
przewidzieliśmy też pewne środki na prze-
budowę ulicy Franciszkańskiej. W tej chwi-
li finalizowana jest dokumentacja. Roboty 
trzeba będzie rozpocząć od budowy kana-
lizacji deszczowej. Planujemy wybudować 
odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sa-
nitarnej na osiedlu przy ulicy Konopnickiej, 
zamontować fragment oświetlenia przy uli-
cy Opalińskiego.

W fazie projektowej znajduje się budowa 
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w uli-
cy Kąty. Projekt jest na ukończeniu. Nasze 
działania w tym rejonie są trochę ograniczo-
ne z tego względu, że trwają prace projek-
towe przy drugim etapie obwodnicy miasta 
Leżajska, która wraz z drogami serwisowymi 
ma przebiegać w pobliżu tej ulicy. Czekamy 
na projekt obwodnicy. Dokumentacja ob-
wodnicy z oczywistych względów ma prio-
rytet. Ma ona być gotowa w sierpniu tego 
roku. Wtedy w okolicy ulicy Kąty przystąpi-
my do kompleksowych działań.

Na te wszystkie zadania remontowe i in-
westycyjne roku 2010 przeznaczamy kwo-
tę 7599 tysięcy złotych. W historii budże-
tów naszego miasta jest to bardzo dużo. 
Zazwyczaj na rozwój infrastruktury miej-
skiej inwestycje mieliśmy do dyspozycji 
około dwóch i pół, trzech milionów zło-
tych rocznie. Ten rok zapowiada się więc 
pod względem inwestycyjnym wyjątkowo 
interesująco.

Wizyta wojewody 
w Leżajsku

Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta 3 marca br. przebywał w Leżaj-
sku. W Urzędzie Miejskim spotkał się z przedstawicielami samorządu – prze-
wodniczącym Rady Miejskiej Wojciechem Tokarzem, burmistrzem Tadeuszem 
Trębaczem oraz zastępca burmistrza Piotrem Urbanem.

Była to wizyta robocza.
Wojewoda zainteresowany był aktualny-

mi problemami miasta, a zwłaszcza stanem 
przygotowań do rozpoczęcia budowy ob-
wodnicy Leżajska oraz perspektywami roz-
woju przemysłu w naszym mieście.

- Zapoznaliśmy pana wojewodę z progra-
mem najważniejszych inwestycji zaplanowa-
nych w wyjątkowym, bo prawie trzykrotnie 
większym niż zwykle budżecie inwestycyjnym 
naszego miasta na ten rok – powiedział nam 
zastępca burmistrza Piotr Urban. – Podzię-
kowaliśmy za sprawne przeprowadzenie po-
stępowania administracyjnego zmierzające-
go do wydania decyzji pozwolenia na budowę 
pierwszego etapu obwodnicy. Pan wojewoda 
działania miasta w tym zakresie przyjął za za-

dowalające i docenił wzajemną współpracę. 
Rozmawialiśmy o budowie obwodnicy, poin-
formowaliśmy pana wojewodę, że w zakresie 
budowy łącznika do obwodnicy jako miasto 
jesteśmy przygotowani.

Wojewoda Podkarpacki żywo interesował 
się też kondycją zakładów pracy na terenie 
miasta Leżajska. Obecny na spotkaniu dy-
rektor Browaru w Leżajsku Krzysztof Żyrek 
przedstawił problemy kierowanego przez 
siebie zakładu, zarówno te, które wiążą się 
z restrukturyzacją, jak i wynikające z bieżą-
cego funkcjonowania fabryki. Opowiedział 
o planach i zamierzeniach inwestycyjnych, 
wskazywał też na zagadnienia, jakie ograni-
czają możliwości rozwojowe Browaru.

(pu)

Od lewej: Wojciech Tokarz, Piotr Urban, Krzysztof Żyrek, Tadeusz Trębacz i Mirosław Karapyta.
Fot. Janusz Berestka

Wesołego Alleluja!
Mieszkańcom Leżajska i Ziemi Leżajskiej

z tej szczególnej okazji, jaką są Święta Wielkanocne,
pragnę złożyć życzenia zdrowia, pogody ducha

i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego
oraz wszelkiej pomyślności.

Poseł na Sejm RP
Zbigniew Rynasiewicz
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  kartki z kalendarza

Minął rok
Styczeń

• 11 stycznia przez całą niedzielę „gra-
ła” w Leżajsku Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy. Był to już 17 finał. 130 wolon-
tariuszy – uczniów leżajskich szkół – zebrało 
49 449 zł 99 gr. To największa kwota w histo-
rii. Młodzież wykazała się dużą skuteczno-
ścią w kwestowaniu, a mieszkańcy Leżajska 
– niezwykłą hojnością.

• 17 stycznia otwarto w Leżajsku niepu-
bliczną Stację Dializ – Sztuczna Nerka. Wła-
ścicielem jest Centrum Medyczne „Medyk” 
z Rzeszowa.

• 19 stycznia zmarł Wiesław Feter, wielo-
letni kierownik Warsztatów Szkolnych Ze-
społu Szkół Technicznych w Leżajsku i rad-
ny Rady Miejskiej.

• 21 stycznia Wojewoda Podkarpacki wy-
dał decyzję o ustaleniu lokalizacji I etapu 
budowy obwodnicy miasta Leżajska.

• 27 stycznia Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad podpisała umowę 
z Biurem Projektowym „Klotoida” w Krako-
wie na przygotowanie kompletnej doku-
mentacji projektowej II etapu obwodnicy 
miasta Leżajska wraz z wnioskiem o zezwo-
lenie na realizację inwestycji.

• 28 stycznia odbyła się XXIV sesja Rady 
Miejskiej w Leżajsku.

• 30 stycznia na XXIX Wojewódzkim Kon-
kursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzie-
ży w Rzeszowie Chór „Cantiamo” z Gimna-
zjum Miejskiego w Leżajsku pod dyrekcją 
Barbary Kuczek po raz dziesiąty zajął w swo-
jej kategorii I miejsce. Równocześnie drugi 
chór prowadzony przez B. Kuczek „Belcanto” 
z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku zajął II 
miejsce – pierwszego nie przyznano.

Luty
• 19 lutego w Restauracji „U Braci Zyg-

muntów” odbyła się inauguracja obchodów 
35-lecia Domu Kultury w Leżajsku. Podczas 
uroczystości wręczono 4 statuetki Mecenasa 
Kultury za rok 2008. Otrzymali je: BMF Pol-
ska – Sponsora Kultury, wicemarszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego Jan Burek – Pa-
tron Kultury, Mattheus Dietvorst, ówcze-
sny dyrektor Browaru w Leżajsku – Promo-
tor Kultury, firma Philip Morris Polska SA – 
Sponsor Imprezy.

• 21 lutego Towarzystwo Miłośników Zie-
mi Leżajskiej zaprosiło mieszkańców Leżaj-
ska na zimową wędrówkę po historycznych 
zakątkach miasta oraz ścieżce edukacyjno-
przyrodniczej.

• 25 lutego nastąpiła zmiana na stanowi-
sku Komendanta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej. Został nim mł. bryg. 
mgr inż. Bogdan Kołcz. Poprzedni komen-
dant bryg. mgr inż. Józef Golec po ponad 30 
latach służby przeszedł na emeryturę.

Marzec
• 3 marca na XXV sesji Rady Miejskiej 

w Leżajsku po zapoznaniu się ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu za rok 

2008 radni udzielili burmistrzowi absolu-
torium.

• 12 marca odbyło się Walne Zebranie 
Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Leżajskiej. Prezes Zarządu Leszek Sarzyński 
przedstawił sprawozdanie z rocznej dzia-
łalności. Szczególnie zasłużonym osobom 
dla TMZL przyznając im tytuł „Honorowego 
Członka Towarzystwa”.

Kwiecień
• 7 kwietnia uczniowie 64 szkół z Podkar-

pacia odbierali w Rzeszowie podczas gali 
w Teatrze im. W. Siemaszkowej „Świadectwa 
dojrzałości społecznej” za wyniki uczestnic-
twa w programie popularyzującym krwio-
dawstwo wśród młodzieży. Uczniowie Ze-
społu Szkół Technicznych w Leżajsku ode-
brali 184 świadectw, zajmując I miejsce 
w województwie. Wcześniej w Ogólnopol-
skim Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie” za-
jęli II miejsce w Polsce za największą ilość 
pozyskanej krwi.

• 24 kwietnia reaktywowano w Leżajsku 
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK. Pre-
zesem Zarządu została Ewa Trojan.

• 28 kwietnia w MCK wręczono nagrody 
laureatom konkursu „Ziemia Leżajska i jej 
mieszkańcy”, który ogłoszony został przez 
Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta.

Maj
• 17 maja w Okręgu Wyborczym nr 5 

w Leżajsku – w związku ze śmiercią radnego 
i przewodniczącego RM Mieczysława Sroki 
– odbyły się wybory uzupełniający. Nowym 
radnym został Bogusław Kulpa.

• 28 maja w 66 rocznicę pacyfikacji Lezaj-
ska przez wojska hitlerowskie dla upamięt-
nienia tego tragicznego dnia roku 1943 po 
koncelebrowanej mszy św. w kościele far-
nym przedstawiciele samorządów, ducho-
wieństwa, kombatantów, harcerzy, przed-
stawicieli zakładów pracy, instytucji, szkół, 
mieszkańcy Leżajska oddali hołd pomor-
dowanym bohaterom przed pomnikiem 
w miejscu ich kaźni. Złożono wieńce, zapa-
lono znicze.

• Od 29 – 31 maja trwały Dni Leżajska. 
Mimo paskudnej pogody były udane. Było 
mnóstwo atrakcji, miedzy innymi taniec 
z ogniem, a gwiazdami finałowego wieczo-
ru były znane zespoły „Wańka Wstańka” i „Bo-
ney M.”

• 30 maja TMZL zorganizowało rajd rowe-
rowy „Szlakami walk niepodległościowych” 
w powiecie leżajskim.

Czerwiec
• 1 czerwca minister infrastruktury Ceza-

ry Grabarczyk złożył wizytę burmistrzowi Le-
żajska Tadeuszowi Trębaczowi. Towarzyszyli 
mu posłowie na Sejm RP Zbigniew Rynasie-
wicz i Jan Tomaka oraz wicewojewoda Mał-
gorzata Chomycz i dyrektor rzeszowskiego 
oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad Wiesław Kaczor. Tematem 

spotkania było zaawansowanie przygoto-
wań do budowy obwodnicy.

• 5 czerwca odbyła się XXVII sesja Rady 
Miejskiej w Leżajsku. Nowy radny Bogusław 
Kulpa złożył uroczyste przyrzeczenie. Prze-
wodniczącym Rady Miejskiej został wybra-
ny Wojciech Tokarz.

• 15 czerwca zainaugurowany został XVIII 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organo-
wej i Kameralnej w Leżajsku. Koncert – tra-
dycyjnie odbył się w Bazylice oo. Bernardy-
nów. Na wspaniałych i słynnych w świecie 
organach grał Piotr Piątek. W części kame-
ralnej wystąpili artyści z „Piwnicy pod Bara-
nami”.

• 15 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 
odbyła się uroczystość wręczenia nagród 
uczniom leżajskich szkół podstawowych 
i gimnazjum, którzy zostali laureatami kon-
kursów przedmiotowych organizowanych 
pod egidą Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 
Tego dnia wręczono też prestiżową nagro-
dę ustanowioną przez burmistrza Leżajska 
Tadeusza Trębacza dla najlepszego ucznia. 
Tym razem statuetkę, czek na 2000 złotych 
i tytuł „Talent Roku” otrzymał Marcin Zagaja, 
uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku.

• 17 czerwca Wiesław Cisek, naczelnik 
Urzędu Skarbowego w Leżajsku odebrał 
wyróżnienie w konkursie „Życzliwy Urząd 
Skarbowy”.

• 24 czerwca odbyła się XXVIII sesja Rady 
Miejskiej. Wiceprzewodniczącym RM zo-
stał Marek Karakuła, przewodniczącym Ko-
misji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 
został Krzysztof Urbański, a nowym człon-
kiem Komisji Gospodarki i Budżetu – Bogu-
sław Kulpa.

• 24 czerwca przed sesją Rady Miejskiej 
radni i burmistrz uroczyście pożegnali dy-
rektora Browaru w Lezajsku Mattheusa Die-
tvorsta, któremu koncern „Heineken” wyzna-
czył funkcję dyrektora browaru w Rosji.

Lipiec
• 16 lipca w Muzeum Ziemi Leżajskiej od-

było się spotkanie promujące wydanie trze-
ciego „Almanachu Leżajskiego”. Tego wie-
czoru uczestnicy spotkania, chcąc uczcić 
pamięć Polaków poległych na frontach II 
wojny światowej, złożyli pod Ścianą Pamię-
ci urnę z ziemią spod Monte Casino, a płk 
Zdzisław Sawicki, który w latach 1993–2000 
był kustoszem Muzeum Katyńskiego – od-
działu Muzeum Wojska Polskiego w War-
szawie, przekazał medal zawierający grud-
kę ziemi katyńskiej pobraną z mogił zamor-
dowanych w 1940 roku przez NKWD pol-
skich oficerów.

• 20 lipca odbyła się XXIX sesja Rady Miej-
skiej w Leżajsku.

• 21 lipca w leżajskim Browarze nastąpi-
ła „zmiana warty”. Mattheus Dietvorst prze-
kazał swe obowiązki nowemu dyrektorowi 
Browaru w Leżajsku Krzysztofowi Żyrkowi, 
który do tego momentu był szefem produk-
cji w Browarze „Warka”.

• W dniach 23–26 lipca Zespół „Leliwa” 
uczestniczył Międzynarodowych Spotka-
niach Grup Folklorystycznych w Pradze. 
Zrobił furorę zwłaszcza tańcami na ulicach 
Pragi i porywaniem w tany rozbawionych 
prażan.

• 24 lipca burmistrz Leżajska Tadeusz Trę-
bacz podczas obchodów Święta Policji prze-
kazał Komendzie Powiatowej Policji w Leżaj-
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sku kamerę cyfrową dla celów monitoringu 
miasta.

Sierpień
• 5 sierpnia we wczesnych godzinach po-

południowych przez Leżajsk przemknęli ko-
larze. To już po raz czwarty w 66-letniej hi-
storii wyścigu „Tour de Pologne”.

• W dniach 6–9 sierpnia zespół „Ziemia Le-
żajska” uczestniczył w międzynarodowym 
festiwalu folklorystycznym „Floarede Bara-
gan” w Rumunii.

• 7 sierpnia Rada Nadzorcza ZPOW „Hor-
tino” Sp. z o. o. powołała na stanowisko pre-
zesa Zarządu dotychczasowego wicepreze-
sa Stanisława Augustyna.

• 17 sierpnia zakończył się XVIII Między-
narodowy Festiwal Muzyki Organowej i Ka-
meralnej w Leżajsku. Koncert – tradycyjnie 
odbył się w Bazylice oo. Bernardynów. Z re-
citalem organowym wystąpił Józef Serafin, 
dyrektor artystyczny festiwalu. W części ka-
meralnej artyści operowi zaprezentowali 
koncert arii i pieśni „Wielkie dzieła wielkich 
mistrzów”.

• 27 sierpnia odbyła się XXX sesja Rady 
Miejskiej w Leżajsku.

Wrzesień
• 1 września Szkoła Podstawowa nr 2 

w Leżajsku obchodziła jubileusz 50-lecia 
istnienia.

• 8 września, w święto narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny do leżajskiej Bazyli-
ki – tradycyjnie – pielgrzymowali przedsta-
wiciele służb mundurowych: żołnierze, po-
licjanci, strażacy, celnicy, strażnicy zakładów 
penitencjarnych, Straż Graniczna, Miejska 
i Sejmu RP. Koncelebrowanej mszy św. prze-
wodniczył emerytowany Metropolita Lwow-
ski Mieczysław kardynał Jaworski.

• 27 września w MDK odbyło się VII Spo-
tkanie Trzech Kultur. Wystąpiły renomowane 
zespoły prezentujące kulturę polską, ukra-
ińską i żydowską. Otwarto też wystawę ar-
chiwaliów „Jeden świat – trzy kultury”, która 
cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Październik
• 3 października leżajski fotografik Wa-

cław Padowski na XII Międzynarodowym 
Niekonwencjonalnym Konkursie Fotogra-
ficznym „Foto Odlot” za pracę „Szukam ży-
cia” zdobył bezapelacyjnie I nagrodę. Jury 
obejrzało i oceniło 893 zdjęcia 217 fotogra-
fików z 35 krajów.

• W dniach od 9–11 października odbył 
się XI Międzynarodowy Festiwal Łowiecki. 
Mimo bardzo niesprzyjającej aury impreza 
została przez uczestników zaliczona do uda-
nych, bo „dla myśliwych nie ma złej pogody”. 
Królem polowania został początkujący my-
śliwy z koła „Ryś” Łańcut Wojciech Uchman, 
który w tym dniu oficjalnie przystąpił do 
myśliwskiej braci. Grand Prix wywalczył ze-
spół Sygnalistów Myśliwskich Koła Łowiec-
kiego „Kuropatwa” z Żołyni. Goście z zagrani-
cy uplasowali się tuż za zwycięzcami.

• W dniach 10–18 października w Igrzy-
skach Olimpijskich Masters w Sydney star-
tował przedstawiciel Leżajska, wielokrot-
ny mistrz i rekordzista, długodystansowiec 
Ryszard Dryps. Ze stolicy Australii wrócił ze 
srebrnym medalem za bieg na dystansie 
800 metrów.

• 13 października w MDK odbyła się uro-
czystość z okazji Dnia Nauczyciela. Program 
artystyczny na wysokim poziomie zapre-
zentowali uczniowie Gimnazjum Miejskie-
go. Nagrody burmistrza Leżajska otrzymali: 
Barbara Długoń (SP1), Anna Frań (SP2), Elż-
bieta Dmitrowska-Kaduk (SP3), Aneta Mar-
cinek (dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 
4 ), Barbara Kuczek i Tomasz Chrząstek (na-
uczyciele Gimnazjum Miejskiego). Z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej przyznane zostały 
też odznaczenia państwowe. Medal Komisji 
Edukacji Narodowej otrzymały: Ewa Rejman 
i Grażyna Olszowy (SP3). Nagrody Podkar-
packiego Kuratora Oświaty dostali: Elżbieta 
Furmańska i Jan Mach (również z SP3).

• 17 października w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Leżajsku obchodzono oficjalnie jubi-
leusz 50-lecia istnienia.

• 30 października odbyła się XXXII sesja 
Rady Miejskiej w Leżajsku.

Listopad
• 11 listopada, 91 rocznicę odzyskania 

niepodległości przez nasz kraj odbyły się 
uroczystości upamiętniające to wydarzenie. 
Po mszy św. w bazylice, poruszającym kaza-
niu o. Efrema Obruśnika i wspaniale przygo-
towanym programie patriotycznym w wy-
konaniu młodzieży z Zespołu Szkół w No-
wej Sarzynie, przed pomnikiem poległych 
w walkach o wyzwolenie Ojczyzny złożono 
wieńce i zapalono znicze.

• W dniach 13–15 listopada w MDK trwał 
„HIT” czyli Festiwal Piosenki Harcerskiej i Tu-
rystycznej. Przyjechało mnóstwo zespołów 
z całej Polski. Była to udana impreza. Pomy-
słodawcą i organizatorem tej imprezy jest 
Hufiec ZHP Leżajsk.

Grudzień
• 6 grudnia w Zespole Szkół Technicznych 

odbył się VI Mikołajkowy Turniej Szachowy 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych pod patro-
natem burmistrza Leżajska. Wzięło w nim 
udział 276 uczestników z Polski i kilku miast 
Ukrainy.

• 9 grudnia ukazał się czwarty numer „Al-
manachu Leżajskiego”.

• 16 grudnia odbyła się XXXIII sesja Rady 
Miejskiej w Leżajsku. Radni zaakceptowa-
li przedstawiony przez burmistrza projekt 
budżetu na 2010 rok.

• 30 grudnia odbyła się XXXIV sesja Rady 
Miejskiej Leżajska, zamykająca kończący się 
rok 2009. Po części oficjalnej nastąpiła część 
uroczysta – dzielenie się opłatkiem i składa-
nie sobie życzeń. Następnie odbyło się uro-
czyste poświęcenie oddanego do użytku 
drugiego piętra oficyny Urzędu Miejskiego.

Ludność
Na koniec 2009 roku miasto Leżajsk liczy-

ło 14 457 mieszkańców, tj. o 46 osób mniej 
niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. 
W ciągu roku 2009 urodziło się 132 nowo-
rodków, tj. o 14 więcej niż w poprzednim 
roku. Zameldowało się 403 nowych miesz-
kańców. Zmarło 114 mieszkańców, tj. o 14 
osób mniej niż w roku 2008. Wymeldowało 
się 467 osób. Należy zaznaczyć, że młodzi 
ludzie wyjeżdżają albo poza granice nasze-
go kraju albo do dużych miast, takich jak: 
Warszawa, Kraków, Wrocław, a ostatnio tak-
że Rzeszów. Ludzie wraz ze swoimi rodzina-

mi wyprowadzają się też do domów wybu-
dowanych w ościennych miejscowościach, 
skąd wcześniej przybyli lub nabyli tańsze, 
niż w mieście Leżajsku działki budowlane. 
Często są to tereny w tak bliskiej odległo-
ści od naszego miasta, ze nadal korzystają 
z naszej infrastruktury usługowo-handlowej, 
pracują w Leżajsku, a ich dzieci nadal cho-
dzą do naszych szkół i przedszkoli.

Na pobycie czasowym powyżej 3 miesię-
cy było zameldowanych 444 osoby. 15 ob-
cokrajowców zameldowało się na okres cza-
sowy ponad 3 miesięcy. 9 cudzoziemców 
ma pobyty stałe. Na pobyt czasowy meldo-
wały się osoby głównie pobierające naukę 
w szkołach ponad podstawowych lub pra-
cujące na terenie naszego miasta.

Wydano 652 dowody osobiste.

Urząd 
Stanu Cywilnego

W 2009 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Leżajsku zarejestrowano:

• 637 aktów urodzenia dla 296 dziewczy-
nek i 341 chłopców. Najczęściej nadawane 
imiona dziewczynkom to: Julia, Wiktoria, 
Emilia, Gabriela, Karolina, chłopcom: Kac-
per, Jakub, Szymon, Michał, Mateusz.

• 259 aktów małżeństwa, w tym 192 wy-
znaniowe i 67 cywilne.

• 430 aktów zgonu.
Wydano 202 decyzje administracyjne, 158 

zaświadczeń do zawarcia małżeństwa w for-
mie wyznaniowej, 14 zaświadczeń o zdolno-
ści prawnej do zawarcia małżeństwa za gra-
nicą i 9900 odpisów z akt stanu cywilnego.

MoPS
Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej 

w roku 2009 wykonywał następujące zada-
nia: pomoc społeczną, wypłatę świadczeń 
rodzinnych oraz prowadzenie postępowa-
nia dotyczącego funduszu alimentacyjne-
go oraz wobec dłużników alimentacyjnych 
a także wypłatę dodatków mieszkaniowych. 
Ośrodek realizował również projekt syste-
mowy w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki pn. „Czas na aktywność 
w gminie miejskiej Leżajsk”, na co otrzymał 
dotację ze środków Unii Europejskiej. W ra-
mach tego projektu aktywną integracją ob-
jęto 20 klientów MOPS, oferując im m.in. tre-
ning kompetencji społecznych, spotkania 
z doradcą zawodowym, szkolenia zawodo-
we. 10 osób z tego grona wykonywało pra-
ce społecznie użyteczne na rzecz miasta. 
W ramach środków z UE zatrudniono rów-
nież pracownika socjalnego i kontynuowa-
no zatrudnienie pracownika socjalnego pra-
cującego od 2008 r.

W roku 2009 z pomocy społecznej – bez 
względu na rodzaj, formę i liczbę świadczeń 
– skorzystało z nich ok. 406 rodzin liczących 
1174 osoby, a kwota wydatkowana na tę po-
moc wyniosła 1 160 686 zł. Świadczenia ro-
dzinne, dodatki do świadczeń rodzinnych, 
zasiłki pielęgnacyjne, wypłata z funduszu 
alimentacyjnego to kolejne zadania MOPS. 
W analizowanym roku na ten cel przezna-
czono kwotę 2 918 216 zł, z czego na świad-
czenia 2 819 657 zł. Bez względu na rodzaj 
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świadczenia, z tego typu wsparcia skorzy-
stało 909 rodzin. Natomiast do biura infor-
macji gospodarczej Infomonitor zgłoszono 
64 dłużników alimentacyjnych z informa-
cją o ich stanie zadłużenia. Jest to dla nich 
pewien rodzaj motywacji do uregulowania 
swoich zobowiązań wobec swoich dzieci 
i budżetu. W roku 2009 dochody budżetu 
miasta z tytułu odzyskanych od dłużników 
alimentacyjnych kwot wyniosły 12 388 zł.

W roku 2009 MOPS zajmował się rów-
nież prowadzeniem postępowania w za-
kresie dodatków mieszkaniowych. Na wy-
płatę tego rodzaju świadczeń wydatkowa-
no kwotę 378 854 zł. Z tej formy pomocy 
korzystało średnio miesięcznie ok. 219 ro-
dzin, a średnia wysokość dodatku mieszka-
niowego wyniosła 144 zł.

Jeśli chodzi o zatrudnienie: w MOPS pra-
cowało 13 osób – w tym 1 stażysta.

MOPS poza wsparciem czysto finanso-
wym prowadził szeroko rozumiana pracę so-
cjalną ze swoimi klientami, m.in. poprzez re-
alizację tzw. kontraktów socjalnych. Ponadto 
pracownicy MOPS przygotowywali i uczest-
niczyli w imprezach okolicznościowych „Wi-
gilia dla samotnych”, choinka dla dzieci z ro-
dzin patologicznych. Ośrodek współpracu-
je również z organizacjami pozarządowymi 
w celu kierowania pomocy płynącej z tych 
źródeł do osób faktycznie wymagających 
wsparcia. Pracownicy ośrodka zorganizo-
wali na terenie miasta akcję dostarczenia 
żywności z Podkarpackiego Banku Żywno-
ści w Rzeszowie. Sprowadzono i rozdyspo-
nowano wśród klientów MOPS ok. 61 ton 
żywności o wartości ok. 155 000 zł. Były to: 
mleko UHT, mąka, cukier, kasza, płatki ku-
kurydziane, musli, dania gotowe, makaron, 
sery: żółty i topiony, dżemy.

Działalność 
gospodarcza

W roku 2009 zarejestrowano w Leżajsku 
112 nowych podmiotów gospodarczych, 
w tym: 12 handlowych, 34 usługowych, 4 
produkcyjne. Pozostałe, to inne usługi, np. 
budowlane, informatyczne i inne. Wykreślo-
no z ewidencji 78 przedsiębiorców, 45 – za-
wiesiło działalność, a zmian we wpisie do-
konało 282 przedsiębiorców. Aktualnie ewi-
dencja działalności gospodarczej zawiera 
1326 podmiotów aktywnie działających.

Straż Miejska
W roku 2009 Straż Miejska podejmowa-

ła interwencje w 1 126 przypadkach zwią-
zanych z naruszeniem przepisów prawa. 
Mandatami karnymi ukarano 123 osoby. 
Pouczono i upomniano 994 osoby. Do sądu 
grodzkiego skierowano 9 wniosków o uka-
ranie. Policji przekazano 124 osoby i sprawy, 
w tym 14 sprawców przestępstw. Odprowa-
dzono do miejsca zamieszkania 17 nietrzeź-
wych osób.

ciąg dalszy ze strony 8
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Certyfikat Akredytacyjny
19 marca br. dla szpitala powiatowego w Leżajsku był dniem szczególnym.

Otóż, tego dnia podczas uroczystości, zorganizowanej w Muzeum Ziemi Leżajskiej, dy-
rektor szpitala Marian Furmanek odebrał z rąk dyrektora Centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia (to jednostka, która rekomenduje ministrowi zdrowia szpital do nada-
nia takiej akredytacji) Jerzego Henniga „Certyfikat Akredytacyjny” przyznany przez mini-
stra zdrowia.

Jest to wielkie wyróżnienie 
dla leżajskiej placówki służby 
zdrowia. 

Certifikat ów jest dowo-
dem wysokiej jakości usług 
medycznych, nowoczesnej 
organizacji pracy i prawidło-
wej opieki nad pacjentem. 
Jak stwierdził podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Zdro-
wia Marek Haber: „Certyfi-
kat można utożsamiać z wy-
sokim standardem świadczo-
nych usług, na który składa-
ją się wiedza, umiejętności, 
profesjonalizm, dysponowa-
nie odpowiednim sprzętem 
medycznym oraz przestrze-
ganie właściwych procedur 
postępowania. Te wszyst-
kie elementy składają się na 
skuteczność procesu lecze-
nia pacjenta oraz jego satys-
fakcję”.

Nasz szpital pnie się w górę

Dyrektor M. Furmanek 
z Certyfikatem
Akredytacyjnym.

Jakie warunki musiał spełnić szpital, by otrzymać to prestiżowe wyróżnienie?
Było ich bardzo wiele. Analizie poddano je w dniach 27–29 października ubiegłego roku 

w trakcie wizyty akredytacyjnej. Dokonano wówczas kompleksowej oceny funkcjonowania 
szpitala. Wizytatorzy przyjrzeli się uważnie kolejnym miejscom pobytu pacjenta w szpitalu 
– od izby przyjęć poczynając, poprzez oddziały szpitalne, pracownie diagnostyczne, na blo-
ku operacyjnym kończąc. Kontroli poddane zostały też systemy zabezpieczenia awaryjnego 
w energię elektryczną, wodę, gazy medyczne. Oceniono, w jakim stopniu personel szpita-
la respektuje prawa pacjenta, dokonano przeglądu i oceny dokumentacji zarówno admini-
stracyjnej szpitala, jak i dokumentacji medycznej.

Na podstawie raportu z tej wizyty Rada Akredytacyjna dokonała oceny spełnienia poszcze-
gólnych standardów. W konsekwencji tej oceny minister zdrowia przyznał Szpitalowi Powia-
towemu pw. Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku ten prestiżowy Certyfikat Akredytacyjny. 

Tego typu dokumentem może się pochwalić niecałe 10 procent szpitali w kraju. Leżajska 
placówka ZOZ dołączyła do tego elitarnego grona. To dziewiąty szpital na Podkarpaciu.

Podczas uroczystości wręczenia certyfikatu interesujący wykład pt. „Jak dawniej z jakością 
bywało?” poparty multimedialną prezentacją wygłosił Jerzy Kulikowski.

* * *
Leżajski szpital przed siedmioma laty był jedną z wielu placówek służby zdrowia w kraju, 

w których było biednie, głodno i chłodno. Miał 11 milionów długu, spracowany sprzęt me-
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dyczny, wyposażenie poszczególnych od-
działów całkowicie przestarzałe, wymaga-
jący porządnego remontu budynek. 

Dyrektor Marian Furmanek wraz z grupą 
współpracowników zaczął od spłaty zadłu-
żenia, jednocześnie wprowadzając sukce-
sywnie modernizację poszczególnych czę-
ści szpitala. Całkowitej modernizacji uległa 
pracownia radiologiczna – powstał nowo-
cześnie wyposażony zakład diagnostyki ob-
razowej, zorganizowana została pracownia 
tomografii komputerowej, a także Oddział 
Ratunkowy. Można powiedzieć, że moder-
nizacja szpitala zaczęła się od parteru, czyli 
przychodni ortopedycznej, kardiologicznej, 
gruźlicy i chorób płuc a także poszczegól-
nych oddziałów – modernizacji uległy od-
działy wewnętrzny i neurologii. 

Wszystkie budynki kompleksu szpitalne-
go mają wymienione okna, są ocieplone, od 
nowa otynkowane, mają teraz nowe barwy. 
Kiedyś wchodziło się do szpitala z podwój-
nie spuszczoną głową – bo człowieka cho-
rego gnębiła niepewność, co będzie, a w do-
datku mury i wszystko wokół było szare i po-
nure. Teraz mury szpitala i sąsiednich budyn-
ków są kolorowe, nawet dość jaskrawo ko-
lorowe, ale przez to budzące optymizm. Na-
wet dawna portiernia przy wjeździe do szpi-
tala od ulicy Warszawskiej ma barwy szpita-
la – nie biel jak kitel lekarza, lecz czerwień, 
błękit i żółć. Ostro, ale jednoznacznie, że nie 
można się pogubić. 

W minionym roku zakończona została 
budowa nowego budynku – Centrum Re-
habilitacji – 500 metrów kwadratowych po-
wierzchni. - Ten obiekt kosztował nas 1.700 
tys. zł – mówi dyrektor M. Furmanek. 

Do południa korzystają z niego przeważ-
nie pacjenci szpitala, ale ogólnie znajdują 
tu pomoc „cywile”, czyli korzystający z reha-
bilitacji ambulatoryjnej. Na pytanie o stan-
dard, odpowiedź jest jedna: bez porówna-
nia! Kiedyś było to kilka pomieszczeń na jed-
nym z pięter szpitala, teraz wchodzi się do 
foyée – z jednej strony recepcja, z drugiej 
wiszący na ścianie telewizor, jeśli wpadłeś 
za wcześnie, nie umrzesz z nudów. Wokół na 
ścianach wielkie zielone tulipany robią wra-
żenie, jakby się weszło do oranżerii, a nie do 
„gabinetu tortur” (często te ćwiczenia, które 
przywracają nam sprawność, zaczynają się 
od bólu). Sale są jasne, w kolorach pastelo-
wych, panuje atmosfera spokoju i życzliwo-
ści. I komfortu.

Co jeszcze ostatnio uległo w szpitalu 
„rewolucji”?

– W całym szpitalu wykonywany  jest pro-
jekt termomodernizacji szpitala o wartości 5 
mln zł – mówi dyrektor M. Furmanek. - Wy-
mienione zostały wszystkie okna, drzwi we-
wnętrzne, drzwi pożarowe na klatkach ewa-
kuacyjnych, ocieplone zostały ściany i stropy.
Dodatkowo wymienione zostały przesyły cie-
płej wody między budynkami, w kotłowni jest 
nowy piec i aktualnie na ukończeniu znajdu-
je się instalacja solarna do grzania wody. Na 
budynku szpitala będzie zamontowanych 160 
kolektorów, które będą realizować zapotrze-
bowanie szpitala na ciepłą wodę w okresach 
słonecznych. Na pewno w okresach letnich 

efektywność kolektorów będzie wyższa i na 
pewno da to oszczędności szpitalowi.

W styczniu ubiegłego roku został oddany, 
po całkowitej modernizacji, również wyposa-
żenia, oddział wewnętrzny – został zakupio-
ny wideogastroskop za 300 tysięcy złotych. 
Zakupione zostało nowe echo serca na kar-
diologię.

W ubiegłym roku realizowany był też pro-
jekt modernizacji systemu informatycznego 
za 1,200 tys. złotych. Wymienione zostały ser-
wery, światłowody między budynkami, sieci 
wewnętrzne, 100 jednostek nowych stacji ro-
boczych kupiono ze środków ZPORR. Ten pro-
jekt modernizacyjny w 60 procentach był sfi-
nansowany ze środków Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i dodatkowo wspo-
magany dotacjami z wojewódzkiego i po-
wiatowego funduszu ochrony środowiska. 
Częściowo otrzymaliśmy dofinansowanie ze 
Starostwa.

Zakończona została za 300 tysięcy złotych 
całkowita modernizacja kuchni. 

W tym roku będziemy robić całkowitą prze-
budowę i modernizację czwartego piętra czyli 
Oddział ginekologii i położnictwa oraz nowo-
rodków. Jest to inwestycja według wstępnych 
szacunków za około 10 mln złotych. Mamy za-
kończoną procedurę przetargową na moder-
nizację apteki za 127 tys. zł.

Co ma się zdarzyć w latach 2011–2012?
Na ten czas przewidujemy przebudowę blo-

ku operacyjnego na piątym piętrze i znajdu-
jącej się tam ortopedii. Po zakończeniu tych 
prac można będzie powiedzieć, że w istotnej 
części wszystkie podstawowe obszary szpita-
la będą w miarę dostosowane do aktualnych 
wymagań.

Co dzieje się teraz?
Na budynkach szpital montowane są kolek-

tory słoneczne, a w zakładzie opiekuńczo-lecz-
niczym rozpoczęła się budowa podjazdu dla 
niepełnosprawnych. W minionym roku zosta-

ły też zakończone prace dotyczące rozwiązań 
komunikacyjnych przed szpitalem, drogi, pod-
jazdy, parkingi – roboty za ponad pół milio-
na złotych. Mamy jeszcze do wykonania prace 
przy Oddziale Psychiatrycznym – poszerzanie 
jezdni i parkingi. 

A co trzeba przewidzieć na przy-
szłość?

Według ustawowych wymagań obiekty 
szpitalne powinny być dostosowane do aktu-
alnych standardów do końca 2012 roku. Oba-
wiam się, że możemy nie zdążyć, bo nie będzie 
nas stać na wielkie kwoty na nakłady inwesty-
cyjne. W ubiegłym roku była to kwota ponad 9 
milionów złotych, w tym roku prawdopodob-
nie przekroczy ona 10 milionów złotych.

Więc będzie bardzo brakowało pienię-
dzy?

Finansowanie usług medycznych przez Naro-
dowy Fundusz Ochrony Zdrowia od 2008 roku 
radykalnie pogorszyło i ta sytuacja się nie zmie-
ni jeszcze w tym roku ani w przyszłym. Dopie-
ro od roku 2012 – według zmienionej ustawy 
i sposobu podziału pieniędzy na województwa, 
gros kontraktów w jakiś istotny sposób się po-
prawi. Ale trzeba przetrwać jeszcze ten rok i na-
stępny. W tych najbliższych dwóch latach na-
leży się spodziewać, że finansowo będzie bar-
dzo trudno. 

Będzie ciężko. Dotyczy to sfery bieżące-
go płacenia przez Fundusz za wykonywanie 
świadczeń medycznych. Są limity, ogranicze-
nia i stawki, które w wielu miejscach w ogóle 
nie pokrywają kosztów. 

Ale to jest sytuacja w całym Podkarpaciu, 
czego przykładem było, że kontrakty, które 
powinny być podpisane na koniec listopada, 
zostały dopiero podpisane pod koniec lutego. 
I nasze koszty są wyższe niż refundacja Fundu-
szu. Koszty naszego szpitala są o 200 tys. wyż-
sze miesięcznie niż przychody.

Barbara Woś-Lisiecka
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Rada Miejska 
w Leżajsku

Przewodniczący: 
Wojciech Tokarz

Wiceprzewodniczący: 
Marek Karakuła, 

Ireneusz Stefański

Składy osobowe 
Stałych Komisji

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Władysław Bry-

niarski, członkowie: Zbigniew Policz-
kiewicz, Jerzy Świta.

Komisja Gospodarki i Budżetu
Przewodniczący – Tadeusz Sroczyk, 

członkowie: Władysław Bryniarski, 
Zbigniew Policzkiewicz, Bogusław 
Kulpa, Marek Karakuła.

Komisja Porządku Publicznego 
i ochrony Środowiska

Przewodniczący – Jan Dec, członko-
wie: Ryszard Dziura, Krzysztof Kwie-
ciński, Leszek Sołek, Tadeusz Sro-
czyk, Krzysztof Urbański.

Komisja oświaty, Kultury 
i Spraw Społecznych

Przewodniczący – Krzysztof Urbań-
ski, członkowie: Lidia Dziurzyńska, 
Eleonora Sas-Gontarz, Jerzy Świta, 
Wojciech Tokarz.

Sprawozdanie
z XXXV sesji Rady Miejskiej

w Leżajsku

10 lutego 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbyła 
się XXXV sesja Rady Miejskiej w Leżajsku. Obecnych było 14 radnych. Po 
wysłuchaniu sprawozdania Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym Rada 
podjęła uchwały w następujących sprawach:

• w sprawie wynagrodzenia Burmistrza 
Leżajska – na wniosek Komisji Gospodarki 
i Budżetu i trzech radnych spoza jej składu, 
Rada podjęła uchwałę o zwiększeniu wyna-
grodzenia Burmistrza Leżajska w 2010 r. o 10 
proc. Uzasadnieniem tej decyzji był m.in. 
fakt, że wynagrodzenie Burmistrza nie było 
waloryzowane przez ponad 3 lata a inflacja 
w tym okresie łącznie z przewidywaniem na 
ten rok wyniesie ponad 10 proc. Rada wzię-
ła też pod uwagę energicznie i skutecznie 
działania Burmistrza w realizacji zadań wy-
kraczających poza zadania własne gminy, 
a mające istotne znaczenie dla mieszkań-
ców Leżajska, w tym doprowadzenie do 
uzyskania pozwolenia na budowę I etapu 
obwodnicy.

• w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej 
w Leżajsku Nr XXXI/275/06 z dnia 26 stycznia 
2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie miasta Leżajsk – 
w związku z wejściem w życie nowej ustawy 
o bateriach i akumulatorach Rada zmieniła 
zapis §4 regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Leżajsk, wpro-
wadzając dodatkowo obowiązek segregacji 
przez mieszkańców także baterii, zużytych 
akumulatorów oraz zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. Określiła też 
sposób gromadzenia i przekazywania do 
utylizacji tychże odpadów. Uchwała wejdzie 
w życie 14 dni po jej ogłoszeniu w dzienni-
ku Urzędowym Województwa Podkarpac-
kiego.

• w sprawie wniesienia udziałów do Miej-
skiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. 
w Leżajsku – tak, jak to było czynione dotąd, 
Rada w ramach podwyższenia kapitału za-
kładowego, tytułem wkładu niepieniężnego 
przekazała do Miejskiego Zakładu Komunal-
nego Sp. z o.o. majątek wytworzony w mie-
ście w postaci kanalizacji sanitarnej i wodo-
ciągu na łączną kwotę ponad 215 tys. zł.

• w sprawie wprowadzenia zmian w bu-
dżecie miasta na 2010 r. – główną przesłan-
ką wprowadzenia zmian w budżecie były 
nowe regulacje ustawy – Prawo ochrony 
środowiska, w myśl których likwidacji ule-
gają gminne fundusze ochrony środowiska 
i zostają wprowadzone do budżetów gmin. 
W związku z tym Rada wprowadziła do bu-
dżetu Miasta na 2010 r. planowane docho-
dy pochodzące z wpływów z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska i wydatki finanso-
wane tymi dochodami w zakresie ochrony 
środowiska w łącznej wysokości 90 000 zł. 
Z kwoty tej środki w wysokości 6900 zł prze-
znaczono na edukację ekologiczną (głównie 
na zakup nagród na konkursy ekologiczne 
organizowane w szkołach i przedszkolach), 
58 000 zł na zadania:

–  likwidacja dzikich wysypisk śmieci i po-
zostałości zagrażających środowisku – 
3000 zł

–  zagospodarowanie terenów zielonych – 
19 000 zł

–  konserwacja rowów – 25 000 zł
–  konserwacja potoku Jagoda – 30 000 zł;
–  odbiór i utylizacja pokryć dachowych 

z eternitu – 5000 zł
–  wykonanie tabliczek informacyjnych do-

tyczących utrzymania czystości – 1000 zł
Kwotę 25 100 zł przeznaczono na zakup li-

cencji programów dot. dostępu do informa-
cji o środowisku oraz wykonanie aktualiza-
cji planu gospodarki odpadami, programu 
ochrony środowiska i raportów z obu tych 
programów.

Druga  zmiana  w  budżecie  dotyczyła 
wprowadzenia dotacji z Powiatu Leżajskie-
go w wysokości 32–000 zł na prowadzenie 
biblioteki powiatowej, pieniądze te zostały 
przekazane do Miejskiego Centrum Kultu-
ry na celowe wydatki związane z uzyskaną 
dotacją.

• w sprawie ustanowienia tytułów: „Hono-
rowy Obywatel Miasta Leżajska” i „Zasłużo-
ny dla Miasta Leżajska” oraz przyjęcia regula-
minu określającego zasady i tryb nadawania 
i pozbawiania tytułów – po wprowadzeniu 
poprawek Rada przyjęła nowy regulamin 
określający zasady i tryb nadawania i pozba-
wiania tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta 
Leżajska” i „Zasłużony dla Miasta Leżajska”. 
Przestał obowiązywać regulamin uchwalo-
ny w 1996 r. (szczegóły na s. 13–15).

• w sprawie wystąpienia Miasta Leżajsk ze 
Związku Miast Polskich – Rada podjęła de-
cyzję o wystąpieniu Miasta Leżajsk ze struk-
tur Związku Miast Polskich mającego siedzi-
bę w Poznaniu, w którym było członkiem od 
1993 r.

• w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie i Narkomanii w mieście Leżajsku na rok 
2010 – Rada jak co roku przyjęła Program 
określający zadania w kierunku przeciw-
działania zjawiskom patologicznym i zaha-
mowania ich wzrostu. Najważniejsze z nich 
to:
–	 prowadzenie świetlicy socjoterapeutycz-

nej dla dzieci z rodzin patologicznych,
–	 realizacja programów edukacyjno-infor-

macyjnych w szkołach,
–	 funkcjonowanie punktu konsultacyjno in-

formacyjnego ds. profilaktyki uzależnień,
–	 dofinansowanie kosztu pobytu dzieci z ro-

dzin dysfunkcyjnych na obozie terapeu-
tyczno-wypoczynkowym,

–	 wspieranie działalności stowarzyszeń i jed-
nostek organizacyjnych, organizacji poza-

rządowych w zakresie pomocy finanso-
wej.
Na realizację tych zadań została przezna-

czona kwota 330 000 zł, w całości pocho-
dząca z opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. W preli-
minarzu wydatków wyodrębniona została 
kwota 200 000 zł na dofinansowanie dzia-
łalności stowarzyszeń i jednostek organiza-
cyjnych w zakresie profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych i wycho-
wania w trzeźwości oraz 10 000 zł na zwal-
czanie narkomanii

Ponadto Rada wysłuchała i przyjęła spra-
wozdania:

• z realizacji Miejskiego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie i Narkomanii w mieście Leżajsku za rok 
2009,

• z działalności Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej za 2009 r.,

• z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego za 2009 r. w szkołach 
prowadzonych przez Miasto Leżajsk,

• z prac Komisji stałych Rady za 2009 r.
oraz przyjęła plan pracy Rady Miejskiej na 
2010 r. (do końca kadencji) i plany pracy Ko-
misji stałych na 2010 rok.

C. Turosz
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UCHWAłA Nr XXXV/220/10
Rady Miejskiej w Leżajsku

z dnia 10 lutego 2010 r.

w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Miasta 
Leżajska” i „Zasłużony dla Miasta Leżajska” oraz przyjęcia re-
gulaminu określającego zasady i tryb nadawania i pozbawia-
nia tytułów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 
z późn. zm.)

Rada Miejska w Leżajsku u c h w a l a , 
co następuje:

§ 1
1. Ustanawia tytuły:
  1) Honorowy Obywatel Miasta Leżajska
  2) Zasłużony dla Miasta Leżajska
2. Uchwala regulamin zasad i trybu nadawania i pozbawiania tytu-

łów wymienionych w ust. 1 stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.
§ 3

Traci moc uchwała Nr XXI/119/96 Rady Miasta Leżajska z dnia 30 
grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłu-
żony dla Miasta Leżajska”.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Miejskim.

Załącznik
do uchwały Nr XXXV/220/10

Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 10 lutego 2010 r.

Regulamin nadawania i pozbawiania tytułów
„Honorowy obywatel Miasta Leżajska”

„Zasłużony dla Miasta Leżajska”
Rozdział I

Postanowienia ogólne
Regulamin nadawania i pozbawiania tytułów, zwany dalej Regu-

laminem ustala zasady i tryb nadawania i pozbawiania przez Radę 
Miejską w Leżajsku tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Leżajska” 
oraz „Zasłużony dla Miasta Leżajska”.

§ 1
1. Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Leżajska” oraz tytuł „Zasłużo-

ny dla Miasta Leżajska” nadaje Rada Miejska, w drodze uchwały po-
dejmowanej na wniosek Kapituły nie częściej niż raz na 2 lata.

2. W terminie 3 miesięcy przed planowanym wręczeniem tytułu 
„Honorowy Obywatel Miasta Leżajska” i tytułu „Zasłużony dla Miasta 
Leżajska” Burmistrz Miasta za pośrednictwem Biuletynu Miejskiego 
i strony www. Urzędu Miejskiego podaje informację o możliwości 
składania wniosków w tym zakresie przez osoby i instytucje, o któ-
rych mowa w § 3, podając jednocześnie ostateczny termin składa-
nia wniosków.

3. Kapitułę tworzą:
Przewodniczący Kapituły – Przewodniczący Rady Miejskiej lub wy-

znaczony przez niego Wiceprzewodniczący Rady.
Członkowie:
  1) Burmistrz Leżajska,
  2) Przewodniczący stałych Komisji Rady Miejskiej.
4. Kapituła pracuje niejawnie z wyjątkiem prezentacji kandydata 

przez zgłaszającego.
§ 2

1. Pracami Kapituły kieruje jej Przewodniczący.
2. Kapituła pracuje w oparciu o wewnętrzny Regulamin Kapituły 

stanowiący załącznik Nr 1 Regulaminu.
3. Kapituła realizuje zadania związane z opiniowaniem zgłoszeń 

w sprawie nadania i pozbawiania tytułów, a w szczególności:
  1) bada czy zgłoszenie odpowiada wymogom formalnym,

2)  przedkłada Radzie Miejskiej pozytywnie zaopiniowane wnio-
ski o nadanie tytułów,

3)  występuje z inicjatywą pozbawienia tytułów osób, które dopu-
ściły się czynu powodującego, iż stały się niegodne tytułu, a w szcze-
gólności wobec osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu 
orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

4. Obsługę kancelaryjno-techniczną Kapituły zapewnia Burmistrz 
Leżajska.

5. Ewidencję osób wraz z danymi osobowymi wyróżnionych tytu-
łami i pozbawianych tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Leżajska” 
oraz „Zasłużony dla Miasta Leżajska” prowadzi Burmistrz Leżajska.

6. Księgę Honorowych Obywateli Miasta Leżajska oraz Zasłużo-
nych dla Miasta Leżajska prowadzi Burmistrz Leżajska.

7. Księga zawiera również wykaz osób, którym nadano tytuły do 
dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3
Zgłoszenie w sprawie przyznania lub pozbawienia tytułu „Hono-

rowy Obywatel Miasta Leżajska” oraz tytułu „Zasłużony dla Miasta 
Leżajska” mogą składać:

1)  Radny Rady Miejskiej,
2)  Burmistrz Leżajska,
3)  co najmniej 5 osób fizycznych, osoby prawne i inne jednostki 

nie posiadające osobowości prawnej.
§ 4

1. Zgłoszenie w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel 
Miasta Leżajska” lub „Zasłużony dla Miasta Leżajska” sporządza się na 
formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do Regulaminu.

2. Wniosek o pozbawienie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Le-
żajska” lub „Zasłużony dla Miasta Leżajska” winien zawierać:

1)  dane o osobie kandydata: imię i nazwisko, imiona rodziców, 
data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania,

2)  konkretne szczegółowe uzasadnienie wniosku z podpisem 
wnioskodawcy (pieczęć jeśli jest w posiadaniu),

3)  ewentualne dowody na poparcie wniosku.
§ 5

1. Wzór i treść aktu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta 
Leżajska” określa załącznik Nr 3 do Regulaminu.

2. Wzór i opis odznaki, legitymacji oraz treści aktu nadania tytu-
łu „Zasłużony dla Miasta Leżajska” określają odpowiednio załączni-
ki Nr 4, 5 i 6 do Regulaminu.

Rozdział II
Honorowy Obywatel Miasta Leżajska

§ 6
Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Leżajska” jest wyrazem najwyż-

szego uznania nadawanym wybitnym osobom będącym i nie będą-
cym mieszkańcami Leżajska szczególnie zasłużonym dla rozwoju Mia-
sta, ratowania pamiątek kultury narodowej, popularyzacji wiedzy o Le-
żajsku i jego historii, promocji itp., których działalność przyczyniła się 
do wzrostu rangi i znaczenia Miasta w Polsce lub poza jej granicami.

§ 7
1. Uchwałę o nadaniu lub pozbawieniu tytułu podaje się do pu-

blicznej wiadomości.
2. Nazwiska nieżyjących „Honorowych Obywateli Miasta Leżaj-

ska” mogą być brane pod uwagę przez Radę Miejską przy nadawa-
niu nazw ulicom i placom w mieście.

§ 8
1. Akt nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Leżajska” wrę-

cza Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Miasta z okazji świąt 
Narodowych i Dni Leżajska.

2. Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Leżajska” może być nadany 
tej samej osobie tylko raz.

Rozdział III
Zasłużony dla Miasta Leżajska

§ 9
1. Tytuł „Zasłużony dla Miasta Leżajska” jest wyrazem wyróżnienia 

i uznania za szczególne osiągnięcia na rzecz Miasta wykraczające 
poza obowiązki służbowe nadawany jest mieszkańcom miasta oraz 
innym osobom, organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, któ-

ciąg dalszy na stronie 14
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  informator urzędowy

re swoją działalnością na rzecz miasta szcze-
gólnie zasłużyły się dla jego rozwoju,

2. Tytuł „Zasłużony dla Miasta Leżajska” 
w szczególnych przypadkach może być 
nadawany pośmiertnie.

§ 10
1. Tytuł „Zasłużony dla Miasta Leżajska” 

można otrzymać tylko raz.
2. Akt nadania tytułu „Zasłużony dla Mia-

sta Leżajska” i odznakę wręcza Przewod-
niczący Rady Miejskiej i Burmistrz Miasta 
z okazji świąt Narodowych i Dni Leżajska.

Rozdział IV
Przepisy końcowe

§ 11
Zachowują moc tytuły „Honorowy Oby-

watel Miasta Leżajska” i „Zasłużony dla Mia-
sta Leżajska” nadane przed wejściem w życie 
niniejszego Regulaminu i Uchwały.

 

Załącznik Nr 3 

do Regulaminu 

 

 

A KT  N A D AN IA  TY T UŁ U  

 

Rada Miejska w LeŜajsku uchwałą 

Nr .................. z dnia .................... 

na wniosek złoŜony przez 

 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

 

nadała tytuł 

H ON OR OW Y OB YW AT EL M IA STA  LEśA JS KA  

 

 

 

Panu/i ................................................................................................... 

 

 

 

 

Wpisu do Księgi Honorowych Obywateli Miasta LeŜajska dokonał Burmistrz 

LeŜajska pod poz. .............................  

 

 

 

(pieczęć urzędowa Rady 

z herbem LeŜajska) 

              

       (pieczęć
podpisowa 

LeŜajsk, dnia .........................         

Przewodniczącego Rady) 

 

Uwaga: Sporządza się na papierze firmowym lub ozdobnym 

Załącznik Nr 3 do Regulaminu

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
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Załącznik Nr 4 

do Regulaminu 

 

W Z Ó R  I  O P I S  O D Z N A K I  

O p i s  o d z n a k i  
Materiał: mosiądz srebrzony 

Kształt owalny 

Na odwrocie: zatrzask 

W dolnej części: herb LeŜajska 

PoniŜej napis: ZasłuŜony dla Miasta LeŜajska 

W górnej części nad herbem: stylizowana korona 

Załącznik Nr 6 

do Regulaminu 

 

A KT  N A D AN IA  TY T UŁ U  

 

Rada Miejska w LeŜajsku uchwałą 

Nr .................. z dnia .................... 

na wniosek złoŜony przez 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

nadała tytuł 

ZA SŁ UśO N Y DL A M I AST A L EśA JSKA  

Panu/i ................................................................................................... 

 

Wpisu do Księgi ZasłuŜonych dla Miasta LeŜajska dokonał Burmistrz LeŜajska pod 

poz. .............................  

(pieczęć urzędowa Rady 

z herbem LeŜajska) 

   (pieczęć podpisowa 

Przewodniczącego Rady) 

LeŜajsk, dnia .......................  

 

Uwaga: Sporządza się na papierze firmowym lub ozdobnym 

 

Załącznik Nr 4 do Regulaminu Załącznik Nr 5 do Regulaminu

Załącznik Nr 6 do Regulaminu

ogłoszenie
Naczelnik Urzędu Skarbowego 

w Leżajsku
informuje, że

w y d ł u ż a
c z a s  p r a c y  U r z ę d u

w dniach
27–30 kwietnia 2010 r.

do godz. 18.00
oraz

zaprasza do składania zeznań 
podatkowych w dniu

24 kwietnia 2010 r. (sobota)
w godz. 9.00–13.00

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

Uzależnień mieszczącym się w siedzibie Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej 
w Leżajsku przy ul. Rynek 1a (wieża farna) w roku 2010 prowadzone są w godzinach 
17.00–19.00 dyżury:
•  w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca przez grupę specjalistów (specjalista psy-

choterapeuta uzależnień, psycholog),
•  każdy trzeci poniedziałek przez grupę specjalistów (specjalista psychoterapeuta uza-

leżnień, prawnik),
•  w pozostałe poniedziałki miesiąca przez członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych oraz innych specjalistów.
Osoby dyżurujące udzielają (bezpłatnie) porad psychospołecznych i prawnych doty-

czących problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie i narkomanii.
W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym czynny jest „telefon interwencyjny” 

nr 17 242 62 55, przez który można uzyskać informacje i porady w dniach pełnienia dy-
żurów.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do korzystania z usług Punktu Konsultacyj-
no-Informacyjnego ds. Profilaktyki Uzależnień.

Burmistrz Leżajska
Tadeusz Trębacz
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  w MCK

Program
XIX Międzynarodowego 

Festiwalu Muzyki 
organowej i Kameralnej

Leżajsk 2010

14 czerwca
Koncert Inauguracyjny: recital organowy 
Witolda Zalewskiego,  recital Grzegorza 
Turnaua z zespołem,  wystawa fotogra-
ficzna

21 czerwca
Koncert: recital organowy laureata Ogól-
nopolskiego  Konkursu  Organowego 
„Mendelssohn-Eben”: Karol Mossakow-
ski, część kameralna: Krzysztof Jakowicz 
– recital skrzypcowy

28 czerwca
Koncert: recital organowy Romana Szalu-
żysa z towarzyszeniem Rity Preiksaite (so-
pran) – LITWA

5 lipca
Koncert: recital organowy Juliana Gembal-
skiego,  część kameralna: Kwartet Klarne-
towy Claribel

12 lipca
Koncert: recital organowy Balys Vaitkus – 
LITWA

19 lipca
Koncert: recital organowy Marcina Szele-
sta, Koncert Orkiestry Kameralnej Opery 
Lwowskiej

26 lipca
Koncert: recital organowy Jana Mroczka, 
recital Magdaleny Witczak – sopran

2 sierpnia
Koncert: recital organowy Gerharda Gnan-
na – NIEMCY

9 sierpnia
Koncert: recital organowy Lady Labziny 
– ROSJA

16 sierpnia
Koncert Finałowy: recital organowy Jó-
zefa Serafina, koncert Orkiestry Symfo-
nicznej Filharmonii Rzeszowskiej – „Mu-
zyka filmowa”

Dni Leżajska 2010
Już dziś serdecznie zapraszamy na Dni 

Miasta, które  tradycyjnie odbywają się 
w ostatni weekend maja. 28 maja będzie 
dniem patriotyczno-religijnym z okazji 
rocznicy pacyfikacji Miasta Leżajska, sobo-
ta – 29 maja poświęcona będzie imprezom 
sportowo-rekreacyjnym, natomiast w nie-
dzielę czeka nas mnóstwo atrakcji muzycz-
no-rozrywkowych.

Gwiazdą tegorocznych Dni Leżajska będą 
zespoły Foryś Band oraz IN-GRID z zespo-
łem.

Dzień Babci i Dziadzia 
w MCK

Tradycją Miejskiego Centrum Kultury 
w Leżajsku jest organizowany każdego 
roku koncert, który młodzi artyści, stawia-
jący pierwsze artystyczne kroki w DK, de-
dykują swoim dziadziusiom i babciom.

Ze względu na dużą ilość zespołów i grup 
działających przy MCK – koncert podzielony 
jest na dwie części. Pierwsza odbyła się 29 
stycznia br. i na scenie w tym dniu wystąpiły: 
Grupa Wokalna Meritum, Zespół Pieśni i Tań-
ca „Leliwa” oraz „Mała Leliwa”, Zespół Tańca 
Ludowego „Hajduczki”, Grupa Rytmiczno-
Taneczna „Koralik”. Drugi koncert odbył się 
1 lutego br., a na scenie wystąpiły: Zespół 
Taneczno-Estradowy „Fajne Gienki” gr. A, B 
i C, Zespół Tańca Towarzyskiego Plus oraz 
Grupa Wokalna Meritum.

Każdy z tych koncertów miał wyjątkowy 
przebieg, młodzież zatańczyła i zaśpiewa-
ła – jak tylko mogła najpiękniej. Wszystkie 
występy zostały przyjęte z wielkim entuzja-
zmem przez licznie przybyłą publiczność. 
Wśród obecnych gości był także zastępca 
burmistrza Leżajska Piotr Urban, który wraz 
z dyrektor MCK M. Horoszko dziękował mło-
dym artystom za występ i składał życzenia 
ich dziadziusiom i babciom.

W sumie podczas tych dwóch koncertów 
przewinęło się przez scenę blisko 250 osób. 
Dzieci śpiewały i tańczyły dla własnych ro-
dzin, zwłaszcza zaś dla babć i dziadziusiów, 
którzy z zapałem kibicowali swoim małym 
pociechom w tych pierwszych zmaganiach 
scenicznych.

Zarówno pierwszy jak i drugi koncert 
miał wyjątkowo uroczysty finał – wszystkie 
zespoły ustawione na scenie, wraz z „Meri-
tumkami” odśpiewały na cześć dziadków 
piosenkę pt. „Co nam w duszy gra”, a na ich 
głowy z góry posypało się kolorowe konfet-
ti i baloniki.

Koncertom towarzyszyła wystawa kółecz-
ka plastycznego, funkcjonującego przy MCK, 
a także wystawa masek wykonanych przez 
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 
w Leżajsku.

Zespoły mają swoich dobroczyńców, któ-
rym należą się podziękowania. Serdecznie 
dziękujemy Miastu Leżajsk, Powiatowi Le-
żajsk, Elektrociepłowni w Nowej Sarzynie, 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku, Za-
kładowi BMF Polska, Miejskiemu Zakłado-
wi Komunalnemu w Leżajsku, Browarowi 
w Leżajsku, Bankowi Spółdzielczemu w Le-
żajsku. Podziękowania należą się także ro-
dzicom, którzy powierzają nam swoje pocie-
chy, abyśmy mogli wydobywać z nich arty-
styczne zamiłowania. Szczególne podzięko-
wania kierujemy do: Marii Drzewickiej, Do-
roty Mączki, Marii Jonik, Alicji Margas, Lidii 
Prochery, Marii Rakszawskiej.

Agnieszka Margas

Czarodzieje tańca...
11 lutego br. w naszym Domu Kultury 

odbył się Międzywojewódzki Przegląd 
Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów 
Tanecznych „Abrakadabra” Leżajsk 2010. 
Impreza, współorganizowana przez Sta-
rostwo Powiatowe w Leżajsku, każdego 
roku przyciąga do naszego miasta rzesze 
młodych miłośników tańca z różnych za-
kątków Polski.

Grupy taneczne popisały się swoimi umie-
jętnościami, taneczną pasją, a także wy-
obraźnią sceniczną. Dobór układów chore-
ograficznych był bardzo wysoki. Czasem na-
sączone fabułą przeradzały się w małe spek-
takle taneczne, np. zwycięski układ Zespo-
łu Tanecznego Piramida z Morawicy pt. „Dzi-
ka przygoda”, w którym rozegrała się walka 
dzikiego plemienia z obcymi. Barwne stro-
je, choreografia i umiejętności młodych tan-
cerzy sprawiły, że tegoroczną Abrakadabrę 
oglądało się z zapartym tchem.

Jury w składzie: Bożena Berkowicz, Joan-
na Szczerbaty, Justyna Stasiak miało bardzo 
trudne zadanie, bo poziom poszczególnych 
zespołów był bardzo wysoki. Wyznaczono 
trzy kategorie. Przyznano w sumie 9 statu-
etek, ale nikt nie wyjechał z pustymi ręka-
mi. Każdy zespół otrzymał podziękowanie 
w postaci dyplomu za udział, a każdy młody 
tancerz – pamiątkową maskotkę. Zwycięz-
cą w kategorii taniec nowoczesny został Ze-
spół Taneczny Crazy Dance – Tweester Boys, 
w kategorii widowisko taneczne wygrał ze-
spół Piramida, a w kategorii taniec estrado-
wy pierwsze miejsce zdobył Dziecięcy Ze-
spół Artystyczny Uśmiech z Rzeszowa. Na-
grody wręczali: dyrektor MCK w Leżajsku 
Maria Horoszko oraz wicestarosta leżajski 
Józef Majkut. Ta najprzyjemniejsza nagro-
da, którą przyznają sobie nawzajem sami 
tancerze, czyli nagroda publiczności powę-
drowała do rąk zespołu Floor Cleaners z Rze-
szowa.

Przegląd Tańca Abrakadabra jest jedną 
z największych imprez tanecznych w re-
gionie i służy nie tylko popularyzacji tańca 
i aktywnego trybu życia, ale także promu-

Wiosennych,
słonecznych, kwitnących,

Świąt Wielkanocnych
pełnych rodzinnego ciepła i życzliwości 

wobec wszystkich ludzi

życzą
Mieszkańcom Leżajska
Dyrektor i Pracownicy

Miejskiego Centrum Kultury

Ciepłych i pogodnych, pełnych wiary, nadziei i miłości

Świąt Wielkanocnych
ż y c z y

Mieszkańcom Leżajska i Ziemi Leżajskiej

Jan Burek
członek Zarządu

Województwa Podkarpackiego
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je nasz powiat i sprzyja wymianie doświad-
czeń wśród grup tanecznych.

Miejskie Centrum Kultury składa serdecz-
ne podziękowania wszystkim, którzy po-
mogli w organizacji tej wielkiej uroczysto-
ści. A byli nimi: Komenda Powiatowa Poli-
cji, Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżaj-
sku oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej MEDICA.

A. Margas

Dzień Kobiet w MCK
Od jakiegoś czasu po okolicy krążą słuchy, 

że przy Miejskim Centrum Kultury w Leżaj-
sku zawiązuje się kabaret. A wszystko za-
częło się 7 marca br., kiedy to kilku przystoj-
nych, młodych mężczyzn: Damian Wyszyń-
ski, Rafał Dąbek, Piotr Drążek, Marcin Ho-
spod postanowiło zorganizować specjalny 
koncert z okazji Dnia Kobiet.

Udało im się przygotować fantastyczny, 
trwający półtorej godziny program, po któ-
rym wiele kobiet zapłakało rzewnie. Zapła-
kało tymi łzami najbardziej potrzebnymi 
– bo ze śmiechu. Na deskach scenicznych 
prócz niepowtarzalnych skeczy zagrał tak-
że Zespół Bez Nazwy oraz Grupa Wokalna 
Meritum.

Miejmy nadzieję, że ten wspaniały kon-
cert nie był tylko jednorazową akcją i kaba-
ret, który wykiełkował na Dzień Kobiet po-
każe nam jeszcze swoje owoce.

(a.m.)

SCENY Z ŻYCIA 
na deskach MCK

W marcu br. gościliśmy w Leżajsku Te-
atr Duszpasterstwa Akademickiego „Dąb” 
z Warszawy z wyjątkowym spektaklem 
pt. „Sceny z życia”.

Teatr ten powstał w 2008 roku, a jego za-
łożycielem jest Jan Krzysztof Szczygieł ab-
solwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmo-
wej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schil-
lera w Łodzi.

Spektakl, który został zaprezentowany 
leżajskiej publiczności, miał swoją premie-
rę 13 czerwca 2008 i z powodzeniem gra-
ny jest w całej Polsce. Jest to historia pew-
nego anioła, który trafia do świata mrocz-
nego życia ludzkiego, pozbawionego czę-
sto Boga, życia opartego na uciechach i na-
miętności. Anioł pragnie pokierować ludz-
kim życiem inaczej, naprowadzić człowie-
ka na szczęśliwą drogę. Sztuka oparta jest 
na opowiadaniach Antoniego Czechowa 
i stanowi swoiste studium sylwetki ludzkiej 
i kondycji człowieka.

Przedstawienie zostało skonstruowane 
w sposób fragmentaryczny i sprawia wra-
żenie luźno powiązanych scen, które pod 
względem fabularnym nie próbują ani szo-
kować, ani wzruszać. Poszczególne sceny 
spaja w jedną całość postać Anioła, która 
komentuje kolejne sytuacje i każe zastano-
wić się nad sensem określonych schematów 
działania ludzkiego.

Spektakl, podczas trzech seansów, obej-
rzało w Leżajsku około 300 osób. Ciekawe, 
do ilu dusz przemówił Anioł?

(a.m.)

Poeci z naszej ziemi
Klub Leżajskich Poetów „Na margine-

sie” działający przy Miejskim Centrum 
Kultury osiągnął swój kolejny, mały suk-
ces wydając drugi już tomik poezji, tym 
razem pod tajemniczym tytułem „Zapach 
tęsknoty”. W zbiorze znalazły się wiersze 
dwunastu autorów: Anny Baj, Celiny Bielec-
kiej, Aliny Hasiak, Aleksandry Janickiej, Sta-
nisława Kornasiewicza, Marii Kozłowskiej, 
Mariana Miłoboga, Franciszki Szymańczyk, 
Moniki Wojdyły, Małgorzaty Walawskiej–
Sochy, Anny Wróbel oraz Haliny Zygmunt. 
Wiersze tak różne, jak różne są oblicza tę-
sknoty ukazane w książce. Każdy z autorów 
pokazuje się z całkiem innej strony.

Mieszkańcy Leżajska mieli okazję zapo-
znać się z zamieszczonymi w zbiorze wier-
szami 11 marca br. podczas uroczystego 
spotkania promocyjnego w Miejski Cen-
trum Kultury w Leżajsku. Wyjątkowa atmos-
fera panowała tego dnia w murach starego 
Domu Kultury – przede wszystkim za sprawą 
poezji czytanej przy dźwiękach świec przez 
młodych aktorów. Dodatkową atrakcją był 
występ Grupy Wokalnej Meritum, a wszyst-
ko to we wspaniałej scenografii.

Poeci składają serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy wspierają ich w dążeniu 
do powiększania zasobów publikacji. Są to: 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne LELIWA, 
Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, Powiat 
Leżajsk, Miasto Leżajsk, Gmina Besko, Gmi-
na Kuryłówka, Podkarpacki Bank Spółdziel-
czy, Zakład Optyczny S.C. Alicja Brzuzan, Ire-
na Stepaniak w Leżajsku, Silikaty Leżajsk sp. 
z o.o., BMF Polska, POL-Trans MICHALEWSKI, 
Browar Leżajsk.

A. Margas
* * *

Mgłą się oblekły drogi wspomnień znane,
Wiatrem w sen się zbiegły marzenia rozwiane.
Chciałbym dziś opłynąć znów
Żaglem horyzonty nieznane.
Na skrzydłach młodości czas zatrzymać,
Wolności serca diament.
Chciałbym dziś przygarnąć znów
Wierzby z pól zebrane.
Kwiaty z łąk, wiosennych ziół,
Tęczą malowane.
Chciałbym dziś zatęsknić znów
Do leśnych polan z głębi lata.
Wiosennym gajom złożyć hołd,
Gałązką krzewu z lotu ptaka.
Chciałbym dziś odnaleźć znów
Polnych ścieżek wstęgi haftowane.
Poranną rosą zbierać mgły,
Zaplatać kłosy w morza falowane.

Marian Miłobóg

* * *
tułam się
między
literami codzienności
odczytując swą pieśń
tańczę w parze z księżycem
taktem zegara
a tląca świeca
zawiązuje kolejną kokardę wieczoru
na swojskim zawodzeniu
rockowych ballad
zawiniętych w złoty papierek

Anna Baj

UWAGA RoLNICY!!!
Wnioski o przyznanie płatności za 2010 

rok będą łatwiejsze do wypełnienia
Od roku 2010 rolnicy ubiegający się o przy-

znanie płatności bezpośrednich, pomocy finan-
sowej z tytułu wspierania gospodarowania na 
obszarach o niekorzystnych warunkach gospo-
darowania (ONW), płatności z tytułu przedsię-
wzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobro-
stanu zwierząt (PROW 2004-2006) oraz płatności 
rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), będą 
mogli ubiegać się o nie na jednym, wspólnym 
formularzu wniosku. Wprowadzenie jednego 
formularza wniosku dla 10 różnych rodzajów 
płatności znosi obowiązek wielokrotnego po-
dawania tych samych danych.

Dla rolników, którzy ubiegają się o płatności 
bezpośrednie lub o płatności ONW nic się nie 
zmieni. Do 15 marca 2010 roku wszyscy rolnicy 
otrzymają wstępnie wypełnione wnioski rów-
nież w części dotyczącej działek rolnych. Wnioski 
wraz z materiałami graficznymi można składać 
od 15 marca do 17 maja 2010 roku. Ostatecz-
ny termin składania wniosków mija 11 czerwca 
br. , z zastrzeżeniem, że płatność będzie obniżo-
na o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Od 2010 roku, w zasadach przyznawa-
nia płatności w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego także zaszły zmiany. I tak 
rolnikom uprawiającym zagajniki drzew o krót-
kiej rotacji jak: brzoza, topola, robinia akacjo-
wa, wierzba, będą przysługiwały jednolite płat-
ności obszarowe. Muszą jednak pamiętać, aby 
zadeklarować we wnioskach o dopłaty bezpo-
średnie tak wykorzystywane grunty, jako od-
rębne działki rolne. Inna ważna zmiana dotyczy 
krajowych uzupełniających płatności obszaro-
wych (UPO).

Będą one przysługiwały do powierzchni , na 
których nie prowadzi się żadnej uprawy, jeżeli 
grunty te będą utrzymywane w dobrej kulturze 
rolnej. Dotychczas do takich gruntów przysługi-
wała jedynie jednolita płatność obszarowa.

Rolnicy, którym przysługuje jednolita płat-
ność obszarowa, od 2010 roku mogą ubiegać się 
o nowe rodzaje wsparcia specjalnego: płatność 
obszarową do powierzchni upraw strączko-
wych i motylkowych drobnonasiennych oraz 
płatność do krów i owiec.

Płatność do krów przyznawana będzie wła-
ścicielom max. 10 krów w wieku co najmniej 36 
miesięcy na dzień 31 maja 2010 roku. Płatność 
do owiec przysługuje rolnikom, którzy na dzień 
31 maja 2010 roku posiadają co najmniej 10 ma-
ciorek powyżej 18 miesięcy. Zarówno krowy jak 
i owce muszą być zarejestrowane w siedzi-
bie stada w danym województwie, muszą 
być zgłoszone do rejestru zwierząt gospo-
darskich ARiMR oraz odpowiednio oznako-
wane.

Biuro Powiatowe ARiMR przypomina:
Rolnicy, otrzymujący jakiekolwiek dopła-

ty powierzchniowe, np. płatności bezpośred-
nie, ONW, rolnośrodowiskowe czy pieniądze 
na zalesione grunty rolne lub grunty inne niż 
rolne, muszą bezwzględnie przestrzegać przez 
cały rok zasad wzajemnej zgodności (tzw. cross 
compliance) w zakresie: ochrony środowiska na-
turalnego, identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz 
dobrej kultury rolnej. Agencja zwraca uwagę, że 
od 1 stycznia 2010 roku obowiązują dodatkowe 
normy i wymagania, które nakładają obowiązek 
posiadania w określonych sytuacjach pozwoleń 
wodnoprawnych oraz zachowania charaktery-
stycznych elementów krajobrazu.

Kierownik Biura Powiatowego
Lesław Błądek

  ogłoszenie
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  mała ojczyzna
Walne zebranie członków Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Leżajskiej

12 marca br. w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się Walne 
Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej.

Obradom przewodniczył wiceprezes Za-
rządu Towarzystwa Antoni Bereziewicz, któ-
ry w swoim wystąpieniu przywitał wszyst-
kich zgromadzonych, w tym zaproszonych 
gości, przedstawił porządek obrad.

Z kolei prezes Zarządu TMZL Leszek Sa-
rzyński przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności TMZL, wymienił i scharakteryzował 
działania podejmowane przez TMZL nie 
tylko w minionym roku, ale także w okre-
sie trzyletniej działalności Towarzystwa. 
W grudniu 2007 r. Towarzystwo zostało re-
aktywowane i oficjalnie wznowiło działal-
ność. Kadencja Zarządu TMZL trwała trzy 
lata. Członkowie Towarzystwa zadeklaro-
wali chęć zaangażowania w różnorodne for-
my jego działalności, w związku z czym po-
wołano kilka zespołów zadaniowych. Efek-
tem pracy Zespołu Redakcyjnego oraz za-
proszonych do współpracy autorów artyku-
łów było wydanie od wznowienia działalno-
ści czterech numerów Almanachu Leżajskie-
go. Swoje artykuły zamieściło 24 autorów, 
w tym tak uznane autorytety naukowe jak: 
prof. Józef Półćwiartek, prof. Zbigniew An-
dres, dr O. Efrem Obruśnik, dr Kazimierz S. 
Ożóg oraz pasjonaci opisujący nasz region. 
W mediach lokalnych tj. na łamach Biulety-
nu Miejskiego i Kuriera Powiatowego na bie-
żąco ukazywały się artykuły dotyczące dzia-
łalności Towarzystwa. Witryna internetowa 
Towarzystwa administrowana była począt-
kowo przez Annę Ordyczyńska, Sławomi-
ra Kułacza, a obecnie przez Adama Hałaja 
i Wiesława Wołocha. Strona jest stale rozbu-
dowywana i aktualizowana.

Przez cały ten okres trwały poszukiwania 
eksponatów dla Muzeum Ziemi Leżajskiej. 
Przybyło ich bardzo wiele, a ukoronowa-
niem tej działalności było otwarcie w paź-
dzierniku 2008 roku stałej ekspozycji mu-
zealnej „Dary Mieszkańców Ziemi Leżaj-
skiej”. W zakresie turystyki i wypoczynku 
zorganizowano w sumie 11 rajdów rowe-
rowych i kilka pieszych w których uczestni-
czyło kilkaset osób. Realizując zadanie orga-
nizacji cyklicznych spotkań członków Towa-
rzystwa z interesującymi ludźmi zorganizo-
wano spotkania z Tadeuszem Janasem, Zbi-
gniewem Larendowiczem, Januszem Fedir-
ko oraz Martą Kuczek.

Do pozytywnych wniosków i spostrze-
żeń po trzech latach działalności Towarzy-
stwa Prezes zaliczył dobrze układającą się 
współpracę ze Starostwem Powiatowym, 

Urzędem Miasta i Urzędem Gminy Leżajsk, 
sponsorami, mediami: Biuletynem Miejskim, 
Kurierem Powiatowym, TV SATEL, leżajskimi 
szkołami, akceptację dla działań TMZL i ini-
cjatyw ze strony społeczeństwa miasta Le-
żajska i Powiatu Leżajskiego, dobrą współ-
pracę z Muzeum Ziemi Leżajskiej, Miejskim 
Centrum Kultury, Pracownią Dokumenta-
cji Dziejów Miasta, Centrum Informacji Tu-
rystycznej oraz Biblioteką Publiczną. Nadal 
niestety poważnym problemem jest mała 
aktywność większości członków Towarzy-
stwa i ich niewielkie zaangażowania w pra-
ce statutowe. Występują również trudności 
w pozyskaniu większych kwot pieniężnych 
aby podjąć ambitniejsze działania – szcze-
gólnie w zakresie wydawniczym, brak także 
odzewu ze strony niektórych gmin w zakre-
sie wsparcia działań Towarzystwa.

Po wystąpieniu Prezesa nastąpiła dysku-
sja, w której wzięli udział m.in. Pani Rozalia 
Świeżawska, która zachęcała do aktywniej-
szego włączenie szkół w działalność TMZL 
poprzez np. zorganizowanie spotkań tema-
tycznych dla młodzieży szkolnej. Następnie 
głos zabrał zastępca burmistrza pan Piotr 
Urban, który w swoim wystąpieniu wyraził 
zadowolenie z działalności i inicjatyw podej-
mowanych przez Towarzystwo, zwłaszcza 
wydawniczej i turystyczno – krajoznawczej. 
Zadeklarował swoją pomoc finansową oraz 
przypomniał jak ważne dla miasta i jego 
mieszkańców jest wydanie II tomu Dziejów 
Leżajska. Pani Helena Grzywna zapropono-
wała nawiązanie kontaktów z innymi Towa-
rzystwami, zauważyła też, że w życie kultu-
ralne miasta bardziej powinni angażować 
się pracownicy miejskich urzędów.

W głosowaniu Zarząd otrzymał absolu-
torium za rok 2009. Kadencja Zarządu za-
kończyła się. Zgodnie ze Statutem odbyło 
się jawne głosowanie, w wyniku którego do 
nowego Zarządu weszli: Leszek Sarzyński, 
Antoni Bereziewicz, Iwona Tofilska, Zofia 
Buczkowska, Jacek Grzywna. Komisję Re-
wizyjną tworzą: Rozalia Świeżawska, Hele-
na Grzywna i Andrzej Drwal. A Sąd Koleżeń-
ski – Tadeusz Duda, Józef Rzeźnik i Czesław 
Rydzak.

Pełne sprawozdanie merytoryczne i finan-
sowe Zarządu za rok 2009 dostępne jest na 
stronie internetowej Towarzystwa: www.
tmzl.lezajsk.pl

Iwona Tofilska
Leszek Sarzyński

W południe zawitaliśmy w gościnne pro-
gi leżajskiego Muzeum. Po ogrzaniu się go-
rącą herbatą i zjedzeniu posiłku rozpoczęli-
śmy zwiedzanie ekspozycji: stałej wystawy 
regionalnej, ekspozycji zabawkarstwa oraz 
„Marynarki Wojennej w czasie II wojny świa-
towej”.

Pracownicy Muzeum, którego dyrektorem 
jest Andrzej Chmura, wykazali się swą profe-
sjonalnością w i cierpliwością w oprowadze-
niu po ekspozycjach, za co uczestnicy rajdu 
wyrażają szczególną wdzięczność.

Zimowy Rajd Pieszy 
TMZL – ulicami 
Leżajska

W tym roku aura nie była łaskawa dla 
amatorów pieszych wędrówek. Niestety, 
w deszczu i przenikliwym zimnie musie-
liśmy ograniczyć program rajdu do wy-
cieczki po Leżajsku.

Grupka najdzielniejszych uczestników 
zgromadziła się tradycyjnie przed pomni-
kiem Jana Pawła II  i stamtąd wyruszyli-
śmy. Antoni Bereziewicz zaczął opowieści 
przypomnieniem wyglądu dawnej dzielni-
cy Podklasztor; opowiedział o zabudowie, 
odpustach, o pielgrzymowaniu do leżaj-
skiego Sanktuarium. Następnie uczestni-
cy przeszli ulicami: Tomasza Michałka, Jana 
Brzozy, Opalińskiego, Sandomierską, Wało-
wą na Plac Targowy i Górną. Po drodze Pan 
Antoni opowiadał o mijanych domach i lu-
dziach, którzy w nich mieszkali, wydarze-
niach oraz o dawnym wyglądzie tych miejsc, 
gdyż układ komunikacyjny miasta i zabudo-
wa bardzo się zmieniały. W okolicach Kirku-
tu i Ohelu wiele dowiedzieliśmy się o reli-
gii i kulturze żydowskiej i żydach, mieszka-
jących w Leżajsku i okolicach na przestrze-
ni wieków.

Uczestnicy „Zimowego rajdu pieszego”.

Uczestnicy „Zimowego rajdu pieszego” zwiedza-
ją wystawę regionalną w MZL.



��

Z okazji 
zbliżających się

Świąt Wielkanocnych,
składamy Mieszkańcom

Z i e m i  L e ż a j s k i e j
najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radośc i , 
smacznego jajka, mokrego 
dyngusa, mnóstwo wiosennego 

optymizmu oraz samych
s u k c e s ó w

Zarząd i Członkowie
Towarzystwa Miłośników

Ziemi Leżajskiej

Pomimo bardzo złej pogody, czas spędzo-
ny w ostatnią lutową sobotę, był dobrze wy-
korzystany. Jak potwierdzili uczestnicy raj-
du: „w codziennym pędzie nie mamy czasu 
popatrzeć na mijane miejsca, pomyśleć o lu-
dziach, zastanowić się nad dziejami naszej 
małej ojczyzny”.

Dzięki takim imprezom można wzboga-
cić wiedzę o swoim mieście. Dlatego Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej dokła-
da wszelkich starań, by tego rodzaju spotka-
nia jak najczęściej się powtarzały.

Leszek Sarzyński

„Kurtyna” w łańcucie
Aż chciało się wracać na scenę…

Mała zagadka: Co robi grupa młodocia-
nych aktorów z panią reżyser zimowym po-
rankiem w autobusie przeładowanym stoli-
kami, wieszakami, obrazami i innym klamo-
tem, który w pojeździe publicznego trans-
portu nie powinien się znajdować? Otóż 
owa kontrabanda wyrusza na kolejny już 
spektakl gościnny, tym razem do Łańcuta. 
Kalendarz pokazuje dwudziestego ósmego 
stycznia, zegar zaś mówi o dosyć wczesnej 
porze dnia. Ale że mowa jest o leżajskich li-
cealistach, niech nikogo nie dziwi pora po-
gańska i ognisty entuzjazm pomimo mroź-
nej zimy.

Grupa „Kurtyna”, bo o niej tu mowa, istnie-
je już drugi rok przy ZSL im. Bolesława Chro-
brego, a składa się z osób o charakterach tak 
barwnych i różnych od siebie jak tęcza wy-
wrócona na lewą stronę. Mianem kurtynia-
rza mogą się do tej pory szczycić Dominika 
Słomiany, Katarzyna Buszta, Aleksandra Ko-
wal, Kacper Burda, Mateusz Odachowski, Ga-
briel Drwal, Sławomir Tyczyński oraz Maciej 
Szuba, nie zapominajmy jednak o niezastą-
pionej pomysłodawczyni wszelakich projek-
tów i sytuacji scenicznych, pani Małgorzacie 
Bucior. Takaż to ekipa przygotowała spek-
takl „Kolacja dla głupca”, który był już wysta-
wiany w Leżajsku, Jarosławiu oraz Łańcucie, 
wszędzie zbierając pozytywne opinie i wię-
cej oklasków niż aktorzy mogli udźwignąć.

Spektakl opowiada z pozoru prostą hi-
storię paryskiego wydawcy, pana Brochan-
ta, który ma dość oryginalne hobby – orga-
nizuje kolacje, na które zapraszani są ludzie 
o ekscentrycznych zainteresowaniach. Bar-

dzo ekscentrycznych. A skłonienie kilku ta-
kich indywiduów do rozmowy jest zaba-
wą tak przednią, że od śmiechu można so-
bie wyrzeźbić brzuch na kaloryfer. Naśmie-
wanie się ze zbieraczy srebrnych chochli do 
zupy nie podoba się jednak żonie Brochan-
ta, która, wściekła na męża, opuszcza dom 
z przytupem. W tym samym momencie zja-
wia się zaproszony na kolację pasjonat za-
pałczanej architektury, który ani intelektem, 
ani rozwagą nie grzeszy – za to ma dobre 
serce, które nakazuje mu pomóc Brochan-
towi w odzyskaniu żony. I wtedy dopiero się 
zaczyna…

Scenariusz oparty został na francuskiej ko-
medii o zbliżonym tytule, jednak od filmo-
wego pierwowzoru różnił się z każdą pró-
bą coraz bardziej, jako że inwencja twórcza 
młodych artystów i pociąg do improwiza-
cji były tak wielkie, iż nawet już na scenie, 
podczas spektaklu, powstawały całe sceny 
czy dialogi wcześniej niezaplanowane, wpa-
sowane jednak zgrabnie w fabułę i błyska-
jące unikatowym humorem niepowtarzal-
nej chwili.

Spektakl  łańcucki,  jak przyznał  jeden 
z członków trupy, był najbardziej udanym 
jak do tej pory – „aż chciało się wracać na 
scenę po odegraniu roli”. Przedstawienie 
doceniła publiczność, która była pod wra-
żeniem profesjonalizmu bądź co bądź ama-
torów fachu Szekspira.

Tymczasem radość trwa, bo spektakl będzie 
można zobaczyć 19 kwietnia br. tym razem 
w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie.

Maciek Szuba kl. 3d Lo

Komunikat
Towa r z y s t wo  M i ł o ś n i -

ków Ziemi Leżajskiej posia-
da status organizacyjny po-
żytku publicznego i figuru-
je w Krajowym Rejestrze Są-
dowym (KRS) pod numerem: 
0000275455.

Prosimy wesprzyj nasze 
działania swoim 1%.

Wystarczy w swojej deklara-
cji podatkowej wpisać nazwę 
naszej organizacji, numer KRS 
oraz kwotę darowizny w wy-
sokości 1% należnego podat-
ku, a Urząd Skarbowy przeka-
że pieniądze na konto Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Le-
żajskiej.

O naszej działalności statu-
towej można dowiedzieć się 
więcej na stronie: www.tmzl.
lezajsk.pl oraz z prasy lokal-
nej:  Kuriera  Powiatowego 
oraz Biuletynu Miejskiego.

Jeżeli popieracie Państwo 
nasze  działania  prosimy 
o wsparcie finansowe.

Wszystkim Darczyńcom ser-
decznie dziękujemy.
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Ważną częścią tutejszego Sanktuarium jest „Kalwaria leżajska”. 
W jej tworzeniu istotną rolę odegrała chęć sakralnego zagospoda-
rowania terenu znajdującego się w bezpośredniej bliskości murów 
klasztornych. Przed 1984 r. z inicjatywy o. Bonawentury Misztala, 
przełożonego od 1978 r., powstały Stacje Drogi Krzyżowej, Stacje 
Siedmiu Radości Matki Bożej oraz Stacje za zmarłych. Pomysł Kalwa-
rii w ścisłym tego słowa znaczeniu zrodził się jednak dopiero w 1993 
r. i zaowocował stworzeniem trzech szlaków modlitewnych: Dróżek 
Pana Jezusa i Dróżek Matki Bożej mających po trzydzieści stacji oraz 
Dróżek za zmarłych składających się z piętnastu stacji.

Pierwsze ze wspomnianych nabożeństw pozwala przeżywać wy-
darzenia zbawcze, które nastąpiły w czasie od Palmowej Niedzieli do 
Poranka Zmartwychwstania. Ich koncepcja niemal w całości opar-
ta jest na idei Kalwarii Zebrzydowskiej. Dróżki Matki Bożej pozwala-
ją rozważać zapowiedzi prorockie przyjścia Maryi na świat, histo-
rię Jej ziemskiego życia oraz prawdę o Jej niebieskiej chwale. Treści 
te czerpią z posoborowej mariologii, a zwłaszcza z prastarej trady-
cji chrześcijańskiej i pobożności propagowanej przez Bernardynów 

od XV wieku poprzez kazania, 
modlitwy i pieśni w języku pol-
skim. Dróżki za zmarłych umoż-
liwiają rozważanie najważniej-
szych etapów ludzkiego życia 
oraz inspirują do modlitwy za 
zmarłych. Mowa w nich tak-
że o oczekiwaniu na realiza-
cję Bożych obietnic eschatolo-
gicznych. Odprawianie nabo-
żeństw na „Kalwarii leżajskiej” 
sprzyja przeżywaniu wielkiej 
tajemnicy „zjednoczenia Matki 
z Synem i Syna z Matką”. Miej-
sca stacji oznaczono symbolicz-
nymi krzyżami, najpierw drew-
nianymi, następnie metalowy-
mi. 29 marca 1995 r., a także 18 
kwietnia 1996 r., na Placu Św. 
Piotra w Rzymie papież Jana 
Paweł II dokonał poświęcenia 
kamieni węgielnych pod przy-
szłe kościółki i kaplice.

Istotnym kryterium porząd-
kowania szlaków modlitewnych stały się wyjątkowe walory rzeźby 
terenu, odpowiadające takim elementom Jerozolimy palestyńskiej 
z czasów Chrystusa, jak: Góra Syjon, Góra Moryja, Góra Oliwna, Gol-
gota i Dolina Cedronu. Wzgórze, sąsiadujące z szosą łączącą Leżajsk 
z Nową Sarzyną, stanowi odpowiednik Góry Oliwnej. Od wschodu 
wzgórze to stromym zboczem opada w stronę wąwozu symbolizu-
jącego jerozolimską „Dolinę Cedronu” zwaną też „Doliną Jozafata”. 
Po drugiej stronie wspomnianego wąwozu znajdują się wzniesie-
nia symbolizujące „Górę Syjon” i „Górę Moryja”. Pagórek sąsiadują-
cy z torami kolejowymi oznacza leżajską Golgotę. „Dolina Jozafa-
ta – miejsce cmentarzy żydowskich i zakątek wskazanego w Biblii 
oczekiwania na Sąd Ostateczny – stanowi istotną część szlaku Dró-
żek za zmarłych. Tam również 13 sierpnia odbywa się Procesja Za-
śnięcia Matki Bożej. Doroczna „Procesja Wniebowzięcia”, podąża-
jąc śladem tradycyjnych „Stacji Siedmiu Radości” zlokalizowanych 
w miejscu odpowiadającym „błoniom leżajskiej Jerozolimy”, stwa-
rza klimat do rozmyślań o „Świętym Mieście”, „Nowym Jeruzalem”, 
czyli o Kościele, którego Matką jest Maryja.

„Kalwaria leżajska” jest szczególnym darem jubileuszu objawień 
Matki Bożej oraz jubileuszu czterechsetlecia pobytu Ojców Bernar-
dynów na Ziemi Leżajskiej.

o. Efrem obruśnik

  zabytki
Czterechsetlecie posługi ojców Bernardynów w Leżajsku

Kalwaria

Kaplica „Domku Matki Bożej”. W jej 
wnętrzu znajduje się płyta z kamie-
niem węgielnym poświęconym przez 
Sługę Bożego Papieża Jana Pawła II 
na Placu św. Piotra w Rzymie 18 kwiet-
nia 1996 roku.

Marzenia zawodowe
Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku jest jedną z nielicznych 

szkół w Polsce, której uczniowie wzięli bardzo aktywny udział 
w realizacji projektu ogólnopolskiego „Dzień Przedsiębiorczo-
ści”. Projekt był objęty honorowym patronatem Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Dzień Przedsiębiorczości jest projektem, sprzyjającym podej-
mowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dal-
szej drogi edukacyjnej i zawodowej. Poprzez odbycie kilkugodzin-
nych praktyk w wybranym miejscu pracy, młodzi ludzie mogą zwe-
ryfikować swoje wyobrażenia o wymarzonym zawodzie, pozyskują 
informacje o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach 
niezbędnych do wykonywania danego zawodu, poznają strukturę 
organizacyjną i zakres działalności firmy.

Dzień Przedsiębiorczości organizowany jest w Zespole Szkół Tech-
nicznych w Leżajsku od sześciu lat. Koordynatorami tej akcji byli na-
uczyciele Tomasz Pokora, Ewelina Surma, Krystyna Zastawny. Ponad 
miesięczne przygotowania organizacji Dnia Przedsiębiorczości za-
kończyły się sukcesem.

10 marca br. około 1028 uczniów ZST w Leżajsku odwiedziło firmy 
i instytucje z terenu Leżajska i okolic. m.in. Grupa Żywiec S.A – Bro-
war Leżajsk, BMF Polska Leżajsk, ZPOW Hortino w Leżajsku, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji Leżajsk, Urząd Miasta Leżajsk, Starostwo 
Powiatowe, Miejski Zakład Komunalny, Grupa Silikaty Sp. z o.o. Za-
kład w Leżajsku, Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku Przedsiębior-
stwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. Leżajsk, Komendę Powia-
towej Straży Pożarnej Leżajsk,	Gminną Spółdzielnię SCH w Leżajsku, 
KRUS PT Leżajsk, Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa Leżajsk, Komendę Powiatowej Policji Leżajsk, BOŚ 
oddział Leżajsk, Urząd Pracy w Leżajsku, Urząd Skarbowy w Leżajsku, 
a także banki, szkoły, przedszkola, małe firmy i instytucje.

Firmy te zorganizowały bardzo ciekawy dla młodzieży pobyt na sta-
nowiskach pracy.

Wspomnienia i odczucia uczniów są bardzo pozytywne: „to była 
niezwykła lekcja, która uświadomiła mi, co naprawdę chcę robić 
w życiu”, „uświadomiłem sobie, jaki jest główny cel mojej nauki”, 
„uzyskałam bardzo wiele informacji o zawodzie, który chcę w przy-
szłości wykonywać, „praca głównego technologa produkcji jest bar-
dzo odpowiedzialna i ciekawa, chciałbym w przyszłości móc ją wy-
konywać”, „to było świetne doświadczenie, warto było tutaj przyjść”, 
„Dzień Przedsiębiorczości uświadomił mi, że na swój sukces zawo-
dowy muszę zacząć pracować już w szkole średniej”.

W wyniku uczestnictwa w programie uczniowie uświadomili sobie, 
że ich kariera zawodowa zależy od nich samych, określili swoje zain-
teresowania i cele, które chcą osiągnąć w przyszłości, poznali zasady 
przygotowania się do rywalizacji na rynku pracy.

Dzięki pomocy i wyrozumiałości pracodawców młodzi ludzie 
mogli zweryfikować informacje o pracy na wybranym stanowisku. 
DZIĘKUJEMY wszystkim firmom i instytucją za stworzenie możliwo-
ści wspierania młodzieży w świadomym kształtowaniu własnej dro-
gi zawodowej, edukacyjnej.

Koordynatorzy 
Dnia Przedsiębiorczości

  dzień za dniem



��

Licealiści z „Chrobrego” we Włoszech
W ostatnich dniach nasz półroczny wysiłek został wynagrodzony. 7 lutego br. eki-

pa z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku w składzie: Jolanta Burek (IIc), Joanna Stęp-
niowska (IIc), Jadwiga Mazurek (If), Karina Karlik (IIe) wraz z koordynatorkami projek-
tu mgr Joanną Baran i mgr Pauliną Grzenkowicz wyruszyła do Włoch.

Naszym przystankiem było Lecce, malownicze miasto 
położone na południu kraju. Nie na darmo jest nazywane 
najpiękniejszym miejscem na „obcasie”. Nasze opiekunki do-
skonale zadbały o nasz przejazd, który minął bez zakłóceń. 
Po długiej podróży zmęczone, ale szczęśliwe dotarłyśmy na 
miejsce. Powitały nas włoskie rodziny oraz pozostali uczest-
nicy projektu COMENIUS.

Cele naszego wyjazdu były dwa: po pierwsze realizacja 
projektu „Creative learning improves society” (czyli „Twór-
cze uczenie się rozwija społeczeństwo”). Po drugie odwie-
dzenie innego państwa, nieznanej nam kultury oraz odpo-
czynek wśród rówieśników z innych krajów, innymi słowy 
– dobra zabawa.

Pierwszy cel realizowany był poprzez zajęcia, które odby-
wały się w szkole artystycznej. Zajmowałyśmy się językiem 
ciała i emocjami, jakie towarzyszą człowiekowi w codziennym 
życiu. Wszyscy uczestnicy zjazdu zostali podzieleni na trzy gru-
py, każda zajmowała się innym sposobem ekspresji.

Drugi cel realizowałyśmy w wolnym czasie, na którego 
brak nie mogłyśmy narzekać – co nie oznacza, że się nu-

dziłyśmy. Poświeciłyśmy go na poznanie rodzin, u których 
mieszkałyśmy, oraz na zwiedzanie miasta. Jako, że z nasze-
go pięknego Leżajska pojechały same kobiety, nie obyło się 
bez przeglądu miejscowych sklepów i musimy przyznać, 
że niewiele różnią się od naszych polskich. Główną atrak-
cją była całodniowa wycieczka po regionie Salento (Otran-
to, Santa Maria di Leuca, Gallipoli). Widok morza Adriatyc-
kiego i Jońskiego nie jest codziennością zatem długo pozo-
stanie w naszej pamięci.

Niestety, przysłowiowe „wszystko, co dobre, szybko się 
kończy” sprawdziło się i tym razem. Po sześciu wspaniałych, 
wyczerpujących dniach trzeba było wrócić do Leżajska. Roz-
stanie było bardzo przygnębiające. Myśl, że prawdopodob-
nie po raz ostatni widzimy tych ludzi jeszcze bardziej nas 
zasmucała – jednak w naszych sercach pozostaną na długi 
czas jak i cała włoska przygoda.

Teraz pozostaje nam oczekiwanie na rewizytę, która ma 
nastąpić jesienią.

J. Stępniowska, J. Burek,
J. Mazurek, K. Karlik.

Sukces uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Leżajsku
W bieżącym roku szkolnym Gimna-

zjum Miejskie im. Wł. Jagiełły w Leżaj-
sku ma powód do dumy! Sześcioro na-
szych uczniów zdobyło najwyższe laury 
w wojewódzkich konkursach przedmio-
towych organizowanych przez Kurato-
rium Oświaty w Rzeszowie.

W zaszczytnym gronie laureatów znaleź-
li się następujący uczniowie: Monika Biskup 
(III„b”) – konkurs z biologii (opiekun: Anna 
Sałek), Dawid Górski (III„a”) – konkurs che-
miczny (opiekun: Marta Orłowska), Damian 
Rogowski (III„a”) – konkurs z fizyki (opiekun: 
Władysława Mazur). Tytuł finalisty otrzyma-
ło także troje uczniów: Katarzyna Baran (III-
„h”) – konkurs języka angielskiego (opiekun: 
Barbara Kątnik-Simko), Rafał Masełek (III„e”) 
i Łukasz Żołynia (III„d”) – konkurs fizyczny 
(opiekun: Dionizy Kyc).

W tym roku uczniowie, startujący w kon-
kursach, mieli trudniejsze zadanie niż w la-
tach poprzednich. Aby uzyskać tytuł laure-
ata lub finalisty, musieli przejść 3-stopnio-
we eliminacje: etap szkolny, rejonowy i wo-
jewódzki. Do konkursów rejonowych kwa-
lifikowano około 200 uczestników z każde-
go konkursu szkolnego, a 50 uczniów, którzy 
zdobyli najwyższą liczbę punktów w konkur-
sie wojewódzkim, otrzymywało tytuł laure-
ata. Pozostali uczestnicy trzeciego etapu 
uzyskali status finalisty. Dzięki systematycz-
nej pracy uczniów i nauczycieli na lekcjach, 
zajęciach pozalekcyjnych oraz w czasie ferii, 
po odbiór dyplomów 15 kwietnia br. poje-
dzie do Rzeszowa liczna grupa z Leżajska.

Gratulujemy nauczycielom i  ich pod-
opiecznym! Życzymy dalszych sukcesów!

(bmz)

Kolejne sukcesy 
Ryszarda Drypsa i Zofii Turosz

W dniach 1–7 marca br. w Kamloops 
w Kanadzie trwały Halowe Mistrzostwa 
Świata w Lekkiej Atletyce. Startowały repre-
zentacje 54 państw.

Leżajsk i Polskę reprezentowali Zofia Tu-
rosz i Ryszard Dryps, który dodatkowo pro-
mował swój zakład pracy – „Hortino”. Oboje 
dwukrotnie stanęli na podium.

Zofia Turosz startowała w grupie K-70, to 
znaczy kobiet, które ukończyły 70. rok życia. 
W Crosie na 8 km i Półmaratonie (21,1 km) 
zdobyła złote medale.

Ryszard Dryps w grupie M-50 (mężczyźni 
pięćdziesięciolatkowie) zdobył srebrny me-
dal w biegu na 1500 m oraz brązowy w bie-
gu na 800 m. W obu przypadkach pobił re-
kord Polski.

13 marca br. w Spale odbyły się Halowe 
Mistrzostwa Polski Weteranów w LA. Ryszard 
Dryps w biegu na 1000 m wywalczył złoty 
medal i ustanowił rekord Polski. Za najlep-
szy wynik w biegach otrzymał Puchar Preze-
sa Polskiego Związku LA.

(der)
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  sport
Z opóźnieniem, ale... 
ruszyła runda 
rewanżowa IV Ligi

Z tygodniowym opóźnieniem ruszy-
ła runda wiosenna rozgrywek o mistrzo-
stwo IV Ligi Podkarpackiej.

Leżajska Pogoń startuje z 6. pozycji w ta-
beli rozgrywek ze stratą 6 punktów do li-
dera.

Po rundzie jesiennej w drużynie nastąpiły 
pewne zmiany. Przybyło 5 nowych zawodni-
ków tj.: Maciej Biliński (Karpaty Krosno), Ro-
bert Kurosz (Nadnarwianka Pułtusk), Michał 
Wolański i Mariusz Wolański (obaj Wisłoka 
Dębica) oraz Marcin Dycha (Limblach Zaczr-
nie). Ubyło natomiast 7 piłkarzy – Roman Fe-
dak (powrót do Sokoła Sieniawa), Mirosław 
Kalita (obecnie trener Partyzanta), Kamil Se-
kuła (Limblach Zaczernie), Paweł Kędzierski, 
Daniel Serafin (Dąbrówki), Łukasz Krasowski 
(kontuzja) i Arkadiusz Kaszowski (nie podjął 
treningów).

Teoretycznie wygląda na to, że drużyna 
uległa wzmocnieniu. Ale jak będzie w prak-
tyce, to się niebawem okaże. Mamy nadzieję, 
że nie gorzej jak w rundzie jesiennej, a spra-
wa awansu do III Ligi jest wciąż otwarta.

(em)

Terminarz rozgrywek

MZKS „PoGoŃ” LEŻAJSK
o mistrzostwo IV ligi podkarpackiej

w sezonie 2009/2010 rundy wiosennej
  1. POLONIA Przemyśl – POGOŃ Leżajsk  20 marca (sobota)  godz. 15.00
  2. POGOŃ Leżajsk – RZEMIEŚLNIK Pilzno 27 marca (sobota) godz. 14.00
  3. SOKÓŁ Nisko – POGOŃ” Leżajsk  3 kwietnia (sobota)  godz. 12.00
  4. POGOŃ Leżajsk – STRUMYK Malawa 10 kwietnia (sobota) godz. 16.00
  5. PARTYZANT Targowiska – „POGOŃ” Leżajsk  17 kwietnia (sobota)  godz. 12.00
  6. POGOŃ Leżajsk – WISŁOK Wiśniowa 24 kwietnia (sobota) godz. 16.00
  7. ZACZERNIE – POGOŃ Leżajsk  1 maja (sobota)  godz. 17.00
  8. POGOŃ Leżajsk – BŁĘKITNI Ropczyce 8 maja (sobota) godz. 17.00
  9. IGLOOPOL Dębica – POGOŃ Leżajsk  16 maja (niedziela)  godz. 17.00
10. POGOŃ Leżajsk – JKS Jarosław 22maja (sobota) godz. 17.00
11. KOLBUSZOWIANKA – POGOŃ Leżajsk  30 maja (niedziela)  godz. 17.00
12. POGOŃ Leżajsk – BUDO-INSTAL Turbia 2 czerwca (środa) godz. 17.00
13. MKS Kańczuga – POGOŃ Leżajsk  6 czerwca (niedziela)  godz. 17.00
14. POGOŃ Leżajsk – ORZEŁ Przeworsk 12 czerwca (sobota) godz. 16.00
15. ŻURAWIANKA Żurawica – POGOŃ Leżajsk  19 czerwca (sobota)  godz. 16.00

Terminarz rozgrywek

MZKS „PoGoŃ” Leżajsk
o Mistrzostwo II Podkarpackiej Ligi 

Juniorów Starszych i Młodszych
w sezonie 2009/2010

rundy wiosennej 2010
Data Dzień Godzina* Mecz Wynik

28 marzec Niedz. 10.00/12.00
POGOŃ Leżajsk

– ORZEŁ Przeworsk 

3 kwiecień Sobota 11.00/13.00
POGOŃ Leżajsk

– UNIA Nowa Sarzyna

10 kwiecień Sobota 11.00/13.00
POGOŃ SOKÓŁ Lubaczów

– POGOŃ Leżajsk

17 kwiecień Sobota 11.00/13.00
POGOŃ Leżajsk

– RESOVIA Rzeszów 

24 kwiecień Sobota 11.00/13.00
RZEMIEŚLNIK Pilzno

– POGOŃ Leżajsk

30 kwiecień Piątek 11.00/13.00
POGOŃ Leżajsk
– SOKÓŁ Nisko 

8 maj Sobota 11.00/13.00
TŁOKI Gorzyce

– POGOŃ Leżajsk

15 maj Sobota 11.00/13.00
POGOŃ Leżajsk

– KOLBUSZOWIANKA 
Kolbuszowa

22 maj Sobota 11.00/13.00
JKS Jarosław

– POGOŃ Leżajsk

29 maj Sobota 11.00/13.00
POGOŃ Leżajsk

– CZUWAJ Przemyśl
5 czerwiec Sobota 11.00/13.00 MKS Dębica – POGOŃ Leżajsk

12 czerwiec Sobota 11.00/13.00
POGOŃ Leżajsk
– MKS Kańczuga

19 czerwiec Sobota 11.00/13.00
NAFTA Jedlicze

– POGOŃ Leżajsk
* – Godzina …/… – Juniorzy Starsi / Juniorzy Młodsi

Kadra 
I drużyny Pogoni

Trener: Tomasz Szmuc
Kierownik drużyny: Zbigniew Szmuc
Masażysta: Paweł Czekirda
Bramkarze: Robert Kurosz (lat 26), Adrian 

Rauza (23)
Obrońcy:  Dawid  Herdyna  (20),  Piotr 

Krawczyk (25), Krzysztof Myćka (21), Seba-
stian Padiasek (23), Łukasz Rogala (22), Ma-
teusz Sroka (20)

Pomocnicy: Andrzej Błotni (32), Jacek 
Bujniak (24), Kamil Padiasek (24), Michał Pie-
trycha (18), Mateusz Piędel (19), Piotr Misiąg 
(22), Franciszek Sarzyński (18), Mariusz Wa-
loński (24), Michał Waloński (24)

Napastnicy: Maciej Biliński (37), Paweł Kli-
mek (31), Marcin Dycha (22), Mateusz Staroń 
(18), Marcin Szmuc (28).

Z ostatniej chwili:
W pierwszym swoim meczu o mi-

strzostwo IV ligi Pogoń zremisowała 
z Rzemieślnikiem Pilzno 0 : 0, a druży-
ny juniorów wygrały oba mecze z Or-
łem Przeworsk 2 : 1.
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Udany początek 
sezonu 2010

13 lutego 2010 odbył się w Przewor-
sku Ogólnopolski Turniej Karate Kyoku-
shin o Puchar Burmistrza Miasta Prze-
worska. Nasi zawodnicy 16 razy stawali 
na podium.

W turnieju wzięło udział 138 zawodników 
z czternastu klubów: Brzozów, Jarosław, Jasło, 
Krosno, Leżajsk, Łańcut, Nowa Dęba, Pustków, 
Przemyśl, Rzeszów, Sandomierz, Tarnobrzeg, 
Tarnów i Przeworsk. W ogólnej klasyfikacji 
Leżajski Klubu Karate uplasował się na 
pierwszym miejscu z liczbą 29 punktów.

Na podium stanęli: Dec Izabela kumite mło-
dziczek open 1 miejsce, Jaworska Joanna kumi-
te młodziczek open 3 miejsce, Majewicz Natalia 
kumite kadetek open 1 miejsce, kata 3 miejsce, 
Stachula Natalia kumite kadetek open 2 miejsce, 
Burda Katarzyna kata kadetek 1 miejsce, Szczu-
ka Oskar kumite kadetów do 45 kg 2 miejsce, Je-
ziorowski Maciek kumite młodzików pow. 55 kg 
3 miejsce, Kurzyp Karol kumite młodzików pow. 
55 kg 3 miejsce, Pacoń Monika kumite juniorek 
młodszych open 3 miejsce.

Dzieci z rocznika 1999 i młodsze: Zygmunt 
Bartłomiej kumite 2 miejsce, Szczuka Benjamin 
kumite 3 miejsce, kata 2 miejsce, Walawski Kaje-
tan kata 3 miejsce, Majder Paula kumite 1 miej-
sce, Leszczak Maryla kata 1 miejsce.

W zawodach również wzięli udział: Zając 
Krzysztof, Kowalski Konrad, Olszowy Marcin, 
Majkut Jacek, Zieliński Mateusz, Fleszar Hubert, 
Nieznajko Krystian.

Kierownik ekipy oraz sędzia – sensei Dariusz 
Burda, sędzia – sensei Adam Dziki, sekundant – 
sempai Robert Szczuc.

(db)

Sędziowska 
piłka halowa

W sobotę, 20 lutego br., w hali spor-
towej Zespołu Szkół Technicznych w Le-
żajsku odbył się Turniej Piłki Halowej Sę-
dziów Leżajsk 2010.

Udział w Turnieju wzięli sędziowie z następu-
jących Grup Szkoleniowych: Dębica, Kolbuszo-
wa, Leżajsk, Łańcut, Mielec i Rzeszów. Inicjatora-
mi i organizatorami tej integracyjno-sportowej 
imprezy byli sędziowie Grupy Szkoleniowej Sę-
dziów Leżajsk oraz Zespół Szkół Technicznych 
w Leżajsku.

Zawodnicy konkurowali w dwóch grupach: 
żółtej i czerwonej. W żółtej na miejscach od 
pierwszego do trzeciego uplasowały się kolejno 
reprezentacje sędziów z Dębicy, Rzeszowa i Łań-
cuta. W grupie czerwonej pierwsze miejsce zajął 
Leżajsk, drugie Mielec, trzecie Kolbuszowa.

W finale rundy pucharowej zmierzyły się dru-
żyny Grup Szkoleniowych z Mielca i Leżajska. 
Wynik – 4:2.

W trakcie Turnieju przyznano wiele nagród 
indywidualnych. Najlepszymi strzelcami Tur-
nieju okazali się: 1. Radosław Ziarno (Rzeszów 
– 4 bramki), 2. Dariusz Łukaszewski (Dębica – 
3 bramki), Arkadiusz Kaszowski, Krzysztof Król 
i Sebastian Nowak (Leżajsk – po 3 bramki).

Najlepszym bramkarzem Turnieju został Pa-
weł Kantor z Dębicy, najlepszym zawodnikiem 
– Paweł Małodziński z Mielca.

W opinii Wydziału Gier Podkarpackiego 
Związku Piłki Nożnej najlepszym zawodnikiem 
Turnieju został uznany Krzysztof Cich z Leżajska 
i to jemu Andrzej Wieczerzak wręczył prestiżo-
wą nagrodę.

W klasyfikacji ogólnej Turnieju pierwsze miej-
sce zajęła Grupa Szkoleniowa Mielec, a drugie 
Grupa z Leżajska.

Sponsorami tej sportowej imprezy byli: BMF 
Polska, Agro Krzysztof Knap, Browar Leżajsk, Za-
kłady Mięsne w Górnie, Ciech Organika Sarzyna, 
Kras Bud Usługi Budowlano-Dekarskie, Lipiński 
Nieruchomości, Usługi Kulinarne Andrzej Wię-
cław oraz Piekarnia M. Garbacz, B. Kuźniar.

Daniel Krasowski

Leżajscy gimnazjaliści 
w finale

17 marca br. na pływalni krytej „Oce-
anik” w Leżajsku odbył się „Gimnazjalny 
Półfinał w Pływaniu”. Na nasz basen przyje-
chała młodzież reprezentująca Przemyśl, Jaro-
sław, Przeworsk, Nową Sarzynę, Krasne, Sarzynę, 
Wola Zarzycka oraz Leżajsk. W zawodach wzię-
ło udział ponad stu zawodników i zawodniczki, 
jednak w końcowym finałowym spotkaniu weź-
mie tylko udział młodzież, która w Leżajsku za-
jęła czołowe miejsca. Zdecydowanie pierwsze 
miejsce oraz udział w wojewódzkiej gimnazja-
dzie wywalczyły: I m. sztafeta dziewcząt: J. Ga-
łusza, K. Zając, M. Leja, A. Wyszyńska, A. Koło-
dziej; II m. sztafeta chłopców: B. Kołodziej, D. 
Mazur, J. Mazurek, M. Mroczkowski, Sz. Wójcik, 
A. Sulikowski.

W indywidualnych biegach dziewcząt: 
(grzbiet) I m. A. Kołodziej, II m. J. Gałusza, IV m. 
M. Karlik; (motylkowy) II m. K. Zając, III m. A. Wy-
szyńska, IV m. M. Leja. W indywidualnych bie-
gach chłopców: (grzbiet) III m. M. Mroczkowski, 
IV m. B. Kołodziej, (klasyczny) III m. J. Zygmynt, 
(dowolny) III m. A. Sulikowski.

Dzięki takiej postawie naszej młodzieży liczy-
my, że Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Zwią-
zek Sportowy w Rzeszowie pozwoli nam zorga-
nizować w Leżajsku na basenie „Wojewódzki Fi-
nał Gimnazjady”.

W imieniu Prezesa Związku J. Bigusa i E. Jos-
se oraz własnym dziękują wszystkim, którzy po-
magali w sprawnym przygotowaniu zawodów 
oraz ich przeprowadzeniu. Dziękuję uczennicom 
z Gimnazjum w Leżajsku z kółka fotograficzne-
go: Lenie Miller, Annie Miś, Izabeli Radomskiej 
za udostępnienie zdjęć z zawodów.

Wojciech Surma

Pomagamy żyć!
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Leżajsku ma w swoim gronie pracowników, 
którzy są honorowymi dawcami krwi.

Dzięki akcjom „Pomagam... oddaję krew” 
zwiększa się liczba osób chętnych do oddawa-
nia krwi.

Dzięki współpracy z Leżajskim oddziałem 
PCKiK pracownicy: ratownicy WOPR oraz obsłu-
ga Pływalni Krytej „Oceanik” w Leżajsku wspie-
rają tę akcję.

Dzięki otrzymanym koszulkom na co dzień 
wspieramy akcję, która powinna zaowocować 
kolejnymi nowymi dawcami krwi w Leżajsku. 
Ratownicy WOPR są od ratowania życia i zdro-
wia wszystkich, którzy przebywają na terenie 
ośrodka, ale każdy z nas może być choć przez 
chwilę ratownikiem dla innego człowieka od-
dając krew.

Wojciech Surma
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  zdrowie i uroda

Wielkanocne specjały
Wiosna w tym roku ociągała się z przyjściem. Ale wiosen-

ne święta zgodnie z kalendarzem wreszcie się zbliżają. Koń-
czy się post, który preferuje skromniejszą kuchnię. Trudno 
było przestawić się na jarski jadłospis, gdy zima za oknem. 
A święta wielkanocne to parada mięsiw, kiełbas, szynek, jaj, 
lukrowanych mazurków, bab z rodzynkami, tortów i serni-
ków. Receptury tych smakołyków powstawały przez lata, 
udoskonalane przez pokolenia kucharzy, cukierników, na-
szych babć i mam. I jak tu oprzeć się tradycji? Mało kto nie 
ulegnie pokusie.

Ciasta upieczone, jajka i szynki ugotowane – to pozosta-
ło tylko udekorować stół . Środek stołu przeznaczony jest 
na koszyk wielkanocny. Powinno się w nim znaleźć sześć 
produktów symbolizujących przesłanie chrześcijaństwa tj. 
chleb, jajka, sól, chrzan, wędlina, ser i ostatnio dołączył jesz-
cze siódmy – ciasto.

Chleb – podstawowy pokarm niezbędny do życia, gwa-
rantował dobrobyt. Specjalnie pieczony wielkanocny chle-
bek nazywany jest paską. Jajko jest dowodem odradzające-
go się życia, symbol zwycięstwa nad śmiercią. Sól życiodajny 
minerał, dawniej wierzono, że ma moc odstraszania wszel-
kiego zła i oczyszczania. Wędlina zapewnia zdrowie i płod-
ność, także dostatek. Chrzan to siła i fizyczna krzepa, a cia-
sto to symbol umiejętności człowieka i doskonałości pracy 
ludzkiej. W wielkanocnym koszyku nie może zabraknąć ba-
ranka, który symbolizuje zwycięstwo Chrystusa nad grze-
chem i śmiercią.

Stół gotowy to jeszcze tylko bukiet z kwitnących gałą-
zek wierzby, leszczyny, forsycji i można rozpocząć uroczyste 
śniadanie. Tak jak przed Wigilią dzielimy się opłatkiem, teraz 
dzielimy się jajkiem składając sobie świąteczne życzenia .

Pierwsza potrawa to często żur na białej kiełbasie lub 
zupa chrzanowa z jajkiem i białą kiełbasą. W naszych tra-

dycyjnych potrawach wielkanocnych mnóstwo jest tłuszczu, 
cukrów i białek. Spożywane w dużej ilości w krótkim czasie, 
powodują, że ich nadmiar może być sporym wyzwaniem dla 
żołądka, wątroby i trzustki. Mogą nie wystarczyć zioła i przy-
prawy wspomagające trawienie. Rozsądnie byłoby przygo-
tować mniejsze ilości potraw, z mięs wybierać te chudsze, 
a do ciast dodać mniej cukru i tłuszczu. Ponieważ mięsa, 
wędliny, jajka zakwaszają organizm dla równowagi dobrze 
byłoby podać sałatki i surówki, sosy na jogurcie lub chudej 
śmietanie. Dostarczą nam sporą porcję witamin, soli mine-
ralnych, błonnika, przypraw i ziół, które wspomogą pracę 
obciążonego układu pokarmowego. A najlepsza rada to za-
chować umiar, przecież święta trwają dwa dni.

Wykwintna zupa chrzanowa
Składniki: Po kawałku selera i białej czę-

ści pora, cebula, spory ziemniak, 10 dag starte-
go chrzanu, 2 łyżki masła, pół szklanki białego 
wytrawnego wina, 2 litry bulionu drobiowego 
(może być z kostki), 2 szklanki śmietany 22%, ły-
żeczka mąki ziemniaczanej, żółtko, 35 dag be-
konu lub chudego boczku w plasterkach, kilka 
gałązek natki pietruszki, sól, pieprz.

Wykonanie: Jarzyny umyć, osuszyć, dość 
drobno pokroić, włożyć do rondla z roztopio-
nym masłem, smażyć, mieszając (nie dopuścić 
do zrumienienia!). Wlać wino i dusić. Gdy po-
łowa płynu wyparuje, wlać bulion i zagotować. 
Mieszając, dodać mąkę rozprowadzoną kilko-
ma łyżkami śmietaną a pozostałą jej część wy-
mieszać z chrzanem. Zagotować, mieszając. 
Bekon lub boczek pokroić w cienkie paski, ob-
smażyć, by były rumiane i chrupiące. Zdjąć 
zupę z ognia, kilka łyżek zmiksować z żółtkiem, 
wlać do garnka i wymieszać. Przyprawić pie-
przem i solą, rozlać do bulionówek. Do każdej 
porcji wsypać trochę bekonu, udekorować list-
kiem pietruszki.

Wiosenne cielęce roladki
Składniki: 4 sznycle cielęce, cebula, 5dag 

masła, 20 dag pieczarek, nać pietruszki, 2 jaj-
ka, sproszkowana papryka, 10 dag słoniny, 1,5 
szklanki rosołu, mały kieliszek wytrawnego 
wina.

Wykonanie: Sznycle rozbijamy cienko, ale 
tak aby nie przedziurawić mięsa, solimy i opró-
szamy pieprzem. Przyrządzamy farsz; cebulę 
siekamy bardzo drobno i lekko ją przyrumie-
niamy w 5-8 dag masła, następnie dusimy z 20 
dag drobno posiekanej naci pietruszki. Do tej 

masy dodajemy 2 drobno posiekane jaja na 
twardo i po dokładnym wymieszaniu, smaru-
jemy nią równomiernie uprzednio przygoto-
wane sznycle cielęce. Po zwinięciu sznycli, nie-
zbyt ciasno, obwiązujemy je białą nicią baweł-
nianą (uprzednio sparzoną wrzątkiem). Rolad-
ki oprószamy papryką i wkładamy do rondla, 
w którym stopiliśmy 10 dag słoniny pokrajanej 
w kostkę. Mięso obsmażamy na rumiany kolor 
i zalewamy rosołem (z kostki). Rondel przykry-
wamy i roladki dusimy do miękkości na małym 
ogniu (ok. 30–40 minut). Gdyby sos wyparował, 
dolewamy w czasie duszenia nieco rosołu. Go-
towe roladki układamy na półmisku i polewa-
my ich własnym sosem. Sos można uszlachet-
nić dodając do niego mały kieliszek wytrawne-
go wina. Roladki podajemy z ryżem na sypko 
albo z purée z ziemniaków i dużą porcją zie-
lonej sałaty.

Baba szafranowa
Składniki: 3 szklanki mąki pszennej, po15 

dag cukru i masła, opakowanie cukru wanilio-
wego, 2/3 szklanki mleka, 10 żółtek, 5–6 dag 
drożdży, 2 łyżki wódki wyborowej, szczypta sza-
franu, po 5 dag rodzynek i posiekanej smażo-
nej skórki pomarańczowej. Lukier cytrynowy: 
szklanka cukru pudru, 2–3 łyżki soku z cytryny, 
do przybrania; trochę skórki otartej z wcześniej 
wyszorowanej cytryny

Wykonanie: Mąkę przesiać do miski. Sza-
fran namoczyć w łyżce wrzątku, po chwili dodać 
wódkę, wymieszać, przykryć i odstawić. Droż-
dże utrzeć z łyżeczką cukru, wymieszać z łyżką 
mąki i ciepłym mlekiem, odstawić by wyrosły. 
Żółtka utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym do 
białości. Do miski z mąką wlać wyrośnięty roz-
czyn i kogel-mogel. Wymieszać; po czym wyra-
biać 15 min. następnie dodać letnie masło, sza-
fran, skórkę pomarańczową oraz sparzone i osu-
szone rodzynki. Wymieszać i starannie wyrobić. 
Gdy ciasto będzie elastyczne, lśniące i nie bę-
dzie się kleić do rąk, napełnić nim (najwyżej do 
połowy wysokości) dużą formę do bab z komin-
kiem wysmarowaną masłem i oprószoną mąką. 
Przykryć ściereczką i odstawić. Wyrośnięte cia-
sto wstawić do piekarnika nagrzanego do temp. 
180oC i piec ok. godziny. Gotową babę delikat-
nie wyjąć z formy, a gdy wystygnie polać lukrem 
utartym z podanych składników i udekorować 
skórką cytrynową.

Skóra czysta, aż lśni
Ninon de L’Enclos, XVII-wieczna francuska 

piękność, której urokowi żaden kawaler nie 
mógł się oprzeć, zawdzięczała swój powab 
niezwykłym właściwościom mleka, mio-
du, i soli. Te właśnie dary natury dodawała 
do swoich kąpieli. Legenda głosi, że dzięki 
temu przez lata miała olśniewająco czystą 
i delikatną cerę.

Warto wypróbować sekret pięknej Ninon. 
Zwłaszcza że wiosna tuż, tuż. A skóra każdej 
z nas po miesiącach ukrywania pod warstwą 
tłustych kremów i grubych ubrań pozostawia 
nieco do życzenia. Najpierw więc trzeba ją oczy-
ścić, żeby odzyskała swój blask.

Kąpiel z solą
Ciepła odświeżająco-oczyszczająca kąpiel Ni-

non poprawia także samopoczucie. Nie wyleguj 
się jednak w wannie dłużej niż 20 minut.

Weź: pół kilograma soli kuchennej, litr mle-
ka, filiżankę miodu. Wsyp sól do pustej wanny 

i puść na nią gorącą wodę, aby dokładnie się 
rozpuściła. Następnie podgrzej mleko i rozpuść 
w nim miód. Gdy mieszanka będzie gotowa, 
wlej ją do słonej wody.

Uwaga! Jeśli masz suchą skórę, warto 
zmniejszyć dawkę soli i zwiększyć ilość mleka.

Migdałowy peeling
Usunie martwe komórki skóry, a więc głębo-

ko oczyści i rozjaśni cerę.
Weź: pół szklanki pełnego mleka, filiżan-

kę drobno posiekanych migdałów, 15 ml oleju 
migdałowego. Wszystkie składniki wymieszaj, 
aby uzyskać konsystencję kremu. Nanieś go na 
całą twarz (unikając okolic oczu) i masuj okręż-
nymi ruchami. Okolicom czoła, nosa i brody po-
święć nieco więcej uwagi niż policzkom. Następ-
nie dokładnie opłucz twarz letnią wodą.

Ziołowa parówka
Pomoże „wygonić” ze skóry toksyny i przy-

gotuje ją do lepszego wchłaniania odżywczych 
składników maseczki, którą zakończysz kurację. 
Do dużej miski wsyp 2 garści rumianku lub na-
gietka – podziałają na skórę łagodząco. Zalej li-
trem wrzątku. Dodaj do miski odrobinę olejku 
z wiesiołka. Pochyl się nad nią (twarz powinna 
pozostawać mniej więcej 30 centymetrów nad 
lustrem wody) i przykryj głowę oraz naczynie 
ręcznikiem. W takim „namiocie” pozostań 10 mi-
nut. Potem spłucz twarz letnią wodą i delikatnie 

osusz. Uwaga! Zrezygnuj z parówki, jeśli masz 
rozszerzone naczyńka lub bardzo suchą i wraż-
liwą cerę. Zabieg może również podrażnić skórę 
z poważnymi zmianami trądzikowymi.

Specjalna maseczka
Oczyści i odżywi Twoją skórę. Z maseczką na 

twarzy najlepiej połóż się lub usiądź wygodnie. 
Po 15–20 minutach zmyj ją letnią wodą.

Dla każdej cery: dokładnie wymieszaj 4 łyż-
ki śmietany i kilka kropel soku z cytryny. Lekko 
wmasuj w skórę twarzy.

Dla skóry delikatnej: weź po łyżce natu-
ralnego jogurtu i drożdży piwnych oraz łyżecz-
kę soku z cytryny. Mieszaj aż do uzyskania masy 
o jednolitej konsystencji. Jeśli masz suchą cerę, 
dodaj też łyżeczkę oliwy.

Dla cery tłustej: zmieszaj ubite białko jaj-
ka, zmiksowaną połowę ogórka (obranego) i pół 
łyżeczki soku z cytryny. Taka maseczka podzia-
ła ściągająco.

I jeszcze tonik
Tonikiem odświeżającym usuniesz resztki ma-

seczki i zamkniesz pory. W tym celu lekko pod-
grzej 100 ml wody i rozpuść w niej łyżeczkę mio-
du. Następnie ostudź, dodaj 15 ml soku z cy-
tryny i przelej do butelki. Przed użyciem moc-
no wstrząśnij. A teraz jeszcze warstewka ulubio-
nego kremu i już możesz spojrzeć w lustro. Le-
piej, prawda?
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Ale jak w każdym sporcie i w tym pamię-
tajmy, by dobrze dopasować długość kijków 
do wzrostu i aktywności chodzenia.

TABELA pokazuje wartości dla średnio za-
awansowanych, tolerancja jest: 5–10 cm (+) 
dla zaawansowanych i 5–10 cm (–) dla po-
czątkujących.

Nie bez znaczenia jest również odpowied-
ni ruch ramion i kijków.

Ważnym elementem jest tzw. stopka kijka, 
ostra na miękki trakt, gumowa na twardy.

Pamiętajmy jednak o rozgrzewce 5–10 
min. Tyle bowiem wystarczy, by nie narazić 
się na niepotrzebną kontuzję. Nie szarżujmy 
na początku, nie pokonujmy dalekich odcin-
ków, starajmy się dopasować odległość do 
ewentualnych dotychczasowych tradycyj-
nych spacerów. Jestem przekonany, że ta 
nowa forma ruchu przypadnie wielu z Pań-
stwa do gustu. 

  szachy

„Nordic Walking”
czyli nordycka wędrówka

Czy można mieć zgrabną sylwetkę bez 
odrobiny wysiłku? Co robić, by na wiosnę 
i w lecie, kiedy założymy lżejszą odzież, 
stać się obiektem zazdrosnych wes-
tchnień otoczenia? Tajniki krainy pięk-
nej sylwetki i zdrowego ciała leżą w nas 
samych.

Należy jednak pamiętać o naszym celu, 
który sobie wyznaczyliśmy. Dla jednych bę-
dzie to zrzucenie paru kilogramów, dla ko-
goś innego będzie to tzw. rzeźbienie sylwet-
ki, a dla jeszcze innych po prostu poprawie-
nie kondycji i ogólne rozruszanie wszyst-
kich partii mięśni. Tak więc, odpowiadając 
na pierwsze pytanie, odpowiedź brzmi: nie 
można.

Wysiłek, który towarzyszy nam przy wy-
konywaniu jakichkolwiek ćwiczeń siłowych, 
spaceru, pływania, jazdy na rowerze itp. po-
woduje spalanie tkanki tłuszczowej, ujędr-
nia mięśnie i poprawia sylwetkę. Zachęcam 
wszystkich do odwiedzenia naszej siłowni, 
a osobom lubiącym ruch na świeżym po-
wietrzu, polecam modny ostatnio coraz bar-
dziej w Polsce tzw. „Nordic Walking”, wy-
myślony przez Finów. Jest to marsz ze spe-
cjalnymi kijkami, które wzbogacają chód 
o ruch głównego odcinka ciała (tułowia). 
Dzięki temu Nordic Walking angażuje ok. 
90 proc. mięśni i stanowi fizjologiczną formę 
ruchu. Oprócz korzyści zdrowotnych można, 
dzięki takiemu wysiłkowi osiągnąć zgrabną 
i ładną sylwetkę oraz poprawić kondycję. 
Podczas spaceru z kijkami przez ok. godzinę 
spalamy aż 350 kcal. I co najważniejsze jest 
to sport dla wszystkich. Uprawiać go mogą 
osoby starsze, z nadwagą oraz te, które do 
tej pory nie podejmowały żadnego wysiłku 
fizycznego. Dzięki kijkom odciążamy stawy 
kolanowe i stawy biodrowe – jest to ważne 
dla osób z nadwagą.

Miejsce do uprawiania takiego sportu 
może być dowolne – od utwardzonych ście-
żek po bezdroża, można spacerować same-
mu lub w grupie kilku osób.

By móc się cieszyć tą formą wysiłku, po-
trzebujesz:
	specjalnych kijków (kosztują ok. 100– 

–400 zł) z regulowaną długością,
	odpowiedniego wygodnego obuwia,
	wygodnego ubioru dopasowanego do 

pogody i z elementami odblaskowymi.
Tak dobrany i dopasowany sprzęt pozwo-

li bezpiecznie wyruszyć w trasę. Do głów-
nych korzyści takiego marszu należą: po-
prawa kondycji fizycznej, dotlenienie całego 
organizmu, poprawienie przemiany materii, 
wzmocnienie mięśni, obniżenie „złego” cho-
lesterolu, poprawa wydolności pompy ser-
cowo-mięśniowej, poprawa postawy ciała. 
Nordic Walking może świetnie wpływać na 
zwalczanie depresji, zmęczenia i stanu znu-
żenia.

Witam w kolejnym numerze BM.
Znany jest już termin Międzynarodowego 

Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza 
Miasta „O UŚMIECH DZIECKA 2010”, któ-
ry odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 1 
w Leżajsku w dniu 29 maja br. o godz. 10.00. 
Serdecznie na niego zapraszam wszystkich 
sympatyków królewskiej gry.

Tradycyjnie polecam rozwiązanie szacho-
wych zadań. Powodzenia!!!

Mat w dwóch posunięciach (zaczyna-
ją białe)

Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego wy-
dania BM:

Zad. 1 Sf6+, Kh8, W:h8 – mat; Zad. 2 
Sf6+, Kh8, Wh1 – mat; Zad. 3 Sf6+, Kg7, 
Wg8 – mat; Zad. 4 Sf6+, Kf8, Wf7 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz
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  na ryby
Walne Zebranie Członków 
Koła – 7 lutego 2010

Dla wędkarzy, którzy nie mogli uczestniczyć w zebraniu, 
publikujemy sprawozdanie prezesa za ubiegły rok oraz przy-
jęte uchwały.

Sprawozdanie Zarządu Koła PZW nr 18 
„SAN” w Leżajsku za rok 2009.

Koledzy! Na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Sprawoz-
dawczo-Wyborczym dokonamy oceny działalności Zarządu 
Koła w 2009 roku. Zarząd Koła pracował w następują-
cym składzie: Grzegorz Gorzkiewicz – prezes; Leszek Flak, 
Lech Sokołowski – wiceprezesi; Zdzisław Gdula – skarbnik; 
Paweł Czekirda – sekretarz; Henryk Ożga, Andrzej Dąbrow-
ski – gospodarze Koła; Wojciech Kulpa; Leszek Jarzyński, Ro-
man Górski, Eugeniusz Smoleń, Wiesław Furmański, Paweł 
Gdula, Adam Kwiecińśki, Zygmunt Kwieciński – Członkowie. 
Komisja Rewizyjna: Jan Kaszycki – przewodniczący; Ma-
rian Krajcarski, Aleksander Kuras – członkowie. Sąd Kole-
żeński: Czesław Rutowicz – przewodniczący, Władysław 
Karcz, Paweł Kochmański – członkowie. Jarzyński Leszek jest 
Komendantem SSR, działającej przy Kole. Stanisław Mącz-
ka jest Komendantem Powiatowym SSR. Andrzej Karcz jest 
Rzecznikiem Dyscyplinarnym Koła. Chcę przypomnieć kole-
gom, że członkowie naszego Koła pełnią też funkcje w Za-
rządzie Okręgu: Grzegorz Gorzkiewicz jest sekretarzem Za-
rządu Okręgu, Wiesław Furmański jest członkiem Okręgowe-
go Sądu Koleżeńskiego. Kol. Grzegorz Gorzkiewicz był dele-
gatem Okręgu Rzeszów na Krajowy Sprawozdawczo-Wybor-
czy Zjazd Delegatów w Spale, który odbył się w 2009 r. Chcę 
przypomnieć Kolegom, że Prezes Zarządu Okręgu Rzeszow-
skiego został wybrany na członka Zarządu Głównego PZW. 
Stanisław Mączka pełni też funkcje: przewodniczącego sekcji 
spinningowej i sekretarza w Podkarpackim Wędkarskim Klu-
bie Sportowym przy Okręgu PZW w Rzeszowie.

Stan członków Koła w 2009 roku: Członkowie opłacają-
cy składkę podstawową – 346, członkowie opłacający składkę 
ulgową – 96, członkowie odznaczeni złotą odznaką z wieńca-
mi – 3, członkowie uczestnicy – 28, ogółem liczba członków 
Koła na 31.12.2009 r. – 473, a na 31.12.2008 r. – 449.

Zarząd w celu załatwienia bieżących spraw spotkał się 
24 razy w tym: na zebraniach obowiązkowych 12 razy i na 
zebraniach nieobowiązkowych 12 razy.

Uchwała Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-
wyborczego z dnia 8 lutego 2010 r.

1. Kontynuować zakup prasy i książek o tematyce węd-
karskiej oraz przekazywać je do Biblioteki Miejskiej i szkół 
współpracujących a Kołem.

2. Stosować ulgi w opłatach wędkarskich dla członków, 
którzy ukończyli 75 rok życia.

3. Przyjąć powszechne ubezpieczenie członków w Koła 
finansowane w ramach składki na „Fundusz Koła”.

4. Przyjąć sprawozdanie Zarządu Koła za 2009 r.
5. Przyjąć Plan pracy Zarządu Koła Nr 18 na 2010 r.
6. Przyjąć Preliminarz budżetowy na 2010 r.
7. Nie wyrażać zgody na organizowanie zawodów przez 

wędkarzy z innych okręgów na zbiornikach, które są pod 
opieką Koła nr 18, z wyjątkiem zawodów dla dzieci.

8. Zwolnić z opłat młodzież do lat 18 biorącą udział w ofi-
cjalnych zawodach organizowanych przez Koło nr 18 w Le-
żajsku.

9. Przy pobieraniu składek zbierać informacje o adresach 
internetowych naszych wędkarzy i za ich pisemną zgodą 
rozsyłać ważne informacje dotyczące działalności Koła.

10. Przyjąć nazwę naszego Koła: Koło PZW „SAN” w Le-
żajsku.

11. W planie kosztów i dochodów Koła na 2009 r. zapis 
w § 409 – podróże służbowe, zmniejszyć wydatki na dzia-
łalność młodzieżową z 200 zł na 100 zł oraz na działalność 
sportową z 1000 zł na 300 zł, a zwiększyć na działalność or-
ganizacyjną do 2000 zł.

12. Udzielić absolutorium ustępującemu Zarządowi.
13. Wystąpić do ZO o zwiększenie wymiaru ochronnego 

sandacza do 50 cm.

14. Wystąpić do ZO, aby zakazać wywozu przynęt na-
turalnych na zbiornikach będących pod opieką Koła Nr 18 
w Leżajsku.

15. Zwiększyć kontrolę straży na zbiornikach Ożanna 
i Floryda.

16. Zwracać większą uwagę na porządek na stanowi-
skach oraz w miarę możliwości rozprowadzać worki na śmie-
ci wśród wędkarzy podczas kontroli przez SSR.

17. Wystąpić do ZO żeby po złapaniu sandacza większe-
go niż 70 cm, karpia powyżej 70 cm i szczupaka powyżej 80 
cm wypuszczać je na łowisko.

18. Zmniejszyć o 50% wszystkie opłaty dla kobiet, które 
wstępują do Koła Nr 18 w Leżajsku, przez 1 rok.

19. Wystąpić do ZO o zmniejszenie opłat dla wszystkich 
kobiet należących do Okręgu PZW w Rzeszowie.

Przy Kole naszym działały sekcje utwo-
rzone w celu lepszej realizacji zadań:

• Zarybieniowa – odpowiedzialny Lech Sokołowski, 
sekcja ta zajmuje się działalnością związaną z gospodarką 
zarybieniową naszych wód, od przygotowania planu zary-
bień po jego realizację tj. faktyczne zarybienia.

• Gospodarcza – odpowiedzialni Henryk Ożga, Andrzej 
Dąbrowski, Eugeniusz Smoleń. Ta sekcja ma pod swoją opie-
ką cały nasz majątek, lokal Koła i jego wyposażenie, odpo-
wiada również za przygotowanie zebrań.

• Ochrony i czystości wód – odpowiedzialni: Stani-
sław Mączka, Leszek Jarzyński. Do zadań tej sekcji należał 
całokształt działań związanych z ochroną wód, współpraca 
z PSR i SSR, z Policją, dbanie o czystość nad naszymi woda-
mi. Większość prac w 2009 r. wykonali właśnie członkowie 
SSR i Zarządu Koła.

• Kapitanat sportowy – odpowiedzialny: Paweł Gdula. 
Odpowiadał za planowanie, przygotowanie i przeprowadza-
nie zawodów wędkarskich.

W tym miejscu chcę podziękować wszystkim kolegom 
z Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, 
Społecznej Straży Rybackiej za duże zaangażowanie i bezin-
teresowne wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków.

Działalność finansowa w 2009 r. Stan początkowy na 
koncie w BS na dzień 1.01.2009 r.: 1681,71 zł. Przychody: 
25 525,51. Rozchody: 25 764,19. Stan końcowy na kon-
cie BS Żołynia na dzień 31.12.2009 r.: 1443,03 zł.

Sprawozdanie Kapitanatu Sportowego. W 2009 r. 
Kapitanat Sportowy działający przy Kole zorganizował 9 
zawodów dla seniorów i 4 dla dzieci i młodzieży. Ponad-
to Zarząd współuczestniczył w organizacji zawodów z cyklu 
Spinningowego GP Okręgu. W zawodach seniorów uczestni-
czyło 237 osób, w zawodach dla dzieci i młodzieży uczest-
niczyło 63. Szczegółowe sprawozdanie przedstawi Kol. Pa-
weł Gdula.

Praca z młodzieżą. Zorganizowano 4 zawody dla dzie-
ci, w których brało udział łącznie 63 uczestników, zawody 
wykorzystano do przekazania dzieciom podstawowej wie-
dzy na temat zasad wędkowania, etyki wędkarskiej i ochro-
ny wód. Koło przekazuje do 4 szkół gazety wędkarskie, fi-
nansowane z budżetu SSR.

Działalność gospodarcza. W 2009 r. niestety nie uda-
ło się wznowić hodowli ryb w zbiorniku „Gliniki” w Starym 
Mieście. Pomimo wielu zabiegów ze strony Zarządu Koła 
i Okręgu niemożliwe było doprowadzenie do zapewnienia 
właściwego piętrzenia wody w zbiorniku.W związku z tym 
Zarząd Koła, co zostało zaakceptowane przez Zarząd Okrę-
gu, podjął decyzję o zaniechaniu hodowli ryb w zbiorniku 
w Starym Mieście.

Współdziałanie z innymi jednostkami. Zarząd Koła 
kontynuował prowadzoną od wielu lat współpracę z Koła-
mi PZW na terenie powiatu. Zarząd Koła utrzymywał regu-
larne kontakty z władzami powiatu i naszego miasta oraz 
z samorządami gmin, na terenie, których znajdują się na-
sze wody. Dobrze układała się współpraca z Zarządem Okrę-
gu PZW w Rzeszowie. Społeczna Straż Rybacka w zakresie 
ochrony naszych wód dobrze współpracuje z Komendą Po-
wiatową Policji w Leżajsku i z Państwową Strażą Rybacką 

w Rzeszowie. Została odnowiona i jest często aktualizowa-
na tablica informacyjna naszego Koła. Umożliwia to szyb-
kie przekazywanie informacji dotyczących działalności Koła. 
W celu promocji Koła nadal współpracowano z Biuletynem 
Miejskim, dzięki czemu mieliśmy możliwość informować na 
bieżąco kolegów wędkarzy i lokalną społeczność o naszej 
działalności. Ponadto w ramach portalu PZW działa stro-
na internetowa naszego Koła i SSR Powiatu Leżajsk – pre-
zentujące bieżące informacje z życia naszego Koła i sprawy 
dotyczące ochrony wód. Jesteśmy jednym z nielicznych Kół 
naszego Okręgu, które posiada tak zorganizowany systemu 
kontaktu z wędkarzami w Internecie. Pozostaje tylko z tego 
korzystać, do czego zachęcam.

Chcę szczególnie podziękować Kol. Stanisławowi Mącz-
ce za redagowanie informacji do Biuletynu Miejskiego 
i za ogromny wkład pracy w prowadzeniu obu wspomnia-
nych stron internetowych. Dodam, że prowadzi też stronę 
Wędkarskiego Klubu Sportowego działającego przy Okrę-
gu i Społecznej Straży Rybackiej Okręgu. Dziękuję również 
Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku za nieod-
płatne umożliwienie przeprowadzenia w tej sali dzisiejsze-
go zebrania.

Zarząd Koła proponuje, aby w 2010 roku przyjąć do 
realizacji: 1. Kontynuować zakupu prasy i książek o tema-
tyce wędkarskiej oraz przekazywać ją do Biblioteki Miejskiej; 
2. Stosować ulgi w opłatach wędkarskich dla członków, któ-
rzy ukończyli 75 rok życia; 3. Przyjąć powszechne ubezpie-
czenie członków Koła finansowane w ramach składki na Fun-
dusz Koła; 4. Przyjąć plan pracy Zarządu Koła na 2010 r.; 5. 
Przyjąć proponowany Preliminarz budżetowy na 2010 r.; 6. 
Nie wyrażać zgody na organizowanie zawodów przez węd-
karzy z innych okręgów na zbiornikach, które są pod opie-
ką Koła nr 18, z wyjątkiem zawodów dla dzieci; 7. Zwolnić 
z opłat młodzież do lat 18 biorącą udział w oficjalnych zawo-
dach organizowanych przez Koło nr 18 w Leżajsku.

Zdaję sobie sprawę, że w tak krótkim czasie nie jest moż-
liwe przedstawienie szczegółowej informacji z działalności 
Zarządu Koła, dlatego też wszystkich zainteresowanych za-
praszam do dyskusji, jak również w celu zaznajomienia się 
z działalnością Zarządu Koła zapraszam na posiedzenia Za-
rządu, które odbywają się w pierwszy i w trzeci czwartek 
miesiąca o godzinie 19. w siedzibie Koła.

Kończąc, życzę w imieniu Zarządu Koła wszystkim Ko-
legom i ich rodzinom samych sukcesów, dużo zdrowia, jak 
również pomyślnych łowów i okazałych ryb w 2010 roku.

Prezes Koła Grzegorz Gorzkiewicz

Zebranie przyjęło następujące uchwały do reali-
zacji:

1. Przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu Koła, 
Komisji Rewizyjnej, Kapitanatu sportowego, SSR, Sądu Ko-
leżeńskiego oraz sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarne-
go za 2009 r.; 2. Przyjęto Plan pracy Zarządu na 2010 r.; 3. 
Stosować ulgi w opłatach wędkarskich dla członków, którzy 
ukończyli 75 rok życia; 4. Przyjąć powszechne ubezpiecze-
nie członków koła finansowane w ramach składki na Fun-
dusz Koła; 5. Przyjęto proponowany Preliminarz budżetowy 
na 2010 rok; 6. Nie wyrażać zgody na organizowanie zawo-
dów przez wędkarzy z Kół innych Okręgów na zbiornikach, 
które są pod opieką Koła Nr 18, z wyjątkiem zawodów dla 
dzieci; 7. Zwolnić z opłat za startowe młodzież do lat 18 bio-
rącą udział w oficjalnych zawodach organizowanych przez 
Koło Nr 18; 8. Ustanowić nagrodę „Fair Play,” dla wędkarzy, 
którzy postąpili szczególnie etycznie w 2010 r.; 9. Wprowa-
dzić do kalendarza zawodów – Powiatowe Zawody z okazji 
Dnia Wędkarza; 10. Zmniejszyć o 50% wszystkie opłaty dla 
kobiet, które wstąpią do Koła Nr 18, przez 1 rok, 11. Powo-
łać Powiatowy Sąd Koleżeński, który będzie funkcjonował 
zgodnie z porozumieniem zawartym między Kołami w po-
wiecie leżajskim.

Wodom Cześć!
Stanisław „Esox” Mączka

stanislaw.maczka@interia.pl
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Jeden z obrazów olejnych na płótnie z XVIII wieku, wchodzący 
w skład wystawy zdobiącej główny ciąg ewakuacyjny Muzeum, 
ukazuje martwego Jezusa w otoczeniu aniołów, spoczywające-
go na kolanach Matki Bożej.

Postać ujęta jest pierwszoplanowo, niemal frontalne. Ciało Zba-
wiciela charakteryzują zróżnicowane tonacje zszarzałej bieli. Rany, 
zaznaczone rdzawymi ugrami i czerwieniami, zwłaszcza na prawym 
boku, dłoniach i stopach, pełnią funkcję plastycznych znaków cier-
pienia towarzyszącego biczowaniu, cierniem ukoronowaniu, ukrzy-
żowaniu i wielogodzinnej męce konania. Ciało nie sprawia jednak 
wrażenia bezwładnego. W jego układzie można dostrzec wiele 
oznak niedawnego skurczu. Szcze-
gólnie przejmująca w swym wyra-
zie jest głowa i wysoka sztywna szy-
ja oraz twarz z uniesionymi brwia-
mi, grubymi, ledwie zamkniętymi 
powiekami i lekko uchylonymi war-
gami, zastygłymi w chwili śmierci. 
Ramiona ułożone wzdłuż tułowia 
i nogi zgięte w kolanach, ułożone 
jedna obok drugiej z udami piono-
wo opadającymi w dół, uwydatnia-
ją horyzontalne kierunki kompozy-
cji. Niewielki skrawek białego płót-
na, ułożony starannie na biodrach 
Zbawiciela, stanowi jedyne okrycia 
nagiego ciała, pod którym widnieją 
krawędzie obszernego białego cału-
nu, podtrzymywanego przez dwóch 
klęczących aniołów.

Najbardziej dominująca na obra-
zie wydaje się postać Matki Bożej. 
Pozycja siedząca czyni z Jej szero-
ko rozpostartych ramion i kolan ro-
dzaj żywego tronu. Lewa dłoń Ma-
ryi służy za podgłówek, prawa, lek-
ko otwarta, harmonizuje z wyrazem 
twarzy osłoniętej szarawożółtym 
maforium. Spod ciemnozielonego 
płaszcza spiętego pod szyją wyłania 
się czerwona tunika, na wysokości bioder przewiązana zielonym pa-
skiem. Na bladej twarzy Maryi widać ból wyrażony zmarszczonym 
czołem i grymasem lekko uchylonych warg. Oczy zapatrzone w dal, 
pozbawione błysku łez, spowite ciężkimi powiekami, a także lekko 
uniesione brwi wydają się być zadumane. Jest to oblicze starszej nie-
wiasty z zapadniętymi policzkami, smutnej i zatroskanej, lecz pozba-
wione wyraźnych oznak cierpienia.

Tłem dla głównych postaci są świetliste nimby. Mniejszy spowija 
głowę Jezusa, większy okrywa głowę i ramiona Maryi. Pionową oś 
przedstawienia podkreśla kontur pionowej belki krzyża. Przy prawej 
krawędzi obrazu można dostrzec pionową tyczkę, być może drzew-
ce dzidy rzymskiego setnika. Są to akcesoria i zarazem istotne atry-
buty Golgoty.

Obraz utrzymany jest w konwencji ikonograficznej znanej jako 
Pietà. Tego typu przedstawienia należą do najbardziej popularnych 
w sztuce średniowiecznej. Włoski termin, używany przez znawców, 
jest odpowiednikiem łacińskiego – Pietas (Pobożność) oraz skrótem 
nazwy: „Domina Nostra de Pietate”, stosowanej na oznaczenie Maryi 
siedzącej i trzymającej na kolanach zmarłego Chrystusa.

Terminem Pietas Biblia określa czyny cnót boskich, których do-
skonałą naśladowczynią na ziemi była Bogurodzica. Dlatego do licz-
nych maryjnych tytułów znanych już w XII wieku należały te, które 
wskazywały na Nią jako na Świątynię, Źródło i Matkę Pobożności, 

posłuszną Bogu i okazującą miłosierdzie ludziom potrzebującym 
Jej orędownictwa. W średniowieczu przedstawienie Maryi pokornej 
nazywano Domina Nostra de Humilitate, zaś koncepcje plastyczne, 
w których Bogurodzica trzyma martwe ciało Chrystusa, określano 
mianem Nostra Domina de Pietate, najdoskonalszy akt cnoty Po-
bożności.

Nie ma pisanych świadectw ewangelicznych i apokryficznych 
stanowiących dowód tego, że Maryja na Golgocie rzeczywiście 
trzymała zwłoki swego Syna. Taki pogląd utrzymują niemal wszy-
scy dotychczasowi znawcy badający genezę średniowiecznej Pie-
ty. Interesujące nas przedstawienie nie stanowi zatem ilustracji 
wydarzenia historycznego, lecz ma wymowę dewocyjną. Zrodziło 
się w następstwie przekształcenia wizerunku siedzącej Madonny 
z Dzieciątkiem. O historyczności, lecz także dogmatycznym znacze-
niu Piety średniowiecznej przekonywały przede wszystkim dzieła 
mariologiczne i traktaty pasyjne, dopatrując się w tym przedsta-
wieniu ilustracji jednego z etapów dramatu Golgoty, udokumen-
towanego w tekstach kanonicznych. Maryja powodowana cno-
tą Pietas, po zdjęciu ciała Chrystusa z krzyża, bierze je na kolana 
i składa w ofierze. W ten sposób dokumentuje swój udział w dzie-
le Odkupienia, określany często jako corredemptio lub cooperatio 
per modum sacrifici.

W XI wieku istniało przekonanie, 
że Bogurodzica ofiarowała swego 
Syna prywatnie już podczas Zwia-
stowania (Łk 1, 26–38), wypowia-
dając zgodę swoim „fiat” na Wciele-
nie. Publicznie tę samą zgodę odno-
wiła w dniu Oczyszczenia w świąty-
ni jerozolimskiej (Łk 2, 22–38), lecz 
spełniła ją dopiero na Kalwarii. To 
było Jej właściwe sacrificium. Mary-
ja własnymi rękami złożyła Syna na 
ofiarę. Działania te były identyczne 
z motywami ofiary Boga Ojca, sfor-
mułowanymi przez św. Jana Ewan-
gelistę i św. Pawła Apostoła. Św. Ber-
nard z Clairvaux akt ten nazwał sa-
crificium vespertinum, zestawio-
ną typologicznie z wieczorną ofia-
rą Starego Przymierza. Dla żyjącego 
w XVIII wieku kolońskiego kronika-
rza A. Gelenius, niezachowana, ko-
lońska Pieta z 1298 roku, uważana 
za najstarsze przedstawienie tego 
typu, była rzeźbą odzwierciedlają-
cą te właśnie treści.

Do naszych czasów zachowała się 
pokaźna liczba wizerunków w typie 
Pietà. Należały do wyposażenia ko-
ściołów, kaplic i przydrożnych kapli-

czek. Do najsłynniejszych i najznamienitszych należy słynna rzeźba 
Michała Anioła w Bazylice Watykańskiej. Szczególnie cenne przykła-
dy wizerunku tego typu na terenie Polski to rzeźba z Lubiąża w Mu-
zeum Narodowym w Warszawie datowana na około 1370 rok, w kra-
kowskim kościele św. Barbary z początku XV wieku i z gdańskiego 
kościoła Mariackiego, znajdująca się obecnie w Muzeum Narodo-
wym w Gdańsku. Zachowały się także interpretacje malarskie. Jed-
nym z przykładów jest Pietà w Muzeum Narodowym w Warszawie 
datowana na około 1440 rok.

Pochodzenie i funkcja obrazu eksponowanego w Muzeum Pro-
wincji Ojców Bernardynów nie są bliżej określone. Nieznany au-
tor, ilustrując głębokie przemyślenia teologów minionych epok, 
miał przed sobą bogaty dorobek pobożności franciszkańskiej, 
przez wiele stuleci kultywowanej wśród ludu przez bernardyń-
skich kaznodziei w licznych kościołach na terenie Korony i Wiel-
kiej Księstwa Litewskiego. W doborze środków wyrazu plastycz-
nego partycypował przede wszystkim w przebogatym dorobku 
sztuki baroku, realizującej tradycje ikonograficzne średniowiecza 
i renesansu.

Tekst i zdjęcie
o. dr Efrem obruśnik oFM

PietàPietà


