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  dzień za dniem

„Cantiamo” 
znów wygrał

16 stycznia 2010 roku odbył się V Ogólnopolski Konkurs Kolęd 
i Pastorałek w Chełmnie. Chór „Cantiamo” pod batutą Barbary 
Kuczek po wysłaniu nagrania, zakwalifikował się do etapu cen-
tralnego. Tam wyśpiewał trzy kolędy tradycyjne i trzy współcze-
sne w opracowaniu dyrygentki. W rezultacie otrzymał srebrne 
pasmo oraz dodatkową nagrodę za oryginalne opracowania ko-
lęd. Srebro było najwyższym trofeum w tej kategorii wiekowej, 
ponieważ złota nie przyznano.

Chór Cantiamo po raz kolejny zmierzył się z „najlepszymi” 
i wygrał. Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku na Ogólnopol-
skim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgosz-
czy zdobył wszystkie możliwe nagrody. Ponieważ otrzymał naj-
wyższą punktację w swojej kategorii, nie może startować w nim 
w tym roku. W związku z powyższym chór wziął udział w innym 
ogólnopolskim konkursie i zakończył go również opisanym wy-
żej sukcesem.

Dyrektor Gimnazjum Miejskiego Władysław Pyż dołożył 
wszelkich starań, aby pokryć koszty tak dalekiego wyjazdu. Opie-
kę nad młodzieżą gimnazjalną podczas wyjazdu sprawowały Da-
nuta Kędzierska, Bożena Zygmunt i dyrygentka.

Poza tym chór Cantiamo dał liczne koncerty z repertuarem 
kolędowym m.in. w Rzeszowie na uroczystości miejskiej „Choin-
ka w kolędę ubrana”, na opłatku dla Polskiego Związku Chórów 
i Orkiestr Oddział w Rzeszowie w WDK, w kościele farnym i w Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej.

Barbara Kuczek

Na zdjęciu od lewej:
Trzeci rząd: Malwina Rogala, Renata Rydzak, Kata-
rzyna Sroga, Anna Chlastawa, Aleksandra Czucha, 
Monika Pawul, Joanna Jaworska, Karolina Kotulska, 
Paulina Feter, Sabina Golec, Maria Stelmach, Pauli-
na Gałka, Drugi rząd: Bianka Niemczyk, Katarzyna 
Wańczycka, Magdalena Dec, Magdalena Szmuc, Do-
rota Kolończyk, Marcelina Martula, Agata Pustelny, 
Aleksandra Kisiel, Anna Zygmunt, Karolina Kuczek, 
Agnieszka Więcław, Joanna Burda, Pierwszy rząd: Do-
minika Czwakiel, Karolina Cichoń, Aleksandra Ol-
szowy, Anita Lewandowska, Kinga Żak, Kaja Nazar, 
Monika Chłopińska, Patrycja Półtorak, Agnieszka 
Kąpińska, Estera Puk, Joanna Polańska, Katarzy-
na Kuczek.
Dyrygent: Barbara Kuczek
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Na ratunek Maciusiowi
Maciuś Baran urodził się 24 sierpnia 2009 

roku w Leżajsku z bardzo skomplikowaną wro-
dzoną wadą serca – ma niedorozwój lewej ko-
mory. Jego życie jest zagrożone. Tę ciężką wadę 
serca wykryto u niego w dziesiątym dniu życia. 
Od tej chwili cztery piąte swego niedawno roz-
poczętego życia spędził w szpitalach.

Konieczne jest wykonanie trzech bardzo cięż-
kich i obarczonych ogromnym ryzykiem operacji.

Pierwsza została wykonana w Krakowie, gdy 
miał zaledwie 4 tygodnie. Druga ma być prze-
prowadzona w lutym tego roku w klinice Gross-
hadern w Monachium w Niemczech, gdzie ak-
tualnie pracuje wybitny polski kardiochirurg 
prof. Edward Malec, który podjął się korekcji tej 
wady.

Niestety, koszt operacji i niezbędnych dodat-
kowych badań wynosi 19 900 euro. 

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca „Cor 
Infantis” z siedzibą w Lublinie pomaga rodzinom 
w zorganizowaniu wyjazdów na operacje kar-
diochirurgiczne we wspomnianej klinice. Jej ce-
lem jest pomoc w zbiórce środków finansowych 
na operacje małych pacjentów.

Dlatego też Zarząd Fundacji „Cor Infantis” w li-
ście otwartym zwrócił się z prośbą do przedsię-
biorców, władz samorządowych oraz wszystkich 
ludzi, którym nie jest obojętny los Maciusia o fi-
nansowe wsparcie, by ta operacja mogła dojść 
do skutku.

Fundacja „Cor Infantis” figuruje w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym – KRS 0000290273. 
Każdy może odprowadzić 1 % swego podat-
ku na numer konta: 35 1600 1101 0003 
0502 1175 2001 – koniecznie z dopiskiem 
„dla Macieja Barana”.

Można też wysłać darowiznę na inne konto 
Fundacji – nr 86 1600 1101 0003 0502 1175 
2150 – również koniecznie z dopiskiem „dla 
Macieja Barana”.

Spróbujmy pomóc maleńkiemu mieszkańco-
wi naszego miasta!

Pomóżmy uratować życie 
Maciusia!

Począwszy od stycznia br. harcerze Hufca Le-
żajsk organizują zbiórki pieniędzy na rzecz Ma-
ciusia Barana, który od chwili narodzin od pię-
ciu miesięcy walczy o życie. Jego serduszko ma 
słabo wykształconą lewą komorę serca. Jego ży-
cie wisi na włosku. Przebył już jedną poważną 
operację, czekają go jeszcze co najmniej dwie – 
w Monachium. Koszt jednej – to prawie 20 ty-
sięcy euro.

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku włą-
cza się do akcji zbierania pieniędzy na pokrycie 
kosztów operacji i leczenia Maciusia Barana. 

8 marca br. w MCk zorganizowany zosta-
nie specjalny koncert charytatywny „Serce 
dla Maciusia”, wystąpi m.in. Miejska Orkiestra 
Dęta i Grupa Wokalna Meritum. Serdecznie za-
praszamy! I prosimy o datki dla Maciusia. 

18 grudnia 2009 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Leżajsku odbyła się uroczystość wręczenia me-
dali za „Długoletnie pożycie małżeńskie” nadanych przez Prezydenta rP Lecha kaczyńskiego. Medale 
wręczyli Jubilatom burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz oraz zastępca burmistrza Piotr Urban.

złote Gody czyli 50 lat małżeństwa obchodzili państwo Józefa i Alojzy Mieleszkowie, Szmaragdowe Gody 
czyli 55 lat pożycia w małżeńskim stanie obchodziły dwie pary: Julia i kazimierz Tworkowscy oraz zofia i Ma-
rian ziółkiewiczowie, natomiast jubileusz przeżycia 60 lat małżeństwa czyli Diamentowe Gody obchodzili 
państwo Janina i antoni Stankiewiczowie. 

Komputer i narkotestery 
w darze

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Leżajska na 2009 r. 
ze środków finansowych przeznaczonych na profilaktykę zakupiono dla SPZOZ w Leżajsku komputer przenośny SAMSUNG 
R519 o wartości 1950 zł i przekazano go w dniu 4 grudnia 2009 r. Komputer został przekazany na Oddział Psychiatryczny „DE-
TOX” w celu archiwizacji badań i porad dla pacjentów uzależnionych od środków psychoaktywnych, alkoholu i narkotyków. 

Ze środków finansowych przeznaczonych na zwalczanie narkomanii został zakupiony i przekazany w 18 grudnia 2009 r. 
Komendzie Powiatowej Policji w Leżajsku zestaw o wartości 1856 zł, którym jest 40 sztuk wielopanelowych testów Drug-
Screen Saliva na wykrywalność narkotyków w ślinie. Przekazane narkotestery wykorzystywane są podczas pracy prewen-
cyjnej Policji z młodzieżą leżajskich szkół, w czasie spotkań profilaktycznych, konsultacyjno-edukacyjnych w zakresie profi-
laktyki narkomanii na terenie miasta Leżajska.

Janusz Berestka

Droga do wiedzy
Od 1 września do 20 grudnia 2009 r. w Szkole Podstawowej nr 1 był realizowany Projekt pt.: „Pierwsze uczniowskie do-

świadczenia drogą do wiedzy”. Temat wiodący, jaki realizowała nauczycielka to „ Legendy wybranych miast Polski”.
W trakcie tych zajęć uczniowie zapoznali się z historią poszczególnych miast, w szczególności dawnych stolic Polski. Nie za-

brakło też legend z bliskich nam miast: Leżajska i Łańcuta. Poszerzeniem tych zajęć była wycieczka do Łańcuta na lekcję mu-
zealną pt.: „Herby”. Na zajęciach były realizowane różne formy pracy, gdzie każdy mógł rozwijać swoje zainteresowania i po-
szerzyć swoją wiedzę. Dodatkowo Projekt przekazał środki dydaktyczne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz 
umożliwiły uzyskanie optymalnych osiągnięć szkolnych. Uwieńczeniem tego Projektu był pokaz jasełek pt. „W Dzień Bożego 
Narodzenia”, na który zostali zaproszeni rodzice, rodzeństwo i dziadkowie. Występ został bardzo ciepło przyjęty przez gości. 
Jasełka zostały również przedstawione w zaprzyjaźnionych przedszkolach.

Dzięki temu Projektowi, który był oparty na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, każdy uczestnik zajęć mógł 
rozwijać i modyfikować wszystkie rodzaje inteligencji. Pamiątką udziału w zajęciach jest pacynka „Myszka”.

Maria Lizak

Rodzinom tragicznie zmarłych uczniów naszej szkoły

MARCINA BURKA
DAWIDA KUCKA

MATEUSZA KUPRASA
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 

składają
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, 

Pracownicy i Uczniowie
Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku
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  nasze zdrowie

Zadbana kobieta 
to zdrowa kobieta

Na Podkarpaciu zmienia się podejście kobiet do badań mam-
mograficznych. Do niedawna jedynym lekarzem, u którego ko-
biety badały piersi był lekarz ginekolog. Nadal wiele kobiet 
nie wie, że stworzone są specjalistyczne poradnie chorób piersi. 
Kobiety zdrowe mają tam możliwość korzystania z badań profi-
laktycznych w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi.

Profilaktyka w naszym kraju nadal jest postrzegana jako inge-
rencja w życie osobiste lub zbytnia troska o nasze zdrowie. Panie 
nie doceniają zaś np. łatwego dostępu do lekarza specjalisty, bez ko-
niecznego skierowania i oczekiwania w długich kolejkach a przede 
wszystkim, że są to badania bezpłatne. Nasze społeczeństwo jest nie-
świadome, ile kosztują takie badania wraz z poradą specjalistyczną 
i wciąż je bagatelizują, traktując je jako jednorazowe – wystarczają-
ce. Domagamy się dobrej opieki, łatwego dostępu do lekarza spe-
cjalisty i bezpłatnej służby zdrowia ze względu na opłacane skład-
ki zdrowotne, a nie zdajemy sobie sprawy, że badania są opłacane 
właśnie z naszych składek.

Powinnyśmy nabywać dobrych nawyków i tak jak codziennie my-
jemy zęby, zmywamy makijaż, nakładamy maseczkę na twarz i cia-
ło robimy raz w miesiącu samobadanie piersi. Kobieta powinna 
na swoje urodziny zrobić sobie prezent i skorzystać z bezpłatnych 
badań profilaktycznych, a za oszczędzone pieniądze kupić sobie do-
bry krem. BO ZADBANA KOBIETA TO ZDROWA KOBIETA.

Wciąż wiele kobiet jest niekonsekwentnych, idą na badania, 
ale nie odbierają wyników, wyjeżdżają za granicę do pracy mając 
podejście, że samo badanie je uleczy. Inne zaś tworzą własny sche-
mat postępowania diagnostycznego najczęściej trafiając do prze-
pełnionych już poradni onkologicznych zajmując miejsce tym na-
prawdę ciężko chorym ludziom. Tymczasem program profilaktycz-
ny gwarantuje szeroki zakres bezpłatnych badań uzupełniających, 
łatwo dostępnych, w krótkim czasie wykonanych przez lekarza spe-
cjalistę chorób piersi.

Kobiety, które kwalifikują się do programu pomiędzy 50 a 69 ro-
kiem życia mogą zgłosić się do jednego z 19 ośrodków skryningo-
wych na badanie mammograficzne mając przy sobie jedynie do-
wód osobisty. Wykaz ośrodków znajduje się na stronie internetowej 
www.szpital.rzeszow.pl lub pod nr infolinii 9488.

Najbliższe ośrodki, w których Panie z Leżajska mogą bezpłatnie 
i bez skierowania wykonać mammografię to:

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdro-
wotnej w Leżajsku, Leżajsk, ul. Leśna 22 tel. (17) 242-71-13

2. Niepubliczny zakład Opieki zdrowotnej 
MAZ-MED w Rzeszowie, ul. Orzeszkowej 16 
(to najbliższy ośrodek wykonujący badania 
w ramach diagnostyki pogłębionej)

tel. (17) 852 80 00
lub

(17) 862 57 47

Ośrodki diagnostyki pogłębionej:
Adres ośrodka Telefon

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie 
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza 
brzozów, ul. Ks. Bielawskiego 18

(13) 430-96-44

Szpital Specjalistyczny w Jaśle 
Jasło, ul. Lwowska 22

(13) 443-77-01

Wojewódzki Szpital Podkarpacki 
im. Jana Pawła II w Krośnie,
krosno, ul. Korczyńska 57

(13) 436-41-10

NZOZ Ośrodek Diagnostyczny 
Chorób Nowotworowych Fundacji SOS Życie 
Mielec, ul. Tańskiego 2

(17) 582-40-60,  
(17) 852-40-61

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAZ-MED  
rzeszów, ul. Orzeszkowej 16

(17) 852-80-00, 
(17) 862-57-47

Bezpłatne badania mammograficzne kobiet w wieku 
od 50–69 lat mogą wykonywać w poniższych ośrodkach 

diagnostyki podstawowej na Podkarpaciu:

Adres ośrodka Telefon
1. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie 
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza 
brzozów, ul. Ks. Bielawskiego

(13) 430-96-44

2. Centrum – Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej  
Mgr farm. Klaudiusz Such 
Dębica, ul. Batorego 18

(14) 681-77-66,  
(14) 681-77-88

3. ALMED Sp. z o. o. NZOZ ALMED  
Przychodnia Specjalistyczno-Diagnostyczna 
Jarosław, ul. Grunwaldzka 1

(16) 621-15-59,  
(16) 621-71-14

4. Szpital Specjalistyczny w Jaśle 
Jasło, ul. Lwowska 22

(13) 443-77-01

5. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana 
Pawła II w Krośnie
krosno, ul. Korczyńska 57

(13) 436-41-10

6. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Leżajsku
Leżajsk, ul. Leśna 22

(17) 242-71-13

7. Zespół Opieki Zdrowotnej  
Łańcut, ul. Paderewskiego 5

(17) 224-01-26

8. NZOZ Ośrodek Diagnostyczny 
Chorób Nowotworowych Fundacji SOS Życie 
Mielec, ul. Tańskiego 2

(17) 582-40-60,  
(17) 852-40-61

9. Wojewódzki Szpital w Przemyślu  
Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

(16) 677-57-45

10. ZOZ Samodzielny Zakład Opieki 
Zdrowotnej 
Przeworsk, ul. Szpitalna 16

(16) 649-16-50

11. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie 
rzeszów, ul. Hetmańska 21

(17) 853-52-81

12. Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2  
rzeszów, ul. Fredry 9

(17) 861-36-00

13. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Centrum Medyczne MEDYK 
rzeszów, ul Chopina 1

(17) 850-93-40

14. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
MAZ-MED  
rzeszów, ul. Orzeszkowej 16

(17) 852-80-00,  
(17) 862-57-47

15. Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny 
Stalowa Wola, ul. Staszica 4

(15) 843-32-28,  
(15) 843-32-13

16. Wojewódzki Szpital 
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej 
Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1

(15) 812-33-01

17. Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
Nisko, ul. Kościuszki 1

(15) 841-67-14

18. NZOZ SMED Kolbuszowa 
kolbuszowa Dolna, ul. Tyszkiewiczów 5

(17) 227-26-07

19. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Sanoku 
Sanok, ul. Konarskiego 8

(13) 46 56 170 
(13) 46 56 270 



�

  gospodarka

Od kilku lat skrupulatnie wylicza-
ny i planowany budżet miasta Leżajska 
na rok następny akceptowany jest przez 
radnych jeszcze w starym roku. Dzię-
ki temu w nowy rok finansowy Miasto 
wkracza spokojnie, bez stresu, jaki nie-
sie z sobą konieczność korzystania z tzw. 
budżetowego prowizorium. A takie lata 
bywały i to w niedalekiej przeszłości.

Już w połowie grudnia ubiegłego roku 
było wiadomo, na co w tym roku będzie 
nas – jako Miasto – stać! Poddawany przez 
radnych szczegółowym analizom na posie-
dzeniach komisji stałych Rady Miejskiej oraz 
na sesji budżetowej zaplanowane przez Mia-
sto finansowe pociągnięcia na rok 2010 zo-
stały ostatecznie zaakceptowane przez rad-
nych na XXXIII sesji Rady Miejskiej, która od-
była się 16 grudnia ubiegłego roku.

– Z przyjemnością muszę stwierdzić, że przy 
jednym głosie wstrzymującym się wszyscy po-
zostali radni zaakceptowali proponowany 
przez nas budżet miasta na 2010 rok – mówi 
burmistrz Tadeusz Trębacz. – Jest to bu-
dżet, jakiego nie mieliśmy od kilku lat! Kto wie, 
kiedy podobna sytuacja się powtórzy. Może 
za kilka lat? Otóż do tej pory kwoty na wy-
datki inwestycyjne sięgały rocznie około 2,5 
mln zł. W tym roku na wydatki na inwestycje 
mamy ponad 8 milionów, a najprawdopo-
dobniej dzięki dotacji z UE dojdzie jeszcze re-
mont i modernizacja Miejskiego Domu Kultu-
ry otrzymamy jeszcze 3 mln zł na remont i mo-
dernizację Miejskiego Domu Kultury. Czyli po-
nad dziesięć milionów złotych będziemy mo-
gli wydać inwestycyjne w mieście w tym roku. 
To znacząca kwota.

W nowym budżecie (na 2010 rok) zapla-
nowane dochody wynoszą 34 028 958 zł, 
a wydatki – 35 767 958 zł.

Dochody za rok 2009 zostały zrealizowa-
ne w 100 procentach. Wydatki są o ponad 
500 tysięcy złotych mniejsze, co oznacza, 
że o taką kwotę Miasto zaciągnie mniejszy 
kredyt. Zadłużenie nie jest wysokie, będzie 
wynosiło około 20 procent. 

Inwestycje, które mają być 
wykonane w roku 2010

• Budowa drogi łączącej ulice Podol-
szyny z Siedlanką – kwota przeznaczo-
na w roku bieżącym to 1 151 884,38 zł. 
Jest to kontynuacja robót rozpoczętych 
w roku ubiegłym. Zadanie to obejmuje bu-
dowę drogi o długości 824 m. Zakres zada-
nia to położenie 5147 m kw. nawierzchni 
asfaltowej, wraz z chodnikiem z kostki be-
tonowej – 1584 m kw. oraz ścieżki rowero-
wej, również z kostki betonowej – 1622 m 
kw. Odwodnienie drogi realizowane jest po-
przez sieć kanalizacji deszczowej o łącznej 
długości około 800 metrów – wloty kolekto-
rów deszczowych prowadzą do potoku Ja-
goda. W związku z tą inwestycją na potoku 
Jagoda i przy rowie wzdłuż ulicy Podolszyny 
powstaną dwa przepusty skrzynkowe. Dro-
ga wyposażona zostanie w lampy oświetle-
nia ulicznego. Zakończenie robót zaplano-
wano na drugą połowę czerwca br. Droga 

ta pozwoli ominąć miasto jadącym od Sta-
rego Miasta w kierunku Jarosławia i odwrot-
nie. Będzie miała charakter małej obwodni-
cy miasta. 

Zadanie to jest częścią projektu pod na-
zwą: „Modernizacja układu komunikacyjne-
go dróg miejskich w Leżajsku wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 877 Leżajsk – Naklik w ob-
rębie węzła Leżajsk” i dofinansowywane 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego na lata 2007– 
–2013 w wysokości 70 procent wydatków 
kwalifikowanych projektu.

• Kolejne ważne zadanie drogowe w na-
szym mieście to zakończenie przebudo-
wy ulicy Polnej – kwota zaplanowana: 
581 579,93 zł. To droga o długości 520 me-
trów; nawierzchnia asfaltowa jezdni – 3479 m 
kw., chodników z kostki betonowej – 1008 
m kw., zatoki postojowej z płyt ażurowych 
– 349 m kw. Odwodnienie drogi realizowa-
ne jest poprzez sieć kanalizacji deszczowej 
o długości 425 metrów. Zakończenie robót 
ma nastąpić w drugiej połowie czerwca br.

Zadanie to, podobnie jak poprzednie, 
jest częścią tego samego projektu i również 
dofinansowywane jest ze środków UE w wy-
sokości 70 procent kosztów. 

• Budowa kanalizacji deszczowej ulic 
Zielonej i Łąkowej. W tym roku planowana 
kwota na tę inwestycję, która obejmuje bu-
dowę odcinka o długości 221 metrów, to 50 
tys. zł. Realizacja tej inwestycji planowana 
jest na lata 2010–2011. Zadanie to również 
zostanie wykonane w ramach projektu pod 
nazwą: „Modernizacja układu komunikacyj-
nego dróg miejskich w Leżajsku wzdłuż dro-
gi wojewódzkiej nr 877 Leżajsk–Naklik w ob-
rębie węzła Leżajsk”.

• Budowa drogi łączącej ul. Jagiełły 
z obwodnicą Leżajska – planowana kwota 
to 100 tys. zł. Zadanie obejmie budowę dro-
gi o długości 678 m, łączącej skrzyżowanie 
ul. Jagiełły i Curie-Skłodowskiej z obwodni-
cą Leżajska planowaną do realizacji przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Au-
tostrad Oddział w Rzeszowie. Zakres zada-
nia obejmuje wykonanie drogi klasy tech-
nicznej – zbiorczej o nawierzchni asfaltowej 
7565 m kw., z jednostronnym chodnikiem 
z kostki betonowej o powierzchni 693 m kw. 
wraz z przebudową ulicy Jagiełły na długo-
ści 47 m i skrzyżowania z ul. M. Curie-Skło-
dowskiej. Odwodnienie drogi realizowane 
będzie poprzez sieć kanalizacji deszczowej 
o łącznej długości 371 m.

W zakres zadania wchodzi również prze-
budowa infrastruktury kolidującej z projek-
towaną drogą, budowa oświetlenia uliczne-
go (20 słupów), budowa ekranu akustyczne-
go – 128 m. Realizacja zadania planowana 
jest na lata 2010–2011. Zadanie to ma szan-
se realizacji na podstawie wniosku o dofi-
nansowanie ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007–2013.

• Bardzo ważną inwestycją dla miasta 
jest zaplanowany na ten rok kapitalny re-

mont dróg w dzielnicy przemysłowej czy-
li ulic Boronia, Hutniczej i Fabrycznej. Zło-
żony wniosek do tzw. „schetynówek” (naro-
dowy plac odbudowy dróg) i został on za-
kwalifikowany do realizacji. Nastąpi więc re-
mont połączenia drogi krajowej nr 77 z dro-
gą wojewódzką 877 w ciągu dróg gmin-
nych w mieście Leżajsku. Planowana kwota 
tego zadania to 750 tys. zł., a dofinansowa-
nie w ramach Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych wynosi 50 procent. 
Miasto zobowiązane jest do wyasygnowa-
nia na ten cel kwoty 350 tysięcy zł. Partne-
rem w realizacji tej inwestycji ma być Fabry-
ka Maszyn w Leżajsku, która zobowiązała się 
wnieść wkład finansowy w wysokości 45 tys. 
zł. Remont tych trzech ulic to w sumie ciąg 
o długości 1210 metrów; łączna powierzch-
nia asfaltowa – 9435 m kw., a chodników – 
1855 m kw. 

• Przebudowa ulicy Podzwierzyniec. Za-
planowana kwota to 115 tys. zł. Jest to kon-
tynuacja robót rozpoczętych w ubiegłym 
roku. Całe zadanie obejmuje przebudowę 
drogi o długości 961 metrów. W tym ujęte 
jest wykonanie nawierzchni asfaltowej jezd-
ni – 4694 m kw. nawierzchni z kostki beto-
nowej – 690 m kw. oraz nawierzchni z kost-
ki betonowej – 1531 m kw. Planowany czas 
realizacji robót to lata 2010–2011.

• Przebudowa ul. Zmuliska – planowa-
na kwota – 130 tys. zł. Jest to kontynuacja 
robót rozpoczętych w roku 2009. Zadanie 
obejmuje przebudowę drogi o długości 570 
m, wykonanie kanalizacji deszczowej o łącz-
nej długości 130 m, ustawienie jednostron-
nego krawężnika i wykonanie nawierzchni 
asfaltowej jezdni – 3020 m kw. oraz chodni-
ków z kostki betonowej o powierzchni 1296 
m kw. Roboty zakończone zostaną w bieżą-
cym roku.

• Budowa parkingu przy ul. Warszaw-
skiej – kwota zaplanowana w budżecie 
miasta – 100 tys. zł. Zadanie obejmuje bu-
dowę parkingu o powierzchni około 4400 
m kw. dla 220 samochodów osobowych, 
a także ułożenie chodników z kostki o po-
wierzchni około 300 m kw., wykonanie ka-
nalizacji deszczowej o łącznej długości 186 
m i oświetlenia (3 słupy). Realizacja tej in-
westycji przewidziana jest na lata 2010–
2012.

• Przebudowa chodnika przy ul. Klasz-
tornej – planowana kwota – 40 tys. zł. Za-
danie obejmuje budowę chodnika o długo-
ści około 190 metrów i powierzchni 285 me-
trów kwadratowych. Inwestycja zakończona 
zostanie w bieżącym roku.

• Przebudowa ulicy Franciszkańskiej 
– kwota zaplanowana – 80 tys. zł. W tym 
roku nastąpi rozpoczęcie budowy kanaliza-
cji deszczowej, zadanie poprzedzające prze-
budowę tej ulicy. Prace kontynuowane będą 
zgodnie z harmonogramem. 

• Budowa chodnika przy ulicy Matejki – 
planowana kwota – 65 tys. zł. Przewidziane 
jest wykonanie chodnika z kostki betonowej 
o powierzchni 450 m kw. na odcinku od bu-
dynku przy ulicy Mickiewicza 94 do budyn-
ku przy ulicy Wyspiańskiego 16.

• Budowa chodnika przy ulicy Reymon-
ta – przewidziana kwota – 10 tys. zł. Cały za-
kres robót obejmuje budowę jednostron-
nego chodnika z kostki betonowej od ulicy 
Sportowej do ulicy Klonowej o powierzch-
ni 750 m kw.

O budżecie Leżajska
oraz inwestycjach w mieście
zaplanowanych na rok 2010
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  wywiad miesiąca
Rozmowa 
z Tadeuszem Trębaczem
Burmistrzem Miasta Leżajska

• Panie Burmistrzu, czy to prawda, 
że 31 grudnia 2009 roku był dla Pana naj-
szczęśliwszym dniem na urzędzie?

• Dla mnie też, ale to przede wszyst-
kim szczęśliwy dzień dla Leżajska. Kto wie, 
czy nie najlepszy w powojennej jego hi-
storii.

• Cóż takiego wydarzyło się w tym 
ostatnim dniu starego roku?

• Tego dnia z rąk posła Zbigniewa Rynasie-
wicza otrzymałem dokument „na wagę złota”. 
Mam go przed sobą. Jest to decyzja nr 34/09 
Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 grud-
nia 2009 roku, w której czytamy: „zatwier-
dzam projekt budowlany i udzielam pozwo-
lenia na budowę na pierwszy etap obwodnicy 
miasta Leżajska o długości 4099 m.” Dokument 
zawiera dwadzieścia stron ze szczegółowym 
uzasadnieniem dotyczącym tej inwestycji. 
I, co bardzo ważne, jest w tym dokumencie 
także takie zdanie: „niniejszej decyzji nadaję 
rygor natychmiastowej wykonalności”.

• Co to oznacza?
• Że „klamka zapadła”. Zakończone zo-

stały wszelkie procedury przygotowawcze 
i wchodzimy w etap realizacji. Nadanie de-
cyzji rygoru natychmiastowej wykonalno-
ści umożliwi szybkie przystąpienie do reali-
zacji inwestycji.

• Mówi Pan „my”, a przecież nie jest to in-
westycja miejska.

• Absolutnie nie, ale utożsamiamy się 
z nią. Zabiegaliśmy o nią z burmistrzem 
Piotrem Urbanem od naszej pierwszej ka-
dencji czyli od 1994 roku. Nasze starania – 
przy wielkim wsparciu posła Ziemi Leżajskiej 
i jednocześnie przewodniczącego sejmowej 
komisji infrastruktury Zbigniewa Rynasiewi-
cza, któremu jesteśmy mocni zobowiązani 
– doczekały się zamierzonego zakończenia. 
Obwodnica miasta Leżajska wchodzi w fazę 
realizacji! A poza tym nasze kontakty w tej 
sprawie z inwestorem (i nie tylko) były tak 
częste, że... to się czuje tak, jakbyśmy razem 
zmieniali świat na lepszy. 

Wspomnę, iż wielokrotnie wraz z posłem 
Rynasiewiczem składaliśmy wizyty ministro-
wi infrastruktury, by rozmawiać o budowie 
obwodnicy Leżajska. W ubiegłym roku go-
ściliśmy w naszym mieście ministra infra-
struktury Cezarego Grabarczyka, wcześniej 
– dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad Lecha Witeckiego oraz kil-
ka razy dyrektora GDDKiA Oddział Rzeszów 
Wiesława Kaczora.

• Inwestorem jest Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad.

• Oczywiście, że tak. I jest to inwestycja 
w pełni finansowana przez Skarb Państwa 
z puli ministra infrastruktury. Wstępnie sza-
cowany koszt budowy pierwszego i drugie-
go etapu obwodnicy wynosi 150 milionów 
złotych, ale prawdopodobnie będzie jed-
nak wyższy. Jeżeli odniesiemy do niego te-
goroczny nasz budżet, będzie to więcej niż 
5 budżetów Leżajska!

• Obwodnica miasta sfinansowana zo-
stanie za bardzo duże, nie nasze, pienią-
dze. Ale do tej obwodnicy trzeba będzie 
jakoś dojechać. Na łącznik do niej od sty-
ku ulic Jagiełły i Skłodowskiej (za Lidlem) 
w kierunku cmentarza giedlarowskiego 
trzeba będzie wysupłać pieniądze z kasy 
miejskiej. 

• Przewidzieliśmy w budżecie pieniądze 
na ten cel. Ponadto pragnę przypomnieć, 
że – mając na uwadze, iż w przyszłości bę-
dziemy budowali obwodnicę – 21 wrze-
śnia 2004 roku (w poprzedniej naszej ka-
dencji) podpisaliśmy trójstronne porozu-
mienie o wspólnym finansowaniu łączni-
ka do obwodnicy Leżajska. Stronami były: 
Gmina Miasto Leżajsk, Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad oraz Marszałek 
Województwa Podkarpackiego. Oznacza 
to, że ów łącznik od miasta do obwodnicy 
będzie tylko częściowo finansowany z kasy 
miejskiej. 

• Kiedy w miejscach wyznaczonych pod 
obwodnicę pojawią się koparki, spycha-
cze, wielkie maszyny?

• Mam nadzieję, że dość szybko, zwłasz-
cza, gdy weźmie się pod uwagę klauzulę 
wojewody o „natychmiastowej wykonalno-
ści”. Kolejność działań jest prosta: Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogła-
sza przetarg na wykonanie inwestycji, wy-
łania inwestora, podpisuje umowę i na plac 
budowy wjeżdża budowlany sprzęt.

• Którędy przebiegać będzie trasa łącz-
nika do obwodnicy?

• W mieście zacznie się od zbiegu ulic: Ja-
giełły i Skłodowskiej w kierunku zachodnim 

(to odcinek około 700 metrów, teraz jest tam 
droga polna). Ten teren jest w stu procen-
tach własnością miasta. Od pięciu lat kupo-
waliśmy – a w większości wymienialiśmy – 
działki na łącznik do pierwszego etapu ob-
wodnicy. Bo obowiązkiem miasta jest za-
pewnienie i wykonanie łącznika do obwod-
nicy. Ten podstawowy warunek miasto speł-
niło.

Obwodnica zacznie się od przedłużenia 
łącznika w kierunku południowo-wschod-
nim (teraz są tam dwie duże tablice), drogę 
Leżajsk–Łańcut połączy wiaduktem z rozjaz-
dami, a następnie włączy się w drogę krajo-
wą nr 77 w kierunku Jarosławia przed lasem 
wierzawickim.

• Jak będzie wyglądała?
• Zostanie zbudowana według nowo-

czesnych standardów. Nad drogą prowa-
dzącą w kierunku Łańcuta będzie wiadukt 
z rozjazdami. W sumie będą cztery pasma – 
dwa w jedną i dwa w drugą stronę. Wzdłuż 
niewiele ponad czterokilometrowego od-
cinka pierwszego etapu obwodnicy zosta-
ną ustawione w czterech miejscach ekrany 
o długości 919 metrów bieżących, w tym 
50 metrów bieżących ekranów przeszklo-
nych z umieszczonymi sylwetkami pta-
ków drapieżnych, które mają odstraszać 
inne ptaki, by nie ginęły uderzając w locie 
w ekran.

• Po pierwszym etapie powinien nastą-
pić drugi. 

•  I tak będzie. Projekt drugiego etapu 
obwodnicy wykonuje już krakowskie biu-
ro projektowe „Klotoida” (to samo, które 
opracowało projekt pierwszego etapu ob-

Obwodnicę czas 
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wodnicy oraz dokumentacje na ronda miej-
skie). Wybrała je GDDKiA. Termin zakończe-
nia prac projektowych łącznie z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę ustalony jest na 31 
sierpnia 2010 roku.

• A zatem jeszcze w tym roku GDDKiA 
będzie mogła ogłosić przetarg na wyko-
nawcę.

• Praktycznie tak.
• Którędy przebiegał będzie ten drugi 

odcinek obwodnicy? Na pewno widział 
Pan projekt.

• Rozpocznie się on około 150 metrów 
przed przejazdem kolejowym w kierunku 
Nowej Sarzyny. Potem przejdzie w ślimak 
z rozjazdami za szpitalem i wyjdzie przed za-
lewem Floryda. W projekcie wygląda to prze-
pięknie – duży wjazd ślimakiem ze zjazdami, 
ekranami, robi wrażenie. Nadaje charakter 
dużego miasta, dużej aglomeracji. 

• Jakie korzyści da mieszkańcom Leżaj-
ska ta wielka inwestycja?

• Bardzo wiele. W skrócie mniej spalin 
i mniej huku. Proszę sobie wyobrazić ze oko-
ło 80 procent transportu ciężkiego zostanie 
wyprowadzone z ulicy Mickiewicza. Miasto 

stanie się wręcz „sanatoryjne”. Ale też będą 
inne dobrodziejstwa – krótszy przejazd przez 
miasto, mniejsze koszty społeczne użytko-
wania i eksploatacji dróg, przeniesienie ru-
chu tranzytowego z centrum miasta na ob-
wodnicę, a tym samym odciążenie istniejące-
go układu komunikacyjnego i zmniejszenie 
dużego natężenia ruchu na istniejącej sieci 
ulic miejskich, zmniejszenie zanieczyszcze-
nia powietrza, poprawę bezpieczeństwa ru-
chu. Oddzielony zostanie ruch tranzytowy 
od ruchu lokalnego i pieszego.

A korzyści dodatkowe? To inwestycja, któ-
ra będzie trwała cztery lata. Kilkaset osób 
znajdzie dzięki niej zatrudnienie. Uaktywni 
tereny przyległe – powstaną motele, hote-
le, mała gastronomia, stacje paliw, wyzwoli 
nowe tereny pod budownictwo.

• Jakie są terminy wykonania poszcze-
gólnych etapów obwodnicy Leżajska?

• Budowa pierwszego etapu przewidziana 
jest na lata 2010–2011, a drugiego – na ko-
lejne dwa lata. Czyli po zakończeniu budo-
wy pierwszego etapu, rozpocznie się etap 
drugi. O tyle jest to dobry układ, że nie ma 
żadnych wyburzeń. Tak jest dokumentacyj-
nie poprowadzona trasa obwodnicy – oby-
dwu etapów – że przebiega wzdłuż linii ga-
zociągu wysokiego ciśnienia.

• Cały czas mówimy o dwóch etapach, 
a w pierwszej wersji – co widać zresztą 
na mapie – planowany był również trze-
ci...

• Trzeci etap dotyczy gminy Leżajsk, 
nie miasta Leżajsk. Ja się wypowiadam za ak-
tywną działalność od początku mojej kaden-
cji. Nie wypada nam wkraczać w kompeten-

cje wójta. O ile wiem, temat trzeciego etapu 
nie jest już brany pod uwagę w GDDKiA. 

• Poza tym, co tracą Wierzawice, ile 
mógłby zyskać powiat?

• Ten trzeci etap kosztowałby około 100 
milionów złotych. Ze Skarbu Państwa!

•  „Ktoś przespał” ten temat. Szko-
da, bo w aurze przygotowań do Euro 
2012 klimat jest wyjątkowo sprzyjający. 
A po 2012 roku może różnie być. Szko-
da, bo przez centrum Wierzawic przesta-
łyby się toczyć setki wszelkiego rodzaju 
pojazdów, nie tylko tirów. Mogłoby być 
ciszej, czyściej i przede wszystkim bez-
pieczniej!

• Na pewno tak. 
• W związku z budową drugiego eta-

pu obwodnicy ma być zlikwidowany do-
tychczas funkcjonujący przejazd kolejo-
wy z Przychojca do Leżajska. Dla miesz-
kańców Przychojca droga do Leżajska się 
wydłuży. Czy nic nie można było zdziałać, 
by jednak mieszkańcy Przychojca mogli 
w przyszłości jeździć dotychczasową czy-
li krótszą drogą? 

• Jest to droga powiatowa. My – jako mia-
sto – nie jesteśmy władni cokolwiek w tej 
sprawie czynić. Jest to sprawa w zasięgu 
kompetencji powiatu.

• Kilka lat temu w staraniach o budowę 
obwodnicy swych miast na tym samym 
poziomie znalazły się między innymi Le-
żajsk, Nisko i Sokołów Małopolski. Ob-
wodnice Stalowej Woli i Niska są wpisa-
ne w planach budowy obwodnic w kraju 
jako rezerwa na lata 2012–2015. Po oko-
licy Sokołowa Młp. krążą geodeci, mie-
rzą, więc o projekcie obwodnicy jeszcze 
nie ma mowy. A Leżajsk...

• Bardzo usilnie staraliśmy się o to, by re-
alizacja obwodnicy, dzięki której nasze mia-
sto będzie mogło zaczerpnąć trochę świe-
żego powietrza, mogła dojść do skutku. 
Cieszę się, że do tego doszło. Zabiegaliśmy 
o to z burmistrzem Urbanem w ciągu kolej-
nych kadencji. Ale nigdy w naszych dąże-
niach nie byliśmy osamotnieni. Pomagali 
nam parlamentarzyści, o których już wspo-
minałem. Wielki ciężar nieśli też na swych 
barkach pracownicy właściwych referatów 
Urzędu Miejskiego: Leszek Gdula, Karol Wię-
cław i Teresa Ziobro. Sprzyjały naszym po-
czynaniom też służby powiatu leżajskiego, 
w tym panie Barbara Ciuńczyk i Maria Ha-
nus.

• Czeka nas – miasto Leżajsk – rok bo-
gaty w inwestycje drogowe. 

• Bez wątpienia. Powiedziałbym, że bę-
dzie to rok wyjątkowy. Do tej pory wydat-
ki inwestycyjne wynosiły rokrocznie rzę-
du 2,5 mln złotych. W bieżącym roku bę-
dzie to kwota czterokrotnie wyższa. Poza 
inwestycjami drogowymi planujemy też 
remont i modernizację Miejskiego Domu 
Kultury.

• Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka

zacząć!

Najlepszy, 
kompetentny!

Dziennik „Gazeta Prawna” od kilku lat pro-
wadzi rankingi Urzędów Skarbowych w kra-
ju. Inicjatywie od sześciu lat patronuje Mini-
sterstwo Finansów.

Miniony rok dla Urzędu Skarbowego w Le-
żajsku zakończył się wielkim sukcesem. W VI 
rankingu znalazł się on w gronie siedmiu 
urzędów, które zajęły równorzędne I miej-
sce w skali całego kraju w kategorii „Naj-
skuteczniejszy Urząd Skarbowy”. 

Wiesław Cisek, naczelnik Urzędu Skar-
bowego w Leżajsku odebrał 7 grudnia ub. r. 
nagrodę – dyplom za zajęcie prestiżowego 
miejsca. Nagrodę wręczyli wiceminister fi-
nansów Andrzej Parafianowicz oraz redak-
tor naczelny DGP Michał Kobosko.

W  konkursie  były  brane  pod  uwagę 
wszystkie decyzje, wydane przez Urząd 
Skarbowy w 2009 roku. – Skuteczność była 
rozumiana jako bezbłędne orzekanie w spra-
wach podatkowych – powiedział Wiesław 
Cisek. Urząd Skarbowy w Leżajsku uzyskał 
maksymalną sumę punktów to jest 450.

Wynik tego konkursu nie pozostawia wąt-
pliwości. Urząd Skarbowy w Leżajsku, choć 
ściąga podatkowe należności, stara się życz-
liwie traktować swych podatników.

(ciw)

Ogłoszenie
Najmniejsza 

kuchnia świata
Urządzenie TERMOMIX TM 31 ze 

względu na swoje zalety, nazwane jest 
najmniejszą kuchnią świata.

Zachwyca funkcjonalnością i prosto-
tą użycia: gotuje, miksuje, pasteryzuje, 
miele wyrabia ciasta, gotuje na parze 
itp. Czynności wykonuje szybciej niż 
inne urządzenia. Oszczędzając czas, 
pozwala uzyskać zdrowe i pełnowarto-
ściowe posiłki.

Więcej informacji można uzyskać
u PREZENTERA firmy

– tel. 698 887 466.
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Minister infrastruktury 
Cezary Grabarczyk w Leżajsku

Trasa obwodnicy
W niedzielę, 7 lutego br. na zaproszenie posła Ziemi Leżaj-

skiej, przewodniczącego sejmowej komisji infrastruktury Zbi-
gniewa Rynasiewicza złożył wizytę w Leżajsku minister infra-
struktury Cezary Grabarczyk. Towarzyszyli mu również poseł 
Jan Tomaka oraz przedstawiciele spółek kolejowych – prezes 
Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA Andrzej Wach i prezes 
Zarządu Przewozów Regionalnych Tomasz Moraczewski. 

W sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej minister Cezary 
Grabarczyk spotkał się z przedstawicielami samorządów lokalnych 
województwa podkarpackiego szczególnie zainteresowanych roz-
wojem infrastruktury drogowej.

Głównym tematem spotkania była obwodnica miasta Leżajska 
i multimedialna prezentacja przebiegu jej trasy, której dokonał za-
stępca burmistrza Leżajska Piotr Urban. Większość z zebranych 
po raz pierwszy zapoznała się z wizją nowoczesnych rozwiązań ko-
munikacyjnych zaproponowanych przez projektantów obwodnicy 
– będą dwupoziomowe bezkolizyjne skrzyżowania dróg, kilkuprzę-
słowe wiadukty, ronda typowe i turbinowe, drogi serwisowe, ekrany 
akustyczne oraz cała towarzysząca takiej inwestycji infrastruktura.

Piotr Urban opisał dokładnie przebieg pierwszego etapu obwod-
nicy, na którego budowę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad ma już pozwolenie, oraz etapu drugiego, będącego w koń-
cowej fazie projektowej – ostateczne szczegóły (wraz z pozwole-
niem na budowę II etapu) będą znane w ostatnim dniu sierpnia bie-
żącego roku.

Starania o powstanie obwodnicy Leżajska rozpoczęli burmistrz 
Tadeusz Trębacz i jego zastępca Piotr Urban w 1994 roku. Rok póź-
niej opracowane zostało studium przedprojektowe. Trasy obwodnicy 

były wielokrotnie wyznaczane i zmieniane. – 
W sumie powstało jedenaście wersji – dziesięć 
po stronie zachodniej miasta i jedna po stro-
nie wschodniej – powiedział P. Urban. – Z tej 
ostatniej szybko się wycofano, ponieważ znaj-
dowała się na terenie zalewowym. Ostatecznie 
– w wyniku prowadzonych rozmów, negocjacji, 
przy uwzględnieniu konfiguracji terenu, zago-
spodarowania, ustalenia naturalnych siedlisk 
zwierząt, doszliśmy do ostatecznej wersji. 

Ta ostateczna wersja składa się z dwóch 
etapów o łącznej długości ok. 7,7 km. Budo-
wa pierwszego etapu o szacunkowym kosz-
cie 72 mln złotych przewidziana jest na lata 
2010–2012,  a  budowa  drugiego  etapu 
o przybliżonym koszcie 100 mln złotych – 
na lata 2012–2013. Inwestorem tego wiel-
kiego przedsięwzięcia jest Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad.

Pierwszy odcinek obwodnicy będzie za-
czynał się po stronie południowej miasta 
Leżajska na skraju lasu wierzawickiego, po-
biegnie na zachód w kierunku skrzyżowania 
drogi wojewódzkiej nr 877 Leżajsk–Łańcut 
i drogi do Grodziska (tu powstanie skrzyżo-
wanie bezkolizyjne), dalej biec będzie w kie-
runku wieży telekomunikacyjnej do prze-
dłużenia ulicy Wł. Jagiełły i M. Curie-Skło-
dowskiej – łączna długość – 4,1 km.

Drugi etap obwodnicy zacznie się od za-
kończenia I etapu i pobiegnie w kierunku 
północnym, mijając po stronie zachodniej 
miasto i osiedla leśników oraz służby zdro-
wia, skrzyżuje się wiaduktem z torami PKP 
i połączy z drogą krajową nr 77. Cały węzeł 
drogowy łącznie z wiaduktem nad torami 
nazwany został węzłem „Las Klasztorny”.

„Węzeł Giedlarowa”. Skrzyżowanie obwodnicy miasta Leżajska z drogą 
wojewódzką nr 877 w miejscowości Giedlarowa. 

Skrzyżowanie obwodnicy miasta Leżajska z dro-
gą wojewódzką nr 875 – ulicą Tomasza Michałka 
– rondo turbinowe. 

Obwodnica miasta Leżajska – węzeł drogowy 
„Las Klasztorny” w ciągu drogi krajowej nr 77.

Od lewej: starosta leżajski Robert Żołynia, poseł Jan Tomaka, poseł Zbigniew Rynasiewicz, minister 
infrastruktury Cezary Grabarczyk, prezes PKP SA Andrzej Wach, prezes Przewozów Regionalnych 
Tomasz Moraczewski. 
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Korzystając z pobytu w Leżajsku
ministra infrastruktury 
CEZAREGO GRABARCZyKA
„BM” poprosił o chwilę rozmowy

O ten jeden sztych
• Kto odkrył przed Panem nasze mia-

sto? Czy poseł Rynasiewicz?
• Można tak powiedzieć, ponieważ pierw-

szy raz byłem tu 1 czerwca ubiegłego roku 
i przyjechałem w towarzystwie posła tej zie-
mi Zbigniewa Rynasiewicza. 

• Słowo, które niewątpliwie was łączy – 
parlamentarzystę i przedstawiciela rządu 
– brzmi: „infrastruktura”.

• To prawda, ponieważ na co dzień zaj-
mujemy się szeroko rozumianą problema-
tyką rozwoju infrastruktury w naszym kra-
ju. Pracujemy nad projektami uchwał, któ-
re powstają w moim resorcie. I które póź-
niej w trafiają do Sejmu. Chciałbym dodać, 
że Zbigniew Rynasiewicz jest nie tylko do-
brym przewodniczącym sejmowej Komi-
sji Infrastruktury. Jest też patriotą lokal-
nym; Ziemia Leżajska, ta mała ojczyzna, 
jest dla niego jedną z ważniejszych warto-
ści. Jest to doskonale widoczne.

• Co jako zrobiliście, by przyspieszyć 
procesy inwestycyjne w zakresie budo-
wy dróg. Który z „waszych” aktów praw-
nych związanych z rozwojem infrastruk-
tury drogowej w kraju miał najistotniej-
sze znaczenie?

• Zaproponowaliśmy, aby wzmocnić Kra-
jowy Fundusz Drogowy. Przygotowaliśmy 
ustawę, która bardzo szybko została prze-
analizowana przez Komisję Infrastruktury, 
równie szybko trafiła do Sejmu i weszła w ży-
cie. Dzięki niej mogliśmy ściągnąć do Fun-
duszu kilkanaście miliardów złotych! Konse-

kwencją było podpisanie umów na wybu-
dowanie ponad 1220 kilometrów autostrad, 
dróg ekspresowych i obwodnic. Zagwaran-
towaliśmy nowy system, który pozwolił 
na utrzymanie tempa budowy dróg w cza-
sie kryzysu. W tym roku rozpoczniemy bu-
dowę autostrad na długości około 800 km. 
Chcemy, żeby na 2012 rok podstawowa sieć 
autostrad była gotowa. Wierzę, że także A-4 
doprowadzimy do granicy z Ukrainą.

• Jakie są priorytety, wszyscy wiemy – au-
tostrady, drogi ekspresowe. Czy jest wśród 
nich miejsce na obwodnicę Leżajska?

• Ja mówię, że projekty ministra infra-
struktury są bogatsze, bo uwzględniają tak-
że obwodnice miast. Również obwodnicę 
miasta Leżajska.

• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad pod koniec grudnia ubiegłe-
go roku otrzymała pozwolenie na budo-
wę pierwszego etapu obwodnicy Leżaj-
ska.

• Więc klamka zapadła! Aktualnie finali-
zujemy uzgodnienia inwestycyjne z mini-
strem finansów. Obiecuję, że dołożę wszel-
kich starań, by GDDKiA otrzymała pieniądze 
potrzebne na budowę obwodnicy Leżajska. 
Wtedy, po wyłonieniu w procedurze prze-
targowej wykonawcy, latem tego roku bę-
dzie mogła ruszyć budowa.

• Czy w tym wielkim dniu dla Leżajska 
stanie Pan razem z burmistrzem naszego 
miasta pośród ciężkiego sprzętu budow-
lanego i wykonacie ten pierwszy, histo-
ryczny sztych?

• Myślę, że do tej łopaty będzie nas trójka: 
burmistrz, poseł i ja.

• Dziękuję za rozmowę i życzę wszyst-
kim patriotom naszej małej ojczyzny, 
by te myśli stały się rzeczywistością. 

Rozmawiała 
Barbara Woś-Lisiecka

Zastępca burmistrza Leżajska Piotr Urban (z prawej) dokonuje prezentacji multimedialnej prze-
biegu obwodnicy miasta Leżajska. Na pierwszym planie z lewej: burmistrz Tadeusz Trębacz i dy-
rektor rzeszowskiego oddziału GDDKiA Wiesław Kaczor. 

Z miasta do obwodnicy prowadził będzie 
łącznik od przedłużenia ulic M. Curie-Skło-
dowskiej i Władysława Jagiełły. Inwestorem 
tego odcinka o długości około 700 metrów 
jest miasto. Podobnie jak GDDKiA miasto ma 
pozwolenie na budowę tego łącznika do ob-
wodnicy. Miasto czeka na sygnał z GDDKiA – 
w momencie, gdy Generalna Dyrekcja ogło-
si przetarg na budowę I etapu obwodnicy, 
miasto ogłosi przetarg na wyłonienie wyko-
nawcy łącznika do obwodnicy.

Na niedzielne spotkanie zaproszony został 
również dyrektor rzeszowskiego oddziału 
Generalnej dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad Wiesław Kaczor. Powiedział: – Dzi-
siaj możemy powiedzieć, że obwodnica Leżaj-
ska jest gotowa do realizacji. 28 grudnia ub. 
roku Wojewoda Podkarpacki wydał pozwole-
nie na budowę jej pierwszego etapu. To pozwo-
lenie ma rygor natychmiastowej wykonalności. 
Oznacza to, że z punktu widzenia prawa mo-
żemy przystąpić do realizacji natychmiast. Po-
trzebne są tylko pieniądze. Wystąpiliśmy o środ-
ki finansowe i oczekujemy odpowiedzi.

Zabierając głos podczas spotkania mini-
ster infrastruktury Cezary Grabarczyk za-
pewnił, że koniec lutego tego roku przynie-
sie konkretne rozwiązania. Rząd przygoto-
wuje plan finansowy, który wkrótce pozna-
my. Jest przekonany, że znajdzie się w nim 
także obwodnica Leżajska. – Gdy byłem 
tu wiosną ubiegłego roku, rozmawiałem z pa-
nem burmistrzem także o projekcie budowy 
obwodnicy, który tu przed chwilą został przed-
stawiony. Był to wtedy etap, kiedy zastanawia-
liśmy się, czy ta ważna decyzja – pozwolenie 
na budowę, które pozwoli uruchomić inwesty-
cję – będzie wydane przed końcem roku. I sta-
ło się! Decyzja jest, to znaczy, że teraz reszta 
należy do rządu. Mam nadzieję, że ta wielka 
inwestycja Leżajska rozpocznie się tego roku.

Następnie minister Grabarczyk omówił 
aktualną sytuację w zakresie budowy dróg 
i autostrad w kraju, naświetlając pozyty-
wy i negatywy tego procesu. Powiedział, 
że do przyspieszenia tempa inwestycji dro-
gowych przyczyniły się przeprowadzo-
ne nowelizacje ustaw. Przyjęte przez par-
lament zmiany prawne otworzyły dostęp 
do kilkudziesięciu miliardów EURO środ-
ków unijnych, które pozwalają z takim roz-
machem poszerzyć front drogowych inwe-
stycji. Drogowe i autostradowe przyspie-
szenie jest ważnym impulsem antykryzyso-
wym. Inwestycje oddziałują na branżę bu-
dowlaną, jej dostawców i kooperantów, sty-
mulują rynek pracy, a po zakończeniu przy-
spieszają obrót towarów i zmniejszają kosz-
ty funkcjonowania przedsiębiorstw. 

– Oczywiście priorytety wszyscy znamy – 
powiedział minister Grabarczyk. – Wśród 
priorytetów są autostrady, między innymi pod-
karpacka A-4, i drogi ekspresowe, które przy-
noszą refundacje. Ale ja do tych priorytetów 
dokładam także obwodnice, bo to są te drogi, 
które zwiększają bezpieczeństwo w miastach, 
stwarzają zwiększenie możliwości rozwoju go-
spodarczego społeczności lokalnych, są wy-
bawieniem dla większości mieszkańców. Dla-
tego też deklaruję, że do końca lutego podej-
miemy decyzję co do sposobu finansowania 
obwodnicy miasta Leżajska. I zrobię wszyst-
ko, aby środki na tę inwestycję zostały zagwa-
rantowane. Wówczas zgodnie z oczekiwania-
mi latem rozpoczniemy budowę.

Minister Grabarczyk podkreślił też nie-
zwykle ważną, kluczową wręcz rolę posła 

Zbigniewa Rynasiewicza w doprowadzeniu 
do zrealizowania tego zamierzenia drogo-
wego. Określił go jako człowieka o wyjąt-
kowej wiedzy, roztropności i umiejętności 
budowania kompromisów, które w polity-
ce są rzeczą bezcenną.

Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz po-
wiedział: – A ja, panie ministrze, mam nadzie-
ję, że pierwszą łopatę wkopiemy razem tego 

lata. I miło nam będzie znów gościć pana mi-
nistra w naszym mieście.

10 lutego br. po zakończeniu sesji RM 
w Leżajsku zastępca burmistrza Piotr Urban 
przebieg trasy obwodnicy zaprezentował 
radnym oraz przedstawicielom zakładów 
produkcyjnych i instytucji w mieście.

Tekst i zdjęcia
Barbara Woś-Lisiecka
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  krok do przodu
Rozmowa
ze Stanisławem Augustynem 
prezesem Zarządu ZPOW 
„Hortino”sp. z o. o. w Leżajsku

• Jest Pan prezesem Zarządu „Hortino” 
od września ubiegłego roku, mniej więcej 
od momentu, kiedy przewodniczący Rady 
Nadzorczej Józef Sztorc stał się głównym 
udziałowcem firmy. Czy było to pierwsze 
Pana spotkanie z zakładem?

• Nie, oczywiście, że nie. Od kwietnia 2009 
roku byłem członkiem Zarządu. W połowie 
poprzedniego roku zostałem w „Hortino” 
dyrektorem ds. obrotu towarowego, praco-
wałem tu przez cztery miesiące. Wróciłem 
do „Hortino” w kwietniu ubiegłego roku. 
A we wrześniu zostałem prezesem Zarządu.

• Gdzie Pan pracował wcześniej?
• W Nakle koło Bydgoszczy przez sie-

dem lat, wcześniej w Zakładach Azotowych 
w Tarnowie, gdzie mieszkam i skąd pocho-
dzę, a jeszcze wcześniej w tarnowskim obec-
nym Fritarze, czyli naszej konkurencji. 

• W sierpniu minionego roku przewod-
niczący Rady Nadzorczej Józef Sztorc mó-
wił, że „Hortino” znajduje się w najlep-
szej sytuacji finansowej w swojej historii 
. Czy ta dobra passa trwa nadal?

• Historia „Hortino” jako spółki nieza-
leżnej od „Horteksu” trwa dziesięć lat. Fak-
tycznie rok 2009 był najlepszy w historii tej 
spółki, jeśli chodzi o zysk wypracowany. 
Strata z roku 2008 została w pełni odrobio-
na i to z nawiązką! Wtedy ta strata wynosiła 
kilkanaście milionów złotych.

• Wtedy prezesem Zarządu przez rów-
ny rok od września 2008 do września 
2009 był Daniel Zając. 

• Tak. 
• Co sukces tego roku oznacza dla „Hor-

tino”?
• Uzyskanie zysku większego jak strata 

z 2008 roku pozwoliło odzyskać zaufanie 
banków, co oczywiście jest bardzo ważne, 
kiedy korzysta się z kredytów. Ta sytuacja 
stwarza warunki, kiedy możemy znów in-
westować, a udziałowcy nie są zaniepoko-
jeni kondycją firmy i chcą, aby zyski zostały 
skierowane na jej rozwój.

• Skąd się wzięło to załamanie w 2008 
roku? Czy przyczynił się do tego niespo-
dziewany, wielki mróz, który wiosną 2007 
roku ściął sady akurat wtedy, gdy kwitły 
jabłonie?

• Faktycznie w roku 2007 jabłek na rynku 
było mało i bardzo wzrosła ich cena. W pew-
nym okresie podskoczyła do 1,20 zł za ki-
logram jabłka przemysłowego potrzebne-
go do wytworzenia koncentratu. Skupiono 
wtedy 5 tysięcy ton jabłek w wysokiej cenie, 
ale koncentratu od razu nie sprzedano. Po-
tem ceny koncentratu zaczęły spadać, a trze-
ba się go było pozbyć. Musieliśmy go sprze-
dać na stracie, żeby opróżnić zbiorniki i pro-
dukować nadal. Wtedy, w roku 2008 cena 
jabłka przemysłowego oscylowała w grani-
cach 20–25 groszy za kilogram! 

• Kondycja takiego zakładu zależy 
w pewnym sensie od pogody?

• To nie jest do końca tak. Oczywiście bar-
dzo duży wpływ na funkcjonowanie takie-
go zakładu jak nasz ma aura. Bo ten zakład 

musi przetwarzać dużo surowców, żeby roz-
łożyć koszty stałe. To jest największa chłod-
nia składowa w Polsce. Więc ponosi też naj-
większe koszty składowania. Żeby koszty się 
rozłożyły i można było wykazać zysk, musi-
my przerabiać bardzo dużo owoców i wa-
rzyw, koncentratów. Takie kryzysy pogodo-
we odbijają się na kondycji zakładów prze-
twórstwa owoców i warzyw. 

• Jakie zadania ma do spełnienia „Hor-
tino”?

• Musi skupić tyle, ile jest to możliwe, 
przetworzyć towar na mrożonki, następnie 
sprzedać i doprowadzić do sytuacji, kiedy 
na następny sezon magazyny będą opróż-
nione. Chodzi o zintensyfikowanie rolnic-
twa w tym regionie. Więc musimy prowa-
dzić cały czas systematyczną sprzedaż, na-
wet wtedy, kiedy nie przynosi ona wyraź-
nych zysków. 

• Jaką strategię w związku z kaprysami 
aury przyjęło „Hortino”?

jesteśmy stałym partnerem w konkursach, 
po nagrody i puchary Stowarzyszenia Eks-
porterów Polskich. W 2009 roku, tradycyj-
nie, otrzymaliśmy tytuł Wybitnego Ekspor-
tera Roku. Bo „Hortino” wysyła na eksport 60 
procent swojej produkcji.

• Wiodące produkty?
• Na pewno warzywa na patelnię, sied-

mioskładnikowa warzywna mieszanka, 
wszystkie nasze zupy. Do tego dochodzą 
nasze dania gotowe, jak tortelini z sosem 
i warzywami.

• Pół roku temu była mowa o moderni-
zacji zakładu. Co zrobiono?

• W 2008 roku zakład złożył wniosek 
o skorzystanie z unijnych funduszy w Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
We wrześniu 2009 roku został on przyjęty 
i podpisaliśmy stosowną umowę. Otrzyma-

Hortino ma się dobrze
• Zakład próbuje kupować surowce w róż-

nych regionach. Od Zamościa, Lubelszczy-
zny, po Strzyżów, okolice Bieszczadów i San-
domierza. Staramy się działać na dużym te-
renie, co częściowo dywersyfikuje tę poli-
tykę zakupową, bo jeśli się coś w jednym 
rejonie nie urodzi, to może w drugim wła-
śnie obrodzi. W roku 2009 mieliśmy taki 
przykład, kiedy po wysiewie fasoli przyszły 
deszcze i producenci fasoli musieli dodat-
kowe areały dosiewać. Nawet po 100 hek-
tarów. To spowodowało perturbacje w za-
kładzie, bo nastąpiły przesunięcia terminu 
zbioru i skupu. I trzeba było sobie z tym po-
radzić. A i tak skupiliśmy więcej surowca niż 
planowaliśmy.

•   Asortyment waszych produktów 
jest bardzo bogaty. Jak promujecie swo-
je produkty?

• Zakład posiada bardzo szeroką gamę 
asortymentową. Długo nad tym pracowa-
no. Od lodów, które produkujemy, poprzez 
mrożone owoce i koncentraty, nie tylko z ja-
błek, ale też z owoców kolorowych, po pro-
dukcję mrożonych warzyw mono i miesza-
nek aż po produkcję gotowych dań z dodat-
kiem kurczaka. Gama produktów jest bardzo 
duża. Czasem zastanawiamy się, czy na tak 
duży zakład nie jest ona za szeroka. 

• Wiele produktów „Hortino” ukazu-
jących się na rynku pod marką „Poltino” 
jest nagrodzonych.

• Uczestniczymy w różnych konkursach, 
wszędzie jakąś nagrody zdobywamy. Na-
gradzane są głównie nowe produkty. Mamy 
doskonałą  jakość  naszych  produktów, 
co jest wszędzie podkreślane – na konkur-
sach, targach. Mamy taką strategię, że chcąc 
wprowadzić nowy produkt na rynek podda-
jemy go ocenie na takim forum. I zdobywa-
my nagrody. Począwszy od Nowin, gdzie 
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my refundację kosztów w wysokości 25 pro-
cent. W ramach tego programu został zaku-
piony tunel i sortownik. Obecnie finalizuje-
my rozmowy z naszymi dostawcami. Na se-
zon 2010 chcemy zdążyć z uruchomieniem 
linii do przerobu warzyw, unowocześnić li-
nię do przerobu fasoli. W lutym została sfi-
nalizowana kolejna umowa – zakupiliśmy 20 
nowych wózków widłowych. Wszystkie za-
planowane inwestycje są realizowane. Ten 
program opiewa na 6 mln złotych. Do lipca 
tego roku zostanie zamknięty. 

• Co potem?
• W następnej kolejności przystąpimy 

do zinformatyzowania zakładu. Właśnie 
ostatnio odbyliśmy rozmowy z firmą, która 
się podejmie tego zadania. Zaczynamy tak 
dużo sprzedawać w kraju w detalu, że korzy-
stanie z profesjonalnego programu jest nam 
nieodzowne. Wniosek na program informa-
tyzacji tego przedsiębiorstwa mamy złożo-
ny w PROW. Czekamy na decyzję. 

• Dlaczego to informatyzowanie zakła-
du jest takie ważne?

• Między innymi chodzi o identyfikalność 
produktu.

• Na czym to polega?
• Może się zdarzyć, że w jakimś opako-

waniu naszego produktu warzywa przekra-
czają normę pestycydów. Wówczas zakład 
musi wskazać kto był dostawcą tego wa-
rzywa. Stwierdzenie tego wymaga bardzo 
rozbudowanych programów informatycz-
nych. Najpierw musimy określić wszystkie 
parametry w momencie przyjęcia surowca, 
opisać każdą partię przekazywaną do maga-
zynu, potem z półproduktu robimy produkt, 
wyrób finalny. Ale cały czas musi być on pro-
wadzony – od którego dostawcy, czy z któ-
rego punktu skupu pochodzą poszczegól-
ne warzywa wchodzące w skład tego wy-
robu finalnego.

• A jak jest teraz? Jem sałatkę „Hortino” 
przedawkowaną pestycydami?

• Nie, zakład cały czas jest monitorowa-
ny. Posiadamy własne laboratorium i ba-
damy na bieżąco owoce i warzywa prze-
znaczone do produkcji. I to się nie zmieni. 
Ale ten system informatyczny, na który za-
mierzamy wydać 2,5 mln złotych, pozwoli 
na identyfikację każdego produktu i utrzy-
manie wszystkich certyfikatów, jakie uzyska-
liśmy na swoje wyroby.

• Budynek administracyjny i hale pro-
dukcyjne „Hortino” znajdują się obecnie 
na peryferiach Leżajska. Ale pierwszy hi-
storycznie obiekt firmy powstał w mie-
ście i nadal tam, przy ulicy Fabrycznej, 
stoi. Jakie nadzieje wiąże z nim Zarząd 
„Hortino”?

• Uruchomiliśmy „spółkę córkę” w tym sta-
rym zakładzie i chcemy pobudzić go do dzia-
łania. Liczymy na to, że to pozwoli zwiększyć 
nasze moce produkcyjne. Trwają już rozmo-
wy, w marcu, kwietniu będzie tam monto-
wany duży tunel o dość dużej wydajności 
– będzie mógł na godzinę zamrażać oko-
ło 8 ton surowca. Chcemy tam też zamon-
tować linię do przerobu groszku, bo staje 
się on naszym strategicznym produktem, 
z roku na rok zwiększa się skup tego surow-
ca, mamy swój kombajn do profesjonalne-
go zbioru. Reasumując chcemy reaktywo-
wać działalność starego zakładu, związaną 

z poszerzeniem mocy przerobowych „Hor-
tino”.

• „Hortino” jak wszystkie zakłady szu-
ka dróg prowadzących do pomniejszenia 
kosztów, do oszczędności. 

• Cały czas nad tym pracujemy. 
• Czy wprowadzone zostaną kosztem 

zmniejszenia zatrudnienia?
• Zatrudnienia nie da się zmniejszyć przy-

najmniej w działach produkcyjnych, dlatego, 
że prowadziłoby to do pogorszenia jakości 
naszego produktu, na co absolutnie nie mo-
żemy sobie pozwolić, albo do zmniejszenia 
samej produkcji, co też nas nie interesuje. 
Nie zakładamy więc zmniejszenia zatrudnie-
nia. Ale będziemy podejmować inne działa-
nia, na przykład przesuwanie części produk-
cji do spółki córki. W tym zakładzie chcemy 
w tym roku wyprodukować około 4,5 tys. 
ton różnego rodzaju mrożonek.

• Mówimy o szukaniu oszczędności, 
a przecież „Hortino” ma poza światem 
owoców i warzyw ma na co dzień z tak 
prozaicznym – ale wielkiej wagi – zaję-
ciem, jak ogrzewanie zdecydowanie du-
żej części miasta!

• To ogrzewanie nas też bardzo dużo kosz-
tuje. Próbujemy zmniejszyć koszty transpor-
tu węgla, korzystać z transportu samocho-
dowego. Dzięki temu nie płacimy liniom ko-
lejowym za transport. Być może uda nam się 
kiedyś całkiem zrezygnować z linii kolejo-
wej, wtedy nie będziemy musieli utrzymy-
wać bocznicy. To też są bardzo duże koszty. 

• Kotłownia ma już chyba swoje lata...
• Właśnie. Dlatego myślimy o jej odnowie-

niu. Zleciłem Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie opracowanie analizy dotyczą-
cej jej modernizacji. Lada dzień spodziewa-
my się otrzymać opracowanie, na podstawie 
którego będziemy mogli rozpocząć konkret-
ne działania modernizacyjne.

• W połowie ubiegłego roku mówiono, 
że w ramach oszczędności energia elek-
tryczna będzie do zakładu przesyłana 
z Gliwic. Jak to jest teraz?

• Rzeczywiście mieliśmy nawiązane kon-
takty z Gliwicami. Przedstawiliśmy nasze wa-
runki Rzeszowskiemu Zakładowi Energe-
tycznemu, że mamy lepszą ofertę z innego 
zakładu, doszło do negocjacji i PGE na tyle 
dostosowało swoją ofertę, że zyskaliśmy kil-
kanaście procent oszczędności w dziale do-
stawy energii elektrycznej. I muszę się po-
chwalić, że jako partner stabilny, dostaliśmy 
ostatnio z RZE nagrodę – „Wiarygodny part-
ner w biznesie”.

• Czym jeszcze może się pochwalić 
„Hortino”.

• Tym, że ustabilizowała się sytuacja wła-
ścicielska.  Jest mniej zatargów między 
z udziałowcami, którzy współpracują z Za-
rządem. Możemy się też pochwalić i tym, 
że w tych ciężkich czasach na rynku jed-
nak przetrwaliśmy, że chociaż konkurencja 
jest coraz większa. I inwestycjami, które za-
planowane są w tym roku na ponad 12 mi-
lionów złotych!

• Dalsze plany?
• Stworzenie lepszej wizualizacji zakładu. 
• Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała 
Barbara Woś-Lisiecka

Puchar Burmistrza 
w pływaniu

4 lutego br. odbyły się VI zawody pły-
wackie o Puchar Burmistrza Miasta Tade-
usza Trębacza. W zawodach wzięło udział 
130 zawodników reprezentujących Le-
żajsk, Łańcut, Głogów Małopolski, Soko-
łów, Żołynię, Gminę Leżajsk i Grodzisko 
Dolne, za co bardzo dziękujemy i liczy-
my na kolejną możliwość współzawod-
nictwa. 

Po zakończeniu zawodów Puchary oraz 
medale wręczał zastępca burmistrza Piotr 
Urban.

Wielkie podziękowania składam nauczy-
cielom oraz opiekunom z naszych szkół, 
którzy licznie przybyli reprezentować na-
sze miasto, dziękuję sędziom zawodów oraz 
wszystkim kibicom tak licznie zebranym na 
zawodach i dopingującym swoich ulubień-
ców i faworytów. Wszyscy zawodnicy startu-
jący w zawodach otrzymali słodki poczęstu-
nek, który zostały ufundowane przez Pizze-
rię „Delfinek”, za co dziękujemy.

W wyścigach pucharowych na poszczegól-
nych dystansach medalowe miejsca zajęli: 

50 m zm. – rocznik 99 – 1. Aleksandra Li-
pińska, 2. Karolina Żak, 3. Sara Kosiarska; 50 
m zm. – rocznik 99 – 1. Bartosz Marciniec, 
2. Tomasz Więcław, 3. Wiktor Wanat; 50 m 
mot.+100 dow. rocznik 97 – 1. Justyna Pa-
likij, 2. Aleksandra Poczykowska, 3. Zuzan-
na Ładak; 50 m mot.+100 dow. rocznik 97 
– 1. Hubert Lorfing, 2. Kamil Niegowski, 3. 
Adrian Pokrywka.; 100 m zm. rocznik 96 – 1. 
Aleksandra Kołodziej, 2. Justyna Gałusza, 3. 
Bernadeta Czerwonka; 100 m zm. rocznik 96 
– 1. Łukasz Foryt, 2. Dawid Barczak, 3. Adam 
Sulikowski.

W imieniu swoim jak i wiceburmistrza Pio-
tra Urbana dziękuję zawodnikom za udział 
w zawodach i zapraszamy za rok na kolejny 
już VII Puchar Burmistrza Leżajska. Dzięku-
ję Ryszardowi Kołodziejowi za organizację 
oraz sprawne przeprowadzenie zawodów 
sportowych.

Wojciech Surma

Wstęp „za grosze” 
ale tylko z ważną 
legitymacją szkolną

W czasie ferii zimowych wstęp na base-
ny Krytej Pływalni „Oceanik” w Leżajsku dla 
dzieci i młodzieży po okazaniu w kasie waż-
nej legitymacji szkolnej –  „Za grosze”. 

W ten sposób pragniemy wychowywać 
naszą młodzież oraz uczyć od najmłodszych 
lat posługiwania się dokumentami tożsa-
mości. A dla młodzieży szkolnej właśnie le-
gitymacja szkolna jest takim dokumentem. 
Dzięki niemu w czasie ferii będzie można 
korzystać z ulg na pływalni.

Sami dorośli wiemy, ile mamy dzisiaj róż-
nych dokumentów, kart, bez których trud-
no się poruszać. Dzieci i młodzież powin-
na uczyć się posługiwania dokumentami 
i szanować je od lat najmłodszych. Pamię-
tajmy, że na każdym wyjeździe w celach tu-
rystycznych taka legitymacja może nam się 
przydać i dlatego warto ją mieć przy sobie 
– opieczętowaną, ważną na obowiązujący 
rok szkolny. 

(ws)
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  dzień za dniem

Prawie 200 listów w obronie praw człowie-
ka i osób prześladowanych napisali miesz-
kańcy naszego powiatu w ramach X Mara-
tonu Pisania Listów amnesty International. 
koordynatorem akcji w Leżajsku było Sto-
warzyszenie „Młodzi Demokraci”.

W dniach 12–13 grudnia 2009 r. w Muzeum 
Ziemi Leżajskiej każdy mógł pomóc pisząc list. 
– Tegoroczny Maraton odbywa się w 38 kra-
jach na całym świecie, w tym w 170 miastach 

w Polsce i pierwszy raz w Leżajsku – mówi Da-
mian Trojnar, współorganizator akcji. – W ze-
szłym roku dzięki akcji udało się pozytywnie 
wpłynąć na zmianę losu 7 osób. Mamy na-
dzieję, że w tym roku będzie podobnie. Pisze-
my między innymi o uwolnienie blogerów 
z Azerbejdżanu – Emina Abdullayeva i Ad-
nana Hajizade, prześladowanych za przeko-
nania Rity Mahato – obrończyni praw kobiet 
z Nepalu, prawnika Nguyen Van Dai z Wiet-

namu, pisarza Musaada Abu 
Fagr z Egiptu czy Konstantiny 
Kunevy działaczki związko-
wej z Grecji – dodaje. Do ak-
cji pisania listów przyłączyli się 
samorządowcy, szkoły, stowa-
rzyszenia i organizacje. Gość-
mi maratonu byli m.in. poseł 
na Sejm RP Zbigniew Ryna-
siewicz, burmistrz Leżajska Ta-
deusz Trębacz i zastępca Piotr 
Urban, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej z Nowej Sarzy-
ny Jacek Wojdałowicz, dyrek-
tor Muzeum Ziemi Leżajskiej 
Andrzej Chmura, dyrektor 
ARiMR Marek Ordyczyński.

Akcja spotkała się rów-
nież z pozytywnym przy-
jęciem wśród młodzieży. – 

Chcę po prostu pomóc. To nic nie kosztuje. 
Chciałabym, żeby za naszym przykładem po-
szli inni. W końcu w tak prosty sposób może-
my zrobić coś wielkiego. W następnym roku 
również przyłączę się do akcji – powiedziała 
Klaudia Mierzwa, tegoroczna maturzystka. Li-
sty nie muszą być obszerne, jednak każdy się 
liczy. Może doprowadzić do poprawy sytuacji 
ofiar naruszeń praw człowieka. Wywarcie pre-
sji całego świata na władze danego kraju może 
spowodować zmianę wyroku, zaprzestanie tor-
tur czy zgodę na kontakt z lekarzem lub adwo-
katem.

– Byliśmy bardzo ciekawi, jakie będzie zain-
teresowanie maratonem. Jako stowarzysze-
nie działamy od niedawna, dokładnie od 4 li-
stopada 2009 r. Akcja Amnesty International 
jest organizowana w grudniu więc oczywi-
stym było dla nas włączenie się do niej. Chce-
my zwrócić uwagę, szczególnie młodzieży 
z Leżajska i okolic, że nasze stowarzyszenie 
funkcjonuje, że chcemy działać lokalnie – wy-
jaśnia Michał Solarz przewodniczący „Młodych 
Demokratów”. – Sam cel jest niezwykle szczyt-
ny. Pomoc osobom represjonowanym, prze-
śladowanym i więzionym w innych krajach 
spotyka się z dużą akceptacją. Jesteśmy bar-
dzo zadowoleni, frekwencja była dość duża. 
Liczymy, że kolejne nasze akcje również spo-
tkają się z pozytywnym nastawieniem a sam 
maraton uda się powtórzyć za rok.

Tekst i zdjęcie B. Wysocki

Jeśli chcesz podnieść poziom bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta, 
przekaż 1% swojego podatku na Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto Leżajsk”

Szanowni Mieszkańcy Leżajska
Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto Leżajsk” uzyskało w roku ubiegłym status orga-

nizacji pożytku publicznego i figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod nu-
merem 0000177565.

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z gorącą prośbą o wsparcie jego działalności po-
przez dokonanie w rocznych zeznaniach podatkowych odpisu 1% podatku na rzecz 
Stowarzyszenia. Uzyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na statutową dzia-
łalność Stowarzyszenia zapewniającą podnoszenie stanu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie Leżajska poprzez m.in. montaż nowych kamer monitorujących 
miejsca niebezpieczne i progów zwalniających oraz szkolenie dzieci i młodzieży.

Wszystkim Darczyńcom z góry dziękujemy.
Zarząd Stowarzyszenia

Bezpieczne Miasto Leżajsk

W obronie praw człowieka

Sukces Ani
Jesienią odbywa się Podkarpacki Kon-

kurs Recytatorski „Literatura i dzieci” 
organizowany przez Wojewódzki Dom 
Kultury w Rzeszowie. W ostatniej edy-
cji tematem konkursu były dziecięce 
marzenia.

Ania Rejman, uczennica kl. III Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Leżajsku zaprezentowała 
wiersz Danuty Wawiłow „A jak będę doro-
sła” i swoją interpretacją przekonała jury 
najpierw na etapie miejskim, potem rejono-
wym, a następnie wojewódzkim. Jury w Rze-
szowie przyznało jej pierwsze miejsce. Ania 
otrzymała nagrodę książkową, dyplom i pa-
miątkowy obrazek. Wystąpiła również pod-
czas uroczystego koncertu laureatów, któ-
ry odbył się w grudniu w WDK w Rzeszowie. 
Gratulujemy Ani, zwłaszcza że to jej kolejny 
sukces recytatorski.

(am)
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  informator urzędowy

Sprawozdanie
z XXXIII sesji Rady Miejskiej

w Leżajsku
16 grudnia 2009 r. odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku. Uczest-

niczyło w niej 14 radnych. Była to sesja budżetowa, na której Rada uchwaliła 
budżet Miasta Leżajska na 2010 rok. 

Realizując ten punkt, Rada zapoznała się 
z planowanymi na 2010 rok dochodami i wy-
datkami budżetu, opiniami Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie i opiniami Ko-
misji stałych Rady. Przedłożony przez Bur-
mistrza projekt budżetu uzyskał pozytyw-
ną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
z zaleceniem wprowadzenia kilku zmian. 
Również Komisje pozytywnie zaopiniowa-
ły budżet, proponując dodatkowe zadania 
inwestycyjne. 

Po dyskusji, w której radni dzielili się spo-
strzeżeniami na temat budżetu, a Burmistrz 
i Skarbnik udzielali wyjaśnień, Rada przyjęła 
zmiany wynikające z zaleceń RIO oraz wnio-
ski zgłoszone przez Komisje i uchwaliła bu-
dżet Miasta Leżajska na 2010 rok.

Przyjęty plan dochodów budżetowych 
na 2010 r. zamknął się kwotą 34 028 958 
zł i jest niższy niż plan wydatków ustalony 
w wysokości 35 767 958 zł. Różnica pomię-
dzy dochodami a wydatkami stanowi de-
ficyt budżetowy w wysokości 1 739 000 zł, 
który zostanie sfinansowany przychodami 
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. 
Planowane do zaciągnięcia w 2010 r. kredy-
ty i pożyczki ustalono na kwotę 3 239 000 
zł, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych 
pożyczek i kredytów przeznaczono kwotę 
1 500 000 zł.

Wydatki majątkowe na inwestycje i zaku-
py inwestycyjne zaplanowano w łącznej wy-

sokości 7 884 621 zł, w tym kwota 5 219 982 
zł, to środki pochodzące z innych źródeł, sta-
nowiące refundację wcześniej poniesionych 
kosztów inwestycyjnych. Są to: projekt dro-
gowy dofinansowywany środkami z Unii Eu-
ropejskiej, w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego obejmujący przebudowę ulic Po-
lnej i Borki oraz budowę łącznika ul. Podol-
szyny z ul. Sielanką, także projekt dotyczący 
rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 (budo-
wa sali gimnastycznej i skrzydła obejmują-
cego szatnie i dwie sale lekcyjne). Budowa 
sali sportowej przy SP nr 2 dofinansowana 
będzie również ze środków z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki (została podpisana umo-
wa). Do dofinansowania został wybrany też 
wniosek złożony do Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych na remont uli-
cy Boronia, Fabrycznej i Hutniczej. W tej kwo-
cie jest też planowane pozyskanie dofinan-
sowania na Rozbudowę Miejskiego Centrum 
Kultury.

Łącznie do realizacji w 2010 r. przewidzia-
no następujące inwestycje:

1. Budowa drogi łączącej ul. Podolszyny 
z ul. Siedlanka (zakończenie).

2. Przebudowa ul. Polnej (zakończenie).
3. Budowa ul. Zielonej i Łąkowej – kanaliza-

cja deszczowa.
4. Przebudowa ul. Podzwierzyniec.
5. Przebudowa ul. Zmuliska (zakończenie).

6. Budowa drogi łączącej ul. Jagiełły z ob-
wodnicą Leżajska.

7. Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej.
8. Budowa chodnika przy ul. Klasztornej.
9. Remont ul. Boronia, Hutniczej i Fabrycz-

nej. 
10. Przebudowa ul. Franciszkańskiej.
11. Budowa chodnika przy ul. Matejki.
12. Budowa chodnika przy ul. Reymonta.
13. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 – 

budowa sali sportowej. 
14. Budowa sieci wodociągowej i kanaliza-

cji sanitarnej na osiedlu przy ul. Konopnickiej 
– (zakończenie).

15. Budowa oświetlenia przy ul. Opalińskie-
go – przedłużenie (zakończenie).

16. Rozbudowa Miejskiego Centrum Kultu-
ry (realizacja uzależniona od uzyskania do-
finansowania).

17. Modernizacja Biblioteki Publicznej w Le-
żajsku. 

Poza uchwaleniem budżetu na 2010 rok, 
Rada podjęła jeszcze na tej sesji dwie inne 
uchwały:

• w sprawie zmian w budżecie miasta 
na 2009 r. – Rada wprowadziła zmiany po-
rządkujące najbardziej pilne na ten czas 
sprawy, dotyczące budżetu miasta ogółem. 
W głównej mierze, było to zabezpieczenie 
wydatku inwestycyjnego związanego z za-
kupem i instalacją cyfrowej centrali telefo-
nicznej w Urzędzie Miejskim w Leżajsku oraz 
zmiany w paragrafach.

• w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/137/08 
Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 17 grudnia 
2008 r. w sprawie określenia oraz sposobu 
jej poboru – w związku z tym, że Regional-
na Izba Obrachunkowa w Rzeszowie wnio-
sła zastrzeżenia do uchwały, Rada wprowa-
dziła poprawkę polegającą na uaktualnieniu 
numeru zmienianej uchwały, nie zmieniając 
pozostałej jej treści.

C. Turosz

Sprawozdanie
z XXXIV sesji

Rady Miejskiej w Leżajsku
30 grudnia 2009 roku odbyła się XXXIV 

sesja Rady Miejskiej w Leżajsku kończąca 
mijający rok. Obecnych było 13 radnych.

Na sesji  tej Rada podjęła  tylko  jedną 
uchwałę w sprawie wykazu wydatków za-
mieszczonych w budżecie miasta Leżajska 
na rok 2009, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego. Rada ustaliła wydatki, 
które nie wygasają z upływem roku budże-
towego w związku z ich niewykonaniem, 
a zamieszczone są w budżecie miasta na rok 
2009. Uchwalony plan finansowy obejmuje 
sześć zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 
395 000 zł, która zostanie przekazana na spe-
cjalnie otwarty, wydzielony rachunek ban-
kowy budżetu. Termin realizacji tych zadań, 
zgodnie z ustawą o finansach publicznych 
został określony do 30 czerwca 2010 r.

Tradycyjnie podczas tej ostatniej se-
sji w roku odbyło się spotkanie opłatkowe 
z udziałem zaproszonych gości: Pana Zbi-
gniewa Rynasiewicza – Posła na Sejm Rze-

czypospolitej Polskiej, Pana Jana Burka – Wi-
cemarszałka Województwa Podkarpackiego, 
Pana Roberta Żołyni – Starosty Leżajskiego, 
Księdza Dziekana Ryszarda Królickiego Pro-
boszcza Parafii Fara, Ojca Jarosława Kani – 
Kustosza Sanktuarium Leżajskiego, Pana Ma-
riana Szkodzińskiego – Komendanta Powia-
towego Policji, Pana Bogdana Kołcza – Ko-
mendanta Powiatowego Państwowej Stra-
ży Pożarnej oraz dyrektorów szkół i przed-
szkoli, kierowników jednostek organizacyj-
nych Miasta Leżajska i kierowników refera-
tów Urzędu Miejskiego.

Po okolicznościowych wystąpieniach, 
radni i zaproszeni goście w świątecznej at-
mosferze łamali się opłatkiem składając so-
bie życzenia. Uroczystość uświetnił zespół 
„Alebabki” działający przy Miejskim Cen-
trum Kultury w Leżajsku, śpiewając kolę-
dy. 

Na koniec tej uroczystej części sesji od-
było się poświęcenie oddanego do użytku 
II piętra budynku w oficynie Urzędu Miej-
skiego.

C. Turosz
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10 stycznia 2010 roku – już po raz osiem-
nasty zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy; w tym roku nie tylko w Polsce, Eu-
ropie, ale także w wielu miejscach na całym 
świecie, nie wyłączając obydwu biegunów.

Zagrała już po raz drugi dla dzieci z choroba-
mi onkologicznymi.

Wśród 1500 sztabów był oczywiście sztab 
w Leżajsku, któremu szefował „pozytywnie 
zakręcony” Damian Wyszyński. Oprócz niego 
w przygotowanie Orkiestry byli zaangażowani 
równie zakręceni ludzie z Miejskiego Centrum 
Kultury: Agnieszka Margas, Aneta Mateja, Da-
mian Dec, dyrektor – Maria Horoszko, Anna Ole-
chowska, Adam Kuźma i Ryszard Węglarz oraz 
grupa orkiestrowych nauczycielek i nauczycieli: 
Ewa Rejman, Elżbieta Furmańska, Grażyna Ol-
szowy i Andrzej Wyszyński z SP 3 oraz Urszu-

la Wyszyńska z Gimnazjum Miejskiego. W szta-
bie pracowali także: Anna Frań z SP 2, Barbara 
Koszmider z SP 3, Jerzy Rejman z Gimnazjum 
w Brzózie Królewskiej, Maria Ostolska z SP 1 
i Grzegorz Powroźnik. W większości są to ludzie, 
którzy „grają” z orkiestrą od wielu lat, ciągle im 
się jeszcze chce i wciąż nie mają dość.

To między innymi dzięki ich pracy i zaanga-
żowaniu Orkiestra w Leżajsku odniosła kolejny, 
ogromny sukces!!!

Z prawdziwą radością i dumą stwierdzamy, 
że podczas tegorocznego XVIII Finału zebra-
liśmy kwotę 54 364 zł 53 gr i jest ona wyższa 
od ubiegłorocznej o ok. 6 tys. zł.

Do tak wspaniałego sukcesu przyczyniło się 
wiele osób: 130 wolontariuszy, sponsorzy im-
prezy oraz mieszkańcy naszego miasta, którzy 
hojnie wspierali orkiestrę wrzucając pieniądze 
do puszek i uczestnicząc w koncercie na placu 
przed MCK mimo srogiej zimy.

Nasi wolontariusze – ciągle są chętni i goto-
wi do tego, aby poświęcać tę jedną, jedyną nie-
dzielę w roku dla Orkiestry. Nie straszne im mro-
zy, śnieg czy deszcz, bez względu na wszystko, 
od wczesnego rana do ostatnich godzin wie-
czornych stoją z puszkami i kwestują. Ich wy-
trwałość jest godna podziwu. Tych, którzy wy-
rastają, wkraczają w dorosłość (wolontariusze 

I WOŚP dobiegają dziś trzydziestki!), zastępu-
ją przedstawiciele młodszych pokoleń, wciąż 
przybywają nowi, młodsi.

Co roku podczas odprawy przed Finałem sala 
w MCK pęka w szwach. Wyruszają wszędzie, 
gdzie się da: na ulice Leżajska i do wielu miej-
scowości gminy i powiatu leżajskiego (w tym 
roku dotarli nawet na stok narciarski w Krzeszo-
wie). Gdy przynoszą puszki do sztabu, niektórzy 
są bardzo podekscytowani: „ktoś mi wrzucił 100 
zł, ktoś inny 50 zł”; „W jednej miejscowości usły-
szeliśmy od księdza – szkoda, że nie wiedziałem 
wcześniej, że będziecie, ogłosiłbym wiernym, 
więcej byście zebrali…”. Ważne jest dla nich, 
ile uzbierali. Ludzie w sztabie, liczący pienią-
dze, szybko przeliczają zawartość każdej pusz-
ki i zapisują skrzętnie kwotę na liście obok na-
zwiska wolontariusza. Od zeszłego roku idzie 
to wyjątkowo szybko, bo korzystamy z liczarki 
do monet, którą udostępnia nam pizzeria Del-
finek (serdeczne dzięki za to!). Każdemu zależy, 
żeby zebrać jak najwięcej i co roku mamy rekor-
dzistów, o czym informujemy na łamach BM. 
W tym roku były to dwie wolontariuszki z No-
wej Sarzyny: Alicja Karaś (1208 zł) i Aleksandra 
Rogulska (1036 zł). Gratulacje, dziewczyny!

Sponsorzy – gdyby nie oni, nie byłoby im-
prezy finałowej, nie byłoby koncertu, loterii, li-
cytacji i światełka do nieba. Dziś możemy po-
wiedzieć: Kochani, dobrze, że jesteście z nami! 
Dziękujemy Wam stokrotnie! A dziękujemy 
współorganizatorom i sponsorom imprezy, 

którymi byli: Miasto Leżajsk, Gmina Leżajsk, 
Starostwo Leżajsk, Miejskie Centrum Kultu-
ry, Browar Leżajsk, BMF Polska, Elektocie-
płownia Nowa Sarzyna, MZK Leżajsk, PBDi 
M  Leżajsk, APISO – Kowalstwo Artystyczne, 
SMAK EKO Górno, PSS SPOŁEM Leżajsk, MO-
SiR Leżajsk, Pub „Legenda”, Bank PEKAO SA, 
Ciaskarnia Zygmunta Wasiuty, Pizzeria „Del-
finek”, Drogeria oraz Instytut Zdrowia i Uro-
dy „Perła”, COCO Exclusive Outlet – Danuta 
i Bogusław Lach, Mix Elektronics – RTV AGD 
Komputery Leżajsk, PILAWA Leżajsk, Sklep 
Spożywczy Kazimierza Bieleckiego, NETKOM 
sp.z o.o, PPHU Dominik Duduś, WIK-KOSZ – 
producent ogrodowych wyrobów z wikliny.

Równie gorąco dziękujemy sklepom i fir-
mom, którzy sponsorowali naszą loterię fanto-
wą. Są to: PSS SPOŁEM, FHU BOGDA, FH BUT, 

FHU „Styl”, Sklep z art. Przemysłowymi Zbi-
gniewa Krzemińskiego, Pizzeria „Delfinek”, 
Pizzeria „Greka”, Handel Art. Przem. Hele-
ny Niemczyk, FHU „Multidach” Krystian Ky-
cia, Sklep komputerowy „Arcus Soft”, Przed-
siębiorstwo „Pioneer” Igor Długosz, Salon 
Fryzjerski Lidia Jarzyńska-Rzepko, Zakład 
Handlowo-Usługowy FOTO Bogusława Kul-
py, Sklep z Art. Przemysł. Joanny Hałas, FHU 
„Zajazd” Maria i Wiesław Szczuc, Firma AMA 
Państwa Janikowskich, Księgarnia „Eurydy-
ka”, Sklep „Mega- Silver”, Sklep „Cztery łapy”, 
Firma „Elba”, FH „Texas” Janiny Olekszyk, FH 
„Modena”, Sklep Wielobranżowy Magdale-
ny Nicpoń, Firma „Skarbiec” Barbary Kurek, 
Sklep „Paula” Jolanty Czaja, Sklep „Zelmex”, 
FH „Krokus”, Sklep „Esperanze”, Centrum Han-
dlowe BER-HAL Bernadety Kuźniar i Haliny 
Bucior, FH „ALFA SAN”, Sklep KORA, FUTURE 
COMP, Kwiaciarnia „Fiołek”, Sklep Wielobran-
żowy Elżbiety Soleckiej, Sklep PLAYFUL  Jo-
lanty Uchman, Sklep Sportowy R-Sport, Sklep 
„Rzemyk”, Handel Usługi Grzegorz Majkut.

Nasze  podziękowania  kierujemy  także 
do służb, które czuwały, by wszystko grało, jak 
należy: Komendy Powiatowej  Policji, Państwo-
wej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz pra-
cowników MCK i jednostki strzeleckiej „Strze-
lec” – za pracę przy ustawianiu sceny.

Wyrazy uznania i wdzięczności należą się pra-
cownicom Banku PEKAO SA w Leżajsku, dzięki 
którym zebrane pieniądze zostały policzone, za-

Wielka Orkiestra skończyła osiemnastkę!



��

pakowane i bezpiecznie umieszczone w skarb-
cu bankowym.

Impreza finałowa w tym roku była wyjąt-
kowo udana.

W koncercie wystąpili: Miejska Orkiestra Dęta 
pod kierunkiem Edwarda Sarzyńskiego, zespół 
Drogowskaz, zespół RLE, grupa wokalna Meri-
tum, zespół bębniarzy WADADA, któremu to-
warzyszył pokaz tańca ognia, a po światełku 
do nieba ze sceny popłynęły dźwięki muzyki 
reggae. Przez dwie godziny publiczność świet-
nie się bawiła w czasie występu gwiazdy wie-
czoru – zespołu HABAKUK. W czasie koncer-
tu, jak zwykle, prowadziliśmy licytacje. W tym 
roku licytowano: serce kute w metalu, 11 tor-
tów z ciastkarni Zygmunta Wasiuty, koszulkę 
z autografem Roberta Korzeniowskiego, piłkę 
z podpisami siatkarzy Resovii, zestaw kosme-

tyków Dior, wystrzałową kreację na karnawał, 
zdjęcia leżajskich fotografików, karnet na ba-
sen, fotel bujany i kosze z wikliny, 2 kuchenki 
mikrofalowe, obraz przedstawiający leżajski 
klasztor oraz gadżety WOŚP: 2 koszulki z XVIII 
Finału, 5 unikatowych monet, kalendarze, kub-
ki. Odbyła się również loteria fantowa, która cie-
szyła się dużym zainteresowaniem wśród do-
rosłych i dzieci. Imprezą towarzyszącą była wy-
stawa przygotowana przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Jelnej. Dużym atutem koncer-
tu była dwójka konferansjerów, nowych w na-
szej Orkiestrze. W tej roli z wdziękiem zadebiu-
towali: Rafał Dąbek i Piotr Drążek. 

Ponieważ Orkiestra w tym roku kończyła 18 
lat, nie mogło zabraknąć specjalnego tortu 
urodzinowego, który w trakcie koncertu został 
wniesiony na scenę. I oczywiście, odśpiewano 
gromkie „Sto lat”. Ludzie ze sztabu przyznali po-
tem, że tort był naprawdę pyszny… Tak samo, 
jak szarlotka od pani Małgosi Szostek. Bez niej 
już trudno wyobrazić sobie kolejny Finał…

Czas na podsumowania
Jak wspominałam wcześniej, w tym roku ze-

braliśmy 54 364 zł 53 gr, z tego 41 689 zł uzy-
skaliśmy z ulicznej zbiórki do puszek, 5820 zł 
– z licytacji, 3460 – z loterii fantowej, a 3365 zł 
53 gr – ze zbiórki prowadzonej w Pizzerii „Gre-
k’a” oraz szkołach: Gimnazjum Miejskim, Zespo-
le Szkół w Brzózie Królewskiej, Szkole Podsta-
wowej w Przychojcu i Szkole Podstawowej nr 3 
w Leżajsku.

SP 3 w Leżajsku od początku swego istnie-
nia aktywnie uczestniczy w kolejnych finałach, 
organizuje dyskotekę i loterię fantową. Losy 
w znacznej większości fundują nauczyciele 
i pracownicy szkoły. Dla uczniów to prawdziwa 
frajda. Tak było i w tym roku. Nasza „trójka” ze-
brała dla Orkiestry 1052 zł.

Przy podsumowaniach warto przyjrzeć się 
sprzętom zakupionym dotychczas przez Fun-
dację WOŚP dla szpitala w Leżajsku.

Jak wynika z danych uzyskanych od Fundacji, 
Oddział Noworodków otrzymał sprzęt o war-
tości 117 492 zł, Oddział Dziecięcy – o warto-
ści 61 143 zł, Oddział Pomocy Doraźnej – 8 310 
zł. Szpital leżajski dysponuje więc nowoczesną 
aparaturą medyczną o łącznej wartości 186 945 
zł, choć na pewno wiele jeszcze innego sprzę-
tu specjalistycznego by się tej placówce zdro-
wia przydało. Jest nadzieja, że kolejne Orkiestry 
przyniosą kolejne dary. 

XVIII Finał za nami
My – ludzie tworzący Orkiestrę w Leżajsku 

mamy powody do satysfakcji. Kolejny rok uda-
ło się zagrać pięknie, fantastycznie i radośnie. 
A stało się tak dzięki gorącym sercom i przyja-
znemu nastawieniu mieszkańców naszego mia-
sta. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie 
jeszcze goręcej i jeszcze radośniej, bo „my się 
zimy nie boimy”!

Ewa Rejman 
Zdjęcia: Ewa Rejman, Ryszard Węglarz

Wielka Orkiestra skończyła osiemnastkę!
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  kącik rzecznika ZUS   w MCK
W Leżajsku 
dzieci się nie nudzą…

W grudniu ubiegłego roku do rzeszowskiego Oddziału ZUS 
i jego jednostek terenowych trafiły kredki i baloniki. Natomiast 
już 11 stycznia br. w Inspektoracie w Leżajsku zainaugurowa-
na została działalność specjalnego kącika dla dzieci. Podczas, 
gdy rodzice załatwiają w ZUS-ie swoje sprawy, ich pociecha wcale 
nie musi się nudzić. Wystarczy, że odwiedzi specjalny kącik zabaw 
i może się zająć na przykład malowaniem. Od początku funkcjono-
wania tego kącika średnio kilkoro dzieci odwiedza to miejsce. W pią-
tek, 15 stycznia br., dwójka maluchów pracowicie spędziła czas, ma-
lując bajkowe obrazki.

– Wszystko zaczęło się od dyskusji pół żartem, pół serio, a skończyło 
na całkiem poważnych i ciekawych pomysłach. Do Inspektoratu często 
przychodzą rodzice z dzieckiem. Dlatego postanowiliśmy dołożyć sta-
rań, aby wizyta w ZUS-ie nie była dla niego nudna. Same kredki, czy ba-
loniki to jeszcze za mało, aby przyciągnąć uwagę dziecka, dlatego na-
sze starania poszły w kierunku, by zainteresować i zająć maluchów – 
wyjaśniła Elżbieta Rogowska, zastępca kierownika Inspektoratu.

Realizacja pomysłu wymagała dobrej woli. Na początek wydzielo-
no specjalny kącik w sali obsługi klientów. Do potrzeb dziecka dosto-
sowano stolik i krzesełka. Na ścianie powieszono półeczkę na zabaw-
ki i bajeczki oraz tablicę, na której prezentowane są prace dzieci.

Powiadom ZUS o przychodach
Emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, 

do końca lutego br. powinni powiadomić ZUS o osiągniętych 
przez siebie przychodach w 2009 roku.

Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia od pracodaw-
cy zatrudniającego emeryta lub rencistę. Osoby opłacające składki 
same za siebie (np. prowadzące działalność gospodarczą) zobowią-
zane są do przedstawienia oświadczenia o wysokości przychodu. 
Zaświadczenie należy dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca 
emeryturę lub rentę.

Informacja o przychodach potrzebna jest ZUS-owi do rozliczenia 
wypłacanego świadczenia. Zgodnie z przepisami ustawy o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, osoby, któ-
rych dodatkowy przychód mieści się w przedziale pomiędzy 70 proc. 
a 130 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (czyli 
pomiędzy 25 999,80 zł a 48 285,20 zł), otrzymują swoje świadczenie 
w zmniejszonej wysokości. 

Przychód w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia powoduje zawieszenie emerytury lub renty, 
zaś przychód nie przekraczający 70 proc. nie wpływa na wysokość 
wypłacanego świadczenia.

W lutym br. ZUS rozpocznie wysyłanie rocznych rozliczeń podat-
kowych PIT, które do 28 lutego trafią do wszystkich zainteresowa-
nych. Zakład zobowiązany jest sporządzić i przekazać roczne obli-
czenie podatku dochodowego za 2009 r. osobom, które choć przez 
jeden miesiąc ubiegłego roku otrzymywały z ZUS świadczenie. Doty-
czy to przede wszystkim emerytów, rencistów, osób otrzymujących 
świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne.

Małgorzata Bukała
Rzecznik Prasowy

Oddziału ZUS w Rzeszowie

Wielkie Kolędowanie z New Life’m
Artystyczne wydarzenia w 2010 roku zapoczątkował koncert 

kolęd w wykonaniu zespołu New Life’m. Występ tej popularnej 
grupy odbył się w kościele Farnym w Leżajsku w sobotę, 2 stycz-
nia br.

Świąt Bożego Narodzenia nie sposób przeżyć bez kolęd. Dlatego 
Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku zdecydowało się po raz kolejny 
podjąć organizację koncertu zwanego Wielkim Kolędowaniem. 

W tym roku zaprosiliśmy do kolędowania wyjątkowy zespół. Kom-
pozycje New Life’m zdobywały czołowe miejsca na różnych listach 
przebojów, wiele z nich to szeroko znane utwory. W dyskografii ze-
społu znajdują się następujące płyty: „Stoisz u naszych drzwi” (1992), 
„Na żywo” (1996), „Twoja miłość” (1997), której tytułowy utwór był 
prezentowany w pierwszej dziesiątce najlepszych piosenek plebi-
scytu TVP1 i PR1 „Muzyczna Jedynka”.

Koncert rozpoczął się po krótkim przemówieniu ks. dziekana 
R. Królickiego oraz kilku słowach przywitania i podziękowania skie-
rowanych do sponsorów przez dyrektor MCK M. Horoszko. Podczas 
koncertu można było usłyszeć znane i mniej znane kolędy oraz pa-
storałki. Ciepłe głosy Barbary Włodarskiej oraz Mateusza Otremby 
stworzyły niepowtarzalny klimat, który na długo pozostał w pamię-
ci i sercach widzów. Podczas tego koncertu zespół potrafił zachęcić 
przybyłą publiczność do wspólnego kolędowania.

Ten wyjątkowy koncert mógł się odbyć dzięki wsparciu i zrozu-
mieniu naszych sponsorów – zwłaszcza zaś dzięki Browarowi w Le-
żajsku, który był głównym sponsorem. Podziękowania za wsparcie 
należą się także Miastu Leżajsk, Powiatowi Leżajskiemu oraz Za-
kładowi Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego HORTINO w Le-
żajsku.

(am)

Meritum na Festiwalu w Pyriatyniu
W dniach od 18 do 22 grudnia ubiegłego roku – na zaprosze-

nie władz powiatowych miasta Pyriatynia na Ukrainie – woka-
listki grupy „Meritum” wraz z opiekunem – Bartłomiejem Urbań-
skim oraz delegacją reprezentującą Zespół Szkół Technicznych 
w Leżajsku przebyły w prawdziwie zimowej aurze prawie 900 
kilometrów, aby wystąpić w charakterze gości specjalnych pod-
czas koncertu galowego finału regionalnego Festiwalu Piosen-
ki „Estradna Wiesjełka”.

Dla zespołu, który od wielu lat zdobywa nagrody reprezentując 
nasze miasto na różnego rodzaju festiwalach, występ ów był wiel-
kim wyróżnieniem. Włodzimierz Prokopieńko – dyrektor artystycz-
ny Festiwalu „Estradna Wiesjełka” – był bardzo zadowolony z popi-
su, które dały gwiazdy wieczoru z Leżajska.

Dla leżajskich „meritumek” była to także fantastyczna przygoda. 
Ewelina Wiatr – jedna z uczestniczek wyjazdu dzieli się swoimi wspo-
mnieniami:

– Podróż pociągiem do Ki-
jowa a później samocho-
dem do Pyriatynia upłynę-
ła szybko i gorąco. Na Ukra-
inie witano delegację z Pol-
ski bardzo miło, serdecznie 
i ze szczerego serca, nie za-
brakło przy tym łez wzru-
szenia. Wspaniale spędzi-
łyśmy czas zgodnie z atrak-
cjami prz ygotowanymi 
w harmonogramie wizyty. 
Występ się udał, a jakże! Po-
znałyśmy bardzo wielu cie-

– Nasz kącik cieszy się powodzeniem wśród maluchów, a wszystkie 
prace wzbudzają ogromne zainteresowanie i przyciągają uwagę za-
równo dzieci jak i dorosłych. Obecnie pojawił się inny problem, z któ-
rym nie możemy się uporać. Coraz częściej najmłodsi klienci po prostu 
nie chcą od nas odchodzić… – podsumowuje Elżbieta Rogowska.



��

kawych i sympatycznych ludzi. Nie zapomni-
my też o niezwykle urzekającym geście wrę-
czenia nam przepięknych goździków na sce-
nie w trakcie występu przez dyrektora arty-
stycznego Festiwalu Włodzimierza Prokopień-
ko. Podroż powrotna okazała się równie go-
rąca, jak i... słodka, ponieważ kupiłyśmy spo-
ro słodyczy”.

Współpraca kulturalna pomiędzy Leżaj-
skiem a Pyriatyniem rozwija się bardzo in-
tensywnie. Cieszymy się, że naszą rodzimą 
kulturę możemy promować nie tylko w kra-
ju, ale i za granicą.

(mck)

Oazowe jasełka 
w MCK

W okresie świąt Bożego Narodzenia 
możemy na nowo przeżywać radosne ta-
jemnice naszej wiary przedstawiane w ja-
sełkach.

Na scenie Miejskiego Centrum Kultu-
ry w Leżajsku tę coroczną tradycję pod-
trzymują oazowicze leżajskiej Fary na cze-
le z ks. Grzegorzem Jakubikiem - modera-
torem grupy. W tym roku jasełka odbyły się 
w niedzielne popołudnie, 17 stycznia. Sala 
widowiskowa MCK wypełniła się po brze-
gi, a swoją obecnością zaszczycił nas ksiądz 
dziekan Ryszard Królicki.

Kolejne spektakle, które odbyły się 21 
stycznia 2010 r. cieszyły się równie wielkim 
zainteresowaniem. 

Przygotowania do sztuki rozpoczęły się 
już w listopadzie pod kierunkiem Ani Kwie-
cińskiej. Wiele prób, ćwiczeń scenicznych, 
przełamywanie wewnętrznych barier, blo-
kad w byciu na scenie oraz przede wszyst-
kim ciągła modlitwa – wszystko po to, aby 
jeszcze raz u betlejemskiego żłóbka oddać 
chwałę Zbawicielowi. Cała sztuka została 
podzielona na dwie części. Pierwsza, przed-
stawiająca wydarzenia przed narodzeniem 
Jezusa Chrystusa, tj. zwiastowanie NMP, na-
wiedzenie św. Elżbiety oraz poszukiwanie 
wolnej gospody w Betlejem. Druga, związa-
na z tym, co się działo po przyjściu na świat 
Dziecięcia: objawienie się Anioła pasterzom 
oraz przybycie do stajenki Trzech Króli. Jaseł-
ka ukazujące wydarzenia, które miały miej-
sce ponad 2000 lat temu, były uwspółcze-
śnione przez wiele charakterystycznych ele-
mentów.

Po zakończonym występie publiczność 
nagrodziła młodych aktorów gromkimi bra-
wami i złożyła dobrowolne ofiary na dzieło 
duszpasterstwa młodzieży. Całe przedsię-
wzięcie nie byłoby możliwe bez pracowni-
ków Miejskiego Centrum Kultury w Leżaj-
sku, dlatego pani dyrektor MCK Marii Ho-
roszko składamy serdeczne podziękowania 
za trud włożony w przygotowanie jasełek 
oraz życzliwość okazywaną przez wszyst-
kich pracowników.

Młodzież oazowa leżajskiej Fary

Izabela Sowa w leżajskiej Bibliotece
W Bibliotece Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku odbyło się spo-

tkanie autorskie z Izabelą Sową – jedną z najpopularniejszych polskich pisarek. Au-
torka popularnych powieści obyczajowych, pochodzi ze Stalowej Woli, ale od wielu 
lat mieszka w Krakowie.

Ceniona za styl, zmysł obserwacyjny i po-
godę ducha, tworzy jedyną w swoim ro-
dzaju prozę, której znakiem rozpoznawal-
nym są: wiarygodność, poczucie humoru, 
bezpretensjonalność i odwaga w głosze-
niu niewygodnych poglądów. Izabela Sowa 
postrzegana jako autorka literatury dla ko-
biet, twórczyni popularnej owocowej se-
rii: ,,Smak świeżych malin”, ,,Cierpkość wi-
śni”, ,,Herbatniki z jagodami” oraz ,,Zielone 
jabłuszko”, opisuje losy dwudziesto-, trzy-
dziestolatków, którzy po skończeniu szkół 
szukają swojego miejsca na świecie. Doko-
nują różnych wyborów, nie zawsze są to traf-
ne wybory, ale właśnie na tym polega życie, 
że trzeba umieć wyciągać wnioski z wcze-
śniejszych doświadczeń i szukać lepszych 
rozwiązań. W swoich książkach refleksyj-
no - sentymentalnych, jak mówi sama au-
torka, wraca do korzeni. Oprócz serii owo-
cowej napisała opowiadanie Trójpak świą-
teczny do zbioru opowiadań Opowieści wi-
gilijne. W 2006 roku w Wydawnictwie Au-
torskim opublikowała zbiór opowiadań 10 
minut od centrum. Rok później pojawiła się 
książka Świat szeroko zamknięty. W 2008 
roku ukazała się powieść Ścianka działowa 
– przewrotny kryminał, a rok później kon-
tynuacja tej powieści, zatytułowana Podróż 
poślubna. W swoim literackim dorobku ma 
również powieść dla młodzieży – Agrafka.

Autorka podzieliła się z uczestnikami spo-
tkania refleksjami na temat swojego życia, 
pracy, miłości do zwierząt, zainteresowań 
i oczywiście pisarstwa. Chętnie odpowia-
dała na pytania i udzielała praktycznych rad 
dotyczących warsztatu pisarskiego. Wieczór 
uświetnił swym występem zespół Meritum 
z MCK w Leżajsku.

(jk)

W bibliotece rozdano nagrody
W styczniu br. w Bibliotece Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku, 

ogłoszono wyniki i rozdano nagrody w konkursie powiatowym ph. „Magia Świąt”.

Celem konkursu było kultywowanie tra-
dycji Świąt Bożego Narodzenia oraz rozwija-
nie aktywnej twórczości plastycznej. Uczest-
nikami konkursu byli uczniowie szkół pod-
stawowych, młodzież gimnazjalna, licealna 
i dorośli. Konkurs cieszył się ogromnym za-
interesowaniem, wpłynęło ponad 500 prac! 
Jury w składzie: przewodniczący – Marta 
Zdeb, członkowie: Barbara Wierzbicka, Ja-
nina Kiełboń, Katarzyna Babiarz, Małgorza-
ta Szczęch, oceniło prace w dwóch katego-
riach – kartka bożonarodzeniowa i bombka 
świąteczna. Jury szczególną uwagę zwróciło 
na samodzielność wykonania i oryginalność 
prac. Nagrodzono i wyróżniono 67 prac.

W kategorii: Kartka Świąteczna
Szkoła Podstawowa: I–III: I miejsce ex 

aequo – Wiktoria Bechta (kl. III SP Grodzi-
sko Dolne), Karol Hałaj (kl. I SP nr 2 Leżajsk), 
I miejsce ex aeguo – Michalina Kisiel (kl. II SP 
nr 2 Leżajsk), Daria Drozdowska (kl. I SP Gro-
dzisko Dolne), III miejsce ex aequo – Weroni-
ka Kędzierska (kl. I SP nr 2 Leżajsk), Julia Dar-
nia (kl. III SP Dąbrowica), Wojciech Szewczyk 
(kl. II SP Łętownia), IV–VI: I miejsce – Małgo-
rzata Siłko kl. V SP nr 2 Leżajsk, II miejsce ex 
aeguo – Weronika Cieśla (kl. VI SP Sarzyna), 
Michał Lorfing (kl. IV SP nr 1 Leżajsk), III miej-
sce ex aeguo – Michał Ożóg (kl. V SP nr 2 Le-
żajsk), Piotr Michna (kl. IV SP Ruda Łańcuc-
ka). Gimnazjum: I miejsce ex aequo – Syl-

wia Koprek (kl. II Sarzyna), Karina Kogut (kl. 
III Kuryłówka), II miejsce ex aequo – Eweli-
na Chamot (kl. II Brzóza Królewska), Aleksan-
dra Wyszyńska (kl. III Leżajsk), III miejsce ex 
aequo – Beata Bucior (kl. I Kuryłówka), Nata-
lia Kiełbowicz (kl. III Brzóza Królewska).

W kategorii: Bombka świąteczna
 Szkoła Podstawowa: I–III: I miejsce ex 

aequo – Katarzyna Działo (kl. I SP nr 2 Le-
żajsk), Natalia Gajewska (kl. II SP Dąbrowica), 
II miejsce ex aequo – Patrycja Kiełbowicz (kl. 
II SP Brzóza Królewska), Katarzyna Zarzycka 
(kl. II SP Brzóza Królewska), III miejsce: Miłosz 
Pelc (kl. I SP Grodzisko Górne). IV–VI: I miej-
sce – Albert Pracoń (kl. VI SP Kulno), II miej-
sce ex aequo – Łukasz Kak (kl. V SP Tarno-
góra), Beata Bucior (kl. IV SP Dąbrowica), III 
miejsce ex aeguo – Andrzej Piela (kl. VI SP 
Grodzisko Dolne), Klaudia Szkodzińska (kl. 
IV SP Dąbrowica); Gimnazjum: I miejsce ex 
aequo – Agnieszka Korasadowicz (kl. III Le-
żajsk), Jadwiga Gajda (kl. II Grodzisko Dol-
ne), Agnieszka Kuczek (kl. II Grodzisko Dol-
ne), II miejsce ex aequo – Aleksandra Rak-
szawska (kl. III Kuryłówka), Ilona Żuraw (kl. 
II Nowa Sarzyna), Iwona Szczepańska (kl. II 
Nowa Sarzyna), III miejsce ex aequo – Alek-
sandra Rudzińska (kl. III Leżajsk), Katarzyna 
Danak kl. (Grodzisko Górne), Karolina Ma-
zurkiewicz (kl. III Leżajsk).

(jk)
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  zabytki
Czterechsetlecie posługi Ojców Bernardynów w Leżajsku

Podczas XVII Międzynarodowego FestiwaluMuzyki Organowej i Kameralnej w Le-
zajsku dla uczczenia jubileuszu 400-lecia obecności w naszym mieście braci św. Fran-
ciszka z Asyżu każdy koncert poprzedzony był felietonem o. dra Efrema Obruśnika, 
dyrektora Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku. Oto kolejny felieton 
z tego cyklu.

Organy okryte sławą
Organy Leżajskie to jeden z najosobliwszych instrumentów na świecie. Pogląd ten wynika z pięk-

na i treści bogatej oprawy snycerskiej, a także z niepowtarzalnego brzmienia instrumentu. Nie bez 
znaczenia jest fakt powstania organów w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XVII wieku, 
stawiający je w rzędzie najstarszych instrumentów tego typu na świecie.

Organy powstały z inicjatywy Bernardynów oraz dzięki fundacji Jędrzeja Potockiego. Pierwszy 
etap ich budowy, związany z działalnością organmistrza Stanisława Studzińskiego z Przeworska, łą-
czy się z powstaniem instrumentu w nawie środkowej. Etap drugi, realizowany z udziałem organmi-
strza Jana Głowińskiego z Krakowa, polegał na skorygowaniu dotychczasowych dokonań i rozbu-
dowie instrumentu w nawach bocznych. Barokową oprawę snycerską, scalającą wizualnie chór mu-
zyczny rozpięty na całej szerokości korpusu nawowego, wykonali zakonnicy z pomocą okolicznych 
snycerzy. Charakteryzuje ją przebogata ornamentyka oraz liczne przedstawienia figuralne o głębo-
kiej treści teologicznej i hagiograficznej. 

Treści chrystologiczne rozpoznajemy w przedstawieniu Herkulesa walczącego z Hydrą na pozy-
tywie organów w nawie środkowej, w scenie Samsona walczącego z lwem w analogicznej konfi-
guracji pozytywu w nawie północnej, a także w postaci Aarona w nawie południowej i w motywie 
orła z rozpostartymi skrzydłami widocznego na szczycie prospektu w nawie środkowej. Herkules 
jest również personifikacją męstwa oręża polskiego oraz wizją Kościoła katolickiego utożsamianego 
z narodem, nieobojętnego na liczne niebezpieczeństwa zagrażające ówczesnemu chrześcijaństwu. 
Hydra oznacza wrogów religijnych i politycznych, zwłaszcza Turków i schizmatyków.

Treści maryjne uobecnia figura Matki Bożej Zwycięskiej na szczycie pozytywu nawy południo-
wej. Madonna trzymająca na ramionach Dzieciątko Jezus stąpa po wężu symbolizującym szata-
na. Temat ten harmonizuje z treścią sceny ukazującej postać Sybilli Kumeńskiej i proroka Izajasza 
w obrębie konsoli architektonicznej na dole pozytywu, a także z sylwetką Michała Archanioła wal-
czącego z demonem i św. Jerzego w dekoracji chóru muzycznego nawy środkowej. Treści maryjne 
obecne są również na pozytywie w nawie północnej. Ukazana tam Maryja Niepokalana korespon-
duje z sylwetkami świętych franciszkańskich: św. Jana Kapistrana i św. Jana z Dukli oraz św. Fran-
ciszka i św. Bernardyna ze Sieny, ukazanymi w kontekście swej niebiańskiej Patronki. Postacie św. 
Franciszka i św. Dominika, św. Bernardyna ze Sieny i św. Bonawentury oraz, na krawędziach, posta-
cie papieży Honoriusza III i Grzegorza IX, umieszczone na parapecie chóru muzycznego nawy środ-
kowej w pojedynczych niszach, to syntetycznie podana manifestacja zakonów: franciszkańskiego 
i dominikańskiego, dwóch wielkich ramion Kościoła zwyciężających herezję orężem słowa i świę-
tością życia swoich członków. 

Treść tych przedstawień dopełniają postacie św. Jerzego i św. Marcina, patronów żołnierzy oraz 
św. Władysława Węgierskiego i św. Wacława Czeskiego patrona katedry wawelskiej. Za twórcę tego 
przebogatego programu ikonograficznego uważa się o. Jana Wałowicza, ówczesnego gwardiana 
klasztoru leżajskiego.

Nazywam się 
Monika Wojdyła 
i pochodzę z Woli 
Zarczyckiej. Je-
s t e m  u c z e n n i -
cą III klasy ZSL 
im. B. Chrobrego 
w Leżajsku. Inte-
resuję się historią 
II Wojny Świato-
wej, dziennikar-
stwem oraz spor-
tem. Lubię czytać 
książki, a moim 
ulubionymi autorami są: Paulo Coelho oraz 
Nora Roberts. 

Jednak moim szczególnym zaintereso-
waniem stało się pisanie wierszy i opo-
wiadań. Początkowo pisałam je wyłącznie 
do tzw. „szuflady”, a napisane utwory prę-
dzej czy później trafiały do kosza. Jakże dużo 
czasu musiało upłynąć, zanim zdobyłam się 
na odwagę, aby pokazać się światu, gdyż 
z tworzeniem własnych tekstów jest tak 
jak z człowiekiem: aby wydobyć z nich to, 
co najcenniejsze i najwartościowsze, trzeba 
po prostu do tego dojrzeć.

Od ponad roku jestem zrzeszona w Sto-
warzyszeniu Poetów Ziemi Leżajskiej, dzia-
łającym przy MCK w Leżajsku. Chwile spę-
dzone z innymi poetami uczą mnie tego, 
jak być poetą pełnym ciepła, wrażliwym 
na piękno otaczającego nas świata. W mo-
ich utworach dominuje fascynacja przyro-
dą, miłością, przyjaźnią oraz zagadnieniami 
ludzkiej egzystencji. Na papier przelewam 
swoje myśli, uczucia i marzenia.

Dotąd moje wiersze pojawiły się w „Chro-
berku”, „Kurierze Powiatowym”, „Azalii” oraz 
w kilku zbiorowych tomikach.

„śmierć wiersza”

myśli uciekły przez okno
zabrakło im natchnienia 
i sensu życia

wiatr rozrzucał po lesie
bezpowrotnie pogubione zwroty 
bo za wcześnie skończyły w otchłani
bezładu i bezprawia

tylko poczciwy piec
skrywa cichy jęk 
nienarodzonego wiersza
którego dusza ulatuje z dymem 

„Księżyc”

Długie wieczory 
pachnące tęsknotą 
i latem

I księżyc jak latarnik
rozkłada nad nami 
skrzydła

„zapach wolności”

zobaczyłam ją
dawno temu
na łące

w rozwianych przez wiatr grzywach 
pachniało latem
a tabun dudniących kopyt
skrywał czas

galopowała beztrosko w dal
gdzie horyzontu kres 
aby zdążyć na ostatni pocałunek 
zachodzącego słońca

i cicho zapragnęłam 
tak jak stado uciekających koni
poczuć w nozdrzach zapach wolności 

Prospekt 
organowy 

i chór 
muzyczny 

w nawie 
środkowej 

z XVII w. 
– Bazylika 

Ojców 
Bernardynów 

w Leżajsku.

  poezja



��

  mała ojczyzna

Birma – egzotyczna podróż Niech żyje zdrowie
Przez kilka ostatnich miesięcy w Szko-

le Podstawowej nr 2 w Leżajsku był reali-
zowany I etap Projektu współfinansowa-
nego przez Europejski Fundusz Społecz-
ny pt. „Pierwsze uczniowskie doświadcze-
nia drogą do wiedzy”. Prowadziła go pani 
Barbara Sarzyńska wraz ze swoją klasą 
IIa. Projekt obejmuje swoim zasięgiem 
szkoły z Polski południowo-wschodniej. 
Każda zakwalifikowana do niego szkoła 
otrzymała zestaw pomocy naukowych 
o deklarowanej wartości 8 tys. zł.

Koncepcja Projektu oparta jest na teorii 
inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, 
który twierdzi, że każdy posiada wszystkie 
jej rodzaje, są one jednak w różnym stop-
niu rozwinięte i tworzą wspólnie indywidu-
alny profil. 

Realizacja zajęć była oparta na własnym 
pomyśle autorskim nauczycielki. Barbara 
Sarzyńska wybrała temat „Radosny uczeń 
to zdrowy uczeń”, wychodząc z założenia, 
że zdrowie to podstawa do właściwego roz-
woju. W czasie tych kilku miesięcy ucznio-
wie poszerzyli swoją wiedzę na temat hi-
gieny ciała, chorób, właściwego ubioru, ko-
nieczności gimnastyki i ruchu na świeżym 
powietrzu, ostrożności w kontaktach z ob-
cymi ludźmi, jak też zdrowego odżywiania 
się w myśl hasła „Jedz nie tylko to, co lubisz, 
ale również to, co jest potrzebne twojemu 
organizmowi”. Nauczyciel pokazał uczniom 
wartość zdrowia jako potencjału, którym 
dysponują, przekazał i utrwalił zasady zdro-
wego stylu życia, wyrabiał postawę odpo-
wiedzialności wraz z umiejętnością prze-
widywania skutków własnych zachowań 
dla swojego zdrowia i zdrowia innych ludzi. 
Uczniowie wiedzą, do kogo mogą się zwró-
cić o pomoc w sytuacjach zagrożenia. Są 
świadomi swoich słabych i mocnych stron 
oraz zdają sobie sprawę, że muszą rozwijać 
swoje pasje i zainteresowania.

Na zakończenie Projektu został przygo-
towany teatrzyk pt. „Niech żyje król, niech 
żyje zdrowie”, w którym brali udział wszy-
scy uczniowie tej klasy. Zaprezentowali to, 
czego nauczyli się o zdrowym stylu życia. 
Teatrzyk odbył się 17 grudnia 2009 r. w sali 
gimnastycznej SP 2 w dwóch turach: dla klas 
I–III oraz dla rodziców, dziadków i zaproszo-
nych gości. Popołudniowy spektakl zaszczy-
cił swoją obecnością Zastępca Burmistrza 
Leżajska Piotr Urban.

Dzieci recytowały wiersze, śpiewały pio-
senki, odgrywały scenki. Przedstawienie 
w formie humorystycznej opowiadało o kró-
lu, który prowadził niezdrowy styl życia .

Było ono bardzo pouczające, trwało po-
nad godzinę i poruszało niemal wszyst-
kie aspekty zdrowia. W jego przygotowa-
nie byli zaangażowani rodzice i dziadkowie 
uczniów, pomagali w przygotowaniu stro-
jów, rekwizytów itp.

„Mali aktorzy” dzielnie odegrali swoje 
role, poznali, czym jest stres, przekonali się, 
że jest on czymś normalnym i należy go po-
konywać. Wszystkie przygotowania do te-
atrzyku pokazały uczniom, że aby osiągnąć 
sukces, potrzebna jest nie tylko wiedza, 
ale również umiejętność jej wykorzystania, 
odpowiednia postawa, umiejętność współ-
działania z innymi, zdolność do refleksji. 

Szybkie i intensywne zmiany zachodzące 
we współczesnym świecie wymagają, aby 
dzieci zdobyły umiejętność samokształce-
nia oraz samodzielnego działania i tego mu-
szą uczyć się od najmłodszych lat.

(BS)

Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej

Komunikaty
•  Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej posiada status organizacyjny pożyt-

ku publicznego i figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem: 
0000275455.

Prosimy wesprzyj nasze działania swoim 1%.
Wystarczy w swojej deklaracji podatkowej wpisać nazwę naszej organizacji, numer 

KRS oraz kwotę darowizny w wysokości 1% należnego podatku, a Urząd Skarbowy prze-
każe pieniądze na konto Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej.

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

Jeżeli popieracie Państwo nasze działania, prosimy o wsparcie finansowe.
Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

• Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej zaprasza na Zimowy Rajd Pieszy po Le-
żajsku i najbliższych okolicach. Tematem przewodnim będzie „Architektura i zabudo-
wa drewniana w Leżajsku”.

Zbiórka uczestników przed pomnikiem Jana Pawła II w dniu 27 lutego br. o godz. 
9. rano.

Prosimy uczestników o przygotowanie ubiorów stosownych do warunków pogodo-
wych w dniu rajdu. 

Serdecznie zapraszamy!

• Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej zaprasza członków i sympaty-
ków Towarzystwa na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 12 marca 2010 
roku o godz. 17. w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej przy ulicy Mickiewi-
cza 20Aa.

Zarząd i członkowie TMZL

27 stycznia br. w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej oraz 
Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, działającej w strukturach MCK w Leżajsku, odbyło się niezwykle ciekawe spotka-
nie z podróżniczką z Leżajska Martą Kuczek. Na spotkanie przybyła liczna grupa młodzieży z Zespołu Szkół Licealnych 
oraz członkowie TMZL. Tym razem uczestnicy spotkania mogli posłuchać o Birmie. Prezentacja multimedialna i relacja z po-
dróży pani Marty ukazały życie codzienne mieszkańców Birmy.

Birma należy do najbiedniejszych, ale jednocześnie najbardziej fascynujących krajów Azji. Na skutek długiej izolacji od ja-
kichkolwiek wpływów z zagranicy, Birma zachowała swój dawny, od lat niezmieniony wygląd. Do dnia dzisiejszego można 
tu spotkać mnóstwo wspaniałych świątyń, stup-relikwiarzy, pagód i kompleksów klasztornych. Krajobrazu nie szpeci współ-
czesna, „nowoczesna” architektura ze szkła i aluminium, wszechobecne supermarkety, zagłębia przemysłowe czy autostrady. 
Wizyta w Birmie to wspaniały powrót do przeszłości, ale jednocześnie podróż, która otwiera oczy na ogromne kontrasty i pa-
radoksy współczesności – ogromne bogactwo świątyń i przerażająca bieda oraz zacofanie mieszkańców Kraju Tysiąca Pagód, 
głęboka, pełna oddania wiara wyznawców buddyzmu i panujący bezwzględny reżim wojskowy. Kiepskiej jakości drogi jak 
Birma długa i szeroka, średniowieczne środki transportu, drewniane wozy o ogromnych kołach ciągnięte przez woły, przesta-
rzałe metody pracy w rolnictwie oraz ogromna życzliwość i serdeczność Birmańczyków to codzienność tego kraju.

Dla turysty podróżowanie po Birmie jest całkowicie bezpieczne. Spotyka się on z powszechną sympatią 
i życzliwością mieszkańców. Cechą charakterystyczną ubioru mężczyzn w Birmie jest lungi (czyt. lądżi) czy-
li spódniczki tj. zszyty kawałek materiału odpowiednio zamotany na brzuchu. Natomiast kobiety stosują 
bardzo ciekawy makijaż, malując sobie policzki i czoła na żółto startą na proszek korą drzewa. Makijaż ten 
nie tylko, zdaniem Birmańczyków, dodaje kobietom uroku, ale i chroni je przed palącymi promieniami 
słońca. Ciekawostką Birmy są riksze, wycieczki po jeziorze, które obejmują zwiedzanie warsztatów pracy 
z rożnymi wyrobami rękodzielniczymi np. parasolek, srebra, cygar.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, fascynację egzotycznymi podróżami było widać na twarzach 
uczestników spotkania. 

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej składa serdeczne podziękowania dyrektorowi 
Muzeum Ziemi Leżajskiej za pomoc w zorganizowaniu spotkania. 

Iwona Tofilska
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Bądźmy świadkami Miłości 
– niecodzienne Jasełka

19 stycznia br. w sali widowiskowej Miejskiego 
Centrum Kultury w Leżajsku odbyło się niecodzien-
ne przedstawienie. Niecodzienne, bo aktorami bo-
żonarodzeniowych Jasełek byli mieszkańcy Leżajska 
i okolic oraz ich dzieci, uczęszczające do Niepublicz-
nego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
pod wezwaniem błogosławionego Edmunda Boja-
nowskiego w Leżajsku.

Ta radosna inicjatywa, której pomysłodawczynią była sio-
stra Anna Czerwonka (dyrektor przedszkola) zgromadziła 
w to styczniowe, mroźne popołudnie wypełnioną po brze-
gi salę widowiskową z księdzem proboszczem Ryszardem 
Królickim, zastępcą burmistrza Piotrem Urbanem i liczny-
mi pracownikami instytucji oświatowych włącznie. Pierw-
sze Jasełka z udziałem rodziców i dzieci odbyły się w stycz-
niu 2009 roku dla dziadków przedszkolaków. Tegoroczne 
przedstawienie dedykowane było – podobnie jak w zeszłym 
roku – ukochanym babciom i dziadkom, ale było otwarte 
dla wszystkich chętnych, pragnących poczuć i przeżyć cud 
narodzin Pana Jezusa.

Rodzice wykonujący na co dzień różnorakie zawody – 
między innymi lekarza, pielęgniarki, nauczyciela, urzędnika, 
psychologa, przedsiębiorcy, krawcowej czy policjanta wcieli-
li się w role Maryi, Józefa, pasterzy, aniołów, diabła, gwiaz-
dek, Heroda, Trzech Króli oraz zwierząt. Dzieciom przypadły 
role mędrca, aniołków, gwiazdek, zwierzątek oraz Krakowia-
ków. Ważnym akcentem Jasełek był występ jednej z opieku-
nek przedszkolaków – pani Małgorzaty Czapli jako gwiazd-
ki. Monologi poszczególnych aktorów przeplatane były efek-
townymi układami choreograficznymi poszczególnych grup 
występujących – pasterzy, aniołów, gwiazdek, Trzech Króli, 
Krakowiaków jak również słowami narratora.

Wspólny występ rodziców i dzieci ubranych w piękne, ko-
lorowe stroje, połyskujące złotem i srebrem włosy i korony, 
dostarczył widzom z pewnością niezapomnianych estetycz-
nych wrażeń, a niejednej osobie zakręciła się łezka w oku... 
Autorką wszystkich układów tanecznych była pani Agata Ho-
spod (mama jednego z przedszkolaków), a reżyserem siostra 
Anna Czerwonka. Salę widowiskową i pozostałe pomieszcze-
nia MCK udostępniła pani dyrektor Maria Horoszko, o dźwięk 
zatroszczył się pan Adam Kuźma, a światłami zajął pan Ry-
szard Węglarz.

Po Jasełkach w budynku MCK odbyło się przyjęcie dla 
dziadków oraz zaproszonych gości połączone z zabawą kar-
nawałową dla dzieci, którą poprowadziła para profesjonal-
nych wodzirejów.

(ek)
Kolędy w UE

17 grudnia ub. roku w SP nr 3 w Leżajsku odby-
ło się przedstawienie pt. „Święta Bożego Narodze-
nia w Polsce i Europie”. Było ono podsumowaniem 
Projektu Unijnego „Pierwsze uczniowskie doświad-
czenie drogą do wiedzy”. W projekcie opartym na teorii 
inteligencji wielorakich H. Gardnera brali udział uczniowie 
kl. II „a” SP nr 3. Realizacja programu rozpoczęła się w kla-
sie I. Temat realizowanego programu brzmiał „W moim 
domu, szkole, mieście, ojczyźnie”. Były to zagadnienia bli-
skie dzieciom i poruszały sprawy rodziny, tradycji regional-
nych, ważniejszych polskich miast oraz swojego rodzinne-
go Leżajska. Na zajęciach z projektu dzieci rozwijały swo-
je pasje plastyczne, muzyczne, teatralne, a przede wszyst-
kim miały możliwość wzmacniać i uaktywniać rożne rodza-
je inteligencji.

Pracę z dziećmi w czasie realizacji programu wspomaga-
ły pomoce dydaktyczne współfinansowane przez Unię Eu-
ropejską. Te piękne zabawki uczniowie kl. II „a” przekazali 
swoim młodszym kolegom z kl. I „b”– gdyż to właśnie oni 
przejęli pałeczkę uczestnictwa w projekcie.

Przedstawienie zaprezentowane przez uczniów opo-
wiadało o tym, jak obchodzi się Święta Bożego Narodzenia 
nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej. 
Dzieci pochwaliły się wspaniałą grą aktorską, a także śpie-
wały znane kolędy i piosenki bożonarodzeniowe. Hitem wy-
stępu była piosenka o Rudolfie Czerwononosym, którą mali 
artyści zaśpiewali w języku angielskim i polskim. Wszyscy 
zgromadzeni goście zostali wprowadzeni w klimat świąt 
i wspólnie z dziećmi nucili kolędy. Po zakończonym wystę-
pie na pamiątkę uczestnictwa w projekcie uczniowie otrzy-
mali pacynki – myszki.

Jolanta Zygmunt

VII Powiatowy Konkurs 
Kolęd i Pastorałek

21 stycznia br. w Gimnazjum Miejskim im. W. Jagiełły 
w Leżajsku odbył się już VII Powiatowy Konkurs Kolęd i Pa-
storałek „Anielskie Śpiewanie” zorganizowany przez M. Mo-
tor i B. Zygmunt w ramach programu edukacji regionalnej 
„Ziemia leżajska dawniej i dziś”. Celem konkursu jest popu-
laryzowanie wśród młodzieży tradycji kolędniczych, upo-
wszechnianie kultury żywego słowa, wdrażanie do twór-
czego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz zapoznanie 
z tekstami mało znanych kolęd i pastorałek.

W tym roku kolędnicy spotkali się już po raz siódmy. Zma-
gania konkursowe poprzedził występ gimnazjalnego chóru 
pod batutą Barbary Kuczek.

Po krótkim przedstawieniu polskich tradycji kolędowa-
nia w czasie Świąt Bożego Narodzenia przez uczniów pro-
wadzących, do zmagań konkursowych przystąpiły zespoły 
i soliści z gimnazjów całego powiatu. Na tle pięknej „aniel-
skiej” dekoracji wykonawcy zaprezentowali kolędy śpiewa-
ne ciągle w naszych domach i pastorałki znane już tylko na-
szym babciom. Niektórzy wzbogacili występ rekwizytami 
kolędniczymi i strojami. 

Gdy członkowie komisji konkursowej debatowali nad 
werdyktem, wszyscy uczestnicy i goście kolędowali i bawili 
się wraz z harcerskim zespołem „Zamszowa Pufa”. Harcerze 
wystąpili też poza konkursem w drugiej części imprezy, po-
przedzając ogłoszenie wyników. Jury w składzie: Maria Ho-
roszko – dyrektor MCK w Leżajsku, Alicja Domaradzka – na-
uczyciel z SOSW w Leżajsku oraz Barbara Kuczek – nauczy-
ciel sztuki z Gimnazjum w Leżajsku nagrodziło kolędników 
w następujących kategoriach: zespoły: I miejsce – zespół 
z gimnazjum w Sarzynie i zespół z gimnazjum w Grodzi-
sku Dolnym, II miejsca nie przyznano, III miejsce – zespół 
z gimnazjum w Piskorowicach; soliści: I miejsce – Magdale-

na Piestrak z gimnazjum w Starym Mieście, II miejsce – Sa-
bina Kąpińska z gimnazjum w Leżajsku, III miejsca nie przy-
znano; wyróżnienia: zespół z Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Leżajsku, duet z Gimnazjum w Sarzynie.

W tym roku nagroda – ufundowana przez dyrektora 
Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku – trafiła do zespo-
łu z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku. 

Dzięki finansowemu wsparciu Elektrociepłowni w No-
wej Sarzynie i Dyrekcji Gimnazjum Miejskiego w Leżaj-
sku wykonawcy, oprócz wartościowych książek otrzyma-
li piękne anioły i pamiątkowe dyplomy oraz gorący po-
siłek. Za pomoc w zorganizowaniu konkursu serdecznie 
dziękujemy panu Jackowi Głowackiemu – dyrektoro-
wi Elektrociepłowni w Nowej Sarzynie i panu Wła-
dysławowi Pyżowi – dyrektorowi Gimnazjum Miej-
skiego w Leżajsku.

(bmz)
Nasze zdrowie 
– nasza sprawa

Stowarzyszenie„Tęcza” wystąpiło do Funduszu Ini-
cjatyw Obywatelskich o dotację do programu „Nasze 
zdrowie – nasza sprawa”. Ponieważ pogramy rówie-
śnicze są kompleksowym działaniem profilaktycznym, 
które wykorzystują naturalną aktywność własną mło-
dzieży, ukierunkowując ją na rozwiązanie problemów 
środowiska rówieśniczego, nasz projekt spodobał się 
i został wybrany spośród wielu.

Liderzy młodzieżowi z gimnazjów w Leżajsku, Brzózie 
Królewskiej, Piskorowicach, Starym Mieście, Wierzawicach 
i Kuryłówce, którzy byli głównymi realizatorami działań 
w ramach tego programu stanęli przed trudnymi wyzwa-
niami. Były nimi: prowadzenie zajęć dla rówieśników oraz 
uczniów szkół podstawowych i zorganizowanie imprez pro-
mujących zdrowie dla całych społeczności szkolnych, według 
autorskiego, młodzieżowego scenariusza.

Wiedzę na temat różnych aspektów zdrowia mogą sto-
sunkowo łatwo zdobyć. Zdecydowanie trudniej jest nauczyć 
się, jak należy się prawidłowo komunikować, prowadzić dys-
kusje, jak radzić sobie z napięciem, jak wykorzystywać swój 
osobisty potencjał. Po to, by zadanie, przed którym liderzy 
stanęli, mogło być jak najlepiej zrealizowane, konieczne 
było przygotowanie ich w kilku podstawowych obszarach: 
utrwalenia lub zwiększenia ich motywacji do podejmowa-
nia działań dla rówieśników, wyposażenia ich w podstawo-
we umiejętności psychospołeczne, które pozwolą im sku-
teczniej trafiać do odbiorców, budowania własnego wize-
runku jako osób mogących poradzić sobie z zadaniami, które 
są przed nimi stawiane w programie.

Dzięki dotacji z FIO uczniowie z gimnazjów biorących 
udział w programie mogli uczestniczyć w szkoleniu wy-
jazdowym, gdzie jako liderzy przygotowywali się do reali-
zacji działań profilaktycznych adresowanych do rówieśni-
ków i uczniów szkół podstawowych. W swoich gimnazjach 
i szkołach podstawowych przeprowadzili zajęcia dotyczące 
tematów: • Co jest ważne dla naszego zdrowia?, • Jak mó-
wić „nie” i bronić swojego zdania? • Zaburzenia odżywiania, 
• Czy narkotyki załatwiają nasze problemy? • Co to znaczy 
być uzależnionym?

Nauczyciele również zostali przygotowani do tego, aby 
umieli wykorzystywać zaangażowanie młodzieży, aktywizo-
wać i motywować ich do podejmowania działań stwarzając 
im szanse na realizowanie swoich pomysłów służących reali-
zacji określonego celu. W przypadku tego programu – pro-
mowania zdrowego życia, wolnego od uzależnień. 

Całość programu zakończyła się dużymi imprezami pro-
mującymi zdrowy styl życia oraz debatą „Rówieśnicza edu-
kacja zdrowotna – za czy przeciw?”

Młodzież chętnie uczestniczyła w programie, wykazy-
wała się pomysłowością i sumiennością w przekazywaniu 
wiedzy, nabyła ważne umiejętności społeczne. Uczestnicy 
programu zapoznali się z ideą zdrowotnej edukacji rówieśni-
czej i mamy nadzieję, że będą się aktywnie włączać w dzia-
łania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej poprzez sze-
rzenie idei profilaktyki rówieśniczej, ponieważ temat jest za-
wsze aktualny.

Elżbieta Furmańska

  dzień za dniem
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– basen dla niemowląt

– basen rekreacyjny do pływania i ćwiczeń

– basen pływacki

– basen przy saunie – do schładzania ciała

Vinci w ZST
W dniach od 3–6 stycznia br. wicedy-

rektor ZST Piotr Foryt i nauczycielka ję-
zyka niemieckiego Małgorzata Jakubow-
ska przebywali w Turyngii w miejscowo-
ści Siegmundsburg. Była to wizyta przy-
gotowawcza do kolejnego projektu, któ-
ry będzie realizowany w tej szkole.

Tym razem projekt dotyczy praktyk zawodo-
wych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych, 
kształcących się w technikum hotelarskim oraz 
technikum żywienia i gospodarstwa domowe-
go, które odbywać się będą w Niemczech w Tu-
ryngii w październiku 2010 i maju 2011.

Program Leonardo da Vinci jest częścią no-
wego programu edukacyjnego Unii Europejskiej 
„Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning 
Programme). Ma on na celu promowanie mobil-
ności pracowników na europejskim rynku pracy 
oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edu-
kacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych. Projekty LdV dają uczestnikom moż-
liwość nawiązania współpracy międzynarodo-
wej i organizacji wyjazdów na staże zagranicz-
ne, pozwalają doskonalić warsztat metodyczny 
nauczycielom, trenerom i instruktorom.

Podczas wizyty przygotowawczej omówiono 
założenia, cele i metodologię projektu, ustalo-
no plan działania dotyczący praktyk zawodo-
wych uczniów oraz terminy stażu. Przedstawi-
ciele ZST zwiedzili kilka miejsc, w których staży-
ści odbędą praktyki oraz mieli okazję podzielić 
się doświadczeniami zawodowymi z opiekuna-
mi praktyk ze strony niemieckiej a także omó-
wić problemy, jakie mogą wystąpić podczas po-
bytu uczniów za granicą. Opracowano również 
budżet i wspólnie wypełniono wniosek o dofi-
nansowanie. Przyszły projekt dotyczący wyjaz-
du na staże do Turyngii daje młodzieży szansę 
wyjazdu po raz pierwszy za granicę, poznanie 
warunków pracy i zasad funkcjonowania nie-
mieckich firm, zdobycie nowych i podniesienie 
posiadanych kwalifikacji zawodowych, dosko-
nalenie kompetencji językowych, co zwiększy 
ich szanse zatrudnienia na rynku pracy zarów-
no polskim jak i europejskim.

Małgorzata Jakubowska

Sukces w „dwójce”
Jesień 2009 roku okazała się szczęśliwa 

dla grupy „Pod schodami” ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Leżajsku. 

Po raz trzeci w historii, zespół sięgnął po naj-
wyższy laur w województwie podkarpackim 
tym razem wyśpiewując piosenkę „Niby obłok” 
(do wiersza Tadeusza Kubiaka z muzyką Andrze-
ja Janasa) w finale konkursu „Literatura i Dzieci 
– Nasze marzenia”. Grupa wystąpiła w składzie: 
Magda Baran, Gabriela Gumuła, Iwona Kanak, 
Ala Karasińska, Cyprian Kuczek, Wioleta Lenart, 
Maryla Leszczak, Magda Pustelny, Michał Pyż, 
Ola i Magda Szczepanik, Daria Trojan i Kamila 
Wiatrowicz. Założycielką i opiekunką zespołu 
jest Ewa Janas.

(ej)

Ciepło – Zimno
Artykuł ten pozwoli przybliżyć Państwu 

zagadnienie związane z różnicą tempera-
tur w basenach kąpielowych.

Wiele osób przychodzących na basen 
ma wątpliwości, dlaczego woda w basenie 
jest chłodniejsza, takie zdania pojawiają się 
przeważnie w okresie zimy.

Zaznaczam na wstępie, że na naszym 
obiekcie – na Krytej Pływalni „Oceanik” w Le-
żajsku i na każdym innym jest prowadzony 
stały nadzór nad temperaturą wody jak i nad 
całą resztą procesu technologicznego.

Dlaczego tak jest?
Wszelkie wytyczne dotyczące stawiania 

wymagań są regulowane przez Minister-
stwo Zdrowia i Opieki Społecznej (Departa-
ment Zdrowia Publicznego) w opracowaniu 
pod tytułem: Wymagania Sanitarno-Higie-
niczne Dla Krytych Pływalni, Warszawa, gru-
dzień 1998. W opracowaniu tym znajduje się 
również opis wymagań, jakie powinien speł-
nić klient przed wejściem do basenu kąpie-
lowego – ale tę kwestię zostawimy na ko-
lejny artykuł.

Otóż w tym opracowaniu mamy szczegó-
łowy opis temperatur w basenach kąpielo-
wych.

Temperatury wody w basenach pływal-
ni krytych wg wymagań MZiOS:

• Temperatura wody w basenach pływac-
kich i do nauki pływania: od 27°C do 28°C

• Temperatura wody w basenach pływac-
kich wg FINA 2002–2005 od 25°C do 28°C

• Temperatura wody w basenach do sko-
ków wg FINA 2002–2005 min. 26°C

• Temperatura wody w basenach dla dzie-
ci od 30°C do 32°C

• Temperatura wody w basenach typu te-
rapeutycznego od 32°C do 36°C

Ciepłota ciała u człowieka wynosi 36-
37°C. Wzmożenie ciepłoty ciała występuje 
wówczas, gdy wytwarzanie ciepła przekra-
cza możliwości jego utraty przez efektoro-
we mechanizmy termoregulacyjne, np. pod-
czas wysiłku fizycznego lub wskutek zabu-
rzeń w działaniu ośrodka termoregulacji. 

W okresach chłodniejszych jesteśmy zmu-
szeni ubierać się dużo cieplej niż latem, 
i wówczas nasza ciepłota ciała jest wyższa 
niż latem a ponadto nasza psychika również 
działa na nasz ośrodek termoregulacyjny. 

Jeśli jesteśmy grubo ubrani, to nasze cia-
ło kumuluje ciepło i nasze ubranie zacho-
wuje się jak termos. Bardzo podobnie jest, 
gdy wchodzimy w domu do wanny z cie-
płą wodą - jak sprawdzimy dłońmi, woda 
nie wydaje się gorąca, ale kiedy włożymy 
nogę, okazuje się, że jednak jest gorąca. Po-
dobna sytuacja występuje w basenie. Za-

raz po wejściu do wody odczuwamy zimno 
a to dlatego, że ciało szybko oddaje ciepło 
zgromadzone pod ubraniem. Takich różnic 
nie odczuwamy latem, ponieważ nasze cia-
ło jest nieznacznie zakryte i utrzymuje sta-
łą temperaturę.

Na naszym basenie temperatura wody 
utrzymywana jest zgodnie z obowiązu-
jącymi normami i jest stała przez cały 
rok, nie jest obniżana lub podwyższana 
ze względu na temperaturę na zewnątrz. 
Prowadzone są raporty dobowe, w któ-
rych pracownicy obsługi wpisują odczy-
ty całego procesu technologicznego wraz 
z temperaturą. Nie ma możliwości, aby tem-
peratura wyświetlana na tablicy w hali ba-
senowej była inna, a woda miała inną tem-
peraturę, gdyż czujnik jest zamontowany 
na rurze zasilającej.

Ponadto prowadzony jest stały nadzór 
Sanepidu nad procesem technologicznym, 
który obejmuje również temperaturę, po-
nieważ – jak wiemy – im wyższa tempera-
tura, tym bardziej inne parametry teleolo-
giczne wody – odpowiednio do typu ba-
senu: basen sportowy, basen rekreacyjny, 
wanna z hydromasażami. 

W tym miejscu należy też wspomnieć 
o  klientach,  którzy  przychodzą  popły-
wać i dla nich ta temperatura około 27oC  
jest za wysoka, bo oni woleliby 24–25oC.

Tak więc temat temperatury wody jest, jak 
sądzę, wyjaśniony, a dla osób, które chcą się 
zapoznać z normami, zapraszam do opra-
cowania Ministerstwa dostępnego na pły-
walni.

Wojciech Surma

Pierwsze miejsca zarezerwowane 
dla MOSiR Leżajsk

Szkoła Pływania 
„DELFIN”

Mikołajki. Na zakończenie roku po zawo-
dach mikołajkowych, dzięki rodzicom zosta-
ły przygotowane paczki ze słodyczami dla 
wszystkich dzieci uczęszczających na zajęcia 
w szkółce pływania. Szkółka przeżywa wspa-
niały okres, jest kilka grup i są nowe zapisy 
do grupy najmłodszej. Całość zajęć prowa-
dzi Ryszard Kołodziej, za co bardzo dziękuję 
w imieniu swoim jak i rodziców.

Zawody. Zawodnicy ze szkoły pływania 
Delfin w zawodach organizowanych w No-
wej Sarzynie zdobyli I miejsce w sztafecie 
oraz II miejsce w sztafecie w stylu dowol-
nym. W zawodach brała udział młodzież 
z pięciu miast partnerskich. Nasza szkółka 
kolejny raz pokazała się z jak najlepszej stro-
ny. To bardzo cieszy, że kilkugodzinne tre-
ningi dają efekty i satysfakcję.

Szkółka Piłkarska MOSiR
Na zakończenie roku zawodnicy prowa-

dzeni przez Tomasza Szmuca wywalczyli 
I miejsce w „III Mikołajkowym Turnieju w pił-
ce nożnej młodzików” w Nowej Sarzynie.

W okresie zimowym zawodnicy ze szkółki 
piłkarskiej będą trenować na hali.

Dzięki uprzejmości Dyrekcji ZST w Le-
żajsku nasza młodzież, będzie mieć zajęcia 
na dużej hali, jest to dla tych młodych lu-
dzi wspaniałe przeżycie. Przygotowując się 
do rundy wiosennej, mamy jeszcze trochę 
czasu, ale zajęcia sprawnościowe prowadzo-
ne będą również na basenie i siłowni.

W. Surma

  pływalnia
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Mistrzowie Turnieju 
Ogólnopolskiego 

Siatkarze UKS „Trójka” ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 3 w Leżajsku, podopieczni 
trenera Jana Macha, zdobyli okazały pu-
char i złote medale w Ogólnopolskim Tur-
nieju mini piłki siatkowej, który odbył się 
w dniach 30–31 stycznia br. w Łodzi.

W rozgrywkach wzięło udział 16 zespołów 
chłopców z rocznika 1998 reprezentujących 
czołowe ośrodki siatkarskie z całego kraju. 
Wśród zespołów z Warszawy, Wrocławia, 
Częstochowy, Tomaszowa Mazowieckiego, 
Braniewa, Białegostoku, Łodzi, Aleksandro-
wa wystąpili siatkarze ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w składzie: M. Karakuła, M. Stopyra, 
R. Łabuda, J. Tyczyński, M. Mach, S. Menczak, 

K. Wojnar reprezentując Leżajsk i wojewódz-
two podkarpackie.

Zespoły zostały podzielone na cztery 
grupy eliminacyjne, z których dwa pierw-
sze z każdej grupy awansowały do ósemki. 
Pierwszy zespół UKS „Trójka” pokonał kolej-
no Spartę Braniewo 25:21, SP 56 Łódź III 25:8 
oraz Wikinga Tomaszów Mazowiecki II 25:12 
i zajął pierwsze miejsce w grupie, co dawa-
ło awans do pierwszej ósemki. Nie udało się 
awansować naszemu drugiemu zespołowi, 
który uległ drużynom z Tomaszowa I, Czę-
stochowy i Braniewa II. Pozostała im rywali-
zacja o miejsca 9–16.

Po półfinałach nasz zespół wraz z SP nr 56 
Łódź, Spartą Braniewo I oraz Wikingiem To-
maszów Mazowiecki I znalazł się w pierw-
szej czwórce.

Finały rozpoczęły się od porażki ze Spartą 
Braniewo I 25:19, następnie nasi zawodnicy 
pokonali gospodarzy turnieju 25:14 oraz Wi-
kinga Tomaszów 28:26 i zajęli pierwsze miej-
sce przed Spartą Braniewo (srebrny meda-
lista ostatnich XV Mistrzostw Polski w Za-
brzu), Wikingiem Tomaszów Mazowiecki (V 
miejsce w Zabrzu) i gospodarzami Turnie-
ju SP nr 56 Łódź (brązowy medalista XV Mi-
strzostw Polski w mini siatkówce).

Za zwycięstwo nasi zawodnicy otrzymali 
okazały puchar, złote medale, dyplomy, pa-
miątkowe koszulki oraz nagrody rzeczowe.

(am)

„Siatkówka – nauka plus wychowanie”
4 grudnia ub. roku „Trójka” we współpracy z Fundacją Polska Siatkówka zorganizo-

wała mikołajkowy turniej minisiatkówki chłopców w kategorii trójek rocznika 1998 
i czwórek rocznika 1997.

Uroczystego otwarcia turnieju dokonała dyrektor SP3 Elżbieta Dmitrowska-Kaduk. Atrak-
cją Turnieju były odwiedziny św. Mikołaja, który obdarował wszystkich uczestników zawo-
dów prezentami w postaci reklamówek pełnych słodyczy.

Do rywalizacji  kategorii trójek przystąpiło 13 zespołów z Rzeszowa, Grodziska Dln. Kań-
czugi, Leżajska oraz z Gorlic. W grupie A wszystkie swoje mecze wygrał zespół MZS Gorli-
ce I przed UKS „Trójką” II oraz SP 22 Rzeszów. Dalsze miejsca zajęły drużyny: SP 2 Leżajsk I, 
SP Kańczuga I, UKS „Trójka IV oraz SP Grodzisko Dln. W grupie B wszystkie swoje spotkania 
wygrał zespół gospodarzy turnieju czyli UKS „Trójka” I. Na drugim miejscu uplasowali się za-
wodnicy z Rzeszowa ze SP 22, trzecie miejsce zajął UKS „Trójka” III, dalej MZS Gorlice II, SP 2 
Leżajsk II, Kańczuga II i Jasło. Dużo emocji wzbudził mecz finałowy pomiędzy MZS Gorlice 
I a gospodarzami czyli UKS „Trójka” I. Zwycięsko z tej konfrontacji wyszli siatkarze leżajskiej 
„Trójki”, wygrywając całe spotkanie 25:16. W meczu o trzecie miejsce SP 22 Rzeszów poko-
nała drugi zespół „Trójki” 25:15. Należy dodać, że siatkarze z Rzeszowa to niedawni zwycięz-
cy Ogólnopolskiego Turnieju Kinder + Sport w Zabrzu.

W zespole UKS „Trójka” I wystąpili: M. Karakuła, M. Stopyra, R. Łabuda, J. Tyczyński. 
Do rozgrywek w kategorii czwórek przystąpiło 6 zespołów. Grano w jednej grupie sys-

temem „ każdy z każdym”. W wyniku rywalizacji pierwsze miejsce w turnieju zdobył zespół 
AKS Resovia I, który pokonał wszystkich rywali. Drugie miejsce zdobyli siatkarze z Gorlic, któ-
rzy ulegli tylko Resovii Rzeszów 25:23. Trzecie miejsce zajęli gospodarze UKS „Trójka”, któ-
rzy pokonali MOSiR Jasło 25:20, Resovię II 25:21 oraz SP Grodzisko Dln. 25:8. Czwarte miej-
sce przypadło Resovii II, piąte MOSiR Jasło i szóste debiutantom w zawodach siatkarskich 
SP Grodzisko Dln.

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, a pierwsze trzy drużyny w każdej ka-
tegorii wiekowej otrzymały puchary oraz medale złote, srebrne i brązowe.

Zawodnicy UKS „Trójka” Leżajsk wystąpili na turnieju w nowych strojach siatkarskich, któ-
re otrzymali jako wsparcie rzeczowe od Fundacji Polska Siatkówka uczestnicząc w projekcie 

„Siatkówka – nauka plus 
wychowanie”.

Entuzjazm  naszych 
młodych siatkarzy oraz 
zdobyte medale niech 
będą podziękowaniem 
dla władz Fundacji Pol-
ska  Siatkówka  za  tak 
cenną inicjatywę, jaką 
okazał się Projekt „Siat-
kówka – nauka plus wy-
chowanie”. 

(jm)

Rozmowa
z TOMASZEM SZMUCEM,
trenerem I drużyny
MZKS „Pogoń”
• W marcu rozpocznie się runda rewan-

żowa o mistrzostwo IV ligi. Jak Pan, jako 
trener drużyny Pogoń Leżajsk, ocenia 
przygotowania zespołu do sezonu?

• Na razie za wcześnie o tym mówić, po-
nieważ mamy za sobą dopiero pierwszy 
etap przygotowań, a przed nami jeszcze 
półtora miesiąca treningów. Rozgrywki za-
czynają się około połowy marca. W styczniu 
odbył się tygodniowy obóz przygotowaw-
czy na własnych obiektach, podczas które-
go treningi odbywały się dwa razy dziennie. 
Obecnie mamy możliwość trenowania raz 
dziennie – trzy razy w tygodniu dysponuje-
my halą sportową Zespołu Szkół Technicz-
nych, natomiast w pozostałe dni trenujemy 
na boisku „Pogoni”. W jakiej formie będzie 
drużyna, gdy rozpocznie się sezon trudno 
dzisiaj jednoznacznie określić. Nie ukrywam, 
że są kłopoty z frekwencją na zajęciach – 
mamy w drużynie kilku studentów, jak rów-
nież pracujących, a obowiązki z tym związa-
ne nie zawsze pozwalają na wykorzystanie 
w pełni zimowego okresu przygotowawcze-
go, który jest kluczowy na budowanie formy 
i efektywności w najbliższej rundzie wiosen-
nej, a nawet na cały rok. Jednak należy pod-
kreślić, że jest to jednak tylko amatorska pił-
ka nożna, a nie zawodowstwo. 

• Czy odejście doświadczonego pomoc-
nika Mirosława Kality zwanego „profeso-
rem” znacznie osłabiło drużynę?

• W jakimś stopniu na pewno, ponieważ 
w piłce nożnej, jak i w innych dyscyplinach 

Rozmowa
z JANUSZEM DąBKIEM,
wiceprezesem MZKS „Pogoń” 
Leżajsk ds. sportowych
• Jak Zarząd Klubu ocenił występ I dru-

żyny „Pogoni” w rundzie jesiennej IV ligi. 
Początek był wspaniały – 4 wygrane me-
cze, później szło gorzej, szczególnie 
na własnym boisku.

• Zarząd ocenił rundę jesienną pozytyw-
nie ze wskazaniem na te mecze, które od-
bywały się na naszym stadionie. Dlaczego 
właśnie u nas i wśród swojej publiczności 
kończyły się one utratą punktów? Bo na-
sza drużyna nie była przygotowana na taki 
styl gry, jaki narzucali jej goście. Żaden ze-
spół, nawet najlepszy, nie lubi takiego sty-
lu gry. Otóż, drużyny przyjeżdżające do nas 
ustawiały się defensywnie, wymuszały atak 
pozycyjny. W naszej drużynie odpowiedź 
na ten atak trochę szwankuje. I te drużyny 
wywoziły stąd punkty dla siebie.

• Czy start „Pogoni” z szóstego miejsca 
w tabeli ze stratą sześciu punktów do li-
dera jest do odrobienia w rundzie wio-
sennej?

• W rundzie wiosennej do rozegrania 
zostało kilkanaście spotkań. To tylko sport. 
Każdy wynik jest możliwy. Myślę, że bę-
dziemy walczyć o to, aby zająć jak najwyż-
szą pozycję, która by nas prolongowała 
do III Ligi Podkarpackiej. Drużynę mamy 
dobrą i w miarę stabilną. Ostatnio doko-
nane zmiany w zespole będą – jak sądzę 
– procentować. Jestem przekonany, że na-
szych chłopców stać na to, żeby zawalczyć 
o III ligę. 

• A czy klub stać na tę III ligę?
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doświadczenie jest bardzo cenne. Mirek 
miał podpisaną umowę do czerwca, czyli 
do końca rundy. Było to dla nas duże zasko-
czenie, zepsuło nam dalszą koncepcję, któ-
ra była budowana głównie w oparciu o jego 
osobę. Ale, jak to się mówi nie ma ludzi nie-
zastąpionych. Jednak prawdopodobnie i tak 
nie moglibyśmy skorzystać z jego kwalifika-
cji i doświadczenia, ponieważ na początku 
grudnia okazało się, że odniesiona kontuzja 
była na tyle poważna, że dalsza gra byłaby 
zbyt ryzykowna. Podstawowy problem po-
lega na tym, że w okresie zimowym trud-
no o dobrego zawodnika, ponieważ wszy-
scy godni zainteresowania mają kontrakty 
podpisane na cały sezon. Oczywiście cały 
czas szukamy pomocnika, lecz musi to być 
ktoś naprawdę dobry, przewyższający umie-
jętnościami naszych zawodników. Nikogo 
na siłę, dla „załatania dziury” nie będziemy 
sprowadzać. 

• Jakie zmiany kadrowe nastąpiły w ze-
spole Pogoni i jaki jest obecny skład dru-
żyny?

• W sumie odeszło aż sześciu zawodni-
ków: Kalita, Sekuła (bramkarz wrócił do No-
wej Dęby), Kędzierski, i Serafin zostali „wy-
pożyczeni” do CCC Dąbrówki na pół roku. 
Krasowski, którego po doznanej kontuzji 
czeka zabieg, rozwiązał umowę z klubem. 
Chciałbym tutaj dodać, że jego postawa 
zasługuje na szczególne uznanie gdyż za-
chował się wyjątkowo fair. Arek Kaszowski 
mimo podpisanego kontraktu nie wznowił 
treningów. Natomiast do naszej drużyny 
dołączyli bramkarz Robert Kurosz i Maciek 
Biliński, doświadczony napastnik - wycho-
wanek Resovii. W poprzedniej rundzie, kie-
dy graliśmy u siebie i przegrywaliśmy albo 
remisowaliśmy, głównym powodem tej sy-
tuacji był brak skuteczności. Liczymy na to, 
że dzięki Maćkowi to się zmieni i będziemy 
bardziej skuteczni. 

• Jakie zaplanowano mecze kontrolne 
przed rundą wiosenną?

• Mamy na dzień dzisiejszy zaplanowa-
nych siedem meczów kontrolnych: pierw-
szy sparring gramy już 3 lutego ze Stalą Rze-
szów, następny 6 lutego z Kańczugą, 10 lu-
tego z Orłem Przeworsk, 20 z Techfrom Wól-
ka Niedźwiedzka, 24 lutego z Izolatorem Bo-
guchwała, a 27 lutego z Sokołem Sieniowa 
i 3 marca z Unią Nowa Sarzyna.

• Czy ambicje Pogoni” sięgają III ligi?
• Myślę, że na pewno będziemy wal-

czyć o tę III ligę. Ale rzeczywistość jest taka, 
że niestety mamy trochę punktów straty, 
a przed sobą kilka nie mniej ambitnych dru-
żyn. Ale przy pełnej mobilizacji i koncentra-
cji zespołu, oraz woli walki straty są do odro-
bienia. Najważniejsze zadanie przed nami to, 

byśmy nie gubili punktów w taki sposób jak 
w poprzedniej rundzie. Po pierwszych czte-
rech wygranych meczach drużyny przeciw-
ników, które przyjeżdżały do Leżajska gra-
ły „bojaźliwie”, defensywnie, co nam nie od-
powiadało, w takiej grze nie mogliśmy się 
odnaleźć. Gra w ataku pozycyjnym nie od-
powiada większości drużyn i to niezależnie 
od klasy rozgrywkowej.

• Musicie wymyślić jakieś antidotum 
na taką taktykę drużyn „gości”. 

• Musimy po prostu być skuteczniejsi. 
Mam nadzieję, że doświadczenie Maćka Bi-
lińskiego zaprocentuje. Jestem również pe-
wien że innym zawodnikom mojej drużyny 
nie brakuje ambicji i woli walki. Chcemy po-
walczyć i na pewno zawalczymy. 

• Z kim gracie pierwszy mecz nowej 
rundy?

• W Przemyślu z Polonią, która zajmuje 
drugie miejsce w tabeli i jest jednym z głów-
nych kandydatów do awansu. To będzie bar-
dzo ciężki mecz.

• Będziemy trzymać kciuki.
Rozmawiała

Barbara Woś-Lisiecka

• Sportowo, piłkarsko III liga niezbyt od-
biega od IV ligi. Poziom gry jest mniej wię-
cej wyrównany.

• Więc w czym problem?
• Tu chodzi o sprawy organizacyjne. 

Nasz klub – dzięki naszym trzem głów-
nym sponsorom: Browarowi Leżajsk, BMF 
Polska i Miastu Leżajsk – na pewno stać 
by  było  na  to  finansowo,  bo  rozgryw-
ki obejmują dwa województwa: lubelskie 
i podkarpackie, więc odległości na dojaz-
dy nie są zbyt duże. Koszty tych wyjazdów 
nie byłyby wiele większe jak w tej chwili. 
Myślę, że finansowo i organizacyjnie Klub 
by sobie poradził. Mamy trzech znaczących 
sponsorów i wielu sympatyków. Mamy na-
dzieję, że w trudnych chwilach, gdyby ta-
kie nadeszły, pomogą nam sponsorzy Klu-
bu i nie zostaniemy osamotnieni.

• W pierwszej drużynie „Pogoni” od cza-
su do czasu następują zmiany; zawodni-
cy z różnych względów odchodzą – zmie-
niają barwy, zostają trenerami, w ogóle 
odchodzą od czynnej działalności spor-
towej. Jakie jest bezpośrednie zaplecze 
I drużyny?

• Mamy w Klubie kilka trenujących dru-
żyn różniących się wiekiem. Bezpośrednim 
zapleczem naszej dorosłej drużyny są junio-
rzy starsi.

• Dobrze plasują się w tabeli rozgry-
wek. Czy awansują do I ligi?

• Drużyna juniorów starszych na koniec 
rundy jesiennej zajęła drugie miejsce pre-
miowane awansem do I ligi. My tę druży-
nę chcemy wzmocnić czterema chłopcami, 
którzy wzmogą rywalizację. Myślę, że będzie 
to drużyna, która zdobędzie to premiowane 
awansem miejsce w lidze. 

• Jaki cel ma Zarząd Klubu i IV-ligowa 
„Pogoń”?

• Cel  jest  jeden. Jako Zarząd  i druży-
na przygotowujemy się do rundy wiosen-
nej tak, żeby podołać wyzwaniom. Liczy-
my na awans. Zarówno pierwszej drużyny 
– do ligi III, jak i jej zaplecza – do ligi I.

• Co jeszcze chciałby Pan powiedzieć 
kibicom i sympatykom naszej piłki noż-
nej?

• Na pewno chcę podziękować kibicom 
za doping i obecność na naszych meczach, 
za to, że nas wspierali, zwłaszcza w trudnych 
chwilach. Bo to dopiero w takich momen-
tach czuje się prawdziwą moc serca kibica. 
Im wszystkim życzę wszystkiego najlepsze-
go w nowym roku. I obyśmy w czerwcu mo-
gli razem cieszyć się z upragnionego awan-
su seniorów i juniorów. 

Pragnę również bardzo gorąco podzię-
kować wszystkim sponsorom naszego Klu-
bu. Wciąż, mimo że zmienił się dyrektor le-
żajskiego Browaru,  ten znaczący w na-
szym mieście zakład mocno nas wspiera, 
za co bardzo dziękujemy obecnemu dyrek-
torowi Krzysztofowi Żyrkowi. Wielkie uzna-
nie w imieniu całego Klubu i zawodników 
pragnę wyrazić prezesowi BMF Polska An-
dreasowi Wielosinskiemu, który w istnienie 
i działanie naszego Klubu angażuje się tak, 
jakby od urodzenia z tym klubem był zwią-
zany. A przecież w Leżajsku jest zaledwie 
od kilku lat! 

•   A inne zakłady pracy w Leżajsku 
nie sponsorują tego reprezentującego 
miasto klubu sportowego?

• Leżajsk grał w III lidze, a poniżej IV ligi 
nigdy nie spadł. Nasz Klub powinien mieć 
więcej sponsorów. Kiedyś firm wspiera-
jących różne inicjatywy było w Leżajsku 
wiele. Dziś tych zakładów produkcyjnych 
nie mamy w mieście aż tak dużo i dzisiaj 
w każdej z nich każdą złotówkę ogląda się 
pod lupą. Kondycja finansowa niektórych 
z nich nie jest różowa i trudno się im dziwić 
w istniejącym kryzysie. 

• Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka

Tomasz Szmuc urodził się w 1974 roku. Jest wy-
chowankiem Pogoni Leżajsk. Występował w bar-
wach m.in. Stali Mielec, Kamaksu Kańczuga, na-
stępnie Tłoków Gorzyce i KSZO Ostrowiec Św. 
Ostatecznie wrócił do Leżajska, gdzie z powodu 
kontuzji kolana zakończył karierę zawodnika. 
Obecnie jest trenerem I drużyny MZKS „Pogoń” 
Leżajsk i prowadzi zajęcia w szkółce piłkarskiej 
MOSiR Leżajsk. 

Janusz Dąbek urodził się w 1968 roku. Jako 
zawodnik reprezentował barwy Pogoni Le-
żajsk i Staromieszczanki Stare Miasto. W Mię-
dzyzakładowym Klubie Sportowym „Pogoń” Le-
żajsk od czterech lat pełni funkcję wiceprezesa 
do spraw sportowych. Prowadzi własną działal-
ność gospodarczą.
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  zdrowie i uroda

I po karnawale
Wielki Post przed nami. To naturalne, że po czasie 

intensywnych zabaw i szaleństw karnawałowych przy-
chodzi pora na uspokojenie. Post, potem święta i wio-
sna, która ma swoje wymagania. Lżejsze ubrania, cień-
sze sweterki i bluzeczki niedyskretnie odsłonią skutki 
obfitego, zimowego i karnawałowego jedzenia. 

Wielki Post trwa 40 dni, jest sposobność zmie-
nić codzienne menu, wprowadzić 2–3 potrawy 
dietetyczne i postne, a równocześnie smaczne, 
dostarczające więcej soli mineralnych, witamin, 
cennego błonnika i tłuszczów roślinnych. Moż-
na ziemniaki zastąpić grubymi kaszami np. gry-
czaną, zamiast mięsa częściej jeść ryby, mrożone 
warzywa wykorzystywać do sporządzania sała-
tek, dodatków do drugiego dania lub kompo-
nować z nich samodzielne potrawy. Bardzo ko-
rzystnym przyzwyczajeniem byłoby codzienne 
jedzenie owoców.

Grejpfrut jest owocem o wielu zaletach. Ma 
witaminę C, likopen, flawonoidy, chroniące or-
ganizm przed nowotworami. Jedząc cały owoc 
dostarczamy pektyn, które wiążąc się z kwasami 
żółciowymi zmniejszają przyswajalność tłusz-
czów, co jest ważne dla osób stosujących diety 
odchudzające, oraz obniżają poziom cholestero-
lu we krwi. Spowalniają również proces wchła-
niania cukru, co ma znaczenie dla cukrzyków. 

Ananas to też owoc łagodzący skutki zbyt 
obfitego jedzenia. Enzym bromelaina przyśpie-
sza trawienie białka, zwłaszcza po bardzo obfi-
tych posiłkach mięsnych. Warunek owoc musi 
być surowy. 

Ziarna gryki są dobrym źródłem błonnika 
pokarmowego, białka, mają witaminę E oraz wi-
tamin z grupy B. Gryka zwiększa zdolność or-
ganizmu do wykorzystania glukozy i zapobie-
ga cukrzycy. Nie zawiera składników występu-
jących w pszenicy, które u wielu osób wywo-
łują alergię. 

Otręby są produktem ubocznym z prze-
miału ziarna zbóż na mąkę lub kaszę. Składa-
ją się z części zmielonego ziarna zbóż, głównie 
są to łuski z niewielką ilością zarodków ziaren. 
Są doskonałym źródłem błonnika pokarmowe-
go, białka, witamin z grupy B i składników mine-
ralnych. Owsianka to właśnie potrawa przygoto-
wana z otrąb owsianych, które obniżają poziom 
cholesterolu we krwi, są ubogie w tłuszcz. Po-
leca się ją na śniadanie, a dla poprawienia wa-
lorów smakowo-zapachowych można dodać 
do niej rodzynki (zawierają żelazo i potas). 

Kuskus jest drobną kaszą otrzymywaną 
z najszlachetniejszych części ziarna pszenicy, 
poddana jest gotowaniu na parze, dzięki cze-
mu bardzo szybko się ją przyrządza. Jest do-
brym źródłem błonnika pokarmowego, wita-
min z grupy B i żelaza. Kuskus można podawać 
zarówno na zimno w postaci sałatek, deserów, 
przystawek jak i na gorąco – zastępując ryż, ma-
karon i ziemniaki. 

Gryczane kotlety
Składniki: 2 szklanki ugotowanej poprzed-

niego dnia kaszy gryczanej, 20 dag drobiowych 
wątróbek, 1 jajko, sól, pieprz, tarta bułka, 5 ły-
żek oleju, natka pietruszki. Wykonanie: Wą-
tróbki drobiowe opłukać, osączyć, krótko pod-
smażyć na niewielkiej ilości oleju, ostudzić, po-
kroić na kawałki. Kaszę wymieszać z pokrojoną 
wątróbką, dodać 1 jajko, przyprawić solą i pie-
przem, dokładnie wymieszać. Z masy formo-
wać kotlety, panierować w tartej bułce, sma-

żyć na rozgrzanym oleju na złotobrązowy ko-
lor. Przybrać natką pietruszki, podawać z surów-
ką lub zieloną sałatą z sosem winegret. 

Kasza perłowa 
z warzywami i serem

Składniki: 2 szklanki kaszy perłowej, 10 dag 
sera owczego (lub innego twardego), 40 dag 
warzyw (marchewka, mała pietruszka, po kawał-
ku selera i kapusty włoskiej, cebula lub kawałek 
białej części pora ), 4 łyżki oliwy, pieprz, vegeta, 
natka pietruszki lub koperek. Wykonanie: Wa-
rzywa umyć i obrać. Marchewkę, pietruszkę i se-
ler zetrzeć na tarce o dużych oczkach, kapustę 
poszatkować, a cebulę lub por pokroić w pół-
plasterki. W głębokim rondlu rozgrzać oliwę, ze-
szklić na niej cebulę, po czym, mieszając porcja-
mi dodawać pozostałe warzywa. Smażyć 3 mi-
nuty na sporym ogniu. Następnie wsypać opłu-
kaną i osączoną kaszę, wlać niepełne 3 szklan-
ki gorącej wody, dodać przyprawy np. vegety, 
przyprawić pieprzem i dusić pod przykryciem 
20 minut, od czasu do czasu mieszając. Miękka 
kaszę wymieszać z serem pokrojonym w drob-
niutką kostkę, posypać posiekaną natką. Poda-
wać z surówką z cykorii i ogórka kiszonego (lub 
inną). 

Sałatka z kuskusu i warzyw
Składniki: 1 szklanka wywaru z warzyw, 3 

łyżki majonezu, 1 szklanka kaszy kuskus, 1 pusz-
ka kukurydzy, 1 ogórek sałatkowy, 1 papryka 
czerwona, 1 papryka zielona, 1 cebula czerwo-
na, 3 łyżki posiekanej natki pietruszki, sok z po-
łowy cytryny, sól, pieprz do smaku. Wykona-
nie: Szklanką gorącego wywaru warzywne-
go zalać kaszę i pozostawić na 5 minut, ostu-
dzić. Kukurydzę osączyć z zalewy. Ogórek umyć, 
przekroić na połowę, usunąć nasiona i pokroić 
w półplasterki. Paprykę, cebulę i czosnek oczy-
ścić, pokroić w kostkę. Do zimnej kaszy dodać 
składniki. Doprawić solą, pieprzem i sokiem 
z cytryny. Przed podaniem połączyć z majone-
zem (można go zastąpić jogurtem naturalnym 
lub śmietaną).

Aby były bujne, 
zdrowe i lśniące

Zima to fatalny czas dla włosów. Wysu-
sza je mróz i gorące powietrze kaloryferów. 
Różnice temperatur i czapki na głowach po-
wodują, że włosy szybciej się przetłuszcza-
ją, źle układają i tracą połysk . Na szczęście 
są na to sposoby.

Zimą nawet włosy, z którymi normal-
nie nie mamy problemów, mogą sprawiać 
kłopoty. Dlatego konieczne jest zadbanie 
o ich kondycję – na przykład za pomocą zio-
łowego eliksiru.

Wymieszaj w równej ilości: ziele skrzypu, 
rumianku, owocu dzikiej róży, korzenia ło-
pianu i kwiatu jasnoty białej. Następnie 2 
łyżki stołowe mieszanki zalej dwiema szklan-
kami wrzątku i zaparzaj, najlepiej w termosie 
przez minimum 2 godziny. Pij jedną szklan-
kę 2 razy dziennie, na około 30 minut przed 
posiłkiem. Do tego raz dziennie zażyj 1 ta-
bletkę witaminy B1, ponieważ krzemionka 
zawarta w skrzypie wypłukuje ją z organi-
zmu. Kurację stosuj przez miesiąc. Dzięki 

niej twoje włosy będą silniejsze, a przy oka-
zji skóra nabierze blasku.

Żółtko
Doskonałe do mycia włosów „spod czap-

ki”, które po nim stają się miękkie i puszyste. 
Żółtko wzmacnia też cebulki i ma mnóstwo 
substancji odżywczych. Można je dodawać 
do szamponu albo z roztrzepanego żółtka 
z dodatkiem kilku kropli spirytusu zrobić 15 
minutowy okład przed myciem.

Białko
Z 1–2 białek ubij sztywną pianę, dolej sok 

z cytryny, wymieszaj z pianą i wetrzyj w skó-
rę głowy przed myciem. Piankowy okład 
działa ściągąjąco, zapobiega przetłuszcza-
niu się włosów. Po 10 minutach umyj głowę 
delikatnym szamponem.

Odżywka z piwa i miodu
Gdy włosy są szczególnie suche i łamliwe 

nałóż na nie odżywczy kompres. Wymieszaj 
kieliszek piwa z łyżką miodu, wetrzyj we wło-
sy zawiń głowę przeźroczystą folią spożyw-
czą i ręcznikiem. Zostaw na 15 minut. Potem 
dokładnie spłucz letnią wodą.

Mydlnica lekarska
Nasze babcie odwarem z tego ziela myły 

włosy. Zalej korzeń mydlnicy letnią wodą 
(pół łyżki na szklankę) i parz kilka minut pod 
przykryciem. Gotowy płyn wcieraj w skórę 
głowy i spłukuj letnią wodą. Dzięki natural-
nym saponinom (składnikom namydlają-
cym) świetnie się pieni i zmywa z włosów 
cząstki tłuszczu.

Olejek migdałowy
10 ml olejku migdałowego wymieszaj 

z 15 kroplami olejku rozmarynowego, we-
trzyj w skórę głowy i zwilżone włosy. Owiń 
głowę folią spożywczą i rozgrzanym na kalo-
ryferze ręcznikiem. Zostaw na 25 minut po-
tem dokładnie umyj.

Banan
Rozgnieć banana i wymieszaj go dokład-

nie z 2 łyżkami miodu. Rozłóż miąższ na wło-
sach, po 20 minutach dokładnie spłucz.

Liście pokrzywy
50g suszonych  liści pokrzywy zalej 2 

szklankami spirytusu salicylowego i odstaw 
na 2 tygodnie. Potem odcedź, przelej do bu-
teleczki. Dodawaj 1/3 szklanki nalewki do li-
tra wody przeznaczonej do płukania włosów 
po myciu.

Ocet jabłkowy
Obierki z jabłek oraz mniej dorodnych 

owoców  umyj  i  pokrój  w  kostkę. Wsyp 
je do słoja i zalej przegotowaną letnią wodą 
z cukrem(3dag na litr wody), owoce po-
winny być przykryte. Obwiąż słój podwój-
nie złożoną gazą i zostaw w ciepłym miej-
scu. Gdy ocet sfermentuje, przecedź przez 
gazę, zlej do butelek i zakorkuj. Przechowuj 
w chłodnym miejscu. Oprócz zwalczania łu-
pieżu można też płukać nim włosy po umy-
ciu szamponem. Ocet jabłkowy nadaje bo-
wiem włosom wspaniałego blasku.



��

  szachy

Na „cebulkę”!
Każdy rodzaj ruchu i o każdej porze 

roku jest świetnym sportem pomagają-
cym zrzucić zbędne kilogramy oraz zy-
skać trochę zdrowia. Z tym drugim jed-
nak, nie zawsze jest tak łatwo. Gdy nasta-
ją jesienne i zimowe czasy, a temperatura 
na dworze spada poniżej komfortowej, bie-
ganie czy dłuższe spacery, aby pozostały ko-
rzystne dla zdrowia, wymagają sporo inwen-
cji. Dziś właśnie o tym – o bieganiu i dłuż-
szych spacerach w zimie. Te nasze zimy 
niby coraz słabsze, ale jednak nie do koń-
ca... Obecna pokazała, że naprawdę potra-
fi przemrozić.

Ubiór
Najlepszym strojem na bieganie w zi-

mie jest ubiór na cebulkę. Kilka cieńszych 
warstw jest znacznie lepsze niż jedna cięż-
ka kurtka. Najlepiej nałożyć na siebie 2–3 
podkoszulki a na to odpowiednią ilość bluz. 
Nie zapomnijmy, że pod dresy możemy za-
łożyć kalesony albo rajstopy. Naszym ce-
lem jest ubranie się tak, aby mieć na so-
bie trochę mniej, niż byśmy nałożyli, gdy-
byśmy w danej temperaturze szli na spa-
cer. Jeśli nałożymy za dużo, przegrzejemy 
się, jeśli za mało – przemarzniemy. 

Specjaliści zalecają wykorzystywanie 
w miarę możliwości podkoszulków ze tka-
nin syntetycznych. Bawełna ma ten minus, 
że łatwo nasiąka potem i potrafi następnie 
wychłodzić organizm, szczególnie w sytu-
acji, gdy po biegu musimy jesz-
cze dojść do domu.

Podkoszulki  powinny  do-
brze wchodzić w spodnie, żeby 
nie podwiewało nas od dołu, 
a kołnierz dresu musi skutecz-
nie zabezpieczać szyję i zapew-
niać ochronę przed podwiewa-
niem od góry.

Ochrona stawów
Stawy są zbudowane w du-

żej mierze z chrząstek i przez 
to są słabo ukrwione. Powodu-
je to, że łatwo się wychładza-
ją i stają się podatne na urazy. 
Musimy pilnować, aby były od-
powiednio osłonięte i ogrza-
ne. Podczas biegu, najbardziej 
wystawione na działanie zim-
na są nasze kostki i nadgarstki, 
dlatego:

• Skarpety powinny być ciepłe 
i wychodzące wysoko za kostkę. 
Możemy również założyć na nie 
dodatkowe wełniane opaski, 
które osłonią kostkę przed wia-
trem, śniegiem i wodą.

• Wybierając rękawiczki, weź-
my takie, które mają gruby i sze-
roki ściągacz, dobrze osłaniają-

cy nadgarstki przed chłodem. Jeżeli jest na-
prawdę zimno, warto rozważyć też założe-
nie opasek ochronnych na kolana. 

Głowa
Człowiek traci przez głowę ogromne ilości 

ciepła. Czapka jest więc niezbędna podczas 
zimowych biegów. Chroni nas ona przed 
wyziębieniem oraz zabezpiecza uszy i za-
toki oraz ogólnie cały układ sterowania cie-
płem.

Jeżeli jest powyżej zera, może wystarczyć 
opaska na uszy. Poniżej zera jednak, każdy 
powinien biegać w czapce.

Spacer
Co do spacerów zasady są bardzo podob-

ne jak nie takie same, dlatego przed wyru-
szeniem na spacer zawsze możemy zabrać 
plecak a w nim kostkę czekolady i termos 
z czymś gorącym. Na spacerach zimowych 
dobrze jest mieć kijki do chodzenia. Waż-
na rzecz dla odciążenia stawów, ale i dla za-
chowania równowagi podczas spacerów 
po śniegu.

Do spacerowania zimą zachęcajmy in-
nych a w szczególności dzieci, które po-
trzebują dotlenienia po spędzonych godzi-
nach w murach szkolnych. Na takim space-
rze można porzucać śnieżkami, zrobić „orła” 
na śniegu... Nie zapominajmy że, my doro-
śli, też byliśmy dziećmi i takie rzeczy się ro-
biło. Sam spacer dla dziecka może być nud-
ny, a jeśli będzie trochę wesoło to i dla zdro-
wia lepiej.

I ostatnia rada
Bieganie, jak wszystko, należy uprawiać 

z rozsądkiem. Dopasowujcie swoje ubranie 
sensownie do warunków zewnętrznych, 
dbajcie o siebie i o swoje zdrowie. Nie pró-
bujcie na siłę przesadzać. Ważna jest dobra 
zabawa i systematyczność – nie ekstrema-
lizm.

Witam w kolejnym numerze BM. W 2010 
roku czeka wszystkich sympatyków królew-
skiej gry wiele ciekawych szachowych tur-
niejów do udziału w których serdecznie za-
praszam. Informacje o turniejach zamiesz-
czane są na stronie Podkarpackiego Związ-
ku Szachowego – www.pkzszach.org

Warto dobrze do nich się przygotować 
poprzez rozwiązywanie szachowych zadań. 
Powodzenia!!!

Mat w dwóch posunięciach. (zaczyna-
ją białe)

Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego wy-
dania BM:

Zad. 1 Ha8+, K:h7, Hh1 – mat; zad. 2 
Hd5, c6, Ha6 – mat; zad. 3 Kc1, K:c3, Hd2 
– mat; zad. 4 Gh1, K:a2, Hg2 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz
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  na ryby
Pierwsze zawody 
w 2010 roku

W zawodach wzięło udział 14 osób, a właści-
wie 13. Jeden uczestnik zrezygnował w ich trak-
cie. Nie dziwię się, bo wiał wiatr i było bardzo, 
bardzo zimno! Kapitanat sportowy zadbał jed-
nak o to, by po zawodach zawodnicy zjedli coś 
z grilla i napili się gorącej herbaty, czy kawy. Hu-
mory więc dopisywały. Ryby też, bo złowiono 
ich ponad 16 kg! Pierwsza szóstka zawodów 
wyglądała tak: 1. Zdzisław Gdula 2575; 2. An-
drzej Karcz 2100; 3. Stanisław Czarniecki 1935; 
4 Witold Mączka 1840; 5 Leszek Flak 1100; 6 Zbi-
gniew Zalot 1055.

Zwycięzca zawodów

Tablica ogłoszeń koła
Nasza tablica otrzymała nowy element gra-

ficzny – widoczny na zdjęciach. O czymś ta-
kim Zarząd Koła myślał już od jakiegoś czasu - 
po dyskusji przyjęto pomysł Kol. Andrzeja Dą-
browskiego. Tablicę wykonała dla nas Firma 
BMF Leżajsk wg przygotowanego wzoru. Zachę-
camy do systematycznego oglądania zawarto-
ści tablicy. Bywają tam rzeczy, których w Inter-
necie nie znajdziecie! Przypominamy, że tablica 
ta znajduje się przy ulicy Mickiewicza, po prze-
ciwnej stronie Miejskiego Domu Kultury.

no 4 razy brak dokumentów, 8 razy brak wpisu 
do rejestru, 7 meldunków do SK. 

Wydatki z budżetu Komendanta na kontro-
le z delegacjami to: 681,77 zł (delegacje: 10, 11, 
12, 18, 21, 26, 27, 31, 37, 40, 42). Gdyby wszyst-
kie kontrole odbyły się za delegacjami kwota 
ta wyniosłaby 1077,58 zł. Z ambitnie zaplano-
wanych 206 kontroli wykonano 65 – co daje tyl-
ko 32 proc. Wynikło to z tego, że między 17 a 36 
tygodniem, czyli przez 19 tygodni zaplanowa-
łem codzienne kontrole. Co jak się okazało było 
nierealne. 

Budżet Koła – Komendanta Powiatowego 
na ochronę wód otwierał się w roku 2009 kwo-
tą 696,79 zł, w ciągu roku zwiększył się o kwotę 
2108,00 zł (w tym 2000 zł z Grupy Żywiec), wy-
datki wyniosły 3916,40 zł – sporo, ponieważ do-
tacje z Grupy Żywiec miały swój określony cel, tj. 
promocję stron internetowych. W ramach tych 
środków wykonane zostały długopisy i zakupio-
ne zostały 3 GPS-y eTrex. Dokonałem też obli-
czeń wartości społecznego wkładu pracy wo-
lontariusza, licząc godzinę po 5 złotych, wy-
szło 947,50 zł, przy pracy 1 strażnika na kontro-
lę (nie wszyscy strażnicy podali mi jednak czasy 
kontroli), ponadto strażnicy dołożyli 395,58 zł – 
za kontrole bez delegacji.

Liczę,  że ubiegłorocznym z wyczajem 
Okręg przekaże przeznaczone na Straż środki 
z 1% (108,00 zł w 2009 r.) – dlatego też apeluję 
o przekazywanie 1% z dopiskiem „ochrona wód 
Powiat Leżajsk”.

Zakup GPS-ów uważam za największy sukces 
ub. roku – przygotowuję materiały szkoleniowe. 
Po przeszkoleniu sukcesywnie, podczas kontroli 
będziemy zbierać informacje o różnego rodza-
ju zagrożeniach nad wodami (śmieci, kłusow-
nictwo) i przekazywać je do zainteresowanych 
samorządów, PSR. Tego rodzaju współpraca po-
winna przynieść szybko efekty – a nawet dodat-
kowe środki na prowadzenie tego typu akcji – 
inwentaryzacji stanu środowiska w terenie, któ-
ry doskonale znamy. 

Zmiany w wykazie wód PZW 
Okręg w Rzeszowie udostępnio-
nych do wędkowania

Na podstawie Uchwały Zarządu Okręgu 
na wszystkich wodach Okręgu: • zniesiony zo-
staje wymiar ochronny na okonia (za wyjątkiem 
stawów w Rzemieniu i w Weryni), • obowiązu-
je zakaz brodzenia na zbiornikach: Niedźwia-
dek, stawy w Weryni, stawy w Trzcianie, sta-
wy w Rakszawie, stawy w Tarnawce. Od dnia 
24 stycznia 2010 r. wniesione w Okręgu skład-
ki nie uprawniają do wędkowania na stawach 
w Tyczynie. Jest to spowodowane zakończe-
niem umowy dzierżawy na stawy w Tyczynie 
i brakiem chęci jej przedłużenia przez Burmi-
strza Tyczyna. 

Porozumienia:
Porozumienia zawarte na zasadach wzajem-

ności z Okręgami PZW „Ściana Wschodnia” tj. Ra-
dom, Lublin, Chełm, Biała Podlaska, Białystok, 
Siedlce, Kielce, Zamość i Tarnobrzeg. Wędkarze 
ww. Okręgów z porozumienia „Ściana Wschod-
nia” mogą wędkować na wodach nizinnych 
Okręgu Rzeszów wyszczególnionych w poniż-
szej tabeli (z wyłączeniem zbiorników), nato-
miast wędkowanie na zbiornikach jest możliwe 
po opłaceniu składki uzupełniającej na zbior-
niki w wysokości 50 zł. Porozumienie na części 
wód z Okręgiem PZW Tarnów, który jako użyt-

kownik rybacki udostępnia na zasadach wza-
jemności do wędkowania dla wędkarzy PZW 
Okręgu w Rzeszowie następujące wody: rzeka 
Wisła na odcinku od mostu w Szczucinie do uj-
ścia Wisłoki oraz cały obwód rybacki nr 1 rze-
ki Breń. Okręg PZW w Rzeszowie jako użytkow-
nik rybacki udostępnia do wędkowania na za-
sadach wzajemności dla wędkarzy PZW Okręgu 
w Tarnowie następujące wody nizinne z wyłą-
czeniem wód krainy pstrąga i lipienia oraz zbior-
ników, znajdujących się w granicach wymienio-
nych poniżej obwodów rybackich: rzeka Wisłoka 
od mostu drogowego w miejscowości Bielowy 
do ujścia Tuszymki (w granicach obwodów ry-
backich nr 3, 4 rzeki Wisłoki). Wędkarzy wędku-
jących na ww. wodach obowiązuje rejestr po-
łowu ryb macierzystego Okręgu. Jednocześnie 
na wodach objętych niniejszym porozumieniem 
obowiązują zasady rejestracji połowów ustalone 
przez użytkownika rybackiego. Po wniesieniu 
przez wędkarzy Okręgu Tarnów składki Okręgu 
Rzeszów wysokości 50 złotych (składka uzupeł-
niająca zbiorniki) Okręg w Rzeszowie udostęp-
nia do wędkowania dla tych wędkarzy Okręgu 
Tarnów zbiornik Mokrzec, stanowiący część ob-
wodu rybackiego Nr 3 rzeki Wisłoki oraz Strzego-
cice i Otałęż (wyrobiska pożwirowe). Wędkarzy 
wędkujących w wodach wyżej wymienionych 
zbiorników obowiązuje rejestr połowu ryb Okrę-
gu Rzeszów. Wszelkie ograniczenia na zbiorniki 
zawarte w wykazie wód na rok 2009 od 1 stycz-
nia 2010 r. nie obowiązują. W roku 2010 zostały 
zatwierdzone ograniczenia wymienione w ni-
niejszym załączniku. 

Zbiorniki: Brzóza Królewska, 
Ożanna, Floryda

1. Ograniczenie połowu do 1 sztuki dziennie 
ryb z gatunków: (karp, lin, szczupak, sandacz) 
w okresie od 1 listopada do końca roku.; 2. Dol-
ny wymiar ochronny sandacza do 50 cm.; 3. Za-
kaz wywozu przynęt naturalnych; 4. Górny wy-
miar ochronny: sandacz od 70 cm; karp od 70 
cm; szczupak od 80 cm.

Zbiornik „Niedźwiadek” w Wólce 
Sokołowskiej

Wprowadza się: 1. Zakaz połowu z łodzi i in-
nych środków pływających; 2. Zakaz brodze-
nia przy spinningowaniu; 3. Zakaz parkowania 
od strony wody wokół zbiornika (dotyczy linii 
brzegowej); 4. Zakaz parkowania samochodów 
(przyczep) kempingowych wokół zbiornika; 5. 
Zakaz zabierania karpia powyżej 60 cm; 6. Za-
kaz wywożenia i wynoszenia zanęt i przynęt; 7. 
Obowiązuje limit dobowy szczupaka 1 sztuka.

Zbiornik Czyste w Grodzisku 
Dolnym

Ograniczenie limitu zabieranych karpi do 1 
sztuki dziennie od 1 listopada do 31 grudnia.

Rakszawa Górna i Rakszawa 
Brzeźnik

Wymiar ochronny amura do 60 cm; Ograni-
czenie limitu zabieranych ryb do 2 sztuk karpia 
i lina w ciągu doby; W ciągu doby można zabrać 
tylko po jednej sztuce amura i szczupaka; Zakaz 
palenia ognia poza miejscem wyznaczonym.

Wodom Cześć!
Stanisław „Esox” Mączka

stanislaw.maczka@interia.pl

Przypominamy też, że wszelkich informacji 
na temat Koła można uzyskać u skarbnika Kol. 
Zdzisława Gduli w sklepie wędkarskim Rynek 6 
lub u Pawła Gduli (członka Zarządu Koła) w skle-
pie wędkarskim przy ul. Kopernika. Tam też znaj-
dziecie ogłoszenia o zawodach, zebraniach.
Sprawozdanie z działalności 
SSRyb. Powiatu Leżajsk 
za 2009 rok

W powiecie odpowiednio było to 65 kontroli, 
podczas których skontrolowano z dokumentów 
308 osób (nad wodą stwierdzono w tym czasie 
366 wędkujących). Przejechano 1319 kilome-
trów, odbyły się 2 kontrole z PSR Rzeszów. Za-
rejestrowano 19 naruszeń przepisów, stwierdzo-
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Modlitwa 
św. Franciszka
Modlitwa 
św. Franciszka

Wśród eksponatów galerii zdobiącej główną klatkę schodową 
Muzeum zwraca na siebie uwagę obraz olejny na płótnie z 1835 
roku przedstawiający św. Franciszka z Asyżu, będący dziełem 
Marcina Jabłońskiego (1801–1876).

Biedaczyna ubrany w habit kapucyński klęczy na ziemi. Wysoko 
wzniesione otwarte dłonie Świętego wyróżniają zastygłe rany styg-
matów. Szeroko rozpostarte jego ra-
miona zawrócone są w stronę otwar-
tego, jaśniejącego nieba. Młodzieńczą 
twarz, modelowaną delikatnym świa-
tłocieniem pełnym utajonego blasku, 
charakteryzuje wysokie, gładkie czo-
ło kontrastujące z krótko strzyżony-
mi włosami, prosty i wąski nos, pięk-
nie ukształtowane policzki i usta, wo-
kół których widnieje ciemniejący świe-
ży zarost wąsów i brody. Istotnym czyn-
nikiem ekspresji są jednak oczy ujęte 
delikatnymi powiekami, pełne spoko-
ju promieniującego z ciemnych źrenic 
skierowanych w stronę niebiańskiej 
poświaty. Strukturę brunatnego habi-
tu różnicują fałdy modelowane świa-
tłem, na rękawach i kapturze krótkie, 
załamujące się faliście, natomiast w ob-
rębie tułowia i bioder pionowe, biegną-
ce ku zgiętym kolanom. Z ciemnobrą-
zową powierzchnią habitu kontrastuje 
realistycznie oddany, biały sznur paska 
zakonnego związanego na wysokości 
bioder, sztywno opadającego ku zie-
mi. Na szarobrunatnym klepisku wid-
nieje silnie zmięta draperia, stanowią-
ca być może płaszcz zakonny. Bieda-
czyna klęczy w bezpośredniej bliskości 
drzew tworzących gęsty zagajnik. Obok stóp Franciszka leży, wspar-
ta na trupiej czaszce, otwarta księga i krucyfiks. W głębi, na tle stro-
mego zbocza doliny, widoczna jest postać siedzącego zakonnika, 
który śpi z głową okrytą kapturem, podpartą wysuniętym do tyłu 
prawym ramieniem. Nieruchoma twarz socjusza z długimi wąsami 
i pionowo opadającą brodą oraz układ kolana prawej, mocno pod-
kurczonej nogi zdradzają pozycję błogiego odpoczynku. W oddali, 
spowite brzaskiem, majaczą sylwetki wysokich strzelistych skał.

Koncepcja nawiązuje do pobytu św. Franciszka na Górze la Verna 
pod Arezzo we wrześniu 1224 roku. Biedaczyna udał się tam w to-
warzystwie kilku współbraci, by rozpocząć czterdziestodniowy post 
na cześć św. Michała Archanioła. Wówczas, w trakcie modlitewne-
go uniesienia, dostrzegł „stojącego nad sobą mężczyznę, mające-
go jakby sześć skrzydeł, z rękami wyciągniętymi, a z nogami złą-
czonymi, przybitego do krzyża. Dwa skrzydła unosiły się nad gło-
wą, dwa wyciągały do lotu, dwa wreszcie okrywały całe ciało. Gdy 
święty sługa Najwyższego ujrzał to widzenie, jak najbardziej zadziwił 
się, ale nie wiedział, co ono miało dlań znaczyć. Bardzo się ucieszył 
i mocno uradował miłym i łaskawym względem, z jakim Serafin pa-
trzył na niego. Jego piękno było niezwykle urzekające, ale całkowi-
cie przejmowało trwogą jego przybicie do krzyża i udręczenie męką”. 
I gdy tak Franciszek „nic pewnego nie pojmował z tej wizji (…), oto 
na jego rękach i stopach zaczęły ukazywać się znamiona gwoździ, 
jak to krótko przedtem widział nad sobą u męża ukrzyżowanego. 
Jego ręce i stopy wyglądały przebite w samym środku gwoździa-
mi. (…) Także prawy bok, jakby przebity, miał podłużną bliznę, któ-

ra często krwawiła, tak że po wiele razy jego tunika i spodnie były 
spryskane świeżą krwią” (1 Celano III, 94–95). Z tekstu Fioretti dowia-
dujemy się, że jedynie brat Leon w oznaczonej godzinie miał przy-
nosić Franciszkowi nieco chleba i wody dla podtrzymania sił, a tak-
że świadczyć posługi duchowe.

Malarzowi, Marcinowi Jabłońskiemu, nie obce były treści dotyczą-
ce tamtego wydarzenia. Nawiązał do nich postacią Biedaczyny z ra-
mionami ułożonymi w sposób charakterystyczny dla scen stygmaty-
zacji, sylwetką brata Leona jako jedynego świadka cudu oraz rekwi-
zytami, takimi jak otwarta księga i krucyfiks, typowymi dla scen mo-
dlitwy pod gołym niebem. Pominął jednak motyw Serafina wyraźnie 
sygnalizując bezpośrednie następstwa pamiętnego dramatu. 

Twórca obrazu pochodził z Głogówka koło Rzeszowa. Wiele lat 
spędził we Lwowie. Jest autorem licznych portretów i litografii. Trud-
nił się także pracą restauratorską. Pozostawił po sobie wiele obra-
zów ołtarzowych, które cechuje dokładność, chęć scharakteryzo-
wania modela i sztywność w wyrazie psychologicznym. Niewiele 
wiadomo o jego edukacji artystycznej. Być może zetknął się ze śro-
dowiskiem wiedeńskim okresu biedermeieru. Inspirowała go tak-

że sztuka hiszpańska okresu kontrre-
formacji, podejmująca tematykę eks-
taz, wizji, scen męczeństwa i surowej 
ascezy, kształtowana ówczesną po-
bożnością oraz wpływem środowisk 
klasztornych i bractw religijnych. Ja-
błońskiego zafascynowały zwłaszcza, 
popularne w sztuce baroku, wielkie 
połacie ciemnego tła symbolizujące-
go grzech i śmierć oraz elementy na-
sycone światłem, uzmysławiające życie 
i świętość – owa hiszpańska maniera 
tenebrosa XVII wieku, odpowiadająca 
ówczesnej obyczajowości, stanowiąca 
także echo dorobku wielkich malarzy 
epoki, takich jak Caravaggio (zm. 1610) 
i José de Ribera (zm. 1652), a zwłasz-
cza uczeń tegoż artysty, Francisco de 
Zurbarána (zm. 1664). Ów wzięty por-
trecista, działający w Sewilli, przedsta-
wiał postacie uproszczone, pozbawio-
ne nieistotnych szczegółów i rozmyśl-
nie archaiczne, lecz realistyczne i peł-
ne życia, dzięki zdecydowanym zesta-
wieniom światła i cienia przemawia-
jące jasnością i klarownością swoich 
kształtów. 

Sądzimy, że Jabłoński w swym dziele 
wykorzystał koncepcję obrazu Zurba-

rána znajdującego się w nowojorskiej Wildenstein Gallery, ilustrują-
cego identyczny temat. Polski malarz powtórzył zarys postaci pierw-
szoplanowej i nawiązał do światłocieniowej artykulacji. Zainspiro-
wał się także kształtem głowy pokrytej krótkimi włosami i struktu-
rą młodzieńczej twarzy oświetlonej nieziemskim blaskiem, okolo-
nej ciemnym lecz znikomym zarostem. Do istotnych analogii łączą-
cych oba dzieła należy układ rozpostartych ramion, u Jabłońskie-
go lustrzanie odwrócony w stosunku do pierwowzoru, a także po-
stać brata Leona posadowionego w lewym dolnym rogu kompozycji 
z kapturem na głowie, w XVII-wiecznej wersji plecami odwróconego 
do głównej akcji. Zasadniczą różnicę stanowi pierwszy plan sceny, 
na XIX-wiecznym obrazie zdominowanej realiami surowego pejza-
żu z krucyfiksem ujętym w kontekście atrybutu modlitwy i emble-
matu śmierci, na obrazie Zurberána nawiązującej do scen ilustrują-
cych dramat z Góry la Verna. W miejsce XVII-wiecznych aniołków peł-
zających wśród poświaty niebiańskiej, Jabłoński wprowadził gład-
kie pochmurne niebo, jakby rozświetlone blaskiem księżyca. Dzięki 
temu struktura semantyczna obrazu wychodzi poza treść jednego 
tylko epizodu, a samą scenę dopowiadają rekwizyty swojskie, czy-
niące koncepcję plastyczną bardziej czytelną dla polskiego odbior-
cy. Franciszek z następstwami cudu stygmatyzacji jest u Jabłońskie-
go nie tylko bohaterem chwili opisanej przez hagiografów, lecz tak-
że patronem miejsca i orędownikiem, którego święte rany ukazują 
w nim drogiego Chrystusa. 

Tekst i zdjęcie
o. dr Efrem Obruśnik


