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Najważniejsze wydarzenia
w kadencji 2002–2006

16 grudnia 2003 r. Rada Ministrów 
podjęła decyzję o powołaniu w Leżajsku 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-
-PARK Mielec. Stosowne rozporządzenie 
Rady Ministrów opublikowane zostało 
w Dzienniku Ustaw nr 227 pod pozycją 
2246. Wiadomość o tym fakcie przeka-
zał Wiesław Pajda, dyrektor Wydziału 
Rozwoju Regionalnego Podkarpackiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. 

8 listopada 2004 r. Otwarty został 
pierwszy zakład produkcyjny w leżaj-
skiej specjalnej strefie ekonomicznej 
– „MP Stal”. Do tej pory działają w niej 
cztery zakłady, które dały zatrudnienie 
ponad 200 pracownikom.

8 listopada 2004 r. nastąpiło uroczy-
ste otwarcie tzw. małej obwodnicy Le-
żajska czyli drogi prowadzącej od Nowej 
Sarzyny do dzielnicy przemysłowej. Był 
to pierwszy zwiastun działań samorządu 
zmierzających do wyprowadzenia z mia-
sta ciężkiego transportu kołowego. Ko-
lejnym etapem jest finalizowanie przy-
gotowań do rozpoczęcia budowy obwod-
nicy Leżajska.

W ostatnim dniu sierpnia 2004 r. 
przekazana została do użytku kryta pły-
walnia „Oceanik”. Korzystają z niej nie 
tylko uczniowie wszystkich szkół w Le-
żajsku i mieszkańcy naszego miasta, ale 
też mieszkańcy okolicznych miejscowo-
ści. W pływalni „Oceanik” jest też sau-
na, solarium, siłownia, gabinet masażu, 
działają sekcje aquaaerobiku i szkółki 
pływackiej. Atrakcji jest wiele.

W 2003 roku z inicjatywy burmi-
strza Tadeusza Trębacza i porozumienia 
z właścicielami zabytkowych kamienic 
w okolicy Rynku rozpoczęła się odnowa 
ich elewacji. W rezultacie tych wspól-
nych działań zabytkowa część Leżajska 
nabrała blasku i pozytywnie zmieniła 
wizerunek miasta. A miejski ogrodnik, 
czyli firma „Karol” zadbał o to, by mia-
sto było czyste, pachnące i kolorowe.

27 lipca 2006 r. przecięty został osta-
tecznie „węzeł gordyjski” na skrzyżo-
waniu ulic Mickiewicza i Słowackiego 
– oddano uroczyście drugie rondo w Le-
żajsku. W ten sposób zmieniony został 
całkowicie układ komunikacyjny w tej 
części miasta – nie ma korków, ruch 
pojazdów jest płynny i spokojny. A wy-
strój ronda jest dodatkową ozdobą Le-
żajska.

Dwukrotnie w tej kadencji Leżajsk 
uzyskał certyfikat „Gmina Fair Play”, 
co w największym skrócie sprowadza 
się do tego, że jest to miasto przyjazne 
inwestorom.

Bardzo wiele ulic w Leżajsku zmieniło 
się nie do poznania, zyskały nowe na-
wierzchnie, chodniki, kanalizacje. Zbu-
dowano w mieście kilka parkingów.

Jedno zdjęcie nie jest w stanie oddać 
ogromu tych prac. To ulica Podolszyny, 
jedna z wielu, jakie odnowione zostały 
w ciągu ostatnich czterech lat.

3 sierpnia 2004 r. ukazało się rozpo-
rządzenie Rady Ministrów nr 1767 z 27 
lipca 2004 roku, z którego wynika, że 
część obszaru wsi Jelna w gminie Nowa 
Sarzyna została włączona do Leżajska. 
To dwa osiedla: leśników i służby zdro-
wia. W ten sposób graniczny paradoks 
został częściowo zmniejszony.

Od sierpnia 2004 r. w najbardziej 
newralgicznych punktach miasta dzia-
ła monitoring (pierwszy etap). Obrazy 
z trzech zainstalowanych kamer prze-
kazywane są do monitora oficera dy-
żurnego Policji w Leżajsku. Obserwa-
cją objęte zostały okolice placu targo-
wego w centrum, przejścia podziem-
nego dworca PKP oraz skrzyżowania 
ulic Mickiewicza i Curie-Skłodowskiej. 
Dzięki tej inwestycji znacznie poprawił 
się stan bezpieczeństwa mieszkańców 
w tym rejonie miasta.
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Gala u Prezydenta

W ogólnokrajowym programie ,,Dzień 
Przedsiębiorczości” młodzież Zespo-
łu Szkół Technicznych w Leżajsku wzię-
ła udział już drugi raz. Efekty były mile 
zaskakujące.

Życzliwe firmy i instytucje z terenu Le-
żajska 15 marca br. przyjęły 933 uczniów 
kształcących się w różnych typach szkół. 
Firmy te zaoferowały bardzo ciekawe dla 
młodzieży stanowiska pracy. Zaintere-
sowanie młodzieży udziałem w progra-
mie było bardzo duże, gdyż niezbyt często 
mogą oni odwiedzać zakłady pracy i z bli-
ska zobaczyć, poznać jak wygląda wyma-
rzona praca, a także zdobyć swoje pierw-
sze doświadczenie zawodowe.

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku 
oraz firmy wspierające szkołę w realizacji 
tego programu tj.: Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Leżajsku, Zakłady Prze-
twórstwa Owocowo-Warzywnego ,,Hortino” 
w Leżajsku, Skanska oddział Leżajsk oka-
zały się najaktywniejszymi w wojewódz-
twie podkarpackim. 

9 października br. odbyła się w War-
szawie Gala Przedsiębiorczości będąca 
uroczystym podsumowaniem progra-
mu ,,Dzień Przedsiębiorczości 2006”. 
Wzięli w niej udział: dyrektor ZST w Le-
żajsku Mieczysław Sroka, koordynato-
rzy programu Ewelina Surma, Krystyna 
Zastawny, dyrektor MOSiR Leżajsk Woj-
ciech Surma, dyr. ZPOW ,,Hortino” Le-
żajsk Stanisław Cholewiak, dyrektor le-
żajskiego oddziału Skanska Piotr Kozło-
wicz. Podczas uroczystości, która odby-
ła się w Pałacu Prezydenckim, wręczone 
zostały nagrody najlepszym szkołom, fir-
mom – laureatom tegorocznej edycji ,,Dnia 
Przedsiębiorczości”.

Laureatów swoją obecnością zaszczycił 
Prezydent RP Lech Kaczyński oraz mini-
ster Ewa Junczyk-Ziomecka, która przy-
jęła Honorowy Patronat nad III edycją pro-
gramu. Przybyło również wielu znakomi-
tych gości m.in. Bronisław Wildstein pre-
zes Telewizji Polskiej S.A., Krzysztof Cza-
bański prezes Polskiego Radia S.A., Olaf 
Gail podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Roman 
Ewald przewodniczący Rady Dyrektorów 
Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Inicjatorem tej ogólnopolskiej akcji była 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczo-
ści we współpracy z Kancelarią Prezyden-
ta, Amerykańską Izbą Handlową w Polsce, 
Polską Konfederacją Pracodawców Prywat-
nych i Business Centre Club.

Dziękujemy inicjatorom Dnia Przedsię-
biorczości, firmom lokalnym za stworzenie 
możliwości wspierania młodzieży w świa-
domym kształtowaniu własnej drogi za-
wodowej, edukacyjnej oraz zapraszamy do 
dalszej współpracy przy realizacji kolejnej 
edycji programu. 

E. Surma

Rewitalizacja
zatwierdzona

We wrześniu br. w sali posiedzeń ra-
tusza odbyła się prezentacja zakończo-
nego już programu rewitalizacji miasta 
Leżajska. Pracowało nad nim kilkadzie-
siąt osób przez kilka miesięcy.

Rezultatem jest wytypowanie około stu 
obiektów w czterech strefach miasta, które 
w latach 2007–2013 zostaną zmodernizo-
wane lub wręcz wybudowane od podstaw. 
Realizacja tego programu opiewa na nieba-
gatelną kwotę, bo około 90 milionów zło-
tych. Rzecz jasna nie jest to możliwe, by 
takie koszty mógł pokryć miejski budżet. 
Jest jednak realna szansa uzyskania środ-
ków z funduszu Unii Europejskiej na sfi-
nansowanie tych bardzo ważnych dla mia-
sta przedsięwzięć.

Podczas dyskusji nad ostatecznym 
kształtem programu rewitalizacji, który za-
warty został na prawie dwustu stronach, 
wyłoniło się jeszcze jedno zadanie – budo-
wa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wł. Ja-
giełły, co zostało w nim uwzględnione.

Z programem tym zapoznali się radni 
i w pełni go zaakceptowali.

(bwl)

Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Leżajskiej
reaktywowane

3 października br. z inicjatywy burmi-
strza Leżajska odbyło się w sali posie-
dzeń Urzędu Miejskiego spotkanie, któ-
rego uczestnicy reaktywowali Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Leżajskiej.

Jego celem jest z jednej strony rozbu-
dzanie zainteresowań dziejami miasta 
i regionu, z drugiej – popularyzacja wie-
dzy o historii, kulturze, obyczajach gro-
du i okolic, gromadzenie reliktów przeszło-
ści, eksponatów do muzeum, które ma po-
wstać w remontowanych obiektach Dworu 
Starościńskiego.

Zebranie prowadził Kazimierz Kuźniar.
Powołany został zarząd tymczasowy 

w którego skład weszli: Anna Ordyczyń-
ska, Rafał Ciryt, Maria Horoszko, Kazi-
mierz Kuźniar, Janusz Berestka i Anto-
ni Bereziewicz. Ustalono, że tymczasowe 
lokum Towarzystwa mieścić się będzie 
w Miejskim Domu Kultury.

Wszyscy, którym leży na sercu ożywie-
nie działalności Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Leżajskiej, zaproszeni zostali do po-
szerzenia kręgu jego członków. Kontakt: 
Janusz Berestka – tel. 017- 242 73 33 w. 
139. Zapraszamy.

(am)

Najpiękniejsze
posesje 2006

28 sierpnia br. rozstrzygnięty został 
ogłoszony wiosną przez burmistrza Leżaj-
ska „Konkurs na najpiękniejszą posesję” 
w naszym mieście (zobacz strona 27).

Komisja w składzie: Ewa Jagusiak (ar-
chitekt miejski) – przewodnicząca oraz 
członkowie – Jan Dec (radny, przewod-
niczący Komisji Porządku Publicznego 
i Ochrony Środowiska), Stanisław Brzu-
zan (właściciel firmy „Karol”, zajmującej 
się utrzymaniem zieleni miejskiej) i Beata 
Jodkowska (inspektor ds. ochrony środo-
wiska) dokonała w miesiącach letnich bie-
żącego roku przeglądu posesji mieszkal-
nych indywidualnych położonych na te-
renie miasta Leżajska, zwracając uwagę 
na zagospodarowanie poszczególnych nie-
ruchomości, a w szczególności na: • stan 
techniczny i wygląd budynków, w tym 
elewacji frontowych, • wygląd i stan ogro-
dzeń, • stan zieleni wokół budynków: traw-
niki, rabaty, ogródki, balkony, • ogólny wi-
dok posesji z ulicy.

Na podstawie przeprowadzonego prze-
glądu komisja postanowiła zakwalifiko-
wać do finału konkursu nieruchomości 
wyszczególnione w zestawieniu z dnia 25 
sierpnia br. Po przeglądzie nieruchomości 
nominowanych do finału oraz dokonaniu 
ich oceny komisja postanowiła ostatecz-
nie przyznać trzy równorzędne nagrody 
właścicielom następujących posesji: Lidii 
Raszewskiej-Drożdżak i Marka Drożdża-
ka – ul. Armii Krajowej 39, Anny i Stani-
sława Wilków – ul. Lipy 26 oraz Urszuli 
i Marka Zygmuntów – ul. Podolszyny 19. 
We wrześniu laureaci konkursu odebrali 

z rąk burmistrza Tadeusza Trębacza spe-
cjalne pamiątkowe dyplomy.

Komisja uważa, że na uznanie zasługu-
ją wszyscy właściciele posesji zakwalifiko-
wanych do finału, w tym właściciele nieru-
chomości, które w latach ubiegłych zostały 
nagrodzone i wyróżnione w konkursie oraz 
obecnie także znalazły się w ścisłej czołów-
ce, lecz zgodnie z regulaminem konkur-
su nie mogą otrzymać ponownie nagród. 
Członkowie komisji wspólnie stwierdzili, 
że z każdym rokiem przybywa na terenie 
miasta posesji, które mogą konkurować 
o miano „najpiękniejszej”.

(ej)

Nieruchomości nominowane 
do miana najpiękniejszych 

posesji 2006
Po dokonaniu w miesiącach letnich 

2006 roku przeglądu indywidualnych 
posesji położonych na terenie miasta Le-
żajska komisja do finału konkursu po-
stanowiła zakwalifikować następujące 
nieruchomości: • ul. Lipy nr 8, 12, 14, 
16, 18, 24, 26, 33b, 48 • ul. Podzwierzy-
niec nr 18A, 56, 56A, 62 i 80• ul. Rey-
monta nr 3 i 16 • ul. Zmuliska nr 1d, 
1f • ul. Świętej Jadwigi – Królowej nr 10, 
18 i 20 • ul. Sikorskiego nr 3, 5, 20 • ul. 
Nizinna nr 20 • ul. Jarosławska nr 21 
• ul. Rzeszowska nr 64 • ul. Moniusz-
ki nr 8 • ul. Boczna Moniuszki nr 3, 8 • 
ul. Studzienna nr 13 • ul. Ogrodowa nr 
8, 9a, 11a, 18, 20, 21 • ul. Kwiatowa nr 
7, 9, 13 • ul. Sandomierska nr 4b, 22A, 
29, 73 i 87–103 (szeregówki) • ul. Sło-
wackiego nr 2 • ul. Konopnickiej nr 70, 
88 • ul. Tuwima nr 4, 6, 8; • ul. Kocha-
nowskiego nr 3, 3A, 6, 20 • ul. Szope-
na nr 29, 31, 33, 35 • ul. Paderewskie-
go nr 1, 2, 4 ,11 • ul. Opalińskiego 10, 
12 • ul. Mickiewicza nr 30, 59, 99 • ul. 
Leśników nr 1, 11, 16, 20, 21 • ul. So-
snowa nr 4, 5, 7, 9, 10, 11 • ul. Leśna 
nr 26, 33 • ul. T. Michałka nr 12, 15A • 
ul. Orzeszkowej nr 2C • ul. 11 Listopa-
da nr 2 • ul. Franciszkańska nr 43, 52 
• ul. Armii Krajowej nr 17, 37, 39 • ul. 
Ks. Czesława Brody nr 25 • ul. Słonecz-
na nr 7• ul. Zielona nr 4, 6 • ul. Łąko-
wa nr 6 • ul. Witosa nr 16 • ul. Podol-
szyny nr 10, 19, 50, 56 • ul. Siedlan-
ka nr 21A.
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Serdeczne podziękowania
Panu Burmistrzowi

i Radzie Miejskiej Leżajska
z panem przewodniczącym M. Sroką
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli

w uroczystościach pogrzebowych,
księżom

na czele z ks. proboszczem Ryszardem Królickim
za odprawienie Mszy św. i modlitwę

za ukochanego Tatusia

śp. LEONA SASA
składa

córka Eleonora Sas-Gontarz
z mamusią i całą rodziną

Państwu
Barbarze i Ryszardowi Kuczek

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca i Teścia
składają

Dyrekcja
i grono pedagogiczne

Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku

Festyn u Bernardynów

Głównym celem festynu była integracja 
rodzin. Inspiratorem i organizatorem była 
Akcja Katolicka, działająca przy tutejszym 
klasztorze OO. Bernardynów, której opie-
kunem jest proboszcz i kustosz Sanktu-
arium o. Jarosław Kania.

Na estradzie do późnego wieczora odbyły 
się występy zaproszonych zespołów. Roz-
począł je zespół Tip Top z Lublina, potem 
prezentowały się: Mała Ziemia Leżajska, 
Brzózanie, Ziemia Leżajska, teatr Kostek 
i spółka, Szarlotki z Kamesznicy i Drogo-
wskaz. Wieczorem estradą i emocjami pu-
bliczności zawładnął Szymon Wydra z ze-
społem Carpe Diem. A potem rozpoczęła 
się „Zabawa pod gwiazdami”, grał zespół 
Stellaris z Leżajska.

W przerwach między występami odby-
wały się licytacje przekazanych przez lu-
dzi przedmiotów. Dochód z nich przezna-
czony został na świetlicę dla dzieci i mło-
dzieży.

Przez cały czas gry i zabawy dzieci orga-
nizowali i prowadzili nauczyciele ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 oraz Siostry Kanoniczki 
Ducha Świętego.

W ogrodzie nowicjackim rozegrano mecz 
piłki nożnej „Bernardyni kontra Reszta 
Świata”, który zakończył się zwycięstwem 
drużyny zakonników. Odbyły się też po-
kazy i akcje ratownicze Państwowej Stra-
ży Pożarnej. Policjanci prezentowali sprzęt, 
którym posługują się w akcjach. W pro-

wizorycznej ujeżdżalni klasztornego ogro-
du można było dosiąść konia i przejechać 
się bryczką ulicami Leżajska, którą powo-
ził Marek Osada. Swoje podwoje otwarło 
wesołe miasteczko ze zjeżdżalniami, zam-
kiem do skakania i eurobangy. Zwłaszcza 
dzieci mogły uczestniczyć w przeróżnych 
konkursach i zabawach, w namiocie ry-
sunkowym wykonywano makijaże. Moż-
na było zaspokoić głód spożywając: bigos, 
grochówkę, kiełbaski z rożna, kaszankę, 
pierogi i chłopskie jadło, a także dogodzić 
podniebieniu smakując ciasta domowego 
wypieku i pączki Sióstr Duchaczek. Cze-
sława Zawadzka z Przychojca odkrywała 
tajniki robienia kwiatów z bibuły, a także 
wystawiła do degustacji swoje mikstur-
ki i nalewki.

Przy organizacji tej pierwszej edycji Fe-
stynu Rodzinnego u Bernardynów pomo-
gło 64 sponsorów i darczyńców.

(jakub)

Gmina
Fair Play 2006

Leżajsk znów został laureatem ogól-
nopolskiego konkursu „Gmina Fair Play 
2006” – Certyfikowana Lokalizacja In-
westycji, co oznacza, że jest to miasto 
przyjazne dla inwestorów.

29 września br. podczas finałowej gali 
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 
certyfikat „Gmina Fair Play 2006” Bur-
mistrz Leżajska Tadeusz Trębacz odebrał 
z rąk Elżbiety Wilczyńskiej podsekretarza 
Stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz 
Adama Szejnfelda posła na Sejm RP i Mie-
czysława Bąka prezesa Instytutu Badań 
nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Pry-
watnym.

Była to już piąta edycja tego konkursu, 
do którego zgłosiło się 185 samorządów 
z całej Polski. Ostatecznie Kapituła kon-
kursu wyłoniła 174 gminy – wśród nich 
miasto Leżajsk, które po raz drugi prze-
szło pozytywnie procedurę weryfikacyjną 
i w rezultacie otrzymało tytuł oraz certyfi-
kat Gminy Fair Play.

Kapituła konkursu przyznaje go za ak-
tywność władz samorządowych w przycią-
ganiu inwestorów i stwarzaniu im odpo-
wiedniego klimatu do rozwoju, co sprzy-
ja powstawaniu nowych miejsc pracy, za 
wysoki poziom etyczny i kompetencyjny 
urzędników, dotrzymywanie podjętych zo-
bowiązań, stałe polepszanie infrastruktu-
ry własnej, promowanie proekologicznych 
działań. Laureaci tego konkursu to do-
skonali partnerzy dla biznesu, wiarygod-
ni i zaangażowani w swoją pracę.

Leżajsk należy tym samym do grupy 
gmin, które kreują dobre wzorce współpra-
cy samorządów z przedsiębiorcami godne 
do naśladowania przez wszystkie jednost-
ki administracyjne w Polsce, są otwarte na 
nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyj-
ne, zapewniają inwestorom przyjazny kli-
mat i profesjonalną obsługę.

(bwl)

Dotyczy powstania
sklepu „Lidl”

Po informacji o tym, że w Leżajsku 
na terenie, jakim od kilku lat dyspono-
wała miejscowa Spółdzielnia Mieszka-
niowa, rozpoczęła się budowa wielkie-
go sklepu sieci „Lidl”, do redakcji „Biu-
letynu Miejskiego” zaczęły napływać 
pisma od byłych i obecnych zarząd-
ców oraz decydentów Spółdzielni, ma-
jące na celu wytłumaczenie, dlaczego 
w miejscu, gdzie miały powstać miesz-
kania, stanie „hipermarket”. Z powodu 
braku miejsca w tym numerze, pisma 
te zostaną opublikowane w kolejnym 
wydaniu „Biuletynu Miejskiego”.

(um)

10 września br. na placu przed Do-
mem Pielgrzyma i w okolicy klasztorne-
go ogrodu odbył się I Festyn Rodzinny 
u Bernardynów. Pogoda dopisała, atrak-
cji było mnóstwo, impreza była wspa-
niała.
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Spotkanie kultur
Wielokulturowy Festiwal „Galicja”, 

którego organizatorem jest Fundacja 
Dziedzictwo, trwający przez niemal cały 
wrzesień w kilku miastach Podkarpa-
cia, a także Ukrainy i Rumunii, w pro-
gramie dla Leżajska przygotował atrak-
cje na trzy dni.

2 września br. odbył się przepiękny kon-
cert Romów „Robert Gabor i Jego Tabor” 
(przed MCK), 3 września w tym samym 
miejscu wystąpił zespół „Naladiczka” z Re-
publiki Czeskiej, a na Placu Rajskim przed 
Bazyliką OO. Bernardynów otwarto wysta-
wę fotograficzną „Pielgrzymi” Orit Ishay 
z Izraela. Natomiast 8 września br. w MCK 
Teatr Kukiełkowy „Puck” z Rumunii wy-
stawił „Cinderellę”, a wieczorem odbył się 
występ zespołu folklorystycznego „Cunu-
na Vladesei” również z Rumunii.

Było to wydarzenie na tyle ważne, że za-
szczycił je swoją obecnością ambasador Ru-
munii w Polsce Gabriel Constantin Bar-
tas. Spotkał się on też w ratuszu z burmi-
strzem Leżajska Tadeuszem Trębaczem.

* * *
Miejskie Centrum Kultury tegoroczne 

„Spotkanie trzech kultur” zorganizowało 
w tym samym czasie i wpisało je w pro-
gram Wielokulturowego Festiwalu „Gali-
cja”. 

Rozpoczęło je otwarcie wystawy fotogra-
ficznej „W obliczu trzech kultur” w sali ka-
meralnej MCK 2 września. Równocześnie 
odbyła się promocja tomiku poezji Wasyla 
Gierasymowicza pt. „Salwy duszy”. Potem 
rozpoczął się blok występów taneczno-mu-
zycznych. Wystąpiły trzy zespoły z Luba-
czowa: dziewczęcy zespół rockowy z Luba-
czowa „WOO HOO”, „Black Chasm” oraz 
zespół taneczny „Iskierki”. Następnie le-
żajskiej publiczności zaprezentowały się 
wokalistki z zespołu „Meritum” oraz „Taj-
ski masarz” (także z Leżajska). Wieczorem 
wystąpili: Anna Jagielska z zespołem Je-

rzego Cembrzyńskiego oraz „Dzikie pola” 
z Ukrainy.

3 września br. zaprezentował się zespół 
folklorystyczny „Lubartowianie” z Iwoni-
cza Zdroju oraz zespół „Rzeszów Klezmer 
Band”.

Sponsorami imprezy „Spotkanie trzech 
kultur” byli: Burmistrz Miasta Leżajska, 
Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Miejski 
Zakład Komunalny w Leżajsku, Zakład 
Mięsny „Smak Eko” z Górna, Grupa Ży-
wiec S.A., Browar Leżajsk oraz Fundacja 
Chasydów „Leżajsk-Polska”.

(am)

Ekonomiczne 
spojrzenie

W gminie Kuryłówka we wsi Tarna-
wiec 18 października br. dokonano ofi-
cjalnego oddania do użytku sieci kana-
lizacyjnej. To pierwszy etap budowy ka-
nalizacji w tej gminie.

– W przyszłym roku inwestycja ta obej-
mie wsie Ożanna i Dąbrowica, sukcesyw-
nie kanalizowane będą kolejne sołectwa – 
powiedział podczas uroczystości wójt gmi-
ny Kuryłówka Tadeusz Halesiak.

Dodał, że ten pierwszy odcinek sieci 
mierzy ponad 10,5 km. Szczegółowo wy-
liczył koszty inwestycji oraz źródła jej fi-
nansowania.

Złożył podziękowania wykonawcom oraz 
instytucjom, które partycypowały w kosz-
tach – inwestycja realizowana była w ra-
mach programu ZPORR i dofinansowana 
przez Agencję Nieruchomości Rolnej.

Podziękował też burmistrzowi Leżaj-
ska Tadeuszowi Trębaczowi oraz prezeso-
wi Miejskiego Zakładu Komunalnego Sta-
nisławowi Żołyniakowi za wyrażenie zgo-
dy na przyłączenie gminy Kuryłówka do 
Miejskiej Oczyszczalni w Leżajsku na ko-
rzystnych warunkach, na co gmina ze swe-
go budżetu wydała 200 tys. złotych. Gdy-
by miała partycypować w kosztach no-
wej oczyszczalni, musiałaby zapłacić kil-
ka razy więcej. I opłata za odbiór ścieków 
byłaby wyższa. Teraz na metr sześcien-
ny płaci się 2,40 zł. Podziękował też rad-
nym gminy Kuryłówka, którzy w decydu-
jącym momencie, wykazali się umiejętno-
ścią ekonomicznej oceny sytuacji i podjęli 
rozsądną decyzję skorzystania z propozycji 
Miejskiej Oczyszczalni w Leżajsku.

(bwl)
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• • •  
podsumowanie kadencji

• Jest Pan pierwszym burmistrzem, 
który przed czterema laty w wyborach 
bezpośrednich uzyskał największe za-
ufanie mieszkańców Leżajska. Kaden-
cja dobiega końca. Jak Pan ocenia ten 
czas i co Pan zrealizował ze swego Pro-
gramu Wyborczego „Dobro miasta i jego 
mieszkańców naszym celem”?

• Komitet Wyborczy „Nasze Miasto”, 
który zachęcił mnie do kandydowania 
w wyborach na burmistrza, to grono świa-
tłych ludzi, kochających „swoją małą oj-
czyznę”, jaką jest nasze miasto Leżajsk 
i dla których dobro wspólne jest rzeczą 
bardzo ważną. Ci Leżajszczanie to lokalni 
patrioci, którzy dostrzegają walory mia-
sta i jego problemy. Wspierali mnie nie 
tylko w okresie wyborów, ale też w czasie 
całej kadencji. Nie poczytuję sobie tych 
wszystkich pozytywnych zmian, jakie za-
szły w naszym mieście za wyłącznie wła-
sny sukces. Byłoby to nieuczciwe, gdy-
bym nie przyznał, że jest to również zasłu-
ga zarówno Rady Miejskiej, jak i miesz-
kańców, a także pracowników Urzędu. 
Panu Przewodniczącemu i prezydium 
Rady udało się stworzyć wśród radnych 
atmosferę jedności, klimat ponad podzia-
łami; jesteśmy jednym organizmem, który 
pracował nad wszechstronnym rozwojem 
Leżajska. I za to wszystkim dziękuję. Ce-
nię sobie też współpracę z pracownikami 
Urzędu, którzy są kompetentni i skutecz-
ni w działaniu. Ich operatywność ułatwiła 
mi realizację moich pomysłów.

• A mieszkańcy? Co powie Pan o ich 
operatywności?

• Parokrotnie zaskoczyli mnie swoją po-
stawą. Pokazali, że im także zależy na tym, 
by nasze miasto zachwycało swym wyglą-
dem i żeby żyło się nam w nim lepiej. Dam 
pani taki przykład. Kiedy rozpoczynałem 
tę kadencję jako burmistrz, kamienice 
otaczające Rynek, nie cieszyły oka swym 
wyglądem. Zaprosiłem ich właścicieli, za-
proponowałem, że Urząd załatwi wszelkie 
formalności związane z przystąpieniem do 
odnowy elewacji zabytkowych kamienic, 
także ustawienie rusztowań, im pozosta-
nie sfinansowanie zakupu materiałów i za-
płacenie wykonawcom. Przyznaję, że bar-
dzo mile zaskoczyło mnie zaakceptowanie 
przez nich mojego pomysłu i proszę spoj-
rzeć, jak teraz wyglądają te piękne zabyt-
kowe kamieniczki wokół Rynku! W ich śla-
dy idą też właściciele budynków przy są-
siednich ulicach.

• Powiedział Pan, że pracownicy Urzę-
du są skuteczni w działaniu. Co kon-
kretnie miał Pan na myśli?

• Między innymi to, że dzięki dobrze 
przygotowanym projektom na realizację 
zadań inwestycyjnych w ramach Zintegro-

wanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego oraz projektów oświatowych 
i kulturalnych uzyskaliśmy – jako jedni 
z nielicznych w województwie podkarpac-
kim – pięć milionów sześćdziesiąt cztery 
tysiące złotych dotacji z funduszu Unii Eu-
ropejskiej i budżetu Państwa. Dzięki na-
szemu wsparciu miasto otrzymało sześć 
milionów dziewięćset szesnaście tysięcy 
złotych na rewitalizację dworu starościń-
skiego i części murów klasztornych. Mamy 
w Leżajsku wiele nowych, zakończonych 
już inwestycji miejskich, których realiza-
cja w poważnej mierze sfinansowana zo-
stała ze środków unijnych. Wymienię kilka 
największych: ulice: S. Boronia, Płk.Wię-
cława Śląskiego, Baczyńskiego, Podolszy-
ny, Klonowa, Akacjowa, Wierzbowa; kana-
lizacja przy ulicach: Siedlanka, Słonecz-
na, Zielona, Sanowa, Spółdzielcza, Bur-
mistrzów Zawilskich; sieć wodociągowa 
przy ulicach: 28 Maja, Sikorskiego, Nizin-
na, Błonie, Burmistrzów Zawilskich, Św. 
Jadwigi Królowej, Kpt. Kuczka, Lipy, Po-
dzwierzyniec.

• Drugi punkt Pana programu wy-
borczego sprzed czterech lat dotyczył 
zmniejszenia biurokracji i zapewnienia 
lepszej obsługi mieszkańców.

• Uważam, że został zrealizowany. Zreor-
ganizowana została Administracja Domów 
Mieszkalnych, w której na siedmiu robot-
ników przypadało sześciu urzędników. Jej 
funkcję przejął Miejski Zakład Komunal-
ny. Tam praktycznie jedna osoba w ran-
dze zastępcy dyrektora zarządza przejęty-
mi po ADM budynkami (które aktualnie 
są docieplane), a prócz tego ma pod swoją 
opieką osiedle Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Pod klasztorem”, którego mieszkańcy są 
zadowoleni z tego rozwiązania.

• Jak podsumowałby Pan spełnienie 
obietnic przedwyborczych, zawartych 
w pozostałych punktach swego progra-
mu? Zakładał Pan, że Leżajsk będzie 
miastem czystym, zadbanym, nowocze-
snym, znanym, otwartym i chętnie od-
wiedzanym przez turystów.

• I tak jest. Nie tylko mieszkańcy do-
strzegają zmiany. Podkreślają to także tu-

Rozmowa
z Tadeuszem Trębaczem
Burmistrzem Leżajska

Czas na bilans
• W pierwszym punkcie Pana progra-

mu wyborczego stawiał Pan na rozwój 
gospodarki i walkę z bezrobociem. Jako 
burmistrz nie może Pan budować fabryk 
i tworzyć nowych miejsc pracy.

• Ale mogę tworzyć właściwy klimat. 
I myślę, że został on stworzony. Jako mia-
sto przyjazne inwestorom zostaliśmy dwu-
krotnie uhonorowani tytułem „Gmina Fair 
Play”, którym niewiele gmin w wojewódz-
twie podkarpackim może się poszczycić. 
Niewątpliwie najważniejszym osiągnięciem 
było utworzenie w Leżajsku filii Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park” Mie-
lec. Funkcjonują już w niej cztery zakłady, 
które rozwijają się i dały zatrudnienie po-
nad dwustu ludziom, a piąty jest w fazie 
przygotowań do rozpoczęcia działalności. 
Tworzenie nowych miejsc pracy jest proce-
sem długotrwałym. Tworzymy klimat, żeby 
też kolejne zakłady powstawały w naszym 
mieście. I powstają, niekoniecznie w stre-
fie. Przykładem jest Instal Systems, polsko-
-niemiecka spółka, która zatrudnia około 
dwustu osób.

• Rozwój przemysłu wpływa na rozwój 
miasta, ale trudno temu sprostać, jeśli 
wiodące do niego drogi są dziurawe.

• Zdajemy sobie z tego sprawę. Niestety, 
na ich jakość władze miasta mają niewiel-
ki wpływ. Nie są one naszą własnością. To 
drogi krajowe, wojewódzkie lub powiatowe. 
Czyniliśmy starania, by uległy poprawie. 
W tym roku gruntownie przebudowana zo-
stała, rozpoczynająca się w Rynku naszego 
miasta, droga wojewódzka Leżajsk – Łań-
cut. W przyszłym – planowana jest podob-
na inwestycja, przebudowa drogi Leżajsk 
– Sokołów oraz Leżajsk – Naklik.

ryści i nasi goście. Otrzymuję wiele listów 
i telefonów na ten temat. Przyzna pani, że 
to chyba miłe odczucie, jeśli mieszkaniec 
naszego miasta wizytę swego gościa roz-
poczyna od słów: „chodź, pokażę ci, jak 
wygląda moje miasto”. Proszę zauważyć, 
jak ono dzisiaj się prezentuje. Nowe uli-
ce, nowe drogi wewnętrzne, nowe chod-
niki, kanalizacja, wodociągi, dwa ronda. 
Teraz możemy skupić swoje działania na 
poprawianiu drobnych elementów. Mia-
sto jest czyste i kolorowe od ukwieconych 
klombów. Tego nie da się nie zauważyć. 
Turyści chętnie nas odwiedzają. Miasto 
jest znane nie tylko z racji zabytkowych 
obiektów, ale też i międzynarodowych fe-
stiwali, jak na przykład Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. 
Festiwal leżajski jest już imprezą popu-
larną w kraju, przez co promuje nie tylko 
niezwykłej wartości instrument w bazyli-
ce, ale również nasze miasto. Muszę wspo-
mnieć również o dobrej współpracy z pa-
rafiami leżajskimi. Parafia farna przekaza-
ła nam w użytkowanie sąsiadującą z ratu-
szem wieżę, w której po odrestaurowaniu 
znalazło się miejsce na siedzibę Punktu 
Informacji Turystycznej. Klasztor Ojców 
Bernardynów wspólnie z Urzędem Miej-
skim jest głównym organizatorem presti-
żowego festiwalu muzyki organowej. Dzia-
łania te wpływają korzystnie na wizerunek 
naszego miasta.

• W programie zawarł Pan też troskę 
o podniesienie stanu bezpieczeństwa 
w naszym grodzie.

• Miałem na uwadze rozmieszczenie 
w Leżajsku kamer, które automatycznie 
rejestrują wszystkie zdarzenia w swoim 
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polu widzenia. Kamery te już spełniają 
swoją rolę. Zainstalowane są w najbar-
dziej newralgicznych punktach miasta – 
w okolicy dworców PKS, PKP oraz targo-
wiska. Stanowisko obserwacji umieszczo-
ne jest w Komendzie Policji, która w ra-
zie potrzeby podejmuje natychmiastową 
interwencję. Już kilka osób odczuło na 
własnej skórze skuteczność monitorin-
gu – ostatnio nastolatki, które malowa-
ły sprayem ściany przejścia podziemnego 
pod torami kolejowymi. Następnym kro-
kiem będzie zamontowanie kamer w oko-
licach Rynku.

• Panie burmistrzu, o ile pamiętam, 
składał Pan obietnice dołożenia wszel-
kich starań do przyspieszenia budowy 
obwodnicy miasta. Poprawę organizacji 
ruchu drogowego w mieście uznał Pan 
za jeden z prioryterów.

• Jestem człowiekiem, który podejmu-
je odważne i realne decyzje. Nie przeczę, 
że tę bolączkę mieszkańców miasta mam 
wciąż na uwadze. Przez cały okres kadencji 

czyniliśmy zabiegi o to, by budowa obwod-
nicy mogła się jak najszybciej rozpocząć. 
Nasze usilne starania przyniosły efekty. 
9 sierpnia bieżącego roku został złożo-
ny przez Generalną Dyrekcję Dróg Kra-
jowych i Autostrad wniosek do Minister-
stwa Rozwoju Regionalnego zgłaszający 
do planu inwestycyjnego programu ope-
racyjnego rozwoju Polski Wschodniej ty-
tuł: „Budowa obwodnicy Leżajska w ciągu 
drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl”. 
Mamy dokumentację, mamy tereny, ak-
ceptację mieszkańców, jest realna szansa, 
że w przyszłym roku wejdziemy w pierwszy 
etap realizacji obwodnicy Leżajska. Ta in-
westycja kosztować będzie Generalną Dy-
rekcję Dróg Krajowych i Autostrad około 
40 milionów złotych. Bardzo dobrze ukła-
da się nam współpraca z Generalną Dy-
rekcją Dróg Krajowych i Autostrad, dzię-
ki czemu między innymi ulica Mickiewicza 
ma nową nawierzchnię i chodniki. Wspól-
nie z Generalną Dyrekcją i Podkarpackim 
Wojewódzkim Zarządem Dróg udało nam 

się wybudować drugie rondo w Leżajsku, 
które już funkcjonuje. W ten sposób roz-
wiązany został najbardziej uciążliwy wę-
zeł komunikacyjny w Leżajsku, znajdują-
cy się na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza 
i Słowackiego. W przyszłym roku planu-
jemy przebudowę kolejnego, utrudniają-
cego teraz ruch, skrzyżowania na styku 
ulic Mickiewicza, Skłodowskiej i Kolejowej. 
Przebudowa przewiduje wykonanie dodat-
kowych pasów ruchu z ulicy Mickiewicza 
w Kolejową i Skłodowskiej oraz wykonanie 
nowej sygnalizacji świetlnej, sterowanej 
ruchem pojazdów. Trzy lata temu odda-
liśmy do użytku małą obwodnice w dziel-
nicy przemysłowej. Duża, znacząca część 
ciężkiego transportu kołowego omija mia-
sto, kierując się tą nową ulicą, Stanisła-
wa Boronia w kierunku Starego Miasta 
i Biłgoraja.

• Co jeszcze się wydarzyło, o czym 
warto by powiedzieć, panie burmi-
strzu?

• Mamy opracowaną koncepcję rozwo-
ju miasta. Przystąpiliśmy do realizacji pro-
gramu rewitalizacji miasta, co można by 
sprowadzić do pojęcia kompleksowej od-
nowy miasta. Pracowaliśmy nad tym pro-
jektem prawie cały rok. Wybraliśmy po-
nad sto zadań do realizacji. Najważniej-
sze jest to, że na ten cel pozyskamy fun-
dusze z Unii Europejskiej, znów jako nie-
liczni w regionie.

• A budownictwo socjalne?
Jedną z tez mojego programu wybor-

czego, była budowa mieszkań socjalnych. 
Udało się wygospodarować na razie trzy 
mieszkania, które przekażemy najbar-
dziej potrzebującym jeszcze w tym roku. 
Dobiega końca remont jednego z budyn-
ków przy ulicy Mickiewicza. Liczę na to, że 
miasto zdoła pozyskać jeszcze pod potrze-
by budownictwa socjalnego obiekt daw-
nej szkoły rolniczej. Czynimy starania nad 
pozyskaniem kolejnych mieszkań. Ostat-
nio kupiliśmy nieruchomość pod budo-
wę drogi, ale z budynkiem, w którym po 
remoncie otrzymamy kolejne mieszkanie 
socjalne.

• Jakimi osiągnięciami mógłby się 
Pan pochwalić w dziedzinie rozwoju 
oświaty, sportu i rekreacji?

• W oświacie mamy już dobrą sytuację, 
nie musimy budować ani szkół, ani przed-
szkoli, bo baza lokalowa jest wystarcza-
jąca. Dzieci z roku na rok jest w przed-
szkolach i w szkołach coraz mniej. W tej 
kadencji mogliśmy skupić uwagę na re-
montach podległych nam placówek. A jeśli 
mamy mówić o sporcie, to przede wszyst-
kim musimy powiedzieć o powstaniu w Le-
żajsku krytej pływalni, która funkcjonuje 
już od trzech lat. Zapewniamy naszej mło-
dzieży korzystanie z basenu w ramach za-
jęć wychowania fizycznego; od tego roku 
szkolnego obowiązkiem nauki pływania 
mają zostać objęte także dzieci z najmłod-

ciąg dalszy na stronie 8
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szych klas szkół podstawowych. Na tym 
basenie mogą odbywać się mistrzostwa 
Polski, ponieważ ma on odpowiednie wy-
miary. Kto wie, może w przyszłości także 
i pływacy przyczynią się do jeszcze więk-
szego spopularyzowania naszego miasta. 
Na razie czynią to siatkarze i piłkarze. Za-
leży nam bardzo na rozbudzeniu zaintere-
sowań sportowych wśród młodzieży. Utwo-
rzony został Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji, w którego gestii jest nie tylko pły-
walnia i stadion w sensie infrastruktury, 
ale też organizowanie i rozwijanie działal-
ności sportowej. MOSiR ma także za za-
danie zagospodarować teren zalewu Flo-
ryda, by stał się w przyszłości miejscem 
rekreacji i wypoczynku. Gdyby kasa miej-
ska pękała w szwach, już byłoby to goto-
we. Ale nie od razu Kraków zbudowano. 
Pierwszy krok już uczyniliśmy przedłuża-
jąc ulicę Opalińskiego, którą będzie moż-
na dojechać do Florydy.

• Mówimy o sukcesach, a czego nie 
udało się Panu zrealizować?

• Najbardziej ubolewam nad tym, że 
nie udało mi się przekonać mieszkań-
ców gminy Leżajsk oraz władz powiato-
wych do poszerzenia granic miasta. Poza 
przyłączeniem dwóch osiedli mieszkanio-
wych usytuowanych w okolicy klasztoru, 
to jest osiedli Leśników i Służby Zdrowia, 
nie udało się przyłączyć terenów w Sta-
rym Mieście bezpośrednio graniczących 
ze strefą ekonomiczną. Tereny te mogły 
być włączone do specjalnej strefy ekono-
micznej, która przyciąga nowe inwesty-
cje, daje miejsca pracy, ogranicza bezro-
bocie. Tylko powstawanie nowych insty-
tucji, lokowanie nowych zakładów pracy 
na terenie miasta przyspiesza jego roz-
wój. Niestety, brak terenu znacznie ogra-
nicza te szanse.

• Obecna kadencja jest drugą, w któ-
rej pełnił Pan rolę gospodarza miasta. 
Co zyskało miasto w czasie pierwszych 
Pana rządów w latach 1994–98?

• Muszę sprostować – nie tylko moich, 
także całej Rady i przychylnych naszym 
koncepcjom parlamentarzystów. Uda-
ło nam się wtedy przeprowadzić ogrom-
ną inwestycję w dzielnicy Podklasztor – 
rozpoczęliśmy budowę Szkoły Podstawo-
wej nr 3. Dokonana została przy dużym 
współudziale miasta telefonizacja po-
wiatu. To na ówczesne czasy był ogrom-
ny skok w daleką przyszłość. Niewątpli-
wie pomógł nam bardzo marszałek Sej-
mu Józef Zych, to jego osobista zasługa. 
Jest dziś honorowym obywatelem Leżaj-
ska. Przez cały okres swego aktywnego ży-
cia politycznego wspierał nasze inicjaty-
wy rozwoju miasta; ostatnio uczestniczył 
w uroczystości otwarcia nowego ronda. 
To świadczy o dobrym, sprzyjającym kli-

Dr hab. inż. Jan Burek, profe-
sor Politechniki Rzeszowskiej, 
wicemarszałek Województwa 
Podkarpackiego

Szanowni Państwo, dobiega końca 
moja kadencja radnego w Sejmiku Woje-
wódzkim. Dzięki Waszemu zaufaniu i od-
danym na mnie głosom najpierw zosta-
łem wybrany radnym, a następnie radni 
Sejmiku powierzyli mi funkcję wicemar-
szałka województwa. W Zarządzie Woje-
wództwa byłem odpowiedzialny za rozwój 
nauki, edukacji i kultury w naszym woje-
wództwie. Nadzorowałem również niektó-
re działania w zakresie podziału środków 
finansowych funduszy Unii Europejskiej 
w naszym województwie.

Zawsze podkreślałem, że jestem repre-
zentantem Ziemi Leżajskiej w Sejmiku Wo-
jewództwa. Leżajsk był, jest i będzie moim 
ukochanym miastem. Tu przecież się uro-
dziłem, spędziłem w nim najpiękniejsze 
lata młodości, a obecnie – pomimo że na 
stałe mieszkam w Rzeszowie – co najmniej 
raz w tygodniu jestem w Leżajsku. Dla-
tego czuję się jak mieszkaniec Leżajska 
i wszystko, co się tu dzieje, jest mi bar-
dzo bliskie.

Szanowni Państwo, jestem Wam winien 
złożyć krótkie sprawozdanie z mojej pra-
cy w Samorządzie Województwa na rzecz 
rozwoju naszej Ziemi Leżajskiej. Wspól-
nie z władzami powiatu, miasta a także 
wszystkich gmin udało się w kończącej 
się kadencji zrobić wiele dobrego. Może-
cie to naocznie zobaczyć, jak wiele inwe-
stycji zostało zrealizowanych, bądź jest 
w trakcie realizacji. Pozwólcie, że przypo-
mnę najważniejsze a mianowicie: moderni-
zacja drogi Leżajsk – Łańcut i trzech dróg 
łącznikowych Biedaczów – Grodzisko Gór-
ne, Wilkowyja – Giedlarowa, Maleniska – 
Brzóza Królewska (całość kosztów 34 mln 
zł); rewaloryzacja Dworu Starościńskiego 
(dawne liceum) oraz murów i baszt klasz-
toru w Leżajsku (9,6 mln zł); moderniza-
cja i wyposażenie szpitala w nowoczesne 
urządzenia diagnostyczne – radiologia i to-
mograf komputerowy (3,9 mln zł); rozbu-

macie, jaki udało nam się stworzyć w cią-
gu tych lat.

• Zbliżają się kolejne wybory samo-
rządowe. Co Pan zamierza?

• Podjąłem decyzję, że będę kandydo-
wał. Myślę, że jako burmistrz sprawdzi-
łem się. Wiele osób mnie do tego nama-
wia. A ja fizycznie, psychicznie i wiekowo 
jestem do tego przygotowany. W Leżajsku 
wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia, mam 
skonkretyzowane koncepcje rozwoju mia-
sta. Z tym miastem jestem związany na 
stałe. Tu mam dom, tu mieszkają moi sy-
nowie i wnuki. Chciałbym, aby to miasto 
kwitło pod każdym względem.

• Czego mogą się spodziewać miesz-
kańcy Leżajska, jeśli znów zostałby Pan 
burmistrzem tego miasta?

• Pozwoli pani, że w skrócie, hasłowo 
przedstawię najważniejsze problemy, ja-
kie stoją przed miastem do zrealizowa-
nia w nadchodzącej kadencji. Zasadniczą 
sprawą będzie budowa obwodnicy. Przy-
gotowania do jej realizacji są już bardzo 
zaawansowane. Powinny być prowadzone 
dalsze działania w kierunku ograniczenia 
bezrobocia poprzez włączanie kolejnych 
obszarów miasta do specjalnej strefy eko-
nomicznej i przyciąganie do miasta no-
wych inwestorów tworzących nowe zakła-
dy pracy. Ważną sprawą jest pozyskiwanie 
pieniędzy z funduszy Unii Europejskiej na 
zadania wyszczególnione w lokalnym Pro-
gramie Rewitalizacji miasta, który pozwa-
la uzyskać osiemdziesiąt procent zwrotu 
nakładów na poszczególne zadania. Za-
mierzam uruchomić na terenie miasta in-
stalację do szerokopasmowego internetu, 
do którego za symboliczną opłatą, mogli-
by bez ograniczenia podłączać się zainte-
resowani mieszkańcy i instytucje. Planu-
ję rozbudować i zmodernizować Miejskie 
Centrum Kultury, kontynuować rozwój 
monitoringu miasta oraz ograniczać pa-
tologię wśród młodzieży. Na uwadze mam 
też nadal dalsze upiększanie miasta po-
przez budowę chodników i układanie no-
wych nawierzchni na ulicach, które ich 
jeszcze nie mają.

• Proszę powiedzieć, jakim jest Pan 
człowiekiem.

• Lubię konkrety. Cenię kompetencje, 
szybkość podejmowania decyzji, skutecz-
ność działania. Nie interesują mnie wypo-
wiedzi: chciałem, starałem się. Moja dewi-
za jest prosta: robota musi być zrobiona, 
a potem możemy sobie żartować. Wszyscy 
mieszkańcy, którzy myślą i czują jak ja, są 
moimi sojusznikami i bardzo sobie cenię 
ich rady i uwagi. W zarządzaniu miastem 
bardzo ważne jest wspólne działanie. Tego 
nauczyło mnie życie.

• Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Barbara Woś-Lisiecka

Czas na bilans
ciąg dalszy ze strony 7

• • •  
podsumowanie kadencji
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dowa układu komunikacyjnego w północ-
no-wschodniej części miasta pod działal-
ność SSE EURO-PARK (3 mln zł); zwięk-
szenie atrakcyjności inwestycyjnej i go-
spodarczej wschodniej części miasta (1,3 
mln zł); budowa krytej pływalni w Leżaj-
sku (pomoc w kwocie 1,7 mln zł); rozbu-
dowa Zespołu Szkół Licealnych w Leżaj-
sku (2,1 mln zł); budowa stołówki w Ze-
spole Szkół Technicznych w Leżajsku (po-
moc w kwocie 300 tys. zł); modernizacja 
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowaw-
czego w Leżajsku (pomoc 200 tys. zł); bu-
dowa ronda w Leżajsku (pomoc w kwocie 
200 tys. zł); budowa kanalizacji sanitar-
nej w Nowej Sarzynie (17,9 mln zł); budo-
wa basenu Nowej Sarzynie (pomoc w kwo-
cie 1,5 mln zł); rozbudowa Zespołu Szkół 
w Wierzawicach (2 mln zł); modernizacja 
Domu Kultury w Wierzawicach (0,6 mln 
zł); remont stadionu w Wierzawicach (po-
moc w kwocie 200 tys. zł); przebudowa 
dróg Brzóza Królewska – Biedaczów, Ma-
leniska – Brzóza Królewska (2,3 mln zł); 
budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum 

sam osobiście nadzoruję w województwie 
wszystkie kolegia językowe. Jestem profe-
sorem wyższej uczelni i dobrze wiem, jak 
dzisiaj ważna jest znajomość języków ob-
cych. Obecnie w kolegium studiuje około 
100 osób, głównie z terenu powiatu leżaj-
skiego. W następnym roku grupa około 
30 studentów uzyska pierwsze dyplomy – 
będą oni mogli podjąć pracę jako nauczy-
ciele języka angielskiego w naszym powie-
cie. Znajdą wszyscy pracę, ponieważ już od 
tego roku do programów nauczania dzieci 
we wszystkich typach szkół Ministerstwo 
Edukacji wprowadziło nauczanie języka 
angielskiego.

Szanowni Państwo, w latach 2007–2013 
Samorząd Województwa będzie dyspono-
wał prawie dziesięciokrotnie większymi 
środkami finansowymi niż dotychczas. 
Do realizacji inwestycji wystarczy tyl-
ko 15 procent środków własnych, reszta 
środków w wysokość 85 procent będzie 
pochodzić z funduszy europejskich. Stąd 
też będą również zdecydowanie większe 
możliwości pozyskania tych środków na 

możliwość pozyskania środków finanso-
wych na uruchomienie produkcji biopa-
liw z rzepaku w Zakładach Chemicznych 
w Nowej Sarzynie. Przemysł naszej Ziemi 
Leżajskiej musi powtórnie ożyć i dać pra-
cę naszym dzieciom, inaczej uciekną za 
granicę.

Należy również przygotowywać projek-
ty w zakresie rozbudowy i modernizacji 
obiektów szkolnych i sportowych. Pilnego 
remontu wymaga MCK w Leżajsku. Jest 
to wszystko możliwe do realizacji z udzia-
łem środków z UE.

Szanowni Państwo, bardzo mi zależy na 
tym, abyśmy wykorzystali tę niepowtarzal-
ną szansę, jaką przynoszą nam fundusze 
europejskie na lata 2007–2013. Możemy 
zmienić gruntownie infrastrukturę na-
szej Ziemi Leżajskiej i stać się nowocze-
snym regionem województwa, pod każ-
dym względem. Udowodniliśmy wspólnie 
w latach 2004–2006, że potrafimy korzy-
stać z tych funduszy europejskich. Do tego 
jest potrzebna jest tylko zgoda i wspólne 
działanie wszystkich samorządów, a także 

w Brzózie Królewskiej (podpisana umowa 
na pomoc w kwocie 1 mln zł); przebudo-
wa dróg Grodzisko Dolne – Chałupki Dęb-
niańskie, Dębno – Chałupki Dębniańskie 
(2 mln zł); budowa kotłowni w Szkole Pod-
stawowej w Chodaczowie (87 tys. zł); bu-
dowa Szkoły Podstawowej w Maleniskach 
(100 tys. zł); wymiana pokrycia dachowego 
na kościele w Grodzisku Dolnym (677 tys. 
zł); budowa kanalizacji sanitarnej w Tar-
nawcu i kolektora tłocznego do oczyszczal-
ni w Leżajsku (3,7 mln zł).

Poza tym ze środków finansowych Sa-
morządu Województwa corocznie były do-
finansowane prace remontowe w klaszto-
rze i kościele farnym w Leżajsku oraz ko-
ściele w Grodzisku Dolnym, a także były 
dofinansowane imprezy kulturalne orga-
nizowane w Leżajsku i wszystkich gmi-
nach.

W sumie uzyskaliśmy w całym powiecie 
na inwestycje ponad 67 mln złotych i je-
steśmy na drugim miejscu wśród 22 po-
wiatów w województwie. Wyprzedza nas 
tylko powiat rzeszowski prawie trzykrotnie 
większy pod względem liczby mieszkań-
ców. W przeliczeniu uzyskanych środków 
na jednego mieszkańca jesteśmy jako po-
wiat na pierwszym miejscu w wojewódz-
twie. Myślę, że nie trzeba dodawać do tego 
żadnych komentarzy.

Oprócz tych wymiernych korzyści fi-
nansowych bardzo sobie cenię utworze-
nie w Leżajsku Nauczycielskiego Kolegium 
Języków, państwowej szkoły wyższej, koń-
czącej się – po trzyletnim okresie studiów – 
uzyskaniem tytułu licencjata. Jest to moje 
przysłowiowe „oczko w głowie”, ponieważ 

inwestycje w powiecie leżajskim. Już te-
raz mogę Państwa poinformować, że zo-
stała wprowadzona do planu inwestycyj-
nego województwa na lata 2007–2008 mo-
dernizacja dróg wraz z budową chodników 
Leżajsk – Sokołów (od skrzyżowania pod 
klasztorem) – koszt modernizacji 24 mln 
zł, oraz Leżajsk – Naklik (od nowego ron-
da na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Sło-
wackiego) – koszt modernizacji 21 mln zł 
Do planu wprowadzony został też projekt 
budowy sieci kanalizacyjnej w całym po-
wiecie na kwotę ponad 120 mln zł Wresz-
cie jest również szansa rozpoczęcia budo-
wy obwodnicy Leżajska, ponieważ jej bu-
dowa na kwotę około 40 mln zł jest już 
wpisana do planu inwestycyjnego Progra-
mu Rozwoju Polski Wschodniej. Wprowa-
dziłem również – w porozumieniu z ojcem 
kustoszem klasztoru OO. Bernardynów – 
do planu na lata 2007–2013 Sektorowego 
Programu – Infrastruktura i Środowisko 
projekt „Rewitalizacja klasztoru OO. Ber-
nardynów w Leżajsku” na kwotę 24 mln zł 
Myślę, że te środki finansowe pozwolą na 
wykonanie większości prac konserwator-
skich naszej perły, jaką jest klasztor. Po-
dobny projekt przygotowuję dla kościo-
ła farnego. Są to tylko niektóre projekty, 
które powinny być realizowane w najbliż-
szej przyszłości.

Uważam, że potrzebne jest pilne przygo-
towanie projektów inwestycyjnych w prze-
mysłowej strefie Leżajska. Mam tu na my-
śli inwestycje modernizacyjne w Poltino 
(Zakład nr 1) i Fabryce Maszyn, ale rów-
nież nowe inwestycje w strefie ekonomicz-
nej i parku przemysłowym. Jest również 

przynajmniej jeden radny z powiatu w Sej-
miku Wojewódzkim

Na zakończenie chcę podziękować za 
współpracę byłemu staroście Zbigniewo-
wi Rynasiewiczowi, obecnemu staroście 
Władysławowi Kozikowskiemu, burmi-
strzowi Leżajska Tadeuszowi Trębaczowi, 
burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Sa-
rzyna Janowi Kidzie, wójtowi Gminy Le-
żajsk Mieczysławowi Tołpie, wójtowi Gmi-
ny Grodzisko Dolne Franciszkowi Krajew-
skiemu, wójtowi Gminy Kuryłówka Tade-
uszowi Halesiakowi. Bez Waszego udzia-
łu, Szanowni Panowie, nie byłoby możliwe 
pozyskanie tak dużych środków finanso-
wych. Zawsze byłem do Waszej dyspozy-
cji i dzięki naszym wspólnym działaniom 
uzyskaliśmy takie duże środki finanso-
we. Życzę Wam, abyście dalej tak aktyw-
nie i skutecznie pracowali dla dobra Zie-
mi Leżajskiej.

Dziękuję również wszystkim mieszkań-
com całego powiatu, którzy mi zaufali i wy-
brali do Sejmiku Wojewódzkiego. Myślę, że 
nie przyniosłem Wam wstydu i dobrze re-
prezentowałem interesy Ziemi Leżajskiej. 
Przyznane mi honorowe obywatelstwo Le-
żajska zobowiązuje mnie do jeszcze więk-
szego zaangażowania na rzecz rozwoju na-
szej Ziemi Leżajskiej. Jeżeli będziecie uwa-
żali, że mogę Was dalej reprezentować jako 
radny w Sejmiku Wojewódzkim, będzie to 
dla mnie wielki zaszczyt a przede wszyst-
kim zobowiązanie do zrealizowania tych 
zamiarów, jakie przedstawiłem do planów 
na lata 2007–2013.

Dziękuję i serdecznie pozdrawiam
Jan Burek

Moja kadencja w Sejmiku Wojewódzkim
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Główny układ komunikacyjny naszego miasta oparty jest na drodze kra-
jowej nr 77 Lipnik – Przemyśl, z którą łączą się dwie drogi wojewódzkie nr 
877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary i nr 875 Leżajsk – Sokołów – Kol-
buszowa – Mielec. Z drogą krajową nr 77 krzyżują się też drogi powiato-
we: nr 1241 R – Przychojec – Leżajsk i nr 1256 R – Piskorowice – Leżajsk. 
Obecnie droga nr 77 przebiega przez sam środek naszego miasta.

Układ sieci drogowej jest tak skonstru-
owany, że cały ruch ogniskuje się w naj-
starszej części miasta – w Rynku, w miej-
scu funkcjonowania wielu firm i instytu-
cji, wielu placówek handlowych i zakładów 
usługowych. Sytuacja taka powoduje, że 
często dochodzi do paraliżu komunikacyj-
nego całego miasta. Parametry techniczne 
drogi oraz większości skrzyżowań nie od-
powiadają aktualnie wymaganym standar-
dom. Pogarszająca się z roku na rok sytu-
acja związana z uciążliwościami, wywoła-
nymi gwałtownym przyrostem natężenia 
ruchu drogowego, stworzyła barierę, która 
nie tylko hamuje rozwój przedsiębiorczo-
ści, ale wręcz zniechęca do działania tych, 
którzy taką działalność podjęli wcześniej. 
Taki stan jest jedną z ważniejszych przy-
czyn ograniczających rozwój miasta.

Władze samorządowe miasta od wielu 
lat prowadzą różnorakie działania, któ-
re w konsekwencji mają doprowadzić do 
wybudowania obwodnicy. A że nie jest to 
sprawa prosta, wynika z historii, która 
opowiada o procesie dochodzenia do eta-
pu poprzedzającego jej budowę.

Po wielu interwencjach w ówczesnej Dy-
rekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Rze-
szowie (aktualnie Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszo-
wie) zleciła ona w dniu 6 lutego 1995 roku 
swojej własnej pracowni projektowej (Biu-
ro Planowania Rozwoju Sieci Drogowej – 
Pracownia Studiów Sieci Drogowej „Połu-
dnie”, ul. Włościańska 4, 30-138 Kraków) 
opracowanie „Studium przedprojektowe-
go budowy obejścia drogowego miasta Le-
żajska”. Zadaniem tego opracowania było 
odpowiedzenie na wiele pytań, które za-
wsze stawiane są przed podjęciem decyzji 
o rozpoczęciu prac projektowych, w tym 
między innymi, czy ta inwestycje jest nie-
zbędna z punktu widzenia natężenia ru-
chu, czy jest możliwa do realizacji z punk-
tu widzenia lokalnych uwarunkowań (pla-
ny zagospodarowania przestrzennego, wła-
sności gruntów, możliwości techniczne), 
czy są ekonomiczne przesłanki do budo-
wy drogi.

W pierwszej wersji opracowania, przed-
łożonego w grudniu 1996 roku, rozważa-
no kilka wariantów przebiegu obwodni-
cy (pięć po stronie zachodniej, jeden po 
stronie wschodniej miasta). Podstawową 
trudnością było znalezienie takiego roz-
wiązania, które zadowalałoby zarządcę 
drogi (posiadało odpowiednie parametry 
techniczne), było akceptowane społecz-
nie (w grę wchodziły wyburzenia budyn-
ków mieszkalnych), było akceptowane 
przez władze samorządowe gmin, na te-
renie których miała zostać zlokalizowana 
droga (uwzględniało plany rozwoju miasta 
Leżajsk i gminy Leżajsk). W trakcie opinio-
wania opracowania przez różne instytu-
cje okazało się, że znalezienie kompromi-
sowego rozwiązania wcale nie jest proste. 
Pierwsze ważne uwagi zostały sformuło-
wane na posiedzeniu roboczym w General-
nej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warsza-
wie, które odbyło się w dniu 22 paździer-
nika 1997 roku. Najważniejsze ustalenia 
to: przyjęcie zasady prowadzenia obwod-
nicy po zachodniej stronie miasta, usta-
lenie miejsc połączenia obwodnicy z sie-
cią istniejących i planowanych do realiza-
cji dróg (w tym przedłużenia ul. Skłodow-
skiej), przekroczenie torów kolejowych od 
strony Nowej Sarzyny w postaci wiaduktu, 
ustalenie parametrów technicznych drogi 

takich jak dla drogi IV klasy technicznej 
(w tym ustalenie szerokość jezdni 7 m), zo-
bowiązanie projektantów do dodatkowe-
go przeanalizowania skrzyżowania z dro-
gą wojewódzką we wsi Giedlarowa (skrzy-
żowanie czy wiadukt).

Studium przedprojektowe poprawia-
ne było jeszcze dwukrotnie i dopiero wer-
sja z lutego 2000 roku została przyjęta na 
wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oceny 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych, które od-
było się w Urzędzie Miejskim w Leżajsku 
w dniu 23 października 2000 roku. Naj-
ważniejsze ustalenia dokonane w trakcie 
tego posiedzenia to: przyjęcie ostatecznej 
wersji przebiegu obwodnicy, podział reali-
zacji obwodnicy na trzy etapy. W pierw-
szym – realizacja obwodnicy wg wersji 
Z 10, tj. od przedłużenia drogi miejskiej 
od skrzyżowania ul. Skłodowskiej i ul. Św. 
Jana z Dukli do połączenia się obwodni-
cy z drogą krajową nr 77 przed Wierzawi-
cami. Ustalono również rodzaje skrzyżo-
wań i węzłów. Samorządy miasta i gminy 
Nowa Sarzyna, miasta Leżajska i gmin-
ny Leżajsk zobowiązały się do przygoto-
wania i uchwalenia planów zagospodaro-
wania przestrzennego zarówno dla etapo-
wego, jak i docelowego przebiegu obwod-
nicy. Jednak najważniejszym ustaleniem 
było, żeby dla pierwszego etapu przebie-
gu obwodnicy opracować koncepcję pro-
gramową.

Po wielu perturbacjach związanych 
z ustaleniem zasad współpracy i finanso-
wania opracowania koncepcji programo-
wej dla I etapu obwodnicy w dniu 5 paź-
dziernika 2001 roku zostało podpisane 
porozumienie pomiędzy miastem Leżajsk 
i GDDP Oddział Wschodni, Biuro w Rze-
szowie, w ramach którego Miasto zobo-
wiązało się do koordynowania wszelkich 

spraw związanych z opracowaniem pla-
nów zagospodarowania przestrzennego, 
szczególnie realizowanych przez samorzą-
dy gminy Leżajsk oraz gminy Nowa Sarzy-
na, a także sfinansowania połowy kosztów 
opracowania koncepcji.

W międzyczasie GDDP ogłosiła przetarg 
na opracowanie koncepcji i wyłoniła wyko-

nawcę tych prac. Wybrana została oferta 
firmy: Pracownia Studiów i Projektów Dro-
gowych „Klotoida” z Krakowa. Z wykonaw-
cą prac projektowych, w dniu 22 paździer-
nika 2001 roku podpisana została umo-
wa trójstronna, uwzględniająca dokonane 
wcześniej ustalenia dotyczące między in-
nymi współfinansowania tego opracowa-
nia przez Miasto.

W trakcie prac projektowych pojawi-
ły się trudności związane z uzyskaniem 
konsensusu dotyczącego proponowanych 
rozwiązań. Tym razem sprawa dotyczy-
ła sposobu rozwiązania technicznego wę-
zła na skrzyżowaniu projektowanej ob-
wodnicy i drogi wojewódzkiej za cmen-
tarzem we wsi Giedlarowa. Z dwóch roz-
ważanych możliwości władze samorzą-
dowe miasta i władze samorządowe gmi-
ny Leżajsk przychylały się do węzła typu 
„Karo”, Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad preferowała węzeł typu 
„Półkoniczyna”. Kompromisowo ustalono, 
aby w koncepcji rozważyć oba warianty, 
a rozstrzygnięcie pozostawić fachowcom 
z Warszawy.

W dniu 14 października 2002 roku od-
było się w Rzeszowie wyjazdowe posiedze-
nie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyj-
nych, na którym dokonano prezentacji 
opracowania. W trakcie dyskusji poja-
wiły się nowe problemy dotyczące spraw 
związanych z ochroną środowiska, któ-
re nie były ujęte w koncepcji. Uszczegó-
łowienia wymagały również zaproponowa-
ne rozwiązania techniczne. Biuro zosta-
ło zobowiązane do dokonania uzupełnień 
w opracowaniu. Po dokonaniu uzupełnień 
przez biuro projektowe, 4 lutego 2003 r. 
odbyło się w Rzeszowie wyjazdowe posie-
dzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć In-
westycyjnych przy Generalnym Dyrekto-
rze Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczą-
ce oceny Koncepcji Programowej. Po doko-
naniu wizji w terenie i przeanalizowaniu 
zaproponowanych rozwiązań, posiedze-
nie zakończyło się uchwałą, zatwierdza-
jącą „Koncepcję Programową na budowę 
I etapu drogi obwodowej miasta Leżajsk 
w ciągu drogi krajowej nr 77”. Decyzja ta 
zakończyła etap prac studialnych i kon-
cepcyjnych. Następnym etapem było już 
opracowanie dokumentacji projektowej, 
niezbędnej do ustalenia ilości gruntu, na 
którym zostanie zlokalizowana obwodni-
ca wraz z drogami serwisowymi i uzbroje-
niem terenu. Szerokość tego pasa nie jest 
stała, zależy od usytuowania wysokościo-
wego drogi (droga może przebiegać w wy-

Obwodnica Leżajska

• • •  
krok do przodu

Ten piaszczysty dukt prowadzący „do-
nikąd” zamieni się wnet w pokrytą as-
faltem drogę prowadzącą wprost do ob-
wodnicy Leżajska.

We wrześniu br. o budowie obwod-
nicy Leżajska, zgłoszonej w Minister-
stwie Rozwoju Regionalnego 9 sierp-
nia br. przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad do Programu 
Operacyjnego „Rozwój Polski Wschod-
niej 2007–2013” współfinansowane-
go z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, z ministrem transpor-
tu i budownictwa Jerzym Polaczkiem 
rozmawiali: poseł na Sejm RP Józef 
Zych, przewodniczący Rady Miejskiej 
w Leżajsku Mieczysław Sroka i bur-
mistrz Leżajska Tadeusz Trębacz.
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kopie bądź na nasypie), nabycie praw do 
gruntu, przygotowanie projektu budowla-
nego i projektów wykonawczych, uzyska-
nie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie 
robót budowlanych.

Może to wyglądać tak, że sprawa jest 
bardzo prosta, ale trzeba było wielu zabie-
gów, aby GDDKiA zrobiła następny krok. 
Zostało to zakończone sukcesem i w 2005 
roku GDDKiA Oddzial w Rzeszowie ogło-
siła przetarg na opracowanie niezbędnej 
dokumentacji. Na wykonawcę dokumen-
tacji wybrano tą samą firmę, która opra-
cowywała Koncepcję Programową, tj. fir-
mę „Klotoida” z Krakowa. Prace projekto-
we ruszyły pełną parą, ale jak to w życiu 
bywa, niewiele można zrobić, gdy przepi-
sy zmieniają się kilkakrotnie w ciągu roku. 
Tak było i w tym przypadku. Duże zmia-
ny w prawie ochrony środowiska spowo-
dowały, że projektując budowę takiej dro-
gi, inwestor został zobowiązany do uzy-
skania dodatkowej decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach zgody na realiza-
cję inwestycji. Niestety, aby przygotować 
wszystkie materiały i uzyskać taką decy-
zję, potrzeba przynajmniej pół roku. Spo-
wodowało to wydłużenie terminu zakoń-
czenia wykonania całej dokumentacji do 
końca 2007 roku.

Nie zmienia to faktu, że realizacja bu-
dowy obwodnicy przybliża się z każdym 
rokiem. Jest duża szansa, że budowa tej 
drogi zostanie sfinansowana częściowo ze 
środków Unii Europejskiej. Nie jest to ba-
gatelne, bo szacunkowy koszt jej budo-
wy wynosi ok. 40 mln. zł Możliwe jest 
dofinansowanie tego zadania z Programu 
Operacyjnego – Rozwój Polski Wschod-
niej w latach 2007 – 20013, pod warun-
kiem ujęcia tego zadania przez Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego w Planie In-
westycyjnym. GDDKiA Oddział w Rzeszo-
wie, zgłosiła to zadanie, a władze Miasta 
czynią wiele, żeby zostało ono w nim zapi-
sane. Zgodnie z załączonym w zgłoszeniu 
planowanym harmonogramem robót, wy-
bór wykonawcy prac budowlanych i roz-
poczęcie robót powinno nastąpić w końcu 
2009 roku. A potem to już tylko prace bu-
dowlane i kolejny problem w mieście zo-
stanie rozwiązany.

Ale i miasto musi sprostać dokonanym 
wcześniej ustaleniom i przygotować się do 
realizacji, a potem równolegle budować 
łącznik do obwodnicy, tj. przedłużenie ul. 
Wł. Jagiełły (dawna ul. Św. Jana z Du-
kli). W tym roku został, w drodze prze-
targu nieograniczonego, wyłoniony wyko-
nawca prac projektowych. Powinny one 
zostać zakończone do końca 2007 roku, 
o ile znowu nie pojawią się jakieś uwa-
runkowania prawne, o których dzisiaj nic 
nie wiadomo.

Projekt realizowany przez miasto musi 
być zgodny z zamierzeniami GDDKiA, je-
śli chodzi o parametry geometryczne dro-
gi (miejsce włączenia, wysokość włącze-
nia – niweleta jezdni. Miasto sukcesyw-
nie nabywa grunt niezbędny do budowy 
przedłużenia ul. Wł. Jagiełły. Realizacja tej 
drogi musi nastąpić równocześnie z budo-
wą obwodnicy, w przeciwnym razie droga, 
przez jakiś czas, praktycznie nie byłaby 
wykorzystana. Pozostaje jeszcze problem 
kosztów budowy i środków finansowych. 
Wprawdzie nie ma jeszcze szczegółowych 
rozwiązań, ale według. szacunku dokona-
nego w Urzędzie Miejskim budowa łączni-
ka kosztować będzie ok. 1,5 mln złotych. 
Dla budżetu miasta nie jest to mało, dla-
tego czynione będą starania o pozyskanie 
dofinansowania tego zadania ze środków 
Unii Europejskiej. Projekt taki powinien 
znaleźć wsparcie z UE, gdyż bardzo dobrze 
wpisuje się w działania, które będą dofi-
nansowywane w latach 2007–2013 przez 
Unię Europejską.

Leszek Gdula

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 
nasza troską i dewizą

Bezsporne jest, że młodzi ludzie nie 
zawsze zdają sobie sprawę z tego, co, 
gdzie i kiedy im zagraża. Dzieci z natu-
ry spontaniczne, ulegające presji chwili 
nie są tak zapobiegawcze, jak dorośli. 
Umiejętność przewidywania zagrożeń 
zależy od doświadczenia i przychodzi 
z wiekiem, nie mniej można tę umie-
jętność skutecznie rozwijać przez na-
ukę określonych zachowań i wpajanie 
konkretnych nawyków.

Skuteczne przeciwdziałanie zagroże-
niom czyhającym na dzieci i młodzież wy-
maga dokładnego zidentyfikowania tych 
zagrożeń i zespolenia wysiłków wszystkich 
uczestników procesu wychowawczo – dy-
daktycznego.

Jednym z najistotniejszych czynników 
zwiększających bezpieczeństwo dzieci jest 
kontakt z dorosłymi. Brak takiego kontak-
tu czasami całkowicie uniemożliwia udzie-
lenie pomocy dziecku, które ma jakiś kło-
pot. Kontakt taki jest uzależniony od wie-
lu cech, jak otwartość, zaufanie, odwaga 
mówienia o sobie. Równie ważne jest stwo-
rzenie dzieciom możliwości wyrażania swo-
ich oczekiwań wobec dorosłych (rodziców, 
nauczycieli).

Jedną z form przeciwdziałania zjawi-
skom patologicznym dzieci i młodzieży jest 
organizowana przez Stowarzyszenie Pro-
ducentów i Dziennikarzy Radiowych Ogól-
nopolska kampania „Zachowaj trzeźwy 
umysł”. Patronat nad ta kampanią ob-
jął Minister Edukacji Narodowej i Mini-
ster Sportu.

W zakończonej V edycji tej kampanii 
wzięło udział blisko 900 jednostek samo-
rządu terytorialnego z całej Polski. Miasto 
Leżajsk reprezentowały wszystkie szkoły 
podstawowe i Gimnazjum Miejskie. Wśród 
laureatów znalazło się 4 uczniów ze Szkół 
Podstawowych nr 1 i nr 2.

23 października br. odbyło się w leżaj-
skim ratuszu uroczyste spotkanie bur-
mistrza Tadeusza Trębacza z laureatami 
konkursu; Szkołę Podstawową nr 1 repre-
zentowali: Wioletta Kulec i Kinga Waw-

rzaszek, Szkołę Podstawową nr 2 – Jakub 
Gut i Monika Czwakiel, którzy przybyli 
na nią wraz z dyrektorami tych placówek 
oświatowych i wychowawcami.

Po krótkiej ocenie przebiegu akcji Bur-
mistrz Leżajska T. Trębacz wręczył laure-
atom okolicznościowe dyplomy i gry profi-
laktyczne przekazane przez organizatorów 
kampanii. Dodatkowo ufundował wszyst-
kim laureatom kolorowe albumy pt. „Le-
żajsk”.

Ponadto przekazał za pośrednictwem 
przedstawicieli Szkół trzy nagrody rze-
czowe tj: słuchowiska profilaktyczne dla 
klas IV, Vb i III. Dyrektorzy - Szkoły Pod-
stawowej nr 1 Ryszard Pysz i Szkoły Pod-
stawowej nr 2 Józef Rzeszutko otrzyma-
li od burmistrza pięknie wykonane staro-
druki. Na zakończenie burmistrz pogra-
tulował wszystkim wyróżnionym i życzył 
dalszych osiągnięć w pracy profilaktycz-
no-dydaktycznej. 

Wojciech Wirski
Fot. Janusz Berestka

• • •  
konkursy
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jest i będzie

Piknik na Leśnej
W sobotnie popołudnie, 14 października br., z inicjatywy mieszkań-

ców osiedla służby zdrowia w Leżajsku, które od stycznia 2005 roku – na 
mocy rozporządzenia Rady Ministrów nr 1767 z 27 lipca 2004 r. – prze-
stało należeć do wsi Jelna i znalazło się w granicach miasta, nastąpiło 
uroczyste otwarcie nowej drogi.

Nożyczkami ozdobionymi białą świeżą 
różą wstęgę przecinali mieszkańcy osiedla: 
Anna Czarnecka, Janusz Polański i przed-
stawicielka najmłodszego pokolenia Ka-
rolina Zając. Przecinanie wstęgi „na raty” 
rozpoczął burmistrz Tadeusz Trębacz, 
a zakończył kustosz Sanktuarium MBP 
o. Jarosław Kania, który dokonał też po-
święcenia tej ulicy.

Ulica Leśna wiodąca do osiedla była przez 
wiele lat duktem wysypanym żwirem. – 
Pierwsze domy zaczęły tu powstawać przed 
dwudziestu laty – opowiadali mieszkańcy. 
– Nie mogliśmy się doprosić władz w Nowej 
Sarzynie, by zbudowano nam drogę z praw-
dziwego zdarzenia. Dopiero teraz, gdy prze-
szliśmy pod pieczę Leżajska, spełniło się na-
sze marzenie. Mamy piękną, asfaltową ulicę, 
wzdłuż niej oświetlenie. W przyszłym roku 
ma być położony chodnik.

Widać, że mieszkańcy nie mogli się do-
czekać budowy tej ulicy i że jej powsta-
nie sprawiło im ogromną radość, bo z tej 
okazji nie tylko zorganizowali uroczyste 
jej otwarcie. Na placu bocznej ulicy – So-
snowej – czyli na tak zwanym osiedlowym 
rynku urządzili z tej okazji piknik. Roz-
stawiono stoły, rozpalono grilla i ognisko, 
z poszczególnych domów wyniesiono jadło 
i napitki. Były golonki, bigos, sałatki, kieł-
baski z gilla i kaszanka, i pieczone w po-
piele ziemniaki.

– Skrzyknęliśmy się, złożyli i przygoto-
waliśmy „ucztę” – dodała Anna Czarnec-
ka. – To dla nas ważne wydarzenie, trze-
ba je uczcić. Zrobiliśmy rodzinny osiedlo-
wy piknik. Myślę, że także najmłodsi nasi 
mieszkańcy zapamiętają ten dzień.

(bwl)

Wybudowanie drugiego ronda w Leżaj-
sku zdecydowanie poprawiło warunki jaz-
dy w tej części miasta, gdzie ulica Mickie-
wicza łączy się z ulicą Słowackiego. Do 
niedawna zwłaszcza w godzinach szczytu 
tworzyły się tu spore korki. Teraz zapano-
wał w tym miejscu komunikacyjny ład.

Ale ta główna przelotowa droga przez Le-
żajsk ma jeszcze jeden słaby punkt. Jest 
nią skrzyżowanie ulic: Mickiewicza, Curie-
-Skłodowskiej i Kolejowej. Ruchem steru-
je wprawdzie sygnalizacja świetlna, ale sa-
mochody, skręcające w Kolejową czy Cu-
rie-Skłodowskiej, blokują przejazd pojaz-
dom, które chcą jechać prosto. I często 
tworzą się tu korki.

Wszystko jednak wskazuje na to, że już 
w przyszłym roku i w tej części miasta 
ruch będzie się odbywał płynnie. Po ron-
dzie przyszła kolej na skrzyżowanie. Zo-
stała już opracowana koncepcja nowego 
rozwiązania istniejącego układu komuni-
kacyjnego. Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad zaopiniowała ją pozy-
tywnie i to zadanie inwestycyjne ma być 
zrealizowane w nowym roku.

Przebudowa skrzyżowania przewidu-
je wykonanie dodatkowych pasów ruchu 
z ulicy Mickiewicza, z których bezkolizyj-
nie będzie można skręcać w ulicę Kolejową 
oraz ulicę Curie-Skłodowskiej. Wykonana 
zostanie też nowa sygnalizacja świetlna 
sterowana ruchem pojazdów.

(bwl)

Kolej na skrzyżowanie
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gospodarka

Inwestycje w mieście
– Wszystko, co było zaplanowane na ten rok, zostało zrobione – 

powiedział nam kierownik referatu Rozwoju Gospodarczego Mia-
sta inż. Leszek Gdula.

Jedną z ostatnich inwestycji 
było przedłużenie ulicy Leśnej, 
zbudowanej od nowa i wyłożonej 
nawierzchnią asfaltową. Za sa-
mochodami mieszkańców osiedla 
służby zdrowia nie wzbijają się już 
tabuny kurzu z żużlowego duk-
tu, a amortyzatory nie piszczą na 
wybojach. Dodajmy, że jak niesie 
wieść gminna, coś niecoś dało się 
zaoszczędzić i wkrótce zacznie się 
układanie chodników od szpitala 
w kierunku osiedla.

Trwają prace przy przebudowie 
chodników przy ulicy Mickiewi-
cza w okolicy Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego i Zespołu Szkół 
Technicznych. Zasady współpra-
cy pozostaję niezmienne – Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad daje materiały: kra-
wężniki, obrzeża, kostkę, a Mia-
sto finansuje roboty. Wykonuje je 
Miejski Zakład Remontowo-Bu-
dowlany. Dobiega końca budowa 
chodnika stanowiącego połącze-

nie ulicy Rzeszowskiej z cmenta-
rzem komunalnym, gdzie na sku-
tek przebudowy tej ulicy chod-
nik musi być znacznie podniesio-
ny. Do mety dobiega też remont 
budynku przy Mickiewicza 114, 
gdzie powstaną cztery mieszka-
nia socjalne.

Jeszcze jest jedna inwestycja. 
Rada Miejska po półroczu podję-
ła decyzję o przeznaczeniu środ-
ków na budowę ulicy Opalińskie-
go boczna (to ulica równoległa do 
św. Jana z Dukli). Jest tam kil-
ka domów mieszkalnych i wkrót-
ce powstanie tam nowa droga 
z kostki.

• Budowa krytej pływalni.
• Modernizacja parkingu przy ulicy Leśnej.
• Budowa drogi do dzielnicy przemysłowej.
• Budowa dróg osiedlowych na osiedlu Tomasza Mi-

chałka.
• Budowa łącznika ulic: Sandomierskiej i Curie-

-Skłodowskiej.
• Budowa kanalizacji deszczowej na Placu Targo-

wym.
• Budowa łącznika ulicy Opalińskiego z ulicą Ko-

chanowskiego.
• Remont chodnika przy ulicy Klasztornej.
• Remont chodnika przy ulicy Siedlanka.
• Opracowanie projektu technicznego budowy ulicy 

Sikorskiego – boczna.
• Budowa ulicy Opalińskiego – przedłużenie.
• Budowa ulicy ppłk. Więcława-Śląskiego i ulicy Ba-

czyńskiego.
• Budowa ulicy Kraszewskiego.
• Przebudowa ulicy Podolszyny.
• Budowa części ulicy Studziennej.
• Przebudowa ulicy Braci Śniadeckich.
• Przebudowa parkingu przy ulicy Curie-Skłodow-

skiej – w pobliżu Komendy Policji.
• Budowa ulicy Jana Brzozy.
• Budowa połączenia ulic Wyspiańskiego i Klasztor-

nej.
• Budowa ulicy Kraszewskiego – boczna.
• Remont chodników przy ulicy Sikorskiego.
• Remont chodników i parkingu przy ul. Rynek.
• Budowa ulicy Sandomierskiej – przedłużenie.
• Budowa parkingu przy ulicy Curie-Skłodowskiej.
• Remont chodników przy ulicy Mickiewicza.
• Opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowa-

nia drogi krajowej nr 77 z ulicą Curie-Skłodow-
skiej.

• Przebudowa kolektora burzowego przy ulicy Bur-
mistrzów Zawilskich.

• Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczą-
cej budowy ulicy Moniuszki.

Inwestycje w mieście w latach 2003–2006
• Budowa ulicy Leśnej – przedłużenie.
• Opracowanie dokumentacji technicznej budowy 

łącznika ulicy Tomasza Michałka z ulicą Kocha-
nowskiego.

• Opracowanie koncepcji budowy ulic Słoneczna, 
Zielona, Łąkowa.

• Remont częściowy ulicy Borki.
• Wykonanie miejsc postojowych na Placu Jaszow-

skiego.
• Remont chodnika przy ulicy Opalińskiego.
• Wykonanie nawierzchni na ulicy Podolszyny – 

boczna.
• Budowa ulic: Klonowa, Akacjowa, Wierzbowa.
• Wykonanie remont nawierzchni na ulicy Braci 

Śniadeckich.
• Przebudowa ulicy Reymonta.
• Remont chodnika przy ulicy Przemysłowej.
• Opracowanie dokumentacji projektowej przebudo-

wy ulicy Władysława Jagiełły – przedłużenie.
• Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Siedlan-

ka, Słoneczna, Zielona.
• Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Górnej.
• Budowa sieci wodociągowej przy ulicach: Sikor-

skiego, Burmistrzów Zawilskich, Zmuliska, Bło-
nie, Nizinna, 28 Maja, św. Jadwigi Królowej, Ja-
rosławskiej.

• Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicach: Sano-
wa i Spółdzielcza.

• Budowa sieci wodociągowej przy ulicach: Podzwie-
rzyniec i Lipy.

• Remont budynku przy ulicy Mickiewicza 114.
• Budowa oświetlenia przy drodze krajowej nr 77 

w Leżajsku.
• Budowa oświetlenia przy ulicach: Podolszyny – 

boczna, Zielona i kpt. Kuczka.
• Budowa oświetlenia przy ulicach: Podzwierzyniec 

(część) i Sikorskiego – boczna. 
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informator urzędowy

4 października 2006 roku odbyła się 
XXXVI sesja Rady Miejskiej. W obradach 
uczestniczyło trzynastu radnych na ogól-
ną liczbę piętnastu.

Po otwarciu obrad i przyjęciu protokołu 
z poprzedniej sesji radni wysłuchali sprawoz-
dania Burmistrza z prac w okresie międzyse-
syjnym, po czym przystąpiono do rozpatrywa-
nia spraw będących w porządku sesji.

Najpierw Rada wprowadziła zmianę 
w uchwale z sierpnia 2004 r. dotyczącą okre-
ślenia wysokości zwrotu wydatków ponoszo-
nych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Leżajsku na koszty świadczenia usług 
opiekuńczych. Doprecyzowane zostały progi 
kryteriów, według których ustalana jest kwo-
ta odpłatności za usługi opiekuńcze.

Kolejna uchwała również dotyczyła zmiany 
wcześniej podjętej uchwały w sprawie zobo-
wiązania finansowego ponad budżet 2005 r. 
dotyczącego projektu pn. „Budowa wielokul-
turowych więzi sąsiedzkich Rzeszów/Leżajsk 
– Lwów/Nowojaworowsk w Euroregionie Kar-
paty. Aby nie zawężać możliwości współpracy 
tylko do tego jednego miasta, Rada Miejska 
zmieniła tytuł uchwały oraz określenie „pro-
jekt” na „program”. Obecnie program ten bę-
dzie się nazywał „Budowa wielokulturowych 
więzi sąsiedzkich w Euroregionie Karpaty”.

Na sesji tej Rada przyjęła obszerny doku-
ment opracowany przez Horyzontalny Zespół 
Zadaniowy powołany przez Burmistrza pn. 
„Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta 
Leżajska na lata 2007–2013”, który posłuży 
do ubiegania się o środki zewnętrzne unijne 
i inne na realizację zawartych w nim zmie-
rzeń. Program obejmuje cztery strefy w mie-
ście: zabytkowe śródmieście w otoczeniu ryn-
ku, teren osiedla budownictwa mieszkanio-

wego wielorodzinnego, rejon dworca autobu-
sowego i kolejowego z rampą oraz ulicę Mic-
kiewicza i osiedle Podklasztor wraz z zespo-
łem klasztornym Ojców Bernardynów i szpi-
talem powiatowym.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych 
Skarbnik Miasta w imieniu Burmistrza zapo-
znała Radę z informacją o przebiegu wyko-
nania budżetu miasta Leżajska za I półrocze 
2006 r. oraz informacją o przebiegu wykona-
nia planu finansowego instytucji kultury. Re-
alizacja budżetu za I półrocze nie odbiegała od 
planu założonego w budżecie na 2006 r., do-
chody zrealizowano bez zakłóceń, tylko w nie-
których źródłach wykonanie jest zbyt niskie 
(opłata targowa, opłata adiacencka) ale są 
one mało znaczące dla wielkości wykonania 
budżetu. Zaplanowane na ten rok dochody 
budżetowe na plan 26 794 334 zł wykonano 
w kwocie 13 113 804 zł tj. 48,94 proc., nato-
miast wydatki budżetowe na plan 27 186 642 
zł wykonano 12 731 164 zł tj. 46,83 proc. Wy-
datki bieżące wykonano w 48,78 proc. a wy-
datki majątkowe w 31,56 proc. Niski procent 
wykonania wydatków majątkowych wynika 
stąd, że w sprawozdaniu ujęte jest wykona-
nie finansowe nie rzeczowe. Powstała nad-
wyżka budżetowa, która jeśli wystąpi również 
na koniec roku, pozwoli spłacić część kredy-
tu planowanego na rok 2007. Rada bez uwag 
przyjęła informację z wykonania budżetu za 
I półrocze 2006 r.

Następnie Rada podjęła uchwałę w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 
2006 r., zmiany dotyczyły wprowadzenia do 
budżetu dodatkowych środków po stronie do-
chodów i wydatków, przekazanych przez Mar-
szałka Województwa Podkarpackiego na reali-
zację prac renowacyjnych zabytkowej plebani 

przy parafii Farnej p.w. Św. Trójcy w Leżajsku
(remont dachu) – 20 000 zł i na konserwację
techniczną i elastyczną ścian oraz sztukate
rii w zakrystii Klasztoru OO. Bernardynów
również 20 000 zł

Dalej Rada dokonała zmiany w uchwale do
tyczącej zasad i trybu umarzania wierzytel
ności gminnych jednostek organizacyjnych
z tytułu należności pieniężnych, do których
nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatko
wej oraz udzielania innych ulg w spłacaniu
tych należności. Zmiana polegała na wprowa
dzeniu zapisu umożliwiającego w szczególnie
uzasadnionych przypadkach umarzanie od
setek naliczonych, gdy należność główna zo
stała wpłacona po terminie. Nie dotyczy to po
datków i opłat lokalnych, ale przede wszyst
kim umów cywilno prawnych.

Zgodnie z ustawą Ordynacja Wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików, na wnio
sek Burmistrza, Rada utworzyła odrębny, za
mknięty obwód głosowania nr 9, obejmują
cy Szpital Powiatowy w Leżajsku ul. Leśna
22, do przeprowadzenia wyborów samorzą
dowych.

Spełniając wymóg ustawowy Przewodniczą
cy Rady i Burmistrz przedstawili Radzie in
formację na temat złożonych im oświadczeń
majątkowych za rok 2005. Przewodniczą
cy Rady w stosunku do radnych, Burmistrz
w stosunku do pracowników obowiązanych
do składania oświadczeń (tj. zastępcy bur
mistrza, sekretarza, skarbnika, 14 kierow
ników miejskich jednostek organizacyjnych
oraz 10 pracowników Urzędu, wydających de
cyzje w imieniu burmistrza). Z przedstawio
nych informacji wynika, że wszystkie oświad
czenia zostały złożone w ustawowym termi
nie tj. do 30 kwietnia. Urząd Skarbowy w pa
ru przypadkach dopatrzył się uchybień, co do
których zostały złożone wyjaśnienia i korek
ty. Oświadczenia radnych na koniec kaden
cji również zostały złożone w terminie tj. do
27 sierpnia br., nie były jeszcze analizowane
przez Urząd Skarbowy.

C. Turosz

Sprawozdanie
z XXXVI sesji Rady Miejskiej

w Leżajsku

Samorząd Miasta Leżajska w kadencji 2002–2006. Od lewej: Jan Burek (wicemarszałek Województwa Podkarpackiego), Wojciech Tok
przewodniczący RM), Tadeusz Trębacz (burmistrz Leżajska), Jadwiga Serafin (skarbnik Miasta), Mieczysław Sroka (przewodniczący RM),
łek (radny RM), Tadeusz Sroczyk (radny RM), Andrzej Maruszak (radny RM) i Eugeniusz Mazur (sekretarz Miasta). Na zdjęciu nie ma rad
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Sprawozdanie
z XXXVII sesji Rady Miejskiej

w Leżajsku
26 października 2006 r. odbyła się ostat-

nia sesja Rady Miejskiej w Leżajsku IV ka-
dencji. W obradach uczestniczyło 13 rad-
nych na ogólną liczbę 15.

Po otwarciu obrad i przyjęciu protokołu 
z poprzedniej sesji Rada wysłuchała spra-
wozdania Burmistrza z prac w okresie mię-
dzysesyjnym, po czym przystąpiono do roz-
patrywania spraw będących w porządku se-
sji. Ostatnia sesja zdominowana była spra-
wami dotyczącymi planowania przestrzenne-
go w mieście. 

Na początku Rada zajmowała się rozpatrze-
niem nieuwzględnionych uwag, zgłoszonych 
do projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Nr 42/03 (część C) 
dla terenu obwodnicy drogowej m. Leżajska 
w rejonie ul. Moniuszki. Obecni na sesji wła-
ściciele gruntów, wnoszący uwagi do projek-
u planu, podtrzymali wniosek o przesunię-

cie obwodnicy w kierunku północnym. Po-
nieważ, ze względu na uwarunkowania tere-
nowe oraz przepisy dotyczące projektowania 
dróg, przesunięcie obwodnicy nie jest możliwe 
 Rada po odrzuceniu uwag, uchwaliła miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go dla terenu obwodnicy drogowej m. Leżaj-
ska (część C).

W kolejnym punkcie, zgodnie z ustawą 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, Rada zapoznała się z wynikami analiz 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
miasta oraz ocenami aktualności studium 
i planów miejscowych za okres ostatnich czte-
rech lat. W oparciu o te analizy Rada podję-
ła dwie uchwały: w sprawie oceny aktualno-
ści studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego oraz w sprawie 
oceny aktualności miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego. 

Następna uchwała dotyczyła wprowadzenia 
zmian w budżecie miasta na 2006 r. polega-
jących m.in. na urealnieniu planu dochodów 
w oparciu o faktyczne wykonanie. Zwiększo-
no plan dochodów w części dotyczącej gospo-
darki gruntami oraz dochodów od osób praw-
nych i fizycznych i wprowadzono dodatkowe 
środki pochodzące z Ministerstwa Kultury 
na organizację Festiwalu Muzyki Organowej 
w wysokości 39 000 zł. W zakresie planu po 
stronie wydatków Rada wprowadziła dodat-
kowe środki na realizację zadań z zakresu 
gospodarki mieszkaniowej (60 000 zł), ad-
ministracji publicznej (10 000 zł) oraz kultu-
rę i ochronę dziedzictwa narodowego (55 000 
zł – MCK).

Ostatnia podjęta przez Radę uchwała do-
tyczyła zmiany uchwały Nr XXIX/265/05 
Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 14 grudnia 
2005 r. w sprawie zatwierdzenia przychodów 
i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r. 

W związku z niemożnością realizacji zadania 
pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Odle-
głej wprowadzono nowe zadanie na kwotę 
8000 zł pn. Opracowanie koncepcji uporząd-
kowania gospodarki wodno-ściekowej w rejo-
nie ulic: Żwirki i Wigury, Rynek, Pl. Jaszow-
skiego, Kąty i Jana Brzozy. Ponadto zwięk-
szono środki na zagospodarowanie terenów 
zielonych (wykonanie ogrodzenia placu za-
baw przy ul. Broniewskiego) o kwotę 4000 
zł pozostałą na zadaniu Budowa kanaliza-
cji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. San-
domierskiej.

Po zakończeniu części uchwałodawczej od-
była się część uroczysta związana z zakończe-
niem kadencji obecnej Rady. Honorowym go-
ściem był Jan Burek wicemarszałek Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego oraz kierow-
nicy jednostek organizacyjnych Miasta i kie-
rownicy referatów Urzędu Miejskiego. Prze-
wodniczący Rady Pan Mieczysław Sroka po 
krótkim sprawozdaniu z pracy Rady podzię-
kował wszystkim radnym za dobrą współpra-
cę, za wszystko, co udało się wspólnie zro-
bić. W imieniu swoim i całej Rady podzięko-
wał Burmistrzowi, kierownictwu i pracowni-
kom Urzędu oraz jednostkom organizacyj-
nym. Szczególne słowa podziękowania skiero-
wał do J. Burka za wspieranie Miasta w sta-
raniach o fundusze. Słowa podziękowania do 
radnych za czteroletnią współpracę skierował 
również Burmistrz Miasta Tadeusz Trębacz. 
Ponadto głos zabrał Jan Burek, który podsu-
mował czteroletni okres współpracy Sejmi-
ku Województwa z władzami samorządowy-
mi miasta Leżajska, a następnie radni i za-
proszeni goście.

C. Turosz

(radny RM), Mieczysław Szpila (radny RM), Marek Karakuła (radny RM), Tadeusz Karakuła (wiceprzewodniczący RM), Piotr Urban (wice-
usław Kulpa (radny RM), Izabela Wańczycka (radna RM), Władysław Bryniarski (radny RM), Mieczysław Szarek (radny RM), Leszek So-
h: Jana Deca i Eleonory Sas-Gontarz.  Fot. bwl
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Nr
okręgu Granice okręgu Liczba 

radnych

1

Ulice: 28 Maja, Akacjowa, Baczyńskiego, Blacharska, Błonie, Bocz-
na Moniuszki, Burm. Zawilskich, Cmentarna, Dolna, Furgalskiego, 
Garncarska, Górna, Grunwaldzka, Jarosławska, Św. Jadwigi Królowej, 
Klonowa, Kpt. Kuczka, Krótka, Kwiatowa, Lipy, Mickiewicza 1–34, 
Moniuszki, Nizinna, Ogrodowa, Piekarska, Pl. Jaszowskiego, Pl. Tar-
gowy, Podolszyny, Podzwierzyniec, Reymonta, Rynek, Rzeszowska, 
Sandomierska, Sikorskiego, Spokojna, Sportowa, Studzienna, Szkol-
na, Targowa, Wałowa, Wierzbowa, Ppłk. Więcława „Śląskiego”, Wito-
sa, Zmuliska, Żwirki i Wigury

3

2
Ulice: Kolłątaja, Kopernika 1 i 2, Mickiewicza 35–52, i Mickiewicza 
54–62, Mickiewicza 64–67, Sanowa 1–24, Spółdzielcza, Słowackie-
go, Staszica

3

3 Ulice: Kopernika 3–11, Mickiewicza 53, Mickiewicza 63 i 63A 2
4 Ulice: Braci Śniadeckich, Skłodowskiej 2

5

Ulice: Chrobrego, Iwaszkiewicza, Jagiełły, Kochanowskiego, Konop-
nickiej, Kossaka, Kraszewskiego, Matejki, Mickiewicza od 69 do 119, 
Opalińskiego, Paderewskiego, Plac Dworcowy, Sienkiewicza, Szope-
na, Św. Jana z Dukli, Tuwima, Wyspiańskiego

2

6

Ulice: 11 Listopada, Armii Krajowej, Bernardyńska, Borki, Boronia, 
Broniewskiego, Brzozy, Fabryczna, Franciszkańska, Hutnicza, Kąty, 
Kilińskiego, Klasztorna, Kościuszki, Ks. Brody, Leśna, Leśników, Łą-
kowa, Michałka, Mickiewicza od 120 do końca, Nad Stojadłem, Na-
rodowej Organizacji Wojskowej, Nowińskiego, Odległa, Orzeszkowej, 
Pl. Mariacki, Podleśna, Polna, Ks. Popiełuszki, Prusa, Przemysłowa, 
Pułaskiego, Sanowa od 25 do końca, Siedlanka, Słoneczna, Sosnowa, 
Warszawska, Zielona, Żeromskiego

3

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest budynek Urzędu Miejskiego w Leżajsku, 
ul. Rynek 1, tel. 017 242 73 33.

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
tworzyć będzie 33 radnych. Obszar województwa podzie-
lono na 5 okręgów. Powiat leżajski wraz z powiatami: łań-
cuckim, rzeszowskim i miastem Rzeszów stanowi okręg 
nr 1. Z tego okręgu wybieranych będzie 7 radnych.

Nr okrę-
gu wybor-

czego
Granice okręgu

Liczba 
radnych 
w okręgu

1 m. Rzeszów, powiaty: leżajski, łańcuc-
ki, rzeszowski 7

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

3
m. Tarnobrzeg, powiaty: kolbuszow-
ski, niżański, stalowo-wolski, tarno-
brzeski

6

4 m. Przemyśl, powiaty: jarosławski, lu-
baczowski, przemyski, przeworski 6

5
m. Krosno, powiaty: bieszczadzki, 
brzozowski, jasielski, krośnieński, le-
ski, sanocki

8

Wojewódzka Komisja Wyborcza ma siedzibę w Rze-
szowie przy ul. Grunwaldzkiej 15, II piętro, pok.
nr 228.

Rada Powiatu w Leżajsku składać się będzie z 19 rad-
nych. Powiat podzielony został na 4 okręgi wyborcze, spo-
śród których miasto Leżajsk stanowi okręg Nr 1, z któ-
rego wybranych zostanie 4 radnych.

Nr okręgu
wyborczego Zasięg terytorialny

Liczba 
manda-

tów

1 Miasto Leżajsk 4

2 Gmina Grodzisko Dolne
Gmina Kuryłówka 4

3 Gmina Leżajsk 5

4 Miasto i Gmina Nowa Sa-
rzyna 6

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej znajduje się 
w Leżajsku przy ulicy Kopernika 8 w budynku Staro-
stwa Powiatowego (pokój 110, I piętro).

Okręgi wyborcze w Leżajsku
Radę Miejską w Leżajsku stanowić będzie 15 radnych. Miasto podzielone zostało na 6 okręgów wybor-

czych, wśród których są trzy okręgi 3-mandatowe oraz trzy okręgi 2-mandatowe.
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Informacja o numerach, granicach obwodów głosowania
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006 r.

Nr
obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba

Obwodowej Komisji

1

Ulice: 28 Maja, Blacharska, Boczna Moniuszki, Cmentarna, 
Dolna, Furgalskiego, Garncarska, Górna, Grunwaldzka, Ja-
rosławska, Krótka, Kwiatowa, Mickiewicza 1–34, Moniusz-
ki, Ogrodowa, Piekarska, Plac Jaszowskiego, Plac Targowy, 
Rynek, Rzeszowska, Sandomierska, Spokojna, Studzienna, 
Szkolna, Targowa, Wałowa, Żwirki i Wigury

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Grunwaldzka 1

tel. 242-00-33

2
Ulice: Kołłątaja, Kopernika 1 i 2, Mickiewicza 35–52, Mic-
kiewicza 54–62, Mickiewicza 64–67, Sanowa 1–24, Spół-
dzielcza, Słowackiego, Staszica

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Mickiewicza 51

tel. 242-17-54

3 Ulice: Kopernika 3–11, Mickiewicza 53, Mickiewicza 63 
i 63A

Miejskie Centrum Kultury
ul. Mickiewicza 61

tel. 242-11-34

4 Ulice: Braci Śniadeckich, Skłodowskiej
Gimnazjum Miejskie
ul. Skłodowskiej 8

tel. 240-22-51

5

Ulice: Chrobrego, Iwaszkiewicza, Jagiełły, Kochanowskie-
go, Konopnickiej, Kossaka, Kraszewskiego, Matejki, Mic-
kiewicza 69–119, Opalińskiego, Paderewskiego, Plac Dwor-
cowy, Sienkiewicza, Szopena, Św. Jana z Dukli, Tuwima, 
Wyspiańskiego
Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Zespół Szkół Technicznych
ul. Mickiewicza 67

tel. 240-61-04

6

Ulice: Broniewskiego, Brzozy, Leśna, Leśników, Kąty, Ki-
lińskiego, Kościuszki, Ks. Brody, Michałka, Mickiewicza 
od 120 do końca, Nowińskiego, Orzeszkowej, Plac Mariac-
ki, Podleśna, Ks. Popiełuszki, Prusa, Pułaskiego, Sosnowa, 
Warszawska
Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Szkoła Podstawowa nr 3
ul. 11 Listopada 8

tel. 240-24-91

7

Ulice: Akacjowa, Baczyńskiego, Błonie, Burmistrzów Zawil-
skich, Św. Jadwigi Królowej, Klonowa, Kpt. Kuczka, Lipy, 
Nizinna, Podolszyny, Podzwierzyniec, Reymonta, Sikor-
skiego, Sportowa, Wierzbowa, Ppłk. Więcława „Śląskiego”, 
Witosa, Zmuliska

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Grunwaldzka 1

tel. 242-00-33

8

Ulice: 11 Listopada, Armii Krajowej, Bernardyńska, Borki, 
Boronia, Fabryczna, Franciszkańska, Hutnicza, Klasztorna, 
Łąkowa, Nad Stojadłem, Narodowej Organizacji Wojskowej, 
Odległa, Polna, Przemysłowa, Sanowa od 25 do końca, Sied-
lanka, Słoneczna, Zielona, Żeromskiego
Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Szkoła Podstawowa nr 3
ul. 11-go Listopada 8

tel. 240-24-91

9 Szpital Powiatowy (obwód odrębny)
Szpital Powiatowy

ul. Leśna 22
tel. 242-71-13

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych otwarte będą
w dniu 12 listopada 2006 r. w godzinach 600 – 2000.
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OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
W LEŻAJSKU

z dnia 25 października 2006 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Miejskiej w Leżajsku
zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, 
Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 
167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 
17, poz.128, Nr 34. poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, 
poz. 1127) Miejska Komisja Wyborcza w Leżajsku poda-
je informację o zarejestrowanych listach kandydatów na 
radnych

Okręg Nr 1
Lista nr 5 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. JAMA Jerzy Robert, lat 34, zam. Leżajsk
2. KOCHMAŃSKA Agnieszka, lat 34, zam. Leżajsk
3. MICHALEWSKI Wojciech Paweł, lat 29,

zam. Leżajsk
Lista nr 19 – KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK
1. KARAKUŁA Marek, lat 35, zam. Leżajsk
2. KARAKUŁA Tadeusz, lat 71, zam. Leżajsk
3. URBAN Piotr, lat 53, zam. Leżajsk
Lista nr 20 – KWW MOJE MIASTO LEŻAJSK
1. CHMURA Stanisław Józef, lat 51, zam. Leżajsk
2. DZIURA Ryszard Józef, lat 51, zam. Leżajsk
3. STEFAŃSKI Ireneusz Marian, lat 44, zam. Leżajsk

Okręg Nr 2
Lista nr 5 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. WÓJTOWICZ Bogdan Sławomir, lat 38,

zam. Leżajsk
2. URBAN Krzysztof, lat 48, zam. Leżajsk
3. SYKAŁA Maria Teresa, lat 55, zam. Leżajsk
Lista nr 18 – KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ
1. DUDA Bogdan Andrzej, lat 49, zam. Leżajsk
2. LIMOWSKI Zygmunt Józef, lat 51, zam. Leżajsk
3. ŻYŁA Bolesław, lat 56, zam. Leżajsk
Lista nr 19 – KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK
1. BRYNIARSKI Władysław, lat 58, zam. Leżajsk
2. ŚWITA Jerzy, lat 41, zam. Leżajsk
3. ZAWIERUCKI Czesław, lat 61, zam. Leżajsk
Lista nr 20 – KWW MOJE MIASTO LEŻAJSK
1. BIELECKA Maria, lat 58, zam. Leżajsk
2. SAS-GONTARZ Eleonora Maria, lat 57,

zam. Leżajsk
3. SZAREK Mieczysław Michał, lat 66, zam. Leżajsk

Okręg Nr 3
Lista nr 5 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. ADAMSKI Robert Jacek, lat 32, zam. Leżajsk
2. BORKOWSKA Anna Zofia, lat 56, zam. Leżajsk
Lista nr 18 – KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ
1. PĘCAK Bogdan, lat 44, zam. Leżajsk
Lista nr 19 – KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK
1. KRZAN Bogusława Stefania, lat 56, zam. Leżajsk
2. URBAŃSKI Krzysztof Maciej, lat 63, zam. Leżajsk

Lista nr 20 – KWW MOJE MIASTO LEŻAJSK
1. SKOCZYLAS Irena, lat 52, zam. Leżajsk
2. SOŁEK Leszek Jan, lat 49, zam. Leżajsk

Okręg Nr 4
Lista nr 5 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. WYSZYŃSKI Damian Marek, lat 24, zam. Leżajsk
2. KOWAL Jan, lat 70, zam. Leżajsk
Lista nr 19 – KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK
1. BAZAN Henryk Stanisław, lat 54, zam. Leżajsk
2. DEC Jan, lat 64, zam. Leżajsk
Lista nr 20 – KWW MOJE MIASTO LEŻAJSK
1. JANAS Andrzej Jan, lat 50, zam. Leżajsk
2. POLICZKIEWICZ Zbigniew Jakub, lat 49,

zam. Leżajsk

Okręg Nr 5
Lista nr 5 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. KULPA Bogusław Stanisław, lat 50, zam. Leżajsk
2. DUDEK Stanisław Piotr, lat 51, zam. Leżajsk
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA 
I DEMOKRACI
1. SZMUC Zbigniew Jan, lat 54, zam. Leżajsk
Lista nr 18 – KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ
1. NICPOŃ Robert, lat 34, zam. Leżajsk
2. SIKORA Arkadiusz Zbigniew, lat 47, zam. Leżajsk
Lista nr 19 – KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK
1. SROKA Mieczysław, lat 62, zam. Leżajsk
2. TOKARZ Wojciech Tomasz, lat 62, zam. Leżajsk
Lista nr 20 – KWW MOJE MIASTO LEŻAJSK
1. DZIURZYŃSKI Tadeusz Stanisław, lat 64,

zam. Leżajsk
2. PAKOSZ Rafał, lat 33, zam. Leżajsk

Okręg Nr 6
Lista nr 5 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. KWIECIŃSKI Krzysztof Grzegorz, lat 51,

zam. Leżajsk

2. SOBEJKO Krzysztof Bogusław, lat 39,
zam. Leżajsk

3. IRZYKOWSKI Jan, lat 44, zam. Leżajsk
Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP
1. BŹDZIUCH Stanisław Józef, lat 56, zam. Leżajsk
2. SKRZYŃSKI Mariusz Wiesław, lat 33, zam. Leżajsk
3. OPALIŃSKI Józef, lat 66, zam. Leżajsk
Lista nr 18 – KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ
1. PLISZKA Marian, lat 41, zam. Leżajsk
2. REJMAN Jerzy Tomasz, lat 43, zam. Leżajsk
3. WARENICA Henryk Piotr, lat 42, zam. Leżajsk
Lista nr 19 – KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK
1. MARUSZAK Andrzej Feliks, lat 60, zam. Leżajsk
2. PYTKO Tadeusz, lat 58, zam. Leżajsk
3. WIATROWICZ Artur, lat 33, zam. Leżajsk
Lista nr 20 – KWW MOJE MIASTO LEŻAJSK
1. DZIURZYŃSKA Lidia Jadwiga, lat 42, zam. Leżajsk
2. MARKOWSKI Tadeusz Tomasz, lat 64, zam. Leżajsk
3. SROCZYK Tadeusz, lat 59, zam. Leżajsk
Lista nr 21 – KWW WSPÓLNE DOBRO
1. LACH Bogusław Jan, lat 40, zam. Leżajsk

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

Kazimiera Majewicz
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Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej

Kazimiera Majewicz

1. SŁUPEK Andrzej Julian, lat 44,
wykształcenie średnie, zam. Stare Miasto

 zgłoszony przez KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ
 nie należy do partii politycznej
2. STEFAŃSKI Ireneusz Marian, lat 44,

wykształcenie wyższe, zam. Leżajsk
 zgłoszony przez KWW MOJE MIASTO LEŻAJSK
 nie należy do partii politycznej
3. TRĘBACZ Tadeusz Aleksander, lat 58,

wykształcenie wyższe, zam. Leżajsk
 zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK
 nie należy do partii politycznej
4. ŻOŁYNIA Robert, lat 42,

wykształcenie wyższe, zam. Leżajsk
 zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
 członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej 

Polskiej

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim, wyborze 
wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, 
poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) Miejska Komisja 
Wyborcza w Leżajsku podaje informację o zarejestrowanych kandydatach:

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Leżajsku z dnia 26 października 2006 r. 

o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Leżajska w wyborach
zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. 
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Wybory
samorządowe 2006

Wszystkich wyborców z miasta Leżajska uprzejmie 
informuję, że w dniu 12 listopada 2006 roku odbę-
dą się wybory do rad gmin, rad powiatów i do sej-
miku wojewódzkiego.

Również w tym dniu w wyborach bezpośrednich 
zostanie wybrany burmistrz miasta Leżajska.

Będziecie Państwo wybierać osoby spośród znajo-
mych, sąsiadów i krewnych. Zdecydujecie, kto bę-
dzie w Waszym imieniu sprawował władzę w naszym 
mieście przez najbliższe cztery lata.

Proszę, by wybory te potraktować jako ważne wy-
darzenie i bliskie każdemu z nas. Jako przewodni-
cząca Miejskiej Komisji Wyborczej zachęcam wszyst-
kich do wzięcia w nich udziału i liczę na wysoką fre-
kwencję.

Kazimiera Majewicz

Jak głosujemy
W wyborach

do RADY MIEJSKIEJ
• Karta do głosowania jest koloru białego
• Można głosować na tylu kandydatów, ilu radnych 

jest wybieranych w danym okręgu albo na mniejszą 
liczbę kandydatów (Miasto Leżajsk podzielone jest 
na 6 okręgów, w których wybieramy: w okręgach nr 
1, 2 i 6 po 3 radnych, natomiast w okręgach nr 3, 
4 i 5 po 2 radnych)

• Głosujemy stawiając znak „X” w kratce z lewej 
strony nazwisk kandydatów z jednej listy bądź z róż-
nych list. Oddanie głosu na większą liczbę kandy-
datów niż liczba mandatów w okręgu powoduje, że 
głos jest nieważny

• Głos jest nieważny także wtedy, gdy nie posta-
wimy znaku „X” w żadnej kratce.

W wyborach
do RADY POWIATU

• Karta do głosowania jest koloru żółtego
• Głosujemy stawiając znak „X” w kratce z lewej 

strony nazwiska jednego kandydata z jednej listy
• Oddanie głosu na kandydatów z różnych list po-

woduje, że głos jest nieważny
• Głos jest nieważny także wtedy, gdy nie posta-

wimy znaku „X” w żadnej kratce.

W wyborach
do SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

• Karta do głosowania jest koloru niebieskiego
• Głosujemy stawiając znak „X” w kratce z lewej 

strony nazwiska jednego kandydata
• Oddanie głosu na kandydatów z różnych list po-

woduje, że głos jest nieważny
• Głos jest nieważny także wtedy, gdy nie posta-

wimy znaku „X” w żadnej kratce.

W wyborach
BURMISTRZA MIASTA

• Karta do głosowania jest koloru różowego
• Głosujemy stawiając znak „X” w kratce z lewej 

strony nazwiska jednego kandydata z jednej listy
• Oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata 

powoduje, że głos jest nieważny
• Głos jest nieważny także wtedy, gdy nie posta-

wimy znaku „X” w żadnej kratce.
E. Mazur

Gdzie głosujemy?
Wyborcy Leżajska głosują w 9 lokalach wybor-

czych położonych na terenie miasta. Lokale te mie-
ścić się będą w: Szkole Podstawowej nr 1 (dwa lo-
kale), Szkole Podstawowej nr 2, Miejskim Domu 
Kultury, Gimnazjum Miejskim, Zespole Szkół 
Technicznych, Szkole Podstawowej nr 3 (dwa 
lokale) oraz w Szpitalu Powiatowym.

Prosimy wyborców o dokładne zapoznanie się z uli-
cami przypisanymi do poszczególnych obwodów gło-
sowania (informację o numerach i granicach obwo-
dów głosowania zamieszczamy w „Biuletynie Miej-
skim” na stronie 17).

Lokale wyborcze czynne będą w dniu 12 listopa-
da 2006 w godzinach: 6.00–20.00.

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest budy-
nek Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, tel. 
017-242-73-33.

Miejska Komisja Wyborcza 
w Leżajsku

Przewodnicząca – Kazimiera Majewicz, zastępca 
przewodniczącej – Elżbieta Dąbrowska, członko-
wie – Genowefa Brud, Jadwiga Buczkowska-Ry-
dzik, Aleksandra Ćwikła, Beata Duda, Artur Pę-
cak, Magdalena Soprych, Bartosz Wysocki.

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest Urząd 
Miejski w Leżajsku.

Od lewej: Beata Duda, Magdalena Soprych, Ka-
zimiera Majewicz, Elżbieta Dąbrowska, Aleksan-
dra Ćwikła.
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W święto
nauczycieli

12 października br. przypada Dzień 
Edukacji Narodowej. Tradycyjnie jest 
on świętem nauczycieli i wychowaw-
ców. Z tej okazji na uroczyste spotkanie 
zaproszeni zostali do Miejskiego Domu 
Kultury wszyscy – zarówno czynni, jak 
i emerytowani pedagodzy z placówek 
oświatowych,  nad którymi opiekę spra-
wuje Urząd Miejski w Leżajsku.

Zebranych powitał burmistrz Tadeusz 
Trębacz. Złożył nauczycielom podziękowa-
nia za trud, jaki wkładają w wychowanie 
młodego pokolenia, gratulacje za osiąga-
ne wyniki w pracy i życzenia pomyślności 
we wszelkich działaniach w przyszłości. 
Powiedział m. in.: – Do oświaty z budże-

tu miejskiego dopłacamy rocznie prawie 
sześć milionów złotych. To inwestycja dla 
nas najbardziej korzystna, bo sprzyjająca 
rozwojowi naszego miasta. To inwestycja 
w przyszłość naszych dzieci.

W tym dniu wielu z nich zostało szcze-
gólnie uhonorowanych. Nagrody Burmi-
strza Leżajska, przyznane nauczycielom 
szczególnie wyróżniającym się w pracy 
zawodowej, otrzymali: Elżbieta Wesecka 

zast. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, 
Elżbieta Furmańska (Szkoła Podstawo-
wa nr 3), Aneta Marcinek (Przedszkole 
Miejskie nr 4), Bogusław Wiącek (Szkoła 
Podstawowa nr 2), Tomasz Kisielewicz 
(Gimnazjum Miejskie). Medale Komisji 
Edukacji Narodowej dostali: Barbara Ku-
czek (GM), Krystyna Baran (PM2), Anna 
Nogalska (SP1), Ryszard Pysz (SP1). Brą-
zowe Krzyż Zasługi - Marta Orłowska 
(GM) i Ewa Rejman (SP3). Nagrodę Ku-
ratora Oświaty otrzymał Tomasz Chrzą-
stek (GM).

Urozmaiconą część artystyczną, dedyko-
waną swym wychowawcom, przygotowali 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2.

Na koniec wszyscy zgromadzeni w MDK 
pedagodzy obdarowani zostali „najmniej-
szymi książeczkami świata” zawierającymi 
życzenia i sentencje o szczęściu.

(am)

Pasowanie na ucznia
W październiku we wszystkich leżaj-

skich szkołach podstawowych odbyły 
się uroczystości pasowania na ucznia 
pierwszoklasistów. „BM” obserwował 
przyjęcie pierwszaków do szkolnej spo-
łeczności w Szkole Podstawowej nr 3.

Zadziwiające jest to, ile w ciągu niespeł-
na miesiąca zdołały się już nauczyć te ma-
luchy. Recytowały wiersze, śpiewały pio-
senki, zaprezentowały godzinny program 
artystyczny. Wcieliły się w postaci ze smer-
fowej krainy.

Oficjalna część uroczystości rozpoczęła 
się od odśpiewania hymnu państwowego. 
Następnie dzieci przed sztandarem szko-
ły złożyły ślubowanie. Potem każde z nich 
z różą w ręce pochodziło do pani dyrektor, 
która tą właśnie różą dokonywała symbo-
licznego aktu pasowania go na ucznia.

Dzieci były bardzo przejęte swą rolą. Nie 
kryli też wzruszenia rodzice, którzy uczest-
niczyli w tej podniosłej uroczystości, na 

Nowy dyrektor 
Szkoły Muzycznej

Od 1 września br. dyrektorem Szko-
ły Muzycznej I stopnia w Leżajsku jest 
Stanisław Jaworski.

Dotychczasowy dyrektor, kierujący tą 
placówką od początku, czyli przez 31 lat, 
przeszedł na emeryturę. Ale nie zerwał kon-
taktu ze szkołą, nadal uczy gry na flecie.

Stanisław Jaworski jest leżajszczaninem 
i wychowankiem szkoły, której jest teraz dy-
rektorem. Przed laty był uczniem Andrzeja 
Kozyry, który do dziś uczy w szkole gry na 
akordeonie. Potem ukończył średnia szko-
łę muzyczną w Stalowej Woli, a następnie 
studia na kierunku wychowanie muzycz-
ne na UMCS w Lublinie. W tym czasie pod-
jął też pracę nauczyciela gry na akordeonie 
w szkole muzycznej w Przeworsku. Jedno-
cześnie rozpoczął i ukończył studia w Aka-
demii Muzycznej w Katowicach. W leżaj-
skiej szkole oprócz kierowania tą placówką 
prowadzi lekcje gry na akordeonie.

– Po dziewięciu latach pracy w Przewor-
sku pojawiła się możliwość przejścia do Le-
żajska – mówi Stanisław Jaworski. – Zde-
cydowałem się stanąć do konkursu na 
dyrektora tej szkoły i wygrałem. Pełnię tę 
funkcję od początku nowego roku szkolne-
go. To wielka odpowiedzialność.

Do leżajskiej Szkoły Muzycznej wrócimy 
w jednym z kolejnych wydań „BM”.

(bwl)

której obecni byli też m. in.: burmistrz 
Tadeusz Trębacz i wizytator Kuratorium 
Oświaty Andrzej Fleszar.

(am)
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„Ziemia Leżajska” 
na Sycylii

W sierpniu br. Zespół Pieśni i Tańca 
„Ziemia Leżajska” zaproszony został do 
udziału w Międzynarodowym Festiwalu 
Zespołów Folklorystycznych „Roccalu-
mera 2006”, który odbywał się we Wło-
szech, a ściślej w sycylijskim mieście 
Roccalumera.

Zaproszenie zespołu na festiwal było 
wielkim wyzwaniem i przeżyciem dla 
wszystkich członków Zespołu, dlatego 
przygotowanie programu artystycznego: 
suity rzeszowskiej, wiązanki tańców lubel-
skich, tańców narodowych: krakowiaka, 
oberka, mazura oraz polki warszawskiej 
oraz opracowanie koncertu kapeli z przy-
śpiewkami ludowymi, wymagało wielu do-
datkowych zajęć i prób, by godnie repre-
zentować naszą szkołę, miasto i Polskę.

W codziennych wspólnych koncertach 
każdy zespół prezentował półgodzinny pro-
gram artystyczny – koncerty odbywały się 
w różnych miejscach miasta Roccalumera, 
koncertowaliśmy też w sąsiednich miej-
scowościach.

W koncercie brały udział zespoły: Pol-
ski, Meksyku, Rosji, Włoch i Litwy oraz 
zespół z Sycylii.

Występy – koncerty trwały do późnych 
godzin nocnych. 

Darz bór!
VIII Międzynarodowy Festiwal 

Łowiecki odbywał się w tym roku 
na przełomie września i paździer-
nika.

Rozpoczęła go uroczysta Msza św. Hu-
bertowska w Bazylice OO. Bernardynów 
w oprawie muzycznej Reprezentacyjne-
go Zespołu Muzyki Myśliwskiej Polskiego 
Związku Łowieckiego pod dyrekcją Mie-
czysława Leśniczaka. Następnie wszyscy 
uczestnicy w paradnym pochodzie prze-
maszerowali na plac przed Gimnazjum 
Miejskim. Prowadziła ich Orkiestra Garni-
zonu Wojska Polskiego z Rzeszowa i Poczty 

Sztandarowe Kół oraz Organizacji Łowiec-
kich z województwa podkarpackiego.

Oficjalnego otwarcia Festiwalu doko-
nał Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz 
w asyście Pocztów Sztandarowych. Po ode-
graniu hejnału festiwalowego i prezenta-
cji zespołów uczestniczących w Festiwa-
lu odbył się koncert Orkiestry Garnizonu 
WP Rzeszów i Reprezentacyjnego Zespołu 
Muzyki Myśliwskiej PZŁ.

Po takim wstępie przeszedł czas na fe-
stiwalowe clou czyli konkurs sygnalistów. 
Oceniało ich jury w składzie: Teresa Sibi-
ga – przewodnicząca (koło łowieckie Dzik), 
Edward Sarzyński – dyrektor Miejskiej Or-
kiestry Dętej, Mieczysław Szarek – wielo-
letni dyrektor Szkoły Muzycznej w Leżaj-
sku i Franciszek Redzimski – solista Re-
prezentacyjnego Zespołu Wojska Polskie-
go, bas-baryton.

W przeglądzie konkursowym wzięło 
udział 7 zespołów. Grand Prix Festiwa-
lu otrzymał Zespół „Lesniciari Sarisa” ze 
średniej szkoły leśnictwa w Preszowie na 
Słowacji. Ponadto jury przyznało trzy wy-
różnienia, które otrzymały: Zespół śpie-
waczy „Worożeja” z Koziatynia za pięk-
ne brzmienie i ogólny wyraz artystyczny, 
Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Polesia 
Czar” przy Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Lublinie za udany debiut 

na Festiwalu oraz Zespół ludowy „Lubato-
wianie” z Lubatowej za piękne zaprezento-
wanie folkloru swego regionu.

Gościnnie wystąpiły też zespoły ze Stry-
ja na Ukrainie – „Stryjanoczka” i „Howier-
ka” oraz Karol Ungeheuer z Towarzystwa 
Myśliwych w Rzeszowie (najstarsze koło 
w Polsce), który na rogu myśliwskim dał 
pokaz wabienia jelenia.

Wieczorem odbyły się koncerty zespo-
łów „Jupa”, „Band Bong Blues” i „VOX”. Po 
nich wybuchła feeria sztucznych ogni.

W tym samym czasie w Bazylice OO. 
Bernardynów trwał koncert „Misterium 
Dźwięku”, w którym wystąpili Robert Gru-

dzień – organy i Iwona Jędruch – gongi 
i misy dźwiękowe.

Imprezami towarzyszącymi były: Kon-
kurs Wiedzy Przyrodniczo-Łowieckiej dla 
młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich 
reprezentującej miasta partnerskie: Ba-
ranów Sandomierski, Iwonicz Zdrój, Le-
sko, Łańcut, Lubaczów, Sędziszów Młp. 
i Leżajsk w sali Zespołu Szkół Technicz-
nych oraz wystawy w MDK – pokonkurso-
wa prac wykonanych przez uczniów leżaj-
skich szkół podstawowych, rzeźby w ko-
rzeniu i fotograficzna.

Liczne były też kiermasze agrotury-
styczne i myśliwskie, stoiska z wyroba-
mi rękodzieła ludowego i wystawy ko-
lekcjonerskie związane tematycznie z ło-
wiectwem i wystawa konkursowa obra-
zów o tematyce myśliwskiej. Dużym zain-
teresowaniem cieszył się też pokaz psów 
myśliwskich.

Gośćmi Festiwalu były delegacje za-
przyjaźnionych miast z Ukrainy: Nowoja-
worowska z burmistrzem Bogdanem Ba-
czem oraz Koziatynia z zastępcą burmi-
strza Włodzimierzem Gawrylukiem, a tak-
że dziennikarze ze Szwecji Bosse Yman 
i Bosse Bengtsson.

1 października, w niedzielę, odbyło się 
tradycyjne polowanie w okolicznych la-
sach i pokot w Julinie. Królem polowania 

Na zakończenie festiwalu, w niedzielę, 
wszystkie zespoły wzięły udział w uroczy-
stej mszy św. podczas, której każdy zespół 
zaprezentował dwie pieśni religijne. Po na-
bożeństwie ksiądz w towarzystwie mera 
miasta wręczył przedstawicielom każde-
go zespołu wiązanki kwiatów, dziękując 
za udział, życząc sukcesów artystycznych, 
prosząc jednocześnie o krótką prezentację 
swojego folkloru. Para taneczna naszego 
zespołu wykonała „polkę kucaną”, a póź-
niej ksiądz poprosił o bis i przy dźwiękach 
kapeli przed ołtarzem trzy pary odtańczyły 
„polkę przez nogę”.

Wieczorem na stadionie sportowym na 
ogromnej estradzie przy blasku jupiterów 
odbył się koncert galowy festiwalu. Barw-
ne widowisko taneczne wszystkich zespo-
łów zakończyło przemarszem z rozpalo-
nymi pochodniami ulicami Roccalume-
ra w kierunku morza, gdzie przy pokazie 
sztucznych ogni nastąpiło wygaszenie po-
chodni w morzu i zamknięcie radosnego 
i pięknego festiwalu młodości.

Nie zabrakło też atrakcji dla młodzieży. 
Były nimi codzienne kąpiele w ciepłym mo-
rzu Jońskim i dyskoteki. Zawiązane przy-
jaźnie z zespołami pozostaną na zawsze 
w pamięci.

Pomimo codziennych prób i występów 
na Sycylii zespół znalazł czas na zwiedza-
nie wulkanu Etna – chodzenie po stokach 
wulkanu, podziwianie zastygłych lei i gej-
zerów. Niezapomniane wrażenie pozosta-
wił też pobyt na cmentarzu i w klasztorze 
na Monte Casino jak również zwiedzanie 
Bazyliki Św. Piotra oraz nawiedzenie grobu 
naszego Ojca św. Jana Pawła II. 

Pełni wrażeń po wymarzonej, dalekiej 
i egzotycznej podróży Zespół wrócił zdro-
wy w pełni zadowolony z udanego wyjaz-
du u udziału w tym festiwalu.

Czesław Zawierucki
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szachy

Za oknem piękna złota jesień, która 
sprawia, że niektórzy chodzą na space-
ry i cieszą się kolorami liści, a inni popa-
dają w zadumę. Teraz też szybciej zapada 
zmrok i zastanawiamy się co robić w dłu-
gie jesienne wieczory? Możliwości jest kil-
ka. Można spotkać się ze znajomymi, po-
czytać ciekawą książkę, obejrzeć fajny film. 
Również warto sięgnąć po szachy i zagrać, 
a także rozwiązać kolejne zagadki szacho-
we. Życzę powodzenia!

Mat w dwóch posunięciach. (zaczyna-
ją białe)

Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego 
wydania BM:

Zad. 1 Hg3 – mat, zad. 2 Kc6 – mat, 
zad. 3 Hc3 – mat zad. 4 Hf4 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz

został Stanisław Tkaczyk z koła „Darz Bór” 
w Sieniawie i otrzymał puchar Wojewody 
Podkarpackiego. Natomiast puchar Bur-
mistrza dostał Lech Steliga z Nadleśnictwa 
w Leżajsku, główny organizator imprezy 
w Julinie, który przyjmował też ślubowa-
nie nowo przyjętych myśliwych do kół ło-
wieckich „Dzik”, „Wydra” i „Polana”. 

(bwl)

Organizatorami Festiwalu byli: 
Burmistrz Leżajska, Zarządy 
Okręgowe PZŁ woj. Podkarpac-
kiego i MCK. Głównymi spon-
sorami byli: Grupa Żywiec S.A. 
i Polski Związek Łowiecki. Spon-
sorami wspomagającymi – Bro-
war Leżajsk, Zakład Przemysłu 
Drzewnego „Laspol” w Zmysło-
wie, prezes Okręgowej Rady Ło-
wieckiej dr Marek Rogoziński, 
Firma Galicja, PBDiM w Leżaj-
sku, Nadleśnictwo Leżajsk, Mar-
ketchem.

Na Festiwalu spotkaliśmy stałych by-
walców wszystkich imprez kulturalnych 
organizowanych przez miasto – Helenę 
i Jana Kotulów. Ich zdaniem takie imprezy 
są bardzo potrzebne, stwarzają możliwość 
oderwania się od codzienności, dostarcza-
ją rozrywki, pozwalają wypocząć, zrelak-
sować się, a przy tym jednoczą ludzi. Ich 
ulubioną imprezą jest Festiwal Łowiecki, 
ale to pewnie dlatego, że – jak mówi pani 
Helena: mamy rodowód łowiecki, dwóch 
wujków i kuzyn są myśliwymi. – Festiwal 
pozwala poznać i przybliżyć kulturę, oby-
czaje myśliwych, z przyjemnością słucha-
my z mężem zespołów sygnalistów myśliw-
skich, z zainteresowaniem oglądamy ko-
lekcje zbiorów związanych z myślistwem. 
Niektóre eksponaty są wręcz zachwycają-
ce, aż szkoda, że kolekcjonerzy nie chcieli 
ich sprzedać. Co roku jest więcej atrakcji, 
to dobrze, że ten Festiwal wciąż się rozwi-
ja. I miejsce tegorocznej imprezy zostało 
bardzo trafnie wybrane. W centrum mia-
sta, ale o charakterze kameralnym.
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zdrowie i uroda

Pod redakcją Wojciecha Surmy

Jesienne jadło
Ciekawy efekt smakowo-zapachowy 

można uzyskać łącząc owoce z mięsem. 
Jabłka, śliwki, gruszki tak świeże jak i su-
szone doskonale się do tego nadają.

Śliwki – ich zalety smakowe docenia-
my wszyscy. Suszone zmieniają zupełnie 
swój zapach i smak, a z wartości odżyw-
czych tracą niewiele. Usprawniają trawie-
nie, usuwają szkodliwe produkty przemia-
ny materii podobnie jak jabłka. Działają 
przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo. Ze 
składników mineralnych mają wapń, po-
tas a z witamin β-karoten, witaminy z gru-
py E i B. Gruszki – jedne z słodszych owo-
ców dzięki obecności fruktozy, zawiera-
ją potas, fosfor, witaminę C, prowitaminę 
A i witaminy z grupy B, a obecność pek-
tyn chroni przed miażdżycą. W medycynie 
ludowej jabłka, wino z jabłek uważa się za 
lek stosowany pomocniczo przy reumaty-
zmie, artretyzmie. Ocet z jabłek poleca się 
do zakwaszania potraw. Pektyny obniżają 
poziom cholesterolu i pomagają zarówno 
przy biegunkach jak i zaparciach.

Duszone żeberka z suszonymi 
śliwkami

Składniki: 1 kg żeberek, 15 dag suszo-
nych śliwek bez pestek, pół łyżki smal-
cu, cebula, ćwierć łyżeczki kminku, sól, 
pieprz. Wykonanie: Śliwki umyć, osączyć. 
Żeberka pokroić na porcje, umyć osuszyć, 
lekko podsmażyć na smalcu z obu stron. 
Do rondla przełożyć mięso, dodać posie-
kaną cebulę, śliwki, kminek. Wszystko 
oprószyć pieprzem, solą, podlać niepełna 
szklanką wody i dusić na małym ogniu 
pod przykryciem aż mięso zmięknie. Mię-
so przełożyć na półmisek, obłożyć śliwka-
mi. Sos doprawić do smaku i podać od-
dzielnie w sosjerce.

Wieprzowina z jabłkami
Składniki: 1,5 kg wieprzowiny bez ko-

ści (schab, łopatka, mięso od szynki), 1 
duża cebula, 2 duże jabłka, łyżka smalcu, 
sól, majeranek, 2/3 szklanki wody. Wy-
konanie: Mięso umyć, osuszyć, natrzeć 
solą i majerankiem. Ułożyć w brytfan-
nie lub naczyniu żaroodpornym. Dooko-
ła mięsa ułożyć cebulę posiekaną w piór-
ka i ćwiartki jabłek (bez gniazd nasien-
nych). Wierzch mięsa posmarować smal-
cem i podlać wodą. Całość przykryć folią 
aluminiową lub pokrywką. Piec około 1 go-
dziny w temperaturze 200–220oC, następ-
nie odkryć mięso i piec jeszcze do przyru-
mienienia, a w razie potrzeby podlać mięso 
wodą. Mięso podawać na półmisku pokro-
jone w plastry a sos w sosjerce.

Cielęcina na słodko
Składniki: 1,2 kg cielęciny, 5 kromek 

chleba razowego, 3 łyżki miodu, 1 jajko, 
1/2 szklanki białego wytrawnego wina, 
goździki, sól, pieprz, olej, owoce z mary-
naty np. śliwki, gruszki. Wykonanie: Cie-
lęcinę opłukać, natrzeć solą i pieprzem. 
Wino wymieszać z 1 łyżką miodu, naszpi-
kować goździkami, schłodzić na około 1 
godzinę w lodówce. Chleb namoczyć, od-
cisnąć dodać jajko, miód, 2 rozgniecione 
goździki i wymieszać. Mięso ułożyć w na-
tłuszczonej brytfannie, obłożyć miękiszem 
z chleba. Piec 1 godzinę w 190oC. Pokro-
ić w plastry, ułożyć na półmisku z dodat-
kiem owoców z marynaty.

I znowu zimno
Wystarczyły dwa miesiące bez mocniej-

szego słońca, kilka tygodni niższej tempe-
ratury, słoty, wiatru i suchego powietrza 
kaloryferów, by Twoja cera poszarzała, 
wargi spierzchły, a oczy straciły blask....

Cała nadzieja w domowych kuracjach 
ziołowych i witaminowych.

Zacznij od skóry. Przede wszystkim do-
brze ją nawilż od środka i z zewnątrz.

• Pij dużo wody oligoceńskiej lub niega-
zowanej mineralnej i kilka razy dziennie 
spryskuj nią twarz, przy okazji dostarcza-
jąc skórze odżywczych minerałów.

• Myj twarz papką zrobioną z pełnoziar-
nistej mąki pszennej oraz kukurydzianej 
i mleka w proszku – wszystkie składniki 
weź w jednakowych proporcjach, dodaj 
ciepłej, oligoceńskiej wody, żeby uzyskać 
dość gęstą konsystencję i rozsmaruj na 
twarzy. Spłucz letnią wodą.

• Zamiast mydła możesz użyć płatków 
owsianych z mlekiem – 2 łyżki płatków na-
mocz w 3–4 łyżkach ciepłego mleka. Jeśli 
mimo działania kaloryfera Twoja cera po-
została tłusta, przecieraj ją mąką owsia-
ną wymieszaną z niewielką ilością soku 
z cytryny.

• Zdrowy koloryt przywróci skórze pe-
eling. Płatki owsiane zalej naparem z ru-
mianku (3 łyżki płatków na 2 łyżki napa-
ru), wymieszaj je z ubitą na sztywno pianą 
z białka i nałóż na umytą wcześniej skó-
rę. Gdy papka zaschnie, ścieraj nią mar-
twy naskórek kolistymi ruchami.

Maseczki
Na szarą, zwiotczałą cerę

2 łyżki utartej na tarce marchwi wymie-
szaj z żółtkiem i łyżeczką twarożku. Dodaj 
kilka kropli witaminy A. Papkę rozprowadź 
na twarzy, a po 20 minutach spłucz chłod-
ną wodą. Zamiast marchwi można użyć 
korzenia selera.

Papka herbaciana: 3 łyżeczki zielonej 
herbaty zmiel albo zmiksuj z 3 łyżkami 
jogurtu naturalnego. Nałóż maseczkę na 
oczyszczoną twarz i pozostaw na 15 mi-
nut. Spłucz letnią wodą oligoceńską lub 
przegotowaną „kranówą”.

Możesz również posłużyć się rozmary-
nem: 2 łyżki zmielonych ziół zalej połową 
szklanki wrzącej wody i zostaw do nacią-
gnięcia pod przykryciem na kilkanaście 
minut. Jeśli nie masz „pajączków”, dodaj 
jeszcze łyżeczkę miodu i starannie wymie-
szaj. Nakładaj na twarz, dekolt i szyję. Po-
zostaw na 20 minut, a potem spłucz letnią 
wodą mineralną.

Na podrażnioną skórę
Zalej garść suszonego mniszka lekar-

skiego szklanką wody mineralnej, po-
czekaj chwilę, aż listki zmiękną. Następ-
nie rozprowadź powstałą gęstą papkę na 
oczyszczonej i osuszonej skórze i pozo-
staw na 10 minut. Później dokładnie umyj 
twarz. Garbniki i olejek eteryczny zawar-
te w mniszku działają na skórę łagodzą-
co i kojąco.

Aktywny,
zdrowy spacer
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak 

wspaniałą aktywnością dla naszego orga-
nizmu jest spacer lub trucht. Niekoniecz-
nie od razu bieg. Na bieganie mogą so-
bie pozwolić osoby, które czynią to suk-
cesywnie od lat. Nie dajmy się ponieść 
ambicjom i nie zaczynajmy od razu tak 
ostro, bo może nam to zaszkodzić. A prze-
cież chodzi o to, by nasze samopoczucie 
było lepsze.

Aktywny, zdrowy spacer – to przede 
wszystkim zadbanie o nasze stawy, mię-
śnie, serce, płuca i całą resztę. Jeśli do-
kuczają Ci bóle pleców i lędźwi, zacznij się 
ruszać. dyskomfort i napięcie odczuwane 
w okolicy karku to już znak naszych cza-
sów. Pamiętajmy, że natury i fizjologii czło-
wieka nie da się oszukać, zbyt mały ruch 
powoduje przykurcz mięśni i nagłe ich roz-
ciągnięcie przynosi ból.

Zacznijmy od krótkich spacerów raz 
w tygodniu, następnie wydłużajmy dy-
stans tak, aby po jego przebyciu czuć się 
lekko zmęczonym. W ten sposób nasza fi-
zjologia ciała zmieni się na plus.

Proponuję wyruszać na takie spacery 
parami – jest wtedy raźniej, mamy do kogo 
równać krok i czujemy się bezpiecznie. Nie 
zapominajmy również o porannej gimna-
styce – parę skłonów, przysiadów, dla pa-
nów parę pompek nie zaszkodzi, a może 
przypomną się lata, kiedy biło się rekordy 
w robieniu pompek. Możliwości na przy-
gotowanie się do jesiennej aury jest wie-
le, trzeba tylko być stanowczym. Ważne, 
aby wybrać dla siebie formę ruchu, która 
będzie czymś miłym i nie stanie się tylko 
przykrym obowiązkiem w walce o dobrą 
kondycję. Jeśli jest to możliwe, włączaj-
my w ten nasz ruch całą rodzinę, dajmy 
przykład innym i pozwólmy się sobą cie-
szyć jak najdłużej.

Dzięki wspaniałej „polskiej jesieni” mo-
żemy spacerować i dotleniać nasze cia-
ło bez konieczności zakładania na siebie 
grubych kurtek. Wykorzystajmy do spa-
cerów nasze tereny nad „Florydą”, gdzie 
spacer można połączyć z podziwianiem 
przyrody.

Jesień to początek długich, chłod-
nych wieczorów. Zapraszamy wówczas 
na basen. Zajęcia z aqua aerobiku są dla 
wszystkich świetnym relaksem. O zaletach 
tej aktywności ruchowej w następnym nu-
merze „BM”.
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Jesienne
biegi uliczne

W myśl idei, że najlepszym sposobem 
na zapobieganie chorobom jest profilak-
tyka, a co za tym idzie – zdrowy tryb ży-
cia, w dniu 7 października br. odbyły się 
biegi uliczne zorganizowane przez Da-
riusza Latuszka, nauczyciela wychowa-
nia fizycznego z Gimnazjum Miejskiego 
w Leżajsku. Impreza ta miała na celu 
promowanie biegania i zachęcenia mło-
dzieży do aktywnego spędzania wolne-
go czasu.

W biegu uczestniczyło ponad 50 
uczniów, reprezentujących zarówno gim-
nazjum, jak i szkoły podstawowe (z wy-
jątkiem Szkoły Podstawowej nr 1). Wśród 
dziewcząt kolejność najlepszych była na-
stępująca:

Szkoły podstawowe: dziewczęta – 1. 
Beata Zygmunt, 2. Anna Pęcak, 3. Alek-
sandra Żołynia (wszystkie z SP2); chłopcy 
– 1. Damian Zygmunt (SP2), 2. Kamil Sie-
dlecki (SP3), 3. Patryk Sadlej (SP3).

Gimnazjum: dziewczęta – 1. Katarzy-
na Góral, 2. Katarzyna Sroga, 3. Marce-
la Kaszycka; chłopcy – 1. Kacper Kraw-
czak, 2. Grzegorz Czwakiel, 3. Mateusz 
Odachowski.

Najlepsi z uczestników ze szkół pod-
stawowych otrzymali puchary i dyplomy 
ufundowane przez dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Natomiast dla 
najlepszych gimnazjalistów puchary ufun-
dował dyrektor Gimnazjum Miejskiego im. 
Władysława Jagiełły. Organizator imprezy 
dziękuje sponsorom za popieranie promo-
wania rekreacji i aktywnego wypoczynku. 
Słowa podziękowania należą się również 
nauczycielom z Gimnazjum, którzy poma-
gali w przeprowadzeniu biegów. Mamy na-
dzieję, że współzawodnictwo to na stałe 
wpisze się w kalendarz jesiennych zawo-
dów biegowych i zostanie zaakceptowane 
przez młodzież.

(dl)

Uczniowie GM 
znów najlepsi!

Sukces goni sukces. Nie tak dawno 
młodzież z leżajskiego gimnazjum świę-
towała zwycięstwa w zawodach lekko-
atletycznych, a ponownie okazała się 
najlepsza.

Tym razem uczniowie z Leżajska wy-
grali w Powiatowej Gimnazjadzie w Indy-
widualnych Biegach Przełajowych, któ-
ra odbyła się 10 października tego roku. 
W sumie w zawodach tych startowało oko-
ło 300 uczniów w 10 kategoriach wieko-
wych. W kategorii trzecich klas gimnazjal-
nych wśród dziewcząt najlepsza okazała 
się Karolina Drwal. Wygrała bieg na 1000 
metrów. W kategorii trzecich klas gimna-
zjalnych wśród chłopców szans rywalom 
nie dał Kacper Krawczak. Podtrzymu-
jąc pasmo sukcesów odniósł zwycięstwo 
na dystansie 1500 metrów. Czwarte miej-
sce w tej kategorii, premiowane awansem 

do finału wojewódzkiego, zajął Grzegorz 
Czwakiel. W kategorii pierwszych i dru-
gich klas gimnazjalnych bieg na dystan-
sie 1200 metrów wygrał Karol Kubasie-
wicz.

(dl)

Sukcesy
większe i mniejsze

Uczniowie naszego Gimnazjum Miej-
skiego już nie po raz pierwszy udowod-
nili, że tkwią w nich duże możliwości. 
Tym razem odnieśli sukces, startując 
w Powiatowej Gimnazjadzie w Lekkiej 
Atletyce, która odbyła się 27 września 
br. w Nowej Sarzynie.

Gimnazjum Miejskie reprezentowa-
li: Wioletta Dąbrowska, Kacper Kraw-
czak, Grzegorz Czwakiel i Karol Kuba-
siewicz. W zawodach startowali ucznio-
wie z wszystkich szkół gimnazjalnych po-
wiatu leżajskiego. Znakomicie spisali się 
Krawczak i Kubasiewicz. Kacper Krawczak 
okazał się zdecydowanie najlepszy w bie-
gu na 1000 metrów. Karol Kubasiewicz 
natomiast nie dał szans rywalom w biegu 
na 300 metrów. Kacper Krawczak i Karol 
Kubasiewicz wygrywając swoje konkuren-
cje, uzyskali prawo reprezentowania Gim-
nazjum Miejskiego i powiatu leżajskiego 
w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady Mło-
dzieży Szkolnej w LA w Mielcu, które od-
były się 4 października. Tam do udanych 
występów może zaliczyć swój udział Kac-
per Krawczak. W doborowej stawce 50 naj-
lepszych biegaczy z województwa podkar-
packiego na 1000 metrów, uplasował się 
na 10 miejscu.

Dariusz Latuszek

Pływalnia kryta
„OCEANIK”
po przerwie

Przerwa techniczna na pływalni trwała 
od 1 do 20 września. Wszelkie prace prze-
biegały sprawnie, więc nie było ani dnia 
spóźnienia. Dziękujemy naszym wiernym 
Klientom za zrozumienie, że taka przerwa 
jest potrzebna raz w roku.

Pragnę poinformować wszystkich, że 
ceny nie uległy zmianie, a dodatkowo za-
montowany został natrysk „wodospado-
wy”, który od pierwszych dni cieszy się 
wielkim zainteresowaniem.

Zostały zmienione jedynie godziny 
otwarcia.

Zapraszamy wszystkich w godzinach od 
6 do 21.30, ostatnie wejście na basen pro-
simy dokonywać do godz. 21:00.

Zapraszamy na aquaaerobik we wtorki 
i w czwartki o godz. 20.15.

Szkoła pływania „Delfin” rozpoczęła już 
treningi – zapraszamy dzieci do zapisywa-
nia się do szkółki, którą prowadzi specja-
lista Ryszard Kołodziej.

Wojciech Surma

Nagrody wręcza dyrektor MOSiR w Le-
żajsku.

Karol
Kubasiewicz

Kacper
Krawczak

Sponsorzy Pogoni
15 września br. na stadionie Pogoni 

spotkali się zawodnicy I drużyny Po-
goni, przedstawiciele zarządu Klubu, 
władz miasta i głównego sponsora, któ-
rym jest Grupa Żywiec Browar w Leżaj-
sku. Dyrektor leżajskiego browaru Mat-
thijs Dietvorst przekazał zawodnikom 
reprezentacji Pogoni komplet piłkar-
skich strojów letnich i zimowych. 

Zmienione zostały też reklamy i bilbordy 
– widnieją na nich nowe logo Pogoni i logo 
Browaru Leżajsk, także na klubowym au-
tobusie. Wszystko to ufundował sponsor 
Klubu – Browar Leżajsk. 

Drugim sponsorem Pogoni jest firma 
BMF Instal sp. z o.o.. Jej prezes Andreas 
Wielosinski obiecał nowe stroje treningo-
we dla zawodników.

Dla Pogoni światło w tunelu zajaśniało 
nowym blaskiem.

(bwl)
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• • •  
na ryby

1 października br. odbyły się zawody 
dla dzieci i młodzieży do lat 14. o Puchar 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Leżajsku.

Pierwsze miejsce w kategorii 10–14 lat 
zajęła Aneta Trestka (530 pkt), a kolejne 
miejsca zajęli: Piotr Krajcarski (160 pkt), 
Sylwia Przeszło (115 pkt), Szymon Rzepko 
(90 pkt), Damian Szarek (40 pkt).

Pierwsze miejsce w kategorii do 10 lat 
zajęła Wiwianna Gdula (720 pkt), kolejne 
miejsca: Kinga Surma (365), Bartłomiej 
Dąbrowski (110 pkt), Małgorzata Malita 
(45 pkt), Krzysztof Malita (25 pkt).

Bardzo dziękuję Dyrektorowi MOSiR Le-
żajsk za sponsorowanie tych zawodów. Po-
goda dopisała, zabawa była przednia no 
i fantastyczne nagrody! Nasze Koło może 
zorganizować 2–3 zawody dla dzieci rocz-
nie i ufundować na nie nagrody. Natomiast 
organizacyjnie jesteśmy w stanie robić ta-
kie zawody np. w wakacje co tydzień, za-
pewniając tym samym dobrą zabawę mło-
dzieży, która się interesuje wędkowaniem. 
A z doświadczenia wiem, że to też dosko-
nała zabawa dla rodziców...

Zachęcam więc do kontaktu z nami – 
każdy sponsor zawodów dla dzieci będzie 
mile widziany!

Opłaty na rok 2007
Składka członkowska, ustalana przez 

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkar-
skiego, wzrosła o 2 zł. Zgodnie z uchwa-
łą podjętą na okręgowym zjeździe w tym 
roku, składki za wędkowanie w okrę-
gu PZW Rzeszów nie wzrosną. Szczegóły 
w następnym Biuletynie. Ja ze swej stro-
ny proponuję obniżenie składki na Fun-
dusz Koła w naszym kole o 1 zł – wtedy 
suma składek (członkowska, za wędkowa-
nie, dopłata na zbiorniki, FK) dla 70 pro-
cent wędkarzy wyniesie 170 zł.

Sport w PZW
– potrzebni sponsorzy!

Polski Związek Wędkarski został przy-
jęty w ubiegłym roku do Polskiej Konfe-
deracji Sportu. Sport wędkarski, jak każ-
dy inny sport, ma swoje prawa, obowiąz-
ki i przywileje. Jednym z przywilejów jest 
to, że może się utrzymywać z darowizn, 
odpisów, umów sponsorskich itp. Trudno 
jednak wejść do gry, gdy inni są daleko 
przed tobą i zaczęli dużo wcześniej. Stąd 
ogromna prośba do sympatyków wędkar-
stwa, aby wsparli finansowo wędkarski 
Klub Sportowy przy Okręgu PZW w Rze-
szowie. Odpisy przewidziane w przepisach 
PZW na sport pozwalają nam realizować 
plany udziału w zawodach ogólnopolskich 
w około 30 procent (kwotowo wynosi to 
około 20 000 złotych z odpisów Okręgu 
i około 5 000 zł ze składek członków Klu-
bu). Niestety żadne koło nie wspiera Klu-
bu, ani też swoich zawodników. A potrze-
by są 3-krotnie większe.

Dodam, że zawodnicy Klubu, którzy 
zakwalifikowali się do rywalizacji ogólno-
polskich często łożą ze swoich środków 
na startowe i zakwaterowanie, byle tylko 
uczestniczyć w tej rywalizacji (nie mówiąc 
już o sprzęcie, przynętach i zanętach). Tak 
nie powinno być! Upór i determinacja pro-
wadzą do celu. W dyscyplinie podlodowej 
kol. Jerzy Tomaka z Rzeszowa zajmuje 3 
miejsce w klasyfikacji rocznej i jako repre-
zentant Polski weźmie udział w Podlodo-

wych Mistrzostwach Świata, organizowa-
nych w tym roku w Chinach (na tym po-
ziomie koszty pokrywa już Zarząd Główny 
PZW – Główny Kapitanat Sportowy).

Pozostałe dyscypliny spinning i mucha 
– zawodnicy utrzymują się w przepisowych 
przedziałach miejsc, tak więc na następ-
ny rok mają zapewniony start bez kwalifi-
kacji. Stwarza to jednak istotny problem, 
ponieważ Klub mógłby wysłać drużyny, 
wynikające z rocznej klasyfikacji, ale nie 
stać go na ich sfinansowanie (pierwszeń-
stwo mają zawodnicy zdobywający kwali-
fikację ogólnopolską).

W dyscyplinie spławikowej jest najgo-
rzej, mamy świetnych zawodników, ale to 
tak kosztowna dyscyplina i tak mocno ob-
sadzona, że kwalifikacje odbywają się trój-
stopniowo! Nasi zawodnicy startują więc 
w zawodach Colmic Challenge, równole-
gle przeprowadzanych rozgrywkach spła-
wikowych, gdzie koszty udziału są mniej-
sze i odległości dojazdu bardziej przyjazne 
(zawody rozgrywane są regionalnie).

Również klubowicze zajmujący się spin-
ningiem uczestniczą w rywalizacji Spin-
ningowej Ligi Południe, gdzie zajmują wy-
sokie miejsca. Jedynym jednak zawodni-
kiem w tej lidze z Leżajska jest kol. Leszek 
Flak (z Leżajska do Klubu należy jeszcze 
prócz kolegi Flaka i mnie, kol. Andrzej Dą-
browski).

Członkiem Klubu może zostać każdy 
wędkarz, który opłaca składki członkow-
skie i za wędkowanie w Kołach Okręgu 
PZW Rzeszów.

Oprócz wpisowego i składek członkow-
skich, finanse Klubu składać się mogą z: 
• darowizn sympatyków wędkarstwa oraz 

sponsorów w oparciu o zawarte umowy, 
• dotacji i subwencji przyznanych przez 
zarządy kół i okręgów prawomocnymi 
uchwałami, • innych dochodów z działal-
ności klubu, stanowiących w całości przy-
chody statutowe.

Zadania i cele Klubu
• doskonalenia umiejętności zawodni-

ków w zakresie wędkarstwa sportowego, • 
nawiązywania i utrzymywanie kontaktów 
z innymi klubami i jednostkami organiza-
cyjnymi PZW, • czynnego udziału zawod-
ników klubu w zawodach na terenie kraju 
i za granicą, • tworzenia warunków do wy-
miany doświadczeń i wiedzy wędkarskiej, 
• pozyskiwania sponsorów, • inspirowanie 
i podejmowanie działań na rzecz ochrony 
środowiska wodnego.

Oto konto Klubu:
Wędkarski Klub Sportowy PZW
przy Okręgu PZW Rzeszowie;

35-113 Rzeszów; ul. Akacjowa 36
Podkarpacki

Bank Spółdzielczy o/Rzeszów
09 8642 1126 2012 1116 7033 0001
Z góry dziękuję za każdą złotówkę prze-

kazaną na rzecz Klubu !
Wodom Cześć!

Stanisław Esox Mączka
Zapraszam na stronę: http://pzw.org.

pl/45/
PS.
W ostatnim BM napisałem: „...Okrzem-

ki z Wikipedii” – oczywiście okrzemki nie 
biorą się z Wikipedii! Informację o nich za-
czerpnąłem z tej doskonałej Encyklopedii 
redagowanej przez Internautów.

Zawody dla dzieci 
i młodzieży o Puchar 
MOSiR Leżajsk

Wiwianna Gdula
Małgorzata Malita – 4 lata, najmłod-
szy uczestnik

Uczestnicy zawodów

1) SKŁADKA CZŁONKOWSKA 2007 (propozycje)
a) podstawowa 100,00 zł
b) uczestnika 10,00 zł

2) WPISOWE
a) podstawowa 20,00 zł
b) uczestnika 10,00 zł
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Posesja 
państwa Lidii 
Raszewskiej-
Drożdżak 
i Marka 
Drożdżaka 
przy ul. Armii 
Krajowej 39

Posesja 
państwa Anny 

i Stanisława 
Wilków przy 

ul. Lipy 26

Posesja państwa 
Urszuli i Marka 
Zygmuntów przy 
ul. Podolszyny 19

Najpiękniejsze posesje 2006Najpiękniejsze posesje 2006
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Muzeum Prowincji
Ojców Bernardynów

Święty Franciszek z AsyżuŚwięty Franciszek z Asyżu
W Galerii Rzeźby Statuarycznej i Przyściennej Mu-

zeum znajduje się monumentalna, drewniana, poma-
lowana na biało i częściowo złocona figura zakonnika 
w habicie franciszkańskim.

Mężczyzna stojący na postumencie ma szeroko rozpostarte, 
uniesione ramiona i otwarte dłonie z delikatnie zaznaczonymi bli-
znami. Wspiera się na lewej nodze, wyprostowanej i cofniętej nie-
co do tyłu, gdy prawa, wysunięta do przodu, sugeruje nieznaczny 
kontrapost. Kędzierzawe włosy pod-
cięte są w tonsurę, twarz ma gład-
kie czoło i policzki, a także subtelny 
i wąski nos oraz bujne, kędzierzawe 
wąsy i brodę. Istotnym czynnikiem 
ekspresji są oczy wpatrzone w dal, 
ujęte uniesionymi nieco rzęsami i wy-
datnymi powiekami.

Ubiór zakonnika, kapucyński 
w swym kroju, stanowi prosta tuni-
ka z kapturem bez kapuzy, przepasa-
na na wysokości bioder dwoma splo-
tami sznura. Habit nadaje sylwetce 
wysmukłość, podkreśloną dodatko-
wo pionowym duktem fałd znacznie 
bardziej zróżnicowanych na wysoko-
ści bioder, z których jeden, widocz-
ny pośrodku, wydaje się dominują-
cy. W pewnej opozycji do tego ukła-
du pozostają ramiona spowite długi-
mi rękawami o delikatnie falujących 
fałdach. Owo radykalne zróżnicowa-
nie kierunków i pojedynczych struk-
tur, współgrające z ekspresją twarzy 
i dłoni, sugeruje pewien dynamizm, 
przełamujący wrażenie monumental-
nej statyki, spełnia także rolę symbo-
liczną. Dzięki niemu posąg, oglądany 
z pewnego dystansu, sprawia wraże-
nie stojącego krzyża. Figura ukazuje 
św. Franciszka z Asyżu.

Biedaczyna był częstym tema-
tem w sztuce. Artyści średniowiecz-
ni, zwłaszcza czynni we Włoszech, 
przedstawiali go najczęściej w szaro-
brunatnym habicie przewiązanym sznurem o trzech węzłach, 
z tonsurą, boso, w spiczastym kapturze na głowie bądź w habi-
cie z mozettą. Istotnym atrybutem Świętego były stygmaty w bo-
ku, na dłoniach i stopach, a także krzyż lub krucyfiks oraz księga 
Ewangelii. W okresie baroku pojawiały się koncepcje, w których 
św. Franciszkowi towarzyszyły motywy baranka i kuli ziemskiej 
zwieńczonej krzyżem, wskazujące nań jako na odnowiciela życia 
chrześcijańskiego i orędownika całego świata. Czynnikiem popu-
larności św. Franciszka w ikonografii wielu epok było bogactwo 
jego osobowości i „poetyczność ziemskiej egzystencji”.

Znane są cykle, ukazujące sceny z życia Biedaczyny, z jego 
kultu oraz cuda, inspirowane tekstami źródłowymi i późniejszy-
mi żywotami. Za szczególnie typowe uważa się przedstawienia, 
w których św. Franciszek występuje jako wielbiciel stworzeń oraz 
wizerunki ukazujące stygmatyzacje na górze Alwerni.

Do osobliwej grupy wypada zaliczyć przedstawienia indywidu-
alne o charakterze portretowym. Tworzyli je artyści już w XIII w., 
bazując prawdopodobnie na autopsji. Choć żadna z tych pierw-
szych prób nie odzwierciedla autentycznych rysów, późniejsza 
tradycja ikonograficzna zawdzięcza im osobliwy typ fizjonomii 
i postaci Biedaczyny. Do szczególnie cennych wizerunków tego 
typu, nie uwzględniających jeszcze motywu aureoli i stygmatów, 
należy malowidło ścienne w klasztorze benedyktynów Sacro Spe-
co w Subiaco, a także słynny obraz Franciszka płaczącego, ocie-
rającego chustą łzy, znajdujący się na terenie pustelni w Grec-
cio. Wiele średniowiecznych wizerunków o charakterze portre-
towym zachowanych do dziś, malowanych na desce, ukazuje 
Świętego hieratycznie, otoczonego pojedynczymi scenami z jego 
życia. Twórcy renesansu wprowadzili do ikonografii Franciszko-
wej nastrój liryczno-kontemplacyjny, ukazując postać Świętego 
najczęściej w przedstawieniach znanych jako Sacra Conversazio-
ne (Świętej Rozmowy). Portrety św. Franciszka z okresu baroku 
pełne są nuty ekstatycznej modlitwy. Mają je w swym dorobku 

tacy wybitni malarze, jak Piotr Paweł Rubens (1577–1640), El 
Greco (1541–1614), Annibale Carracci (1560–1609), Jusepe Ri-
bera (1591–1652), Jacopo Tintoretto (1518–1594), Francisco de 
Zurbarán (1598–1664), Domenichino (1581–1641) i inni. W Pol-
sce wizerunkami św. Franciszka zdobiono początkowo wyłącz-
nie kościoły i klasztory franciszkańskie. Temat Biedaczyny po-
dejmowali w swej twórczości tacy m.in. artyście jak o. Franciszek 
Lekszycki (zm. 1668), o. Kazimierz Lesiowski i Mateusza Serwi-
tor (zm. 1665) i Szymon Czechowicz (1689–1775).

Osobną grupę przedstawień ilustrujących św. Franciszka sta-
nowią realizacje rzeźbiarskie. W taki sposób temat podejmowali 
we Włoszech Donatello (ok. 1386–1466) i Nicolo da Bari i A. del-
la Robia (ok. 1400–1482), który „korzystając z pośmiertnej ma-
ski Świętego stworzył dzieło przejmujące – niewidzące oczy i cień 
bolesnego uśmiechu radości doskonałej”.

Do tej grupy należy zaliczyć figury zestawiane w obrębie nastaw 
ołtarzowych, towarzyszące wizerunkowi eksponowanemu po-
środku retabulów. Licznych przykładów dostarcza wnętrze leżaj-

skiej bazyliki. Monumentalny wize-
runek Biedaczyny widzimy tu w jed-
nej z nisz dolnej kondygnacji ołtarza 
głównego. Święty ukazany jest fron-
talnie z tradycyjnymi atrybutami. 
Motywem symetrycznie odpowiada-
jącym mu w tej samej strefie retabu-
lum jest postać św. Bernardyna ze 
Sieny. Ów znamienity reformator za-
konu trzyma w dłoni promienistą glo-
rię z monogramem Jezusa w formie 
IHS. W obrębie górnej kondygnacji, 
w analogicznym układzie, prezento-
wani są św. Bonawentura w kapelu-
szu kardynalskim i wyróżniony stro-
jem pontyfikalnym św. Ludwik, bi-
skup Tuluzy. Na samej górze widocz-
ni są od lewej św. Jana Kapistran ze 
sztandarem w dłoni, a po drugiej 
stronie bliżej nieokreślony z powodu 
braku atrybutów święty franciszkań-
ski. To zaledwie część wystroju figu-
ralnego olbrzymiej nastawy, w cało-
ści ilustrującej bogaty program ide-
owy podkreślający charakter miej-
sca. Monumentalna postać ma wy-
mowę konkretną. Wskazuje na Bie-
daczynę jako na Patriarchę zakonu 
i jego widzialny, duchowy filar usta-
wiony między kolumnami pełniącymi 
funkcję podpór w sensie konstrukcyj-
nym. Wielki Sieneńczyk posiada wy-
mowę analogiczną. Obok Franciszka 
jawi się w charakterze drugiego zało-
życiela Zakonu, duchowością i usiło-

waniami reformatorskimi wspierającego swoich współbraci. Od 
jego imienia wywodzi się też popularna nazwa stróżów leżajskie-
go Sanktuarium.

Figura św. Franciszka występuje także w obrębie oprawy sny-
cerskiej leżajskich organów. Widzimy ją na powierzchni jednego 
z przyłuczy pozytywu w nawie północnej, gdzie – podobnie jak na 
ołtarzu głównym – zestawiony jest symetrycznie ze św. Bernar-
dynem. Tym razem, ze względu na kształt powierzchni ekspozy-
cyjnej, prowokującej do horyzontalnego komponowania sceny 
figuralnej, mamy do czynienia z postaciami oddanymi w pozycji 
leżącej. W obrębie parapetu organów, w nawie środkowej, figura 
św. Franciszka stanowi jeden z elementów ciągu sylwetek wkom-
ponowanych w pojedyncze arkadki. Figury, przedzielone sceną 
Walki Herkulesa z Hydrą widoczną poniżej pozytywu organowe-
go, zestawione są parami. Postaci Biedaczyny widocznej z lewej 
strony chóru, wtóruje po drugiej stronie postać jego przyjaciela 
i patriarchy, św. Dominika. Pojedyncze elementy dekoracji figu-
ralnej służą tym razem prezentowaniu początków historii ruchu 
franciszkańskiego. Odzwierciedlenia podobnych tendencji narra-
cyjnych trudno nie dopatrzyć się w obrębie nastawy ołtarzowej 
w bocznej kaplicy św. Franciszka, a także na malowidle ścien-
nym, zdobiącym ściany XVII-wiecznego holu bazyliki, sąsiadu-
jącego z zakrystią.

Rzeźba, stanowiąca przedmiot naszego zainteresowania, po-
wstała pod koniec XIX wieku. Pierwotnie związana była z nastawą 
ołtarza głównego z kościoła Ojców Bernardynów w Krystynopolu. 
Twórca zestawił ją z posągiem św. Jana z Dukli, jako bezpośred-
nie dopełnienie treści ideowych środkowego obrazu, ukazującego 
Zesłanie Ducha Świętego, obok stojących na krawędziach retabu-
lum figur św. Wojciecha i św. Stanisława Szczepanowskiego.
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