
�

PAŹDZIERNIK–LISTOPAD 2010 – Nr 10–11 (207–208); Rok XIX 

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

ISSN 1232–4930

Wybory
samorządowe
21 listopada

2010



spotkania

�

Najpiękniejsze posesje 2010
30 sierpnia 2010 roku rozstrzygnięty został – ogłoszony wiosną przez 

Burmistrza Leżajska – „Konkurs na najpiękniejszą posesję” na terenie miasta 
Leżajska.

Komisja konkursowa powołana przez Bur-
mistrza Leżajska do oceny nieruchomości, 
w składzie: Ewa Jagusiak (architekt miejski) 
– przewodnicząca oraz członkowie: Jan Dec 
(radny, przewodniczący Komisji Porządku 
Publicznego i Ochrony Środowiska), Stani-
sław Brzuzan (właściciel firmy „Karol”, zajmu-
jącej się utrzymaniem zieleni miejskiej) i Be-
ata Jodkowska (inspektor ds. ochrony środo-
wiska) podsumowała rezultaty kilkakrotnych 
odwiedzin poszczególnych posesji.

Członkowie komisji – jak co roku – w mie-
siącach letnich dokonywali przeglądów po-
sesji mieszkalnych indywidualnych położo-
nych na terenie miasta Leżajska, zwracając 
uwagę na zagospodarowanie poszczegól-
nych nieruchomości, a w szczególności na: 
• stan techniczny i wygląd budynków, w tym 
elewacji frontowych, • wygląd i stan ogro-
dzeń, • stan zieleni wokół budynków: traw-
niki, rabaty, ogródki, balkony, • ogólny wi-
dok posesji z ulicy.

Po przeglądzie nieruchomości oraz doko-
naniu ich oceny, komisja postanowiła osta-
tecznie przyznać następujące nagrody:

I miejsce dla posesji Państwa Marty 
i Waldemara Łuszczki przy ul. Borki nr 55, 
II miejsce dla posesji Państwa Beaty Iwa-
nickiej-Brudniak i Tomasza Brudniaka 
przy ul. Ogrodowej nr 25, III miejsce (rów-

norzędne) dla posesji Państwa Haliny i Ta-
deusza Kwaśny przy ul. Leśnej nr 29 oraz 
posesji Pana Roberta Koziarza przy ul. Łą-
kowej 6.

Komisja uważa, że na uznanie zasługują 
właściciele także innych posesji, które co roku 
plasują się w ścisłym finale konkursu, lecz nie 
wszystkie mogą zostać nagrodzone.

Komisja stwierdza, że właściciele nieru-
chomości nagrodzonych i wyróżnionych 
w konkursie w poprzednich latach, nadal 
bardzo dbają o swoje posesje, lecz zgodnie 
z regulaminem konkursu nie mogą otrzy-
mać ponownie nagród.

W podsumowaniu niniejszego konkursu 
członkowie komisji wspólnie stwierdzają, że 
z każdym rokiem przybywa na terenie mia-
sta posesji, które mogą konkurować o mia-
no najpiękniejszej.

* * *
17 września br. w ratuszu odbyła się uro-

czystość podsumowania i oficjalnego ogło-
szenia wyników tegorocznej edycji konkur-
su na najpiękniejszą posesję, na którą za-
proszeni zostali laureaci trzech pierwszych 
miejsc.

Burmistrz Leżajska serdecznie wszystkim 
pogratulował i wręczył specjalne dyplomy 
uznania.

(ej)

Posesja Państwa Marty i Waldemara Łuszczki.

Posesja 
Państwa Haliny i Tadeusza Kwaśnych.

Posesja Pana Roberta Koziarza.

Posesja Państwa Beaty Iwanickiej-Brudniak i Tomasza Brudniaka.
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 dzień za dniem

Rodzinie
Tadeusza KaraKuły

zasłużonego dla miasta Leżajska i jego rozwoju
długoletniego radnego

oraz wiceprzewodniczącego rady Miejskiej
wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia

z powodu Jego śmierci
składają

Przewodniczący i radni
rady Miejskiej w Leżajsku

Żonie i Rodzinie
Tadeusza KaraKuły

radnego trzech kadencji
i przewodniczącego

rady Miejskiej dwóch kadencji

zasłużonego dla miasta Leżajska
wyrazy wielkiego żalu i współczucia

składają
Burmistrz i pracownicy 

urzędu Miejskiego w Leżajsku

Święto polskiej oświaty
14 października od lat jest Dniem Edukacji Narodowej. Tego dnia mają swe święto 

nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, opiekunowie dzieci i młodzieży. Jest to świę-
to polskiej oświaty. 

Tradycyjnie, jak co rok, w przeddzień tego 
święta w Miejskim Centrum Kultury spotka-
li się nauczyciele leżajskich szkół podstawo-
wych, gimnazjum i przedszkoli, placówek 
oświatowych podległych miastu. W uroczy-
stości uczestniczyli też nauczyciele emery-
towani. 

W części oficjalnej zebranych powitał dy-
rektor Zespołu Ekonomiczno-Administra-
cyjnego Szkół i Przedszkoli Miejskich Janusz 
Orłowski. Następnie głos zabrali: burmistrz 
Leżajska Tadeusz Trębacz, zastępca burmi-
strza Piotr Urban oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Wojciech Tokarz. Złożyli oni peda-
gogom życzenia z okazji ich święta, podzię-
kowali za wysiłek wkładany każdego dnia 
w nauczanie i wychowywanie dzieci i mło-
dzieży, w kształtowanie postaw i poszerza-
nie ich horyzontów myślowych. Burmistrz 
T. Trębacz omówił największe osiągnięcia 
uczniów poszczególnych szkół miejskich, 
natomiast wiceburmistrz P. Urban przedsta-
wił oświaty miejskiej pod kątem inwestycji. 

mańska, nauczycielka w Szkole Podstawo-
wej nr 3.

Medal Komisji Edukacji Narodowej przy-
znano Elżbiecie Dmitrowskiej-Kaduk, dy-
rektor SP 3 oraz Janowi Machowi również 
z SP 3.

Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświa-
ty otrzymała Marta Orłowska z Gimnazjum 
Miejskiego.

Doceniona też została praca Barbary 
Kuczek, dyrygentki chórów Cantiamo i Bel-
canto, które odnoszą ogólnopolskie sukce-
sy. Barbara Kuczek otrzymała Nagrodę Pod-
karpackiego Kuratora Oświaty.

Na koniec części oficjalnej dyrektor MOSiR 
w Leżajsku Wojciech Surma wręczył przed-
stawicielom poszczególnych szkół dyplomy 
z podziękowaniem za przygotowanie i udział 
uczniów leżajskich szkół miejskich w zawo-
dach sportowych, zorganizowanych w ra-
mach „Europejskiego Tygodnia Sportu”.

Kolejnym punktem uroczystości było wrę-
czenie Nagród Burmistrza Miasta Leżajska 
przyznanych nauczycielom za ich osiągnię-
cia w pracy zawodowej. Otrzymali je: Ewa 
Kielar (SP 2), Małgorzata Czyż-Czerwonka 
(SP 2), Bożena Zygmunt (GML), Jan Mach 
(SP 3) oraz Lucyna Pudełkiewicz dyrektor 
Przedszkola Miejskiego nr 2.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej niektó-
rym nauczycielom zostały przyznane od-
znaczenia państwowe. Brązowym Krzyżem 
Zasługi odznaczona została Elżbieta Fur-

Autorami i aktorami części artystycznej byli 
tym razem uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
1, którzy zaprezentowali pełen humoru mon-
taż słowno-muzyczny, przyświecało mu ha-
sło: „Za trud, za serce, za uśmiech – nauczycie-
lom dziękujemy”. Jak zwykle na zakończenie 
uroczystego spotkania z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej nauczyciele i goście poczęstowa-
ni zostali przez młodzież słodkościami. 

(bwl)

delegacja Polonii 
w Leżajsku

W dniach 9–12 października br. odby-
wało się w Rzeszowie i Łańcucie „Forum 
Kultury Polskiej poza granicami kraju”. Z 
tej okazji 11 października br. do Leżajska 
przybyła 48-osobowa delegacja Polonii 
z całego świata na czele z Senatorem RP 
Piotrem Andrzejewskim.

W Bibliotece Publicznej delegację przywi-
tał burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz wraz 
z dyrektor MCK Marią Horoszko. Przedsta-
wiciele delegacji Polonii odebrali chleb i sól 
od pary w strojach ludowych z Zespołu Pie-
śni i Tańca „Leliwa”. Następnie przedstawicie-
le miasta Leżajska i delegaci Polonii wymie-
nili się okolicznościowymi upominkami. Ar-
tystyczną oprawę spotkania przygotowała 
Grupa Wokalna „Meritum”.

Po oficjalnych przemówieniach i progra-
mie artystycznym w kuluarach prowadzono 
luźne rozmowy oraz wykonywano pamiąt-
kowe zdjęcia. Szczególnym powodzeniem 
fotografujących cieszyła się para z ZPiT „Le-
liwa”.

Z Biblioteki delegacja wraz z przewodni-
kiem z Centrum Informacji Turystycznej uda-
ła się na zwiedzanie miasta Leżajska. Pierw-
szym punktem była Bazylika i Klasztor Oj-
ców Bernardynów, gdzie delegacja miała 
okazję uczestniczyć w koncercie organo-
wym. Po koncercie o. Radomił Andrzej Wój-
cikowski oprowadził delegację po bazylice, 
klasztorze i dróżkach leżajskiej kalwarii. Na-
stępnie delegacja Polonii udała się do Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej, w którym zwiedziła 
Ekspozycję Historyczną miasta Leżajska i re-
gionu oraz Ekspozycję Browarnictwa.

Marian Matkowski

Od lewej: Lucyna Pudełkiewicz, Ewa Kielar, Mał-
gorzata Czyż-Czerwonka, Bożena Zygmunt, Jan 
Mach.
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 ogłoszenia
Nowy rok w NKJO

1 października br. słuchacze Nauczyciel-
skiego Kolegium Języków Obcych w Le-
żajsku rozpoczęli kolejny rok nauki języka 
angielskiego. Jednocześnie słuchacze I roku 
otrzymali indeksy. Będą je zapełniać zapew-
ne dobrymi stopniami przez kolejne trzy 
lata bezpłatnego doskonalenia umiejęt-
ności w posługiwaniu się językiem an-
gielskim.

NKJO w Leżajsku dysponuje bardzo do-
brze wyposażonymi salami dydaktycznymi 
(m.in. laptopy, projektory multimedialne, 
wizualizery, eBeam-y), stosowane są naj-
nowsze technologie nauczania. Zachętą do 
systematycznej nauki dla słuchaczy I roku 
powinien być fakt, że wszyscy absolwenci 
NKJO, którzy w czerwcu tego roku z powo-
dzeniem obronili pracę dyplomową, zdo-
łali także uzyskać tytuł licencjata w zakre-
sie nauczania języka angielskiego. Dzię-
ki temu, oprócz możliwości podjęcia pra-
cy w dowolnej szkole, mogą także konty-
nuować studia uzupełniające i zdobyć tytuł 
magistra na wybranej uczelni wyższej.

(ab)

Logopeda
Gabinet

Terapii Logopedycznej
mgr Katarzyna Kurowska-Czubat

ul. św. Jana z dukli 16
37-300 Leżajsk

rejestracja pod nr tel. 
509 419 117

• bogata oferta najnowszych 
programów multimedialnych 
wykorzystywanych w terapii 

zaburzeń mowy,

• atrakcyjna forma 
prowadzonych zajęć 

indywidualnych.
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 wywiad miesiąca
rozmowa
z burmistrzem Leżajska
Tadeuszem Trębaczem

• Za kilka dni czekają nas kolejne wy-
bory samorządowe. Trzecia kadencja 
Pana na stanowisku burmistrza Leżajska 
dobiegła końca. Jak ją Pan ocenia?
• Bardzo pozytywnie. Była to kadencja 

proinwestycyjna. W ciągu czterech lat – od 
2007 do 2010 roku na inwestycje w mie-
ście przeznaczono prawie 17 milionów zło-
tych! Jak nigdy dotąd w historii Leżajska. Nie 
wiem, czy i kiedy taka hossa dla Leżajska się 
powtórzy. 
• Ta hossa wiąże się z funduszami unij-

nymi, budżet miasta nie udźwignąłby ta-
kich wydatków.
• Ale te fundusze unijne trzeba umieć po-

zyskiwać. Trzeba mieć odpowiednią wiedzę, 
bo nie każdy potrafi szybko i sprawnie spo-
rządzić dobry wniosek, i trzeba być przygo-
towanym, to znaczy mieć kompletną do-
kumentację inwestycyjną. Terminy naboru 
wniosków o dofinansowanie inwestycji ze 
Środków Unii Europejskiej są na ogół krót-
kie, dlatego wiele samorządów już nie jako 
na starcie skazanych było na porażkę. 
• Podobnie pod tym względem było 

chyba z obwodnicą miasta Leżajska.

trzebna miastu jak człowiekowi powietrze. 
To piękne, stare historycznie miasteczko 
dusi się w spalinach tirów, ciężkiego tranzy-
towego ruchu kołowego, który tylko dlate-
go przetacza się przez główną ulicę w cen-
trum Leżajska, bo nie ma innej alternaty-
wy. Gdy powstanie obwodnica (jak zapew-
nił nas wiceminister rozwoju regionalnego 
Adam Zdziebło decyzja o przyznaniu środ-
ków na ten cel jest ostateczna i będzie obo-
wiązywać od 2011 roku) mieszkańcy nasze-
go miasta odetchną – będą mieli więcej ci-
szy i świeżego powietrza.
• Wróćmy do nieco mniej obszernych 

gabarytowo inwestycji miasta. W ciągu 
ostatnich czterech lat powstały tu kilo-
metry pokrytych asfaltem ulic, kilometry 
chodników, nowe miejsca parkingowe.
• Muszę przyznać, że gdyby nie rozsąd-

ne decyzje radych Rady Miejskiej i właści-
wie dopracowane materiały przez kompe-
tentnych pracowników Urzędu Miejskiego 
byłoby nam znacznie trudniej zrealizować 
te plany.
• Mówi się, że sukces ma zawsze kilku 

ojców, a bieda tylko jedną matkę.
• Tym razem przynajmniej pierwsza część 

zdania jest prawdziwa. Ojcami osiągnięć 
w tej kadencji, zrealizowanych licznych in-
westycji w mieście jestem nie tylko ja i Piotr 
Urban, który nadzorował wykonanie zadań, 
jakie radni akceptowali! Autorami sukcesu 
są także pracownicy Urzędu Miejskiego, któ-
rzy z wielkim zaangażowaniem czuwali nad 
realizacją tych zadań.

• Co uważa Pan za największy sukces 
władz miasta w dobiegającej kadencji?
• Zdecydowanie zakończenie działań pro-

wadzonych wspólnie z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad pozwalających 
na rozpoczęcie budowy obwodnicy miasta 
Leżajska. Szkoda, że nie będzie budowany 
trzeci etap, który omijałby Wierzawice, ale 
zabieganie o to nie leżało w kompetencjach 
miasta.
• Ile pieniędzy samorząd miasta pozy-

skał z funduszy unijnych w latach 2006–
2010 i na co zostały one przeznaczone?
• Miasto w latach 2006–2010 zrealizowa-

ło łącznie około 20 dofinansowanych pro-
jektów (w tym część projektów społecznych 
realizowanych cyklicznie), z czego najwięk-
sze dotacje uzyskaliśmy w obecnym okre-
sie unijnym na lata 2007–2013. W latach 
2006–2010 Miasto uzyskało dofinansowa-
nie w kwocie około 8,5 mln zł, z czego środki 
Unii Europejskiej wynoszą 6,5 mln zł (w tym 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego – 5,8 mln zł i z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego – 700 tys. zł) oraz prawie 
2 mln zł to środki uzyskane z budżetu Pań-
stwa i inne zewnętrzne środki publiczne). 
Poza tym w ramach zawartych umów Mia-
sto posiada przyznane dofinansowanie na 
przyszły rok w wysokości 1,1 mln zł z EFRR 
i 400 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turysty-

Koniec kadencji
• Drążyliśmy temat przez szesnaście lat. 

I konsekwentnie, krok po kroku postępowa-
ły prace nad jej projektowaniem i przygoto-
waniem do realizacji. Chcieliśmy być przy-
gotowani od a do z, czekaliśmy tylko na od-
powiedni moment i on się pojawił. Kiedy 
rząd rozważał realizację drogowych zadań 
inwestycyjnych: autostrad, dróg ekspreso-
wych, obwodnic, my byliśmy gotowi. Mieli-
śmy projekt, pozwolenie na budowę pierw-
szego etapu, dokumentacja drugiego etapu 
była w bardzo poważnym stanie zaawanso-
wania. To miało bardzo duże znaczenie. 
• Z pewnością tak, ale gdyby nie dodat-

kowe wsparcie, może te wielkie, wieloletnie 
starania jeszcze nie mogłyby się spełnić. 
• Wiem. Ma pani na myśli działania posła 

naszej ziemi Zbigniewa Rynasiewicza, któ-
ry jest obecnie przewodniczącym sejmowej 
Komisji Infrastruktury i ma niewątpliwe za-
sługi. To on, a kiedyś jeszcze marszałek Jó-
zef Zych, przecierał nam szlaki wiodące do 
ministerialnych gabinetów, do osób podej-
mujących ostateczne decyzje. I to on z nimi 
kilkakrotnie przyjeżdżał do Leżajska, żeby 
naocznie mogli się przekonać o potrzebie, 
o konieczności zbudowania obwodnicy Le-
żajska. Myślę, że ostateczna decyzja sfinan-
sowania budowy obwodnicy Leżajska przez 
rząd przy udziale środków unijnych jest na-
szym wspólnym sukcesem. 
• Będzie to inwestycja bardzo kosztow-

na, to 174 miliony złotych!
• To 6 budżetów miasta. Nigdy byśmy 

jej nie udźwignęli. A przecież jest ona po-

ki z tak zwanego Funduszu Rozwoju Kultu-
ry Fizycznej.

W bieżącym roku zostało także przyznane 
nam dofinansowanie w wysokości 2 mln zł 
w ramach RPOWP na realizację łącznika do 
obwodnicy miasta. Duże szanse na dofinan-
sowanie w wys. 3 mln zł ma w tym progra-
mie znajdujący się na drugim miejscu listy re-
zerwowej projekt rozbudowy budynku Miej-
skiego Centrum Kultury. Zakończenie realiza-
cji tych projektów nastąpi w 2011 roku.
• Najważniejsze i największe to projek-

ty infrastrukturalne.
• Wśród nich są zakończone w 2006 roku 

w ramach Zintegrowanego Programu Ope-
racyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 
2004–2006 projekty pod nazwą: „Rozbu-
dowa układu komunikacyjnego w północ-
no-wschodniej części miasta Leżajska pod 
działalność SSE EURO-PARK” w zakresie in-
frastruktury drogowej o wartości prawie 3 
mln zł i dofinansowanie z EFRP w kwocie bli-
sko 2,1 mln zł oraz z budżetu Państwa w wy-
sokości około 300 tys. zł. Drugi projekt doty-
czył „Zwiększenia atrakcyjności inwestycyj-
nej i gospodarczej wschodniej części mia-
sta Leżajska” z zakresu infrastruktury wod-
no-kanalizacyjnej o wartości blisko 1,5 mln 
zł z dofinansowaniem z EFRP w kwocie po-
nad 500 tys. zł i z budżetu Państwa w wyso-
kości ponad 100 tys. zł.
• Wspomniał Pan, że większość projek-

tów, którym przyznano dofinansowanie 

ciąg dalszy na stronie 6
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 wywiad miesiąca  spotkania

w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackiego 
dotyczy lat 2007–2013. Czy mógłby Pan 
wymienić kilka najważniejszych?
• Jednym z nich jest zakończony w pierw-

szym półroczu bieżącego roku projekt pod 
nazwą: „Modernizacja układu komunikacyj-
nego dróg miejskich w Leżajsku wzdłuż dro-
gi wojewódzkiej nr 877 Leżajsk–Naklik w ob-
rębie węzła o wartości ponad 3 mln zł i do-
finansowaniu z EFRP w wysokości przekra-
czającej 2 mln zł. Drugi znajduje się w trak-
cie realizacji z terminem zakończenia w roku 
2011. Jest nim „Rozbudowa Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Leżajsku z budową sali sporto-
wej 32 x 20 m i z wyposażeniem dla potrzeb 
kształcenia ustawicznego” o wartości blisko 
5 mln zł. Dofinansowanie to prawie 3,25 mln 
zł z EFRP oraz 900 tys. zł z ministerialnego 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
• Z dotacji Ministerstwa Sportu i Tury-

styki nasze Miasto korzystało też wcze-
śniej.
• W ramach tego samego funduszu w la-

tach 2007–2010  wybudowane zostały dwa 
ogólnodostępne boiska wielofunkcyjne przy 
Gimnazjum Miejskim oraz przy Szkole Pod-
stawowej nr 1. Wartość tych przedsięwzięć 
przekroczyła nieco kwotę 700 tys. zł przy do-
finansowaniu na poziomie 308 tys. zł. 
• Istotną rolę dla mieszkańców Leżaj-

ska i przybywających tu turystów speł-
niają też projekty w zakresie społecznym, 
do których należą niektóre imprezy reali-
zowane przez MCK.
• Tak, to prawda. Międzynarodowy Festi-

wal Muzyki Organowej i Kameralnej reali-
zowany jest ostatnio w ramach programów 
operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Jego wartość za lata 
2006–2010 wyniosła 600 tys. zł, a dofinan-
sowanie – 174 tys. zł. Z dofinansowania sko-
rzystało kilka innych imprez, między innymi 
Spotkania Trzech Kultur.
• Przejdźmy do spraw bliższych natu-

rze. Co podczas Pana kadencji zrobiono, 
by poprawić stan środowiska naturalne-
go?
• Powiem krótko: dużo. Wprowadzona zo-

stała selektywna zbiórka odpadów wśród 
mieszkańców Leżajska, w MZK funkcjonu-
ją linie sortownicze odpadów, utworzony 
został punkt zbiórki odpadów niebezpiecz-
nych, powstała kompostownia osadów ście-
kowych oraz bioodpadów przy funkcjonu-
jącej od lat miejskiej oczyszczalni ścieków 
komunalnych. W ciągu ostatnich kilkunastu 
lat wybudowano  kilometry kanalizacji sa-
nitarnej – obejmuje ona 99 procent miasta. 
W budynkach znajdujących się w zarządzie 
Miasta dokonano termomodernizacji – wy-
mieniono oka, ocieplono budynki, piece wę-
glowe zastąpiono kotłami gazowymi. Poza 
tym stale dbamy o pielęgnację miejskich te-
renów zielonych. Leżajsk jest zielony, ukwie-
cony, czysty, podoba się gościom. Nie mogę 
nie wspomnieć o zasługach w tej materii na-

szych mieszkańców. Ich posesje z roku na 
rok są coraz ładniejsze, stanowią wizytów-
kę naszego miasta. 
• Cały czas mówimy o ostatniej kaden-

cji, a przecież była to Pana trzecia ka-
dencja na stanowisku burmistrza, wło-
darza miasta. A czwarta samorządowa, 
bo przez jedną kadencję był Pan rad-
nym Rady Miejskiej. To w sumie 16 lat. 
Jak z perspektywy czasu oceniłby Pan te 
lata?
• Znów użyję słowa: pozytywnie. Przez 

te lata zdarzyło się w naszym mieście wie-
le dobrego. Mamy zadbany, wręcz wypielę-
gnowany Rynek, odnowione piękne zabyt-
kowe kamieniczki, wyremontowaną ulicę 
Mickiewicza, drugie rondo, rozładowujące 
ruch w godzinach szczytu, mamy nowe dro-
gi prowadzące do Leżajska (teraz na realiza-
cję czeka już tylko droga w kierunku Biłgo-
raja), powstały nowe obiekty, nowe ulice... 
Gdyby tak mogło być w przyszłości, byłbym 
jako mieszkaniec tego miasta bardzo zado-
wolony.
• Nie chce Pan podsumować dokonań 

wszystkich swoich kadencji w ratuszu?
• No tak, wciąż mówię o okresie bezpo-

średnich wyborów burmistrza, ale w latach 
1994–1998 w wyborach pośrednich zosta-
łem na to stanowisko wybrany przez Radę. 
Mieliśmy głowy pełne pomysłów. I bardzo 
wiele ważnych zadań udało się nam prze-
forsować.
• Najważniejsze?
• Wybudowanie nowej Szkoły Podstawo-

wej nr 3 w okolicy klasztoru ojców bernardy-
nów, wybudowanie hali sportowej przy Ze-
spole Szkół Technicznych, telefonizacja mia-
sta, rozpoczęcie starań o budowę obwod-
nicy Leżajska i budowę nowych rozwiązań 
komunikacyjnych w dzielnicy przemysło-
wej (ulica Boronia), żeby stworzyć możliwo-
ści odciążenia centrum miasta od ciężkiego 
ruchu kołowego. Mam wymieniać więcej? 
Przecież mieszkańcy Leżajska to widzą! 
• Sparafrazuję powiedzenie: skoro było 

dobrze, to dlaczego ma się to zmienić?
• Odpowiem trochę filozoficznie: bo 

wszystko ma swój kres. Czas odpocząć i dać 
szansę młodszym. 
• Komu Pan teraz daje szansę?
• Nie chodzi o szansę dla kogoś, kto za-

siądzie w ratuszu, lecz o to, kto jest w stanie 
stworzyć miastu i jego mieszkańcom lepsze 
perspektywy rozwoju. 
• Ma Pan swojego faworyta?
• Mam. I nie ukrywam tego. Współpraco-

waliśmy przez kilkanaście lat, w czasie któ-
rych wiele dobrego zdarzyło się w Leżaj-
sku. Mam na myśli mojego zastępcę – Pio-
tra Urbana i mam  nadzieję, że mieszkańcy 
Leżajska podejmą rozsądny wybór. 
• A co Pan zamierza? Nie chce Pan już 

być burmistrzem Leżajska. 
• Mówiłem już, niech rządzą młodsi. Trze-

ba wiedzieć, kiedy odejść! Ja może zostanę 
wybrany radnym do Rady Powiatu. Jestem 
pewien, że mogę się przydać i naszemu mia-
stu, i powiatowi. 
• Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka

Koniec kadencji
rozmowa z burmistrzem Leżajska 
Tadeuszem Trębaczem

ciąg dalszy ze strony 5



�



I Festiwal Techniki
22 października br. w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżaj-

sku przez cały dzień trwał I Festiwal Techniki.

Impreza miała charakter otwarty i adreso-
wana była głównie do uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Wpisała się ona w ideę największe-
go programu edukacyjnego Unii Europej-
skiej pod nazwą „Era inżyniera”, gdyż zawo-
dy inżynieryjno-techniczne należą do naj-
bardziej poszukiwanych na europejskich 
rynkach pracy.

W Festiwalu wzięli udział przedstawicie-
le świata nauki z Politechniki Rzeszowskiej 
i Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy de-
monstrowali eksperymenty naukowo-tech-
niczne w celach edukacyjnych oraz 20 firm 
z całej Polski, zajmujących się takimi dzie-
dzinami wiedzy, jak: mechanika, mechatro-
nika, elektronika, optyka, które prezentowa-
ły nowatorskie rozwiązania technologiczne 
stosowane w przemyśle.

Na wstępie referaty wygłosili: mgr inż. An-
drzej Rybka, dyrektor Stowarzyszenia „Doli-
na Lotnicza” zatytułowany „Dolina Lotnicza 
kołem zamachowym podkarpackiej gospo-
darki” oraz prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, 
prodziekan ds. nauki Wydziału Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej 
na temat perspektyw edukacji technicz-
nej i zatrudnienia młodzieży w wojewódz-
twie podkarpackim. Potem przedstawiciele 
uczelni i firm w multimedialnych prezenta-
cjach przedstawiali nowinki ze świata tech-
niki dotyczące między innymi lotnictwa, bu-
downictwa, robotyki. Można było zobaczyć 
przekrój silnika samolotu (model zaprezen-
towała WSK PZL Rzeszów), dowiedzieć się 
na przykład dlaczego balon, samolot, lot-
nia unoszą się w powietrzu, co dzieje się we 
wnętrzu samochodu podczas wypadku (In-
stytut Transportu Samochodowego dał po-
kaz symulacji dachowania a Straż Pożarna 
– pokaz ratownictwa drogowego i medycz-
nego), poznać działanie kamery monitoru-
jącej itp.

Dodatkowo swoje osiągnięcia prezento-
wali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych 
w stoiskach pracowni: elektrycznej, elektro-
nicznej, mechatronicznej, samochodowej, 
robotyki. W specjalnym boksie poruszał się 
mały robot, który reagował na dotyk, na 
światło, na dźwięk, w innych działach skon-
struowany przez uczniów nadajnik radiowy, 
w jeszcze innym były różnego rodzaju czuj-
niki stosowane w autach i przekroje najnow-
szych silników samochodowych.

Ludzie będący za pan brat z techniką, czu-
li się tego dnia w hali widowiskowej ZST jak 
ryby w wodzie. Ale zdecydowana większość 
przybyłych na I Festiwal Techniki otwierała 
oczy ze zdziwienia, poznając możliwości 
rozwiązań technicznych w różnych dziedzi-
nach życia. I z całą pewnością wszyscy przy-
znawali rację, że hasło Festiwalu było bar-
dzo trafne – „Przyszłość należy do zawodów 
technicznych”.

rozmowa z Haliną samko, 
dyrektor zsT w Leżajsku
• Ten Festiwal to z jednej zainteresowa-

nie nowinkami techniki, ale z drugiej nie-
zła promocja szkoły.
• Od jakiegoś czasu szukaliśmy dobrej 

promocji naszej szkoły. Do tej pory promo-
waliśmy ją wśród gimnazjalistów i ich ro-
dziców. Zaczynaliśmy w styczniu, organi-
zując Dni Otwarte Szkoły. Była to dobra for-
ma, ale stwierdziliśmy, że w tym roku trochę 
ją zmienimy. Jesteśmy szkołą typowo tech-
niczną. Postanowiliśmy więc zainteresować 

młodzież naszą szkołą poprzez zaintereso-
wanie jej techniką. Uznaliśmy, że forma po-
kazów i eksperymentów, prezentacji nowi-
nek technicznych tu na miejscu, w naszej 
szkole, przyciągnie do nas młodych ludzi.
• I udało się.
• Chyba tak, bo zainteresowanie tym festi-

walem było duże, nawet bardzo duże.
• Kto jest autorem tej edukacyjnej im-

prezy?
• Pomysł był mój, ale autorami są nauczy-

ciele i uczniowie. Idea tego festiwalu zrodzi-
ła się stąd, że w naszym mieście nie było nig-
dy dotąd imprez o charakterze technicznym. 
A inne większe miasta, jak Rzeszów czy Mie-
lec organizują spotkania, sympozja nauko-
we na temat rozwoju techniki. Zadaliśmy 
sobie pytanie: dlaczego nie w Leżajsku? Po 
naradzie z zespołem kierowniczym szkoły 
i nauczycielami przedmiotów technicznych 
przyjęliśmy nazwę I Festiwal Techniki. Cały 
zespół nauczycieli bardzo mocno włączył 
się w przygotowanie tej imprezy. Było mało 
czasu, mniej więcej miesiąc. Ale udało się.
• Co było głównym celem Festiwalu?
• Celem pierwszorzędnym było zainte-

resowanie młodzieży a także dzieci techni-
ką oraz nauką przedmiotów ścisłych: mate-
matyką, fizyką, chemią, bo są one podstawą 
do podejmowania nauki najpierw w szkole 
średniej na kierunkach technicznych, a póź-
niej na studiach. I myślę, że się nam udało go 
osiągnąć, ponieważ w tym Festiwalu wzięło 
udział wielu naukowców i bardzo wiele firm, 
które poprzez pokazy eksperymentalno-na-
ukowe przybliżyły młodzieży i dzieciom po-
stęp technologiczny, uzmysłowiły, że warto 
się uczyć przedmiotów ścisłych, bo w roz-
woju techniki tkwi przyszłość.

• Czy tego typu spotkania będą konty-
nuowane?
• Mam nadzieję, że te festiwale wpiszą 

się na stałe do kalendarza naszych imprez 
szkolnych.
• Są już wizje kolejnych edycji?
• Chcielibyśmy, żeby w przyszłości nasi 

uczniowie mogli jeszcze lepiej się pokazać, 
chociaż już zaprezentowali się bardzo po-
zytywnie. Ale przecież zawsze dąży się do 
czegoś więcej. Zechcemy też zaprosić do 
udziału nie tylko Politechnikę Rzeszowską 
ale i inne uczelnie techniczne, by wystąpiły 
z takimi eksperymentami technicznymi, fi-
zycznymi, chemicznymi, w których mogliby 
uczestniczyć młodzi ludzie, także uczniowie 
ze szkół podstawowych i gimnazjów, wyko-
nać jakieś doświadczenie. To na pewno bar-
dziej zachęci ich do nauki przedmiotów ści-
słych i wiązania przyszłości z techniką.
• Jak Pani widzi przyszłość szkolnictwa 

technicznego w Leżajsku?
• Na pewno stoimy przed takim proble-

mem, jakim jest niż demograficzny. Mimo 
to cały czas inwestujemy w naszą bazę dy-
daktyczną. Szkolnictwo zawodowe ma to do 
siebie, że wymaga dużych nakładów finan-
sowych. Nie możemy się zatrzymać w jed-
nym miejscu, czy cofnąć w stosunku do wy-
magań i potrzeb, jakie stawia rynek pracy. 
Dlatego cały czas będziemy się inwesto-
wać w nowoczesny sprzęt. W tym celu wła-
śnie realizujemy dwa duże projekty: jeden 
– „Modernizacja oferty kształcenia zawodo-
wego w powiązaniu z potrzebami lokalne-
go/regionalnego rynku pracy” (w ramach 
tego projektu chcemy zmodyfikować pro-
gramy nauczania tak, aby spełniały oczeki-
wania pracodawców.) i drugi – inwestycyj-
ny: „Transfer nowoczesnych technologii wy-
twarzania”, w ramach którego doposażymy 
szkołę w bardzo nowoczesny sprzęt. Mam 
nadzieję, że te dwa projekty połączone ze 
sobą pozwolą nam kształcić uczniów na bar-
dzo wysokim poziomie. Takim, że po skoń-
czeniu szkoły u nas – czy to technikum, czy 
też szkoły zawodowej – nasi absolwenci nie 
będą mieć problemu ze znalezieniem pracy 
nie tylko na Podkarpaciu, ale i w całej Pol-
sce. Myślę, że wybraliśmy dobry kierunek 
działania i to przyciągnie do naszej szkoły 
uczniów nawet z poza powiatu leżajskie-
go. Takie sobie wyzwanie stawiamy, żeby 
uczyć młodzież nie tylko na dobrym pozio-
mie, ale również pod kątem wymagań pra-
codawców.
• Dziękuję za rozmowę i życzę powo-

dzenia w wyborach samorządowych do 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Barbara Woś-Lisiecka
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spotkania  czas na bilans

Comenius komiksowy
Od września ubiegłego roku Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku realizuje projekt 

„Komiksy i kreskówki w Europie”, który jest finansowany ze środków Komisji Europej-
skiej w ramach programu Comenius.

Uczniowie klas IV–VI pod opieką nauczy-
cieli wykonują zadania ujęte w harmonogra-
mie. W ramach dotychczasowych działań 
powstał album z polskimi postaciami komik-
sowymi i kreskówkowymi, wydano broszury 
informacyjne, plakaty. Uczniowie przygoto-
wali prezentacje multimedialne, kalendarze, 
przewodniki po Leżajsku. Dwóch uczniów 
z klasy szóstej stworzyło własną stronę inter-
netową na temat fauny i flory naszego mia-
sta i okolic. Ponadto nauczyciele organizo-
wali wycieczki klasowe w celu lepszego po-
znania Leżajska, a liczna grupa uczniów na-
wiązała kontakt mailowy ze swoimi rówie-
śnikami.

W ramach projektu, w dniach 3–8 paź-
dziernika br. nasza szkoła gościła przed-
stawicieli szkół partnerskich z Grecji, Hisz-
panii, Bułgarii i Turcji.

Program ich wizyty był bardzo bogaty. 
Nasi goście mieli okazję poznać naszą szko-
łę, miasto i region. W pierwszym dniu wizy-
ty obejrzeli wszystkie dotychczasowe pra-
ce dzieci, dzięki specjalnie zorganizowanej 
wystawie oraz program artystyczny przy-
gotowany na ich powitanie. Uczniowie za-
prezentowali swoje umiejętności wokal-
ne, językowe i taneczne. Goście zapoznali 
się z funkcjonowaniem naszej szkoły, mieli 
okazję uczestniczyć w lekcjach, a wieczorem 
wspólnie z nauczycielami SP 3 wzięli udział 
w zabawach i tańcach integracyjnych.

Spotkali się z władzami samorządowymi 
miasta i powiatu reprezentowanymi przez 
zastępcę burmistrza Leżajska Piotra Urbana 
i starostę leżajskiego – Roberta Żołynię. Od-

wiedzili Zespół Szkół Technicznych, poznali 
tę szkołę i stwarzane w niej uczniom moż-
liwości poziomu edukacji. Zwiedzili też Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej, leżajski klasztor oo. 
Bernardynów, Nadleśnictwo Leżajsk, grób 
cadyka Elimellecha i leżajskie zakłady: Bro-
war oraz Coopexim. W gospodarstwie agro-
turystycznym Czesławy Zawadzkiej w Przy-
chojcu mieli okazję zobaczyć wytwory bibuł-
karskie i proces wypiekania podpłomyków. 
Poznali piękno naszego regionu, uczestni-
cząc w wycieczce w Bieszczady oraz zwie-
dzając Muzeum – Zamek w Łańcucie. Nasi 
partnerzy wyjeżdżali z Leżajska pełni nieza-
pomnianych wrażeń, obdarowani licznymi 
upominkami.

W organizacji wizyty szkół partnerskich 
pomogli nam sponsorzy. Serdeczne podzię-
kowania składamy: Elektrociepłowni Nowa 
Sarzyna, Browarowi Leżajsk, Urzędowi Mia-
sta Leżajsk, Starostwu Powiatowemu w Le-
żajsku, firmie Coopexim, Nadleśnictwu Le-
żajsk, Andrzejowi Chmurze, dyrektorowi 
Muzeum Ziemi Leżajskiej, Halinie Samko – 
dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Bez 
ich wsparcia nie udałoby się zorganizować 
tak udanego pobytu naszych gości.

(jm)

(Projekt „Komiksy i kreskówki w Europie” 
jest finansowany ze środków Komisji Europej-
skiej w ramach Programu „Uczenie się przez 
całe życie”. Wyłączną odpowiedzialność za 
treść publikacji ponosi wydawca. Komisja Eu-
ropejska ani Narodowa Agencja nie odpowia-
dają za wykorzystanie tych informacji w jaki-
kolwiek sposób.)

Przybyli ze stryja
W dniach 19–22 października br. Szkoła 

Podstawowa nr 2 w Żołyni gościła po raz ko-
lejny młodzież z Ukrainy. Wizyta przebiega-
ła w ramach prowadzonej od 8 lat wymia-
ny kulturalno-sportowej z powiatem Stryj. 
W tym roku Wasyl Kostiv, pełniący funkcję 
zastępcy dyrektora Powiatowej Dziecięcej 

Sportowej Szkoły, przyjechał do Żołyni z 14- 
-osobową grupą dzieci i młodzieży oraz 
osób towarzyszących. W programie pobytu 
znalazły się liczne turnieje sportowe.

W drugim dniu pobytu goście zwiedzi-
li Muzeum-Zamek w Łańcucie, w trzecim – 
najciekawsze miejsca w Leżajsku. Przewod-
nikiem po mieście był pracownik Centrum 
Informacji Turystycznej w Leżajsku. Zwie-
dzanie Leżajska grupa rozpoczęła od histo-
rycznego centrum miasta. Dzieci i młodzież 
otrzymały foldery o Leżajsku i wysłucha-
ły opowieści o historii, zabytkach oraz wie-
lokulturowości miasta. Następnie wszyscy 
udali się do Bazyliki oo. Bernardynów, gdzie 
o historii Sanktuarium, architekturze, zabyt-
kach oraz organach leżajskiej świątyni opo-
wiadał zachrystianin Paweł.

Kolejnym punktem wycieczki był cmen-
tarz żydowski z grobem cadyka Elimelecha. 
Tu przewodnikiem był Henryk Ślanda, który 
opowiedział o ciekawostkach z historii tego 
miejsca i osoby cadyka oraz pielgrzymują-
cych do Leżajska chasydów. Końcówką wi-
zyty w Leżajsku były zakupy pamiątek.

Marta Lisowska (sP 2 w Żołyni)
Marian Matkowski (CIT)

Szanowni Państwo, dobiega końca 
moja kadencja radnego w Sejmiku Wo-
jewódzkim. Dzięki Waszemu zaufaniu 
i oddanym na mnie głosom najpierw 
zostałem wybrany radnym, a następ-
nie radni Sejmiku powierzyli mi funk-
cję wicemarszałka województwa. 
W Zarządzie Województwa byłem od-
powiedzialny za rozwój nauki, eduka-
cji i kultury w naszym województwie. 
Nadzorowałem również, niektóre dzia-
łania w zakresie kontraktacji środków 
finansowych funduszy Unii Europej-
skiej w naszym województwie.

Zawsze podkreślałem, że jestem repre-
zentantem Ziemi Leżajskiej w Sejmiku 
Województwa. Leżajsk był, jest i będzie 
moim ukochanym miastem. Tu przecież 
się urodziłem, spędziłem w nim najpięk-
niejsze lata młodości, a obecnie – pomi-
mo że na stałe mieszkam w Rzeszowie 
– bardzo często jestem w Leżajsku. Dla-
tego czuję się jak mieszkaniec Leżajska 
i wszystko, co się tu dzieje, jest mi bar-
dzo bliskie.

Szanowni Państwo, jestem Wam winien 
złożyć krótkie sprawozdanie z mojej pra-
cy w Zarządzie Województwa na rzecz 
rozwoju naszej Ziemi Leżajskiej. Wspól-
nie z władzami powiatu, miasta a także 
wszystkich gmin udało się w kończącej 
się kadencji zrobić wiele dobrego. Mo-
żecie się naocznie przekonać, jak wiele 
inwestycji zostało zrealizowanych, bądź 
jest w trakcie realizacji.

Pozwólcie, że przypomnę najważ-
niejsze z nich, a mianowicie: • budo-
wa oczyszczalni ścieków w Chodaczo-
wie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej 
dla miejscowości Grodzisko Nowe i Cho-
daczów oraz modernizacja istniejącej 
oczyszczalni ścieków w Grodzisku Dol-
nym – dofinansowanie 9,6 mln zł; • prze-
budowa ciągu dróg powiatowych Żoły-
nia – Grodzisko Dolne, Grodzisko Nowe 
– Chodaczów, Zawisłocze Trynieckie – 
Chodaczów, Tryńcza – Ubieszyn – dofi-
nansowanie 9 mln zł; • rozbudowa kana-
lizacji sanitarnej w Wierzawicach i Gie-
dlarowowej – dofinansowanie 5 mln zł; 
• przebudowa i dostosowanie istnieją-
cego Oddziału Ginekologiczno-Położni-
czego Szpitala Powiatowego w Leżajsku 
– dofinansowanie 4,9 mln zł; • przebu-
dowa drogi powiatowej Łętownia – Huci-
sko – Maleniska wraz z przebudową mo-
stu w miejscowości Hucisko – dofinanso-
wanie 4,4 mln zł; • rozbudowa Zespołu 
Szkół Licealnych w Leżajsku oraz budo-
wa hali sportowej wraz z segmentem dy-
daktycznym – dofinansowanie 4,9 mln zł; 
• przebudowa, nadbudowa oraz rozbu-
dowa budynku Domu Pomocy Społecz-
nej w Brzózie Królewskiej – dofinansowa-
nie 3,5 mln zł; • rozbudowa Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Leżajsku z budową sali 
sportowej – dofinansowanie 4,1 mln zł; • 
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przebudowa dróg gminnych na terenie 
gminy Nowa Sarzyna – dofinansowanie 
2,9 mln zł; • modernizacja układu komu-
nikacyjnego dróg miejskich w Leżajsku 
wzdłuż drogi wojewódzkiej Leżajsk – Na-
klik – dofinansowanie 2,1 mln zł; • wypo-
sażenie jednostek OSP na terenie gminy 
Nowa Sarzyna w sprzęt ratowniczo-ga-
śniczy – dofinansowanie 2 mln zł; • bu-
dowa sieci wodociągowej i remont stacji 
uzdatniania wody w miejscowości Łętow-
nia – dofinansowanie 1,5 mln zł; • zakup 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
OSP w Kuryłówce oraz przebudowa i re-
mont remizy OSP w Jastrzębcu – dofinan-
sowanie 1,1 mln zł; • prace zabezpiecza-
jące i konserwatorskie bazyliki i klasztoru 
OO. Bernardynów w Leżajsku – dofinan-
sowanie 2,9 mln zł; • Budowa sali gimna-
stycznej w Gimnazjum w Brzózie Królew-
skiej – dofinansowanie1 mln zł.

Mam wielką osobistą satysfakcję, że 
kończymy budowę drogi i dwóch mo-
stów na trasie drogi wojewódzkiej Soko-
łów – Leżajsk – koszt inwestycji to prawie 
40 mln zł. Obiecałem to mieszkańcom 
naszego powiatu jeszcze w poprzedniej 
kadencji i słowa dotrzymałem. Myślę, że 
także uda mi się doprowadzić do szczę-
śliwego końca projekt rozbudowy i mo-
dernizacji MCK w Leżajsku, które wyma-
ga pilnego remontu. Projekt jest po oce-
nie i oczekuje na środki z rezerwy.

W sumie dotychczas uzyskaliśmy w ca-
łym powiecie na inwestycje ponad 98 
milionów złotych i jesteśmy na drugim 
miejscu na 22 powiaty w wojewódz-
twie. Wyprzedza nas tylko powiat rze-
szowski prawie 3-krotnie większy pod 
względem liczby mieszkańców. W prze-
liczeniu uzyskanych środków na jednego 
mieszkańca jesteśmy na pierwszym miej-

scu w województwie! Myślę, że nie trzeba 
dodawać do tego żadnych komentarzy.

Poza tym ze środków finansowych 
Samorządu Województwa corocznie 
były dofinansowane prace remontowe 
w klasztorze i kościele farnym w Leżaj-
sku oraz kościele w Grodzisku Dolnym, 
Tarnowcu, a także dofinansowane były 
imprezy kulturalne organizowane w Le-
żajsku i wszystkich gminach.

Oprócz tych wymiernych korzyści fi-
nansowych, bardzo sobie również cenię 
działalność w Leżajsku Nauczycielskiego 
Kolegium Języków, państwowej szkoły 
wyższej kończącej się po 3-letnim okre-
sie studiów uzyskaniem tytułu licencjata. 
Jest to moje przysłowiowe „oczko w gło-
wie”, ponieważ sam osobiście nadzoruję 
w województwie wszystkie kolegia języ-
kowe. Jestem profesorem wyższej uczelni 

i dobrze wiem, jak dzisiaj ważna jest zna-
jomość języków obcych.

Szanowni Państwo, w latach 2011–2013 
Samorząd Województwa będzie dyspono-
wał jeszcze dużymi środkami finansowymi 
na inwestycje. Przypomnę, że do realizacji 
inwestycji wystarczy tylko 15 proc. środ-
ków własnych, reszta środków w wysoko-
ści 85 proc. pochodzi z funduszy europej-
skich. Stąd też będą nadal istnieć możli-
wości pozyskania tych środków na in-
westycje w powiecie leżajskim. Już teraz 
mogę Państwa poinformować, że zosta-
ła wprowadzona do planu inwestycyjne-
go województwa na lata 2011–2012 dro-
ga Leżajsk–Naklik (od nowego ronda na 
skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Słowac-
kiego) – koszt modernizacji 35 mln zł). 
Chcę poinformować, że jest gotowa doku-
mentacja i są zabezpieczone środki w bu-
dżecie województwa na remont tej dro-
gi wraz z chodnikami. Myślę, że w następ-
nym roku ta droga będzie remontowana. 
Leżajsk będzie miał doskonały dojazd ze 
wszystkich kierunków województwa.

Bardzo się cieszę, że staraniem naszego 
posła Zbigniewa Rynasiewicza jest duża 
szansa na wprowadzenie projektu „Re-
witalizacja klasztoru OO. Bernardynów 
w Leżajsku” do planu na lata 2011–2013 
Sektorowego Programu – Infrastruktura 
i Środowisko na kwotę 32 mln zł. Myślę, 
że tak duże środki finansowe pozwolą na 
wykonanie większości prac konserwator-
skich naszej perły, jaką jest klasztor. Po-
dobny projekt przygotowuję z ks. dzie-
kanem R. Królickim dla kościoła farnego 
na kwotę 6 mln zł. Są to tylko niektóre 
projekty, jakie powinny być realizowane 
w najbliższej przyszłości.

Uważam, że potrzebne jest pilne przy-
gotowanie projektów inwestycyjnych 

w przemysłowej strefie Leżajska. Mam 
tu na myśli inwestycje modernizacyjne 
w Hortino i Fabryce Maszyn, ale również 
nowe inwestycje w strefie ekonomicz-
nej i parku przemysłowym. Przemysł 
naszej Ziemi Leżajskiej musi powtórnie 
ożyć i dać pracę naszym dzieciom, ina-
czej uciekną za granicę. Jest to wszyst-
ko możliwe do realizacji z udziałem środ-
ków z UE.

Szanowni Państwo, bardzo mi zależy 
na tym, abyśmy wykorzystali tę niepo-
wtarzalną szansę, jaką przynoszą nam 
fundusze europejskie na lata 2011–2013. 
Możemy dalej zmieniać infrastrukturę na-
szej Ziemi Leżajskiej i stać się pod każ-
dym względem nowoczesnym regionem 
województwa. Udowodniliśmy wspólnie 
w latach 2006–2010, że potrafimy korzy-
stać z tych funduszy europejskich. Do 

tego potrzebna jest tylko zgoda i wspól-
ne działanie wszystkich samorządów, 
a także przynajmniej jeden radny z po-
wiatu w Sejmiku Wojewódzkim, a najle-
piej w Zarządzie Województwa.

Na zakończenie chcę podziękować za 
znakomitą współpracę staroście – Rober-
towi Żołyni, burmistrzowi Leżajska – Ta-
deuszowi Trębaczowi, burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Nowa Sarzyna – Robertowi 
Gnatkowi, wójtowi Gminy Leżajsk – Mie-
czysławowi Tołpie, wójtowi Gminy Gro-
dzisko Dolne – Jackowi Chmurze, wójto-
wi Gminy Kuryłówka – Tadeuszowi Hale-
siakowi. Bez Waszego udziału, Szanowni 
Panowie, nie byłoby możliwe pozyska-
nie tak dużych środków finansowych. Za-
wsze byłem do Waszej dyspozycji i dzię-
ki naszym wspólnym działaniom uzyska-
liśmy takie duże środki finansowe. Życzę 
Wam, abyście dalej tak aktywnie i sku-
tecznie pracowali dla dobra Ziemi Leżaj-
skiej.

Dziękuję również wszystkim mieszkań-
com całego powiatu, którzy mi zaufa-
li i wybrali do Sejmiku Wojewódzkiego. 
Myślę, że nie przyniosłem Wam wstydu 
i dobrze reprezentowałem interesy Ziemi 
Leżajskiej. Przyznane mi honorowe oby-
watelstwo Leżajska zobowiązuje mnie 
do jeszcze większego zaangażowania na 
rzecz rozwoju naszej Ziemi Leżajskiej.

Jeżeli będziecie uważali, że mogę Was 
dalej reprezentować jako radny w Sej-
miku Wojewódzkim, będzie to dla mnie 
wielki zaszczyt, a przede wszystkim zo-
bowiązanie do zrealizowania tych zamia-
rów, jakie przedstawiłem do planów na 
lata 2011–2013.

dziękuję
i serdecznie pozdrawiam

Jan Burek

Dr hab. inż. Jan Burek, profesor Politechniki 
Rzeszowskiej, wicemarszałek województwa 
podkarpackiego.

Moja kadencja w sejmiku Wojewódzkim



�0

 gospodarka
O zakończonych już ale też i o trwa-

jących jeszcze inwestycjach w Leżajsku 
mówi zastępca burmistrza Piotr Urban.

O przebiegu realizacji inwestycji w naszym 
mieście informowałem na bieżąco w kolej-
nych wydaniach „Biuletynu Miejskiego”. Te-
raz – z racji zbliżającego się końca kaden-
cji samorządu – wypada zrobić résumé na-
szych działań w ciągu ostatnich czterech lat 
czyli spróbować odpowiedzieć na pytania: 
w jakich kierunkach prowadziliśmy inwe-
stycje i remonty oraz jak wywiązaliśmy się 
z podjętych zobowiązań.

Otóż na początku 2007 roku przyjęliśmy 
zasadę kontynuowania wcześniej przyjętego 
kierunku, to znaczy skupienia się na udosko-
nalaniu rozwiązań komunikacyjnych w mie-
ście żeby w maksymalnym stopniu zwięk-
szyć stan bezpieczeństwa mieszkańców, za-
równo użytkowników jezdni, jak i pieszych, 
bo coraz większe natężenie ruchu kołowego 
w naszym mieście powodowało zwiększa-
nie zagrożeń. W związku z tym przyjęliśmy 
taki kierunek, ażeby w maksymalny sposób 
poprzez modernizację dróg wewnętrznych, 
ich poszerzenie, wyprofilowanie, udoskona-
lenie, żeby zwiększyć komfort życia miesz-
kańców. Braliśmy pod szczególną uwagę 
ulice i chodniki, a także parkingi. Zależało 
nam na tym, aby stworzyć system miejsc do 
parkowania w mieście, by kierowca nie był 
obarczony stresem, gdzie może pozostawić 
auto, bo wszędzie są zakazy ruchu, postoju, 
wjazdu itp. Uznaliśmy, że ludziom musi być 
stworzona alternatywa, dana szansa, żeby 
mogli bezpiecznie i zgodnie z przepisami się 
poruszać, a także parkować swoje pojazdy. 
Jednocześnie inwestowaliśmy w infrastruk-
turę podziemną, to jest budowę kanalizacji 
burzowych i sanitarnych.

Te dwa kierunki determinowały nasze 
działania. Jak popatrzymy na mapę Leżaj-
ska, to praktycznie nie ma rejonu miasta, 
w którym nie wykonywalibyśmy jakiegoś 
zadania związanego z doskonaleniem inży-
nierii ruchu. 

Kolejnym ważnym problemem, jakiemu 
zamierzaliśmy sprostać, było podniesienie 
poziomu technicznego bazy szkolnej, głów-
nie obiektów sportowych, które stworzą 
młodzieży możliwość aktywności ruchowej 
na świeżym powietrzu w konkurencji z roz-
rywką komputerową. I pod tym względem 
również udało nam się zrealizować plany.

Jakie były to koszty?
W 2007 roku inwestycje i remonty w na-

szym mieście pochłonęły 2 mln. 687 tys. zł, 

w 2008 roku – 2 mln. 112 tys. zł, w 2009 roku 
– 4 mln. 647 tys. zł, a w roku 2010 na inwe-
stycje i remonty przeznaczonych zostało 7 
mln. 884 tys. złotych.

Wydatki inwestycyjne w mieście – jak wi-
dać – z roku na rok były coraz wyższe, ale 
nie wynika to ze stale rosnącego budżetu 
miasta. Inwestowanie tak dużych kwot sta-
ło się możliwe dzięki pozyskanym środkom 
zewnętrznym, głównie z Unii Europejskiej. 
Posiłkujemy się również kredytami z racji 
tej, że aby pozyskać pieniądze z Unii i rozpo-
cząć jakieś zadania, musimy mieć tak zwa-
ny wkład własny. Nasze możliwości wkła-
du własnego są ogra-
niczone, ale uważam, 
że grzechem zanie-
dbania byłoby, gdyby 
środki unijne w da-
nej dziedzinie czeka-
ły, a my nie złożyliby-
śmy wniosku o nie, 
bo w kasie miejskiej 
nie ma pieniędzy na 
wkład własny. 

Naprawdę, gdybyśmy nie zapewnili na in-
westycję wkładu własnego, nie biorąc kre-
dytu w banku, wykazalibyśmy się straszliwą 
krótkowzrocznością. Bo czy w takim ukła-
dzie, kiedy 15 procent kosztów ponosimy 
my, a 85 procent kosztów pokrywa Unia, 
nie warto było się zadłużyć?! Myślę, że przy-
jęliśmy właściwą strategię, następne środ-
ki unijne pojawią się dopiero w roku 2016 
lub później.

W ramach podsumowania postaram się 
wymienić najważniejsze inwestycje i re-
monty w kolejnych latach. Dodam, że każ-
dego roku mieliśmy na względzie różne czę-
ści miasta i poruszaliśmy się we wszystkich 
jego obszarach.

Rok 2007 – zakończone zostały budowy 
ulic: Moniuszki (w ciągu drogi Wierzawice – 
Giedlarowa), Podolszyny – boczna, łącznika 
ulic Kochanowskiego i T. Michałka, Leśnej, 
Sikorskiego – boczna, Opalińskiego – prze-
dłużenie, przebudowany został parking na 
Placu Targowym, przeprowadzono remon-
ty ulic: Reymonta i Sportowej, Kołłątaja, Ks. 
Brody, części ulicy Górnej, dróg przy budyn-
kach ul. Mickiewicza 62 i 64, a także budo-
wy i remonty chodników przy ul. Sienkiewi-
cza, łączniku ulic Wyspiańskiego i Klasztor-
nej, Braci Śniadeckich, Mickiewicza, Koper-
nika, Popiełuszki oraz Leśnej. 

Wykonane zostało również wielofunkcyj-
ne boisko sportowe o nawierzchni poliure-
tanowej przy Gimnazjum Miejskim. Na za-
danie to pozyskano dofinansowanie z Mi-
nisterstwa Sportu w wysokości 177 870 zło-
tych.

W 2007 roku łącznie wykonano 1054 m 
kolektorów burzowych, 11 025 m kw. na-
wierzchni asfaltowych dróg, 7472 m kw. 
nawierzchni dróg z kostki betonowej, usta-
wiono 24 sztuki nowych punktów oświetle-
nia ulicznego.

Rok 2008 – zakończona została bardzo 
poważna modernizacja ulicy Sandomierskiej, 
wiążąca się z wieloma problemami grunto-
wymi. Ulicę poszerzono i wyprofilowano, po-
wstały chodniki. Wykonanie tej drogi stwo-
rzyło możliwość alternatywnego poruszania 
się nie tylko ulicą Mickiewicza, ale równole-
głego przemieszczania się ulicą Sandomier-
ską. Jest to bardzo licznie uczęszczana ulica, 

zwłaszcza przez młodzież zdążającą do szkół 
przy ulicy M. Curie-Skłodowskiej. I jest bez-
pieczna dla pieszych pod warunkiem, że kie-
rowcy respektują przepisy ruchu i znaki dro-
gowe ustawione wzdłuż niej.

Ukończone zostały budowy i przebudo-
wy ulic, placów i chodników miedzy innymi 
łącznika ulicy Kochanowskiego i T. Michałka 
(od potoku Jagoda do ul. T. Michałka), ul. Po-
dolszyny – boczna, ul. Górnej, chodnika przy 
ul. Paderewskiego, chodnika przy ul. Ks. Bro-
dy, część ul. Jana Brzozy, chodnika przy ul. 
Opalińskiego. Zrealizowano budowę parkin-
gu za Księgarnią przy ul. Mickiewicza a tak-
że miejsc postojowych na ulicy Górnej i Pl. 
Jaszowskiego.

W 2008 roku wykonano łącznie 115 m ko-
lektorów burzowych, 5508 m kw. nawierzch-
ni asfaltowej dróg, 1833 m kw. nawierzch-
ni dróg i ciągów pieszo-jezdnych z kostki 
betonowej, 1519 m kw. nawierzchni chod-
ników z kostki betonowej oraz 1115 m kw. 
nawierzchni parkingów z kostki betonowej 
(w sumie 63 miejsca parkingowe), ustawiono 
7 stylowych lamp oświetlenia parkowego.

Rok 2009 – rozpoczęta została realizacja 
projektu pod nazwą: „Modernizacja układu 
komunikacyjnego dróg miejskich w Leżaj-
sku wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 877 Le-
żajsk–Naklik w obrębie węzła Leżajsk”, któ-
ry uzyskał dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2007–2013. W ramach 
projektu zrealizowana została budowa drogi 
łączącej ul. Podolszyny z ul. Siedlanka, prze-
budowa ulic Borki i Polnej. Wartość projektu 
to kwota 3 098 430 zł, a kwota dofinansowa-
nia 2 156 236 zł.

Rozpoczęto realizację projektu pod na-
zwą: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 
w Leżajsku z budową sali sportowej 32 m x 
20 m i z wyposażeniem dla potrzeb kształce-
nia ustawicznego”, który uzyskała dofinan-
sowanie ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego na lata 
2007–2013. Wartość projektu to 4 843 585 
zł, a kwota dofinansowania to 3 390 509 zł. 
Projekt ten uzyskał też dofinansowanie ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki w łącznej wyso-
kości 900 tys. zł.

Zakończono budowę ulicy Bocznej Mo-
niuszki i chodnika przy ul. Moniuszki. Zada-
nie to zostało dofinansowane ze środków 
Samorządu Województwa Podkarpackiego 
w wysokości 400 tys. zł. Wykonane zostały 
chodniki przy ulicach: Studzienna, Górna, 
Piekarska, Krótka, Sikorskiego i Podolszy-
ny. Wykonano nadbudowę oficyny ratusza, 
w której wyniku uzyskano ok. 177 m kw. po-
wierzchni użytkowej, w tym 9 pomieszczeń 
biurowych i 2 sanitariaty. W wyniku tego 
działania referaty, korzystające z wynajmu 
lokum, zostały skumulowane pod jednym 
dachem. Rozpoczęta została również reali-
zacja boiska wielofunkcyjnego o nawierzch-
ni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej 
nr 1.

Ogółem w 2009 roku wykonano 2356 m 
kw. kolektorów burzowych, 8287 m kw. na-
wierzchni asfaltowych dróg, 334 m kw. na-
wierzchni dróg i ciągów pieszo-jezdnych 
z kostki betonowej, 5925 m kw. nawierzch-
ni chodników z kostki betonowej, 204 m kw. 

Inwestycje w mieście

Parking przy Placu Jaszowskiego.
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nawierzchni parkingów z kostki betonowej 
(17 miejsc parkingowych). 

Rok 2010 – zakończony został projekt 
„Modernizacja układu komunikacyjnego 
dróg miejskich w Leżajsku wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 877 Leżajsk – Naklik w ob-
rębie węzła Leżajsk” (łącznik ul. Podolszy-
ny i Siedlanka, ul. Polna) a także przebudo-
wa ulic Podzwierzyniec, Zmuliska, chodnik 
przy ul. Klasztornej (od ul. Popiełuszki do ul. 
Broniewskiego) i ul. Matejki (łączący ul. Mic-
kiewicza z ul. Wyspiańskiego), budowa czę-
ści chodnika przy ul. Reymonta. W ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych, tzw. schetynówek, przeprowa-
dziliśmy modernizację ulic: Boronia, Hutni-
czej i Fabrycznej. Polegała ona na wyprofi-
lowaniu jezdni, wzmocnieniu podbudowy 
oraz budowie chodników. W tej chwili moż-
na powiedzieć, że te ulice w dzielnicy prze-
mysłowej spełniają gabarytowo i tonażowo 
wszelkie warunki do poruszania się pojaz-
dów zaliczanych do ciężkiego transportu 
kołowego.

Do najpoważniejszych zadań zakończo-
nych w tym roku zaliczę budowę drogi łą-
czącej ulice Podolszyny z Siedlanką. Dziś 
jest to ulica Długa. Na tę drogę pozyskali-
śmy środki unijne. Wykonywaliśmy ją w cy-
klu dwuletnim – była to budowa tego łącz-
nika wraz z modernizacją ulicy Borki i ulicy 
Polnej. Na ulicy Polnej powstały też chod-
niki i miejsca do parkowania (bezpieczeń-
stwo użytkowników: i pieszych, i kierow-
ców wzrosło). Wzdłuż ulicy Długiej z jednej 
strony jest chodnik dla pieszych, z drugiej 
– ścieżka rowerowa zgodnie ze standarda-
mi unijnymi. Chciałbym, żeby w przyszło-
ści udało się przedłużyć tę ulicę w kierun-
ku bramy towarowej Browaru i połączyć ją 
z ulicą Hutniczą.

Kontynuowane są prace przy budowie 
hali sportowej wraz z zapleczem przy Szko-
le Podstawowej nr 2. Inwestycję rozpoczęli-
śmy w roku ubiegłym. Wcześniej przygoto-
wywaliśmy dokumenty i czekaliśmy na mo-

ment, kiedy będzie można złożyć wniosek 
o dotacje unijne. Nasze starania przyniosły 
pozytywny rezultat i inwestycja ta znajdu-
je się w końcowej fazie realizacji. Zgodnie 
z umową oddana ma być do użytku w lipcu 
przyszłego roku.

Inne zadania. Zbudowaliśmy sieć wo-
dociągową i kanalizacji sanitarnej na osie-
dlu przy ulicy Konopnickiej. Przygotowuje-
my się do złożenia bardzo ważnego wnio-
sku w ramach programu rewitalizacji miast 
na modernizację biblioteki, jak również da-
chu budynku ratusza, żeby nadać świetno-
ści tej starej części Leżajska. Dojdzie do tego 
monitoring, żeby zwiększyć bezpieczeństwo 
w tej części miasta.

Jesteśmy w posiadaniu gotowej doku-
mentacji na modernizację biblioteki. Wa-
runki konserwatorskie są dosyć ostre, wy-
magania wysokie, będzie to kosztowna in-
westycja, ale jeśli uda się pozyskać środki ze-
wnętrzne, to zadanie doczeka się realizacji. 

Infrastruktura podziemna, czyli za-
opatrzenie w wodę, odprowadzanie ście-
ków itp. Do istniejących, eksploatowanych 
w mieście budynków tę infrastrukturę mamy 
praktycznie wykonaną. Natomiast pojawiają 
się nowe tereny budowlane, które jej wyko-
nania potrzebują. Staramy się reagować na 
bieżąco. Wrażliwym punktem miasta jest uli-
ca Kąty, jakby zapomniana przez władze. Ale 
tak nie jest. Dokumentacja sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej jest na ukończeniu. Jed-
nakże wszelkie budowy liniowe w tej części 
miasta muszą być kompatybilne z rozwiąza-
niami i budową II etapu obwodnicy Leżaj-
ska. Jest to więc kwestia około dwóch lat, 
może wcześniej.

Myślę, że jednym z ważnych zadań, któ-
re udało się wykonać w ostatnim czasie, są 
scalenia. Dwa scalenia – przy ulicy Kocha-
nowskiego i ulicy Ogrodowej zostały już za-
kończone, na tych terenach rosną już nowe 
domy, dosłownie jak grzyby po deszczu. Te-
raz finalizowane są scalenia i podział działek 
przy ulicach: Studzienna, Moniuszki i boczna 
Moniuszki, podjęta została uchwała w spra-
wie terenów za cmentarzem żydowskim. To 
nowe tereny budowlane, pozwalające indy-
widualnym osobom na obrót nieruchomo-
ściami, czy też dysponowanie terenami na 
budowę własnych domków. To dobrze, że 
mieszkańcy Leżajska w swoim mieście mają 
swoje posesje i swoją przyszłość mogą wią-
zać z naszym miastem. Ale w związku z tym 
jest to także duże wyzwanie dla władz mia-
sta – ażeby prowadzić proces uzbrojenia 
tych terenów w infrastrukturę techniczną, 
drogi, chodniki, oświetlenie. Te zadania po-
dzielone na lata z pewnością będą sukce-
sywnie realizowane.

Na koniec chciałbym powiedzieć kilka 
słów o obwodnicy miasta Leżajska.

Starania – uwieńczone w końcu sukcesem 
– zaczęły się 16 lat temu! Cztery kadencje 

samorządowe! Sporo czasu, ale w związku 
z tym nasuwa się taka refleksja: znam mia-
sta, które dopiero po 30 latach doczekały się 
obwodnicy, więc w tej sytuacji można po-
wiedzieć, że jesteśmy szczęściarzami. Budo-
wa obwodnicy staje się faktem. Pieniądze na 
jej realizację zostały już zagwarantowane 
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
i Ministerstwo Infrastruktury, inwestor czyli 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad przygotowuje się do przetargu na wy-
łonienie wykonawcy tej wielkiej inwestycji. 

Natomiast my, jako miasto, mając umo-
wę trójstronną z 2004 roku czyli porozumie-
nie pomiędzy Generalną Dyrekcją, Marszał-
kiem Województwa Podkarpackiego i mia-
stem Leżajsk, przystąpiliśmy – po przygoto-
waniu całkowitym inwestycji pod względem 
formalno-prawnym – do budowy łącznika, 
który złączy przyszłą obwodnicę z ulicami 
wewnętrznymi miasta Skłodowskiej, Jagieł-
ły). Na budową tego łącznika pozyskaliśmy 
z funduszy unijnych kwotę 2 mln złotych. 
Ogłosiliśmy przetarg na wykonawcę, w któ-
rego wyniku w połowie września teren bu-
dowy przejęło Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów w Leżajsku. Wyznaczony zo-
stał pas drogowy, wykonano wiele prac po-
rządkowych, wykoszono chwasty. Kolejnym 
etapem będzie zdjęcie wierzchniej, urodzaj-
nej warstwy ziemi, tzw. humusu. Następnie 
muszą zostać wykonane zabezpieczenia ist-
niejących tam gazociągów. Dopiero po tych 
działaniach wykonawca przystąpi do ukła-
dania warstw konstrukcyjnych drogi. Budo-
wa łącznika do obwodnicy powinna się za-
kończyć w przyszłym roku i spotkać się z bu-
dowanym już fragmentem obwodnicy. 

Co zaś się tyczy drugiego etapu obwodni-
cy, to powiem, że w lipcu tego roku odbyło 
się posiedzenie Komisji Oceny Projektów In-
westycyjnych (KOPI) w Warszawie, gdzie za-
twierdzono już wszystkie rozwiązania tech-
niczne. Czekamy już tylko na zakończenie 
dokumentacji i przystąpienie w przyszłym 
roku do realizacji budowy drugiego etapu.

Podsumowując kadencję, uważam, że te 
ostatnie cztery lata dla infrastruktury miej-
skiej, szczególnie komunikacyjnej były bar-
dzo pomyślne. Mam nadzieję, że zostały za-
uważone przez społeczność miasta Leżajska 
i pozytywnie ocenione. Muszę podkreślić, że 
współpraca z mieszkańcami dobrze się ukła-
dała, a owocuje teraz tym, że przyjezdni wy-
stawiają naszym mieszkańcom bardzo po-
zytywną opinię jako ludziom mądrym, roz-
sądnym, zaradnym i inteligentnym. Zwraca-
ją uwagę na ład i porządek panujący w na-
szym mieście. Takie laurki odbiera się z przy-
jemnością.

I jest to sukces wszystkich tych, którzy 
zaangażowani w rozbudowę i upiększanie 
Leżajska. Myślę tu o pracownikach Urzędu 
Miejskiego, którzy swoim staraniem, osobi-
stą kulturą, często i dyplomacją na ten suk-
ces pracowali. Szczególne słowa uznania 
kieruję do pana Leszka Gduli wraz z całym 
zespołem pracowników, do pani Ewy Jagu-
siak, architekta miejskiego oraz pani Teresy 
Ziobro i zespołu pracowników zajmujących 
się gospodarką gruntami. Dziękuję im ser-
decznie za współpracę, natomiast mieszkań-
com życzę, ażeby czuli się w Leżajsku bez-
piecznie i wygodnie, żeby miasto w dalszym 
ciągu się rozwijało.

Uważam, że nie straciliśmy tych lat, prze-
ciwnie, że zrobiliśmy wspólnie kawał dobrej, 
solidnej roboty.

Rozpoczęła się budowa łącznika do obwodni-
cy Leżajska.

Hala sportowa przy SP nr 2 z zewnątrz i wewnątrz.
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dar prof. Józefa Półćwiartka 
dla Muzeum ziemi Leżajskiej

Na uroczystej sesji Rady Powiatu Leżajskiego w dniu 25 października br. nastąpiło 
podpisanie aktu darowizny zbioru bibliotecznego dla Muzeum Ziemi Leżajskiej. Histo-
ryczny akt podpisali kolejno ofiarodawca zbioru prof. dr hab. Józef Półćwiartek, Staro-
sta Leżajski Robert Żołynia i Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej Andrzej Chmura.

W wydarzeniu wzięli udział zebrani na 
uroczystej sesji przewodniczący i radni Rady 
Powiatu oraz zaproszeni goście, w tym ro-
dzina i przyjaciele Profesora, profesorowie 
i kadra naukowa wielu uczelni i szkół z kraju 
oraz zagranicy, a także badacze i pasjonaci 
historii regionu z Leżajska i okolic.

Prof. dr hab. Józef Półćwiartek jest znanym 
badaczem regionu i utytułowanym naukow-
cem Uniwersytetu Rzeszowskiego. W swojej 
pracy naukowej specjalizuje się w badaniach 
dziejów wsi galicyjskiej oraz gospodarczo-
społecznych i etniczno-religijnych uwarun-
kowaniach pogranicza polsko-ukraińskiego 
w okresie XVI–XIX w. Jego dorobek naukowy 
był wielokrotnie nagradzany przez organiza-
cje społeczne, ośrodki naukowo-badawcze, 
władze samorządowe i państwowe.

Po podpisaniu aktu darowizny, oficjalnych 
przemówieniach i podziękowaniach prof. dr 
hab. Józef Półćwiartek wygłosił okoliczno-
ściowy wykład. Następnie zebrani obejrze-
li wybrane pozycje spośród ofiarowanego 
zbioru bibliotecznego zawierającego około 
3,5 tys. dokumentów, książek, map, rękopi-
sów i starodruków.

Wśród wielu bezcennych pamiątek z bo-
gatej historii Polski południowo-wschodniej 
i pogranicza polsko-ukraińskiego w gablo-

tach muzealnych znajdują się dokumenty 
z XVII i XVIII w., m.in. takie perły jak: dekre-
ty ław sądowych wsi Grodzisko z 10 marca 
1610 r. i wsi Wola Zarczycka z 15 maja 1620 r. 
Zaprezentowano również mandat referen-
darski napominający Jerzego Tyszkiewicza 
o nadmierne dręczenie poddanych Woli 
Zarczyckiej podpisany „Król Jan” Sobieski 
z 10 sierpnia 1674 r., suplikę do Komisa-
rzy Królewskich z wójtostwa Wola Zarczyc-
ka z 17 maja 1680 r., materiały archiwalne 
wójtostwa w Jelnej (Baranówka) szlachci-
ca Joachima Kowalskiego z lat 1754–1772 
i 1794 r. oraz dokumentacja wielu innych 
miejscowości spoza Leżajszczyzny.

Cennymi darami prof. Półćwiartka dla 
Muzeum Ziemi Leżajskiej są pozycje z XIX 
i pocz. XX w. w tym protokoły, metryki, świa-
dectwa i księgi cechów, urzędów, świadec-
twa i podręczniki szkolne, mapy wojsko-
we, wspomnienia i pamiętniki, prasa, mo-
dlitewniki, judaika (kilka tomów Talmudu – 
komentarza Tory).

Osobnym olbrzymim działem oddane-
go zbioru są bezcenne i unikatowe pozy-
cje książkowe, wydania albumowe, mate-
riały źródłowe i roczniki naukowe o różno-
rodnej tematyce w językach polskim, ukra-
ińskim i słowackim.

Fragment zbiorów Profesora będzie eks-
ponowany w głównej ekspozycji historycz-
nej Muzeum Ziemi Leżajskiej i udostępniany 
zwiedzającym przez kilka tygodni. Następ-
nie cały zbiór zostanie opisany, skatalogo-
wany i poddany niezbędnym zabiegom re-
nowacyjnym.

W akcie darowizny prof. dr hab. Józef Pół-
ćwiartek wyraził pragnienie, aby zbiór bi-
blioteczny służył i pobudzał następne po-
kolenia do badań nad przeszłością i współ-
czesnością południowo-wschodniej Rzeczy-
pospolitej, a w szczególności królewskiego 
miasta Leżajska i okolicznych ziem od wie-
ków z nim związanych. Cały zbiór bibliotecz-
ny będzie tworzył oddzielną całość tworzo-
nego księgozbioru Biblioteki Muzeum Ziemi 
Leżajskiej i zostanie nazwany imieniem pro-
fesora Józefa Półćwiartka. Zbiór bibliotecz-
ny będzie udostępniany na miejscu w czy-
telni muzealnej młodzieży szkolnej, studen-
tom, nauczycielom, pasjonatom i badaczom 
regionu.

Marian Matkowski
Fot. Małgorzata Bechta

dzień Języków Obcych w zsT
„Granice mojego języka oznaczają granice mego świata” – słowa Ludwiga Wittgen-

steina, austriackiego filozofa, stały się mottem II Dnia Języków Obcych, który odbył 
się 19 października 2010 r. w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku.

Miał on na celu propagowanie nauczania 
języków obcych oraz uświadomienia mło-
dzieży, że bez ich znajomości trudno sobie 
wyobrazić dostosowanie się do zmian za-
chodzących we współczesnym świecie. Uro-
czystość swoją obecnością uświetnił staro-
sta leżajski pan Robert Żołynia oraz dyrek-
tor Halina Samko i zastępcy: Wojciech To-
karz i Jan Buszta.

Organizacją uroczystości zajęli się nauczy-
ciele języków obcych pracujący w ZST. Nad 
przebiegiem uroczystości od strony mery-
torycznej i artystycznej czuwała przewodni-
cząca Zespołu Języków Obcych Małgorzata 
Jakubowska.

Spotkanie rozpoczęło się od quizu krajo-
znawczego dotyczącego Niemiec, jako że te-
goroczny Dzień Języków Obcych przebiegał 
pod hasłem tego właśnie kraju. W konkursie 
wzięli udział uczniowie czterech klas, któ-
rzy musieli odpowiedzieć na 20 pytań do-
tyczących geografii, polityki i kultury Nie-
miec. Zwycięzcą okazała się Drużyna Białych 
– uczniowie kl. III TD, na miejscu II uplaso-
wała się Drużyna Żółtych czyli klasa IV TŻ, 
III miejsce zajęła klasa II TD (Drużyna Czar-

nych), zaś wyróżnienie otrzymali zawodnicy 
Drużyny Czerwonych czyli kl. I TI. Dwa pyta-
nia skierowane były także do publiczności, 
a poprawne odpowiedzi nagrodzono atrak-
cyjnymi upominkami.

Kolejnym punktem programu był referat 
ucznia Łukasza Szabata dotyczący „Zam-
ków nad Renem” oraz rozstrzygnięcie kon-
kursu plastycznego pod tym samym tytu-
łem. Jury w składzie: mgr Małgorzata Trę-
bacz, mgr Jolanta Giża-Polak oraz mgr Jo-
anna Jakucka, oceniające prace uczniów, 
brało pod uwagę następujące kryteria: * 
oryginalność wykonania; * zgodność z re-
aliami; * przekaz informacji zawartej w pra-
cy; * ujęcie artystyczne i walory estetyczne. 
I miejsce przyznano klasie II TD, II miejsce 
zajęła klasa I TB, laureatem III miejsca zo-
stała klasa I TA zaś wyróżnienie otrzymała 
klasa II TH.

Uroczystość przeplatana była zabawny-
mi scenkami rodzajowymi dotyczącymi re-
aliów polsko-niemieckich. Ogromny aplauz 
publiczności wzbudziły oryginalne rekwizy-
ty i charakteryzacja aktorów odtwarzających 
skecz „Na autostradzie A4”.

Ostatnim elementem spotkania była 
degustacja tradycyjnych potraw z regio-
nu Niemiec, takich jak: cebulak (Zwiebel-
kuchen), szarlotka badeńska (Badener Ap-
felkuchen), strucla drezdeńska (Dresde-
ner Strudel) czy sernik z Koblencji (Käseku-
chen aus Koblenz).Warto dodać, że specja-
ły te przygotowali uczniowie naszej szkoły 
– m.in. uczennice i uczniowie kl. IV TG, IV 
TŻ, III HA i II TH.

Dzień Języków Obcych odbił się szero-
kim echem w całej szkole. Ze względu na li-
czebność uczniów, nie wszyscy mogli wziąć 
bezpośredni udział w uroczystości. Dla nich 
przygotowano referaty i piosenki z różnych 
krajów, których mogli wysłuchać przez ra-
diowęzeł szkolny.

Zespół Języków Obcych składa gorą-
ce podziękowania Dyrekcji Zespołu Szkół 
Technicznych, Urzędowi Miasta, Starostwu 
Powiatowemu w Leżajsku, Marii Horoszko – 
dyrektor MCK za pomoc w organizacji całe-
go przedsięwzięcia, które przyczynia się do 
popularyzowania nauczania języków ob-
cych w naszym regionie.

Mamy nadzieję, że przekonaliśmy wszyst-
kich uczestników spotkania, że we współ-
czesnym świecie warto uczyć się języków 
obcych, by lepiej i pełniej uczestniczyć 
w bogactwie kulturowym Europy.

Małgorzata Pieniążek
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rajd rowerowy TMzL

Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej już po raz 12 zaprosiło sympatyków 
jazdy na rowerze na rajd, który zorganizowany został w ramach wspólnego pro-
jektu Urzędu Miejskiego i Towarzystwa pod nazwą „Osobliwości przyrody i zabyt-
ki kultury materialnej”.

Bardzo liczna grupa – 57 rowerzystów – wyruszyła w sobotni poranek, 18 września br. 
z przed pomnika papieża Jana Pawła II w Leżajsku w kierunku Jelnej, Judaszówki, Nowej Sa-
rzyny, Łukowej, Baranówki i Przychojca.

Rajd poprzedziła wspólna modlitwa pod przewodnictwem O. Radomiła. Po krótkiej in-
formacji dotyczącej historii objawień Matki Bożej, budowy Bazyliki i klasztoru oraz pomni-
ka Jana Pawła II, uczestnicy wyruszyli w trasę.

Po drodze zatrzymali się przy młynie Danysa w Jelnej, gdzie do uczestników dołączyła gru-
pa młodzieży z Gimnazjum im. Jana Pawła II z Nowej Sarzyny wraz z opiekunem Andrzejem 
Kusiakiem. Tam również pan Antoni Bereziewicz przedstawił charakterystykę przyrodniczą 
przejechanej trasy, zabytkowej kapliczki i młyna typu pruskiego. Pan Krzysztof Małecki przed-
stawił historię Klasztoru Bernardyńskiego oraz opowiedział dzieje wsi Łukowa.

Następnie uczestnicy zatrzymali się obok zabudowań Szkoły Podstawowej w Jelnej, po-
dziwiając szczególnie nowoczesny obiekt nowej szkoły.

Kolejnym ciekawym punktem na trasie była kapliczka z końca XIX wieku z rzeźbą Pana 
Jezusa Frasobliwego w Nowej Sarzynie, gdzie panowie Antoni Bereziewicz i Franciszek Szu-
ba (właściciel posesji) przedstawili krótką historią tej kapliczki.

Następnym etapem była Janda, uczestnicy przekroczyli rzekę Trzebośnicę a pan Berezie-
wicz scharakteryzował przyrodnicze walory terenu.

Kolejnym punktem rajdu były Zakłady Chemiczne w Nowej Sarzynie, tam pan Antoni 
przybliżył uczestnikom historię zakładów przed II wojną światową i w trakcie jej trwania. 
Stamtąd uczestnicy udali się do Zakładu Pana Roberta Osipy, gdzie zapoznali się z produk-
cją i wyrobami metaloplastyki.

Dłuższy postój nastąpił na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Nowej Sarzynie. 
Tam Czesław Kolano zapoznał grupę z posiadanym przez PSP sprzętem ratowniczo-gaśni-
czym oraz omówił sposoby jego zastosowania. Największe zainteresowanie wśród uczest-
ników rajdu wzbudził sprzęt ratownictwa chemicznego.

Po krótkim odpoczynku uczestnicy przystąpili do rozwiązywania testu historyczno-przy-
rodniczego oraz rozegrano konkurencje sprawnościowe: rzut piłeczką i kółeczkiem. W kon-
kursie historyczno-przyrodniczym zwyciężyła Ala Rojan, II miejsce zajęła Ewa Jagusiak, III 
– Ermina Piech , IV – Damian Wyszyński, V – Kinga Pakosz.

Zwycięzcy zawodów sprawnościowych – rzut piłeczką: I miejsce – Marek Jagusiak, II miej-
sce Jarosz Anna, III miejsce Pustelny Katarzyna; rzut kółeczkiem – I miejsce – Wróbel Tade-
usz, II miejsce – Justyna Gałusza, III miejsce – Czesław Kolano.

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali piękne i cenne nagrody w postaci albu-
mów i pamiątek, a wszyscy uczestnicy rajdu pamiątkowe plakietki, smycze na klucze oraz 
długopisy z logo TMZL. Nagrody ufundował Burmistrz Miasta Leżajska Tadeusz Trębacz oraz 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej.

Po rozegraniu zawodów i smacznym posiłku przygotowanym przez Pana Andrzeja Wię-
cława wyruszono w podróż powrotną do Leżajska.

W imprezie wzięły udział dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3, Gimnazjum Miej-
skiego oraz Gimnazjum z Nowej Sarzyny. Organizatorzy dziękują opiekunom grup za po-
moc i zapewnienie bezpieczeństwa, Antoniemu Bereziewiczowi za historyczne opowieści, 
Wiesławowi Wołochowi i Jackowi Grzywnie za przygotowanie logistyczne rajdu. Dziękuje-
my panom: staroście Robertowi Żołyni i burmistrzowi Tadeuszowi Trębaczowi za patronat 
i wsparcie naszej imprezy. Galeria zdjęć z rajdu znajduje się na stronie internetowej TMZL: 
www.tmzl.lezajsk.pl

zarząd TMzL

edukacyjna ścieżka 
historyczno-kulturalna

Projekt pod taką nazwą realizowany był przez Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Leżajskiej w okresie od lipca do października br. w ramach ogólnopolskiego pro-
gramu „Działaj Lokalnie VII”.

„Działaj Lokalnie” to konkurs grantowy od kilku lat realizowany przez Akademię Rozwo-
ju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Jego celem jest aktywiza-
cja lokalnych społeczności, w których mieszkańcy wspólnie definiują problemy i starają się 
im przeciwdziałać. W tym roku dofinansowane zostały pomysły, które w najwyższym stop-
niu przyczyniają się do poprawy sytuacji i osiągania trwałych zmian społecznych w zakresie 
kultury, edukacji, spraw społecznych, rozwoju lokalnego itp.

Głównym zadaniem projektu było opracowanie trasy miejskiej ścieżki edukacyjno-hi-
storyczno-kulturalnej oraz wykonanie trzech tablic informacyjnych umieszczonych na tra-
sie ścieżki.

Tablica nr 1 ustawiona jest w Rynku i zawiera informacje o trasie ścieżki i historii zabyt-
ków. Tablica nr 2 umieszczona została przed budynkiem MCK i informuje o imprezach cy-
klicznych i lokalnych twórcach kultury, a stojąca przy bramie Bazyliki OO. Bernardynów ta-
blica nr 3 – o bazylice oraz organach. W ramach projektu Towarzystwo wydało folder infor-
mujący o ścieżce edukacyjnej, który jest kolportowany w centrach informacji turystycznej, 
instytucjach i ośrodkach kultury oraz w szkołach.

W ramach projektu zorganizowane zostały trzy wycieczki dla mieszkańców miasta i powia-
tu pn. „Poznajemy naszą Małą Ojczyznę”.

W dniach 20 i 21 września br. w ramach obchodów wrześniowych odbyły się również 
wykłady ph. „Wrzesień piętno przeszłości” adresowane do leżajskiej młodzieży jak i doro-
słych mieszkańców naszego miasta. Prelegenci – nauczyciele historii w osobach Antonie-
go Bereziewicza i Bogumiła Pempusia poruszyli tematykę lat wojny i okupacji hitlerowskiej 
na Leżajszczyźnie.

Zorganizowane w trakcie realizacji projektu działania z pewnością wzbogaciły wiedzę hi-
storyczną uczestników dotyczącą regionu. Zarząd i członkowie TMZL liczą na to, iż poznawa-
nie historii zachęci młode pokolenie do niwelowania różnych uprzedzeń oraz do działania na 
rzecz utrzymania pokoju, przyjaźni, a przede wszystkim będzie kształtować postawy patrio-
tyczne. Tablice będą cennym merytorycznie i praktycznie źródłem informacji o kulturalnej 
i historycznej wartości regionu zarówno dla mieszkańców Leżajska, jak i turystów.

Zarząd TMZL dziękuje za pracę przy projekcie Iwonie Tofilskiej z Pracowni Dokumentacji 
Dziejów Miasta, Zofii Buczkowskiej i Marcinowi Hołocie oraz współpracę w realizacji projek-
tu Marii Horoszko – dyrektor MCK.

Leszek sarzyński – prezes zarządu TMzL

Komunikat TMzL
W grudniu 2010 roku ukaże się szósty numer „Almanachu Leżajskiego”. Periodyk 

będzie bezpłatny, gdyż został wydany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej 
w ramach mecenatu Samorządu Województwa Podkarpackiego, który udziela dotacji 
celowych w zakresie kultury i sztuki na m.in. działalność wydawniczą: wydawanie ni-
skonakładowych niekomercyjnych publikacji, periodyków i opracowań naukowo-ba-
dawczych, dotyczących historii i dziedzictwa kulturowego regionu.

Nasz projekt na wydanie dwóch kolejnych numerów (nr 5 i 6) periodyku znalazł uzna-
nie komisji konkursowej i otrzymaliśmy dotację w wysokości 60 procent wartości projek-
tu – pozostała część zostanie pokryta ze środków własnych Towarzystwa. Zarząd TMZL 
oraz Zespół Redakcyjny Almanachu Leżajskiego składają podziękowania Zarządowi Wo-
jewództwa Podkarpackiego za współpracę i patronat nad naszymi działaniami.

Zeszyt nr 6 Almanachu Leżajskiego będzie można otrzymać bezpłatnie (pod wa-
runkiem, że posiada się lub zakupi zeszyty poprzednie) w Centrum Informacji Tury-
stycznej, ul. Rynek 1a (wieża), tel. 17 787 70 67. Nakład będzie dostępny do wyczer-
pania zapasów.

Leszek sarzyński – prezes zarządu TMzL
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 informator urzędowy 
sprawozdanie

z XL sesji rady Miejskiej
w Leżajsku

29 września 2010 r. w sali posiedzeń 
Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbyła 
się XL sesja Rady Miejskiej w Leżajsku, 
w której uczestniczyło 11 radnych.

Była to krótka sesja zwołana w trybie 
nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza, 
w związku z pilną potrzebą podjęcia dwóch 
uchwał. Uchwały dotyczyły:
• zobowiązania finansowego ponad bu-

dżet 2010 r. dotyczącego projektu pod na-
zwą: „Remont połączenia drogi krajowej nr 
77 z drogą wojewódzką nr 877 w ciągu dróg 
gminnych nr 10 4503 R i 10 4504 R w Le-
żajsku” – Rada podjęła uchwałę gdzie zobo-
wiązuje się do zabezpieczenia w roku 2011 
środków w kwocie 460 000 zł na remont 
ulic: Klasztornej, Przemysłowej i Żeromskie-
go. Jest to projekt przewidziany do realizacji 
w partnerstwie, współfinansowany z „Naro-
dowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych 2008–2011, jego łączna wartość szaco-
wana jest na ok. 920 000 zł. Przedmiotowa 
uchwała jest niezbędna do złożenia wniosku 
w ramach tego Programu.
• utworzenia odrębnego obwodu głoso-

wania w Szpitalu Powiatowym w Leżajsku 
– w związku z zarządzonymi na dzień 21 li-
stopada 2010 r. wyborami do rad gmin, po-
wiatów i sejmików oraz wyborami wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast, Rada re-
alizując zapisy ustawy ordynacji wyborczej 
utworzyła odrębny obwód głosowania Nr 9 
obejmujący Szpital Powiatowy w Leżajsku, 
celem przeprowadzenia głosowania.

C. Turosz

sprawozdanie
z XLI sesji rady Miejskiej

w Leżajsku

26 października 2010 r. odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku V kadencji, 
uczestniczyli w niej wszyscy radni. Była to ostatnia sesja tej Rady i składała się z dwóch 
części, formalnej i uroczystej związanej z wręczeniem aktów nadania tytułów Hono-
rowy Obywatel Miasta Leżajska i Zasłużony dla Miasta Leżajska oraz zakończeniem 
kadencji.

W części pierwszej po wysłuchaniu spra-
wozdania Burmistrza z prac w okresie mię-
dzysesyjnym, Rada rozpatrzyła następują-
ce sprawy.

Na wniosek Nauczycielskiego Kolegium 
Języków Obcych w Leżajsku Rada zajęła 
stanowisko popierające inicjatywę utwo-
rzenia w Leżajsku wyższej szkoły zawodo-
wej, na bazie istniejącego Kolegium. Plano-
wana państwowa wyższa szkoła zawodowa 
obejmowałby swoim zasięgiem trzy kolegia: 
w Leżajsku, Dębicy i Nisku. Pomysł ten uzy-
skał już poparcie Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego.

Następnie Rada podjęła uchwały w spra-
wie:
• aktualności studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego oraz
• aktualności miejscowych planów zago-

spodarowania przestrzennego, co nastąpiło 
po zapoznaniu się z wynikami analiz doty-
czących oceny zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym miasta, oceny „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Leżajska” oraz obo-
wiązujących planów miejscowych za okres 
minionych czterech lat. Rada przyjęła przed-
stawione przez Burmistrza i zaopiniowane 
przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Archi-
tektoniczną wyniki analiz i ocen.

• w sprawie przyjęcia zmian Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji Miasta Leżajska na lata 
2007–2013 – w związku z ogłoszonym na-
borem wniosków o dofinansowanie ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego, działanie 7.1 Rewitalizacja 
miast – Rada dokonała zmian w zakresie rze-
czowo-finansowym planowanych do złoże-
nia projektów ujętych w Programie.

Jednym z nich jest projekt pn. „Rewitaliza-
cja i zagospodarowanie przestrzeni publicz-
nej wokół zabytkowego rynku miejskiego 
w Leżajsku” obejmujący m.in.:
– remont dachu i elewacji zabytkowego Ra-

tusza,
– modernizację i remont budynku miejskiej 

biblioteki przy ul. Jarosławskiej 1,
– przebudowę targowiska przy ul. Sikorskie-

go,
– zagospodarowanie wąwozu za domem 

książki.
W związku z powyższym Rada podję-

ła trzy uchwały związane z finansowaniem 
tego przedsięwzięcia, niezbędne do złoże-
nia wniosku o dofinansowanie:
• w sprawie uchwalenia wieloletniego pro-

gramu inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja i za-
gospodarowanie przestrzeni publicznej wokół 
zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”
• w sprawie zobowiązania finansowego po-

nad budżet 2010 r. dotyczącego zabezpiecze-
nia środków dla tego projektu oraz
• wprowadzenia zmian w budżecie mia-

sta na 2010 r. – gdzie Rada uchwaliła limi-
ty wydatków na przyjęte do realizacji zada-
nia inwestycyjne w ramach ww. projektu na 
lata 2010–2012 oraz wprowadziła zmiany 
po stronie dochodów i wydatków w związ-
ku z otrzymaną dotacją w kwocie 45 885 zł 
na realizację programu oświatowego Come-
niusa – „Uczenie się przez całe życie”, którego 
beneficjentem jest Szkoła Podstawowa Nr 2 
i 5000 zł z Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na 
dofinansowanie XIX Międzynarodowego Fe-
stiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.

Ponadto Rada podjęła uchwały w spra-
wach:
• określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości – od 1 stycznia 2011 r. obo-
wiązywać będą nowe stawki podatku od 
nieruchomości zwiększone o 2,5% w sto-
sunku do roku bieżącego.
• określenia jednostek budżetowych gro-

madzących dochody na wydzielonym ra-
chunku, źródeł tych dochodów i ich przezna-
czenia oraz sposobu i trybu sporządzania pla-
nu finansowego dochodów i wydatków nimi 
finansowanych, dokonywania w nim zmian 
i ich zatwierdzania – na podstawie no-
wych przepisów ustawy o finansach pu-
blicznych Rada określiła wykaz jedno-

Od lewej: Jan Burek członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Tadeusz Trębacz 
burmistrz Leżajska (Zasłużony dla miasta Leżajska), Podkarpacki Komendant Wojewódzki 
Policji nadinsp. Józef Gdański (Honorowy Obywatel Leżajska), Piotr Urban zastępca burmi-
strza Leżajska, Agnieszka Ruszak (MCK – Zasłużony dla miasta Leżajska), Józef Rzeszutko 
(Szkoła Podstawowa nr 2 – Zasłużony dla miasta Leżajska), Tadeusz Sroczyk (Zasłużony dla 
miasta Leżajska), Wojciech Tokarz przewodniczący Rady Miejskiej w Leżajsku.

uhonorowani przez radnych
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stek budżetowych, które od 1 stycznia 
2011 r. będą prowadzić wydzielony ra-
chunek dochodów i wydatków nimi fi-
nansowanych. Wykaz obejmuje szkoły 
podstawowe, przedszkola i gimnazjum 
miejskie.
• przyjęcia na własność Gminy Miasto 

Leżajsk nieruchomości położonej na te-
renie miasta Leżajsk – Rada postanowiła 
wystąpić z wnioskiem do Wojewody Pod-
karpackiego o przekazanie na własność 
Miasta nieruchomości będących własno-
ścią Skarbu Państwa w użytkowaniu wie-
czystym Gminy Miasto Leżajsk:

* działki nr 110/4 niezbędnej do zre-
alizowania projektu rozbudowy drogi łą-
czącej drogę krajową nr 77 z drogą woje-
wódzką 877 – łącznik ul. Boronia, Hutni-
cza, Fabryczna z ul. Siedlanka,

* działek nr 31/27 i nr 31/28 – z prze-
znaczeniem na budowę drogi zbiorczej 
łączącej ul. Hutnicza z ul. Przemysłową 
oraz działki nr 959/5 zabudowanej jezd-
nią asfaltową – ul. Polna.
• nadania nazwy nowo powstałej dro-

dze łączącej ul. Siedlanka z ul. Podolszy-
ny – Rada nadała nazwę ul. Długa nowej 
drodze łączącej ul. Podolszyny z ul. Sie-
dlanka.
• wyrażenia opinii dotyczącej przedłuże-

nia na czas nieoznaczony umów dzierżawy 
gruntów z dotychczasowymi dzierżawcami 
– w oparciu o uchwałę Rady dotyczącą 
zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawia-
nia lub wynajmowania na okres dłuższy 
niż 3 lata, Rada pozytywnie zaopiniowała 
przedłużenie na czas nieoznaczony dzier-
żawy gruntów niezabudowanych, trwają-
cej ponad 10 lat.
•  podniesienia kapitału zakładowego 

w Miejskim Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. 

w Leżajsku w latach 2012 do 2014 – w związ-
ku z trwającą modernizacją oczyszczalni 
miejskiej Rada wyraziła zgodę na podwyż-
szenie kapitału zakładowego MZK Sp. z o.o. 
poprzez ustanowienie nowych udziałów 
i objęcie ich przez Gminę Miasto Leżajsk 
oraz pokrycie ich wkładami pieniężnymi 
w latach 2012 do 2014 w wysokości przewi-
dzianej w każdym roku w budżecie.

Na koniec wypełniając wymóg ustawy 
o samorządzie gminnym, Rada zapoznała 
się z informacją w sprawie oświadczeń ma-
jątkowych za 2009 r. złożonych przez rad-
nych oraz pracowników Urzędu upoważnio-
nych do wydawania decyzji administracyj-
nych, kierowników jednostek organizacyj-
nych miasta i członków Zarządu MZK. Poza 
pojedynczymi uchybieniami formalnymi 
oświadczenia zostały złożone prawidłowo, 
w ustawowym terminie.

* * *
Po zakończeniu części uchwałodawczej 

odbyła się część uroczysta, podczas której 
Przewodniczący Rady wraz z Burmistrzem 
uroczyście wręczyli akt nadania tytułu „Ho-
norowy Obywatel Miasta Leżajska” przy-
znany przez Radę Panu Józefowi Gdańskie-
mu Podkarpackiemu Komendantowi Woje-
wódzkiemu Policji.

Następnie zostały wręczone akty nada-
nia tytułu „Zasłużony dla Miasta Leżaj-
ska”.

To zaszczytne wyróżnienie stanowiące 
nagrodę za szczególne zasługi dla rozwo-
ju miasta otrzymali: Pan Tadeusz Trębacz 
– Burmistrz Leżajska, Pan Tadeusz Sroczyk 
– Radny Rady Miejskiej w Leżajsku oraz dwie 
instytucje miejskie – Szkoła Podstawowa 
Nr 2 i Miejskie Centrum Kultury.

W tej uroczystości, związanej z zakończe-
niem V kadencji Rady uczestniczyli zapro-

szeni goście: Wicemarszałek Sejmiku Wo-
jewództwa Podkarpackiego Pan Jan Bu-
rek, Starosta Leżajski Pan Robert Żołynia, 
Komendant Powiatowy Policji Pan Marian 
Szkodziński, Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej Pan Bogdan Kołcz, 
kierownicy miejskich jednostek organiza-
cyjnych oraz Burmistrz wraz z pracownika-
mi Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Pan Wojciech To-
karz, po krótkim sprawozdaniu z pracy 
Rady w okresie mijającej kadencji podzię-
kował radnym, Burmistrzowi, pracowni-
kom Urzędu Miejskiego i miejskich jedno-
stek organizacyjnych oraz innych instytu-
cji za współpracę i pomoc, której doświad-
czał w wypełnianiu funkcji Przewodniczą-
cego Rady.

Wicemarszałek Pan Jan Burek podsumo-
wał czteroletni okres współpracy Sejmiku 
Województwa z władzami samorządowymi 
miasta Leżajska i Powiatu. Starosta Leżajski 
Pan Robert Żołynia podziękował ustępują-
cej Radzie oraz Burmistrzowi za czterolet-
nią współpracę, Burmistrz Pan Tadeusz Trę-
bacz dziękując radnym za dobrą współpra-
cę, szczególne słowa podziękowania skiero-
wał do Pana prof. Burka za wspieranie Mia-
sta w staraniach o fundusze. Podkarpacki 
Komendant Wojewódzki Policji nadinspek-
tor Józef Gdański podziękował radnym za 
przyznanie mu zaszczytnego tytułu Hono-
rowego Obywatela Miasta Leżajska stwier-
dzając, że jest to też wyraz uznania za pracę 
na rzecz całej podkarpackiej policji.

Po wystąpieniach gości i radnych Prze-
wodniczący Rady zamknął obrady ostatniej 
sesji Rady Miejskiej V kadencji.

C. Turosz

Od lewej: Marek Karakuła, Bogusław Kulpa, Ireneusz Stefański, Ryszard Dziura, Tadeusz Trębacz, Piotr Urban, (za nim) Władysław 
Bryniarski, Wojciech Tokarz, (za nim) Jerzy Świta, Jan Dec, Zbigniew Policzkiewicz, Eleonora Sas-Gontarz, Krzysztof Urbański, Le-
szek Sołek, Krzysztof Kwieciński, Tadeusz Sroczyk, Lidia Dziurzyńska. 
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 wybory samorządowe 2010

OBWIeszCzeNIe
BurMIsTrza LeŻaJsKa

z dnia 24 września 2010 r.
w sprawie okręgów wyborczych ich granic i numerów, 

liczbie radnych do rady Miejskiej w Leżajsku wybieranych w każdym okręgu wyborczym 
oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Leżajsku.

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), zarządzenia Nr 36/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 lutego 
2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego, uchwały Nr 
XXXVII/343/02 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 czerwca 2002 r. oraz postanowienia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie 
z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany w podziale miasta Leżajska na okręgi wyborcze p o d a j ę  do publicznej wiado-
mości numery okręgów wyborczych, ich granice, liczbę wybieranych radnych do Rady Miejskiej w Leżajsku w każdym 
okręgu wyborczym oraz siedzibę Miejskiej Komisji Wyborczej w Leżajsku w wyborach samorządowych w 2010 r.

Nr 
okręgu Granice okręgu Liczba 

radnych

1

Ulice: 28 Maja; Akacjowa; Baczyńskiego; Blacharska; Bławatkowa; Błonie; Boczna Moniuszki; 
Burm. Zawilskich; Cmentarna; Dolna; Fiołkowa; Furgalskiego; Garncarska; Górna; Grunwaldz-
ka; Irysowa; Jarosławska; Św. Jadwigi Królowej; Klonowa; Konwaliowa; Kpt. Kuczka; Kroku-
sowa; Krótka; Kwiatowa; Lipy; Mickiewicza 1–34; Moniuszki; Nizinna; Ogrodowa; Piekarska; 
Pl. Jaszowskiego; Pl. Targowy; Podolszyny; Podzwierzyniec; Reymonta; Rynek; Rzeszow-
ska; Sandomierska; Sikorskiego; Spokojna; Sportowa; Studzienna; Szkolna; Szymanowskie-
go; Targowa; Tulipanowa; Wałowa; Wierzbowa; Ppłk. Więcława „Śląskiego”; Witosa; Zmuliska; 
Żwirki i Wigury.

3

2 Ulice: Kołłątaja; Kopernika 1 i 2; Mickiewicza 35–52; i Mickiewicza 54–62; Mickiewicza 64–67; 
Sanowa 1–24; Spółdzielcza; Słowackiego; Staszica. 3

3 Ulice: Kopernika 3–11; Mickiewicza 53; Mickiewicza 63 i 63A. 2

4 Ulice: Braci Śniadeckich; Skłodowskiej. 2

5
Ulice: Chrobrego; Iwaszkiewicza; Jagiełły; Kochanowskiego; Konopnickiej; Kossaka; Kraszew-
skiego; Matejki; Mickiewicza od 69 do 119; Opalińskiego; Paderewskiego; Plac Dworcowy; Pru-
sa; Reja; Sienkiewicza; Szopena; Św. Jana z Dukli; Tuwima; Wyspiańskiego.

2

6

Ulice: 11 Listopada; Armii Krajowej; Bernardyńska; Borki; Boronia; Broniewskiego; Brzozy; Fa-
bryczna; Franciszkańska; Hutnicza; Kąty; Kilińskiego; Klasztorna; Kościuszki; Ks. Brody; Leśna; 
Leśników; Łąkowa; Michałka; Mickiewicza od 120 do końca; Nad Stojadłem; Narodowej Orga-
nizacji Wojskowej; Nowińskiego; Odległa; Orzeszkowej; Pl. Mariacki; Podleśna; Polna; Ks. Po-
piełuszki; Przemysłowa; Pułaskiego; Sanowa od 25 do końca; Siedlanka; Siedlanka Boczna; Sło-
neczna; Sosnowa; Warszawska; Zielona; Żeromskiego.

3

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest budynek Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, I piętro pokój nr 15.
Burmistrz Leżajska

( – )
Tadeusz Trębacz

INFOrMaCJa O sKładzIe MIeJsKIeJ KOMIsJI WyBOrCzeJ
w Leżajsku

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko
1. szCzePaNIK BeaTa Przewodniczący

2. WysOCKa KrysTyNa Zastępca przewodniczącego

3. dudeK IreNa Członek

4. KIsIeLeWICz JOLaNTa Członek

5. MaJCHer sTaNIsłaW WIesłaW Członek

6. MaLINOWsKI rOBerT Członek

7. POrada KarOL Członek
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OBWIeszCzeNIe 
BurMIsTrza LeŻaJsKa

z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wybor-
czych na terenie miasta Leżajska.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176 poz. 1190) oraz uchwał Rady Miejskiej w Leżajsku Nr XXXVII/344/02 z dnia 27 czerwca 2002 r., 
Nr XXI/217/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. i Nr XL/273/10 z dnia 29 września 2010 r.

podaje się do wiadomości wyborców
informację

o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
do przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010 r.

Nr 
obwodu Granice obwodu głosowania siedziba 

Obwodowej Komisji

1
Ulice: 28 Maja; Blacharska; Bławatkowa; Boczna Moniuszki; Cmentarna; Dolna; Fiołkowa; 
Furgalskiego; Garncarska; Górna; Grunwaldzka; Irysowa; Jarosławska; Konwaliowa; 
Krokusowa; Krótka; Kwiatowa; Mickiewicza 1–34; Moniuszki; Ogrodowa; Piekarska; 
Pl. Jaszowskiego; Pl. Targowy; Rynek; Rzeszowska; Sandomierska; Spokojna; Studzienna; 
Szkolna; Szymanowskiego; Targowa; Tulipanowa; Wałowa; Żwirki i Wigury.

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Grunwaldzka 1

tel. 242-00-33

2 Ulice: Kołłątaja; Kopernika 1 i 2; Mickiewicza 35–52; Mickiewicza 54–62; Mickiewicza 
64–67; Sanowa 1–24; Spółdzielcza; Słowackiego; Staszica.

Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Mickiewicza 51

tel. 242-17-54

3 Ulice: Kopernika 3–11; Mickiewicza 53; Mickiewicza 63 i 63A.
Miejskie Centrum Kultury

ul. Mickiewicza 61
tel. 242-11-34

4 Ulice: Br. Śniadeckich; Skłodowskiej.
Gimnazjum Miejskie

ul. M. Curie-Skłodowskiej 8
tel. 240-22-51

5
Ulice: Chrobrego; Iwaszkiewicza; Jagiełły; Kochanowskiego; Konopnickiej; Kossaka; 
Kraszewskiego; Matejki; Mickiewicza 69–119; Opalińskiego; Paderewskiego; Plac Dworcowy; 
Prusa, Reja, Sienkiewicza; Szopena; Św. Jana z Dukli; Tuwima; Wyspiańskiego.

Zespół Szkół Technicznych
ul. Mickiewicza 67

tel. 240-61-04
Lokal przystosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych

6
Ulice: Broniewskiego; Brzozy; Leśna; Leśników, Kąty; Kilińskiego; Kościuszki; ks. Brody; 
Michałka; Mickiewicza od 120 do końca; Nowińskiego; Orzeszkowej; Pl. Mariacki; Podleśna; 
Ks. Popiełuszki; Pułaskiego; Sosnowa; Warszawska.

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. 11-go Listopada 8

tel. 240-24-90
Lokal przystosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych

7
Ulice: Akacjowa; Baczyńskiego; Błonie; Burm. Zawilskich; Św. Jadwigi Królowej; Klonowa; 
kpt. Kuczka; Lipy, Nizinna; Podolszyny; Podzwierzyniec; Reymonta; Sikorskiego; Sportowa; 
Wierzbowa; Ppłk. Więcława „Śląskiego”; Witosa; Zmuliska.

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Grunwaldzka 1

tel. 242-00-33

8
Ulice: 11 Listopada; Armii Krajowej; Bernardyńska; Borki; Boronia; Fabryczna; Franciszkańska; 
Hutnicza; Klasztorna; Łąkowa; Nad Stojadłem; Narodowej Organizacji Wojskowej; Odległa; 
Polna; Przemysłowa; Sanowa od 25 do końca; Siedlanka; Siedlanka Boczna, Słoneczna; 
Zielona; Żeromskiego.

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. 11-go Listopada 8

tel. 240-24-91
Lokal przystosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych

9 Szpital Powiatowy (obwód odrębny)
Szpital Powiatowy

ul. Leśna 22
tel. 242-71-13

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych otwarte będą w dniu 21 listopada 2010 r. w godzinach 8:00–22:00.

Burmistrz Leżajska

(-) Tadeusz Trębacz
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 wybory samorządowe 2010
OBWIeszCzeNIe

MIeJsKIeJ KOMIsJI WyBOrCzeJ W LeŻaJsKu
z dnia 5 listopada 2010 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do rady Miejskiej w Leżajsku

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 

i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Miejska Komisja Wyborcza w Leżajsku podaje informację 
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. 
zm.), zwanej dalej „powołaną ustawą”, Miejska Komisja Wyborcza w Leżajsku podaje treść oświadczenia lustracyjnego 
kandydata (zarejestrowanego w okręgu wyborczym nr 1 na liście nr 25, pozycja 1) stwierdzającego fakt jego pracy, 
służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi.

Okręg Wyborczy Nr 1
Lista nr 1 – KOMITeT WyBOrCzy sLd

1. POLIT Bartłomiej, lat 33, zam. Leżajsk

Lista nr 4 – KW PLaTFOrMa OByWaTeLsKa rP
1. SARZYŃSKI Leszek, lat 53, zam. Leżajsk
2. CHOLEWIAK Paweł Marcin, lat 33, zam. Leżajsk
3. MICHALEWSKI Wojciech Paweł, lat 33, zam. Leżajsk

Lista nr 17 – KWW NJ
1. DZIUBA Marcin Stefan, lat 57, zam. Leżajsk
2. WOJTUSIK Elżbieta Maria, lat 53, zam. Leżajsk
3. STOPYRA Małgorzata Maria, lat 49, zam. Leżajsk

Lista nr 18 – KWWBNP
1. MONICZ Kazimierz, lat 62, zam. Leżajsk
2. ŁABAZIEWICZ Ryszard Władysław, lat 68, zam. Leżajsk
3. WRÓBEL Marek Andrzej, lat 53, zam. Leżajsk

Lista nr 20 – KWW „MOJe MIasTO LeŻaJsK”
1. DZIURA Ryszard Józef, lat 55, zam. Leżajsk
2. STEFAŃSKI Ireneusz Marian, lat 48, zam. Leżajsk

Lista nr 21 – KWW – MIasTO-POdKLaszTOr-sIedLaNKa
1. SZPILA Lidia Teresa, lat 58, zam. Leżajsk

Lista nr 23 – KWW Nasze MIasTO LeŻaJsK
1. KARAKUŁA Marek, lat 38, zam. Leżajsk
2. MARUSZAK Robert Henryk, lat 37, zam. Leżajsk
3. MROCZKOWSKI Edmund Stanisław, lat 50, zam. Leżajsk

Lista nr 25 – KWW „eKOLOGIa”
1. MAJEWSKI Piotr Wacław, lat 48, zam. Leżajsk

złożył następujące oświadczenie:
pracowałem w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu 
art. 2 i 3a powołanej ustawy

Okręg Wyborczy Nr 2
Lista nr 1 – KOMITeT WyBOrCzy sLd

1. KORNASIEWICZ Stanisław, lat 63, zam. Leżajsk

Lista nr 4 – KW PLaTFOrMa OByWaTeLsKa rP
1. CHMURA Andrzej, lat 35, zam. Leżajsk
2. RUDZIŃSKI Krzysztof Jan, lat 40, zam. Leżajsk
3. CISIŃSKA Zofia Maria, lat 55, zam. Leżajsk

Lista nr 5 – KW PraWO I sPraWIedLIWOŚĆ
1. GŁADYSZ Janusz, lat 54, zam. Leżajsk
2. GÓRECKA Barbara Danuta, lat 62, zam. Leżajsk
3. SKOWRONEK Andrzej, lat 32, zam. Leżajsk

Lista nr 17 – KWW NJ
1. LONC Paweł, lat 31, zam. Leżajsk
2. ZYGMUNT Stanisław, lat 72, zam. Leżajsk
3. GAJEWSKI Tadeusz Ludwik, lat 63, zam. Leżajsk

Lista nr 18 – KWWBNP
1. PĘCAK Jan, lat 72, zam. Leżajsk
2. GARBACKI Witold, lat 23, zam. Leżajsk
3. BERC Krzysztof, lat 24, zam. Leżajsk

Lista nr 20 – KWW „MOJe MIasTO LeŻaJsK”
1. SAS-GONTARZ Eleonora Maria, lat 61, zam. Leżajsk

Lista nr 21 – KWW – MIasTO-POdKLaszTOr-sIedLaNKa
1. MAJEWICZ Kazimiera, lat 54, zam. Leżajsk
2. KRYSA Anna Karolina, lat 69, zam. Leżajsk
3. NOSEK Monika, lat 29, zam. Leżajsk

Lista nr 23 – KWW Nasze MIasTO LeŻaJsK
1. BRYNIARSKI Władysław, lat 62, zam. Leżajsk
2. FEMIAK Mariola Krystyna, lat 40, zam. Leżajsk
3. WYLAŹ Dorota, lat 36, zam. Leżajsk

Okręg Wyborczy Nr 3
Lista nr 1 – KOMITeT WyBOrCzy sLd

1. ANTCZAK Robert Piotr, lat 33, zam. Leżajsk
2. BĄCAL Bogumił Krzysztof, lat 33, zam. Leżajsk

Lista nr 2 – KW POLsKIe sTrONNICTWO LudOWe
1. LESZCZAK Ewelina Marta, lat 34, zam. Leżajsk

Lista nr 4 – KW PLaTFOrMa OByWaTeLsKa rP
1. MICHALEWSKA-BURDA Agata, lat 44, zam. Leżajsk
2. SŁYCHAN Wacław Władysław, lat 45, zam. Leżajsk

Lista nr 5 – KW PraWO I sPraWIedLIWOŚĆ
1. JAROSZ Jerzy Jan, lat 60, zam. Leżajsk
2. KIJOWSKA Ewa Maria, lat 47, zam. Leżajsk

Lista nr 18 – KWWBNP
1. RODECKI Piotr Radosław, lat 33, zam. Leżajsk
2. CZUBARA Filip Józef, lat 28, zam. Leżajsk

Lista nr 20 – KWW „MOJe MIasTO LeŻaJsK”
1. SOŁEK Leszek Jan, lat 53, zam. Leżajsk

Lista nr 21 – KWW – MIasTO-POdKLaszTOr-sIedLaNKa
1. SOŁEK Maria Józefa, lat 63, zam. Leżajsk
2. CZERWONKA Anna Ewa, lat 39, zam. Leżajsk

Lista nr 22 – KWW ruCH WyBOrCÓW 
       JaNusza KOrWIN-MIKKe

1. BASTRZYK Tomasz Andrzej, lat 24, zam. Leżajsk

Lista nr 23 – KWW Nasze MIasTO LeŻaJsK
1. JAKUBOWSKA Małgorzata, lat 49, zam. Leżajsk
2. ŻOŁYNIAK Jolanta Alicja, lat 40, zam. Leżajsk
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OBWIeszCzeNIe
Miejskiej Komisji Wyborczej w Leżajsku

z dnia 4 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych kandydatach

na Burmistrza Leżajska
w wyborach zarządzonych

na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 

2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i pre-
zydenta miasta (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Miejska 
Komisja Wyborcza w Leżajsku podaje informację o zare-
jestrowanych kandydatach.

1. CHMURA Andrzej, lat 35, wykształcenie wyższe,
 zam. Leżajsk
 zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
 członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej 

Polskiej

2. KULA Jan, lat 56, wykształcenie wyższe,
 zam. Leżajsk
 zgłoszony przez KWW BNP
 nie należy do partii politycznej

3. LEMIECH Stanisław, lat 68, wykształcenie wyższe,
 zam. Leżajsk
 zgłoszony przez KWW NJ
 nie należy do partii politycznej

4. SZPILA Mieczysław, lat 64, wykształcenie wyższe,
 zam. Leżajsk
 zgłoszony przez KWW – MIASTO-PODKLASZTOR-

SIEDLANKA
 nie należy do partii politycznej

5. ŚLIŻ Marek Antoni, lat 57, wykształcenie wyższe,
 zam. Leżajsk
 zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 członek Prawa i Sprawiedliwości

6. URBAN Piotr, lat 57, wykształcenie wyższe,
 zam. Leżajsk
 zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK
 nie należy do partii politycznej

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

Beata szczepanik

Okręg Wyborczy Nr 4
Lista nr 1 – KOMITeT WyBOrCzy sLd

1. KUŁACZ Sławomir Krzysztof, lat 23, zam. Leżajsk

Lista nr 4 – KW PLaTFOrMa OByWaTeLsKa rP
1. ORDYCZYŃSKA Anna Danuta, lat 56, zam. Leżajsk
2. KOWAL Arkadiusz, lat 34, zam. Leżajsk

Lista nr 17 – KWW NJ
1. HAJDUCZKA Artur, lat 33, zam. Leżajsk
2. STOPYRA Stanisław, lat 61, zam. Leżajsk

Lista nr 18 – KWWBNP
1. BIK Łukasz Robert, lat 24, zam. Leżajsk
2. SKOTNICKI Paweł Ludwik, lat 34, zam. Leżajsk

Lista nr 20 – KWW „MOJe MIasTO LeŻaJsK”
1. POLICZKIEWICZ Zbigniew Jakub, lat 53, zam. Leżajsk

Lista nr 22 – KWW ruCH WyBOrCÓW 
       JaNusza KOrWIN-MIKKe

1. KOGUC Mateusz, lat 24, zam. Leżajsk
2. NABRZEŻNY Michał Krzysztof, lat 24, zam. Leżajsk

Lista nr 23 – KWW Nasze MIasTO LeŻaJsK
1. KRÓL Jan, lat 62, zam. Leżajsk
2. WYSZYŃSKI Damian Marek, lat 28, zam. Leżajsk

Okręg Wyborczy Nr 5
Lista nr 1 – KOMITeT WyBOrCzy sLd

1. HAŁAJ Adam Marcin, lat 24, zam. Leżajsk
2. GOGOL Emil Adam, lat 25, zam. Leżajsk

Lista nr 4 – KW PLaTFOrMa OByWaTeLsKa rP
1. KOZŁOWICZ Piotr, lat 62, zam. Leżajsk
2. PLISZKA Marian, lat 45, zam. Leżajsk

Lista nr 5 – KW PraWO I sPraWIedLIWOŚĆ
1. KWIECIŃSKI Marek Jan, lat 55, zam. Leżajsk

Lista nr 18 – KWWBNP
1. MUSKUS Krystyna Józefa, lat 54, zam. Leżajsk
2. SZCZUC Robert, lat 29, zam. Leżajsk

Lista nr 19 – KWW WsPÓLNe dOBrO
1. POLIT Tomasz Grzegorz, lat 35, zam. Leżajsk

Lista nr 21 – KWW – MIasTO-POdKLaszTOr-sIedLaNKa
1. ZYGMUNT Elżbieta Maria, lat 28, zam. Leżajsk
2. MARUSZAK Daniel Marek, lat 22, zam. Leżajsk

Lista nr 23 – KWW Nasze MIasTO LeŻaJsK
1. KULPA Bogusław Stanisław, lat 54, zam. Leżajsk
2. TOKARZ Wojciech Tomasz, lat 66, zam. Leżajsk

Okręg Wyborczy Nr 6
Lista nr 1 – KOMITeT WyBOrCzy sLd

1. PUSTELNY Paweł, lat 27, zam. Leżajsk
2. NICPOŃ Maria Władysława, lat 32, zam. Leżajsk

Lista nr 4 – KW PLaTFOrMa OByWaTeLsKa rP
1. SOLARZ Leszek, lat 52, zam. Leżajsk
2. LASOTA Piotr, lat 40, zam. Leżajsk
3. IRZYKOWSKI Jan, lat 48, zam. Leżajsk

Lista nr 5 – KW PraWO I sPraWIedLIWOŚĆ
1. GROT Lucyna Elżbieta, lat 45, zam. Leżajsk
2. MARKOWSKI Tadeusz Tomasz, lat 68, zam. Leżajsk
3. SROKA Stanisław Józef, lat 58, zam. Leżajsk

Lista nr 17 – KWW NJ
1. ROMANIAK Roman, lat 67, zam. Leżajsk

Lista nr 18 – KWWBNP
1. SADLEJ Witold Tomasz, lat 31, zam. Leżajsk
2. GRABOWIEC Witold Dariusz, lat 44, zam. Leżajsk

3. BEREZIEWICZ Elżbieta Paulina, lat 25, zam. Leżajsk

Lista nr 19 – KWW WsPÓLNe dOBrO
1. FUS Jan Sylwester, lat 35, zam. Leżajsk

Lista nr 20 – KWW „MOJe MIasTO LeŻaJsK”
1. DZIURZYŃSKA Lidia Jadwiga, lat 47, zam. Leżajsk

Lista nr 22 – KWW ruCH WyBOrCÓW 
       JaNusza KOrWIN-MIKKe

1. HAJDUK Michał, lat 24, zam. Leżajsk

Lista nr 23 – KWW Nasze MIasTO LeŻaJsK
1. MARUSZAK Andrzej Feliks, lat 64, zam. Leżajsk
2. PUDEŁKIEWICZ Zbigniew Michał, lat 48, zam. Leżajsk
3. STELIGA Lech Hieronim, lat 54, zam. Leżajsk

Lista nr 24 – KWW razeM dLa GMIN I POWIaTu
1. MARTULA Maria, lat 59, zam. Leżajsk

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

Beata szczepanik
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 wybory samorządowe 2010
OBWIeszCzeNIe

Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze,
ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

w wyborach do sejmiku Województwa Podkarpackiego
oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w rzeszowie.

Na podstawie art. 139 w związku z art. 164 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad po-
wiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVI/497/02 Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okrę-
gi wyborcze, nadania im numerów, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkar-
packiego w poszczególnych okręgach

obwieszcza, co następuje:
W celu przeprowadzenia w dniu 21 listopada 2010 r. wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego obszar woje-

wództwa podkarpackiego został podzielony na okręgi wyborcze, którym nadano numery i ustalono liczbę radnych wybiera-
nych w poszczególnych okręg w sposób następujący:

Nr okręgu 
wyborczego Granice okręgu Liczba radnych 

w okręgu

1 m. Rzeszów, powiaty: leżajski, łańcucki, rzeszowski 7

2 powiaty: dębicki, mielecki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski 6

3 m. Tarnobrzeg, powiaty: kolbuszowski, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski 6

4 m. Przemyśl, powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski 6

5 m. Krosno, powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sanocki 8

Wojewódzka Komisja Wyborcza ma siedzibę w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, I piętro, pok. Nr 149.

Marszałek Województwa
zygmunt Cholewiński

Obwieszczenie starosty Leżajskiego
z dnia 27 września 2010 r.

w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Leżajsku

Na podstawie art. 139 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(j. t. Dz.U. z 2003, Nr 159,poz. 1547 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLII/287/02 Rady Powiatu w Leżajsku z dnia 10 lipca 2002 r. 
w sprawie podziału powiatu leżajskiego na stałe okręgi wyborcze (Dz. U. Woj. Podk. Nr 50, poz. 975)

informuję:

1. Ustanowiony został następujący podział powiatu leżajskiego na stałe okręgi wyborcze:

Nr okręgu Wyborczego zasięg terytorialny Liczba mandatów

1 Miasto Leżajsk 4

2 Gmina Grodzisko Dolne
Gmina Kuryłówka

4

3 Gmina Leżajsk 5

4 Miasto i Gmina Nowa Sarzyna 6

2. Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej znajduje się w Leżajsku przy ulicy Kopernika 8, w budynku Starostwa Powiato-
wego (pokój 110, I piętro).

starosta Leżajski
robert Żołynia
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INFOrMaCJa
O sPOsOBIe GłOsOWaNIa

W WyBOraCH dO rady MIeJsKIeJ W LeŻaJsKu
• karta do głosowania jest koloru białego
• można głosować na tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w okręgu wyborczym lub na mniejszą 

liczbę kandydatów
• wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk kandydatów z jednej listy lub 

z różnych list

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:
• odda głos na większą liczbę kandydatów niż liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym
• nie postawi znaku „x” przy nazwisku żadnego kandydata (w żadnej kratce)
• postawi znak „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów
• postawi znak „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy kandydatów, której rejestrację unie-

ważniono

W WyBOraCH dO rady POWIaTu
• karta do głosowania jest koloru żółtego
• wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko 

listy kandydatów

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:
• odda głos na kandydatów z różnych list kandydatów 
• nie postawi znaku „x” przy nazwisku żadnego kandydata (w żadnej kratce)
• postawi znak „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów
• postawi znak „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy kandydatów, której rejestrację unie-

ważniono

W WyBOraCH dO seJMIKu WOJeWÓdzTWa
• karta do głosowania jest koloru niebieskiego
• wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko 

listy kandydatów

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:
• odda głos na kandydatów z różnych list kandydatów 
• nie postawi znaku „x” przy nazwisku żadnego kandydata (w żadnej kratce)
• postawi znak „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów
• postawi znak „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy kandydatów, której rejestrację unie-

ważniono

W WyBOraCH BurMIsTrza
• karta do głosowania jest koloru różowego
• wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska tylko jednego kandydata

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:
• odda głos na więcej niż jednego kandydata
• nie postawi znaku „x” przy nazwisku żadnego kandydata (w żadnej kratce)
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 w MCK

ala Wróbel w finale „Wygraj 
sukces Tarnobrzeg 2010”

„Wygraj Sukces” to zdecydowanie największy i je-
den z najbardziej znanych w Polsce konkursów pio-
senki dziecięcej i młodzieżowej.

W tym roku, już po raz piętnasty, do eliminacji wstęp-
nych „Wygraj Sukces” w całej Polsce przystąpiło ponad 2100 
młodych wokalistek i wokalistów, by walczyć o główną na-
grodę festiwalu, którą jest dwutygodniowa wycieczka dla 
dwóch osób do Eurodisneylandu pod Paryżem.

Do eliminacji regionalnych zakwalifikowało się tylko nie-
co ponad 800 osób.

Finał konkursu to – jak co roku – profesjonalnie zorga-
nizowany i przygotowany trzydniowy festiwal zakończony 
koncertem galowym.

Jedynie 116 solistów z tak dużej początkowo grupy miało 
okazję zaprezentować swoje umiejętności na scenie Tarno-
brzeskiego Domu Kultury przed profesjonalnym jury, w któ-
rym zasiadała m.in. Elżbieta Zapędowska.

Wśród grupy finalistów „Wygraj Sukces 2010” znalazła 
się Alicja Wróbel, solistka grupy wokalnej „Meritum”, dzia-
łającej przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku. To wielki 
indywidualny sukces Ali. Jako jedyna reprezentowała w fi-
nale młodych wokalistów z naszego regionu.

Sam udział w finale to już WIELKI sukces! Wiele pracy, 
emocji, stresu i nerwów kosztował Alę występ podczas fina-
łowych prezentacji konkursowych, które odbyły się w czwar-
tek 23 września br.

W wyjeździe na koncert galowy w sobotę, 25 września 
br., towarzyszyły Ali koleżanki z grupy „Meritum”, było więc 
już o wiele weselej. Olbrzymia radość, okrzyki, piski i płacz 
z radości towarzyszyły Ali, kiedy dowiedziała się, że otrzy-
mała wyróżnienie w finale „XV Konkursu Piosenki Wygraj 
Sukces Tarnobrzeg 2010”.

A oto jak sama Alicja Wróbel wspomina swój udział w fi-
nale: – Moim marzeniem było dostać się do finału tego kon-
kursu, a kiedy to już się stało, to tak się cieszyłam, że nie da się 
tego opisać słowami. Tak naprawdę marzyłam, ale nie spo-
dziewałam się wyróżnienia. Chociaż to wyróżnienie to i tak 
dla mnie jest jak Grand Prix.

(bau)
Fot. Adam Kuźma

Wrześniowa refleksja
Tradycyjnie wrzesień jest miesiącem refleksji 

związanych z tragicznymi wspomnieniami wybu-
chu II wojny światowej. Od tamtych wydarzeń minę-
ło już ponad siedemdziesiąt lat, lecz pamięć o nich 
jest wiecznie żywa.

17 września br. w sali widowiskowej Miejskiego Centrum 
Kultury w Leżajsku miało miejsce uroczyste otwarcie wy-
stawy „Podkarpacki Wrzesień”. Została ona przygotowana 
przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Rzeszowie w siedemdziesiątą rocznicę 
wybuchu drugiej wojny światowej. Wystawa jest poświeco-
na początkowemu etapowi wojny w południowo-wschod-
niej części obecnej Polski. Okolicznościowy wykład wygło-
sił Piotr Chmielowiec pracownik IPN w Rzeszowie, a wspa-
niałą oprawę muzyczną zapewnił chór „Cantiamo” pod dy-
rekcją Barbary Kuczek.

Na otwarcie wystawy przybyli zaproszeni goście oraz 
uczniowie z leżajskich szkół. Inicjatorem wystawy jest 
Miejskie Centrum Kultury i Pracownia Dokumentacji Dzie-
jów Miasta działająca w jego strukturach oraz Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Leżajskiej.

W dniach 20 i 21 września br. w ramach obchodów 
wrześniowych odbyły się w sali kameralnej MCK wykłady 
ph. „Wrzesień piętno przeszłości” adresowane do leżajskiej 
młodzieży jak i dorosłych mieszkańców naszego miasta. Pre-
legenci przedstawili problematykę wojny i okupacji hitle-
rowskiej na naszym terenie. Wykłady zorganizowano w ra-
mach realizowanego przez TMZL projektu „Edukacyjna ścież-
ka historyczno-kulturalna”.

(it)

Leżajskie Hubertowiny
W dniach 1 i 2 października br. odbyły się „Leżaj-

skie Hubertowiny 2010”. Impreza była zamiast Mię-
dzynarodowego Festiwalu Łowieckiego, który w tym 
roku został „zawieszony” z propozycją kontynuacji co 
dwa 2 lata.

Organizacji Hubertowin podjęli się: Urząd Miejski w Le-
żajsku, Miejskie Centrum Kultury i Nadleśnictwo w Leżaj-
sku oraz Koła Łowieckie: „Polana” z Nowej Sarzyny i „Wy-
dra” z Dębna.

W piątek, 1 października br. – zgodnie z tradycją leżaj-
skich festiwali łowieckich – imprezę rozpoczął Turniej Wie-
dzy Przyrodniczo-Łowieckiej dla młodzieży szkół gim-
nazjalnych i średnich z miast „Podkarpackiej Szóstki” oraz 
otwarcie w MCK wystawy po konkursie plastycznym związa-
nym tematycznie z kulturą łowiecką i leśnictwem dla dzieci 
z leżajskich szkół podstawowych.

Do udziału w Turnieju Wiedzy Przyrodniczo-Łowieckiej 
zostały zaproszone 3-osobowe reprezentacje szkół gimna-
zjalnych i średnich miast partnerskich: Leska, Lubaczowa, 
Sędziszowa Młp., Baranowa Sandomierskiego, Iwonicza 
Zdroju, Łańcuta, Nowej Sarzyny i Leżajska.

Turniej odbył się – jak każdego roku – w sali Zespołu 
Szkół Technicznych. Swoim zasięgiem obejmował zakres 
wiedzy szkolnej z biologii, formy ochrony przyrody w Pol-
sce ze szczególnym uwzględnieniem roślin i zwierząt chro-
nionych, zanieczyszczenie i ochronę środowiska, zagad-
nienia związane z Ligą Ochrony Przyrody oraz wiadomości 
z dziedziny łowiectwa na podstawie książki pt. „Vademe-
cum myśliwego”.

W zmaganiach uczestniczyło 12 reprezentacji, a kompe-
tentne jurorzy wydało sprawiedliwy werdykt. W kategorii 
szkół gimnazjalnych: I miejsce – Gimnazjum Miejskie im. 
Władysława Jagiełły w Leżajsku, II miejsce – Zespół Szkół 
im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum w Grodzisku Dolnym, III 
miejsce – Zespół Szkół, Gimnazjum w Brzózie Królewskiej. 
W kategorii szkół średnich: I miejsce – Liceum Ogólno-
kształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie, II miejsce 
– Zespół Szkół Zawodowych im. prof. Karola Olszewskiego 
i Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszo-
wie Młp. (reprezentacja z dwóch szkół), III miejsce – Zespół 
Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku. Wszy-
scy uczestnicy turnieju otrzymali wartościowe nagrody rze-
czowe, ufundowane przez: Urząd Miejski w Leżajsku, Staro-
stwo Powiatowe, Nadleśnictwo w Leżajsku oraz Urząd Mia-
sta i Gminy Nowa Sarzyna.

Na początku września br. ogłoszony został konkurs 
plastyczny dla dzieci z leżajskich szkół podstawowych 
w dwóch kategoriach wiekowych: • „Jesień w lesie” dla 
dzieci klas I–III, • „Święty Hubert patron myśliwych” 
dla dzieci z klas starszych. Spośród 128 prac, które wpłynę-
ły na konkurs, jurorzy przyznali:

* w kategorii wiekowej klas I–III „Jesień w lesie”: 
I miejsce – Jakub Morawski kl. III (SOSW) i Karolina Trębacz 
kl. II (SP 3), II miejsce – Karolina Murzyn kl. II (SP 3) i Kuba 
Sałuk kl. II (SP nr 2), III miejsce – Martina Gąsiorek kl. II (SP 
1) i Martyna Sroka kl. III (SP 2) oraz 16 wyróżnień.

* w kategorii wiekowej klas IV–VI „Św. Hubert pa-
tron myśliwych”: I miejsce – Tomek Kucek kl. IV (SOSW), 
II miejsce – Pamela Rymarz kl. VI (SP 1), III miejsce – Kata-
rzyna Brudniak kl. VI (SP 1) oraz 6 wyróżnień.

Dla nagrodzonych i wyróżnionych dzieci nagrody ufun-
dowali: Urząd Miejski w Leżajsku – Fundusz Ochrony Środo-
wiska oraz Starostwo Powiatowe w Leżajsku.

Drugi dzień Hubertowin, sobotę, 2 października br., roz-
poczęła msza św. „Hubertowska”, a potem myśliwi z kraju 
i z zagranicy wyruszyli na polowanie w pobliskich lasach.

Tego dnia myśliwi z różnych stron kraju i Europy skupi-
li się w Brzyskiej Woli. Organizatorami spotkania były: Koła 
Myśliwskie „Polana” z Nowej Sarzyny i „Wydra” z Dębna. My-
śliwi zgromadzili się najpierw na uroczystej Mszy Świętej 
w kaplicy Św. Huberta (w rezerwacie Brzyska Wola), a póź-
niej polowali w okolicznych lasach.

Polowanie zakończyło się uroczystym pokotem, wręcze-
niem Pucharu Burmistrza Leżajska dla Króla Polowania oraz 
biesiadą myśliwską.

Królem polowania został Stanisław Kosakowski 
z Koła Łowieckiego „Polana” Nowa Sarzyna, który upo-
lował 2 lisy (w polowaniu ustrzelono 4 lisy).

W „Hubertowinach” uczestniczyła czteroosobowa dele-
gacja z miasta Stordal w Norwegii.

elżbieta Kuźma
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XXI Mistrzostwa Polski Juniorów 
Karate Kyokushin Kraków 2010

Wielki sukces odniosła nasza zawodnicz-
ka Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate Iwo-
na Turosz na Mistrzostwach Polski Junio-
rów w Krakowie, który odbył się w dniach 9– 
–10 października br. Zdobyła ona III miejsce 
w konkurencji kumie ful kontakt do 55 kg.

Iwona przegrała bój o finał z triumfatorką 
tej kategorii utytułowaną zawodniczką Alek-
sandrą Zajkowską z Łomży.

O pechu może mówić Marcin Olszowy, 
który w walce o półfinał przegrał w dogryw-
ce przez wskazanie sędziów ze zwycięzcą 

kategorii Konradem Kozubowskim z Bar-
toszyc. Ostatecznie Marcin zakończył swój 
udział w mistrzostwach na 5 miejscu. Bar-
dzo ładne i wyrównane walki stoczyli Ma-
ciej Dec w kategori do 70 kg i Konrad Kowal-
ski do 65 kg. Kierownikiem ekipy był sensei 
Dariusz Burda.

Wyniki szczegółowe – na stronie interne-
towej pod adresem: http://www.karate.org.
pl/kyokushin/wyniki/wnn.php?wid=168

(db)

Turniej Karate 
w Leżajsku

Wyśmienicie zaprezentowali się za-
wodnicy z Leżajskiego Klubu Kyoku-
shin Karate, którzy w klasyfikacji dru-
żynowej zajęli I miejsce III Ogólno-
polskim Turnieju Karate Kyokushi.

23 października br. hali sportowej Zespo-
łu Szkół Licealnych w Leżajsku odbył się III 
Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin. Ka-
ratecy rywalizowali w konkurencjach kata 
czyli indywidualnym pokazie technik kara-
te oraz w kumite czyli walkach. W stylu ky-
okushin kumite w kategoriach wiekowych 
do 18 roku życia rozgrywane jest w formule 
lekkiego kontaktu, natomiast starsi startują 
według reguł full contact.

W zawodach uczestniczyło 170 karateka 
(118 zawodników i 52 zawodniczki) z 19 re-
prezentacji klubów zrzeszonych w Polskim 
Związku Karate tj.: Częstochowa, Chodel, 
Bielsko Biała, Brzostek, Dębica, Jarosław, Li-
manowa, Lublin, Krosno, Krosno-Budo, Nie-
połomice, Tomaszów Lubelski, Kraśnik, So-
snowiec, Stary Sącz, Przeworsk, Radzyń 
Podlaski, Zamość i Leżajsk oraz zawodnicy 
z Rawy Ruskiej z Ukrainy. Sędzią głównym 
zawodów był Shihan Eugeniusz Dadzibug 
lider ruchu kyokushin w Polsce. Oficjalnego 
otwarcia dokonał Starosta Powiatu Leżaj-
skiego Robert Żołynia.

Organizatorem Turnieju był Leżajski Klub 
Kyokushin Karate kierowany przez sensei 
Dariusza Burdę 3 Dan, a współorganizato-
rem Urząd Miasta Leżajska i Starostwo Po-
wiatowe w Leżajsku. Puchary zwycięzcom 
wręczali: Starosta Powiatu Leżajsk Robert 
Żołynia, dyrektor Zespołu Szkół Technicz-
nych Halina Samko, dyrektor Zespołu Szkół 
Licealnych Stanisław Bartnik oraz dyrektor 
Muzeum Ziemi Leżajskiej Andrzej Chmura.

Klasyfikacja drużynowa: 1. Leżajsk, 2 Kro-
sno, 3 Limanowa, 4 Tomaszów Lubelski.

Najlepszy zawodnik – Robert Szczuc, naj-
lepsza zawodniczka – Izabela Dec, najmłod-
szy zawodnik – Karol Tłuczek, najmłodsza 
zawodniczka – Julia Sajdłowska.

(db)

Puchar Podlasia
16 października br. w Radzyniu Podla-

skim odbył się Ogólnopolski Turniej Ky-
okushim Karate „Puchar Podlasia”. W za-
wodach wzięło udział 250 karateka z 20 
ośrodków, w tym również z Ukrainy.

Sędzią głównym był sensei Jacek Czer-
wiec 4 dan. Natomiast organizatorem tej im-
prezy był Radzyński Klub Kyokushin „Rapter”, 
kierowany przez sensei Marka Woroszyło.

Ekipa leżajska zdobyła w sumie 16 meda-
li. Kierownikiem i sędzią był sensei Dariusz 
Burda, opiekunem senpai Jan Szczuka. W za-
wodach również uczestniczyli senpai Robert 
Szczuka, Paulina Majder, Julia Żak i Mateusz 
Zieliński.

(db)
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 zdrowie i  uroda

Jesień w kuchni
Skończył się jesienny zbiór owoców i warzyw. 

Teraz są w najlepszym stadium dojrzałości, peł-
ne witamin, soli mineralnych i aromatów. Prze-
chowywane stopniowo tracą część swych war-
tości odżywczych, zmienia się ich konsystencja. 
Ale taka jest kolej rzeczy.

Gdy za oknem mglisto, mokro i wieje wiatr, 
trudno zmobilizować się na popołudnio-
wy spacer. Na poprawę samopoczucia warto 
przygotować sobie „coś na ząb’’ czyli potrawy 
z jesiennych pomidorów, papryki, selerów 
albo z niedocenianych na co dzień ziemnia-
ków.

Ziemniaki, zbierane na przełomie września 
i października, zawierają dużo witamin z gru-
py B, witaminę C, składniki mineralne, 
zwłaszcza potas, mikroelementy miedź, 
mangan, molibden, skrobię, błonnik po-
karmowy i białko roślinne. Potas – ważny 
pierwiastek dla utrzymania równowagi wodno-
elektrolitowej w komórkach – wpływa na pra-
widłowy rytm serca i ciśnienie tętnicze krwi. 
Błonnik wspomaga pracę jelit. Sok z ziemnia-
ków, od dawna stosowany w medycynie ludo-
wej, ma właściwości zobojętniające kwasy żo-
łądkowe. Białko ziemniaków jest lepiej wyko-
rzystywane przez organizm człowieka, gdy wy-
stępuje w potrawie z dodatkiem jaj, serów czy 
mięsa. Zawartość witaminy C w dojrzałych ziem-

niakach jest spora, jednak z trakcie przechowy-
wania, jej ilość znacząco zmniejsza się. Ziem-
niaki nie dostarczają dużo kalorii chyba, 
że polejemy je stopioną słoniną, masłem 
albo zawiesistym sosem.

Najczęściej podajemy ziemniaki jako doda-
tek do dań głównych i zup, są też składnikiem 
różnych nadzień, farszów albo stanowią samo-
dzielne danie, jak placki ziemniaczane czy kro-
kiety z ziemniaków. Przeprowadzając obróbkę 
wstępną ziemniaków, należy zwrócić uwagę na 
zazielenione miejsca na bulwie. To sola-
nina, niekorzystny związek dla organizmu 
człowieka, znajdujący się też w kiełkujących na 
wiosnę ziemniakach, dlatego miejsca obok pę-
dów i te zazielenione, trzeba obierać dokładniej. 
Ponieważ solanina łatwo rozpuszcza się w wo-
dzie i podczas gotowania przedostaje się do 
wywaru, dlatego niewskazane jest sporządza-
nie zup ziemniaczanych, lub zup z dodatkiem 
ziemniaków gotowanych bezpośrednio w wy-
warze . Ziemniaki nadają się też do przygotowa-
nia zapiekanek z dodatkiem pomidorów, papry-
ki, cebuli czy grzybów. Wszystkie te warzywa za-
wierają wiele cennych składników odżywczych, 
a w kompozycji z ziołami i przyprawami otrzy-
mamy pachnące, smaczne i wartościowe danie, 
w sam raz na jesienną kolację.

W podobny sposób można podawać selery. 
Uzyskamy inny efekt smakowy, ale równie ape-
tyczny i zdrowy. Korzeń selera dostarcza wielu 
minerałów wapnia, fosforu, potasu, ma-
gnezu, które w zestawie z witaminami, błon-
nikiem, wpływają na stan skóry, włosów , 
regulują przemianę materii, zmniejszają 
dolegliwości nerek. Błędem byłoby nie ko-
rzystać z tych cennych składników, gdy mamy 
je pod dostatkiem a zima przed nami.

Ziemniaki pieczone w folii
Składniki: 6 dużych ziemniaków, 3łyżecz-

ki masła, słodka mielona papryka, sól, pieprz. 
Wykonanie: ziemniaki dokładnie wyszoro-
wać, opłukać, ugotować w mundurkach na pół 
miękko, każdy owinąć folią aluminiową, dopiec 
w piekarniku o temperaturze 180oC. Następnie 
ziemniaki odwinąć z folii, na każdym lekko od-

winąć skórkę, położyć masło, posypać przypra-
wami, podawać na gorąco.

Dip do ziemniaków
Składniki: 4 matiasy, 400g twarożku, 2 łyż-

ki jogurtu naturalnego, mała cebula, pomidor, 
2 łyżki koperku, sól, pieprz, 2 łyżki oleju. Wy-
konanie: śledzie opłukać, osączyć, drobno po-
kroić. Pomidora opłukać, ewentualnie sparzyć 
i obrać ze skórki. Cebulę obrać, posiekać razem 
z pomidorem. Śledzia, pomidory, cebulę i kope-
rek wymieszać z twarożkiem, jogurtem i olejem. 
Doprawić solą i pieprzem do smaku. Podawać 
do upieczonych w folii, gorących ziemniaków.

Ziemniaczane krokiety
Składniki: 0,75 kg ziemniaków, 1 jajko, 

¾szklanki mąki, 1/2 kg szklanki tartej bułki, olej 
do głębokiego smażenia, ½ łyżeczki słodkiej pa-
pryki. Na farsz – 4 ugotowane na twardo jajka, 
duży pęczek szczypiorku, 3 łyżki jogurtu, sól, 
pieprz. Wykonanie: Ziemniaki umyć, obrać, 
ugotować, zemleć. Jajka obrać, szczypiorek 
umyć, osuszyć i posiekać. Z ziemniaków, mąki 
i jajka zarobić ciasto, przyprawić, rozwałkować 
placek grubości 1 cm, wykroić z niego kwadraty. 
Posiekane jajka i szczypiorek wymieszać z jogur-
tem, przyprawić. Na kwadratach układać farsz, 
zwinąć, zlepić brzegi, panierować w bułce tar-
tej. W garnku rozgrzać olej, smażyć krokiety na 
złoty kolor, osączyć z tłuszczu, podawać na go-
rąco z dodatkiem surówek.

Zapiekanka z bryndzą
Składniki: po 75 dag selerów i ziemniaków, 

25 dag bryndzy, łyżka oliwy, 8 dag masła, ½ li-
tra mleka, 5 jaj, łyżeczka czerwonej papryki, sól, 
posiekana pietruszka i koperek. Wykonanie: 
Selery i ziemniaki porządnie umyć, zalać lekko 
posolonym wrzątkiem i gotować, aż będą pra-
wie miękkie. Osączyć je, a gdy wystygną, obrać 
i pokroić w dość cienkie plasterki. Żaroodporne 
naczynie wysmarować oliwą i na przemian, war-
stwami, ułożyć w nim seler i ziemniaki. Bryndzę, 
stopione masło, jaja i mleko zmiksować, przy-
prawić solą i papryką. Sosem tym polać warzy-
wa, wstawić do piekarnika nagrzanego do 180oC 
i zapiec. Podawać gorące, posypane zieleniną.

dobrodziejstwa pękatej dyni
Dynia zwyczajna (Cucurbite pepo) uprawiana 

była już ponad 5 tysięcy lat przed naszą erą na 
terenie południowej części Ameryki Północnej. 
Indianie uważali ją za roślinę świętą, poświęco-
ną bogom.

Leczyła wiele chorób, lecz przede wszyst-
kim przywracała kobietom płodność. Wierzo-
no, że jej ziarna ułatwiają zachodzenie w ciążę. 
Jej okrągły kształt kojarzył się bowiem z brze-
miennością. Kobiety pielęgnowały nią urodę. To 
właśnie z Meksyku pochodzą najstarsze przepi-
sy kosmetyczne, wykorzystujące miąższ i pest-
ki dyni. Dla Europy odkrył ją Kolumb. Odnoto-
wał nawet w swym dzienniku, że zobaczył ją 3 
grudnia 1492 roku. Od tego czasu dynia ratowa-
ła również urodę Europejek.

Dynia jest cennym niskokalorycznym warzy-
wem zawierającym spore ilości witamin: beta-
karoten, witaminy z grupy B, zwłaszcza 
kwas foliowy, witaminę C, składniki mi-
neralne: potas, magnez, wapń, żelazo 
oraz pektyny. Spożywa się zarówno mięsiste 
ściany zalążni, jak i wysuszone, kremowo-białe 
nasiona o znacznej wartości odżywczej: cynk, 
żelazo, wapń, selen, miedź, mangan, wi-

taminę E i lecytyna. Nasiona zawierają bar-
dzo dużo fitosteroli i wielonienasyconych kwa-
sów tłuszczowych, które hamują odkładanie się 
w ścianach naczyń krwionośnych złogów cho-
lesterolu, a co za tym idzie zapobiegają miaż-
dżycy. Dynia wzmacnia także system immuno-
logiczny również działając odkwaszająco na or-
ganizm. Owoce dyni mogą zastąpić w żywie-
niu ziemniaki – po rozprażeniu na ciepło miąż-
szu i przetarciu go, otrzymane purée ma bardzo 
wysoką zawartość beta-karotenu i znaczną ilość 
potasu i wapnia.

Stan skóry można poprawić spożywając po-
trawy z dyni, ale najszybszy efekt uzyskamy sto-
sując dynię zewnętrznie w postaci maseczek 
i płukanek. Oto kilka przepisów:

Oczyszczające mleczko
Weź: po ½ rozgniecionego dojrzałego miąż-

szu dyni i naturalnego jogurtu. Dodawaj jo-
gurt do dyni po łyżce, starannie ucierając. Po-
tem odstaw na 2 godziny. Otrzymane mleczko 
energicznie wmasuj w skórę twarzy kolistymi 
ruchami. Spłucz letnią wodą i wklep krem. Cera 
stanie się jedwabista i gładka w dotyku.

Maseczka na tłustą, 
zanieczyszczoną cerę

Weź: miąższ dyni oraz pół szklanki natural-
nego jogurtu, dokładnie wymieszaj i odstaw na 
godzinę. Nałóż przygotowaną papką na twarz 
na 15-20 minut, a następnie lekko wmasuj 
w skórę i zmyj letnią przegotowaną wodą. Al-
ternatywnie, zamiast jogurtu możesz użyć twa-
rożku lub słodkiej śmietanki.

Kąpiel regenerująca
Wybierz: miąższ ze średniej wielkości dyni, 

drobno pokrój, następnie zalej 1 l wody i rozgo-
tuj na miazgę. Dodaj litr pełnotłustego mleka, 
wymieszaj i wlej do wanny wypełnionej wodą. 
W trakcie kąpieli, trwającej ok. 20 minut, masuj 
ciało szorstką rękawicą. Kąpiel w dyni zmiękcza 
i uelastycznia skórę oraz poprawia jej ukrwienie.

Płukanka do włosów
Zalej: 2 szklanki drobno pokrojonej dyni 

(miąższ ze skórą) 3 szklankami wody, odstaw na 
3 godziny, a następnie gotuj na wolnym ogniu 
przez 40 minut. Po ostudzeniu spłucz mieszanką 
umyte włosy, a staną się lśniące i puszyste.

Odmładzająca maseczka
Zmiksuj: miąższ z dyni i rozłóż go na twarzy 

na 20 minut. Zmyj mlekiem. Ujędrnisz cerę, po-
prawisz jej koloryt.

Lecznicza odżywka dla włosów
Obierz z łusek pestki dyni, podsusz na patel-

ni (bez tłuszczu) rozgnieć i zbierz łyżeczką wy-
dzielający się z nich olej. Możesz je także zmik-
sować i olej odcisnąć albo ugotować w wodzie 
i – nie cedząc- zostawić do ostygnięcia, po czym 
ścięty tłuszcz zebrać z powierzchni wody. Wcie-
raj go w skórę głowy i włosy, owiń na 30 minut 
ręcznikiem i folią, potem umyj głowę. Wzmoc-
nisz cebulki i pozbędziesz się łupieżu.

Maseczka dla skóry wrażliwej 
i spierzchniętej

Zetrzyj dynię na tarce. Otrzymaną w ten 
sposób masę nałóż na twarz i dekolt na 20 mi-
nut. Spłucz letnią wodą i wklep krem.
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Witam w kolejnym wydaniu BM. Za-
praszam wszystkich szachowych sym-
patyków do udziału w VII Mikołajkowym 
Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza 
Miasta i Starosty Leżajskiego, który od-
będzie się 5 grudnia 2010r. o godz. 1000 
w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku. 
W ubiegłym roku w turnieju wzięło udział 
271 uczestników. Mam nadzieję, że w tym 
roku liczba ta będzie jeszcze większa.

Tradycyjnie polecam rozwiązanie sza-
chowych zadań. Powodzenia!!!

Mat w dwóch posunięciach (zaczyna-
ją białe)
Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z ostatniego kącika 
szachowego w BM:

Zad. 1 Kc3, Ka1, Kc2 – mat, zad. 2 Kd1, 
Ka1, Sc3 – mat, zad. 3 Sb4, Kc1, He1 – mat 
zad. 4 Wb5, S:b5, c:b5 – mat.

andrzej Mazurkiewicz

  szachy

Nim staniesz 
na stoku

Instruktorzy narciarscy przypomi-
nają: do sezonu zimowego trzeba się 
odpowiednio przygotować. Lekcewa-
żąc zaprawę, możemy na stoku prze-
żyć gorzkie rozczarowanie albo nawet 
stracić zdrowie.

Ćwiczenia dla amatorów nart są bar-
dzo różnorodne i mogą być wykonywa-
ne przez cały rok, bo poprawiają kondy-
cję i ogólną sprawność. Natomiast in-
struktorzy ze szkółek narciarskich serwu-
ją narciarzom trening ogólnorozwojowy 
z naciskiem na elementy przydatne pod-
czas jazdy na nartach. A więc skupiają 
się na ćwiczeniach wzmacniających siłę 
mięśni nóg oraz zmysł równowagi.

Najważniejszym elementem przygo-
towań jest pływanie!!!. Poprawia koordy-
nację ruchów, wyrabia odpowiednią po-
stawę ciała i wzmacnia wszystkie grupy 
mięśni. Jednocześnie nie powoduje ob-
ciążeń stawów, równocześnie wzmacnia 
mięśnie.

Drugim elementem przygotowań jest 
„sucha zaprawa”, która pozwala przećwi-
czyć wiele sytuacji grożących kontuzją. 
Na ogół przeprowadzamy ją na salach 
gimnastycznych w grupach, ale nic nie 
stoi na przeszkodzie, by ćwiczenia wy-
konywać w domu czy parku. Przypomi-
nam jednak, że ćwiczenia powinny być 
zawsze poprzedzone rozgrzewką i stop-
niowane. Do sezonu najlepiej przygo-
towywać się długo przed nim, bo do-
bra kondycja zmniejsza ryzyko kontu-
zji i szybkie zmęczenie mięśni. Również 
na stoku należy najpierw rozciągnąć 
wszystkie partie mięśni (szczególnie 
nóg), a dopiero potem jechać. Instruk-
torzy przypominają, że najczęstszą przy-
czyną wypadków narciarskich jest zmę-
czenie, dlatego należy właściwie dobrać 
rodzaj stoku oraz czas jazdy.

Nie zapominajmy też o naszych pod-
opiecznych, których zabieramy na nar-
ty bez zaprawy. Dla nich ta zaprawa jest 
inna niż dla dorosłych. Dlaczego? Bo 
dzieciaki mają ruch na co dzień w szko-
le, na boisku, w domu.

My nie mamy takiego ruchu na co 
dzień, musimy go wymuszać. Ale warto 
zebrać kilka osób i wybrać się na basen, 
na zajęcia aerobiku. Na pierwszych zaję-
ciach wypocimy się trochę, na następny 
dzień odczujemy nasze mięśnie, a po ko-
lejnych treningach będzie coraz lepiej.

Przygotowania do sezonu 
narciarskiego i sauna

Wizyta w saunie to bardzo dobre roz-
wiązanie na zminimalizowania skutków 
zmęczenia mięśni po wysiłku, przygoto-
wującym nas do sezonu narciarskiego. 
Ale nie przesadzajmy z czasem wygrze-
wania. Jeśli następnego dnia również 
idziemy na narty, posiedźmy wieczorem 
dwie sesje po 10-12 min i nie dajmy na-
szym mięśniom powodu do całkowitego 
rozgrzania, bo osłabimy mięśnie na kolej-
ny dzień. Jeśli jest możliwość skorzysta-
nia z wanny, to wymoczenie nóg w tzw. 
solance również jest świetnym rozwiąza-
niem, podobnie jak masaż, który rozgrze-
wa nasze mięśnie i powoduje ich rozluź-
nienie. Dlatego zapraszam na basen, si-
łownię, masaż, saunę wszystkich, któ-
rzy planują wyjazdy na narty.

Przed sezonem

Zestaw ćwiczeń proponowany przez 
instruktorów szkoły „Lider”:

1. Wchodzimy i wychodzimy na stopień 
– można wykorzystać schody, krawężnik 
itd. – zadanie wykonujemy przodem i bo-
kiem. Ćwiczenie wykonane bokiem przy-
pomina podchodzenie na nartach.

2. Robimy przysiady na pełnych sto-
pach oraz na jednej nodze.

3. Trzymając się za kostki spacerujemy 
w przysiadzie lub podskakujemy (tzw. 
żabki).

4. Siadamy przy ścianie i wytrzymuje-
my z nogami ugiętymi w kącie prostym 
(jak na krześle – tyle że tego krzesła nie 
ma) jak najdłużej.

5. Przyjmujemy pozycję zjazdową (tzw. 
jajo) i staramy się również wytrzymać jak 
najdłużej. Stopniowo wydłużamy czas 
ćwiczenia.

6. Wykonujemy ćwiczenia przypomi-
nające jazdę na nartach (przejazd trud-
nych form terenowych): skręty – stawia-
my stopę na krawędzi i wychylamy kola-
na na bok, ćwiczenie slalomów – biegiem 
(może być między drzewami).

7. Wykonujemy wyskoki z przysiadu, 
przeskoki przez ławkę itp.

Te ćwiczenia można wykonywać „na su-
cho” w domu.

Białe szaleństwo już wkrótce!
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 na ryby
Wyniki Grand Prix 
Koła 2010

Przedstawiam wyniki rywalizacji Grand Prix 
Koła za 2010 rok. Zwycięzcom gratulujemy. 
Przypominamy, że pierwsza dziesiątka stanowi 
kadrę Koła na rok 2011.

1. Paweł Smotryś 132 pkt., 2. Zygmunt 
Kwieciński 109 pkt.; 3. Stanisław Czarniecki 
107 pkt.; 4. Zdzisław Gdula 106 pkt.; 5. Zbi-
gniew Zalot 83 pkt.; 6. Leszek Flak 73 pkt.; 
7. Paweł Burek 72 pkt.; 8. Witold Mączka 68 
pkt.; 9. Wojciech Kulpa 48 pkt.; 10. Adam 
Kaszycki 39 pkt.; 11. Maciej Kucharski 34 pkt.; 
12. Mirosław Dziedzic 32 pkt.; Andrzej Karcz 32 
pkt.; 14. Paweł Gdula 29 pkt.; 15. Marian Chmu-
ra 28 pkt.; 16. Aleksander Kuras 24 pkt.; 17. Pa-
weł Czekirda 21 pkt.; Zbigniew Pawul 21 pkt.; 
19. Wiesław Kozyra 20 pkt.; 20. Sylwester Kamiń-
ski 16 pkt.; 21. Mariusz Szwedo 15 pkt.;22. Jacek 
Hajder 14 pkt.; 23. Wojciech Czenczek 12 pkt.; 
Jan Gondek 12 pkt.; Zbigniew Basiński 12 pkt.; 
Marek Potapczuk 12 pkt.; Paweł Gołąb 12 pkt.; 
28. Karol Sieradzki 11 pkt.; Mateusz Kaszycki 11 
pkt.; 30. Łukasz Bereziewicz 9 pkt.; 31. Marcin 
Bieszczad 8 pkt.; Edward Burek 8 pkt.; Robert 
Wawrzaszek 8 pkt.; Marian Krajcarski 8 pkt.; 35. 
Kojder Łukasz 6 pkt.; 36. Zbigniew Kryla 5 pkt.; 
Marek Bosak 5 pkt.; 38. Edward Fluda 4 pkt.; Da-
nuta Dec 4 pkt.; 40. Robert Kuczkowski 3 pkt.; 
Andrzej Smoleń 3 pkt.; 43. Jan Rudnicki 2 pkt.; 
Waldemar Świecarz 2 pkt.; 45. Adam Buniow-
ski 1 pkt.; Robert Sajkowski 1 pkt.; Paweł Popo-
wicz 1 pkt.; Andrzej Błądek 1 pkt.; Tomasz Sa-
rzyński 1 pkt.; Dawid Herdyna 1 pkt.; Zbigniew 
Wiatr 1 pkt.; Hendryk Niemczyk 1 pkt.; Kazimierz 
Serwa 1 pkt.; Jacek Sieracki 1 pkt.; Mieczysław 
Woźniak 1 pkt.

zbiornik Ożanna
Pismem z dnia 5.11.2009 r. l.dz. IL-EM-505/

II/117/09 i pismem z dnia 22.07.2010 r. l.dz. IL-
EM-505/110/10 Podkarpackiego Zarządu Melio-
racji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Inspek-
torat w Leżajsku, Zarząd Okręgu PZW w Rzeszo-
wie i Koło PZW „San” w Leżajsku poinformowa-
ni zostali o planowanym spuszczeniu wody ze 
zbiornika w Ożannie od dnia 15.09.2010 r.

15 września br. w Urzędzie Gminy w Kuryłów-
ce odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli 
przedstawiciele PZMiUW w Rzeszowie, Inspek-
toratu w Leżajsku; Zarządu Okręgu PZW w Rze-
szowie i Koła PZW „San” w Leżajsku, UG w Ku-
ryłówce. Na spotkaniu tym zostały uzgodnio-
ne szczegóły związane ze spuszczaniem wody 
i odłowami ryb.

24 września br. wykonana została krata po-
niżej zapory piętrzącej na zbiorniku Ożanna, 
a o godzinie 16. przystąpiono do zrzutu wody 

ze zbiornika. W czasie spuszczania wody człon-
kowie Społecznej Straży Rybackiej z Koła PZW 
w Leżajsku i członkowie Koła pełnili całodobo-
we dyżury nad zbiornikiem, mające na celu bez-
pieczne obniżanie poziomu wody i ochronę ryb 
gromadzących się w zastawce poniżej zapory. 
Nasze działania wspierali przedstawiciele Poli-
cji z Posterunku w Kuryłówce, za co składam im 
podziękowania.

Poziom wody obniżany był do 27 września 
br. do godz. 11.30. Do odłowów ryb zgroma-
dzonych poniżej zapory przystąpili pracownicy 
Okręgu PZW w Rzeszowie i Ośrodka Zarybienio-
wego w Dobrzechowie. Odłowy ryb zakończono 
ok. godz. 16.30. Odłowiono 786 kg ryb w tym: 
amur ok.15 kg; szczupak ok.40 kg; sandacz ok. 
45 kg; jaź ok.6 kg; lin ok. 10 kg; tołpyga ok. 12 
kg; leszcz ok. 650 kg; karp ok. 4 kg; sum ok.2,5 
kg; sumik karłowaty ok. 0,8 kg; węgorz ok. 0,5 
kg; kleń ok. 0,6 kg.

Do Ośrodka zarybieniowego w Dobrzecho-
wie przewieziono: amura, tołpygę, jazia, szczu-
paka, sumika karłowatego. Do rzeki San w miej-
scowości Rzuchów wpuszczono: sandacza, lesz-
cza, suma, węgorza, klenia. Do zbiornika Flory-
da w Leżajsku wpuszczono: karpia, lina, szczu-
paka.

Dziękuję wszystkim członkom naszego Koła 
i Okręgu w Rzeszowie, biorącym udział w opusz-
czaniu wody ze zbiornika, pilnowaniu ryb i prze-
prowadzeniu odłowów.

Prezes Koła 
Grzegorz Gorzkiewicz

Wyniki spinningowego 
Grand Prix Klubu 
i Okręgu

No i zakończyliśmy rywalizację. Wszem i wo-
bec ogłaszam, że Spinningowym Mistrzem Klu-
bu i Okręgu 2010 został kol. Arkadiusz Kierep-
ka z Nowej Sarzyny. Zwyciężył w pięknym sty-
lu, również w ostatnich zawodach w Chodaczo-
wie, przynosząc do wagi przed czasem bolenia, 
szczupaka (komplet) i 4 klenie.

Oto Kadra Klubu 2011: 1. Arkadiusz Kierepka 
Nowa Sarzyna 169 pkt.; 2. Mateusz Porada Rze-
szów 166 pkt.; 3. Tomasz Nowak Rzeszów 164 
pkt.; 4. Janusz Ryczkowski Nowa Sarzyna 131 
pkt.; 5. Łukasz Sikora Rzeszów 129 pkt.; 6. Mar-
cin Cieszkowski Rzeszów 123 pkt.; 7. Leszek Flak 
Leżajsk 111 pkt.; 8. Zdzisław Porada Rzeszów 96 
pkt.; 9. Konrad Machnica Strzyżów 75 pkt.; 10. 
Bartosz Hadam Strzyżów 58 pkt.

W imieniu uczestników tych zawodów skła-
dam serdeczne podziękowanie dla Grupy Ży-
wiec S.A. Browar w Leżajsku i dla „HORTINO” 
Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego 
Leżajsk Sp. z o.o. – sponsorów zawodów.

I Maraton Wędkarski 
Grupy Żywiec Browar 
w Leżajsku

W piątek (10 września br.) wieczorem do 
Ośrodka „Komar” w Ożannie przybyli pierwsi 
zawodnicy – były to nasze ekipy browarniane. 
Najpierw z Żywca, a za ok. 10 minut z Elbląga. 
Niemal, jak umówieni, ale nie bez problemów. 
Ostatnie „metry” trzeba było sterować „komór-
kami”. Niestety, okazało się, że nie dojedzie eki-
pa z Warki. Przywitalne ognisko, kolacja a na-
wet taniec i śpiew – mimo zmęczenia podró-
żą – tak się zakończyło powitanie. O sobotnim 
poranku część osób udała się na rozpoznanie 
zbiornika, miejsca naszych zawodów, a część na 
grzyby. O godzinie 16 wszyscy zawodnicy ze-
brali się na polu namiotowym p. J. Sienkiewicza. 
Rozlosowaliśmy miejsca i rozpoczęło się wędko-
wanie. Niestety, ciśnienie wzrosło i – jak się do-
wiedzieliśmy od już wędkujących osób – od go-
dzin przedpołudniowych w sobotę brania stop-
niowo zanikały.

Na szczęście przestał padać deszcz, a dzięki 
temu, że niebo było nadal zachmurzone – noc 
była dość ciepła. Brań nie było wiele, a zaporo-
wy wymiar dolny dla łowionych ryb – 25 cm – 
spowodował, że łowiono przede wszystkim lesz-
cze. Kol. Jan Gondek miał, co prawda dużą rybę 
na wędce, ale delikatny zestaw nie pozwolił na 
jej pokonanie.

Ostatecznie zwyciężyła drużyna koła Le-
żajsk w składzie Leszek Flak, Wojciech Kulpa – 
ich wynik to 3265 pkt. Drugie miejsce przypa-
dło Kolegom z Żywca – drużyna w składzie Sta-
nisław Pawlus, Sławomir Pawlus zdobyła 2020 
pkt. Miejsce 3 – Browar Leżajsk: Marian Chmura, 
Jan Gondek – 945 pkt. Miejsce 4 – Koło Leżajsk: 
Zdzisław Gdula, Zygmunt Kwieciński – 770 pkt. 
Miejsce 5 – Koło Leżajsk: Leszek Jarzyński, Ma-
rian Krajcarski – 650 pkt. Miejsce 6 – Browar Le-
żajsk: Stanisław Mączka, Paweł Ledwożyw – 525 
pkt. Miejsce 7 – Browar Żywiec: Adamczyk Piotr, 
Bogdan Gluza – 490 pkt. Miejsce 8 – Browar El-
bląg: Tomasz Sionek, Marek Bednarski – 235 
pkt. Nie złowiły ryb dwie drużyny: Browar Le-
żajsk Marcin Banaś, Kazimierz Wojnarski Browar 
Elbląg: Witold Brzoza, Jacek Strzelec.

Po rozdaniu dyplomów, upominków i po posił-
ku, rozjechaliśmy się do domów. Zawody zorga-
nizowało Koło Leżajsk, sponsorem zawodów była 
Grupa Żywiec S.A. Browar w Leżajsku. Szczególne 
podziękowania składamy panu dyrektorowi Bro-
waru Leżajsk Krzysztofowi Żyrkowi.

Uchwałą ZO zawodnicy z Browarów zosta-
li zwolnieni z obowiązku uiszczania opłat za 
wędkowanie.

Dziękuję też wszystkim osobom, które zaan-
gażowały się w organizację zawodów, a byli to 
w szczególności: p. Jerzy Sienkiewicz, p. Leszek 
Golenia (pole namiotowe), kol. Paweł Gdula, 
kol. Zdzisław Gdula, kol. Roman Górski – koło 
Leżajsk, kol. Marian Chmura, kol. Jan Gondek, 
p. Anna Dąbek, p. Janina Talar – Browar w Leżaj-
sku. Dziękuję też p. Edycie z Ośrodka „Komar” za 
zajęcie się nocującymi tam zawodnikami. Dzię-
kuję też wszystkim pozostałym osobom sprzy-
jającym organizacji tych zawodów w Leżajsku, 
każda z nich troszkę pomogła. Mam nadzieję do 
zobaczenia za rok znów w Leżajsku!

Wodom Cześć!
stanisław „esox” Mączka

stanisław.maczka@interia.pl
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W przestrzeni barw
„Barwy natury” oraz „Planty krakowskie” to tytuły dwupokoleniowej wy-

stawy malarstwa dwojga artystów: Juliana Rejmana i Magdaleny Urban, któ-
rą miało przyjemność eksponować w swoich skromnych podwojach Miejskie 
Centrum Kultury w Leżajsku w dniach 25 września – 7 października br.

Julian Rejman urodził się 1938 r. w Brzó-
zie Stadnickiej, jest absolwentem Politech-
niki Rzeszowskiej. W sztuce malarskiej to 
samouk, który farbami i pędzlem upiększa 
swój emerytalny wiek, tym samym spełnia-
jąc młodzieńcze marzenia, na co wcześniej, 
pracując w Zakładach Chemicznych w Sa-
rzynie, nie miał czasu.

Po raz pierwszy wystawił swoje prace 
w Domu Kultury oraz w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Nowej Sarzynie. Teraz w Leżaj-
sku zaprezentował 50 prac – przegląd swo-
jej twórczości – od martwej natury poprzez 
pejzaże (przedstawiające sielskie rodzime 
klimaty, jak też obrazy ziemi amerykań-
skiej, bo tam przebywając, rozpoczął przy-
godę z malarstwem) aż po wielkoformato-
we – kwiaty, które najbardziej podobały się 
oglądającym.

Magdalena Urban to rodowita Krako-
wianka, jednak rodzinne koligacje łączą ją 
z Ziemią Leżajską. W 2005 r. ukończyła Pań-
stwowe Liceum Sztuk Plastycznych, a w roku 
bieżącym, kierunek malarstwa sztalugowe-
go w Krakowskiej Uczelni im. Frycza Mo-
drzewskiego. Świeżo obronioną pracę dy-
plomową pt. „Planty krakowskie” w formie 
dziewięciu dużych obrazów przywiozła do 
Leżajska. Pokazała również inny cykl zatytu-
łowany ,,Twarze” Jest to 16 kobiecych por-
tretów tworzących całość.

Ta młoda malarka ma już na swoim kon-
cie wiele sukcesów, między innymi w roku 
2003 II miejsce w konkursie ,,Małopolska i jej 
okolice” za pracę ,,Tyniec” w Polskim Związ-
ku Głuchych, II miejsce za prace malarskie 
pt. ,,Przy ul. Józefa” w konkursie ,,Kazimierz 

w Krakowie”, jak również wystawy w Warsza-
wie, Krakowie i Łodzi.

25 września br., w wernisażu w Leżajsku 
w MCK uczestniczyli przyjaciele i rodziny 
obojga artystów, oficjalnie zaproszeni go-
ście i sympatycy malarstwa. Atmosfera spo-
tkania była niezwykle podniosła i rodzinna 
zarazem.

Magdalena Urban

Julian Rejman

ewa urban

Ania Rejman

Otwarcie wystawy. Od lewej: burmistrz Leżajska 
Tadeusz Trębacz oraz artyści: Magdalena Urban 
i Julian Rejman

Wieczór uświetniła koncertem fortepia-
nowym – siostra artystki – Ewa Urban oraz 
soliści z Niżańskiego Centrum Kultury ,,So-
kół” – Dorota Marut i Patryk Maślach, a tak-
że wnuczka artysty Ania Rejman.

Marta zdeb
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Jeden z obrazów cyklu wystawowego w głównej klatce scho-
dowej Muzeum prezentuje ujętą w centrum owalu postać św. 
Franciszka z Asyżu, młodą niewiastę i dwa anioły.

Biedaczyna, ubrany w ciemnobrunatny habit przepasany białym 
paskiem na wysokości bioder, klęczy na ziemi, a jego głowa opa-
da bezwładnie na ramiona. Znużona twarz, 
pochylona i w trzech czwartych zwrócona 
w stronę widza, wynurzająca się z mroku, 
przemawia cierpieniem. Światło, padające 
z niebiańskiej poświaty, widocznej w lewym 
górnym rogu obrazu, wydobywa z ciemno-
ści ascetyczne skronie i policzki oraz gład-
kie delikatne czoło od góry ujęte linią ton-
sury, od dołu półkolistymi, wydatnie unie-
sionymi łukami brwiowymi, pod którymi 
widnieją oczy zakryte powiekami, zgrab-
ny wąski nos oraz czerwone usta otoczone 
krótkim ciemnym zarostem.

Niewiasta w kapeluszu na głowie, osła-
niającym jej bujne i kędzierzawe włosy, 
ubrana w jasne, wykwintne szaty, skąpo 
okrywające jej piersi, podtrzymuje prawe 
ramię Świętego z bezwładnie opadającą, 
zranioną dłonią. Niewiasta ma wyraziste, 
wysoko uniesione brwi, szeroko otwarte 
oczy wpatrzone w oblicze Franciszka oraz 
usta o soczyście czerwonych wargach, wy-
mownie ściśnięte w bólu. Nastrój cierpie-
nia odwzajemnia młodzieńczy anioł stojący 
po drugiej stronie, odziany w białą tunikę, 
wyciągniętymi rękami wspierający omdle-
wające ciało Świętego. Z uniesionych brwi 
i oczu szeroko otwartych można odczytać 
nastrój smutku i medytacji. Za nim, nieco 
wyżej, znajduje się drugi anioł z szeroko rozpostartymi skrzydłami. 
Jego twarz z oczami ledwie widocznymi spod ciężkich powiek wy-
raża nastrój smutku i medytacji. Anioł trzyma w lewej dłoni skrzyp-
ce przygotowywane do gry, palce prawej dłoni ma przygotowane 
do szarpania strun.

Obraz przedstawia chwile bezpośrednio poprzedzające śmierć 
Franciszka. To wtedy odwiedziła go Jakobina z Settesoli. Brat Tomasz 
z Celano pisze, że była to niewiasta „zarówno sławna jak i święta 
w mieście Rzymie”, która zasłużyła „u Świętego na szczególny przywi-
lej miłości. Nie moja to rzecz – pisze hagiograf – opisywać (…) jej sła-
wetne pochodzenie, godność rodziny, czy wreszcie dziwną dosko-
nałość jej cnót i długoletnią wstrzemięźliwość wdowieństwa. Otóż 
Święty zapadł był na tę chorobę, która zamykając serię wszystkich 
jego schorzeń, dopełniła szczęśliwego biegu życia błogosławionym 
zejściem. Wtedy, na kilka dni przed śmiercią, chciał posłać po panią 
Jakobinę do Rzymu, ażeby co prędzej przybyła, jeżeli pragnie go 
jeszcze zobaczyć przed powrotem do ojczyzny niebieskiej, skoro tak 
żarliwie miłowała go jako wygnańca na ziemi.

Pisze się list, szuka się szybkiego posłańca, a znaleziony sposobi 
się do drogi. Nagle przed drzwiami słychać tętent koni, hałas rycerzy, 
jakiś wspaniały orszak. Jeden z towarzyszy Franciszka idzie do drzwi, 
i tu zastaje obecną tę, do której jako nieobecnej dopiero co sposo-
bił posłańca. Cały przejęty zdumieniem co prędzej biegnie do Świę-
tego i nie posiadając się z radości, mówi: „Ojcze, przynoszę ci dobrą 
nowinę!” A święty zaraz uprzedził go w odpowiedzi, mówiąc: „Bło-
gosławiony Bóg, który brata naszego panią Jakobinę posłał do nas! 

Otwórzcie wrota i wprowadźcie ją do wnętrza, ponieważ do brata 
Jakobiny nie musimy stosować zakazu wchodzenia kobiet!”

Wśród szlachetnych gości wybucha wielka radość, a wśród du-
chowych pieszczot płyną łzy. I aby nic złego cudowi nie brakło, oka-
zuje się, że święta niewiasta przywiozła wszystko, co zawierało się 
w napisanym poprzednio liście, że potrzeba przywieźć na pogrzeb 
ojca. Przywiozła: prześcieradło popielatego koloru dla przykrycia 
ciała po śmierci, także dużo świec, całun na twarz, poduszkę pod 
głowę i pewien przysmak, na jaki Święty miał ochotę. I tak wszyst-
ko, czego pragnął jego duch, Bóg mu podsunął. (…) Wielka rzesza 
ludzi, przede wszystkim lud pobożny z miasta, oczekuje na bliskie 
narodziny Świętego ze śmierci do nieba. Ale Święty, wzmocniony 
przybyciem pobożnej rzymianki, zda się pożyje troszkę dłużej. Stąd 
też owa pani postanowiła zostać sama z synami i paroma giermka-
mi, a resztę świty odesłać z powrotem. Na to Święty mówi: „Zanie-
chaj, bo ja odejdę w sobotę, a ty w niedzielę powrócisz razem ze 
wszystkimi”. (…) Tak więc ukradkiem, ją osobno, całą zalaną łzami, 
prowadzą do zwłok przyjaciela, by mogła je wziąć w ramiona, a Wi-
kariusz rzecze: „Oto ten, którego miłowałaś jako żywego, obejmij 

go teraz jako martwego!” Ona zaś płacząc 
nad ciałem gorącymi łzami, jęczy żałosnym 
głosem i szlochaniem, a ponawiając żałob-
ne uściski i pocałunki, zdejmuje zasłonę, by 
zobaczyć go odsłoniętego. Co więcej? Kon-
templuje owo drogie naczynie, w którym 
ukrył się drogocenny skarb, zdobny pięcio-
ma perłami stygmatów, które wyrzeźbiła 
ręka samego Wszechmogącego, na podziw 
całemu światu. Ogląda je i napełniona nie-
zwykłą radością odżywa przy zmarłym przy-
jacielu. Przeto radzi, żeby nie zatajać ani nie 
ukrywać w jakikolwiek sposób tego niesły-
chanego cudu, ale daje bardzo mądrą radę, 
żeby pokazać go wszystkim naocznie. Dla-
tego wszyscy pośpiesznie biegną na to wi-
dowisko, a sprawdziwszy prawdziwość tego, 
czego Bóg nie dokonał w żadnym innym na-
rodzie, wpadają w podziw i zdumienie. (…) 
Podróżniczka Jakobina, pocieszona znamie-
nitą łaską, powróciła do domu” (Traktat o cu-
dach św. Franciszka z Asyżu VI 37–39). Jako-
bina po śmierci św. Franciszka przeniosła się 
do Asyżu i tam umarła. Została pochowana 
w kościele niższym Bazyliki prawdopodob-
nie w 1239 roku.

Obraz nie stanowi dosłownej ilustracji 
tamtego wydarzenia. Biedaczyna ukazany 
jest podobnie jak na licznych obrazach uka-

zujących scenę stygmatyzacji, w którą artyści nierzadko wprowa-
dzali postacie aniołów. Owi niebiańscy świadkowie zajęci byli troską 
o Biedaczynę w radości serca i cierpieniu przeżywającego bliskość 
tajemnicy Bożej miłości.

Koncepcja ta, zrealizowana przez nieznanego malarza zakonnego, 
ma zatem wymiar symboliczny. Prezentuje bowiem ostatnie chwile 
życia św. Franciszka, zarazem nawiązuje do pamiętnego dramatu na 
Górze La Verna z 1224 roku. Za pomocą ran na dłoniach i boku roz-
budowuje strukturę semantyczną przedstawienia, każąc nań spoj-
rzeć w szerszym kontekście historycznym i chrystologicznym, gdyż 
scena z Franciszkiem ogarniętym agonią i bólem pięciu ran przy-
pomina adorację Chrystusa, w której – jak na obrazie Pinturicchia 
(zm. 1513) i Veronesa (zm. 1588) – oprócz Matki Bożej Bolesnej wy-
stępują także aniołowie. Sylwetka niebiańskiego skrzypka, dzierżą-
cego w dłoni instrument, przywołuje ponadto znane w XVII wieku 
koncepcje Gerarda Seghersa (zm. 1651) i jego naśladowców w ty-
pie ekstazy, inspirowane fabułą epizodu znanego jako „harfa aniel-
ska”, opisanego przez hagiografów, a także dzieła malarzy czynnych 
w XVIII wieku, takich jak Giambattista Tiepolo (zm. 1770) czy Fran-
cesco Trevisani (zm. 1746). W kontekście tych zjawisk, znanych ba-
rokowej sztuce europejskiej, włączenie do tradycji ikonograficznej 
postaci Jakobiny czyni z naszego obrazu dzieło osobliwe.

Tekst i zdjęcie
o. efrem Obruśnik OFM

Św. Franciszek
i Jakobina
Św. Franciszek
i Jakobina


