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  dzień za dniem

umowa pośrednictwa nie wymienia czynno-
ści, za które przyjdzie zapłacić – trudno przy-
puszczać, czy wręcz zakładać, że można być 
czegoś pewnym. Dlatego radzę szukać po-
średnika posiadającego licencję zawodową, 
ubezpieczonego, który w umowie pośred-
nictwa je określi, oraz umieści w niej wykaz 
czynności, które wykona, a potem będzie 
powiadamiał o każdej wykonanej już czyn-
ności, bo stare rzymskie przysłowie nadal 
jest dzisiaj aktualne: Par premium labori – 
jaka praca, taka płaca. Po raz kolejny staro-
polskie ,,Mądry Polak po szkodzie” nie musi 
stać się kolejnym dowodem na swoją aktu-
alność także w naszych czasach, choćby dla-
tego, że zbyt drogo pomyłka w tym wzglę-
dzie może kosztować. Warto poświęcić czas 
na to, by się dowiedzieć, komu warto zapła-
cić, by nie żałować.

Warto znaleźć firmę, która przedkłada ja-
kość nad ilość http://www.nga.pl/forum/
viewtopic.php?f=2&t=56, jak ta: „ALICJA” 
zaprasza do siebie w godz. od 9 :00 do 1700 
od poniedziałku do piątku na ul. Św. Jana 
z Dukli 18 w Leżajsku. Tel..693 969 917, 
www.alicja-dom.pl

Urszula Wysokińska
www.nga.pl

www.polskienieruchomosci.net

Od wielu lat 8 września, w święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, do leżajskiej 
Bazyliki przybywają żołnierze, policjanci, strażacy, strażnicy granicy Państwa, Sejmu 
RP, Miasta, zakładów penitencjarnych, celnicy, by uczestniczyć w koncelebrowanej 
mszy św. i odnowić akt zawierzenia służb mundurowych Matce Bożej Pocieszenia.

Pielgrzymka służb mundurowych 
do Matki Bożej w Leżajsku

Tak było i w tym roku. Do Sanktuarium 
przybyli: Wojskowa Orkiestra Garnizono-
wa z Rzeszowa, kompanie honorowe Woj-
ska Polskiego, 21 brygady Strzelców Pod-
halańskich, Straży Marszałkowskiej Sejmu 
RP, Policji, Bieszczadzkiego Oddziału Stra-
ży Granicznej, Służby Więziennej, Państwo-

Za co chcemy płacić?
Gdy coś chcę mieć, a jest dobre – wówczas 

zapłacę. Tym bardziej, jeśli mam komuś po-
lecić czyjeś usługi… Proste – jak konstrukcja 
cepa. To truizm, który chyba nawet dziecko 
zna. Wraz z pytaniami zadanymi w tytule po-
jawia się jednak problem. Skąd mogę się do-
wiedzieć, że nie ryzykuję i że warto będzie 
zapłacić ? Tym bardziej, gdy problem doty-
czy sposobów (!) obrotu nieruchomościami. 
Tym bardziej, że to prawie pewne, że szuka-
jąc odpowiedzi na postawione w tytule py-
tania, nie znajdę na nie chyba odpowiedzi. 
Od strony formalnej temat wydaje się być 
jednoznacznie załatwiony, bo obowiązuje 
ustawa, która mówi:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami, t. jedn. 
Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603, Dział V, 
rozdz.2, Pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, art.180, ust.4 „Przez umowę po-
średnictwa pośrednik lub przedsiębiorca, 
o którym mowa w art. 179,ust.3, zobowią-

zuje się do dokonywania dla zamawiają-
cego czynności zmierzających do zawar-
cia umów wym. w ust.1 a zamawiający zo-
bowiązuje się do zapłaty pośrednikowi lub 
przedsiębiorcy wynagrodzenia”.

Właściciel nieruchomości jednak nie wie, 
czy zawierając umowę pośrednictwa z fir-
mą obrotu nieruchomościami nie ryzyku-
je, i czy warto mu będzie zapłacić za usłu-
gę. By choć ciut przybliżyć aksjomat praw-
dy do aksjomatu zwyczaju, gdy odpowie-
dzi nie udzielają ani media, ani politycy 
podpowiadam – jeśli w umowie pośred-
nictwa w sprzedaży/wynajmie nierucho-
mości NIE SĄ ZAPISANE czynności pośred-
nika, które pośrednik zobowiązuje się wy-
konać, i za które ma prawo wziąć wynagro-
dzenie, umowa nie jest zgodna z zapisem 
ustawy. Innymi słowy to, co jest zapisane 
w umowie pośrednictwa w sprzedaży/wy-
najmie nieruchomości, a co zawsze zależy 
od Stron umowy, jest obowiązujące. A jeśli 

Kiedy jesteśmy pewni, że nie ryzykujemy, i że warto będzie zapłacić?
Kiedy jesteśmy aż tak dumni z naszej decyzji i wyboru, że polecamy usłu-

gę znajomym?

wej Straży Pożarnej województwa podkar-
packiego i OSP powiatu leżajskiego, którą 
w tym roku reprezentowała OSP Nowa Sa-
rzyna, a także 2035 Jednostka Strzelecka 
z Leżajska, poczty sztandarowe gmin po-
wiatu leżajskiego. Obecni byli przedstawi-
ciele parlamentu, województwa, powiatu 
i miasta Leżajska.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem 
przedstawicieli władz oraz delegacji służb 
mundurowych główną ulicą Leżajska na Plac 
Mariacki przed ołtarz polowy Bazyliki, gdzie 
zakończyła ją koncelebrowana msza św. pod 
przewodnictwem pasterza ziem kresowych, 
emerytowanego Metropolity Lwowskiego 
ks. kardynała Mieczysława Jaworskiego, 
dla którego był to dzień szczególny z wielu 
względów, także i tego, że właśnie obcho-
dził swe 83. urodziny oraz rocznicę 25-lecia 
otrzymania sakry biskupiej.

(bwl)



�

W leżajskim Browarze

Zmiana warty
21 lipca br. w leżajskim Browarze odbyło się uroczyste spotkanie 

związane ze zmianą na stanowisku dyrektora tego zakładu.

W obecności zaproszonych gości – mar-
szałka województwa podkarpackiego Zbi-
gniewa Cholewińskiego oraz przedstawicieli 
lokalnych władz samorządowych, zakładów 
pracy i instytucji nastąpiło oficjalne przeka-
zanie obowiązków nowemu szefowi Browa-
ru. Mattheus Dietvorst przedstawił wszyst-
kim swego następcę, którym jest Krzysztof 
Żyrek, dotychczasowy szef produkcji w Bro-
warze Warka. Było to więc jednocześnie po-
witanie i pożegnanie.

Mattheus Dietvorst, który przez trzy i pół 
roku jako dyrektor zarządzał Browarem 
w Leżajsku, od września objął stanowisko 
dyrektora browaru w mieście Niżnyj Novgo-
rod w Federacji Rosyjskiej.

Żegnając się z Leżajskiem, podziękował 
przedstawicielom samorządu za znakomi-
tą współpracę i życzył równie dobrej swe-
mu następcy.

(bwl)

Urząd Skarbowy w Leżajsku 
w gronie najlepszych

17 czerwca br. podczas uroczystej gali w Filharmonii im. Artura Malawskie-
go w Rzeszowie Urząd Skarbowy w Leżajsku został wyróżniony w konkursie 
„Życzliwy Urząd Skarbowy”.

Konkurs, w którym doceniono profesjo-
nalną obsługę, idącą w parze z życzliwo-
ścią dla podatnika, został zorganizowany 
wspólnie przez Izbę Przemysłowo-Handlo-
wa w Rzeszowie oraz Izbę Skarbową w Rze-
szowie.

Uroczystego  wręczenia  wyróżnienia 
na ręce Naczelnika Urzędu Skarbowego 
w Leżajsku Wiesława Ciska dokonali Wie-
sław Kuśnierz – dyrektor Izby Skarbowej 
w Rzeszowie, Bogdan Rzońca – wicemar-
szałek Województwa Podkarpackiego, Jerzy 
Wiśniewski – w imieniu Wojewody Podkar-

packiego oraz gospodarz uroczystości Mie-
czysław Łagowski – prezes Izby Przemysło-
wo-Handlowej w Rzeszowie.

Urząd Skarbowy w Leżajsku znalazł się 
w gronie czterech wyróżnionych urzędów 
z terenu województwa podkarpackiego.

Nagrodzone urzędy wybrane zostały 
na podstawie ankiet wypełnianych przez 
podatników. Pod uwagę brane były w nich 
między innymi kompetencje urzędników, ja-
kość udzielanych informacji oraz organiza-
cja pracy w urzędzie.

(cwc)

Nowy prezes 
w Hortino

Pani Marii Rzucidło
wyrazy głębokiego 

współczucia

z powodu śmierci

O J C A
składają

Burmistrz Leżajska
oraz koleżanki i koledzy

z Urzędu Miejskiego
w Leżajsku

Od lewej: Krzysztof Żyrek i Mattheus Dietvorst.  Fot. Alicja Wołek

W piątek, 7 sierpnia br. Rada Nadzorcza 
ZPOW Hortino Sp. z o. o. powołała na sta-
nowisko prezesa Zarządu dotychczasowe-
go wiceprezesa Stanisława Augustyna.

Kamera 
dla Policji

24 lipca br. Burmistrz Leżajska Tade-
usz Trębacz podczas uroczystych obcho-
dów Święta Policji przekazał Komendzie 
Powiatowej Policji w Leżajsku zakupio-
ną kamerę cyfrową Panasonic SDR-H280 
o wartości 2100 zł.

Kamera posłuży funkcjonariuszom poli-
cji do prowadzenia monitoringu agresyw-
nie zachowujących się osób podczas plene-
rowych imprez sportowych i kulturalnych 
na terenie miasta.

Środki na zakup wymienionego sprzętu 
pochodzą z funduszu Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych na 2009 r.

(jb)
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  dzień za dniem

Zaproszenie na jubileusz 
leżajskiej „dwójki”

W bieżącym roku mija 50 lat od chwili, gdy siedzibą Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Leżajsku stał się wzniesiony specjalnie do celów edu-
kacyjnych gmach przy ulicy Mickiewicza.

Z tej okazji dyrekcja, grono pedagogiczne, Rada Rodziców i społeczność 
uczniowska SP2 pragną serdecznie zaprosić mieszkańców Leżajska do udzia-
łu w uroczystych obchodach szkolnego jubileuszu, które odbędą się w sobo-
tę, 17 października 2009 roku.

Przebieg uroczystości:
• Msza święta w intencji uczniów, rodziców i pracowników SP2 – kościół far-

ny w Leżajsku,
• Prezentacja multimedialna pod tytułem „Historia Szkoły Podstawowej nr 2 

w Leżajsku w obrazach (lata 1959–2009)”; program artystyczny – sala wi-
dowiskowa Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku,

• zwiedzanie wystaw okolicznościowych – sale lekcyjne i korytarze budynku 
SP2 w Leżajsku.

* * *
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Leżajsku wita nowy rok szkolny z entuzjazmem 

i nadzieją na pomyślność i dobre wyniki pracy.
W trakcie wakacyjnej przerwy wykonane zostały prace remontowe zdecydowa-

nie poprawiające estetykę obiektu. Wymieniona została stolarka drzwiowa, wyma-
lowane korytarze wewnętrzne łącznie z odnowieniem powierzchni lamperii, a tak-
że odnowione niektóre gabinety i sale lekcyjne. Od frontu budynku wymienione 
zostały płytki chodnikowe na kostkę brukową, dobiega końca wymiana ogrodze-
nia od strony drogi krajowej czyli ulicy Mickiewicza. Całość wykonanych prac prze-
kroczyła kwotę 100 tys. zł.

Społeczność szkolna kieruje serdeczne podziękowania do władz miejskich 
Leżajska za zaangażowanie i przeznaczone środki na te inwestycje, które jed-
noznacznie poprawiają warunki pracy szkoły.

OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY, WYNAJMU, DZIERŻAWY:
MIESZKANIA, DOMY, DZIAŁKI, LOKALE
WSZYSTKIE OFERTY Z KLAUZULĄ WYŁĄCZNOŚCI.

SPRZEDAŻ
Dom: Brzóza Królewska o pow. 310 m2, działka 8 arów – * cena 210 000 zł
Działka: Wierzawice o pow. 13 arów + bud. gosp – * cena 75 000 zł
Działka: Leżajsk ul. Ogrodowa o pow. ok. 14 arów – * cena 137 200 zł
Działka: Brzóza Królewska o pow. 21 arów – * cena 45 000 zł
Działka: Giedlarowa o pow. 12 arów – * cena 51 000 zł
Działka: Wólka Grodziska o pow. ok. 73 arów (15 ar. Bud.) – * cena 52 000 zł
Działka: Wierzawice pow. ok. 2 ha (1,22 ha budowlana) – * cena 265 800 zł
Działka: Grodzisko Górne – pow. ok. 1,6 ha – ROLA – * cena 20 000 zł

* ceny ofertowe
WIECEJ OFERT: www.alicja-dom.pl

Leżajsk, ul. Św. Jana z Dukli 18, tel. 693 969 917, (017) 242-12-72, (017) 787-70-36
Zapraszam: od 12:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

Tour de Pologne 
w Leżajsku

Po raz czwarty w 66-letniej historii Tour de 
Pologne trasa największego wyścigu kolarskie-
go w Polsce prowadziła przez Leżajsk.

5 sierpnia br. we wczesnych godzinach popołudnio-
wych kolarze przemknęli przez nasze miasto ulicami 
Sanową, Mickiewicza i Rzeszowską, by przez Łań-
cut dojechać do Rzeszowa na metę czwartego eta-
pu. Przez ponad pół godziny ruch na tych ulicach był 
wstrzymany, policjanci i strażnicy miejscy strzegli bez-
pieczeństwa zawodników i kibiców.

OgłOSZeNie

Uprawnienia Ministra Infrastruktury

Wykonuję
ŚWIADECTWA

CHARAKTERYSTYKI 
ENERGETYCZNEJ

BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
I LOKALI MIESZKALNYCH

Tel. 0 509 494 877

Z a p r a s z a m

Tego dnia kolarze przejechali 239 km z Nałęczowa 
do stolicy województwa podkarpackiego. W między-
narodowej obsadzie wyścigu znalazło się trzynastu 
Polaków – ośmioosobowa kadra Polski i kolarze pol-
scy reprezentujący zagraniczne kluby. Gwiazdą wyści-
gu był aktualny mistrz świata Alessandro Ballan.

Kolarzom towarzyszyło kilkadziesiąt samochodów 
ze sprzętem, materiałami reklamowymi, ekipy trene-
rów, szkoleniowców, opieki medycznej, dziennikarze 
i helikopter. Licznie zebrani wzdłuż trasy mieszkańcy 
Leżajska gorąco dopingowali zawodników. Czas ocze-
kiwania na przejazd kolarzy wypełniali kupowaniem 
okolicznościowych gadżetów.

(bwl)
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Zespół „Ziemia Leżajska” 
na festiwalu „Floare de Baragan”

W dniach 6 – 9 sierpnia 2009 roku w Slobozii, mieście położonym na połu-
dniowym wschodzie Rumunii, odbył się po raz dwunasty międzynarodowy 
festiwal folklorystyczny FLOARE DE BARAGAN.

Jednym z zaproszonych do Slobozii gości 
był, sławiący już od lat rodzimy folklor, Ze-
spół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” pod kie-
rownictwem Czesława Zawieruckiego. Cho-
reografem zespołu jest Jan Brzuzan, a orkie-
strę i grupę wokalną prowadzi Władysław 

Staroń. Oprócz Polaków w imprezie uczest-
niczyły zespoły z kilku państw europejskich, 
m. in. z Bułgarii, Serbii, Czarnogóry, Macedo-
nii, Rumunii, Grecji czy Rosji.

W ramach festiwalu, wspólnie z  inny-
mi grupami, „Ziemia Leżajska” uczestniczy-
ła w paradach ulicznych i koncertowała 
w kilku miejscowościach – Slobozia, Calara-
si, Tandarei, Giurgeni. Poza występami, kie-
rownictwo Zespołu wraz z młodzieżą spo-
tkało się z przedstawicielami miejscowych 
władz, prezentując Leżajsk i okolice oraz 
osiągnięcia zespołu. Koncerty stały się rów-
nież okazją do spotkań z miejscową ludno-
ścią i do zwiedzenia regionu.

Festiwal odbywał się w wyjątkowo ciepłej 
i życzliwej atmosferze. Występy „Ziemi Leżaj-
skiej” cieszyły się dużym zainteresowaniem 

Obóz harcerski w Zaklikowie 
– na nudę nie było czasu!

Obóz harcerski organizowany przez Hufiec ZHP Leżajsk odbył się w stani-
cy „Na Kopcu” w Zaklikowie w dniach od 29 czerwca do 12 lipca 2009 r. Brało 
w nim udział 57 uczestników z terenu miasta oraz gminy Leżajsk.

Obóz nawiązywał tematycznie do wio-
ski indiańskiej. Uczestnicy zostali podziele-
ni na sześć patroli, które w trakcie trwania 
wypoczynku realizowały zadania zawarte 
w harmonogramie pracy.

Życie obozowe rozpoczynała pobudka 
o 7.30, potem zaprawa, poranny apel, zaję-
cia programowe, służba w stołówce, warta 
oraz „ceremonia zakończenia dnia”.

Obozowicze wykonali stroje indiańskie, 
totemy, naczynia z gliny, „łapacze snów”, 
biżuterię indiańską, zabawki z materiałów 
naturalnych. Nie zabrakło zajęć ruchowych, 
sportowych i sprawnościowych zarówno 
na obozowisku, jak i w lesie. Zorganizowa-
no wyjścia nad pobliski zalew. Sporą atrak-
cją okazała się wycieczka do Parku Jurajskie-
go w Bałtowie.

Uczestnicy zostali zapoznani z technikami 
harcerskimi, nauczyli się licznych piosenek 
i pląsów harcerskich. W program wpleciono 
obrzędowość harcerską, wpajano także za-
sady zgodne z Prawem Harcerskim.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
również zajęcia z profilaktyki uzależnień. 

Uczestnicy zostali zapoznani z podstawo-
wymi pojęciami związanymi z tematem, 
a następnie przedstawiali bardzo cieka-
we scenki profilaktyczne. Wykazali się przy 
tym kreatywnością, pomysłowością i dobrą 
znajomością tematu. Ciekawą formą zajęć 
okazały się także gry „Bizon” oraz „Władca 
Wiatrów”, które nawiązywały do tematyki 
obozu.

W trakcie pobytu w Zaklikowie nie zabra-
kło również atrakcji obozowych. Odbyły się 
śluby obozowe, chrzest, zawody sportowe, 
konkurs piosenki harcerskiej, turniej mu-
zyczny „Tak to leciało”, turniej „Jeden z sze-
ściu” itp.

Na zakończenie obozu odbyło się poże-
gnalne ognisko podczas, którego uczest-
nicy wyrazili swoje zdanie, które z pewno-
ścią będzie pomocne przy organizacji kolej-
nego wyjazdu. Fakt, iż wielu z uczestników 
nie zrzeszonych zadeklarowało swoją chęć 

przynależności do ZHP, bądź uczestniczy-
ło już w pierwszych zbiórkach może świad-
czyć o ciekawym programie oraz udanym 
obozie.

Obóz został zrealizowany w ramach zada-
nia publicznego ogłoszonego przez Urząd 
Miejski w Leżajsku. Głównym organizatorem 
oraz oboźnym był dh. Damian Dec, komen-
dantem pwd. Damian Wyszyński, zastępcą 
komendanta pwd. Edyta Dolecka, a funkcje 
drużynowych pełnili: dh Ariel Brzuszek, dh 
Łukasz Dec, dh. Malwina Rogala, dh Sławo-
mir Schmidt, dh Grzegorz Student oraz dh 
Joanna Sztyrak.

Komenda Hufca ZHP w Leżajsku skła-
da serdeczne podziękowania za pomoc fi-
nansową otrzymaną od: Urzędu Miejskie-
go w Leżajsku, Urzędu Gminy w Leżajsku, 
Elektrociepłowni Nowa Sarzyna, Miejskie-
go Zakładu Komunalnego w Leżajsku, Bro-
waru w Leżajsku, Przemysława Wańczyckie-
go Rocor Sp. z o. o. Firma Generali, Usługi 
Transportowe Prywatny Przewóz Osób Bog-
dan Sobuś Brzóza Stadnicka. Pomoc finan-
sowa otrzymana od ludzi dobrej woli przy-
czyniła się do znacznego obniżenia kosz-
tów obozu, przez co mogliśmy zorganizo-
wać wakacje dla dzieci.

(ed)

i były entuzjastycznie przyjmowane przez 
publiczność. Umiejętności wokalne i tanecz-
ne młodzieży spotkały się także z uznaniem 
organizatorów i członków innych grup folk-
lorystycznych.

Ważnym efektem festiwalu, poza zbliże-
niem kultur, stała się integracja młodzieży, 
która wspólnie koncertowała, ale również 
bawiła się i poznawała okolice.

(az)
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Ostatnio najważniejszym dla nas zada-
niem były remonty w szkołach i placów-
kach oświatowych podległych miastu. Za-
leżało nam na tym, aby uporać się z nimi 
podczas wakacji, żeby uczniowie i nauczy-
ciele mogli bez przeszkód wkroczyć w nowy 
rok szkolny. Tak się też stało.

Zacznijmy od Szkoły Podstawowej nr 1 – 
tam drobnemu remontowi poddana zosta-
ła sala gimnastyczna. W klasach wymienio-
no podłogi i meble, odmalowano pomiesz-
czenia. Wszelkie prace zostały zakończone 
w wyznaczonym terminie.

Bardzo ważnym zadaniem, które w Szko-
le Podstawowej nr 1 wkracza już w etap re-
alizacji, jest budowa boiska wielofunkcyjne-
go. Mamy za sobą procedury przetargowe 
i wykonawca – firma „Łącz-Bud” z Rzeszowa 
wkroczyła już na plac budowy. Termin za-
kończenia prac ustalono na 31 październi-
ka tego roku.

Bardzo nas to cieszy, że wniosek o dofi-
nansowanie tej inwestycji, jaki złożyliśmy 
do Ministerstwa Sportu, choć w pierwszym 
etapie odrzucony, ostatecznie został jednak 
zaakceptowany. Mamy przyznaną dotację, 
co oznacza, że z kasy miejskiej na budowę 
tego boiska wydamy kwotę równą mniej 
więcej połowie wartości tej  inwestycji. 
Resztę otrzymamy z Ministerstwa Sportu. 

Będzie to drugie takie boisko naszym nie-
ście. Pierwsze powstało przed dwoma laty 
przy Gimnazjum Miejskim. 

Szkoła Podstawowa nr 2 – tam wykona-
no ogrom prac. W całym budynku wymie-
niono stolarkę – drzwi wejściowe do po-
szczególnych sal lekcyjnych. Po przetargu 
i zapoznaniu się z wysokością cen oferto-
wych, mogliśmy sobie pozwolić na posze-
rzenie zakresu robót. 

Wyremontowano więc korytarze – usu-
nięta została stara boazeria, zamontowano 
listwy odbojowe na ścianach. 1 września 
dzieci weszły do odnowionej szkoły.

Wokół szkoły, która niebawem obchodzić 
będzie jubileusz 50-lecia, wzdłuż ulicy Mic-
kiewicza dobiega końca budowa nowego 
ogrodzenia – słupki wykonane są z cegły 
ceramicznej, natomiast elementy metalowe 
są dziełem młodzieży z warsztatów Zespo-
łu Szkół Technicznych w Leżajsku. Ciąg pie-
szy od strony ulicy Mickiewicza prowadzą-
cy do głównego wejścia do budynku szkoły 
został wykonany z kostki brukowej.

Ale najważniejszą inwestycją dla tej pla-
cówki oświatowej, jaka rozpocznie się jesz-
cze w tym roku, jest budowa hali sporto-

wej. Jesteśmy już po wszystkich procedu-
rach przetargowych, wyłoniliśmy wyko-
nawcę w postaci firmy „Integral” z Rzeszo-
wa, która do połowy września znajdzie się 
na placu budowy, wyznaczy teren, ogrodzi 
i przystąpi do kopania fundamentów. My-
ślę, że te prace powinny przebiegać bardzo 
sprawnie, bo jest to firma z dużym doświad-
czeniem.

tek na ścianach i podłogach, zamontowano 
nowe urządzenia sanitarne.

Przedszkola. Również w przedszkolach 
przeprowadzono remont i modernizacje. 
Najwięcej zrobiono w Przedszkolu „Promy-
czek” przy ulicy Mickiewicza. W kilku po-
mieszczeniach położono nowe posadzki, 
efektownie i bardzo ładnie została wykona-
na obróbka schodów na piętro.

Drogi w mieście
Trwa budowa ulicy Podolszyny, Polnej 

i Borki. Jest to realizacja wniosku unijne-
go, prace postępują zgodnie z harmono-
gramem. Łącznik między ulicą Podolszy-
ny a Siedlanką jest budowany od podstaw, 
czyli – przepusty na potoku Jagoda, kana-
lizacja deszczowa, nasypy, podbudowa, 
chodniki, oświetlenie – jednym słowem 
wszystko. 

Ulica Borki to modernizacja nawierzchni. 
Na ulicy Polnej budowa kanalizacji deszczo-
wej została już zakończona, pozostaje pro-
filowanie geometrii jezdni oraz położenie 
asfaltu i budowa jednostronnego chodni-
ka. Mamy to zadanie zakończyć w połowie 

Inwestycje w mieście
Będzie to hala sportowa o wymiarach 32 

na 20 metrów z wyposażeniem dla potrzeb 
kształcenia ustawicznego, a zatem będą też 
szatnie, zaplecze sanitarne i sale dydaktycz-
ne. Budowa ma trwać do 2011 roku.

Po zakończeniu budowy hali przystąpi-
my do zagospodarowania otoczenia szko-
ły od strony ulicy Kołłątaja. 

Szkoła Podstawowa nr 3. Odnowiono 
kilka sal lekcyjnych i wyremontowano salę 
gimnastyczną łącznie z malowaniem parkie-
tu, odnowieniem linii wyznaczających bo-
iska do gier zespołowych. Prace zostały za-
kończone w terminie.

Gimnazjum Miejskie. Wykonano re-
mont sanitariatów poprzez wymianę pły-

przyszłego roku. I nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby tak się stało, ponieważ jak do tej 
pory wszystkie prace przebiegają zgodnie 
z planem.

Zakończyliśmy już budowę ulicy Bocznej 
Moniuszki, wykonaliśmy nawierzchnię as-
faltową, poszerzyliśmy zakres tego zadania 
na ten rok, bo takie wytworzyły się możliwo-
ści. Jesteśmy na etapie ogłaszania przetar-
gu na budowę chodników wzdłuż ulicy Mo-
niuszki i Bocznej Moniuszki z terminem re-
alizacji do końca października tego roku.

W tej chwili trwają również prace przy 
układaniu nawierzchni na ulicy Podzwie-
rzyniec.  Dzięki  dodatkowym  środkom 
zwiększyliśmy również zakres tego zadania 

Zadania inwestycyjne, zaplanowane na ten rok, są sukcesywnie re-
alizowane. Większość z nich już zakończono, inne znajdują się w fazie 
zaawansowanych robót. Głównie wiążą się one z poprawą jakości ukła-
dów komunikacyjnych w mieście, a więc budową, przebudową lub re-
montem dróg i chodników w mieście oraz budową parkingów. W tym 
roku zaplanowano również – oprócz rokrocznie wykonywanych w cza-
sie wakacji remontów bieżących – kilka poważniejszych zadań doty-
czących miejskich placówek oświatowych. Wszystkie zadania związa-
ne z rozwojem gospodarczym miasta w tym wszelkie planowane, przy-
gotowywane i realizowane inwestycje prowadzi i nadzoruje Zastępca 
Burmistrza Leżajska Piotr Urban. O postępie prac informuje Mieszkań-
ców na łamach kolejnych wydań „Biuletynu Miejskiego”.
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– położony jest krawężnik, warstwa profilu-
jąca asfaltu i warstwa asfaltowa ścieralna. 
Jest wykonana kanalizacja deszczowa, kra-
ty odwadniające.

Przystąpiliśmy również do budowy chod-
nika i kanalizacji deszczowej, odwadniają-
cej wzdłuż ulicy Zmuliska oraz budowy 
chodnika z kostki, który dojdzie do uli-
cy kpt. Kuczka. Docelowo połączone zo-
staną ulice kpt. Kuczka i Lipy. Średnica rur 
do kanalizacji deszczowej jest na tyle duża 
(fi 600), żeby była możliwość odwodnienia 
również ulicy kpt. Kuczka, która jest drogą 
powiatową. 

Na ulicach Piekarskiej i Krótkiej położo-
ne zostały nowe nawierzchnie asfaltowe. 

Przy ulicy Górnej przystąpimy do zakoń-
czenia remontu chodników natychmiast 
po sfinalizowaniu budowy stacji trafo przez 
Zakład Energetyczny. 

Zakończyliśmy przebudowę ulicy Spo-
kojnej od sklepu PSS. Została ona wyłożo-
na kostką.

Co nas jeszcze czeka?
Jest już decyzja pana Marszałka Woje-

wództwa Podkarpackiego, że zostanie wy-
konany chodnik wzdłuż ulicy Tomasza Mi-
chałka do ulicy Kąty. Kolejne inwestycje do-
tyczyć będą ulic Jana Brzozy i Kąty. Sporzą-
dzane są dokumentacje projektowe na ulicę 
Jana Brzozy, na budowę kanalizacji i wodo-
ciągów do ulicy Kąty. Do końcu roku ma być 
gotowy projekt powiększenia parkingu przy 
klasztorze o dalsze 180 miejsc.

Miejskie Centrum Kultury otrzymało 
środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego na remont i moder-
nizację biblioteki mieszczącej się w bu-
dynku „Proświty”. W związku z tym ogło-
siliśmy przetarg na sporządzenie doku-
mentacji. Przeznaczyliśmy na ten cel 85 
tysięcy złotych. Przyznam, że po otwarciu 
ofert byłem zdruzgotany – zgłosiło się kil-
ka firm, niektóre za projekt budowlany re-
montu i modernizacji biblioteki zażyczy-
ły sobie 260–270 tysięcy złotych. Ja chciał-
bym tyle wydać na remont, a nie na doku-
mentację!

Remont Domu Kultury – jesteśmy na pią-
tym miejscu listy rezerwowej wniosków wy-
branych do dofinansowania ze środków 
unijnych planowanej rozbudowy i moder-
nizacji Miejskiego Domu Kultury. Mamy bar-
dzo realne szanse na otrzymanie tej dotacji, 
ponieważ wielu gminom brakuje własnych 
środków. Jestem dobrej myśli. Spodziewam 

się, że otrzymamy tę unijną dotację w wy-
sokości prawie trzech milionów złotych, 
co oznacza pokrycie w 85 procentach war-
tości całej inwestycji. Miasto ze swoich środ-
ków ma zapewnić tylko 15 procent.

Jeśli nasz wniosek zostanie przyjęty, mo-
żemy ten remont zacząć w przyszłym roku. 
Jesteśmy do tego przygotowani. Mamy 
skompletowane wszystkie potrzebne doku-
menty łącznie z pozwoleniem na budowę.

W  mieście  jest  jeszcze  bardzo  wiele 
do zrobienia, ale niestety na ten rok kasa 
na inwestycje już się nam zamknęła.

Obwodnica
Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych 

i Autostrad czeka na pozwolenie na budo-
wę pierwszego etapu obwodnicy. W ostat-
nich dniach kwietnia tego roku wystąpiła 
do Wojewody Podkarpackiego ze stosow-
nym wnioskiem.

Obwieszczeniem z 19 sierpnia bieżące-
go roku Wojewoda Podkarpacki zawiado-
mił, że na wniosek Generalnej Dyrekcji zo-
stało wszczęte postępowanie administracyj-
ne o wydanie decyzji na pozwolenie na bu-
dowę I etapu drogi obwodowej miasta Le-
żajska wraz z infrastrukturą i technicznymi 
urządzeniami budowlanymi. Ukazało się 
ono w prasie. Jednocześnie w tym samym 
dniu pan wojewoda to postępowanie za-
wiesił „do czasu zakończenia oceny oddzia-
ływania przedmiotowego przedsięwzięcia 
na środowisko”. Jest to postępowanie wy-
magane przepisami prawa. Po wydaniu de-
cyzji przez regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska, nastąpi wydanie decyzji przez 
wojewodę. Decyzja pozwolenia na budowę 
powinna zawierać klauzulę rygoru natych-
miastowej wykonalności. Spodziewamy się, 
że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad otrzyma ją w listopadzie tego roku. 
Według informacji, jakie posiadam od Gene-
ralnej Dyrekcji z Rzeszowa, po otrzymaniu 
pozwolenia na budowę na pierwszy etap, 
niezwłocznie zostanie rozpisany przetarg 
na wyłonienie wykonawcy.

Co się tyczy budowy drugiego etapu ob-
wodnicy, prace projektowe postępują w do-
brym tempie. 31 sierpnia 2010 roku to osta-
teczny termin na wykonanie projektu bu-
dowlanego łącznie z zezwoleniem na reali-
zację inwestycji drogowej czyli inaczej mó-
wiąc pozwolenie na budowę. Nic nie wska-
zuje na to, by Biuro Projektowe „Klotoida” 
z Krakowa miało tego terminu nie dotrzy-
mać. 

Jako miasto żywo interesujemy się roz-
wiązaniami technicznymi i komunikacyj-
nymi tej części obwodnicy zwłaszcza w kil-
ku ważnych, newralgicznych punktach, jak 
na przykład skrzyżowanie z ulicą Tomasza 
Michałka (ma powstać tam rondo), czy prze-
bieg obwodnicy za osiedlem służby zdro-
wia. 

Ostatnio pojawił się pewien temat do dys-
kusji, nad którego rozwiązaniem pracuje-
my nie tylko my. Otóż zgodnie z przepisa-
mi, obowiązującymi na kolei, w przypadku 
skrzyżowania wiaduktem (czyli bezkolizyj-
nego) z torami kolejowymi, w promieniu 
trzech kilometrów od tego skrzyżowania 
mają być zlikwidowane poziome przejazdy 
przez tory kolejowe. A w Leżajsku jest ich kil-
ka. W tej sprawie odbyliśmy kilka spotkań 
z przedstawicielami kolei i biura projekto-
wego. Na jednym z ostatnich na sali obrad 
w leżajskim ratuszu zdecydowano, że prze-
jazdy przez tory kolejowe na ulicy Sanowej 
i Klasztornej zostaną utrzymane, natomiast 
kwestią sporną okazał się zagrożony likwida-
cją przejazd przez drogę powiatową w kie-
runku Przychojca. Negocjacje w tej sprawie 
nie są już niestety w kompetencjach miasta 
lecz Starosty Leżajskiego.

Pozostałe prace nad projektem przebiegu 
drugiego etapu obwodnicy Leżajska prze-
biegają sprawnie i bezproblemowo.



�

  wywiad miesiąca
Rozmowa
z Józefem Sztorcem
Przewodniczącym Rady 
Nadzorczej
i głównym udziałowcem
ZPOW„Hortino”
Sp. z o. o. w Leżajsku

• Rok temu w „Hortino” działo się źle. 
Zakład miał zaległości w wywiązywa-
niu się z płatności. Rada Nadzorcza po-
wołała nowego prezesa Zarządu. Teraz 
Rada Nadzorcza znów zmieniła prezesa. 
Czy nadal jest kiepsko?
• Nie, nie w tym rzecz. W tym czasie, kiedy 

prezesem Zarządu był pan Daniel Zając, któ- 
rego bardzo cenię, w firmie znacznie się 
polepszyło. On był w tym najcięższym mo-
mencie w Hortino i za to mu chwała, że za-
dbał o to, aby było lepiej. Później posze-
rzyliśmy zarząd o dwóch wiceprezesów. 
Teraz jeden z nich pan Stanisław Augustyn 
jest prezesem. Panta rei.
• A co było przyczyną tej bessy?
• W roku 2008 sprzedawało się wyroby 

wyprodukowane w roku poprzednim. Nie-
stety, rok 2007 był fatalny dla wielu produ-
centów. Nasza firma poniosła stratę na kon-
centracie jabłkowym. Majowe przymroz-
ki spowodowały, że jabłek mało i sztucznie 
wywindowana została ich cena. W Leżajsku 
kupowało się jabłka po cenie ośmiokrotnie 
wyższej niż zwykle. Głównym odbiorcą kon-
centratu jabłkowego na świecie są Niemcy. 
Nasz koncentrat był wtedy za drogi, więc 
Niemcy sprowadziły go sobie z Chin. I pol-
scy producenci koncentratu stracili wtedy 
kilkaset milionów złotych.
• A Hortino?
• Hortino straciło około 12 milionów zło-

tych. Jako firma, bo dostawcy jabłek, pro-
ducenci, udziałowcy, którzy je sprzedawali, 
otrzymali ośmiokrotnie więcej niż zwykle.
• Te straty zostały już odrobione?
• Tak. Część z nich przeniosła się na 2009 

rok, ale dziś powiedziałbym, że w firmie 
jest super. 
• Czy to znaczy, że Hortino jest teraz 

w świetnej kondycji?
• W najlepszej w swojej historii. W dziesię-

cioletniej historii Hortino tak dobrze jeszcze 
nie było. Firma nie posiada żadnych zaległo-
ści wobec budżetu państwa, mam na my-
śli opłaty do ZUS, podatki itp. Nie mamy 
też żadnych zaległości wobec dostawców, 
wszystko płacimy w terminie. I w dodatku 
zysk brutto za pierwsze półrocze wyniósł 
około 7 milionów złotych. 
• Zadziałała jakaś czarodziejska różdż-

ka?
•  Wykonaliśmy  kilka  dobrych  pocią-

gnięć.
• Jakich?
• Przede wszystkim uregulowane zostały 

wreszcie sprawy kredytowe. Wszystkie firmy 
przetwórcze, działające w branży spożyw-
czej, skupują od rolników zapasy. My w tym 
roku mamy w planie skupić 40–50 tysięcy 
ton warzyw, około 50 tysięcy ton owoców. 
To w sumie kolosalna ilość surowca, za któ-
ry trzeba zapłacić wcześniej niż uzyskamy 
zysk z gotowego produktu. Kredyty skupo-
we z dopłatą Ministerstwa Rolnictwa pro-
wadzi BGŻ. Polska nie jest już właścicielem 
BGŻ, to teraz bank holenderski. Po każdy 

kredyt szliśmy na kolanach. Jestem zado-
wolony, ponieważ wyzwoliliśmy się z pęt, 
jakie na firmę nakładał BGŻ. Rada i Zarząd 
zdecydowały się na zmianę kredytodaw-
cy. To było bardzo trafne pociągnięcie. Po-
szukaliśmy innego banku, w którym panu-
ją normalne, biznesowe zasady. Na wszelki 
wypadek rozlokowaliśmy kredyty w dwóch 
różnych bankach: PKO BP i banku zagra-
nicznym. Ja wyznaję zasadę, że głównych 
dostawców trzeba mieć dwóch i banki tak-
że dwa. Gdyby jednemu coś się przydarzy-
ło, drugi jest w zapasie.
• Rok temu prezes Zarządu Hortino 

wspominał o konieczności restruktury-
zacji firmy.
• Ta sprawa nadal jest aktualna. Z tym, 

że to słowo na ogół kojarzy się z masowy-
mi zwolnieniami z pracy, a ja postrzegam re-
strukturyzację inaczej.

kiem. Zakład Energetyczny w Gliwicach ma 
nadwyżkę prądu, bo kopalnie i huty cien-
ko przędą. Będziemy kupować prąd nie tu, 
lecz w Gliwicach. Zaoszczędzimy na tym 
około miliona złotych w roku. Kolejna rzecz 
– prowadzimy negocjacje ze wszystkimi do-
stawcami nie tylko surowców do produkcji, 
ale też innych elementów służących proce-
sowi produkcyjnemu ja; opakowania, folie, 
tektury, odzież ochronna, smary, żarówki, rę-
kawice, cukier do lodów itp. Negocjujemy 
ceny. Mamy pięciu dostawców, wybierzemy 
dwóch. Dzięki takim poczynaniom planuje-
my zaoszczędzić znaczne kwoty. 
• Ambitne plany.
• Jestem głównym udziałowcem, prze-

wodniczącym Rady Nadzorczej i mam cel – 
pokazać wszystkim, że zysk Hortino zamy-
ka się w dwucyfrowej wartości w milionach 
złotych.
• Jeśli tak, trzeba będzie chyba więcej 

uwagi poświęcić też pierwszemu zakła-
dowi Hortino przy ulicy Fabrycznej.
• Prawdę mówiąc, on rdzewieje. Grzeje-

my, konserwujemy, płacimy podatki... Pro-
dukowane są w nim lody, ale to nie jest ża-
den biznes. Możemy stworzyć wielką fabry-
kę lodów (kiedyś Hortex był liderem w pro-
dukcji lodów) i innych produktów, na przy-
kład nadzień cukierniczych, których produk-
cję co roku podwajamy. Tu może powstać 
i jestem pewien, że powstanie najnowocze-
śniejsze w Polsce laboratorium, które bę-
dzie poddawane obróbce jarzyny i warzy-
wa. Dzisiaj, gdy chcemy wiedzieć, co dokład-
nie zawiera na przykład marchewka, musi-
my ją wysyłać do laboratorium za granicą. 
W naszym laboratorium będziemy robić ba-
dania na swoje potrzeby i wykonywać usłu-
gi. Chcemy produkować tu żywność ekolo-

• Jak?
• Nastąpi restrukturyzacja zarządzania 

i działania tej firmy. Przede wszystkim trze-
ba połączyć pewne komórki w firmie, żeby 
się nie dublować. Na przykład – trzeba przy-
wieźć 100 tysięcy ton surowca, to ogrom-
ne i kosztowne logistyczne przedsięwzię-
cie. Transport mamy ulokowany w pięciu 
różnych działach. Trzeba to zmienić! Trans-
port musi się znaleźć pod jednym kierow-
nictwem, żeby dobrze planować kursy, 
nie wozić powietrza itp. I podobne zmiany 
mają zostać wprowadzone w innych dzia-
łach Hortino. Bo restrukturyzacja musi za-
pewnić zmniejszenie kosztów. 
• A co z pracownikami?
•   Rozmawiałem  z  zarządami  dwóch 

związków zawodowych w Hortino i powie-
działem, ze oprócz pijaków, złodziei i wał-
koni nie przewiduję zwolnienia ani jednego 
pracownika. Poza nimi nikt z tej firmy nie bę-
dzie zwolniony, co mogę po raz wtóry obie-
cać. W tej chwili mamy ponad 650 pracowni-
ków, docelowo powinno się ono zwiększyć 
o około 100 osób.
• W jaki inny sposób zamierza pan ciąć 

koszty?
• Jest takie proste pociągnięcie, które pra-

wo dopuszcza. I z tego skorzystamy. Zmie-
niamy dostawcę energii elektrycznej. Akurat 
tak się składa, że z zawodu jestem energety-

giczną. Dajemy sobie trzy lata na takie kom-
pleksowe unowocześnienie tego zakładu, 
czyli: lody, nadzienia, ekologiczna żywność, 
laboratorium. 
• Hortino ma kotłownię, która produ-

kuje ciepło nie tylko dla swego zakładu, 
ale dla znacznej części miasta. To pewne 
źródło dochodu.
• Ale może on być większy, jeśli zdecyduje-

my się modernizację. Teraz przeznaczyliśmy 
jeden milion złotych na modernizację bu-
dynku kotłowni. Mamy jeden kocioł do re-
montu. Chcemy go przystosować do paliwa 
ekologicznego, do palenia słomą ekologicz-
ną, zrębkami itp. Mamy zamiar jeszcze zain-
stalować turbogenerator do produkcji zielo-
nej energii i na tym powinniśmy zaoszczędzić 
parę milionów złotych. Do tej pory funkcjo-
nowały kotły opalane węglem. Kopalnie dyk-
towały warunki. Podobnie jak banki stawia-
ły nas do kąta, windowały ceny, żądały żeby 
zapłacić wcześniej, przysyłały węgiel kiepski 
jakościowo. Zrobiliśmy rozeznanie, przepro-
wadziliśmy negocjacje i mamy już umówio-
ną kompanię węglową, wiemy, jaki to będzie 
węgiel, skąd i jaka jest jego cena. Negocjuje-
my też obniżkę ceny z PKP Cargo.
• Jakie inne inwestycje planowane 

są w Hortino?
• W ubiegłym roku kupiliśmy kombajn 

do groszku za ponad 800 tysięcy euro. Myślę, 

Najlepszy w historii
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  spotkania
że w przyszłym roku kupimy drugi. Nasze, 
wcześniej kupione, zbierały groszek z jed-
nego hektara w ciągu doby. Ten – w ciągu 
jednej godziny. Mamy podpisane umowy 
kontraktacyjne z producentami, chcemy 
współpracować, pomagać w uprawie i od-
biorze surowca. Z groszkiem jest na przy-
kład tak, że jeśli osiągnie on pewną twar-
dość, już nie nadaje się produkcji. Dlatego 
musimy też pilnować wszelkich terminów. 
Zabiegamy też o to, by naszym udziałow-
com zapewnić odpowiedniej jakości nawo-
zy – konieczne w uprawie, ale pozbawione 
pestycydów. Zawarliśmy umowę, że na ko-
rzystnych warunkach nasi producenci będą 
mogli zaopatrywać się w nie w sklepie fa-
brycznym Zakładów Azotowych w Tarno-
wie.

W tym roku zainstalowaliśmy kolejny 
nowy tunel o wydajności 5,5 tony na go-
dzinę. W ciągu doby jesteśmy w stanie za-
mrozić ponad 100 ton. 

Mamy dwa najnowocześniejsze sortow-
niki laserowe, które pozwalają nam na za-
pewnienie wysokiej jakości produktu. A ja-
kość jest dla nas rzeczą najważniejszą. Dam 
taki przykład – odbiorcami poważnej części 
naszych produktów są kraje byłego związku 
sowieckiego, które żeby mniej płacić, chcą 
obniżki jakości, no co nie możemy się zgo-
dzić, by nie zepsuć sobie marki. 
• Jak w Hortino organizuje się skup su-

rowca? 
• Spisujemy umowy z producentami 

po to, żeby wiedzieć kiedy jaki rolnik i jaki 
towar nam odda. To bardzo ważne dla or-
ganizacji poszczególnych działów firmy. 
Wszystko musi być zgrane jak w zegar-
ku, dokładnie rozplanowane. Mało tego – 
uzgadnia się też którzy rolnicy i na jakich 
polach oraz w jakich terminach wysiewają, 
by znać termin zbiorów i dostawy surowca 
do zakładu. Ta współpraca musi być utrzy-
mywana na bieżąco.
• Czy ogólnoświatowy kryzys gospo-

darczy miał wpływ na funkcjonowanie 
Hortino?
• Nie miał żadnego znaczenia. Podpisali-

śmy z Niemcami kontrakt na 8 tysięcy ton 
mrożonek (większy niż do tej pory), nadal 
30 proc. naszych produktów eksportujemy 
do Niemiec, 30 procent do krajów byłego 
Związku Radzieckiego, a 40 procent zostaje 
na kraj. Dla kraju produkujemy opakowania 
detaliczne i hurtowe (5 i 30 kg) dla caterin-
gu i stołówek. Chcemy zwiększyć sprzedaż 
detaliczną, ponieważ daje większą rentow-
ność, a my mamy potrzebne urządzenia – 
sortowniki, pakowaczki. 
• Jak ocenia pan współpracę z samo-

rządami lokalnymi?
• Większa część zakładu znajduje się 

na terenie gminy wiejskiej, ale pierwszy 
zakład jest w mieście. Bardzo sobie ce-
nie współpracę z samorządami lokalnymi 
zwłaszcza z władzami miasta Leżajska. 
• Pana dewiza biznesmena.
• Od czterdziestu lat prowadzę prywatną 

firmę. Wszystko, co robię, udaje mi się. Mam 
taką zasadę, że gdy trzeba pracować, cho-
wam zegarek i zakasuję rękawy.
• Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka

Wielki iskierkowy festiwal
W dniach 17 i 19 czerwca br. w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku odby-

ła się XXIII edycja Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Iskierka 2009”. Na scenie 
zaistniało 21 małych „iskiereczek” z leżajskich przedszkoli.

Już kilka miesięcy przed festiwalowym 
finałem w leżajskich przedszkolach trwa-
ło wielkie poruszenie. Elżbieta Kuźma – kie-
rownik artystyczny Festiwalu oraz Bartłomiej 
Urbański – specjalista od spraw muzycznych 
przez wiele dni prowadzili przesłuchania 
w przedszkolach, a potem przygotowywali 
dzieci do występu na wielkiej scenie.

Siedemnastego czerwca nadszedł dla 
małych iskierkowiczów moment decydują-
cy, kiedy to musieli stanąć przed komisją, 
która oceniała ich śpiew, starania, zaanga-
żowanie i ogólny wyraz sceniczny.

Jury w składzie: Kornelia Stachowska 
– wokalistka, laureatka wielu konkursów, 
Krzysztof Gajewski – muzyk, kompozy-
tor, aranżer, autor piosenek dla dzieci, oraz 
przewodniczący jury Stanisław Jaworski – 
dyrektor Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku, 
miało nielada zadanie.

Wielką  zwyciężczynią  tegorocznych 
iskierkowych zmagań okazała się Weronika 
Kuczek z Przedszkola Miejskiego nr 2, która 
za piosenkę „Mała smutna królewna” otrzy-
mała nagrodę Grand Prix. Pierwsze miej-
sce wyśpiewała sobie Martyna Nemirow-
ska z PM nr 2 piosenką pt. „W wesołym mia-
steczku”, drugie Sebastian Kycia (PM nr 3) – 

za „Daj mi rękę tato”, a trzecie Wiktoria Bu-
cior (PM nr 3) z piosenką „Kaczka dziwacz-
ka”. Wiktoria Bucior otrzymała również Na-
grodę Publiczności oraz Nagrodę Jury Dzie-
cięcego w skład którego wchodziły: Alicja 
Wróbel, Mirka Kowal, Weronika Jeleśniański 
oraz Natalia Latawiec. Wyróżnienia powę-
drowały do Dominiki Ćwiek (PM nr 4), Darii 
Nazar (PM nr 3), Katarzyny Działo (PM nr 2) 
i Dominiki Kąpińskiej (PM nr 4).

Żaden z uczestników nie wyszedł jednak 
z pustymi rękami. Dla każdego odważnego 
przedszkolaka przygotowane były nagrody, 
które wzbudziły uśmiech na twarzach do-
brze zapowiadających się wokalistek i wo-
kalistów.

Finał Festiwalu, który odbył się w piątek 
19 czerwca zakończył się koncertem ze-
społów artystycznych Miejskiego Centrum 
Kultury, który to podsumował sezon arty-
styczny 2008/2009. Na scenie zobaczyli-
śmy Grupę Rytmiczno-Taneczną „Koralik”, 
Zespół Taneczno-Estradowy „Fajne Gien-
ki”, Zespół Tańca Towarzyskiego „Plus”, Gru-
pę Wokalną „Meritum”, Zespół Pieśni i Tańca 
„Leliwa”, oraz Zespół Tańca Ludowego „Haj-
duczki”. Dodatkową atrakcję stanowili arty-
ści na szczudłach zabawiający dzieci wokół 
sceny. Szczudlarze z Grupy Artystycznej „Lu-
men Noctis” z Rzeszowa przyjechali do nas 
w ramach Dnia Szczudlarza, który zorgani-
zowany został dzięki wsparciu finansowe-
mu Starostwa Powiatowego w Leżajsku.

Iskierkowe radości nie mogłyby zaistnieć, 
gdyby nie sponsorzy. W tym roku Festiwal 
Piosenki Przedszkolnej wspomogli: Bur-
mistrz Leżajska, Starostwo Powiatowe w Le-
żajsku, Kredyt Bank S.A II o/Rzeszów, Leka-
rze z Przychodni „Pod Klasztorem” w Leżaj-
sku, Lekarz Rodzinny Wilhelmina Kocój oraz 
Waldemar Nowak – Wyższa Szkola Pożarni-
cza w Częstochowie.

Serdecznie dziękujemy.
Agnieszka Margas

Rafał Dąbek
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  za miedzą
Rozmowa 
z wójtem gminy Kuryłówka
Tadeuszem Halesiakiem

• W ostatnich dniach listopada 2002 
roku, w wyniku wyborów do samorządu 
lokalnego, objął pan funkcję wójta gminy 
Kuryłówka. Jakie sprawy dla tego terenu 
uznał pan wtedy za najważniejsze?
• Zadań było bardzo dużo, ale najważ-

niejszym i najtrudniejszym, bo gmina leży 
na rozległym terenie, wydała mi się budo-
wa kanalizacji. W tej sprawie praktycznie 
nie było zrobione nic. Był tylko projekt do-
kumentacji dotyczący kanalizacji wsi Tarna-
wiec z podłączeniem do oczyszczalni w gmi-
nie Leżajsk w miejscowości Wierzawice, 
ale mieliśmy partycypować w kosztach bu-
dowy tej oczyszczalni. Nasz udział miał wy-
nosić 25 procent ogólnej wartości.
• Kiedy powstawał ten projekt, był pan 

wówczas radnym.
• Tak. Od początku nie podobał mi się 

ten pomysł. Mówiłem wielokrotnie, że wiel-
kość tego udziału jest niewspółmiernie duża 
do naszych potrzeb i możliwości. Na sesjach 
jeszcze w tej kadencji, gdy byłem radnym, 
trzykrotnie były przedstawiane różne roz-
wiązania i zawsze uważałem, że podłącze-
nie ścieków z naszej gminy do nie istniejącej 
jeszcze oczyszczalni w Wierzawicach jest dla 
nas niekorzystne. Że jest pociągnięciem go-
spodarczo chybionym. Ale zarówno wtedy, 
jak i później, gdy zostałem wójtem, i ja, i rad-
ni cały czas uważaliśmy, że budowa kanali-
zacji w naszej gminie jest zadaniem priory-
tetowym. 
• W efekcie tych kalkulacji zdecydowa-

liście się odejść od koncepcji gminy Le-
żajsk współfinansowania budowy oczysz-
czalni w Wierzawicach?
• Wcześniej wspólnie z radą zastanawiali-

śmy się nad możliwością podłączenia gmi-
ny do oczyszczalni miejskiej w Leżajsku, któ-
ra po pierwsze już funkcjonowała, a po dru-
gie szukała odbiorców ścieków. W dodat-
ku propozycja burmistrza miasta Leżajska 
była korzystniejsza. Miasto zaproponowa-
ło nam za przyłączenie się do oczyszczalni 
MZK kwotę 200 tys. złotych z rozłożeniem 
spłaty na dwa lata. Były to dla nas warun-
ki wprost idealne i radni podjęli uchwałę 
o przyłączeniu gminy do Miejskiej Oczysz-
czalni w Leżajsku.
• Jaki był następny krok?
• Przystąpiliśmy do szukania pieniędzy, 

bo gmina Kuryłówka ma bardzo skrom-
ny budżet; na remonty i inwestycje rocz-
nie nie może przeznaczyć więcej jak jeden 
milion złotych. Natomiast wartość koszto-
rysowa budowy kanalizacji we wsi Tarna-
wiec łącznie z kolektorem przyłączeniowym 
do oczyszczalni w Leżajsku wyniosła 3,5 mi-
liona zł. A zatem z własnych środków realiza-
cja tego zadania była niemożliwa. Złożyliśmy 
wniosek, pozyskaliśmy środki i ten pierwszy 
odcinek kanalizacji w gminie, we wsi Tarna-
wiec został wykonany.
• A gdybyście jednak wybrali opcję 

zrzucania ścieków do oczyszczalni w Wie-
rzawicach, nie byłoby taniej?
• Absolutnie. Sam udział w budowie tej 

oczyszczalni w Wierzawicach kosztowałby 

Mają fart

nas około 1,5 miliona złotych. A ostatecznie 
po przetargu koszt naszej inwestycji obni-
żył się prawie o połowę i wyniósł 1,7 mln 
złotych, pozyskane środki pokryły 60 pro-
cent kosztów kwalifikowanych, my zapłaci-
liśmy resztę. Za kwotę zdecydowanie mniej-
szą mieliśmy skanalizowany Tarnawiec, ko-
lektor pod Sanem i przyłączenie do oczysz-
czalni w Leżajsku.
• W kolejnych latach skanalizowane zo-

stały następne wsie Ożanna i Dąbrowica, 
teraz rozpoczynają się prace w Kuryłów-
ce.
• W latach 2007 i 2008 nie rozpatrywa-

no wniosków o dofinansowanie unijne. 
W związku z tym, że nie było możliwości 
pozyskania pieniędzy z zewnątrz, zdecydo-
waliśmy się wykonać to zadanie z własnych 
środków. Kosztowało 3,7 miliona zł. Wyko-
naliśmy je w 15 miesięcy, ale musieliśmy za-
ciągnąć kredyt w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska. Na szczęście na bar-
dzo dogodnych warunkach.

W trakcie budowy przystąpiliśmy do opra-
cowania dokumentacji na budowę kanaliza-
cji sanitarnej w Kuryłówce i złożyliśmy wnio-
sek do Programu Operacyjnego Infrastruk-

tura i Środowisko na lata 2007–2013. Jeste-
śmy trzecią gminą w województwie podkar-
packim po gminach Ropczyce-Sędziszów 
i Dębica, która otrzymała dofinansowanie. 
A mieliśmy nikłe szanse, ponieważ wymóg 
jest właściwie nie do spełnienia dla gmin 
wiejskich – na 1 kilometr bieżący sieci kana-
lizacyjnej powinno przypadać 120 dostaw-
ców ścieków. Ale wykorzystali inny warunek 
– nasze walory środowiskowe czyli rozległy 
teren wód podziemnych, pokłady torfu, ob-

szary ekologicznie chronione. I udało nam 
się – jako jedynej gminie wiejskiej w Polsce 
– pozyskać środki z tego programu. 29 lip-
ca br. podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska na kwotę 
prawie 7 milionów złotych.
• Macie fart.
• Na to wychodzi. Są jeszcze dwie do-

bre sprawy: to dofinansowanie obejmu-
je 85 procent kosztów kwalifikowanych 
i jest przekazywane na zasadzie zaliczkowej, 
czyli nie będziemy zakładać własnych środ-
ków i czekać na ich zwrot. Inwestycję roz-
poczynamy 1 października tego roku, mamy 
ją zakończyć 30 września 2011. Udział nasz 
jest bardzo mały, więc nie widzę zagroże-
nia. W sumie wykonaliśmy już 39,4 km sie-
ci w trzech wsiach: Tarnawiec, Ożanna i Dą-
browica, główne kolektory – 28,9 km, łącza 
– 10,5 km, 30 pompowni. Teraz  w Kuryłów-
ce mamy do zrobienia 36,9 km kanalizacji, 
z tego kolektory tłoczne, ciśnieniowe 6,6 km, 
sieciowe 27,3 km, przyłącza 3 km. W 2011 
roku ponad 50 proc. ludności w gminie bę-
dzie mieć kanalizację. 
• Reasumując można powiedzieć, że był 

to dobry rok dla gminy.
• Powiedziałbym, że bardzo dobry. Dwa 

razy pozyskaliśmy pieniądze na drogi – w su-
mie 250 tys. zł., na kanalizację prawie 7 mln, 
ostatnio otrzymaliśmy 500 tys. zł na wiejski 
dom kultury w Tarnawcu, którego budowę 
rozpoczniemy w tym roku, mamy obiecane 
środki na modernizację wiejskiego domu 
kultury w Kolonii Polskiej, wspólnie z gmi-
ną Krzeszów będziemy robili ścieżkę rowe-
rową za 120 tys. zł. W ramach działalności 
kulturalnej po raz pierwszy w historii gminy 
wydaliśmy bogato ilustrowany album o hi-
storii naszej gminy i poszczególnych wio-
skach. Idziemy do przodu.
• Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka
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  spotkania

Po festiwalu
Dobiegł końca XVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kame-

ralnej w Leżajsku. Trwał on od 15 czerwca do 17 sierpnia br. Koncerty odby-
wały się tradycyjnie w poniedziałkowe wieczory we wnętrzu leżajskiej perły 
– Bazyliki Ojców Bernardynów. Ale tak już jest, że wszystko, co ma swój po-
czątek, ma także i swój kres.

Dzięki światowej sławy artystom, którzy 
tu wystąpili, mogliśmy przeżywać chwi-
le głębokich doznań i wielkich wzruszeń. 
Podczas Festiwalowych koncertów dane 
nam było poznać wielu mistrzów gry na or-
ganach, solistów operowych, wirtuozów in-
strumentów smyczkowych.

W koncercie inauguracyjnym, który cie-
szył się dużym zainteresowaniem, z recita-
lem organowym wystąpił krakowski orga-
nista i kompozytor Piotr Piątek. W części ka-
meralnej artyści „Piwnicy pod Baranami” – 
Aleksandra Mauer, Tamara Kalinowska i Piotr 
Kubowicz zaprezentowali program „Jak war-
townik, co winnicy strzeże”.

Tydzień później utwory Mendelssohna 
i Bacha grał na organach Joachim Grubich, 
po czym baryton Jerzy Artysz śpiewał pie-
śni do słów głównie Karłowicza i Tetmaje-
ra. Towarzyszył mu Kwartet smyczkowy „Pri-
ma Vista”. Kolejne dwa poniedziałkowe wie-
czory wypełniła wyłącznie muzyka organo-
wa – 29 czerwca wystąpił Sergiej Tcherepa-
nov (Niemcy – Rosja), 6 lipca – Tomas Thon 
z Czech. Podczas następnych koncertów 
z recitalami organowymi wystąpili Jarosław 
Wróblewski, Andrzej Chorosiński, Yi-Hua-Li 
z Chin, Krzysztof Marosek i Magdalena Czaj-
ka. Część kameralną tych koncertów wypeł-
niły: Zespół „Orfeo 5” (Olga Rusin – sopran, 
Katarzyna Kosiek – mezzosopran i Bogumi-
ła Gizbert-Studnicka – klawesyn), Kwartet 
Smyczkowy „Royal String Quartet”, Trio wol-
kalne „Wołodar” z Ukrainy, Agnieszka i Wi-
told Kozakowscy – duet gitar klasycznych.

W koncercie finałowym, który odbył się 17 
sierpnia, przy wspaniałych leżajskich orga-
nach zasiadł dyrektor artystyczny festiwalu 
Józef Serafin. Po recitalu organowym odbył 
się koncert arii i pieśni „Wielkie dzieła wiel-
kich mistrzów” – wykonawcami byli: Bogu-

miła Dziel-Wawrocka – sopran, Małgorzata 
Pańko – mezzosopran, Dariusz Stachura – 
tenor, Andrzej Kostrzewski – baryton, Miro-
sław Feldgebel – fortepian.

Program XVIII Międzynarodowego Festi-
walu Muzyki Organowej i Kameralnej był 
bardzo ambitny i urozmaicony, przygoto-
wany z myślą o melomanach i koneserach 
muzyki organowej. Koncerty stały na wyso-
kim poziomie, cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem zarówno miaszkańców Lezajska 
i okolic, jak również turystów licznie w porze 
letniej odwiedzających nasze miasto.

Festiwalowi towarzyszyła wystawa foto-
graficzna Mieczysława Wrońskiego, Wacła-
wa Padowskiego i Ryszarda Węglarza „Fran-
ciszkanie w Kalwarii Pacławskiej”.

Tej prestiżowej imprezie kulturalnej mia-
sta po raz kolejny patronnowali Minister Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego oraz Mar-
szałek Województwa Podkarpackiego, któ-
rzy jednocześnie udzielają organizatorom 
finansowego wsparcia.

Głównym organizatorem tej cyklicznej 
imprezy jest Miasto Leżajsk, zaś organiza-
torami wspomagającymi są: Klasztor Ojców 
Bernardynów, Starostwo Powiatowe, Miasto 
i Gmina Nowa Sarzyna, Gmina Leżajsk oraz 
Miejskie Centrum Kultury, w którym mieści 
się Biuro Organizacyjne Festiwalu.

Głównym sponsorem Festiwalu jest od lat 
Browar w Leżajsku. Sponsorami wspoma-
gającymi są: BMF Polska, Elektrociepłownia 
Nowa Sarzyna, Miejski Zakład Komunalny 
w Leżajsku, Bank Ochrony Środowiska, Hor-
tino, Fabryka Maszyn, Integral Rzeszów, Kar-
packa Spółka Gazownictwa, Hotel i Restau-
racja „U Braci Zygmuntów”, Organika Sarzy-
na „Ciech”, Stare Miasto Park.

(bwl)
Zdjęcia: Wacław Padowski, Ryszard Węglarz
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  informator urzędowy
Organizatorzy:
Urząd Miejski w Leżajsku
Zarządy Okręgowe PZŁ woj. podkarpackiego
Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

XI MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL ŁOWIECKI

LEŻAJSK 2009
9–11 października

P r o g r a m
9 PAźDZIERNIKA – PIĄTEK

godz. 10.00 – Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Łowieckiej dla młodzieży szkół gimna-
zjalnych i średnich, reprezentującej miasta partnerskie: Baranów Sandomierski, 
Iwonicz Zdrój, Lesko, Łańcut, Lubaczów, Sędziszów Młp., Nowa Sarzyna i Leżajsk 
– sala Zespołu Szkół Technicznych

godz. 11.00 – otwarcie wystawy pokonkursowej prac wykonanych przez uczniów le-
żajskich szkół podstawowych oraz rozdanie nagród – atrium MDK

godz. 18.00 – otwarcie wystawy kolekcjonerskiej Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowiec-
kiej PZŁ Oddział Regionalny w Rzeszowie oraz fotograficznej Klubu „Optos” z MCK 
– Muzeum Ziemi Leżajskiej.

10 PAźDZIERNIKA – SOBOTA
godz. 8.00 – Uroczysta odprawa przed polowaniem (plac przed Nadleśnictwem w Le-

żajsku)
godz. 9.00–13.00 – Polowanie w leżajskich lasach
godz. 14.00 (Marysin) – Uroczyste zakończenie polowania: wręczenie pucharu królowi 

polowania oraz ślubowanie nowo przyjętych myśliwych do kół łowieckich „Dzik”, 
„Polana”, „Wydra”, „Ryś”, „Kuropatwa”.

11 PAźDZIERNIKA – NIEDZIELA
godz. 11.00 – uroczysta Msza Św. Hubertowska w Bazylice OO. Bernardynów w Leżaj-

sku w oprawie muzycznej Zespołu Sygnalistów Myśliwskich Koła Łowieckiego 
„Kuropatwa” w Żołyni działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnic-
twa w Rakszawie

godz.12.20 (po Mszy Św.) – parada uczestników na trasie Pl. Mariacki – ul. Władysława 
Jagiełły (obok pływalni) z udziałem: Orkiestry Dętej „Zgoda” z Rakszawy, Pocztów 
Sztandarowych Kół i Organizacji Łowieckich woj. podkarpackiego oraz zaproszo-
nych zespołów krajowych i zagranicznych (Plac przy ul. Władysława Jagiełły).

godz. 12.45–22.00
•  oficjalne otwarcie Festiwalu przez Burmistrza Leżajska
•  odegranie hejnału festiwalowego
•  okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości
•  koncert Orkiestry Dętej „Zgoda” z Rakszawy
•  koncert Miejskiej Orkiestry Dętej z Leżajska
•  pokaz psów myśliwskich
•  występy zaproszonych zespołów artystycznych
•  przegląd konkursowy zespołów myśliwskich krajowych i zagranicznych
•  koncert młodzieżowego zespołu muzycznego „Foryś Band”
•  koncert Andrzeja Cierniewskiego z zespołem
•  pokaz tańca z ogniem.

Atrakcje towarzyszące Festiwalowi

• stoiska firmowe, • kiermasz rękodzieła artystycznego, 
• wesołe miasteczko, • mała gastronomia.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.
Szczegółowy program Festiwalu na plakatach 

i stronie internetowej organizatorów.

WŁADZE PRZYJMUJĄ

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Wojciech TOKARZ
przyjmuje obywateli

w sprawach skarg i wniosków
w każdy pierwszy i drugi poniedziałek

miesiąca
w godz. 14–15

Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej

Marek KARAKUŁA
przyjmuje obywateli

w sprawach skarg i wniosków
w każdy trzeci poniedziałek miesiąca

w godz. 14–15

Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej

Ireneusz STEFAŃSKI
przyjmuje obywateli

w sprawach skarg i wniosków
w każdy czwarty poniedziałek miesiąca

w godz. 14–15

Rada Miejska 
w Leżajsku

Przewodniczący: 
Wojciech Tokarz

Wiceprzewodniczący: 
Marek Karakuła, 

Ireneusz Stefański

Składy osobowe 
Stałych Komisji 

Rady Miejskiej w Leżajsku

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Władysław Bry-

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

Komisja Gospodarki i Budżetu
Przewodniczący – Tadeusz Sroczyk, 

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

Komisja Porządku Publicznego 
i Ochrony Środowiska

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

Komisja Oświaty, Kultury 
i Spraw Społecznych

Przewodniczący – Krzysztof Urbań-
ski, członkowie: Lidia Dziurzyńska, 
Eleonora Sas-Gontarz, Jerzy Świta, 
Wojciech Tokarz.
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List otwarty
do sprzedawców wyrobów tytoniowych

w Leżajsku
Szanowni Państwo,

od wielu lat mamy w naszym mieście problem ze sprzedażą wyrobów tytoniowych oso-
bom nieletnim. Obecnie w Leżajsku rozpoczynamy kampanię społeczną, której celem 
jest zwiększenie świadomości i odpowiedzialności sprzedawców dotyczącej ochrony 
zdrowia dzieci i młodzieży.

Odpowiedzialna sprzedaż to postawa, która przyczynia się do większej troski o zdrowie 
dzieci i młodzieży poprzez starania dorosłych, aby wyroby tytoniowe nie były dostępne dla 
naszych dzieci, a sprzedający przestrzegali obowiązku zakazu sprzedaży.

W tym roku podejmujemy działania z Koalicją Partnerów programu Odpowiedzialnej 
Sprzedaży STOP 18, której podstawowym celem jest ograniczenie dostępu młodych ludzi 
do wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży. W związku z tym wspólnie organizuje-
my Dzień Odpowiedzialnej Sprzedaży. Właśnie prowadzone są badania, ilu handlow-
ców w Leżajsku sprzedałoby papierosy osobom poniżej 18 roku życia.

Specjalne patrole Policji i Straży Miejskiej Leżajska dostarczą Państwu ulotki i naklej-
ki z logiem naszej akcji oraz treścią obowiązujących przepisów prawnych. Ulotka dodat-
kowo zawiera wskazówki dla sprzedawców, jak odmawiać sprzedaży papierosów nie-
pełnoletnim. Otrzymane naklejki powinni Państwo umieścić w widocznym dla klientów 
miejscu, np. na drzwiach wejściowych do punktu sprzedaży lub na kasie. Jeżeli mają Pań-
stwo pytania lub wątpliwości, albo potrzebują dodatkowych materiałów, zachęcam do 
skorzystania z zawartości stron internetowych Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży 
http://stop18.pl.

Zapraszam do wspólnego, wielotorowego działania, które może przyczynić się do po-
prawy zdrowia i ograniczenia zgubnego wpływu nikotyny. Wierzę, że ten program przy-
czyni się do zwiększenia odpowiedzialności za zdrowie młodego pokolenia i ograniczy 
dostępność osób nieletnich do wyrobów tytoniowych.

Licząc na Państwa przychylność, serdecznie pozdrawiam
Burmistrz Leżajska

Tadeusz Trębacz

Sprawozdanie
z XXIX i XXX sesji Rady Miejskiej

w Leżajsku

W dniu 20 lipca br. odbyła się XXIX sesja 
Rady Miejskiej. W obradach uczestniczyło 
12 radnych na ogólną liczbę 15. Była to se-
sja ta została zwołana w trybie nadzwyczaj-
nym na wniosek Burmistrza Leżajska w związ-
ku z otrzymaną dotacją w kwocie 400 tys. zł 
od Marszałka Województwa Podkarpackiego 
na budowę dróg miejskich.

Rada wprowadziła tę kwotę do budżetu 
przeznaczając ją na nowe zadanie inwestycyj-
ne pn. Budowa ul. Boczna Moniuszki i chod-
nika przy ul. Moniuszki. Ponadto Rada posta-
nowiła zwiększyć dochody z tytułu sprzedaży 
składników majątkowych o 150 tys. zł i prze-
znaczyć je na wykupy terenów pod przyszłe 
inwestycje drogowe.

*  *  *
27 sierpnia 2009 r. odbyła się XXX sesja 

Rady Miejskiej w Leżajsku uczestniczyło 
w niej 14 radnych. na sesji tej Rada podję-
ła uchwały w następujących sprawach:

• w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Le-
żajsk do realizacji projektu pn. „Przedszkole 
na lepszy początek startu życiowego” współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki – Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddzia-
łanie 9.11; realizowanego przez Zgromadzenie 
Sióstr Służebniczek NMP NP. w Przemyślu – Rada 
postanowiła, że Miasto na zasadzie partner-
stwa przystąpi do przedsięwzięcia realizowa-
nego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 
NMP NP w Przemyślu (przedszkole niepublicz-
ne w Leżajsku). Przyjęta uchwała nie powodu-
je dodatkowych zobowiązań finansowych dla 
budżetu miasta, a termin realizacji projektu 
określony jest na lata 2009–2012,

• w sprawie zmiany uchwały Nr IX/86/03 Rady 
Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 października 2003 
r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału 
nieruchomości w rejonie ulic: Studziennej, Mo-
niuszki, Bocznej Moniuszki i Spokojnej w Leżaj-
sku – na wniosek właścicieli działek w rejonie 
objętym ww. uchwałą o przystąpieniu do sca-
lenia i podziału, Rada postanowiła wyłączyć 
ze scalenia i podziału część działki nr 5211/4 
o pow. 4890 m2,

• w sprawie zobowiązania finansowego po-
nad budżet 2009 r. dotyczącego projektu pod 
nazwą: „Rozbudowa i modernizacja infrastruk-
tury Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku nie-
zbędnym czynnikiem rozwoju kulturowego i tu-
rystycznego w regionie” – uchwała dotyczy za-
bezpieczenia środków w kwocie 783 224,70 zł 
na finansowanie ww. zadania w latach 2010– 
–2011, współfinansowanego Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uchwa-
ła jest niezbędna do złożenia kompletnego 
wniosku (znajdującego się obecnie na liście 
rezerwowej), gdzie jest możliwość uzyskania 
85 proc. dofinansowania.

• w sprawie udzielenia bonifikaty od sprzeda-
ży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy – Rada 
wyraziła zgodę na udzielnie bonifikaty w wy-
sokości 60 proc. ceny lokalu sprzedawanego 
na rzecz najemcy lokalu nr 46 w budynku przy 
ul. Mickiewicza 53. Zgodnie z orzecznictwem 
sądowym w kompetencji Rady leży udzielenie 
zgody na bonifikatę i określenie jej wysokości 
przy zakupie każdego lokalu mieszkalnego,

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Leżajskiemu na realizację zadania 
inwestycyjnego w 2009 r. – Rada postanowi-
ła udzielić pomocy finansowej w kwocie 15 
tys. zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ko-

mendy Państwowej Straży Pożarnej w Leżaj-
sku o ogólnej wartości 800 tys. zł,

• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
miasta na 2009 r. – zmiana w budżecie zwią-
zana jest z udzieloną wyżej pomocą finanso-
wą dla Powiatu Leżajskiego i przeznaczeniem 
w formie dotacji kwoty 15 tys. zł na realizację 
zadania publicznego z zakresu ochrony prze-
ciwpożarowej.

Ponadto na sesji tej Rada w ustawowym ter-
minie zapoznała się z informacją o przebiegu 
wykonania budżetu miasta Leżajska oraz in-
formacją o przebiegu wykonania planu finan-
sowego samorządowej instytucji kultury (Miej-
skie Centrum Kultury) za I półrocze 2009 r.

Zaplanowane na ten rok dochody budżeto-
we na plan 31 896 086,23 zł, na koniec I pół-
rocza wykonane zostały w łącznej wysokości 
17 437 613,23 zł, co stanowi 54,67 proc. w sto-
sunku do założonego planu rocznego. Zapla-
nowane wydatki zostały wykonane w kwocie 
14 521 437,81 zł, co stanowi 45,53 proc. zało-
żonego planu rocznego. Na realizację zadań 
inwestycyjnych zaplanowano kwotę 4 149 571 
zł, które w I półroczu zostały wykonane w wy-
sokości 509 117 zł tj. 12,26 proc. z uwagi na to, 
że w okresie I półrocza inwestycje rozpoczy-
nane są od mniejszych wydatków na doku-
mentację, a dopiero w drugiej połowie roku 
pojawiają się wydatki bardziej kosztochłonne 
związane z robotami budowlano-montażowy-
mi. W I półroczu udało się wygenerować nad-
wyżkę w wysokości ok. 870 tys. zł, która zosta-
ła zaangażowana na nowe zadania inwestycyj-
ne nie ujęte w budżecie 2009 r. Należy stwier-
dzić, że zaplanowane w budżecie zadania pu-
bliczne wykonywane są zgodnie przyjętym 
harmonogramem i zakresem, a poziom zre-
alizowanych dochodów warunkuje taki stan. 

W realizowanym w sposób planowy budżecie 
wszystkie wydatki mają swoje źródło w zreali-
zowanych dochodach.

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczą-
cymi realizacji budżetu miasta na rok 2009 
Rada bez zastrzeżeń przyjęła przedłożoną in-
formację.

Następnie Rada wysłuchała informacji o sta-
nie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto 
Leżajsk za rok szkolny 2008/2009, w tym o wy-
nikach sprawdzianu w ostatnim roku nauki 
w szkole podstawowej oraz egzaminu w ostat-
nim roku nauki w gimnazjum. Taką informację 
na podstawie przepisów ustawy o systemie 
oświaty organ wykonawczy jednostki samo-
rządu corocznie składa organowi stanowiące-
mu w terminie do 31 października.

Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-
Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Janusz Or-
łowski przedstawił również informację o orga-
nizacji w roku szkolnym 2009/2010 placówek 
oświatowo-wychowawczych podległych Gmi-
nie Miasto Leżajsk.

Rada bez uwag przyjęła złożoną informację.
Na koniec Rada zapoznała się informacją 

na temat prac nad nowelizacją „Lokalnego 
Programu Rewitalizacji dla Miasta Leżajska 
na lata 2007–2013” – ostateczna treść Progra-
mu zostanie przedstawiona Radzie na kolejnej 
sesji, jego uchwalenie umożliwi wszystkim za-
interesowanym złożenie wniosku o dofinanso-
wanie ze środków Unii Europejskiej.

W programie tej sesji było również podjęcie 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Nr 65/09 dla „Centrum Kultu-
ry Żydowskiej w Leżajsku”. Jednak po wprowa-
dzeniu autopoprawki, dotyczącej zmiany zapi-
su w tytule uchwały i § 1, polegającej na wsta-
wieniu w miejsce sformułowania „dla Centrum 
Kultury Żydowskiej w Leżajsku” zapisu „dla te-
renu usług przy ul. Studziennej i Placu Targo-
wym w Leżajsku”, Rada postanowiła zdjąć ten 
temat z porządku obrad w celu ponownego 
przeanalizowania uchwały w nowym brzmie-
niu i wypracowania opinii.

C. Turosz

  informator urzędowy
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  w MCK

Spotkanie 
z jazzem

Leżajsk Jazz Festiwal 2009 odbył się 
w niedzielę 16 sierpnia br. na placu 
obok Miejskiego Centrum Kultury. Było 
to już piąte, jubileuszowe spotkanie z tym 
gatunkiem muzycznym w Leżajsku.

Wiele wzruszeń i radości dostarczyli nam 
w tym roku muzycy z zespołów, które zapre-
zentowały się podczas Festiwalu Jazzowego 
w Leżajsku. Od pierwszych dźwięków, które 
padły ze sceny, festiwal należy uznać za uda-
ny. Jako pierwsi bowiem wystąpili bardzo 
młodzi artyści z Leżajska. Nie przez przypa-
dek więc nazwali swój zespół RLE. Jak mówi 
Wojtek Jedliński – frontman zespołu – rzad-
ko mają okazję grać w takim składzie (Se-
weryn Błasiak – perkusja, Kacper Wawrzak 
– gitara, Stanisław Pękala – bas, Wojciech Je-
dliński – gitara). Każdy z nich ma swój ze-
spół w innym mieście, ale łączy ich i przy-
ciąga Leżajsk, z którego się wywodzą. Spon-
taniczna radość, z jaką zagrali podczas Fe-
stiwalu, udzieliła się publiczności do tego 
stopnia, że kolejna grupa – B7A z Rzeszowa 
miała już dobrze przygotowany grunt. Mu-
zycy z tej rzeszowskiej formacji uchylili nam 
rąbka bluesowego świata.

Gwiazdą wieczoru był zespół The Glo-
betrotters, który jest już dobrze znany le-
żajskim miłośnikom jazzu. Niezwykle ory-
ginalne brzmienie, które wynika z łącze-
nia różnych stylów muzycznych zapew-
niło niezapomniane wrażenia wszystkim, 
którzy ten niedzielny wieczór postanowili 

spędzić z Miejskim Centrum Kultury w Le-
żajsku. Artyści: Jerzy Główczewski, Bernard 
Maseli, Jakub Badach i Tomas Sanchez ob-
chodzą w tym roku 10 rocznicę założenia 
zespołu. Z tej okazji leżajska publiczność 
odśpiewała na koniec koncertu tradycyjne 
„Sto lat”, tym samym dokładając swoje „trzy 
grosze” do jubileuszowego V Jazz Festiwa-
lu w Leżajsku.

Festiwal zrealizowano przy pomocy finan-
sowej Województwa Podkarpackiego. Orga-
nizatorami jubileuszowego festiwalu byli : 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne LELIWA , 
Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku współ-
organizatorami Starostwo Powiatowe w Le-
żajsku, Urząd Miasta w Leżajsku a sponsora-
mi: Browar Leżajsk (od lat główny sponsor 
jazzu w Leżajsku), BMF Polska S.A., Hortino 
Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywne-
go w Leżajsku Sp. z o.o oraz Auto-Bajex Sta-
re Miasto.

A. Margas

„Póki farby się 
nie skończą…”

W ramach zakończenia roku artystycz-
nego 2008/2009 w Miejskim Centrum 
Kultury w Leżajsku zorganizowana zosta-
ła wystawa Kółeczka Plastycznego „Bar-
wa” (grupa starsza) i „Słoneczko” (grupa 
młodsza).

„W Krainie Plastycznej Inspiracji” – bo taki 
tytuł nosi przebogata wystawa, zobaczyć 
można było owoce całorocznej pracy na-
szych małych artystów – plastyków. Zna-
lazły się tu prace wykonane różnorodnymi 
technikami artystycznymi: malarstwo, rysu-
nek, kolaż, grafika, rzeźba… i wiele innych. 
Wszystkie te prace tworzone ręką dzie-
ci i młodzieży z Leżajska powstawały pod 
czujnym okiem instruktora – Jolanty Kę-
dzierskiej.

Lato 
w bibliotece

Zakończyły się V warsztaty literacko-
plastyczno-językowe „Sposób na waka-
cyjną nudę”. Zajęcia organizowane przez 
MCK-Bibliotekę Publiczną im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Leżajsku znów cieszyły 
się wielkim zainteresowaniem dzieci, któ-
re spędzały wakacje w mieście.

Warsztaty odbywały się w każdy wto-
rek i czwartek lipca i sierpnia. Gromadziły 
na każdych zajęciach około 30 dzieci. Taka 
forma spędzania wolnego czasu wpływa 
bardzo korzystnie na rozwój intelektual-
ny i emocjonalny oraz pogłębia edukację 
kulturalną. Dzieci miały okazję poznać róż-
ne techniki plastyczne, pomysłowe i proste 
zadania łączące wyobraźnię, fantazję i uży-
teczność. Oryginalne wykorzystanie mate-
riałów miało za zadanie pobudzić i rozwijać 
zdolności kreatywne dziecka. Uczestnicy 
warsztatów słuchali bajek czytanych przez 
bibliotekarki, wzięli również udział w kon-
kursie plastycznym „Moje wakacje”.

W trakcie zajęć, dzieci poznawały i utrwa-
lały słownictwo w języku angielskim, dzię-
ki temu chętniej wypożyczały książki i baj-
ki anglojęzyczne zgromadzone w trakcie 
wcześniejszych edycji warsztatów. Zajęcia 
prowadzone były przez Martę Zdeb i Iwonę 
Tofilska, przy współpracy Jolanty Korasado-
wicz (kierownika placówki), Janiny Kiełboń, 
Katarzyny Babiarz i Pauliny Wołoch.

Miłą niespodziankę swoim przybyciem 
sprawił uczestnikom warsztatów były dy-
rektor Grupy Żywiec S.A. – Browar w Leżaj-
sku Mattheus Dietvorst, żegnając się z Le-
żajskiem nie zapomniał również o najmłod-
szych. W obecności Marii Horoszko dyrek-
tor Miejskiego Centrum Kultury dzieci wrę-
czyły panu Dietvorstowi kwiaty wykonane 
z bibuły. Spotkanie zakończono pamiątko-
wym zdjęciem.

Prace dzieci wykonane podczas zajęć 
w czasie wakacji można obejrzeć w Biblio-
tece Publicznej w Leżajsku przy ulicy Jaro-
sławskiej 1.

(kb)

Zaprezentowane na wystawie dzieła róż-
ni sposób wyrazu, a także sposób pojmowa-
nia świata. To on określa osobowość twór-
czą artysty, i na to właśnie szczególną uwa-
gę zwraca instruktor podczas pracy z dzieć-
mi i młodzieżą. Każdy uczestnik Kółka Pla-
stycznego zaprezentował się na tej wysta-
wie z innej strony, każdy pokazał kawałek 
własnego świata.

Warto zobaczyć tę wystawę, której wer-
nisaż odbył się 16 czerwca, a prace można 
było oglądać w sali kameralnej MCK do po-
łowy 13 lipca.

(am)
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„Leliwa” w Pradze
O Zespole Pieśni i Tańca „Leliwa”, działającym przy Miejskim Centrum Kultury w Le-

żajsku, pisaliśmy obszernie w poprzednim numerze Biuletynu Miejskiego. Zespół był 
już „na walizkach” przed wyjazdem do Pragi na Międzynarodowe Spotkanie Grup Folk-
lorystycznych „Praskie Dni Folklorystyczne 2009”.

Festiwal odbywał się w dniach 23–26 lip-
ca, ale wyjechaliśmy dzień wcześnie późnym 
wieczorem, aby nie „marnować” festiwalowe-
go czasu na podróż. „Leliwie” – oprócz kierow-
nictwa Zespołu: choreografa Teresy Dydac-
kiej-Jarek i opiekunki Elżbiety Kuźmy, towa-
rzyszyli również przedstawiciele władz miasta 
i powiatu: zastępca Burmistrza Leżajska Piotr 
Urban, dyrektor ZST Halina Samko, dyrektor 
MCK i członek Rady Powiatu Maria Horosz-
ko oraz główna księgowa MCK Krystyna We-
lter. Wyjazd ten mógł dojść do skutku dzięki 
sponsorom, którzy go współfinansowali ra-
zem z Miejskim Centrum Kultury i członkami 
zespołu. Są to: Urząd Miejski w Leżajsku, Sta-
rostwo Powiatowe w Leżajsku oraz BMF Pol-
ska i Browar w Leżajsku.

Do Pragi „Leliwa” przygotowała (zgod-
nie z regulaminem Festiwalu) 30-minutowy 
koncert, w którym zaprezentowała polskie 
tańce narodowe, a na czas zmiany strojów 
Grupa Wokalna „Meritum” również z MCK 
przygotowała piosenki i przyśpiewki ludo-
we z regionu rzeszowskiego. Program ten 
młodzież przedstawiła dwukrotnie: w pią-
tek przy wejściu do Galerii niedaleko Pała-
cu Flora, a drugi raz w sobotę w samym ser-
cu Pragi na Placu Wacława.

W piątek wieczorem wszystkie zespoły 
uczestniczące w Festiwalu zebrały się w sali 
Hotelu Congress, gdzie odbył się koncert 
czeskich zespołów artystycznych, a później 
organizatorzy wręczyli zespołom uczestni-
czącym w Festiwalu dyplomy i upominki – 
laleczki ubrane w czeskie stroje ludowe.

W sobotę na Plac Wacława przyjechali-
śmy już ubrani w stroje do pierwszego tań-

ca: niektórzy do kujawiaka i oberka, a nie-
którzy do krakowiaka i od razu zrobiliśmy 
furorę, bo mnóstwo ludzi chciało się z nami 
fotografować, szczególnie Japończycy. Oba 
występy były udane, ale ten drugi szczegól-
nie – było mnóstwo ludzi, którzy już nas tro-
chę poznali przy pozowaniu do zdjęć i bar-
dzo żywo reagowali brawami na każdy ta-
niec i solówki. Pani Teresa była z nas bardzo 
zadowolona, również szefom naszej ekipy 
występ się podobał i wzruszeni nam gratu-
lowali.

Po koncercie na Placu Wacława zebrali-
śmy się na rynku przed pomnikiem Husa 
by uczestniczyć w paradzie. Zespoły szły 
wytyczoną trasą prezentując dla zebranych 
na trasie widzów przygotowany krótki pro-
gram. Takich przystanków było 6 – śpie-
waliśmy „Hej z góry, z góry…” i 4 pary tań-
czyły polkę, a po dwóch zwrotkach mło-
dzież rozdzielała się i każdy prosił do polki 

przypadkowych widzów. Było dużo śmie-
chu, bo nie wszyscy chcieli dać się porwać 
do tańca, a dużo z tych już „porwanych” 
nie umiało tańczyć polki.

Występy nie były oceniane przez juro-
rów i nie zdobywało się żadnych miejsc, był 
to po prostu wielki pokaz folkloru z różnych 
krajów, a więc tradycyjnych tańców, obrzę-
dów i strojów – prezentowanych przez 45 
zespołów z 17 państw.

Udział w Festiwalu i pobyt w Pradze bę-
dziemy zawsze wspominać z przyjemno-
ścią, oczarowani pięknem miasta i z satys-
fakcją, że jako jedyny zespół z Polski mo-
gliśmy uczestniczyć w Międzynarodowym 
Spotkaniu Grup Folklorystycznych „Praskie 
Dni Folklorystyczne 2009”.

Z dumą nosiliśmy polską flagę i flagę Le-
żajska, promując nasz kraj i miasto podczas 
Festiwalowych imprez.

Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa” ma swoich 
dobroczyńców, którzy również mieli znaczą-
cy wkład w praskim Festiwalu i dzięki któ-
rym zespół już zaczął kompletować stro-
je rzeszowskie, aby wzbogacić repertuar 
o tradycje taneczne własnego regionu i móc 
je prezentować w kraju i za granicą.

Sponsorami głównymi „Leliwy” są: 
Elektrociepłownia Sp.z o.o. w Nowej Sa-

rzynie i Spółdzielnia Mieszkaniowa w Le-
żajsku, zaś sponsorami wspomagającymi: 
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Le-
żajsku, Centrum AMIS Sklep Zielarsko-Dro-
geryjny i Zielarz w Leżajsku, Bank Spółdziel-
czy w Leżajsku, Tadeusz Rutkowski i Zbi-
gniew Trębacz Firma Usługi Transportowe 
S. C. w Leżajsku oraz Krystyna i Henryk Bere-
ziewicz Skład Części Zamiennych S.C. w Le-
żajsku.

Wszystkim swoim darczyńcom kierownic-
two i członkowie ZP i T „Leliwa” składają ser-
deczne podziękowania.

ZP i T „Leliwa”
Elżbieta Kuźma

Dożynki 2009
30 sierpnia 2009 roku na stadionie 

w Giedlarowej odbyły się XXVI Dożynki 
Archidiecezjalne, IX Dożynki Wojewódz-
twa Podkarpackiego, X Dożynki Powiatu 
Leżajskiego.

Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą, 
którą odprawił ks. abp Józef Michalik, Me-
tropolita Przemyski – Przewodniczący Kon-
ferencji Episkopatu Polski. Mszę koncelebro-
wali licznie przybyli kapłani z Archidiecezji 
Przemyskiej.

Chwilę później nastąpiło poświęcenie 
wieńców dożynkowych i wręczenie dyplo-
mów dla delegacji z wieńcami. Wśród dele-
gacji obecna była także reprezentacja mia-
sta Leżajska z burmistrzem Piotrem Urba-
nem na czele. Wieniec nasz prezentował 
Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa”, który istnieje 
przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku. 
Cztery taneczne pary ubrane w stroje Księ-
stwa Warszawskiego niosły wieniec, będący 
wyrazem wdzięczności mieszkańców leżaj-
skiej ziemi składanym Bogu Stwórcy za ze-
brane plony. Wieniec Miasta Leżajska, wyko-
nany w Miejskim Centrum Kultury, to kom-
pozycja zbóż, ziół, owoców i kwiatów, ułożo-
na w kształcie tortu żniwnego, zwieńczone-
go pszenicznym snopem.

Po  złożeniu  wieńców  nadszedł  czas 
na część artystyczną, czyli występy zapro-
szonych zespołów muzycznych. Gwiazdą 
dożynkowego wieczoru był zespół Bracia 
Cugowscy, choć występujące wcześniej ze-
społy ludowe i podwórkowe zagrały na rów-
nie dobrym poziomie.

A. Margas

Delegacja z Leżajska na XXVi Dożynkach Archi-
diecezjalnych.  Fot. T. Rup
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  oświata
Rok szkolny 
2008/2009

Na terenie miasta Leżajska działają trzy 
szkoły podstawowe, jedno gimnazjum oraz 
trzy przedszkola miejskie i jedno przedszko-
le niepubliczne. W roku szkolnym 2008/2009 
do tych placówek uczęszczało łącznie 1966 
dzieci i młodzieży. W rozbiciu na poszczegól-
ne typy szkół organizacja ich przedstawiała 
się następująco: szkoły podstawowe – 946 
dzieci w 40 oddziałach, gimnazjum miejskie 
– 550 dzieci w 21 oddziałach, przedszkola 
miejskie – średnio ok. 435 dzieci w 18 od-
działach oraz w przedszkolu niepublicznym 
35 dzieci i jeden oddział.

W każdej naszej szkole podstawowej dzia-
łała świetlica szkolna. Z ich opieki korzystało 
łącznie ok. 240 dzieci. W szkołach podstawo-
wych i gimnazjum funkcjonowały stołówki 
szkolne. Z wyżywienia korzystało w nich po-
nad 760 dzieci w tym ok. 200 finansowanych 
jest przez MOPS.

W naszych placówkach oświatowych 
roku szkolnym 2008/2009 zatrudnionych 
było ogółem 163 nauczycieli w przeliczeniu 
na pełne etaty. W podziale na stopnie awan-
su zawodowego nauczycieli liczby przedsta-
wiają się następująco: stażyści – 1, kontrak-
towi – 25, mianowani – 37, dyplomowani – 
100. Jak widać, ponad 60 proc. nauczycieli 
posiada najwyższy stopień awansu zawodo-
wego. Świadczy to o wysokim poziomie me-
rytorycznym naszej kadry pedagogicznej.

Wyniki pracy dydaktycznej naszych pla-
cówek kształtują się na podobnym po-
ziomie od lat. Szkoły podstawowe nasze-
go miasta osiągnęły średni wynik spraw-
dzianu w ostatnim roku nauki w wysokości 
22,91 pkt, co plasuje je w skali staninowej 
na poziomie wyżej średnim. Najwyższy wy-
nik osiągnęła w tym roku SP2 – 23,29 pkt. 
Gimnazjum Miejskie z wynikiem egzaminu 
przeprowadzonego na zakończenie III kla-
sy w wysokości 61,10 pkt w tej samej ska-
li osiągnęło również poziom wyżej średni. 
Jest to wynik znacznie powyżej średniej po-
wiatu (57,20 pkt) oraz województwa (58,70 
pkt). Wyniki te świadczą o dobrej pracy dy-
daktycznej naszych szkół.

Nasi uczniowie w minionym roku szkol-
nym odnieśli wiele sukcesów w różnych 
konkursach, olimpiadach i zawodach. Naj-
ważniejsze z nich to:

Szkoła Podstawowa nr 1
Konkursy przedmiotowe: • I miejsce 

w etapie powiatowym i finalista konkur-
su przedmiotowego z j. angielskiego – Ka-
rol Chrząstek, • IV m w etapie powiatowym 
konkursu j. angielskiego – Łukasz Urbański, • 
Ortograficzna Corrida konkurs międzyszkol-
ny II m. – Klaudia Dziuba, • Mistrz Ortografii 
klas I–III – II m. Marta Majcherczyk, III m. Ka-

rol Żyguła, • Ogólnopolski Konkurs Matema-
tyczny „Kangurek” – V miejsce Filip Karcz, VII 
m. Oliwia Jakubowska.

Osiągnięcia sportowe: • II miejsce w Po-
wiatowych Igrzyskach Młodzieży w szachach 
drużynowo, • XIV miejsce w Finale Szacho-
wych Mistrzostw Województwa Podkarpac-
kiego – Adam Kozyra, • XIII miejsce w Fina-
le Szachowych Mistrzostw Województwa 
Podkarpackiego – Ola Kędzierska, • III miej-
sce w finale wojewódzkim, II o Puchar Staro-
sty, I o Puchar Burmistrza w pływaniu stylem 
grzbietowym – Hubert Lorfing.

Szkoła Podstawowa nr 2
Konkursy przedmiotowe: • Kuratoryj-

ny Konkurs Humanistyczny – uzyskanie sta-
tusu laureata (1 uczennica) oraz finalisty (1 
uczennica), • Międzynarodowy konkurs ma-
tematyczny „Kangur matematyczny 2009” 
w Leżajsku: – w kategoriach klas I–III – 4 lau-
reatów, – w kategoriach klas IV-VI – 3 lau-
reatów, • Wojewódzki Konkurs Literacki pt 
„Nam H. Sienkiewicz patronuje” pod auspi-
cjami Kuratora Oświaty w Rzeszowie i TVP 

Rzeszów – II miejsce, • II Powiatowy Konkurs 
Matematyczny „Asy z VI klasy” – III i V miej-
sce, • III Powiatowy Konkurs Krasomówczy 
– III miejsce, • Powiatowy Konkurs Literacki 
pt. „Nauczyciel moim przyjacielem” – II miej-
sce, • Miejski Konkurs Języka Angielskiego – 
1 laureat, • Miejski Konkurs Przyrodniczy – 4 
laureatów, • Miejski Konkurs Ortograficzny 
„CORRIDA” – 6 laureatów, • Miejski Konkurs 
Wiedzy o Unii Europejskiej – 2 laureatów, • 
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Leżajsku 
– 3 laureatów, • Międzyszkolny Konkurs Re-
cytatorski „W świecie Ani Shirley” – I i II miej-
sce.

Konkursy artystyczne: • Ogólnopolski 
Konkurs zorganizowanym przez Fundację 
Wzrastanie przy Kurii Biskupiej w Przemy-
ślu – 1 laureat, • Ogólnopolski Konkurs zor-
ganizowanym przez Komendę wojewódz-
ką w Rzeszowie pt. „Bezpieczne Wakacje 
2008” – II miejsce w etapie powiatowym, • 
Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Nauczy-
ciel moim przyjacielem” – II miejsce, • Powia-
towy Konkurs Plastyczny zorganizowanym 
przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Leżajsku pt. „Apetyt na zdrowie” 
– I i III miejsce.

Osiągnięcia sportowe: Laureaci i finaliści 
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej: • 
Gimnastyka – trójbój gimnastyczny drużyny 
chłopców – finał oraz indywidualnie III miej-
sce, • Pływanie indywidualne w stylu grzbie-
towym dziewcząt – IX miejsce, • Pływanie in-

dywidualne w stylu grzbietowym chłopców 
– VI miejsce, • Pływanie sztafetowe dziew-
cząt – IX miejsce, • Powiatowe biegi przeła-
jowe – V miejsce, • Eliminacje do Ogólnopol-
skiego Finału Pucharu Kinder + Sport w mini 
siatkówce chłopców w Zabrzu – VII i XI miej-
sce, • Zawody Gimnastyczne o Puchar Burmi-
strza Miasta Leżajska – I, II, III miejsca w ka-
tegorii klas I–III i IV–VI, • Zawody Pływackie 
o Puchar Burmistrza Miasta Leżajska – I miej-
sca sztafety klas I–III i IV–VI.

Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła  realizowała wiele programów 

i przedsięwzięć na szczeblu ogólnopol-
skim w tym • Udział w programie szkół pro-
mujących zdrowie i otrzymanie certyfikatu 
na I szczeblu krajowym, • Ogólnopolski pro-
gram „Akademia Misia Ratownika”.

Konkursy przedmiotowe: • Wojewódz-
ki konkurs interdyscyplinarny (blok huma-
nistyczny) – 3 uczniów do etapu wojewódz-
kiego, • Wojewódzki konkurs interdyscypli-
narny (blok matematyczno-przyrodniczy) – 
1 uczeń zakwalifikowany, który został fina-

listą, • Wojewódzki konkurs recytatorski „Li-
teratura i dzieci – kolory przyjaźni” (laureat 
na szczeblu wojewódzkim i 1 wyróżnienie 
na szczeblu powiatu), • Powiatowy konkurs 
matematyczny „Asy z VI klasy” – V miejsce, • 
Powiatowy Turniej Bezpieczeństwo w Ruchu 
Drogowym – IV miejsce.

Konkursy artystyczne: • Szkolny kon-
kurs o św. Pawle Apostole – 3 wyróżnienia 
w szkole, III miejsce w dekanacie, • Powia-
towy konkurs piosenki obcojęzycznej ( kla-
sy I–III: 2 miejsce, klasy IV-VI: 2 i 3 miejsce), 
• Powiatowy konkurs plastyczny „Nauczy-
ciel moim przyjacielem” (II miejsce), • Udział 
w wojewódzkim konkursie poetyckim „Ja 
i świat” (1 laureat), • Udział w wojewódzkim 
konkursie plastycznym „Laurka – bądź zdro-
wa mamo – zbadaj się”.

Osiągnięcia sportowe: • II miejsce w fina-
le turnieju makroregionalnego w mini siat-
kówce chłopców klas IV i zakwalifikowanie 
się do ogólnopolskiego turnieju o „Puchar 
Polski” w Zabrzu, • Wicemistrzostwo woje-
wództwa w piłce siatkowej kl. IV chłopcy, 
• Wicemistrzostwo województwa w piłce 
siatkowej kl. VI chłopcy, • III miejsce w mi-
strzostwach województwa klas VI dziew-
czyn, • Udział w wojewódzkim konkursie 
plastycznym „Szanujmy Matkę Ziemię”, • V 
miejsce w finale turnieju makroregionalne-
go w mini siatkówce chłopców klas VI, • IV 
miejsce w finale turnieju makroregionalne-
go w mini siatkówce dziewczyn klas VI.

W naszych szkołach
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Gimnazjum Miejskie
Konkursy przedmiotowe: • Katarzyna 

Baran 2h – laureatka Kuratoryjnego Kon-
kursu z języka angielskiego, • Ernest Wit-
kowski 3g – finalista Kuratoryjnego Kon-
kursu Historycznego, • Wojciech Jankowski 
3d – finalista Konkursu Wiedzy Technicznej, 
• Kamila Franus 3g i Damian Rogowski 2a 
– finaliści Kuratoryjnego Konkursu Fizycz-
nego, • Bianka Niemczyk 1c, Marcin Kozyra 
1b i Dawid Górski 2a – wyróżnieni w Mię-
dzynarodowym Konkursie Matematycznym 
„Kangur”.

Konkursy artystyczne: • Maja Orłowska 
3g – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkur-
sie Poetyckim „O kwiat Azali”, • Łukasz Dec 
3e – wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie 
Plastycznym „Na łańcuckim zamku”.

Chór: • Złoty Kamerton (I miejsce) w Ogól-
nopolskim Konkursie Chórów a’Capella Dzie-
ci i Młodzieży w Bydgoszczy, • Puchar Mini-
stra Edukacji Narodowej, • Puchar Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, • Złota 
Płyta TV oddział Bydgoszcz, • Nagroda Spe-
cjalna Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, • 
Specjalna Nagroda Związku Kompozytorów 
Polskich, • I miejsce w Wojewódzkim Kon-
kursie Chórów a” Capella Dzieci i Młodzie-
ży w Rzeszowie.

Osiągnięcia sportowe: • IV miejsce w Fi-
nale Wojewódzkim Gimnazjady w Piłce Siat-
kowej Chłopców, • VI miejsce w Finale Wo-
jewódzkim Gimnazjady w Wieloboju Gim-
nastycznym Dziewcząt, • VI miejsce w Fi-
nale Wojewódzkiej Gimnazjady w Pływa-
niu (sztafeta 6 x 50 m) Chłopców, • Damian 
Kusy 1e – VI miejsce w Finale Wojewódzkim 
Gimnazjady w skoku przez skrzynię chłop-
ców, • Jacek Zygmunt 2b – VI miejsce w Fi-
nale Wojewódzkim Gimnazjady w pływa-
niu (styl klasyczny 50 m), • Aleksandra Ko-
łodziej 2d – V miejsce w Finale Wojewódz-
kim Gimnazjady w pływaniu (styl grzbieto-
wy 50 m).

Ponadto jak co roku w mieście organi-
zowane są różne międzyszkolne konkursy 
przedmiotowe, które przyciągają liczne rze-
sze uczestników. Są to: Konkurs Ortograficz-
ny „CORRIDA”, Konkurs Języka Angielskiego, 
Konkurs Wiedzy o Leżajsku, Konkurs Przy-
rodniczy, Konkurs Wiedzy o Unii Europej-
skiej, dla szkół podstawowych oraz Powiato-
we Konkursy: Kolęd i Pastorałek, Recytator-
ski, Ekologiczny, Wiedzy o Państwach Unii 
Europejskiej”, Matematyczny – „Odważnik”, 
Konkurs Informatyczny, Języka. Angielskie-
go, Powiatowe i Wojewódzkie Turnieje Sza-
chowe organizowane przez Szkołę Podsta-
wową Nr 1 oraz zorganizowany po raz dru-
gi Konkurs Talent Roku. Tegorocznym zwy-
cięzcą tego konkursu został Marcin Zagaja 
uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3.

W licznych imprezach, konkursach i prze-
glądach aktywnie uczestniczą również nasze 
placówki przedszkolne gdzie osiągają liczne 

sukcesy. W bieżącym roku przedszkola zor-
ganizowały po raz drugi na rynku naszego 
miasta obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej 
Polskiej, który przypada 2 maja.

Nakłady finansowe
W roku 2009 na utrzymanie placówek 

oświatowych zaplanowano ponad 12 650 000 
zł, w tym subwencja oświatowa wyniosła 
6 830 000 zł. Z tych pieniędzy już trzeci rok 
przeznaczono pokaźną kwotę ponad 300 000 
zł na sfinansowanie nauki pływania przez dzie-
ci z naszych szkół.

W ramach tych środków wykonano rów-
nież sporo remontów na łączną kwotę po-
nad 260 000 zł. Najważniejsze to:
	Wymiana części podłóg w SP1 – 35 000 zł
	Remont ogrodzenia, wymiana wewnętrz-

nej stolarki drzwiowej oraz malowanie ko-
rytarzy w SP2 – 100 000 zł

	Malowanie podłogi oraz ścian sali gimna-
stycznej w SP3 – 10 000 zł

	Remont  dwóch  węzłów  sanitarnych 
w Gimnazjum Miejskim – 45 000 zł

	Wymiana podłóg na I piętrze w PM2 – 
30 000 zł

	Remont węzła sanitarnego w PM 3 – 
20 000 zł

	Remont sali dydaktycznej o raz węzła sa-
nitarnego w PM4 – 20 000 zł

Rok szkolny 
2009/2010

Co nas czeka w nadchodzącym roku szkol-
nym 2009/2010 i jak będzie wyglądała orga-
nizacja naszych szkół.

Notujemy kolejny spadek liczby dzieci 
w szkołach i gimnazjum.

Do szkół podstawowych będzie uczęsz-
czać ok. 912 dzieci w 38 oddziałach – mniej 
o 34 dzieci i 2 oddziały.

Do gimnazjum miejskiego będzie uczęsz-
czać ok. 520 dzieci , w 20 oddziałach – mniej 
30 dzieci i 1 oddział.

W przedszkolach miejskich będzie ok. 490 
dzieci w 20 oddziałach – 55 dzieci więcej i 2 
oddziały, co świadczy, że coraz więcej rodzi-
ców dostrzega ważną rolę tej formy opieki 
w rozwoju najmłodszych dzieci i przygoto-
waniu ich do dalszej edukacji w szkole pod-
stawowej.

Zatrudnionych będzie ogółem 158 na-
uczycieli w przeliczeniu na pełne etaty– 
jest to spadek o 5 etatów.

Od 1 września tego roku zaczyna być 
wdrażana reforma systemu edukacji. W I kla-
sie szkoły podstawowej i I klasie gimnazjum 
zmieniona została podstawa programowa 
oraz ramowe plany nauczania, które w na-
stępnych latach obejmą kolejne klasy. Wią-
że się to bezpośrednio z obniżeniem do 6 
lat wieku, w którym dziecko jest objęte obo-
wiązkiem szkolnym. W okresie przejściowym 
do roku 2012 rodzice sami będą decydo-
wać czy wysłać swoje sześcioletnie dziecko 
do szkoły. Od roku 2012 będzie to już obo-
wiązek.

Zmieniła się również z tego powodu pod-
stawa programowa w przedszkolu tak, aby 
umożliwić realizację obowiązkowego przy-
gotowania przedszkolnego dla dzieci 5 let-
nich od roku 2012.

W związku z tym w przeciągu kilku naj-
bliższych lat nasza miejska oświata będzie 
musiała przejść szereg zmian organizacyj-
nych aby dostosować się do nowych wy-
magań, jakie stawia przed nią wprowadza-
na sukcesywnie od tego roku reforma.

Janusz Orłowski
Dyrektor Miejskiego Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego 
Szkół i Przedszkoli

Publiczna – bezpłatna!

SZKOŁA POLICEALNA 
dla DOROSŁYCH

prowadzi nabór na rok szkolny 
2009/10 w zawodach:

– technik administracji
– technik ekonomista
– technik prac biurowych

Nauka w systemie zaocznym trwa 
2 lata (4 semestry) i jest bezpłatna.

Wydajemy 
niezbędne zaświadczenia.

Podania należy składać do koń-
ca września w Zespole Szkół Liceal-
nych im. B. Chrobrego w Leżajsku, ul. 
M. Curie-Skłodowskiej 6, pok. 4, tel. 
(017) 242 00 19 wew. 17.

Szansa na zawód!

JEDNOROCZNA 
POLICEALNA SZKOŁA 

EDUKACJI 
INNOWACYJNEJ

oferuje kształcenie 
w zawodach:

– przedstawiciel handlowy
– sekretarka
– pracownik do spraw osobowych
– stylista
– ekspedytor
– opiekunka dziecięca
– opiekunka domowa

Leżajsk, ul. M. Curie-Skłodowskiej 6, 
pok. 49, tel. (017) 242 08 04 w Ze-
spole Szkół Licealnych im. B. Chro-
brego.
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  mała ojczyzna
Z kart historii 
leżajskiego klubu sportowego

(dalszy ciąg)

Miejskie Koła 
i Kluby Sportowe

W Leżajsku, po II wojnie światowej, 
obok klubu ogólno miejskiego działało 
także okresowo kilka kół LZS i klubów 
przyzakładowych, nie licząc szkolnych 
SKS-ów i UKS-ów.

Były to przeważnie kluby jednosekcyjne, 
które uzupełniały działania klubu miejskie-
go w wybranych przez siebie dyscyplinach. 
Wśród nich znajdowały się:
•  LZS Chałupki (1956–1963) – sekcja piłki 

nożnej,
•  LZS Siedlanka (1968–1972) – sekcja piłki 

nożnej,
•  ZKS Ruch przy Fabryce Maszyn (1972– 

–1976) – piłka nożna,
•  ZKS Tytoń przy LWTP (1971–1976) – sek-

cja piłki siatkowej kobiet,
•  KS – T Start przy Cepelii (1973) – sekcja 

piłki ręcznej kobiet,
•  a ponadto, na początku XXI wieku po-

wstało Leżajskie Towarzystwo Sportowe 
„Feniks” – promujące rozwój piłki siatko-
wej.
W każdym z tych kół – na miarę własnych 

możliwości i dotacji zrzeszenia sportowego 
lub zakładu opiekuńczego – próbowano 
tworzyć warunki do uprawiania wybranej 
dyscypliny sportowej i uczestniczyć w roz-
grywkach mistrzowskich. Mimo że działa-
ły one zaledwie po kilka lat, to każde z nich 
wniosło pewien dorobek w rozwój sportu 
w mieście. Zasługują na uznanie i pamięć.

LZS Chałupki (1956–1963)
Po zakończeniu działań wojennych, nie-

mal w każdej dzielnicy miasta powstawa-
ły różne grupy młodzieży zainteresowane 
uprawianiem sportu rekreacyjnie i wyczy-
nowo. Jedna z nich działała w Chałupkach, 
a miejscem spotkań był plac koło starej ce-
gielni, dziś już nie istniejącej.

W 1956 roku piłkarze z Chałupek otrzy-
mali w prezencie od Komendanta MO w Le-
żajsku komplet ubiorów sportowych, co sta-
ło się zachętą do utworzenia koła sporto-
wego i przystąpienia do rozgrywek piłkar-
skich. Z pomocą przyszedł Zdzisław Karlik – 
sekretarz Rady Powiatowej LZS w Leżajsku. 
Szybko zarejestrowano Koło LZS Chałupki 
(1956 r.) i przystąpiono do rozgrywek.

Pierwszym prezesem koła został Roman 
Zygmunt a następnym Łukasz Stelmacho-
wicz.

W ciągu 7 lat swego istnienia drużyna pił-
karska rozegrała wiele spotkań o mistrzo-
stwo w klasie C z sąsiednimi zespołami, m.in. 
z Wierzawic, Grodziska Dolnego, Jelnej, Sa-
rzyny, Tarnogóry, Pysznicy i Warchołów.

Władze lokalne i niektóre zakłady wspie-
rały poczynania sportowców świadcząc nie-
odpłatnie usługi transportowe, udostępnia-
jąc stadion itp.

Na boiskach najczęściej występowali: 
W., M. i R. Feterowie, K., W. i J. Maruszako-
wie, W. Bereziewicz, T. Kozyra, R. i Z. Wróbel, 
S. Szpila, F. Dziurzyński, J. Maruszak, K. Kuliń-
ski, S. Pieniążek, Z. Garbacki, J. Kiszakiewicz, 
J. Ner, Z. Kisielewicz, A., K. i R. Wojnar, K. Sił-
ko, J. Dyrda, K. Burek i B. Domański.

W 1963 r. nastąpiło połączenie KS Spar-
ta z LZS Chałupki i utworzono LKS Pogoń. 
Zawodnicy i działacze przeszli do nowego 
klubu.

LZS Siedlanka
Kiedy w 1968 r. LKS Pogoń wycofał z roz-

grywek drużyny piłkarskie, a władze miasta 
przystąpiły do przebudowy stadionu, część 
działaczy i sportowców postanowiła kon-
tynuować udział w dalszych rozgrywkach 
o mistrzostwo klasy C i w tym celu utwo-
rzono koło LZS Siedlanka. Prowadzenie koła 
przejął na siebie zarząd w składzie: prezes – 
Michał Dolecki, zastępca – Ryszard Wiatro-
wicz i członek Eugeniusz Długosz.

Podobnie, jak w przypadku LZS Chałup-
ki, korzystano z pomocy i drobnych dotacji 
RP LZS i kilku zakładów pracy, głównie w za-
kresie przewożenia zawodników na mecze. 
Dodatkowe środki uzyskiwano z organiza-
cji zabaw.

Po sezonie 1971/72 piłkarze wywalczyli 
upragniony awans do klasy B. Była to jed-
nak radość krótkotrwała. Wprawdzie jeszcze 
przez następny sezon rozgrywano mecze 
w klasie B (IV miejsce), ale później okazało 
się, że koło nie ma środków na dalsze finan-
sowanie działalności drużyny piłkarskiej.

Z pomocą przyszły władze powiatowe 
i kierownictwo Oddziału Terenowego Huty 
Stalowa Wola z Pawłem Ficem na czele. No-
woutworzony ZKS Ruch przejął dalsze pro-
wadzenie sekcji piłki nożnej wraz ze sprzę-
tem (8 kompletów strojów, 4 komplety obu-
wia i wiele piłek).

Wśród wielu zawodników LZS Siedlan-
ka a potem i ZKS Ruch w rozgrywkach naj-
częściej uczestniczyli: T. Sroka, B. Pytel, S., 
J. i R. Wiatrowicz, K. Mędrek, H., J. i K. Wię-
cław, S. Chorostecki, M. i R. Feter, T. Jaszow-

ski, K. Leniart, M. Motor, Z. Zamirski, A. Dą-
browski, J. Czubat, L. Podubny, K. Poźniak, 
A. Bałut i inni.

Po 1973 r. działalność LZS Siedlanka zani-
kła. Byłym działaczom i sportowcom pozo-
stała jedynie satysfakcja z kilkuletniego re-
prezentowania miasta w rozgrywkach pił-
karskich i wywalczenia, po upływie 8 lat, 
ponownego awansu do klasy B.

ZKS Ruch przy FM Leżajsk
W latach 70. podejmowano różne próby 

ożywienia sportu w Leżajsku a m.in. propo-
nowano aby przy większych zakładach two-
rzyć zakładowe kluby sportowe, które pro-
wadziłyby przynajmniej jedną sekcję spor-
tową.

W takich okolicznościach powstał m.in. 
ZKS Tytoń i ZKS Ruch.

Zarząd ZKS Ruch (prezes – Stanisław Mar-
tyszko i sekretarz Antoni Tokarz) wspólnie 
z kierownikiem Pawłem Ficem czynili wiele 
starań w Dyrekcji Huty Stalowa Wola o sta-
łą pomoc dla klubu zakładowego, ale takiej 
nie otrzymano. Jedynym źródłem docho-
du były więc tylko składki od pracowników 
i doraźne uzupełnienie sprzętu sportowe-
go z kombinatu. To wszystko nie wystarcza-
ło na utrzymanie drużyny.

Mimo  trudności  piłkarze  nadal  grali 
w klasie B. W sezonie 1973/74 spadli jednak 
do klasy C, a w następnym – mimo że zaj-
mowali dobre, III miejsce – zostali wycofani 
z rozgrywek. Raz jeszcze okazało się, że ama-
torska drużyna bez zaplecza kadrowego, 
bez szkoleniowców, bez własnego boiska 
i choćby minimalnych środków finansowych 
– nie może funkcjonować samodzielnie.

W 1976 r. władze klubu ZKS podjęły de-
cyzję o samorozwiązaniu i przystąpieniu 
do MZKS Pogoń.

ZKS Tytoń (1971–1976)
Jesienią 1971 r. powstał ZKS Tytoń przy 

Wytwórni Tytoniu Przyjął on na siebie zada-
nie dalszego prowadzenia sekcji piłki siatko-
wej kobiet, która została rozwiązana przez 
LKS Pogoń. Dużego wsparcia udzielił dyrek-
tor Władysław Pello i rada zakładowa.

Grupa organizacyjna w składzie: Kazimierz 
Kuźniar, Antoni Kus i Teresa Mazur, a następ-
nie Zarząd ZKS (prezes – Antoni Kus, sekre-
tarz – Teresa Mazur, skarbnik – Janina So-
bańska i jako członek Elżbieta Dziurzyńska) 
w krótkim czasie dokonali rejestracji klubu 
i zgłosili drużynę do rozgrywek o mistrzo-
stwo do ligi okręgowej.

Funkcję szkoleniowca przejął Krzysztof 
Urbański a w 1972 r. – Marian Kołodziej.

W pierwszym sezonie w barwach klubo-
wych występowały starsze i doświadczone 
zawodniczki a wśród nich: J. Gielara, G. Le-
niart, M. Świąder, H. Raźnikiewicz, H. Mu-
skus, I. i E. Stankiewicz, A. Sawka, M. Kraska, 
H. Masełek, D. Węglarz i Z. Staroń. W latach 
następnych drużyna opierała się już głów-
nie o juniorki: A. Rosochacz, A. Wojtaszek, 
L. Karlik, D. Chmura, I. Kotus, B. Gut, J. Sig-
da, M. Dec, T. Mazan, D. Jawor, B. Martyszko, 
B. Konior, A. Solarz, D. Wojnarowicz, H. Cią-
gło, L. Kozyra i L. Stopyra.

Przez cały czas istnienia ZKS Tytoń (5 se-
zonów) siatkarki występowały w lidze okrę-
gowej i zajmowały miejsca w środku tabeli. 
Dopiero w ostatnim sezonie 1975/76 zano-
towały spadek do klasy A, ale zaraz w na-
stępnym, wróciły do ligi międzywojewódz-

LZS Chałupki i LZS Jel-
na (jasne stroje), około 1960 
roku. Od lewej: Józef Dyr-
da, Lucjan Stelmachowicz 
– prezes, Zdzisław Karlik – 
RP LZS, Kazimierz Burek – 
sędzia, Roman Wróbel, Jan 
Kiszakiewicz, Tadeusz Kozy-
ra, Zbigniew garbacki, Jerzy 
Maruszak; klęczy Bronisław 
Domański; leżą: Kazimierz 
Kuliński, Wiesław Feter.
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kiej. Nieustannym problemem trenerów 
było kontynuowanie szkolenia nowych za-
wodniczek zarówno w klubie jak i w szko-
łach.

Dokonania siatkarek, mimo rozlicznych 
problemów i trudności były pięknym okre-
sem w historii leżajskiej siatkówki a na roz-
grywane mecze przychodziły setki sympa-
tyków. Wszystkim zawodnikom, trenerom 
i działaczom oraz animatorowi tej dyscypli-
ny Krzysztofowi Urbańskiemu – należą się 
słowa uznania.

W 1976 r. ZKS Tytoń wraz z zawodnicz-
kami, działaczami i sprzętem przystąpił 
do MZKS Pogoń.

Koło Sportowo-Turystyczne 
Start przy Cepelii

Odpowiadając na apel władz powiato-
wych Zarząd Cepelii wyraził wstępną zgo-
dę na utworzenie sekcji piłki ręcznej kobiet 
w ramach istniejącego od lat KS-T Start, 
w którym wielką postacią była słynna bie-
gaczka Zofia Turosz.

Jesienią 1973 r. zgłoszono do rozgrywek 
o mistrzostwo ligi okręgowej drużynę junio-
rek w piłce ręcznej a funkcję trenera powie-
rzono Marianowi Kołodziejowi.

Zarząd Spółdzielni zadeklarował doraźną 
pomoc dla nowej sekcji ale o odpowiednie 
środki zwrócił się do centrali Cepelii w War-
szawie i zrzeszenia Start.

Mimo usilnych starań nie uzyskano jed-
nak dotacji na działalność tej sekcji, a tym 
samym podjęta inicjatywa nie mogła być 
nadal kontynuowana.

Cepelia odstąpiła od prowadzenia sekcji 
piłki ręcznej.

*  *  *
W latach późniejszych w Leżajsku powsta-

ły kolejne wielkie zakłady pracy a wśród nich 
Hortex i Browar. Przedsiębiorstwa te znaczą-
co włączyły się do współfinansowania dzia-
łalności sportowej w mieście ale głównie 
przez ogólnomiejski Klub Sportowy MZKS 
Pogoń.

Na początku XXI wieku wśród części by-
łych zawodników i działaczy sportowych, 
a głównie sympatyków piłki siatkowej – zro-
dziła się myśl ożywienia tej dyscypliny przez 
reaktywowanie sekcji i przystąpienie do roz-
grywek mistrzowskich oraz podjęcia szkole-
nia młodych kadr.

Na mocy decyzji Starosty Leżajskiego z 2 
lutego 2005 roku potwierdzone zostało po-
wstanie Leżajskiego Towarzystwa Spor-
towego „Feniks”. Zarząd Stowarzyszenia 
w składzie: prezes – Janusz Zygmunt, za-
stępca – Marek Karakuła, sekretarz – Krzysz-
tof Urbański i członkowie Władysław Pyż 

oraz Stanisław Baran – przystąpił do dzia-
łania.

Pierwsze wyniki i dokonania są satysfak-
cjonujące. Przede wszystkim zawarto bar-
dzo cenne porozumienia z dyrekcjami szkół 
na prowadzenie szkolenia wśród młodzie-
ży, a ponadto, uzyskano zgodę na bezpłat-
ne korzystanie z sal gimnastycznych. Rok-
rocznie młodzi siatkarze uczestniczą w licz-
nych turniejach, które w części organizowa-
ne są także przez LTS Feniks.

Znowu budzi się nadzieja na odrodze-
nie siatkówki w Leżajsku i na nowe emocje 
sportowe.

Kazimierz Kuźniar

Trzeci numer 
„Almanachu Leżajskiego”

16 lipca br. w sali reprezentacyjnej Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej odbyło się spotka-
nie promujące trzeci numer „Almanachu 
Leżajskiego”.

Miało ono szczególny charakter ze wzglę-
du na wyjątkowego gościa z Warszawy – płk. 
Zdzisława Sawickiego. W imprezie uczest-
niczyli również autorzy zamieszczonych 
w wydawnictwie artykułów, przedstawicie-
le władz samorządowych, zaproszeni goście 
oraz członkowie Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Leżajskiej. Otwarcia spotkania do-
konał członek Zarządu Towarzystwa Kazi-
mierz Kuźniar – pomysłodawca i współtwór-
ca wszystkich numerów Almanachu Leżaj-
skiego tych sprzed 20 lat i tych obecnych.

Aktualny numer AL z racji przypadającej 
w tym roku 70 rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej poświęcony był w znacznej 
mierze tej właśnie tematyce, prezentując 
losy regionu i  jego mieszkańców na tle 
wydarzeń z historii Polski. Pragnąc uczcić 
wszystkich, którzy oddali życie za Ojczy-
znę walcząc na frontach II wojny światowej 
uczestnicy spotkania przeszli pod ścianę 
pamięci mieszczącą się na piętrze dworku 
starościńskiego, przed którą złożyli kwiaty 
oraz urnę z ziemią spod Monte Cassino. Płk 
Zdzisław Sawicki przekazał na ręce preze-
sa Towarzystwa medal zawierający grudkę 
ziemi katyńskiej pobranej z mogił zamor-
dowanych w 1940 r. przez NKWD polskich 
oficerów. Płk Sawicki – leżajszczanin, któ-
ry pomimo stałego zamieszkania w War-
szawie nigdy nie zerwał związków z Zie-
mią Leżajską był głównym prelegentem 
w części prezentującej treść Almanachu. 
W 1991 roku postanowieniem Prokuratora 
Generalnego RP został powołany jako bie-
gły z zakresu falerystyki do wzięcia udzia-
łu w pracach ekshumacyjnych w Katyniu, 
Charkowie i Miednoje, zakończonych wy-
konaniem ekspertyzy. Następnie w latach 
1993–2000 był kustoszem Muzeum Katyń-
skiego – oddziału Muzeum Wojska Polskie-
go w Warszawie.

Płk Sawicki w swoim wystąpieniu nakre-
ślił główne zagadnienia zawarte w artykule 
oraz podzielił się z obecnymi swoimi prze-
życiami z okresu pracy w miejscach kaź-
ni polskich oficerów. Następnie prezenta-
cji swoich artykułów dokonali: Stanisław 
Bartnik, Andrzej Tofilski, Anna Ordyczyń-
ska, Lech Steliga, Stanisław Chmura, Iwo-
na Tofilska oraz Grażyna Wadas. Po wystą-
pieniu wszystkich obecnych na spotkaniu 
autorów artykułów odbyła się krótka dys-
kusja, w której trakcie obecni dzielili się 
refleksjami na tematy związane z promo-
wanym wydawnictwem oraz działalnością 
TMZL.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczest-
nicy udali się pod Pomnik Poległych pod-
czas Pacyfikacji Miasta w 1943 roku, gdzie 
złożono hołd rozstrzelanym przez hitlerow-
ców i zapalono znicz. Był to wieczór pełen 
wzruszeń i refleksji nad skomplikowanymi 
losami narodu polskiego.

Zarząd Towarzystwa pragnie wyrazić ser-
deczne podziękowania dyrektorowi Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej – Andrzejowi Chmu-
rze za udostępnienie pomieszczeń muzeum 
i pomoc w organizacji spotkania oraz harce-
rzom z Hufca Leżajsk za wystawienie warty 
honorowej przy Ścianie Pamięci.

Iwona Tofilska

Komunikat
Towarzystwo Miłośników Ziemi Le-

żajskiej zaprasza na RAJD ROWERO-
WY organizowany w dniu 19 września 
2009 r. (sobota) pod hasłem: „Szlakami 
Walk Niepodległościowych”.

Trasa Rajdu: Leżajsk – Jelna – Smycze 
– Kołacznia – Wola Zarczycka – Hucisko 
– Maleniska – Leżajsk.

Zbiórka o godz. 8.30 przed Pomni-
kiem Papieża Jana Pawła II.

Serdecznie zapraszamy do uczest-
nictwa!

Z kolei głos zabrał Leszek Sarzyński pre-
zes Zarządu TMZL, który dokonał prezenta-
cji nowego numeru Almanachu Leżajskie-
go wydanego w ramach mecenatu Samo-
rządu Województwa Podkarpackiego. Towa-
rzystwo uzyskało w ramach projektu dotację 
w wysokości 70 proc. wartości na wydanie 
dwóch kolejnych numerów periodyku. Pre-
zes w imieniu Zarządu oraz zespołu redak-
cyjnego Almanachu Leżajskiego złożył po-
dziękowania Zarządowi Województwa Pod-
karpackiego za współpracę i patronat nad 
działaniami Towarzystwa oraz wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do wydania Almanachu lub wspierają bieżą-
cą działalność TMZL. Wyrazami wdzięczno-
ści objął władze samorządowe, lokalne in-
stytucje kultury, autorów zamieszczonych 
artykułów, hojnych sponsorów i darczyń-
ców, członków Towarzystwa zaangażowa-
nych w jego działania oraz wszystkich życz-
liwych idei regionalizmu.

grupa juniorek ZKS Tytoń Leżajsk z trenerem 
K. Urbańskim. Dynów, 1972 rok.

Przekazanie pamiątkowego medalu z ziemią ka-
tyńską.  Fot. Bartosz Podubny
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  zabytki
Czterechsetlecie posługi Ojców Bernardynów w Leżajsku

Cudowny Obraz 
Leżajskiej Madonny

Jednym z największych klejnotów Sanktuarium w Leżajsku jest Łaskami słynący Wi-
zerunek Matki Bożej. Obraz namalowany został techniką temperową na desce na po-
czątku trzeciej ćwierci XVI wieku. Posiada złocone modelowane tło. Przedstawia Ma-
donnę w półpostaci z Dzieciątkiem Jezus na lewym ramieniu.

Matka Boża ma na sobie szatę z długi-
mi rękawach i ciemny płaszcz z podszew-
ką, spod którego wyłania się białe mafo-
rium. Ciemnoróżowa karnacja, duże brązo-
we oczy osłonięte ciężkimi powiekami i wy-
raźnie nakreślonymi brwiami, a także czer-
wone usta charakteryzują twarz Madon-
ny nieznacznie zwróconą w prawo. Ciało 
Dzieciątka spowija szata z długimi rękawa-
mi, przepasana na wysokości bioder. Głów-
ka Chrystusa jest okolona brązowymi wło-
sami opadającymi na ramiona. Twarz o ja-
snej karnacji, ujęta w trzech-czwartych, lek-
ko wzniesiona ku górze i zaokrąglona, po-
siada dość znacznie wyodrębniony pod-
bródek. Oczy i nos Dzieciątka przypominają 
twarz Madonny, usta natomiast są plastycz-
ne i nakreślone żywą linią. Ręce obu posta-
ci, o zaokrąglonych palcach, urzekają sub-
telnością i delikatnością. Chrystus spogląda 
na Madonnę, której wzrok podąża w stro-
nę pielgrzyma. W ten sposób zilustrowany 
jest na obrazie dialog między Orędownicz-
ką i potrzebującymi. Uważnym świadkiem 
dialogu jest Chrystus zapatrzony w Oblicze 
Matki, gotowy na spełnienie każdego Jej po-
lecenia. Informuje o tym gest prawej, błogo-
sławiącej dłoni. Takim oto sposobem na le-
żajskim Wizerunku wypowiedziana została 
treść przesłania powierzonego Tomaszowi 
Michałkowi.

Twórcą Obrazu jest ks. Erazm z zakonu 
Kanoników Regularnych zwanych w Polsce 
Bożogrobcami. Malarz był Leżajszczaninem. 
Malarstwa uczył się w środowisku krakow-
skim. Po śmierci żony wstąpił do stanu du-
chownego. Znane są dwa jego dzieła: Wize-
runek wyżej omawiany i obraz Matki Bożej 
z Dzieciątkiem, znajdujący się w leżajskim 
kościele farnym.

Przez wiele lat krążyła pogłoska, jakoby 
obraz słynący łaskami był kopią wizerunku 
farnego. Opinii tej przeczą dokumenty hi-
storyczne oraz znaczne różnice treściowe 
obydwu wizerunków, pozwalające widzieć 
w nich jedynie dwa obrazy maryjne tego sa-
mego autora.

Obraz w świątyni obsługiwanej przez Oj-
ców Bernardynów wzorowany jest na wi-
zerunku w rzymskiej bazylice Santa Maria 
Maggiore. O jego randze świadczą oficjal-
ne orzeczenia władz kościelnych oraz ko-
rony papieskie, którymi został wyróżniony 
w 1752 roku.

Obraz w kościele farnym odzwierciedla 
tradycje gotyckiego malarstwa małopol-
skiego. Kronikarz wspomina, że „podczas so-
lennego wprowadzenia Wielebnych Ojców 
Bernardynów; (…) do Fary Leżajskiej wiele 
różnych rzeczy i kosztownych zabrano (…) 
i Obraz On podobny do Częstochowskiego 
Najśw. Panny Czarny nazwany, (…) z ciem-
niejszą Twarzą; któren to Obraz bywał sta-
wiany na pniaczku zjawienia, i po rożnych 
miejscach kościołka podług potrzeby”. Kro-
nikarz zauważa, że „cuda się żadne przy 
tym Obrazie nie działy, lecz tylko przy bia-
łym któren dotąd jest w kaplicy klasztoru 
Wielebnych Ojców Bernardynów na piasku 
w Leżajsku” (Trutina, s. 62–63).

o. dr Efrem Obruśnik

STEPHENIE MEYER: „Zmierzch”. Niezwykle porywają-
ca opowieść, która trzyma czytelnika w napięciu do same-
go końca. Jej bohaterka, siedemnastoletnia Isabella Swan, 
przeprowadza się do ponurego miasteczka w deszczo-
wym stanie Washington i poznaje tajemniczego, przystoj-
nego Edwarda Cullena. Chłopak ma nadludzkie zdolności 
– nie można mu się oprzeć, ale i nie można go rozgryźć. 
Dziewczyna usiłuje poznać jego mroczne sekrety, nie zdaje 
sobie jednak sprawy, że naraża tym siebie i swoich najbliż-
szych na niebezpieczeństwo. Okazuje się, bowiem, że zako-
chała się w wampirze. „Zmierzch” oraz jego kolejne części 
„Księżyc w nowiu” i „Zaćmienie” zajmują czołowe miejsca 
na listach bestsellerów.

CATHY HOPKINS: „Idolki”. Becca nie dostała się do 
obsady szkolnej adaptacji musicalu Grease, a do tego jest 
uznawana przez nauczycieli za kapryśną i niezdecydowaną 
marzycielkę. Udział w młodzieżowym konkursie piosenkar-
skim sprawia, że Becca zaczyna dawać z siebie wszystko. Ma 
świetny głos, ale czy wystarczy jej pewności siebie?

„High School Musical 3 – Ostatnia Klasa”. Koniec 
szkoły już blisko. Emocje w ostatnich klasach sięgają zeni-
tu. Pani Darbus ogłosiła, że gościem na premierze szkolne-
go musicalu będzie obserwator z renomowanej uczelni ar-
tystycznej, który w nagrodę przyzna stypendium jednemu 
z maturzystów. Atmosfera staje się coraz bardziej gorąca, 
a Troy zastanawia się, czy rzeczywiście chce zostać nową 
gwiazdą koszykówki, czy też może wybiera się tam tylko 
dlatego, że takie jest życzenie jego ojca. Z kolei Gabriella zo-
staje zaproszona na kurs przygotowawczy na słynny Uniwer-
sytet Stanforda. Jeśli się zgodzi, będzie musiała zrezygno-
wać z musicalu, a może nawet z balu absolwentów i uroczy-
stości rozdania dyplomów! Jaką podejmie decyzję? Czy Dzi-
kie Koty zdołają po raz ostatni wystąpić razem na scenie?

LAURIE MCELROY: „Hannah Montana. Dochować 
tajemnicy”. Miley Stewart wygląda jak zwykła dziewczy-
na z sąsiedztwa. Jednak, gdy nad sceną zapalają się reflek-
tory, Miley staje się Hannah Montaną, nastoletnią gwiaz-
dą pop! Utrzymywanie tego w tajemnicy i konieczność go-
dzenia szkoły ze sławą piosenkarki jest trudniejsze, niż Mi-
ley sądziła. Gdy jej kolega Olivier zaczyna mieć obsesję na 
punkcie Hannah Montany, Miley nie wie, co robić. Jak może 
dalej ukrywać swoją tożsamość supergwiazdy, gdy na każ-
dym kroku czai się Olivier?!

BOGUSŁAW WOŁOSZAŃSKI: „Testament Odessy”. Ty-
siącletnia Trzecia Rzesza, podbijając świat, nie miała religii, 
która po zwycięstwie jednoczyłaby naród. Heinrich Himm-
ler, dowódca Czarnego SS, doskonale zdawał sobie sprawę, 
jak ogromna jest to wada nazizmu. Niespodziewanie poszu-
kiwania, jakie od lat trzydziestych prowadzili archeolodzy 
z jego organizacji, zakończyły się sukcesem. Znaleźli w Pi-
renejach ukryty tam od wieków skarb Świątyni Jerozolim-
skiej. Plany Himmlera zaczęły się urzeczywistniać. Pierwszy-
mi, którzy poznali bezwzględność nowej religii, byli miesz-
kańcy francuskiego miasteczka Oradour-sur-Glane, znisz-
czonego przez oddział dywizji Das, wiozący totem z Pirene-
jów do Wilczego Szańca.

JAN WAJMAN: „Chłopcy z Kresów”. Oparte na auten-
tycznych faktach, ukazane w zbeletryzowanej formie dzie-
je kilku rodzin kresowych, począwszy od 1943 roku, poprzez 
wypędzenie na Ziemie Zachodnie, aż po czasy współczesne. 
Autor, barwną kresową polszczyzną, przedstawił nie tylko 
tragiczne losy Polaków na Kresach Wschodnich Rzeczpospo-
litej, tradycje i obyczaje, ale również budowanie życia w no-
wej rzeczywistości.

  książki

Uwaga!
Zmiana numeru telefonu

Centrum 
Informacji Turystycznej 

w Leżajsku
Nowy numer to:

(017) 787 70 67

SproStowanie
W numerze 5/2009 „Biuletynu Miej-

skiego” podano informację o Złotych 
godach (Jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego trzech par mieszkają-
cych w Leżajsku).

Państwo Joanna i Leopold Dołę-
gowie przeżyli wspólnie 60 lat – Dia-
mentowe Gody.

Za nieścisłość 
serdecznie przepraszamy.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Leżajsku
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  sport

Niepokonana
Przed rokiem pisaliśmy o mieszkance Żołyni, wówczas 70-letniej Zofii 

Turosz, która 28 września ubiegłego roku z synem oraz wnuczką przebiegła 
trasę Maratonu Warszawskiego i w swojej kategorii wiekowej nie miała sobie 
równych. Po raz pierwszy brała w nim udział 30 lat temu.

W tym roku 20 kwietnia Zofia Turosz star-
towała już w 113 Maratonie w Bostonie oraz 
13 sierpnia w 18. Mistrzostwach Świata We-
teranów w Lahti. W październiku wybiera się 
na Olimpiadę Weteranów do Sydney.

W ciągu pięćdziesięciu lat swej kariery 
sportowej startowała w niezliczonej liczbie 
zawodów w kraju i poza granicami Polski. 
Mówi, że gdyby zsumować kilometry, ja-
kie ma za sobą, okazałoby się, że dwukrot-
nie obiegła kulę ziemską. Wszędzie zwycię-
żała, biła rekordy w biegach długodystan-
sowych, przełajowych, maratonach, stawa-
ła na podium, zdobywała tytuły mistrzow-

skie i olimpijskie, ustanawiała rekordy. Dwa 
pokoje w jej domu wypełnione są trofeami 
sportowymi – medalami, pucharami, ma-
skotkami itp.

Startowała we wszystkich trzech słyn-
nych maratonach w Stanach Zjednoczonych 
– w Bostonie, w Nowym Jorku i Los Ange-
les. W Bostonie w 1987 roku w swej kate-
gorii wiekowej wynikiem 2:57.21 ustanowi-
ła rekord Polski, który wciąż do niej należy. 
Na olimpiadzie w Los Angeles w 1991 roku 
wśród 53 kobiet była najlepsza w swej ka-
tegorii (3:13.29) i otrzymała tytuł medalistki 
olimpijskiej. Rok wcześniej przyznano jej ty-
tuł „Biegaczka Roku 1990”.

Ma  na  swym  koncie  wiele  tytułów. 
Jest między innymi rekordzistką świata 
w chodzie na 50 km (5:13,49). Uzyskała naj-
lepszy wynik w Polsce w biegu na dystansie 
100 km (8:18,04) a także w biegu dwudzie-
stoczterogodzinnym, podczas którego po-
konała dystans 210,51 km.

W tym roku w Bostonie Zofia Turosz z po-
wodzeniem startowała w najstarszym mara-
tonie świata odbywającym się w USA, gdzie 
zajęła I miejsce w swej kategorii wiekowej 
i ustanowiła nowy rekord trasy wynikiem 
4:19,54.

W fińskich mistrzostwach w Lahti po raz 
kolejny w tym sezonie zademonstrowała 
wyborną formę i wywalczyła dwa złote me-
dale – w biegu na 5 km (25:47,0) i w crossie 
na 8 km (8:55,50) oraz srebrny medal na dy-
stansie 10 km (51:59,31). W tym ostatnim 
biegu ustanowiła nowy rekord Polski w ka-
tegorii wiekowej kobiet 70–74 lata. Była 

nie tylko gwiazdą, ale niekwestionowaną 
królową.

Teraz pani Zofia marzy o tym, by wystarto-
wać w półmaratonie i crossie na 8 km pod-
czas Olimpiady Weteranów, która odbędzie 
się w pierwszej połowie października w Syd-
ney. Oczywiście ma zamiar wrócić z medala-
mi i pucharami. Starannie przygotowuje się 
do startu i szuka sponsorów, którzy pomo-
gliby jej udźwignąć koszty tej eskapady.

- Trudno mi wszystko pokryć z własnej kie-
szeni – mówi. – Bilet i dziesięciodniowy pobyt 
na olimpiadzie kosztował będzie ponad 10 ty-
sięcy złotych. Żeby utrzymać dobrą formę, po-
winnam wcześniej opłacić jeszcze obóz kon-
dycyjny w górach. Wyjazd do Australii i udział 
w tej olimpiadzie ze względów finansowych, 
które stanowią barierę trudną do pokonania, 
stoi więc pod znakiem zapytania. Dlatego szu-
kam życzliwych osób, które pomogłyby mi zre-
alizować to marzenie i reprezentować Leżajsk 
na kolejnym kontynencie.

Czy w pierwszych dniach października 
pani Zofii Turosz uda się wylecieć do Syd-
ney?

Tekst i zdjęcia
Barbara Woś-Lisiecka

Przerwa technologiczna
Kryta Pływalnia Miejska „Oceanik” 

w Leżajsku do końca września będzie za-
mknięta na czas przeglądu okresowego.

Podczas wakacji z basenu pod dachem skorzystało 
blisko 20 tysięcy dzieci i młodzieży. Teraz, gdy rozpo-
czął się nowy rok szkolny, uczniowie mają już znacz-
nie mniej czasu na rekreację, w obiekcie krytej pły-
walni przystąpiono do przeprowadzenia prac kon-
serwatorskich. Raz w roku powinno się ich dokonać, 
a wrzesień jest z wielu względów najlepszym dla tego 
rodzaju poczynań miesiącem.

Czego dotyczą prace konserwacyjne i remontowe? 
W zmodernizowanych przebieralniach damskich i mę-
skich na ścianach zostaną położone płytki. Zostanie 
też przeprowadzona dezynfekcja i czyszczenie niecek 
basenowych, przeglądowi zostanie poddany system 
atrakcji wodnych, pompy zasilające basen oraz syste-
mu nawiewowego.

Od października oczekiwać będziemy na miłośników 
pływania. Zapraszamy wszystkich, którzy nie boją się 
kontaktu z wodą, a wręcz czują w tym przyjemność.

Relaks w unoszeniu się na wodzie, doskonalenie 
stylu pływania (każdy ratownik na pływalni chętnie 
udzieli wskazówek), możliwość korzystania ze zjeż-
dżalni i dżakuzi oraz wielkiego prysznica i urządzeń 
do masażu całego ciała to część atrakcji „Oceanika” 
w Leżajsku.

Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy lubią 
kontakt z wodą i którym nie jest miłe lenistwo fi-
zyczne.

Wojciech Surma
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  sport
Finał Orange Cup 
na Podkarpaciu

Orange Cup XIV Turniej im. Marka 
Wielgusa to pierwszy w historii tur-
niej dziecięcej piłki nożnej, mający 
status Mistrzostw Polski Jedenasto-
latków, podczas których została wy-
brana reprezentacja piłkarska U-11, 
a jej członkowie uczestniczyli w naj-
młodszym w historii zgrupowaniu 
pod okiem specjalistów z Polskiego 
Związku Piłki Nożnej.

Orange Cup im. Marka Wielgusa to rów-
nież promowanie zasad sportowej rywaliza-
cji wśród dzieci i młodzieży w ramach pro-
gramu GRAM FAIR. Turniej przeznaczony 
jest dla szkolnych drużyn piłkarskich dziew-
cząt i chłopców oraz Uczniowskich Klubów 
Sportowych. 19 maja br. w Rudniku nad Sa-
nem odbyły się powiatowe eliminacje Tur-
nieju. Wzięło w nich udział łącznie ponad 
200 drużyn.

Drużyna UKS SP 2 Leżajsk zajęła I miej-
sce, co dało awans do dalszych rozgrywek 
na szczeblu wojewódzkim. A kapitan druży-
ny Grzegorz Czarniecki został najlepszym 
zawodnikiem turnieju. Natomiast w roz-
grywkach na szczeblu wojewódzkim, które 
odbyły się 9 czerwca br. również w Rudniku 
nad Sanem rywalizowały 24 podkarpackie 
drużyny. UKS SP 2 Leżajsk zajął II miejsce. 
Kapitan drużyny Grzegorz Czarniecki został 
królem strzelców. Drużyna otrzymała upo-
minki od sponsora turnieju, dyplomy i pu-
char.

Uczestnicy turnieju: Grzegorz Czarniecki, 
Piotr Czarniecki, Patryk Burek, Tomasz Mal-
kowski, Tomasz Ostrowski, Krzysztof Jaśkow-
ski, Adrian Cich, Wojciech Masełek, Jakub 
Rakus, Konrad Świtalski, Jakub Daź i Damian 
Lipiec. Opiekunowie drużyny: Anna Mrocz-
ka i Tomasz Szmuc

(ms)

Sportowe wakacje 
siatkarzy UKS „Trójka”

Siatkarze ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku, których opiekunem jest nauczy-
ciel wychowania fizycznego Jan Mach w dniach 31 lipca 13 sierpnia br. przebywali 
na obozie siatkarskim w Limanowej. Pod okiem trenera Jana Macha dwa razy dziennie 
trenowali elementy techniki i taktyki siatkarskiej na hali sportowej, a oprócz tego codzien-
na gra w piłkę nożną również poprawiała kondycję.

Swoje umiejętności nasi siatkarze mogli 
porównać z rówieśnikami z Brzeska, którzy 
też mieli obóz siatkarski w Limanowej. Dwa 
razy opiekunowie obu ekip zorganizowali 
mini turniej w grach dwójkowych i trójko-
wych. Oczywiście zwycięsko z tej konfron-
tacji wyszli siatkarze „Trójki”.

Bardzo ciężką próbą (dla trenera) okaza-
ła się wspinaczka na górę widokową z pa-
miątkowym krzyżem papieskim, postawio-
nym na cześć Jana Pawła II, skąd można po-
dziwiać piękną panoramę Limanowej i Be-
skidów.

Oprócz zajęć sportowych nasi zawodnicy 
odkrywali piękno i historię Małopolski oraz 
Beskidów, o których bardzo ciekawie opo-
wiadał przewodnik podczas wycieczki zor-
ganizowanej przez kierownictwo obozu. 
Zwiedzili Wadowice i Katedrę Wadowicką, 
miejscowość Zator i Dinozauroland, w któ-
rym mieści się Park Dinozaurów. Jest to ma-
giczny las, w którym można spotkać rucho-
me i wydające odgłosy dinozaury, muzeum 
szkieletów, gdzie znajdują się skamieniało-
ści oraz szkielety prehistorycznych gadów 
oraz park rozrywki.

Dużym zainteresowaniem cieszył się Park 
Miniatur „Świat marzeń” w miejscowości In-
wałd. Jest to niepowtarzalne w skali kraju 
przedsięwzięcie, na terenie którego znajdu-
ją się: Park Miniatur Architektonicznych, Zie-
lony Labirynt, mini Lunapark.

Park Miniatur to miejsce spotkania z mo-
delami najsławniejszych cudów architek-

tonicznych świata w skali 1:25. Po obejrze-
niu najsławniejszych budowli świata siatka-
rze doskonale bawili się w Mini Lunaparku 
w otoczeniu ciekawej architektury i prze-
pięknych kompozycji roślinnych. Odwie-
dzili też punkty gastronomiczne.

W Limanowej zwiedzili Muzeum Ziemi 
Limanowskiej oraz Bazylikę Limanowską, 
w której uczestniczyli w nabożeństwach.

Zdobytą wiedzę nasi zawodnicy po wa-
kacjach wykorzystają na lekcjach historii 
i przyrody, a zdobyte umiejętności siatkar-
skie na zbliżających się turniejach siatkar-
skich.

Serdeczne podziękowania składają Pani 
Beacie Stopyra oraz rodzicom, dzięki którym 
wyjazd na obóz sportowy był możliwy, tre-
ner i siatkarze UKS „Trójka”.

(sm)

Drużyna UKS SP 2 Leżajsk w turnieju wojewódz-
kim zajęła drugie miejsce.

Pogoń 
zmierza do III ligi

Rozpoczęły się rozgrywki piłkarskie IV Ligi 
Podkarpackiej sezonu 2009/2010.

W drużynie Pogoni nastąpiło kilka istot-
nych zmian.

Odeszli: Wojciech Lubaczewski (Staro-
mieszczanka Stare Miasto), Szymon Paz-
dan (Sokół Sieniawa) oraz Tomasz Warzo-
cha (Czarni Jasło).

Przybyli natomiast: Mirosław Kalita (Wi-
słoka Dębica), Roman Fedak (Sokół Sienia-
wa) i Kamil Sekuła (Raniżovia).

Szczególnie cieszy wzmocnienie druży-
ny przez Mirosława Kalitę, który do tej pory 
był grającym trenerem III-ligowej Wisłoki 
Dębica. Już po pierwszym meczu z Polonią 

Przemyśl wygranym przez Pogoń 1:0 lokal-
na prasa wystawiła mu najwyższe oceny na-
zywając go „profesorem Pogoni”, stawiając 
równocześnie prognozę awansu naszej dru-
żyny do III ligi. Potwierdziły to następne wy-
grane mecze przez leżajską drużynę z Rze-
mieślnikiem Pilzno 8:2, z Sokołem Nisko 1:0 
i Strumykiem Malawa 3:2.

Drużyna Pogoni wspaniale rozpoczę-
ła nowy sezon piłkarski wygrywając cztery 
kolejne spotkania. Meczem na szczycie oka-
zał się bardzo wyrównany pojedynek z Par-
tyzantem, z którym Pogoń pechowo prze-
grała 1:0.

Nasza drużyna zajmuje obecnie drugie 
miejsce i miejmy nadzieję, że ukończy obec-
ną rundę w czołówce tabeli IV ligi. (szczegó-
ły na str. 23).

(em)
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Kadra I drużyny 
Pogoni

Trener: Tomasz Szmuc
Kierownik drużyny:   Zbigniew 

Szmuc
Masażysta: Paweł Czekirda
Bramkarze: Krystian Pietrycha (lat 19), 

Adrian Rauza (22), Kamil Sekuła (22).
Obrońcy: Dawid Herdyna (19), Łu-

kasz Krasowski (23), Piotr Krawczyk (24), 
Grzegorz Leja (18), Krzysztof Myćka (20), 
Bartłomiej Ostrowski (18), Sebastian Pa-
diasek (22), Łukasz Rogala (21).

Pomocnicy: Andrzej Błotni (31), Jacek 
Bujniak (23), Mirosław Kalita (39), Paweł 
Kędzierski (19), Paweł Klimek (30), Ka-
mil Padiasek (23), Michał Pietrycha (17), 
Mateusz Piędel (18), Daniel Serafin (22), 
Mateusz Sroka (19).

Napastnicy: Roman Fedak (19), Ar-
kadiusz Kaszowski (22), Piotr Misiąg 
(21), Franciszek Sarzyński (17), Marcin 
Szmuc (27).

T E R M I N A R Z   R O Z G R Y W E K

MZKS „POGOŃ” LEŻAJSK
O MISTRZOSTWO IV LIGI PODKARPACKIEJ

W SEZONIE 2009/2010 RUNDY JESIENNEJ
Lp. Mecz Data Dzień Godz. Wynik

1. POGOŃ – POLONIA Przemyśl 08.08.2009 sobota 14.00 1:0

2. RZEMIEŚLNIK Pilzno – POGOŃ 16.08.2009 niedziela 17.00 2:8

3. POGOŃ – SOKÓŁ Nisko 22.08.2009 sobota 17.00 1:0

4. STRUMYK Malawa – POGOŃ 30.08.2009 niedziela 11.30 2:3

5. POGOŃ – PARTYZANT Targowiska 05.09.2009 sobota 17.00 0:1

6. WISŁOK Wiśniowa – POGOŃ 13.09.2009 niedziela 15.00

7. POGOŃ – ZACZERNIE 19.09.2009 sobota 16.00

8. BŁĘKITNI Ropczyce – POGOŃ 26.09.2009 sobota 16.00

9. POGOŃ – IGLOOPOL Dębica  03.10.2009 sobota 15.00

10. JKS Jarosław – POGOŃ 10.10.2009 sobota 15.00

11. POGOŃ – KOLBUSZOWIANKA 17.10.2009 sobota 15.00

12. BUDO-INSTAL Turbia – POGOŃ  25.10.2009 niedziela 14.00

13. POGOŃ – MKS Kańczuga 31.10.2009 sobota 14.00

14. ORZEŁ Przeworsk – POGOŃ 08.11.2009 niedziela 13.00

15. POGOŃ – ŻURAWIANKA Żurawica 11.11.2009 środa 13.00

Terminarz Rozgrywek MZKS „POGOŃ” Leżajsk 
o Mistrzostwo II Podkarpackiej Ligi Juniorów Starszych 
i Młodszych w sezonie 2009/2010 rundy jesiennej 2009

Data Dzień Godzina* Mecz Wynik

15 sierpień Sobota 11.00/13.00 ORZEŁ Przeworsk
– POGOŃ Leżajsk 1:2

19 sierpień Środa 11.00/13.00 UNIA Nowa Sarzyna
– POGOŃ Leżajsk 1:6

22 sierpień Sobota 10.00/12.00 POGOŃ Leżajsk
– POGOŃ SOKÓŁ Lubaczów 3:2

29 sierpień Sobota 11.00/13.00 RESOVIA Rzeszów
– POGOŃ Leżajsk 2:0

2 wrzesień Środa 14.00/16.00 POGOŃ Leżajsk
– RZEMIEŚLNIK Pilzno 3:2

5 wrzesień Sobota  11.00/13.00 SOKÓŁ Nisko – POGOŃ Leżajsk 0:4

12 wrzesień Sobota 11.00/13.00 POGOŃ Leżajsk – TŁOKI Gorzyce

19 wrzesień Sobota 11.00/13.00 KOLBUSZOWIANKA Kolbuszowa
– POGOŃ Leżajsk

26 wrzesień Sobota 11.00/13.00 POGOŃ Leżajsk – JKS Jarosław

4 październik Niedziela 11.00/13.00 CZUWAJ Przemyśl
– POGOŃ Leżajsk

10 październik Sobota 11.00/13.00 POGOŃ Leżajsk – MKS Dębica

17 październik Sobota 11.00/13.00 MKS Kańczuga – POGOŃ Leżajsk

24 październik Sobota 11.00/13.00 POGOŃ Leżajsk – NAFTA Jedlicze

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

Nowy sezon piłkarski rozpoczęty

1 PARTYZANT 5 15 12-3

2 POGOŃ 5 12 13-5

3 IGLOOPOL 5 12 9-6

4 ORZEŁ 5 10 11-3

5 ŻURAWIANKA 5 10 7-2

6 POLONIA 5 9 8-6

7 ZACZERNIE 5 7 8-7

8 KOLBUSZOWA 5 6 6-6

9 TURBIA 5 5 5-9

10 BŁĘKITNI 5 5 7-8

11 KAŃCZUGA 5 5 7-7

12 WISŁOK 5 5 4-10

12 STRUMYK 5 4 7-8

14 JKS Jarosław 5 4 7-12

15 SOKÓŁ 5 3 3-11

16 RZEMIEŚLNIK 5 1 5-16

TABELA ROZGRYWEK 
IV  LIGI

PO ROZEGRANIU 
5 SPOTKAŃ
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  zdrowie i uroda

Pożegnanie lata
Kończy się lato, a z nim czas popołu-

dniowych spotkań przy grillu. Grillowa-
nie „wciąga”. Nawet osoby nie lubiące 
„gotować”, uczestnicząc w ogrodowym 
przyjęciu z czasem same zaczynają eks-
perymentować z przyrządzaniem pieczo-
nych smakołyków.

Przełom sierpnia i września to pora zbiorów papryki, po-
midorów, ziemniaków i innych warzyw. W większości dosko-
nale nadają się do pieczenia na grillu, w kawałkach nabi-
te na szpadki jako szaszłyki albo w całości nadziewane mię-
sem, ryżem pieczarkami lub innymi warzywami. Pieczenie 
i opiekanie nad ogniem ma swoje zalety – z mięs i kiełbas 
wytapia się tłuszcz, skórka robi się chrupiąca i aromatyczna. 
Przygotowanie kilku różnych potraw do grillowania wyma-
ga czasu, a samo pieczenie – zwłaszcza gdy nie dysponuje-
my dużym grillem – może się przeciągać. W czasie oczeki-
wania na dania główne jako ich uzupełnienie można podać 
surówki i sałatki, także surowe warzywa (marchew, ogórki, 
papryka pokrojone w paski i cząstki). Gęste sosy nazywane 
„dipami” sporządzone na bazie jogurtu, śmietany lub ma-
jonezu o różnych smakach np. czosnkowym, koperkowym, 
podawane są właśnie do surowych warzyw, które „chrupie” 
się między daniami głównymi. Dipy doskonale podkreślają 
smak potraw i mogą zastąpić keczupy i musztardy. Grilluje-

my kaszanki, kiełbasy, mięsa coraz częściej warzywa i grzy-
by, sporadycznie ryby. W naszym codziennym menu mało 
jest ryb. Dietetycy zachęcają do spożywania ich co najmniej 
2–3 razy w tygodniu. Ryby dostarczają wysokowartościowe-
go białka, soli mineralnych, wapnia, fosforu, witamin z grupy 
B, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach A i D. Tłuszcz, które-
go jest zdecydowanie mniej niż w mięsie zwierząt rzeźnych, 
zawiera cenne dla zdrowia nienasycone kwasy tłuszczowe, 
ważne nie tylko dla osób z wysokim poziomem cholesterolu 
w krwi. Mięso lepiej nam jednak smakuje z dodatkiem pie-
czywa, sałatek i surówek. Tylko warzywa dostarczą pektyn 
i błonnika koniecznego do sprawnego działania przewodu 
pokarmowego i witamin C i E, beta-karotenu, które są natu-
ralnymi przeciwutleniaczami, chroniącymi organizm przed 
zmianami nowotworowymi, i innych substancji biologicznie 
czynnych wspomagających układ odpornościowy.

Mięsa i ryby należałoby przygotować przed pieczeniem 
przetrzymując je w marynatach przez co najmniej 1–2 h. 
Przyprawy i zioła wspomagają trawienie, co przy spoży-
ciu większej ilości potraw nie jest bez znaczenia. W trak-
cie pieczenia można mięsa posmarować miodem, co nada 
im błyszczącą i rumianą powierzchnię. Dobrą stroną grillo-
wania jest to, że potrawy pieczone są stopniowo i mamy 
czas na rozkoszowanie się ich aromatem zanim są gotowe. 
Ważne, żeby zachować umiar w wielkości zjadanych porcji, 
bo ani zioła ani inne składniki odżywcze nie uchronią nas 
przed skutkami przejedzenia.

Grillowania też trzeba się nauczyć, zbyt mocno zrumie-
nione mięso staje się ciężkostrawne i niesmaczne, a przypa-
lone warzywa gorzkie. Dobrym rozwiązaniem jest pieczenie 
warzyw i owoców zawiniętych w folię aluminiową a mięs na 
specjalnych perforowanych tackach. Gdy gotowe są już sa-
łatki, surówki, mięso można jeszcze przygotować grillowa-
ny deser np. jabłka lub grejpfruty pieczone w folii. Wszyst-
ko zależy od naszej pomysłowości. Pamiętajmy, że: mary-
nata do mięs i ryb powinna zawierać 3 grupy skład-
ników: sok z cytryny, ocet, musztarda, wino – które nada-
ją kruchość; przyprawy: pieprz, czosnek, imbir, majeranek 
– nadadzą smak i ułatwią trawienie; a cukier i miód „złamią” 
pikantny smak wcześniejszych dodatków.

Pstrąg faszerowany
Składniki: 4 oczyszczone świeże pstrągi, 1 ob-

rana cytryna, 4 plasterki boczku wysmażone na 
„chrupko” i pokruszone, 3 łyżki posiekanej na-
tki pietruszki, 1/2 łyżeczki białego pieprzu, sól i 
świeżo zmielony pieprz czarny do smaku, oliwa.  
Wykonanie: Cytrynę pokroić na kawałeczki, 
wymieszać z boczkiem i natką pietruszki, białym 
pieprzem i szczyptą soli i czarnego pieprzu. Na-
faszerować pstrągi a brzuchy ryb pospinać wy-
kałaczkami i obwiązać nicią. Oprószyć solą i pie-
przem, spryskać oliwą i ułożyć na natłuszczo-
nym i rozgrzanym ruszcie grilla. Piec 12–14 mi-
nut. W połowie pieczenia, delikatnie odwrócić 
ryby na drugą stronę. Rybę można zdjąć z gril-
la, gdy mięso nie jest już przeźroczyste i łatwo 
ustępuje pod naciskiem widelca.

Ryba z rozmarynem
Składniki: 1/2 kg niedużych świeżych ryb np. 

pstrąga, dorsza, 2 łyżki oleju, kilka gałązek roz-
marynu, sól czosnkowa, pieprz, sok z cytryny, 
kilka małych pomidorów, kilka liści sałaty do de-
koracji. Wykonanie: Oczyszczone ryby oprószyć 
solą czosnkową i pieprzem, skropić sokiem z cy-
tryny i olejem, obłożyć rozmarynem, odstawić 
na 1–2 godziny w chłodne miejsce. Ryby osą-
czyć z wytworzonego sosu, ułożyć na ruszcie i 
grillować po 10 minut z każdej strony. W poło-
wie pieczenia obłożyć pomidorami, po zdjęciu 
z grilla, ułożyć na sałacie i posypać pokruszo-
nym rozmarynem.
Pomidory faszerowane serem typu Feta

Składniki: 4 mięsiste dojrzałe pomidory, 
200 g sera Feta, 1 ząbek czosnku, pęczek ko-
perku, bagietka. Wykonanie: Pomidory dokład-
nie umyć i odciąć z nich wierzch. Z środka wy-
drążyć miąższ. Ser Feta pokroić w małe kostki. 
Czosnek przecisnąć przez praskę, Fetą i czosn-
kiem nadziać pomidory. Posypać posiekanym 
koperkiem. Piec wolno na małym żarze, na na-
tłuszczonej tacce lub zawinięte w folię alumi-
niową. Pod koniec pieczenia przykryć odciętym 
uprzednio wierzchem pomidora. Podawać z pie-
czoną na grillu bagietką.

Ratuj opaloną skórę
Po Akropolu oprowadzała nas sympa-

tyczna przewodniczka, która na spotkanie 
przybyła szczelnie okryta od stóp po głowę 
w lniane, przewiewne ubranie, broniąc się w 
ten sposób przed ostro operującym słońcem. 
Chyba zauważyła zdziwienie w oczach so-
lidnie już przypieczonych słońcem polskich 
turystek, bo szybko wyjaśniła, iż żadna sza-
nująca się Greczynka nie katuje swej skóry 
opalaniem. Jest to w bardzo złym tonie. Po-
myślałam sobie wtedy, że może gdybyśmy 
miały tyle słońca przez cały rok co mieszkan-
ki Półwyspu Bałkańskiego, to pewnie też by-
śmy go unikały. Ja w tym roku postanowi-
łam wzorem greckim nie opalać się.

Jeżeli zaś Ty przesadziłaś z opalaniem i Twoja 
skóra jest wysuszona, szorstka, a w niektórych 
miejscach się łuszczy, to pomóż jej jedwabistą 
kąpielą. Ciepła woda rozszerzy naczynia krwio-
nośne i otworzy pory, skóra zacznie pełniej od-
dychać, a składniki wygładzające zmienią skó-
rę nie do poznania. Kąpiel powinna być niezbyt 
gorąca i trwać około 10 minut.

• Dwie szklanki oliwy z oliwek lub oleju sło-
necznikowego wymieszaj z garścią suchych 
kwiatów lawendy, podgrzej w kąpieli wodnej 
przez 1 godzinę na małym ogniu. Odstaw, na-
kryj i pozostaw przez 24 godziny. Następnego 
dnia przecedź przez gazę i trzymaj w lodówce w 
zamkniętym naczyniu. Dodawaj do wanny wy-
pełnionej wodą.
• Dwie główki świeżej kapusty (ok. 4 kg) po-

szatkuj, zmiksuj z wodą i wlej do wanny.
• Uszyj woreczek z gazy opatrunkowej, wsyp 

do niego parę garści otrąb pszennych, worek 
umieść pod kranem tak, aby przez otręby prze-
pływała woda. Kąpiel powinna mieć tempera-
turę 28–30 st. C. Po wyjściu z wanny nie osuszaj 
skóry, poczekaj aż wilgoć wyparuje.
• Napełnij wannę do połowy wodą i wlej 1/4 

litra gliceryny. Woda powinna mieć temperatu-
rę 30–35 st. C.
• W 2–3 litrach zimnej wody rozpuść opako-

wanie mleka w proszku, wlej roztwór do wanny.
• Z mąki ziemniaczanej przyrządź 2 litry rzad-

kiego krochmalu, wlej do wody w wannie, do-
brze wymieszaj.

Włosom na pomoc
Słońce i woda morska poprawiają kondy-

cję włosów skłonnych do przetłuszczania 
się. Natomiast normalne i suche w tych wa-
runkach stają się kruche i łamliwe. Zaczyna-
ją wypadać. Jasne włosy są na ogół bardziej 
wrażliwe niż ciemne, szybciej tracą wilgot-
ność, łatwiej więc ulegają zniszczeniu.

Jednak niezależnie od tego czy jesteś brunet-
ką czy blondynką:
• używaj szamponów, balsamów i lakierów 

z filtrem UV,
• odżywek do włosów po nałożeniu nie spłu-

kuj, stosuj te, które zawierają proteiny, wyciągi 
z olejów roślinnych, także witaminy B5 i PP,
• zjadaj więcej produktów zawierających żela-

tynę np. galaretek mięsnych ale przede wszyst-
kim owocowych,
• stosuj wywar z kwiatów i liści nasturcji. 

Garść ziela zalej wodą i podgrzewaj na gazie 
przez 20 minut, po przecedzeniu wcieraj we 
włosy,
• przesuszone matowe włosy odzyskają sprę-

żystość i połysk, jeśli wetrzesz w nie papkę z łyż-
ki miękkiego twarożku rozdrobnionego przego-
towaną wodą. Na 15 minut owiń głowę ciepłym 
ręcznikiem, następnie umyj włosy szamponem 
jajecznym,
• włosy łamliwe i wypadające uratujesz na-

kładając przynajmniej raz w tygodniu odżyw-
kę przygotowaną z łyżeczki oliwy utartej z żółt-
kiem. Po 20 minutach spłucz papkę letnią wodą 
z dodatkiem soku z cytryny,
• Jeśli masz włosy cienkie i osłabione, pomo-

że Ci odżywka z kiwi. Jeden owoc obierz ze skór-
ki, zmiażdż, dodaj kilka kropli soku cytrynowe-
go. Nałóż na zwilżone włosy, głowę owiń folią, 
a następnie chustką. Po dwóch godzinach od-
żywkę zmyj. Stosuj ją raz na tydzień.
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  szachy  sport

Wyruszamy na basen
Już czas na przestawienie się z korzy-

stania z akwenów otwartych do uprawia-
nia sporów wodnych w pomieszczeniach 
zamkniętych. Temperatury wody i powie-
trza spadają, więc czas zacząć korzystać 
z pływalni krytej.

Pływanie i zajęcia w wodzie są atrakcyjną 
formą aktywności ruchowej. Świadczy o tym 
ogromna liczba kąpiących się latem w mo-
rzu, w jeziorach i rzekach oraz duża frekwen-
cja na krytych basenach w ciągu roku. Pły-
wanie może być traktowane jako:
• umiejętność użytkowa
• forma rekreacji ruchowej
• dyscyplina sportowa
• zajęcia terapeutyczne.
Woda dzięki swym szczególnym właści-

wościom jest często wykorzystywana w lecz-
nictwie zarówno w diagnostyce, w profilak-
tyce, jak i w terapii. Stosowanie w lecznic-
twie wody w formie płynu, pary lub lodu 
z wykorzystaniem jej działań termicznych, 
hydrostatycznych i chemicznych nosi nazwę 
wodolecznictwa lub hydroterapii. Hydroki-
nezyterapia – czyli leczenie ruchem w wo-
dzie jest jednym z działów kinezyterapii.

Ćwiczenia w wodzie sprzyjają:
• poprawie wydolności ogólnej przez akty-

wizację układu krążeniowo-oddechowego,
• wzmacnianiu siły mięśniowej – ruch 

w  wodzie  i  pływanie  angażują  niemal 
wszystkie zespoły dynamiczne organizmu, 
powodując ich wzmocnienie; ponadto po-
zorna utrata masy ciała w wodzie pozwala 
na wykonywanie ruchów w pełnym zakre-
sie, nawet przy znacznej utracie siły mię-
śniowej,
• poprawie wytrzymałości – dzięki poko-

nywaniu długich dystansów,
• poprawie koordynacji nerwowo-mię-

śniowej – czemu sprzyja rozluźnienie mię-
śni i odciążenie związane z pozorną utratą 
masy ciała w wodzie,
• procesowi korekty wad postawy – śro-

dowisko wodne zapewnia odciążenie kręgo-
słupa, sprzyja rozluźnieniu mięśni i elonga-
cji kręgosłupa, a przez to ułatwia przyjęcie 
poprawnej postawy. Jest to ulubiona forma 
terapii dzieci, pozwalająca na łączenie przy-
jemności przebywania w wodzie i doskona-
lenia umiejętności pływackich.

Wpływ wody na:
• Układ krążenia – wzrost wydajności 

układu krwionośnego pod wpływem wzmo-
żonego wysiłku fizycznego jakim jest pły-
wanie, skurcz i rozkurcz naczyń krwiono-
śnych jako reakcja ciała na bodziec termicz-
ny, różnice ciśnienia krwi, wzrost objętości 
wyrzutowej i pojemności minutowej serca 
(wszystko to w letniej wodzie basenu prze-
biega w niewielkim natężeniu),
• Układ oddechowy – wzrost wentylacji 

płuc (w ciepłej wodzie wentylacja płuc może 
zwiększyć się nawet 3–4-krotnie),

• Układ nerwowy – woda działa na ustrój 
człowieka przez zakończenia nerwów zloka-
lizowanych w skórze, skąd bodźce są prze-
kazywane do ośrodkowego układu nerwo-
wego,
• Układ mięśniowy – długotrwały wysi-

łek fizyczny w wodzie wiąże się z intensyw-
ną pracą niemal wszystkich mięśni w orga-
nizmie człowieka. Powoduje to ich wzmoc-
nienie i przyrost. Równocześnie podczas 
ruchów wykonywanych w wodzie mięśnie 
są masowane,
•  Wydzielanie  potu  –  wysiłek  fizycz-

ny w połączeniu z temperaturą powoduje 
zwiększenie wydzielania potu, wraz z któ-
rym wydalany jest chlorek sodowy, nieorga-
niczne kwasy tłuszczowe, mocznik i niektóre 
produkty wadliwej przemiany materii (ace-
tonu w cukrzycy, barwników żółciowych),
• Wydzielanie moczu – w ciepłej kąpie-

li wydzielanie moczu zwiększa się. Wzrasta 
wydzielanie moczu przez nerki, ciepło działa 
przeciwskurczowo na pęcherz moczowy i ob-
niża napięcie zwieracza cewki moczowej,
• Wydzielanie gruczołów przewodu po-

karmowego – w ciepłej kąpieli po początko-
wym nasileniu wydzielania soków trawien-
nych i ruchów robaczkowych jelit obserwu-
je się zahamowanie tych czynności. Kąpiele 
ciepłe sprzyjają zmniejszeniu łaknienia,
• Gruczoły dokrewne – kąpiele ciepłe 

sprzyjają zwiększeniu wydzielania acetylo-
choliny i kwasu adenylowego,
• Przemianę materii – kąpiele w ciepłej 

wodzie, połączone z wysiłkiem fizycznym, 
powodują wzrost temperatury ciała. Pod-
wyższenie jej o jeden stopień Celsjusza 
zwiększa przemianę materii o 17 procent,
• Proces termoregulacji – regulacja ciepło-

ty ciała odbywa się na drodze fizycznej i che-
micznej. Regulacja fizyczna polega na zmia-
nie światła tętniczek skórnych, co powoduje 
zwiększenie lub zmniejszenie ukrwienia skó-
ry, a przez to zwiększenie lub zmniejszenie 
wyparowywania ciepła na zewnątrz. Regu-
lacja chemiczna polega na wzmożeniu lub 
spowolnieniu procesów przemiany materii 
odbywających się głównie w mięśniach i wą-
trobie. Wątroba powoduje ogrzanie przepły-
wającej przez nią krwi o 1° C. Mięśnie mogą 
bronić organizm przed utratą ciepła przez 
drobne skurcze – tzw. dreszcze, powodują-
ce szybki wzrost ciepłoty ciała.

Witam w kolejnym numerze BM. W no-
wym roku szkolnym 2009/2010 życzę 
wszystkim szachistom wielu sportowych 
sukcesów i satysfakcji w zgłębianiu taj-
ników królewskiej gry. Tradycyjnie po-
lecam rozwiązanie kolejnych zadań. Po-
wodzenia!!!

Mat w dwóch posunięciach. (zaczyna-
ją białe)

Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego wy-
dania BM

Zad. 1 Sb7, G:b7, G:b7 – mat, zad. 2 Kc1, 
b4, Gb2 – mat, zad. 3 Kc3, f8H, Kb2 – mat, 
zad. 4 Kf7, e6, Gf8 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz
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Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk dozwolony z podaniem źródła. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, zmiany tytułów. Za treść 
reklam nie bierze odpowiedzialności. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

  na ryby
130 lat zorganizowanego wędkarstwa w Polsce

W dniach 8 i 9 sierpnia br. Zarząd Okręgu 
w Rzeszowie zorganizował uroczyste obchody 
Jubileuszu 130-lecia Zorganizowanego Węd-
karstwa w Polsce.

Otwarcie imprezy odbyło się w Domu Kultury 
w Trzcianie, gdzie zaproszeni zostali przedstawiciele 
ze wszystkich kół z naszego rejonu oraz przedstawicie-
le sąsiadujących Okręgów. Między innymi gośćmi byli 
prezesi Okręgu Przemyskiego, Krośnieńskiego, Tarno-
brzeskiego a także Kieleckiego. Na spotkaniu obecny 
był również wójt gminy Świlcza. Po przywitaniu gości 
i odczytaniu okolicznościowego referatu przez Prezesa 
Zarządu naszego Okręgu kol. Romana Depowskiego 
na temat historii powstania wędkarstwa w Polsce, na-
stąpiło uroczyste wręczenie odznaczeń wędkarskich. 
Z Koła PZW „San” w Leżajsku.

Złote Odznaki otrzymali kol. Roman Górski i kol. 
Zdzisław Gdula. Natomiast kol. Krajcarski Marian zo-
stał odznaczony Medalem za Zasługi dla Wędkarstwa. 
Również kol. Roman Depowski za wieloletnią pracę 
i wkład w rozwój wędkarstwa podkarpackiego, został 
uhonorowany przez prezesów kół Ściany Wschodniej 
okolicznościowymi upominkami. Wymienionym tak-
że w swoim i imieniu Zarządu KOŁA PZW Nr 18 „San” 
w Leżajsku, gratuluję i życzę dużo satysfakcji i zado-
wolenia z pełnionych społecznych funkcji.

Po krótkiej przerwie na kawę, wójt gminy Świlcza 
dokonał multimedialnej prezentacji dorobku gminy 
ze szczególnym uwypukleniem współpracy z węd-
karzami. Efektem tego są w Trzcianie między innymi 
pięknie zagospodarowane stawy z bardzo dobrym 
oznakowaniem dojazdu i miejscami parkingowymi, 
gdzie często są organizowane zawody wędkarskie 
o randze wojewódzkiej.

W dalszej części spotkania mieliśmy okazję pogłę-
bić swoją wiedzę podczas prelekcji na temat „Ga-
tunki ryb, na które należy zwrócić szczegól-
ną uwagę”. Od kilku lat potoki Podkarpacia sukce-
sywnie zarybiane są rybami łososiowatymi. Głównie 
jest to pstrąg potokowy, troć wędrowna i ło-
soś. Pomimo iż są to różne gatunki, ich ubarwienie 
i kształt jest bardzo podobny i nawet wprawny węd-
karz często ma problemy z ich odróżnieniem. Dlate-
go wyruszając na wyprawy pstrągowe, należy się zło-
wionym rybom bacznie przyjrzeć, gdyż 30 cm pstrąg, 
którego przepisy zezwalają już zabrać, może okazać 
się niewymiarowym łososiem lub trocią rozpoczyna-
jącą wędrówkę w kierunku morza. Studiowanie atla-
sów niewiele pomaga, gdyż ryby te często dostoso-
wują swoje ubarwienie do warunków, w których ak-
tualnie przebywają. Dlatego niekiedy można usłyszeć 
stwierdzenie, że „troć wędrowna to taki pstrąg, który 
lubi okresowo przebywać w morzu”, lub odwrotnie; 
„pstrąg to taka troć, której nie chciało się wyruszyć 
na wędrówkę”. Jedyną wyraźną różnicą w budowie 
tych ryb jest krępa budowa nasady ogona u pstrąga 
i troci, podczas gdy u łososia jest zdecydowanie bar-
dziej smukła. Znacznie trudniej jest odróżnić pstrąga 
potokowego od małej troci. Pstrąg właściwie nie róż-
ni się kształtem od młodych troci z okresu ich życia 
w rzece a to dlatego, że stanowi jej formę osiadłą. Troć 
jest rybą dwuśrodowiskową tzn. rodzi się i częściowo 
odchowuje w rzekach, następnie spływa do morza, 
by powrócić do słodkich wód po osiągnięciu dojrzało-
ści płciowej. Dlatego z dużym prawdopodobieństwem 
można stwierdzić, że łowione pstrągi w rzekach nizin-
nych to właśnie wędrujące trocie.

Przykład obu form tego samego gatunku uwi-
dacznia nam pochodzenie ogromnej bioróżnorod-
ności organizmów żywych i pokazuje jak bardzo 
zwierzęta przystosowują się do otaczającego je śro-
dowiska. Ekspansja człowieka często zmienia to śro-
dowisko z ujemnym skutkiem, dlatego też musi ist-
nieć działalność, która choć w niewielkim stopniu bę-
dzie to niwelować lub nie będzie pozwalała na dal-
szą degradację.

Przykładem nieodpowiedzialnej ingerencji czło-
wieka w środowisko mogą być kolejne gatunki ryb 
przedstawione przez kol. Adama Kowalika dyrektora 
biura Okręgu, dokonującego powyższą prezentację. 
Jako pierwszy wymieniony został jesiotr ostrono-

sy bardzo powszechny w naszym kraju do początków 
XX wieku. Był największym przedstawicielem polskiej 
ichtiofauny – miewał do 4 m długości i 300 kg wagi. 
Większość roku spędzał w Morzu Bałtyckim. Dojrzałość 
płciową ryba ta osiągała w wieku około 25 lat. Goto-
wa do rozrodu samica ważyła 30 kg, samiec natomiast 
około połowę mniej. W kwietniu i maju ryby udawały 
się do rzek na tarło, trwające do lipca. Wkrótce po wy-
lęgu młode spływały z powrotem do morza.

Jesiotr to gatunek pierwotny, istniejący na ziemi 
od milionów lat. Ze względu na wysokiej jakości ikrę 
stał się jednak towarem bardzo pożądanym w rybo-
łówstwie. Na początku dwudziestego wieku w Polsce 
odławiano nawet 200 ton jesiotra rocznie. Przed dru-
gą wojną światową były to już tylko pojedyncze sztu-
ki. Od kilku lat prowadzone są prace nad powrotem 
tej ryby do naszych wód. Ze względu jednak na długi 
okres dojrzewania płciowego oraz na trudne pozyska-
nie odpowiedniego materiału genetycznego, proces 
powrotu tej pięknej ryby do naszych wód będzie roz-
łożony na kilkadziesiąt lat. Dużą przeszkodą są też źle 
zaprojektowane zapory rzeczne nie dające możliwości 
na przemieszczanie się ryb z biegiem rzeki.

Kolejnym przykładem nieprzemyślanych 
działań człowieka jest wprowadzanie nowych 
gatunków do polskiej ichtiofauny. Stosunkowo 
największym zagrożeniem dla prawidłowego rozwoju 
rodzimych gatunków ryb stał się karaś srebrzysty. 

Jego zdolność odbywania tarła z innymi gatunkami 
karpiowatych i to kilkakrotnie w ciągu sezonu, powo-
duje szybki wzrost liczebności kosztem innych szla-
chetnych gatunków. Z tarła klonalnego poprzez gy-
nogenezę powstają głównie samiczki, które z czasem 
dokonują zmiany płci. Pierwszą ofiarą takiego dzia-
łania stał się nasz rodzimy karaś złocisty, który z wie-
lu naszych łowisk został całkowicie wyparty przez „ja-
pończyka”. Dla przypomnienia należy dodać że karaś 
złocisty w odróżnieniu od odmian azjatyckich jest bar-
dziej wygrzbiecony z wypukłą płetwą grzbietową i po-
trafi osiągnąć rozmiar do 50 cm i 2–3 kg wagi. Na-
tomiast karaś srebrzysty jest bardziej krępy z wklę-
słą płetwą grzbietową i nie przekraczający długości 
35cm i 1,5 kg wagi.

Innym niepożądanym gościem w naszych wodach 
stał się sumik amerykański. Podobnie jak karaś sre-
brzysty nie przekracza w naszych wodach rozmiaru 35 
cm natomiast swoją żarłocznością i intensywnością 
rozrodu stał się znaczącym konkurentem pokarmo-
wym naszych rodzimych gatunków ryb.

Sztuczne rozprzestrzenianie się ma bezpośredni 
związek z działalnością człowieka i polega na celo-
wym lub przypadkowym wsiedlaniu gatunków na te-
reny, gdzie wcześniej nie występowały. W naszym śro-
dowisku naturalnym mamy wiele takich przykładów. 
Do wyżej wymienionych należy dodać kolejne, któ-
re powoli stają się plagą w naszych wodach, to tra-
wianka zwana też babką i czebaczek. Próbą ogra-
niczenia występowania tych i innych niepożądanych 
gatunków jest jeden z punktów Rozporządzenia Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb, 
mówiący o tym, iż nie wolno wypuszczać po złowieniu 
opisywanych powyżej gatunków.

Po tej teoretycznej dawce wiedzy nastąpiła dys-
kusja, w której uczestnicy stwierdzili jednoznacznie, 
że dzisiejsze wędkarstwo to już nie tylko amatorski 
czy sportowy połów ryb. Nowoczesny wędkarz po-
winien być przede wszystkim wyczulony na ochro-
nę i czystość środowiska, dlatego powinno się pro-
mować działalność rozpowszechniającą wiedzę eko-
logiczną. Niestety jak stwierdził Komendant Woje-
wódzkiej Straży Rybackiej z dokonanych w tym roku 
ponad 7000 kontroli wędkarzy, ponad 10 proc. łowiło 
niezgodnie z przepisami z czego połowa została uka-
rana mandatami. Z tej statystyki wynika, że około 5 
proc. posiadających karty wędkarskie to potencjalni 
kłusownicy, świadomie lub nieświadomie niszczący 
pracę wielu ludzi i doprowadzający do degradacji śro-
dowiska wodnego.

W godzinach popołudniowych na wspomnianym 
wcześniej zbiorniku w Trzcianie odbyły się towarzyskie 
zawody wędkarskie, w których brało udział kilkanaście 
trzyosobowych drużyn reprezentujących swoje koła, 
oraz zawodnicy indywidualni dla których wydzielono 
oddzielny sektor. Uprzedzeni wcześniej o dużej popu-
lacji karasia w tym zbiorniku, większość uzbroiła się 
w zestawy i zanęty przeznaczone właśnie do połowu 
niewielkich rybek. Niestety jak się później dowiedzia-
łem od miejscowego wędkarza, „japończyki” od mie-
siąca praktycznie nie pokazywały się na wędkach. Dla-
tego znacznie lepsze rezultaty mieli zawodnicy, któ-
rzy nastawili się na łowienie karpi. U zwycięzcy zawo-
dów wskazówka wagi złowionych karpi przekroczyła 
7 kg, podczas gdy u zawodników oczekujących na bra-
nie karasia, waga złowionych rybek nie przekroczy-
ła 1,5 kg. Tym sposobem najskuteczniejszą drużyną, 
okazali się koledzy z koła rzeszowskiego przed sędzi-
szowskim.

Wypytując zwycięzcę o klucz do sukcesu dowie-
działem się, że tego dnia karpie brały bardzo ostroż-
nie i należało stosować bardzo lekkie zestawy. Nato-
miast najważniejszym czynnikiem były odpowiednie 
dodatki zapachowe do zanęty. Niby nic nowego a jed-
nak trzeba było umieć odpowiednio dostosować ze-
staw do miejsca i czasu. Właśnie takie drobiazgi często 
decydują o sukcesie w zawodach. Najmniejszą złowio-
ną rybką był karaś srebrzysty o długości 9 cm. Łowcy 
tych najmniejszych również zostali nagrodzeni nagro-
dami rzeczowymi w postaci zanęt.

Pierwsza część tych wspaniale zorganizowanych 
obchodów święta wędkarskiego zakończyła się wrę-
czeniem pucharów i nagród dla najskuteczniejszych 
zawodników. Oficjalne wyniki zawodów pierwszego 
i drugiego dnia znajdują się w protokołach.

Wiesław Furmański „Wifer”

SSRyb. Powiatu w II kwartale 2009
W drugim kwartale SSRyb. Powiatu dokonała 22 

kontrole, skontrolowano z dokumentów 11 osób. 
Ujawniono 8 naruszeń przepisów w tym 2 sprawy 
skierowano do Sądów Koleżeńskich. Przejechano 397 
kilometrów, aktywnych było 13 strażników.

Chciałbym zachęcić do korzystania z geoporta-
lu: http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/#. Dzię-
ki możliwości ustalenia długości i szerokości geogra-
ficznych można dokładnie wskazać np. miejsca, gdzie 
nad wodą są śmieci, lub gdzie jest zwiększona aktyw-
ności kłusownicza. Dla przykładu podam współrzęd-
ne miejsca znanego niemal każdemu wędkarzowi: 
N 50 15’53.45’’ E 22 23’27.11’’ – to pytanie konkurso-
we: gdzie to jest? Odpowiedzi proszę wysyłać na ad-
res pzwlezajsk18@interia.pl lub w sklepach wędkar-
skich kol. Zdzisława lub Pawła Gdulów.

Oczekuję również zgłoszeń wspomnianych wyżej 
miejsc w takiej formie. Wielu z wędkarzy ma komór-
ki lub aparaty cyfrowe – po powrocie do domu moż-
na sprawdzić w komputerze i przesłać zdjęcie (lub 
same współrzędne z opisem, np. „...śmieci ok. 100 kg- 
plastik, szkło, papier, gruz...”) na podany wyżej adres 
z określeniem współrzędnych.

Wodom Cześć!
Stanisław „Esox” Mączka

stanislaw.maczka@interia.pl
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Święty JerzyŚwięty Jerzy
Niewielki obraz olejny na płótnie, wyeksponowany 

w ciągu wystawowym głównej klatki schodowej Muzeum, 
ukazuje św. Jerzego.

Święty siedzi na koniu i włócznią trzymaną w dłoni zabija smo-
ka. Na głowie ujętej nimbem i promienistą glorią ma hełm z pióro-
puszem koloru czerwono-zielonego i ciemnoniebieskiego. Jego ra-
miona okrywa czerwony płaszcz rozwiany podmuchem gwałtow-
nego wiatru. Pod płaszczem i ciemną zbroją widać krótką tunikę. 
Młodzieńcza, pociągła twarz okolona brodą pozbawiona jest oznak 
agresji i zmęczenia. Jasne, wysokie czoło, proste brwi, długi i zgrabny 
nos oraz czerwone, lekko przymknięte 
usta oddane zostały rozbielonymi od-
cieniami czerwieni i ugrów. Spojrzenie 
wyrazistych ciemnych źrenic, otoczo-
nych wydatnymi powiekami, podąża 
w kierunku prawego ramienia, dyna-
micznie odsadzonego do tyłu oraz ręki 
uniesionej ku górze, trzymającej dzi-
dę, którą rycerz usiłuje zadać śmier-
telny cios. Koń z siodłem na grzbiecie 
ukazany w galopie, wsparty na tylnych 
nogach, zwraca niewielki łeb z długą 
grzywą w stronę akcji. Jego oczy sze-
roko otwarte oraz pysk z nozdrzami 
emanują agresją i grozą.

Najbardziej charakterystycznym ele-
mentem przedstawienia jest smok le-
żący na ziemi z podkulonymi noga-
mi, wymachujący ogonem przypomi-
nającym węża albo zawiniętą strza-
łę. Wzniesiony ku górze łeb potwo-
ra z otwartą paszczą i wyłupiastymi 
oczami przebija ostrze włóczni. Prawa 
przednia łapa z nasrożonymi szpona-
mi oraz skrzydła opadające ku ziemi zdradzają stan konwulsji po-
przedzającej agonię.

Św. Jerzy jest jedną z największych postaci wczesnego chrześci-
jaństwa. Najstarszy jego życiorys, pochodzący z 954 roku, podaje, 
że był synem Persa – Geroncjusza i Polocronii z Kapadocji. Jako mło-
dzieniec zaciągnął się do legionów rzymskich, w których, za cza-
sów Dioklecjana, doszedł do godności trybuna. Gdy wzmogły się 
prześladowania chrześcijan i zażądano, by – zgodnie ze stosowny-
mi dekretami – złożył ofiarę bóstwom pogańskim, stanowczo od-
mówił. Ku przestrodze innych zastosowano wobec Jerzego szcze-
gólnie okrutne męczarnie.

Wprawdzie skutki najazdu Turków na Azję Mniejszą zadecydo-
wały o losie wielu dokumentów historycznych dotyczących życia 
św. Jerzego, czyniąc zeń postać owianą licznymi legendami, jednak 
wkrótce po jego śmierci w Diospolis, późniejsze Georgiopolis, nada-
no mu tytuł „Wielkiego Męczennika”, a jego kult sięgający na Wscho-
dzie IV w., koncentrujący się wokół ruin domu rodzinnego oraz przy 
grobie w Lydzie na terenach Palestyny, zajmował pierwsze miejsce 
po Najświętszej Pannie Maryi i św. Michale. Od IV w. świątynia pod 
wezwaniem św. Jerzego istniała w Jerozolimie, a od VI w. w Jerycho. 
W samym tylko Egipcie i na Cyprze św. Jerzemu poświęcono sześć-
dziesiąt kościołów, a na Kaukazie cała prowincja znana jako Geor-
gia, czyli Gruzja, pochodzi od jego imienia. W Etiopii kult św. Jerze-
go jest żywy do dziś.

Sława św. Jerzego na Zachód dotarła ok. VI wieku. Świadectwem 
jest bazylika w Rawennie oraz kościół p.w. św. Jerzego i Sebastia-
na w Rzymie, ufundowany przez Belizariusza. Św. Jerzy stał się pa-
tronem Ferrary, do której w latach 1110–1135 relikwie sprowadzili 
krzyżowcy, Monzy na terenie północnych Włoch, gdzie znajdowa-

ło się sanktuarium, a także Liddy, będącej miejscem stacjonowania 
uczestników krucjaty z 1191 r.

Św. Jerzy stał się patronem głównym rycerstwa. Jego szczególnym 
czcicielem był angielski król Ryszard I Lwie Serce (zm. 1199), główno-
dowodzący III wyprawą krzyżową. Król Edward III w 1348 r. ustano-
wił Zakon Św. Jerzego. Do dzisiaj na sztandarach Anglii obowiązuje 
czerwony krzyż na białym polu. Od 1 poł. XIV w. honorowym orde-
rem angielskim jest medal z wizerunkiem Świętego. Podobne od-
znaczenia, w Bizancjum znane już w XII w., nadawane były w Niem-
czech, Austrii, Rzymie, Rosji. W Wielkim Księstwie Moskiewskim św. 
Jerzy występuje w herbie państwowym i na monetach.

Na przełomie XI i XII w. kult św. Jerzego rozwijał się także w Pol-
sce. Powstało pięćdziesiąt cztery miejscowości o nazwach zapoży-
czonych od jego imienia oraz dwadzieścia siedem przysłów zwią-
zanych z osobą tego Świętego. Jego wizerunek znajduje się w her-
bie Dzierżoniowa, Brzegu Dolnego, Miasteczka Śląskiego, Milicza, 
Ostrudy, Trzciela i Wąwolnicy. Św. Jerzy jest głównym patronem die-
cezji białostockiej.

Św. Jerzego najczęściej przedstawiano w zbroi odpowiadającej 
danej epoce, ze sztandarem i krzyżem. Takim widzimy go w malar-
stwie i rzeźbie na Zachodzie, a także na bardzo licznych wizerunkach 

wschodnich, między innymi w ilumino-
wanych manuskryptach staroruskich 
i starobułgarskich. Nieco później po-
jawił się atrybut włóczni, którą Święty 
jako rycerz dosiadający konia, uśmier-
ca smoka. Przykładem może być obraz 
Paolo Uccello (zm. 1475) znajdujący się 
w Musée Jacquemart-André w Paryżu, 
a także XVI-wieczny modlitewnik Ol-
brachta Gasztołda z iluminacjami Sta-
nisława Samostrzelnika.

Scena walki ze smokiem, stanowią-
ca główny wątek treści interesującego 
nas obrazu, czerpią inspirację ze śre-
dniowiecznej legendy. Opowiada ona, 
że Jerzy jako trybun przybył pewne-
go razu do prowincji Libii, do mia-
sta zwanego Silena, w pobliżu które-
go było jezioro stanowiące siedzibę 
okropnego smoka. Potwór podchodził 
pod mury miasta i zarażał mieszkań-
ców swoim oddechem. Dla uspokoje-
nia codziennie otrzymywał od miesz-
czan na pożarcie dwie owce, w koń-

cu jednak z powodu braku zwierząt, przyprowadzano mu jedną 
owcę i człowieka. Gdy przyszła kolej na córkę króla, ta, ku wielkie-
mu smutkowi ojca, wyszła na spotkanie z potworem. Ujrzał ją Je-
rzy. Poznawszy całą historię oświadczył, że w imię Chrystusa obroni 
dziewczynę. Wsiadł na konia i przeżegnawszy się, odważnie uderzył 
na zbliżającego się doń smoka, a zawinąwszy silnie włócznią i po-
lecając się Bogu zranił go ciężko, obalił na ziemię i rzekł do panny: 
„Zarzuć bez obawy twój pasek na szyję smoka, dziewczyno. A gdy 
to uczyniła, smok poszedł za nią jak najłagodniejszy pies”. Tak Świę-
ty zaprowadził smoka do miasta, a widząc lęk mieszkańców powie-
dział: „Nie bójcie się, bo Pan na to przysłał mnie do was, abym was 
uwolnił od plagi smoka. Uwierzcie tylko w Chrystusa i niechaj każdy 
się ochrzci, a ja tego smoka zabiję. Wówczas król ochrzcił się wraz 
z całym ludem, a św. Jerzy wydobył miecz z pochwy i zabił smoka” 
(Złota Legenda).

Pierwotna hagiografia nie znała tej relacji. Motyw, zapożyczony 
prawdopodobnie z greckiego mitu o Perseuszu, pojawił się na pocz. 
XII w., a popularność nadało mu dopiero uwzględnienie go przez Ja-
kuba de Voragine w Złotej legendzie.

Obraz nasz formatem i typem przedstawienia nawiązuje do wi-
zerunków zdobiących kapliczki przydrożne, feretrony czy też cho-
rągwie procesyjne. Na genezę jego koncepcji należy spojrzeć przez 
pryzmat kultu Świętego, który patronował także młodzieżowym sto-
warzyszeniom religijnym i skautowskim, rolnikom, rusznikarzom, 
płatnerzom i siodlarzom, a także dotkniętym skutkami epidemiach 
i ukąszonym przez jadowite węże.
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