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Wiadomość
z ostatniej chwili!

są pieniądze na budowę obwodnicy Leżajska.
rzecznik prasowy rzeszowskiego oddziału Gene-

ralnej Dyrekcji Dróg krajowych i autostrad twier-
dzi, że rozpoczęcie budowy i etapu obwodnicy 
przewidziane jest na iV kwartał bieżącego roku!
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W numerze:
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Piotr Urban o inwestycjach: 
obwodnicy miasta i Zakła-
dzie Zagospodarowania Od-
padów

● Poseł na Sejm RP Zbi-
gniew Rynasiewicz o minio-
nym roku w Komisji Infra-
struktury i nowych aktach 
prawnych 

● Prezes BMF Polska An-
dreas Wielosinski o inwesty-
cjach i rozwoju firmy.

● Sesje Rady Miejskiej
● Budżet Leżajska na 2009 
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Odszedł na zawsze
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”

ks. Jan Twardowski

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia minionego roku odszedł na zawsze 
Mieczysław sroka, przewodniczący Rady Miejskiej w Leżajsku i dyrektor Ze-
społu Szkół Technicznych. Pożegnaliśmy Go w poniedziałek, 29 grudnia.

Koncelebrowaną Mszę św. w leżajskiej Bazylice odprawił Jego kolega szkolny ks. 
bp Ignacy Dec. W ostatniej drodze Mieczysławowi Sroce towarzyszyli przedstawicie-
le władz samorządowych województwa, miasta i powiatu, parlamentarzyści, poczty 
sztandarowe, Miejska Orkiestra Dęta, nauczyciele i – mimo ferii – wielka rzesza mło-
dzieży szkolnej. Żegnali Go nie tylko najbliżsi – Rodzina, przyjaciele, znajomi. Nie-
którzy, by odprowadzić Go na miejsce wiecznego spoczynku, przybyli z odległych 
części Polski. Kondukt żałobny wypełnił na całej długości ulicę Mickiewicza. Była 
to manifestacja żalu setek ludzi, którym trudno było się pogodzić z faktem, że od-
szedł na zawsze, że nie zaznają już Jego dobroci i życzliwości.
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Mieczysław Sroka był człowiekiem bardzo oddanym mia-
stu, w którym się urodził i mieszkał przez całe życie. Kochał 
Leżajsk.

Zawsze powtarzał, że jego ambicją jest to, by Leżajsk – jed-
na z niewielu w województwie podkarpackim zabytkowych pe-
rełek – rozwijał się gospodarczo, naukowo, turystycznie i kul-
turalnie.

Dlatego też z wielkim zaangażowaniem włączył się w pra-
ce samorządu lokalnego. Przez kilkanaście lat był radnym 
naszego miasta, pełnił obowiązki przewodniczącego Rady 
Miejskiej Leżajska.

Był to okres szczególnego rozwoju miasta. W tym czasie 
powstała Oczyszczalnia Miejska, Hala Sportowo-Widowisko-
wa przy Zespole Szkół Technicznych, Kryta Pływalnia, wy-
budowano wiele nowych dróg, miasto zostało niemal w stu 
procentach skanalizowane i zgazyfikowane. Nie oszczędzał 
swych sił w poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowa-
nia inwestycji w mieście, zabiegał o nie na wszystkich szcze-
blach władzy, wydeptywał ścieżki w ministerstwach w po-
szukiwaniu pomocy i poparcia dla realizacji podjętych przez 
Radę Miejską decyzji.

Był znakomitym gospodarzem. Miał niezwykły dar, talent 
do tego, by zaplanowane zadania finalizowane były z sukce-
sem. Tak było też w przypadku szkoły, którą kierował przez 
wiele lat. Zespół Szkół Technicznych stał się w województwie 
podkarpackim wzorcem dla innych szkół tego typu.

Miał niespożyte siły i energię. Pogodny, dowcipny, błysko-
tliwy i inteligentny, pełen pomysłów i inicjatyw. I pełen pla-
nów na przyszłość.

Niestety, ciężka, śmiertelna choroba zniweczyła jego zamie-
rzenia. Walczył z nią mężnie, jak równy z równym, do ostat-
niego tchu. Ale z tym przeciwnikiem się nie wygrywa.

Była to chyba Jego jedyna przegrana w życiu. Osta- 
teczna.

Mieczysław Sroka był nauczycielem i wychowawcą 
od 1969 roku, a od 1992 roku – dyrektorem szkoły. Urodził 
się 1 grudnia 1944 r. w Leżajsku. Po ukończeniu szkoły 

podstawowej kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcą-
cym w Leżajsku, a następnie po ukończeniu liceum studio-
wał historię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W 1969 roku ukończył studia uzyskując tytuł magistra hi-
storii. W tym też roku podjął pracę w charakterze nauczy-
ciela w Technikum Mechanicznym w Leżajsku oraz wycho-
wawcy w Internacie tegoż Technikum.

Systematycznie w toku pracy doskonalił swoje umie-
jętności kończąc Podyplomowe Studia z zakresu historii 
w 1974 r., Nauki o Społeczeństwie i Wiedzy Obywatelskiej 
w 1985 r., Współczesne Tendencje Kierowania Szkołą Za-
wodową w 1996 r., Doskonalenie Jakości Pracy Kadry Kie-
rowniczej Szkół Zawodowych w reformującym się systemie 
edukacji zawodowej w 1999 r., Zarządzanie Oświatą i Mar-
keting w 2000 r.

Ważnymi etapami rozwoju kariery zawodowej stało się 
uzyskanie przez Niego tytułu II stopnia specjalizacji zawodo-
wej w 1984 r. oraz nauczyciela dyplomowanego w 2003 r.

Osiągał bardzo dobre wyniki w nauczaniu i wychowaniu, 
co zaowocowało wieloma reprezentantami szkoły na olim-
piadach centralnych i wojewódzkich. Był organizatorem 
wielu akcji wypoczynku młodzieży poprzez liczne wycieczki 
i obozy turystyczne: górskie, kajakowe czy narciarskie.

W uznaniu za działalność otrzymał liczne nagrody, w tym 
Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania III stopnia w 1979 r., 
II stopnia w 1987 r. i I stopnia w 2004 r. Ponadto otrzymał na-
grody Kuratora Oświaty w latach 1994, 1997 i 2002 r.

W 1992 roku w wyniku konkursu objął stanowisko Dyrek-
tora Zespołu Szkół Zawodowych. Wraz ze swoimi zastęp-
cami mgr inż. Wojciechem Tokarzem oraz mgr inż. Janem 
Busztą a od 2003 r. mgr Haliną Samko opracował daleko-
siężny plan rozwoju jakościowego szkoły. Zdecydowano 
postawić na nowe kierunki kształcenia, modernizację i roz-
budowę bazy dydaktycznej, zakup nowoczesnych pomocy 
naukowych, wprowadzanie nowych programów i kierun-
ków nauczania.

Szczególnymi osiągnięciami dyrektora Mieczysława Sroki 
była kompleksowa rozbudowa szkoły realizowana od 1992 r. 
do dnia dzisiejszego. Przyniosła ona efekt w budowie no-
wego skrzydła budynków szkolnych wraz z pełnowymiaro-
wą Halą Sportową, utworzenia kompleksu pracowni elek-
tryczno-samochodowych, modernizacji pomieszczeń so-
cjalnych i kuchni.

Wszystkie powyższe przedsięwzięcia zaprocentowały też 
uzyskaniem przez Zespół Szkół Technicznych w roku 2005 
jako pierwszej szkoły w województwie podkarpackim Cer-
tyfikatu Jakości ISO 9001:2000.

Obok działalności pedagogicznej Mieczysław Sroka pełnił 
wiele funkcji społecznych między innymi: w latach 1994–1998 
był radnym i Przewodniczącym Rady Miasta, w latach 1998– 
–2002 – radnym Rady Miasta, od 2002 roku do ostatnich 
swych dni był radnym i Przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Leżajsku. W latach 2001–2004 pełnił funkcję Prezesa Klu-
bu Sportowego „POGOŃ”.

Jego wkład w rozwój gospodarczy miasta jest nieocenio-
ny, za co został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Mia-
sta Leżajska”.

Zawsze zatroskany o sprawy miasta i szkoły, pełen porażają-
cego wręcz optymizmu i wiary, emanujący radością, uśmiech-
nięty... Takim Go zapamiętamy.

rodzinie
Mieczysława Sroki

zasłużonego
dla miasta Leżajska i jego rozwoju

długoletniego radnego
oraz przewodniczącego rady Miejskiej

wyrazy głębokiego żalu
i szczerego współczucia
z powodu Jego śmierci

składają
Burmistrz i rada Miejska Leżajsku

rodzinie zmarłego
MIECZYSŁAWA SROKI

Dyrektora
zespołu szkół Technicznych w Leżajsku

wyrazy szczerego żalu
i głębokiego współczucia

składają
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,

Pracownicy, rodzice i Uczniowie zsT
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  dzień za dniem

FIRMA DORADCZO-USŁUGOWA
mgr Stanisław Lemiech

Leżajsk, Pl. Jaszowskiego 6
(w pobliżu kwiaciarni)

Świadczy następujące usługi:
1. Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z Unii 

Europejskiej i wypełniania wniosków o dopłaty z Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

2. Rozliczanie podatków dla FIRM i OSÓB FIZYCZ-
NYCH, w tym zwroty podatku VAT z tytułu zakupów mate-
riałów budowlanych.

3. Szkolenia i instruktaże z zakresu BHP dla firm i in-
stytucji.

Profesjonalna i kompetentna obsługa, przystępne ceny, 
indywidualne rozwiązywanie problemów zgodnie z potrze-
bami klientów.

Godziny urzędowania:
Od poniedziałku do piątku: od 8.00 do 17.00

Tel. 0 512 359 118

Policyjny 
bilans

27 stycznia br. w komendzie Powia-
towej Policji w Leżajsku odbyła się 
roczna odprawa poświęcona podsu-
mowaniu minionego roku.

Uczestniczył w niej insp. Kazimierz 
Mruk, I Zastępca Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Rzeszowie. Lokalne samo-
rządy reprezentowali Burmistrz Leżajska 
Tadeusz Trębacz i Starosta Leżajski Ro-
bert Żołynia. Obecni byli wszyscy – poza 
pełniącymi służbę – pracownicy KPP.

– Cieszy i satysfakcjonuje dobra ocena 
społeczna naszych działań – powiedział 
Komendant Powiatowy w Leżajsku mł. 
insp. Marian Szkodziński. – Świadomość, 
że policja jest elementem społeczeństwa, 
jego dyspozycyjną częścią, podobnie jak 
straż pożarna czy wojsko, coraz częściej 

znajduje wyraz szacunku i uznania dla po-
trzebnej i koniecznej roli, jaką spełniamy. 
Nie ukrywam, że samorządy są ponie-
kąd współuczestnikami naszych działań, 
bo bezpieczeństwo publiczne jest wspól-
ną sprawą i wspólnie są osiągane nasze 
mniejsze i większe sukcesy.

Podkreślił znaczenie finansowania 
przez samorządy służb ponad norma-
tywnych czyli dodatkowych patroli poli-
cyjnych, na które w 2008 roku przezna-
czyły około 28 tysięcy złotych.

Ocenę działań leżajskich stróżów pra-
wa w minionym roku przedstawił Zastęp-
ca Komendanta Powiatowego Policji mł. 
insp. Ryszard Kula. Wynika z niej, że ska-
la przestępczości zmalała, a nasiliły się 
różnego rodzaju działania prewencyjne 
policji. Na koniec przedstawione zosta-
ły prognozy i propozycje przedsięwzięć 
Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku 
na rok 2009.

(bl)

W listopadzie firma HORTINO ZPOW Leżajsk Sp. 
z o.o. wprowadziła na rynek NOWE produkty. Wa-
rzywa orientalne z kurczakiem i sosem POLTINO 
to propozycja dla wszystkich, którzy chcą wprowa-
dzić do swojej kuchni powiew orientu.

Dla miłośników kapusty – smaczna i aromatycz-
na zupa Kapuśniak z kapusty kwaszonej. Dzię-
ki Warzywom na patelnię z przyprawami (sta-
ropolską, rzymską, paryską) konsumenci będą 
mogli poznać kulinarne gusta Francuzów, Włochów 
lub powrócić do staropolskiego smaku, nie rusza-
jąc się z zacisza swoich kuchni.

W plebiscycie Nasze Dobre Podkarpackie Firma 
HORTINO ZPOW Leżajsk Sp. z o.o. otrzymała na-
grodę „Znak Jakości GC Nowiny 2008” za Wa-
rzywa na patelnię z przyprawami.

(mn)

Jak zapewnił zebranych dyrektor CM „Medyk” 
lek. med. Stanisław Mazur, leżajska Stacja wy-
posażona jest w najnowocześniejszy sprzęt me-
dyczny firmy Fresenius, a warunki w niej są kom-
fortowe. Stacja zapewnia bezpłatne zabiegi hemo-
dializy, bezpłatny transport pacjentów na dializę 
i po dializie, bezpłatne posiłki i również bezpłatne 
badania i konsultacje lekarzy wszystkich specjalno-
ści, a także kwalifikujące do przeszczepu nerki.

Kierownikiem tej placówki medycznej jest dr 
n. med. Ewa Bober-Palak. – Budynek ma po-
wierzchnie około 600 metrów. Są w nim dwie sale 
dializ. Jedna duża na 10 stanowisk i druga mniej-
sza dla pacjentów z zakażeniem hepatotropo-
wym, np. wirusem żółtaczki. Dializy wykonywa-
ne są co drugi dzień. Stacja funkcjonować będzie 
w systemie trzy zmianowym. W ciągu tygodnia bę-
dzie z niej mogło korzystać 60 pacjentów. Stwo-
rzenie tej stacji w Leżajsku jest dobrodziejstwem 
dla pacjentów z powiatu leżajskiego i okolic, któ-
rzy do tej pory dowożeni byli do Rzeszowa. Teraz 
droga i czas dojazdu są znacznie krótsze. Pacjenci 
po zabiegu są zmęczeni – im bliżej mają do domu, 
tym dla nich lepiej.

Uroczystość otwarcia Stacji Dializ poprzedziła 
Konferencja Nefrologiczna, w której wzięli udział 
między innymi wybitni specjaliści w tej dziedzinie 
medycyny, profesorowie z Uniwersytetu Medycz-
nego w Lublinie i Collegium Medicum Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie.

(bwl)

Dializy w Leżajsku
17 stycznia br. przy ulicy Boronia 8 w Le-

żajsku otwarto uroczyście pierwszą na Pod-
karpaciu największą niepubliczną Stację Dializ 
– Sztuczna Nerka. Jej właścicielem jest Cen-
trum Medyczne „Medyk” z Rzeszowa.
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Żyjemy tak długo, jak długo inni o nas pamiętają

Ostatnie pożegnanie
19 stycznia br. zmarł WIESŁAW FEtER, wieloletni kie-

rownik Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Technicznych 
w Leżajsku, radny trzech kadencji samorządowych. Warsz-
taty szkolne prowadził od 1983 roku do ostatnich chwil życia, 
radnym Rady Miejskiej był w latach 1990–2002. Przez dwie 
kadencje pełnił obowiązki przewodniczącego Komisji Gospo-
darki i Budżetu.

Był człowiekiem niezwykle pracowitym i sumiennym, szcze-
rym, prostolinijnym, otwartym, powszechnie lubianym i cenio-
nym zarówno przez uczniów jak i pracowników szkoły. Był 
człowiekiem stworzonym do pracy i modlitwy – podczas uro-
czystości pogrzebowej na cmentarzu o. Radomił powiedział, 
że benedyktyńskie powiedzenie „ora et labora” miało zastoso-
wanie w życiu Wiesława Fetera. Podczas Mszy św. w Bazy-
lice homilię wygłosił o. Efrem Obruśnik, który mówiąc o Jego 
zasługach, pożegnał go słowami pełnymi ciepła i serdeczno-
ści. Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziły Go rzesze 
przyjaciół, znajomych, kolegów nauczycieli, uczniów i kolegów 
samorządowców. Pogrzeb odbył się 22 stycznia na cmenta-
rzu komunalnym w Leżajsku, w mieście, w którym przyszedł 
na świat 22 października 1938 roku i z którym był związany 
przez całe życie.

Już jako uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Leżajsku wy-
mykał się w wolnych chwilach do warsztatów szkoły zawodo-
wej przy ulicy Mickiewicza. Wpatrywał się w obrabiarki, w prace 
w kuźni, w spawalni. Tej młodzieńczej fascynacji został wierny 
do końca życia. Wybrał w 1956 roku wydział budowy maszyn 
w Państwowej Szkole Technicznej w Katowicach.

W 1962 wrócił w rodzinne strony, podjął pracę w Technikum 
i Zasadniczej Szkole Chemicznej w Nowej Sarzynie. Dziesięć 
lat później rozpoczął pracę w Technikum Mechanicznym i Za-
sadniczej Szkole Zawodowej w Leżajsku. Dwa lata wcześniej 
ukończył kurs pedagogiczny dla nauczycieli szkół zawodowych. 
W latach 1975–1981 kierował warsztatami przyzakładowej 
szkoły przedsiębiorstwa państwowego „Instal”, po czym wrócił 
do Zespołu Szkół Technicznych. W sumie przepracował w tej 
szkole ponad 30 lat. Wychował setki młodych ludzi, nauczył 
ich zawodu i solidności w pracy. Przekazywał swym uczniom 
zasady, którymi sam kierował się w życiu. W szkole, w szarym 
roboczym fartuchu, nieustannie kręcił się po hali między róż-
nego rodzaju maszynami, czuwał nad każdym uczniem. Na-
wet wtedy, gdy nikt od Niego tego nie wymagał, zakasywał rę-
kawy i śpieszył z pomocą innym.

Za szczególne osiągnięcia w pracy otrzymał wiele wyróż-
nień: trzykrotnie Nagrodę Kuratora Oświaty, sześciokrotnie Na-
grody Dyrektora ZST, a w 2004 roku Nagrodę II stopnia Sta-
rosty Leżajskiego.

W domowym zaciszu oddawał się swemu hobby – toczeniu 
z drewna pukawek, fujarek, słynnych leżajskich drewnianych 
zabawek. Tokarkę, na której toczył te zabawki, przekazał nie-
dawno Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Z pewnością pozostanie na zawsze w pamięci nie tylko 
swych najbliższych, ale także wielu swych uczniów, przyjaciół 
i mieszkańców Leżajska, którzy Go znali. 

Z Rodziną

Wiesława Fetera
wieloletniego radnego miasta Leżajska

w bólu po Jego stracie
łączą się

Burmistrz i rada Miejska w Leżajsku

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
Rodzinie Zmarłego

WIESŁAWA FEtERA
kierownika warsztatów szkolnych zsT

w Leżajsku
składają

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
Pracownicy, rodzice i Uczniowie zsT
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  kartki z kalendarza

Styczeń
● 1 stycznia – w związku z odejściem na emery-

turę pani Jadwigi Serafin – funkcję Skarbnika Mia-
sta Leżajska objął Mariusz Pacyniak, który przez 
prawie pięć lat pracował w Referacie Budżetu i Fi-
nansów Urzędu Miejskiego i spełniał niezbędne 
warunki posiadanego wykształcenia oraz udoku-
mentowanego doświadczenia zawodowego.

● 4 stycznia w MCK na „Małym kolędowaniu” 
spotkali się przedstawiciele dwóch instytucji współ-
pracujących z sobą od 6 lat – Towarzystwa Spo-
łeczno-Kulturalnego „Leliwa” i Miejskiego Centrum 
Kultury w Leżajsku. Przy wigilijnym barszczu omó-
wiono wspólne projekty imprez kulturalnych zapla-
nowanych na rozpoczynający się rok.

● 9 stycznia w Gimnazjum Miejskim im. W. Ja-
giełły w Leżajsku odbył się V Powiatowy Konkurs 
Kolęd i Pastorałek „Anielskie śpiewanie” zorgani-
zowany w ramach programu edukacji regionalnej 
„Ziemia Leżajska dawniej i dziś”.

● 13 stycznia przez całą niedzielę „grała” w Le-
żajsku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 150 
wolontariuszy – uczniów leżajskich szkół – zebrało 
46 660 złotych. To jedna z najwyższych kwot w wo-
jewództwie podkarpackim w przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca. Młodzież wykazała się dużą sku-
tecznością w kwestowaniu, a mieszkańcy Leżaj-
ska – wielką hojnością.

● Od 14–23 stycznia trwał Szkolny Obóz Nar-
ciarski w Ustrzykach Dolnych, na którym grupa 
uczniów z leżajskich szkół doskonaliła swe umie-
jętności jazdy na nartach.

● 20 stycznia, w niedzielny wieczór, w leżaj-
skiej Bazylice OO. Bernardynów odbyło się „Wiel-
kie kolędowanie” – koncert inaugurujący obchody 
400-lecia obecności Braci Mniejszych w naszym 
mieście. Gwiazdą wieczoru była Alicja Majewska, 
której towarzyszył kompozytor Włodzimierz Korcz 
oraz Strzyżowski Chór Kameralny pod dyrekcją 
Grzegorza Oliwy.

● 26 stycznia obchodzono jubileusz trzydzie-
stolecia Browaru w Leżajsku. Uroczystości roz-
poczęło otwarcie w jednej z oficyn Muzeum Ziemi 
Leżajskiej wystawy poświęconej historii browarnic-
twa, a zakończył bankiet „30 lat minęło jak jeden 
dzień…”, podczas którego dyrektor Browaru Mat-
theus Dietvorst odebrał listy gratulacyjne od przed-
stawicieli władz województwa, miasta i powiatu 
oraz statuetkę nadającą Browarowi Leżajsk tytuł 
„Mecenasa Kultury Leżajsk 2007”.

● 28 stycznia odbyła się XIV sesja Rady Miej-
skiej.

● 31 stycznia w MCK w Leżajsku wystąpiła Gru-
pa Teatralna z Gimnazjum im. Jana Pawła II w No-
wej Sarzynie oraz Centrum Sztuki Wokalnej z Rze-
szowa. Młodzi artyści zaprezentowali na leżajskiej 
scenie „Pastorałkę” Leona Schillera.

Luty
● 5 lutego na III Niżańskim Przeglądzie Zespo-

łów Tańca Sportowego reprezentacja Gimnazjum 
Miejskiego w Leżajsku zdobyła II miejsce.

● 12 lutego dyrektor Browaru w Leżajsku Mat-
theus Dietvorst przekazał na rzecz leżajskiego 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
kwotę 2000 złotych, pochodzącą z licytacji prezen-
tów i gadżetów, jakie w ciągu poprzedniego roku 

otrzymała kadra menadżerska zakładu. Pomysł 
ten przywiózł M. Dietvorst z Holandii.

● 9 i 16 lutego w hali sportowej w Kańczudze 
zawody w piłce mini siatkowej. Wzięło w nim udział 
100 zespołów z woj. podkarpackiego. Pierwsze 
miejsce w najstarszej kategorii wiekowej zdobyli 
zawodnicy z UKS „Trójka”.

● 16 lutego odbył się Zimowy Rajd Pieszy „Po 
zdrowie” zorganizowany przez Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Leżajskiej.

● 23 lutego zakończyła się VIII edycja Leżaj-
skiej Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej im. An-
drzeja Baja. Mistrzem została drużyna firmy Sty-
ropianex.

● 26 i 27 lutego do Lezajska przybyło około 3 
tysięcy chasydów, którzy przybyli do grobu cady-
ka Elimelecha.

● 28 lutego odbyła się XV sesja Rady Miejskiej 
w Leżajsku.

Marzec
● 7 marca w Rzeszowie w uroczystych obcho-

dach 89. rocznicy śmierci płk. Leo-polda Lisa-Kuli 
wzięła udział Jednostka Strzelecka 2035 im. ppłk. 
Tadeusza Wyrwy Furgalskiego w Leżajsku (strzel-
cy z ZSL, klasa o profilu wojskowym). Złożyli oni 
uroczyście przyrzeczenie strzelecki.

● 8 marca Kacper Burda – uczeń Gimnazjum 
Miejskiego w Leżajsku został laureatem III miejsca 
w finale IX Wojewódzkiego Konkursu „Sacrum w li-
teraturze i sztuce” w kategorii recytacji.

● 9 marca Zespół Szkół Technicznych w Le-
żajsku otrzymał Certyfikat Jakości „Szkoła Przed-
siębiorczości”. To ogromne wyróżnienie dla szko-
ły, które jednocześnie stawia ją w gronie najlep-
szych w kraju.

● 12 marca w Zespole Szkół Technicznych od-
była się piąta edycja Międzyszkolnego Powiato-
wego Konkursu „Ziemia Leżajska w przeszłości 
i dziś”. Czołowe miejsca zajęli uczniowie z ZSL 
i ZST w Leżajsku.

● 13 marca Minister Infrastruktury Cezary Gra-
barczyk przyjął Burmistrza Leżajska Tadeusza 
Trębacza, któremu towarzyszyli marszałek Józef 
Zych i poseł na Sejm RP Zbigniew Rynasiewicz. 
Tematem spotkania były przygotowania do roz-
poczęcia budowy obwodnicy Leżajska. Minister 
C. Grabarczyk odniósł się do tej inwestycji z wiel-
ką aprobatą.

● 23 kwietnia w ramach akcji „Cała Polska czy-
ta dzieciom” uczniom klasy I Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Leżajsku baśnie Andersena i wiersze Tuwi-
ma czytały uczennice Gimnazjum Miejskiego.

● Podczas Halowych Mistrzostw Świata LA We-
teranów, które odbyły się w dniach 17-23 marca 
w Clermont we Francji, brązowy medal na dystan-
sie 1500 m zdobył Ryszard Dryps z „Hortino” Le-
żajsk.

● W dniach 29–30 marca w SP nr 3 odbył się 
VIII Ogólnopolski Turniej mini siatkówki chłopców 
o Puchar Burmistrza Miasta Leżajska. Nasza re-
prezentacja wywalczyła srebrny medal.

Kwiecień
● 4 kwietnia Burmistrz Leżajska Tadeusz Trę-

bacz uczestniczył w naradzie w rzeszowskim Od-
dziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad. Tematem były „Planowane inwestycje dro-

gowe na sieci dróg krajowych woj. podkarpackie-
go w latach 2008–2013”. Za jedną z planowanych 
do realizacji w tym czasie uznano obwodnice mia-
sta Leżajska.

● 4 kwietnia w Filharmonii Rzeszowskiej wrę-
czono dyplomy laureatom konkursów przedmio-
towych organizowanych przez Kuratorium Oświa-
ty w Rzeszowie. W ścisłej czołówce znalazł się 
uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 Paweł Kuraś. Jed-
ną z finalistek została jego szkolna koleżanka Anna 
Zygmunt.

● 4 kwietnia odbyły się IV Międzyszkolne Po-
wiatowe Zawody w Marszach na Orientację zorga-
nizowane przez Szkolne Koło Krajoznawczo-Tury-
styczne, działające przy ZST w Leżajsku. Cieszyły 
się dużym zainteresowaniem młodzieży.

● 5 kwietnia w Centrum Edukacji Olimpijskiej 
w Warszawie odbył się finał ogólnopolskiego kon-
kursu wiedzy olimpijskiej ph. „Na olimpijskim szla-
ku – od Aten do Pekinu”. Nasze miasto reprezen-
towali przez uczniowie ZSL: Mateusz Odachow-
ski, Bartosz Leja i Piotr Więcław, którzy zajęli czo-
łowe miejsca.

● 14 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Le-
żajsku odbyła się konferencja powiatowa poświę-
cona programowi fTwinning, dzięki któremu mło-
dzież może za pośrednictwem Internetu nawiązać 
kontakt z rówieśnikami z różnych krajów w świe-
cie. SP nr 1 od dziewięciu lat utrzymuje takie kon-
takty z dziećmi i nauczycielami z Meksyku, Włoch 
i Szwajcarii.

● 15 kwietnia z wizytą do Leżajska przybył Wo-
jewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta. Intereso-
wał się rozwojem gospodarczym miasta i działa-
niami związanymi z budową obwodnicy miasta. 
Zwiedził Bazę Surowców Wtórnych MZK i Oczysz-
czalnię Miejską.

● 16 kwietnia w Krakowie zmarł profesor Ja-
nusz Dolny, wychowawca wielu pokoleń pianistów. 
Przez wiele lat mieszkał w Leżajsku, gdzie ukoń-
czył Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące.

● 16 kwietnia pod patronatem Ministrstwa Obro-
ny Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej 
w Zespole Szkół Technicznych odbyły się XXXI 
zawody rejonowe o tematyce sportowo-obronnej 
pod hasłem „Sprawni jak Żołnierze”. Udział wzieł 
w nich młodzież ze szkół ponad gimnazjalnych wo-
jewództwa podkarpackiego. W grupie dziewcząt 
najwszechstronniejszą zawodniczką okazała się 
Konga Ferszterowska z ZST w Lezajsku, a w gru-
pie chłopców – Zbigniew Ćwikła z ZSL.

● 18 kwietnia odbyła się XVI sesja Rady Miej-
skiej w Leżajsku.

● 25 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 w Le-
żajsku pod czujnym okiem leżajskich policjantów 
odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

● 30 kwietnia dzieci z trzech miejskich przed-
szkoli przed pomnikiem Władysława Jagiełły dały 
koncert, przygotowany z okazji święta flagi pań-
stwowej, które przypada na dzień 2 maja.

Maj
● 3 maja, w 217 rocznicę ogłoszenia Konstytu-

cji 3 Maja w kościele farnym odprawiona została 
koncelebrowana msza św., po której młodzież Gim-
nazjum Miejskiego i chów „Cantiamo” przedstawiły 
okolicznościowy montaż poetycko-muzyczny.

● 8 maja w Dworze Starościńskim – Muzeum 
Ziemi Leżajskiej odsłonięto „Ścianę Pamięci”. Ini-
cjatorem tego przedsięwzięcia było Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Leżajskiej. Inspiracją był wspa-
niały gest dyrektora Browaru w Leżajsku Mattheu-
sa Dietvorsta i jego ojca Franciscusa, którzy prze-

ciąg dalszy na stronie 8
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  wywiad miesiąca
Rozmowa 
ze Zbigniewem 
Rynasiewiczem
Posłem na Sejm RP
Przewodniczącym Sejmowej 
Komisji Infrastruktury

● Posłem na sejm rP jest Pan trzecią 
kadencją. zawsze pracował Pan w kil-
ku komisjach, między innymi finan-
sowej i rolnictwa. Tym razem – choć 
komisji rolnictwa pozostał Pan nadal 
wierny, przypadła Panu funkcja prze-
wodniczącego komisji infrastruktury. 
To prawdziwy moloch, łączący działa-
nia kilku resortów. 

● Tak się złożyło, że jestem Przewodni-
czącym Komisji Infrastruktury, która w tej 
chwili jest największą komisją w Sejmie. 
W obszarze jej działań znajduje się bar-
dzo szeroki zakres zadań Ministerstwa In-
frastruktury, które w rządzie premiera Tu-
ska przejęło obowiązki kilku innych istnie-
jących w przeszłości resortów. Komisja, 
którą kieruję zajmuje się całym ogromem 
problemów związanych z transportem, że-
glugą morską i budownictwem. Moja uwa-
ga skupiała się na organizowaniu pracy 
komisji, na współpracy z resortem infra-
struktury i na procesie legislacyjnym, doty-
czącym tych ważnych dziedzin życia kra-
ju. To główne moje zadanie. W ciągu roku 
odbyliśmy ponad sto pięćdziesiąt posie-
dzeń komisji. Spędziliśmy na nich prawie 
pół roku. A mamy jeszcze 5 stałych podko-
misji. Natomiast w komisji rolnictwa praco-
wałem od pierwszych dni moich parlamen-
tarnych działań, a poza tym – lub może 
w szczególności – dlatego w niej pozosta-
łem, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, 
jak ważne są dla ludzi z Podkarpacia pro-
blemy związane z rolnictwem.

● Powiedział Pan, że komisja infra-
struktury ma pięć podkomisji. Jak dzie-
lone są obowiązki?

● Poszczególne podkomisje zajmują 
się tak ważnymi dziedzinami życia, jak: 
transport drogowy, kolejowy, lotniczy, że-
gluga morska, telekomunikacja, budow-
nictwo, planowanie przestrzenne, dota-
cje unijne.

● Jaki był dla Pana jako parlamenta-
rzysty ten miniony rok?

● Był trudny i niezwykle pracowity. 
Ale bardzo owocny.

● Dał Panu satysfakcję?
● Tak. Jestem zadowolony. I z tego, 

że atmosfera pracy była właściwa, i z tego, 
że udało nam się rozwiązać bardzo wiele 
ważnych problemów oraz stworzyć nowe 
rozwiązania legislacyjne, które między in-
nymi w znacznym stopniu uwalniają cały 
proces inwestycyjny w ramach budowy 
dróg ekspresowych i autostrad, kolei, bu-
downictwa mieszkaniowego. Przygoto-
waliśmy kilka pakietów bardzo ważnych 
ustaw. Przez ten rok przeanalizowany też 
został cały obszar spraw związanych z te-
lekomunikacją, lotnictwem, z gospodarką 
morską. Ja osobiście najbardziej cieszę 
się z tych ustaw, które dają możliwości 
tego, żeby w Polsce te inwestycje, które 
są konieczne: drogowe, kolejowe, lotni-
cze, morskie mogły być realizowane szyb-
ciej. Od tego zależy uzyskanie środków 
pomocowych z Unii i od tego zależy też 
nasz sukces.

● Jaki zakres prac legislacyjnych 
jest udziałem parlamentarzystów sku-
pionych w komisji infrastruktury?

● Pierwsza bardzo istotna sprawa 
to usprawnienie całego procesu inwe-
stycyjnego. Prawo o zamówieniach pu-
blicznych – całkowicie nowo napisana 
ustawa o partnerstwie publiczno-pry-
watnym. I ustawa, którą sam prowadzi-
łem pod początku do końca, o koncesji 
na roboty budowlane i usługi. One po-
zwalają udrożnić cały proces wyboru wy-
konawcy, a z drugiej strony pozwalają też 
– co w minionych latach było niemożliwe 
– łączyć w sposób nie korupcyjny moż-
liwości, które płyną nie tylko z sektora 
publicznego czyli pieniądze budżetowe, 
ale i płynące z sektora prywatnego. Uwa-
żam, że zakończenie prac nad tym tema-
tem jest dużym sukcesem. Druga sprawa 
to proces inwestycyjny, czyli przemodelo-
wanie prawa budowlanego, prawa o za-
gospodarowaniu przestrzennym, geode-
zyjnego itd. Zakończyliśmy prace w Ko-
misji nad prawem budowlanym, będzie-

my rozpoczynać prace nad ustawą o za-
gospodarowaniu przestrzennym. Do tej 
pory obowiązywało pozwolenie na budo-
wę, teraz wystarczy rejestracja budowy. 
Bo tu chodzi o przyspieszenie procesu 
inwestycyjnego. Tym względem kierowa-
liśmy się też przygotowując specustawę 
drogową, która zapewnia możliwość wy-
właszczeń, a w konsekwencji przyspie-
szenie budowy dróg ekspresowych i au-
tostrad. Opracowaliśmy podobną usta-
wę dotyczącą zagospodarowania dwor-
ców kolejowych.

● czy dzięki niej jest szansa, by dwo-
rzec PkP w Leżajsku przestał straszyć 
swym wyglądem? 

● Doprowadziliśmy do takiej sytuacji, 
że ten majątek zbędny dla kolei może 
być teraz zagospodarowany przez samo-
rządy. Teraz rozmowy samorządu mia-
sta z PKP na temat zagospodarowania 
dworca i całego terenu przydworcowego 
będą łatwiejsze.

● skoro już jesteśmy na gruncie le-
żajskim, zapytam o obwodnicę mia-
sta... 

● ... jeśli proces przygotowań zakończy 
się pozwoleniem na budowę, to będzie 

budowana. Nie znam takiego przypadku 
w Polsce, żeby zrezygnowano z powsta-
nia inwestycji, gdy wszystko jest zapięte 
na ostatni guzik. Myślę, że jeszcze w tym 
roku zacznie się jej budowa.

● Ma Pan swój udział w tym, by ta ob-
wodnica powstała. Budował Pan w re-
sortach pozytywny wizerunek tej idei.

● Nie ukrywam, że po części to także 
i moja rola, ale władze Leżajska od lat 
z tak wielkim przekonaniem i samozapar-
ciem zabiegały o tę obwodnicę, że mo-
gło się to skończyć tylko jednym – jej bu-
dową.

● wróćmy do sejmu. Mówi Pan o ak-
tach prawnych pozwalających przy-
spieszenie budowy dróg ekspreso-
wych i autostrad. a co z naszą kole-
ją i lotnictwem? czy kiedyś będziemy 
mogli podróżować szybciej i wygod-
niej także i tymi środkami lokomocji?

● Przez ten rok przepracowaliśmy 
wszystkie ustawy dotyczące kolei, przy-
spieszyliśmy proces usamodzielniania 
się spółek kolejowych. Trzeba było pod-
jąć skomplikowany proces ustawodaw-
czy. To samo dotyczy transportu lotnicze-
go. Udało nam się zagwarantować środki 
na budowę A4, S19 i linię kolejową E30 
z Wrocławia do Lwowa i Kijowa. Zakoń-
czyliśmy prace nad ustawą o lotniskach 
regionalnych, pracujemy nad prawem te-
lekomunikacyjnym, nad komercjalizacją 
Poczty Polskiej. Naprawdę zrobiliśmy bar-
dzo dużo.

● a co przyniesie komisji nowy rok?
● Początek roku to przede wszystkim 

prace nad nowym prawem telekomuni-
kacyjnym, prawem o zagospodarowa-
niu przestrzennym. Następna sprawa 
to przyspieszenie modernizacji lotniska 
w Jasionce. Kolejne problemy to wciąż 
prace legislacyjne dotyczące Poczty 
Polskiej i PKP. Te zmiany są konieczne. 
Nie możemy stać w miejscu, bo nie do-
pędzimy świata. On się zmienia na na-
szych oczach. Wchodzą nowe technolo-
gie, nowe rozwiązania i nowe umiejętno-

to był trudny, ale owocny rok
ści, które trzeba będzie sobie przyswo-
ić. Nie wiem, czy w tych działaniach legi-
slacyjnych mamy odpowiednio dużo wy-
obraźni, dlatego nie mogę powiedzieć, 
że to co robimy teraz, będzie nadal do-
bre za 5 czy 10 lat. Można mówić o pew-
nej stałości w sferze wartości – wiadomo, 
że powinniśmy być konserwatywni w sfe-
rze moralności, ale nie w sferze nowych 
rozwiązań technologicznych.

● Dziękuję za rozmowę i w imieniu 
nas, zwyczajnych obywateli naszego 
kraju, życzę podejmowania najlep-
szych i najskuteczniejszych decyzji.

● Ja też dziękuję i obiecuję, że się 
o to postaramy. Cały czas mamy to na uwa-
dze. Na koniec chciałbym podziękować 
wszystkim samorządowcom powiatu po-
czynając od Burmistrza Leżajska za to, 
że się starają o to, by miasto i powiaty się 
rozwijały. Dziękuję za współpracę. Myślę, 
że ten rok będzie trudniejszy, bo wchodzi-
my w ogólnoświatowy kryzys gospodar-
czy, i trzeba nam będzie ogromnego wy-
siłku, by iść na przód. 

rozmawiała:
Barbara woś-Lisiecka
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kazali ziemię zebraną z pól bitewnych Holandii, 
gdzie w czasie II wojny światowej przelali swą krew 
polscy żołnierze.

● 11 maja przy ołtarzu polowym na Placu Ma-
riackim obok Bazyliki w Leżajsku odbyła się konce-
lebrowana msza św. w intencji ojców bernardynów 
w związku z jubileuszem czterechsetlecia ich po-
sługi na Ziemi Leżajskiej. Przewodniczył jej ks. kar-
dynał Henryk Gulbinowicz.

● 12 maja państwo Franciscus i Helena Die-
tvorstowie z Holandii, rodzice dyrektora Browa-
ru w Leżajsku Mattheusa Dietvorsta złożyli wizy-
tę w ratuszu Burmistrzowi Leżajska Tadeuszowi 
Trębaczowi.

● 15 maja w I Ogólnopolskiej Pielgrzymce Szkół 
im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną 
Górę uczestniczyli uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Leżajsku. Było to już trzecie 
spotkanie szkół prymasowskich. Pierwsze odbyło 
się w Warszawie, drugie – rok później – w Leżaj-
sku jako Ogólnopolska Konferencja dla nauczycie-
li, której współorganizatorem była SP nr 3.

● 17 maja na stanowisko prezesa Zarządu le-
żajskiej Fabryki Maszyn powołany został Leszek 
Kurasz.

● 17 maja na dziedzińcu Dworu Starościńskie-
go, w którym obecnie mieści się Muzeum Ziemi 
Leżajskiej, pierwszy raz świętowano „Noc muze-
ów”. Lwowski Państwowy Akademicki Teatr Ope-
ry i Baletu wystawił w plenerze „Straszny dwór” 
S. Moniuszki.

● 20 i 21 maja Miejski Zakład Komunalny wspól-
nie z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sporto-
wym w Leżajsku zorganizował po raz szósty kon-
kurs zorganizował rajd rowerowy dla uczniów, 
którzy zebrali najwięcej surowców wtórnych. Było 
to pokłosie konkursu „Z ekologią na ty”.

● 22 maja – dla uczczenia wielkiego jubileuszu 
400 lat obecności w Leżajsku Ojców Bernardynów, 
wcześniej niż zwykle, bo w święto Bożego Ciała 
– oratorium „Woła nas Pan” zainaugurowany zo-
stał XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Orga-
nowej i Kameralnej.

● 26 maja odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej 
w Leżajsku.

● 29 maja PUP w Leżajsku zorganizował 
w ZST pierwsze Leżajskie Targi Pracy. Patrono-
wał im poseł Z. Rynasiewicz. Cieszyły się bar-
dzo dużym zainteresowaniem, odwiedziło je oko-
ło 2000 osób.

● 28 maja, w 65 rocznicę pacyfikacji Leżajska 
przez wojska hitlerowskie, dla upamiętnienia tego 
tragicznego dnia 1943 roku po koncelebrowanej 
mszy św. w kościele farnym przedstawiciele sa-
morządów, duchowieństwa, kombatantów, harce-
rze, mieszkańcy Leżajska oddali hołd pomordo-
wanym bohaterom przed pomnikiem w miejscu 
ich kaźni. Uroczystość zakończył apel poległych 
i salwa honorowa.

● 30 maja rozpoczęły się Dni Leżajska. Obfito-
wały w koncerty, zawody sportowe.

● 30 maja odszedł na zawsze Wojciech Wirski – 
zasłużony dla Leżajska a także dla rozwoju budow-
nictwa spółdzielczego w naszym mieście, długolet-
ni pracownik Urzędu Miejskiego, Pełnomocnik Bur-
mistrza ds. Promocji Miasta, sprawujący od lat pie-
czę nad największymi miejskimi imprezami: Dnia-
mi Leżajska, Międzynarodowym Festiwalem Mu-
zyki Organowej i Kameralnej, Międzynarodowym 
Festiwalem Łowieckim, dbający o stałe kontakty 

miasta z zagranicą. Pożegnaliśmy Go 1 czerwca, 
w ostatnim dniu Dni Leżajska.

● 31 maja Towarzystwo Miłośników Ziemi Le-
żajskiej zorganizowało rajd rowerowy ph. „Tu po-
wstało miasto Leżajsk”. Ideą było przybliżenie jego 
uczestnikom najstarszej historii miasta.

● 31 maja na krytej pływalni „Oceanik” odby-
ły się zawody pływackie o Puchar Burmistrza Le-
żajska. W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce 
zdobyła Magdalena Wołek, w kategorii chłopców 
– Bartosz Kołodziej.

Czerwiec
● 6 czerwca w samo południe złożyli w ratuszu 

wizytę członkowie zespołu Z.W.O. DE MAKRELE 
z Bredy. Przywiódł ich z Holandii dyrektor Browa-
ru M. Diet-vorst, który w zespole gra na trąbce. 
Po południu „Makrele” dały niezapomniany koncert 
na dziedzińcu Muzeum Ziemi Leżajskiej.

● 14 czerwca na stadionie MZKS „Pogoń” od-
był się piknik rodzinny zorganizowany przez firmę 
Philip Morris Tobacco Polska.

● 17 czerwca Wiceminister Infrastruktury Piotr 
Styczeń w towarzystwie posła na Sejm RP Zbignie-
wa Rynasiewicza, przewodniczącego sejmowej 
Komisji Infrastruktury złożyli wizytę Burmistrzowi 
Leżajska Tadeuszowi Trębaczowi. Tematem było 
omówienie zaawansowania przygotowań do roz-
poczęcia budowy obwodnicy miasta.

● 19 czerwca na stadionie MOSiR w Leżajsku 
odbyło się uroczyste zakończenie sezonu piłkar-
skiego 2007/2008. Zapowiedziano przeprowadze-
nie w czasie wakacji modernizacji widowni.

● 21 czerwca po raz szósty odbyło się Spotka-
nie Trzech Kultur przygotowane wspólnie z Wie-
lokulturowym Festiwalem „Galicja”. Gwiazdą był 
krakowski Max Klezmer Band.

● 22 czerwca na placu przed Domem Piel-
grzyma w Leżajsku odbył się Festyn Rodzinny 
u Bernardynów zorganizowany przy udziale Ak-
cji Katolickiej. Gwiazdą wieczoru był zespół „Raz, 
dwa, trzy”, powodzeniem cieszyła się książka by-
łej Miss Polski Ewy Wachowicz z jej dedykacją, 
a festynową zabawę oprawił miejscowy zespół 
„Stellaris”.

● 26 czerwca odbyła się XVIII sesja Rady Miej-
skiej w Leżajsku.

Lipiec
● 10 lipca dwie pary mieszkańców Leżajska: 

Agnieszka i Aleksander Drożdżakowie oraz Stefa-
nia i Bolesław Śliwowie z rąk burmistrza T. Tręba-
cza odebrali medale „Za długoletnie pożycie mał-
żeńskie” przyznawane przez Prezydenta RP.

● 20 lipca na placu przed MCK wystąpił zespół 
polonijny z Calgary w Kanadzie. „Polanie” przyje-
chali do Polski na Światowy Festiwal Polonijnych 
Zespołów Folklorystycznych. Zaprezentowali tańce 
górali żywieckich, kujawiaka z oberkiem, tańce lu-
belskie oraz taniec kowbojski „Wild, Wild West”.

● 25 lipca obchodzono święto Policji. Po mszy 
św. w Bazylice, której przewodniczył ks. biskup Ma-
rian Rojek z Archidiecezji Przemyskiej, odbyło się 
spotkanie w siedzibie Komendy Powiatowej Policji 
w Leżajsku. Podczas tego spotkania naczelnik Wy-
działu Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódz-
kiej w Rzeszowie wręczył leżajskim stróżom prawa 
odznaczenia i nominacje na wyższe stopnie.

● 27 na estradzie przed MCK wystąpiły zespo-
ły jazzowe, który przybyły na IV Lezajski Festi-
wal Jazzowy.

Sierpień
● 11 sierpnia przybyła do Leżajska Anne Hall, 

konsul generalny Stanów Zjednoczonych w Pol-

sce. Złożyła wizytę w ratuszu, zwiedziła nasze 
miasto, zapoznała się z jego historią i teraźniej-
szością.

● 13 sierpnia, w dniu rozpoczęcia misterium Za-
śnięcia i Wniebowzięcia Matki Boskiej, na szlaku 
modlitewnym Kalwarii Leżajskiej oddana została 
i poświęcona przez ks. bpa Mariana Rojka.

● 13 sierpnia podczas inauguracji sezonu pił-
karskiego 2008/2009 IV Ligi Podkarpackiej w prze-
rwie meczu losowano nagrody wśród kibiców. Były 
nimi rower od BMF Polska, zegarek, koszulka z au-
tografem Leo Beenhakkera od Browaru Leżajsk 
i karnet na krytą pływalnię w Leżajsku. W lecie 
wykorzystano przerwę w rozgrywkach piłkarskich 
i w ciągu dwóch miesięcy stadion w Leżajsku pod-
dany została generalnemu remontowi i moderni-
zacji. Zamontowano kolorowe plastikowe siedze-
nia na głównej trybunie, całkowicie odnowiona zo-
stała mała trybuna, położono chodnik kostki o po-
wierzchni 150 metrów kwadratowych, odnowio-
no budynek gospodarczy, naprawiono i odmalo-
wano ogrodzenie, zbudowano boks dla kibiców. 
Ogólny koszt to 100 tysięcy złotych – 40 tysię-
cy z budżetu miasta, pozostała kwota wyasygno-
wana został w formie rzeczowej lub finansowej 
od sponsorów.

● 18 sierpnia zakończył się XVII Międzynaro-
dowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. 
W programie koncertu finałowego były „Cztery pory 
roku” Vivaldiego w wykonaniu Konstantego An-
drzeja Kulki z towarzyszeniem Orkiestry Kame-
ralnej „Camerata Impuls” pod dyrekcją Małgorza-
ty Kaniowskiej.

● 21 sierpnia z inicjatywy burmistrza T. Tręba-
cza w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie du-
żych przedsiębiorstw produkcyjnych Leżajska. Mó-
wiono o rozwoju gospodarczym miasta i zakładów 
oraz o wzajemnej współpracy.

● 27 sierpnia odbyła się XIX sesja Rady Miej-
skiej w Leżajsku.

● 28 sierpnia w ratuszu odbyło się podsumowa-
nie ogłoszonego przez Burmistrza Leżajska kon-
kursu dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum 
„Talent roku”. Jego ideą jest wyłonienie wybitnie 
uzdolnionego ucznia, którego wiedza, zaintere-
sowania i możliwości twórcze wykraczają dale-
ko poza szkolne programy nauczania. Laureatem 
konkursu „Talent Roku” został Paweł Kuraś z Ma-
lenisk, uczeń Szkoły Podstawowej nr 2. Otrzymał 
statuetkę i czek na 2000 złotych.

● 29 sierpnia rozstrzygnięty został „Konkurs 
na najpiękniejszą posesję” w Leżajsku. I miejsce 
zdobyli Marta Grudzińska-Kosakowska i Stanisław 
Kosakowski, II – Elżbieta i Bogdan Stępniowscy, III 
– Krystyna i Michał Ćwiekowie. Wyróżnienie spe-
cjalne dostali Dorota i Janusz Lorfingowie.

● 30 sierpnia Ryszard Dryps z „Hortino” pod-
czas zawodów Pucharu Europy w Malmő w bie-
gach na dystansach 800 m i 1500 m wywalczył 
dwa złote medale.

Wrzesień
● W pierwszych dniach września Skanska roz-

poczęła kapitalny remont drogi wojewódzkiej z Le-
żajska do Sokołowa. Prace przebiegały w zawrot-
nym tempie i do końca roku na całym odcinku dro-
gi położone zostały już dwie warstwy masy asfal-
towej. W przyszłym roku po przebudowie trzech 
mostów położona zostanie ostatnia warstwa tzw. 
masy ścieralnej. Wzdłuż szosy w poszczególnych 
miejscowościach na tej trasie położone maja być 
chodniki. Zakończenie inwestycji zaplanowane zo-
stało na koniec października 2009.

ciąg dalszy ze strony 6

ciąg dalszy na stronie 17
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  inwestycje w mieście
o najważniejszych problemach inwestycyjnych 

i organizacyjnych Leżajska w takich dziedzinach 
życia publicznego jak komunikacja i gospodarka 
odpadami mówi zastępca Burmistrza Leżajska 
Piotr Urban.

Nie ukrywam, że najważniejszą, priorytetową 
sprawą dla samorządu Miasta Leżajska jest bu-
dowa obwodnicy, która uwolni miasto od dużej 
ilości spalin, hałasu i ruchu ciężkiego transpor-
tu kołowego. Wiele osób bardzo żywo interesu-
je się tym tematem i śledzi przebieg rozwoju wy-
darzeń, czyli stanu przygotowań do rozpoczęcia 
tej inwestycji. 

Miasto wykonało wszystkie działania, by mogła 
być ona zrealizowana. 

Ale jest to inwestycja nie miasta, lecz Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która ją reali-
zuje i finansuje. Samorząd miasta mógł od począt-
ku jedynie wspierać ten zamysł, zabiegać o jego 
realizację, „wydeptywać ścieżki” z prośbą i argu-
mentacją o to, że jej powstanie jest nie tylko po-
trzebne, ale jest konieczne. I robił to. Uzyskał po-
parcie parlamentarzystów, w tym marszałka Józefa 
Zycha, posła Zbigniewa Rynasiewicza a także wi-
cemarszałka Województwa Podkarpackiego Jana 
Burka. Kilkakrotnie w tym celu spotykaliśmy się 
z ministrem infrastruktury licząc na poparcie. Idea 
zbudowania obwodnicy Leżajska zyskała poparcie. 
Prace dokumentacyjne zmierzające do jej realizacji 
prowadzone były przez kilkanaście lat. 

Poza tym przewidziana jest budowa dróg ser-
wisowych, przejazdów gospodarczych, sieci wo-
dociągowych, elektrycznych, teletechnicznych, 
gazowych niskiego, średniego i wysokiego ciśnie-
nia oraz budowa odwodnienia powierzchniowe-
go do rzeki Błotnia. Zamontowane zostaną też 
ekrany tłumiące hałas i chroniące zwierzynę le-
śną, jakie mają być stawiane wzdłuż dróg szyb-
kiego ruchu, zbudowane będą, zgodnie z decy-
zją środowiskową, przepusty dla płazów i ma-
łych zwierząt. 

Biuro Projektowe „Klotoida” z Krakowa do koń-
ca lutego br. ma przedstawić kompletną dokumen-
tację budowlaną i przekazać ją GDDKiA w Rze-
szowie, co będzie podstawą do wystąpienia przez 
GDDKiA do wojewody o wydanie decyzji pozwole-
nia na budowę obwodnicy. Decyzji tej możemy się 
spodziewać w II kwartale tego roku.

Potem pozostanie już tylko ogłoszenie prze-
targu przez GDDKiA na wykonawcę robót i roz-
pocznie się budowa pierwszego etapu obwodni-
cy Leżajska. Ma to nastąpić w IV kwartale bie-
żącego roku. 

Cały czas trwają prace nad przygotowaniem 
projektu budowlanego drugiego etapu obwodni-

Obszar, który ma być w przyszłości objęty działa-
niami ZZO jest zamieszkiwany obecnie przez prawie 
340 tysięcy osób. Każdy z nas „produkuje” odpady. 
Na terenie tych czterech powiatów jest ich rocznie 
około 80 tysięcy ton. Gdybyśmy wszystkie nasze 
śmieci zwozili na wysypiska i nie próbowali odzyskać 
z nich maksimum tego, co da się jakoś przetworzyć, 
w pewnym momencie okazałoby się, że mieszkamy 
w dolinach pośród cuchnących gór. Segregacja od-
padów i maksymalizacja ich przetwarzania jest ab-
solutną koniecznością. Na wysypiska ma trafić jak 
najmniej śmieci, czyli tylko te, które nie nadają się 
do recyklingu. Taki jest wymóg Unii Europejskiej, 
ale też – jak sądzę – zdanie każdego rozsądnie my-
ślącego człowieka.

Dlatego zgodnie z Wojewódzkim Planem Zago-
spodarowania Odpadów, uchwalonym przez Sej-
mik Województwa Podkarpackiego i przyjętym jako 
obowiązujący, który musi być spójny z programem 
rządowym, powiaty i gminy też mają obowiązek 
tworzenia ZZO. 

W województwie podkarpackim ma ich powstać 
siedem. Rzecz w tym, by gminy tworzące ZZO 
podzieliły się obowiązkami i nie dublowały swych 
ról. Czyli w jednej tworzy się wysypisko, w drugiej 
sortownię surowców wtórnych, przeróbkę osadów 
ściekowych i kompostownię, w innej skład materia-
łów niebezpiecznych, w jeszcze innej zbiór sprzętu 
elektronicznego czy gruzu budowlanego i tak da-
lej. To wszystko musi być w szczegółach dopra-
cowane – punkty odbioru, punkty składu, punk-
ty przetwarzania. To ma sens z ekonomicznego 
punktu widzenia. 

cy. W październiku ubiegłego roku został ogło-
szony przetarg, wygrała go „Klotoida” z Krako-
wa, firma, która opracowała dokumentację pierw-
szego etapu tej inwestycji, posiadająca już bie-
głą znajomość terenu. 27 stycznia br. „Klotoida” 
podpisała stosowną umowę z GDDKiA. To ozna-
cza, że od tej daty ma ona 19 miesięcy na przy-
gotowanie kompletnej dokumentacji budowlanej 
wraz z wnioskiem o zezwolenie na realizację in-
westycji. To bardzo istotne, ponieważ decyzja 
środowiskowa na budowę I i II etapu jest waż-
na do lipca 2011. Terminy są wyznaczone bar-
dzo precyzyjnie.

I jeszcze jedno – zgodnie z postanowieniami – 
od momentu podpisania umowy „Klotoidy” z GDD-
KiA w ciągu 73 miesięcy, czyli w styczniu 2015 roku 
dwa etapy obwodnicy powinny być zrealizowane. 
A ponieważ sezon budowlany kończy się w listo-
padzie, nie jest wykluczone, że w listopadzie 2014 
odbędzie się uroczystość przecięcia wstęgi na od-
danym do użytku drugim odcinku obwodnicy mia-
sta Leżajska. Siedemdziesiąt procent pojazdów 
zniknie z centrum miasta.

* * *
18 grudnia ubiegłego roku w Dworku Starościń-

skim w Leżajsku odbyła się uroczysta prezentacja 
koncepcji utworzenia Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów dla powiatów Leżajsk, Łańcut, Prze-
worsk i Nisko. Spotkanie to przebiegało pod pa-
tronatem starosty leżajskiego. Wzięli w nim udział 
starostowie czterech zainteresowanych powia-
tów, burmistrzowie i wójtowie gmin, przedstawi-
ciele poważniejszych firm komunalnych. Obec-
ny był także zastępca dyrektora Departamentu 
Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskie-
go Andrzej Kulig.

Koncepcję programowo-przestrzenną Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów wspomnianych czte-
rech powiatów przedstawił dr inż. Paweł Szyszkow-
ski z Politechniki Wrocławskiej, reprezentujący fir-
mę „Strobilus”, która ją opracowała na zamówienie 
tych czterech powiatów. 

Koncepcja stworzenia ZZO na terenie Leżajska, 
Łańcuta, Niska i Przeworska, opracowana z wiel-
ką rzetelnością przez „Strobilus”, poddana została 
dyskusji przez zgromadzone gremium i przez więk-
szość zaaprobowana. Niektórzy wnieśli jeszcze 
swoje uwagi, które zostały uwzględnione i osta-
teczna wersja tego opracowania została w formie 
elektronicznej przekazana starostwom powiato-
wym. Kolejnym etapem będzie stworzenie powia-
towych planów zagospodarowania odpadów, a na-
stępnie gminnych.

Moja rola w całym tym przedsięwzięciu polegała 
na technicznej koordynacji działań starostw, które 
przekazywały firmie „Strobilus” uwagi zgłaszane 
przez podległe im gminy.

Dokument przedstawiony przez „Strobilusa” bę-
dzie skonsultowany przez poszczególne powiaty 
ze służbami Marszałka Województwa Podkarpac-
kiego. Następny etap to uzyskanie pozytywnej ak-
ceptacji Marszałka i przyjęcie go przez Rady Po-
wiatów. Wówczas stanie się on podstawą do opra-
cowania gminnych.

ZZO będzie zbiorem zakładów rozsianych 
na terenie gmin tych czterech powiatów. Zain-
te-resowane strony przyjęły, że składowiska od-
padów będą znajdować się w Giedlarowej i Si-
giełkach, segregacja surowców wtórnych, kom-
postownia i przeróbka osadów - na terenie MZK 
w Leżajsku, bo ma on już bazę przygotowaną 
i odpowiednio rozwiniętą, a punkty przeładunko-
we odpadów powstaną w każdej gminie. W ZZO 
musi być wypracowana wąska specjalizacja w po-
szczególnych sektorach gospodarki odpadami. 
Bo tylko wąska specjalizacja w gospodarce od-
padami doprowadzi do pozytywnego wyniku eko-
nomicznego.

Cały ten program jest podporządkowany wy-
maganiom Unii Europejskiej. Która na razie na-
rzuca spełnienie podstawowego rygoru – jak naj-
mniej odpadów ma trafiać na wysypiska. Ten „luk-
sus” dużo kosztuje.

Mam dobre wiadomości. Wojewoda Podkar-
packi 21 stycznia bieżącego roku wydał decyzję 
o ustaleniu lokalizacji I etapu budowy obwodni-
cy miasta Leżajska. Obwieszczenie ukazało się 
w prasie regionalnej kilka dni później. To oznacza, 
że budowa I etapu obwodnicy w ciągu drogi kra-
jowej nr 77 Lipnik – Przemyśl wraz z niezbędną  
infrastrukturą techniczną i urządzeniami budow-
lanymi o długości 4,1 km ma zielone światło. Ten 
pierwszy etap obwodnicy miasta Leżajska będzie 
zlokalizowany na terenie okręgu ewidencyjnego  
gruntów Leżajsk, Giedlarowa i Wierzawice. 

Co najważniejsze? Decyzji tej ze względu 
na ważny interes społeczny nadany został rygor 
natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, 
że w momencie jej wydania stała się ona osta-
teczna. A co za tym idzie, podziały działek pod re-
alizację obwodnicy stają się zatwierdzone, a wła-
sność gruntów zostaje przeniesiona na GDDKiA. 
Od momentu wydania tej decyzji jest ona właścicie-
lem terenu, na którym powstanie obwodnica. De-
cyzja Wojewody bardzo dokładnie precyzuje, któ-
re działki zostaną zajęte pod obwodnicę, jak rów-
nież działki, na których zostanie przeprowadzona 
przebudowa urządzeń towarzyszących i urządzeń 
energetycznych. Od tego momentu rozpoczyna się 
proces administracyjny w celu ustalenia wysokości 
odszkodowań dla poszczególnych właścicieli dzia-
łek zajętych pod obwodnicę.

Decyzja ta także charakteryzuje podstawowe 
parametry budowania obwodnicy: Klasa drogi kra-
jowej GP, prędkość 80–100 km, szerokość jezdni 7 
metrów, dwa pasy po pół metra opaski z masy bitu-
micznej, szerokość poboczy dwa razy po dwa me-
try, obciążenie jezdni 115 kilonewtonów na oś. Ob-
wodnica krzyżować się będzie z drogą wojewódz-
ką Leżajsk – Łańcut w formie obiektu mostowego 
inaczej mówiąc wiaduktu o długości całkowitej 52 
metry i szerokości 14 metrów; szerokość jezdni 9 
metrów. Będzie to skrzyżowanie dwupoziomowe, 
tzw. półkoniczynka. Ruch na tym skrzyżowaniu bę-
dzie odbywał się bezkolizyjnie.

Nurtujące problemy
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  raz w roku
49 449 zł 99 gr – to kwota, jaką zebrało 130 wolontariuszy wielkiej or-

kiestry Świątecznej Pomocy podczas tegorocznego finału w Leżajsku. 
– Tak niewiele zabrakło, żebyśmy przekroczyli 50 tysięcy... – wzdychał 
szef leżajskiego sztabu, Damian wyszyński. Może gdyby nie to zamie-
szanie z licytacjami, byłoby lepiej...

Rzeczywiście, na początku grudnia 
dotarło do nas pismo z Fundacji WOŚP, 
że w tym roku nie będziemy mogli pro-
wadzić publicznych licytacji, bo brak 
na to pozwolenia. Ta wiadomość nas 
zmartwiła, bo licytacje zawsze podno-
siły znacząco kwotę zbiórki. Zastana-
wialiśmy się, jak z tego wybrnąć. Po-
tem – na krótko przed finałem – okazało 
się, że licytacje jednak mogą być, więc 
szybko musieliśmy uruchomić naszych 
darczyńców.

I całe szczęście, bo pewnie dzię-
ki temu przekroczyliśmy zeszłoroczną 
kwotę (47 tys. zł). Możemy z ulgą stwier-
dzić: znowu się udało...

A tak naprawdę mamy powody 
do dumy, bo już kolejny rok Leżajsk pla-
suje się w czołówce Podkarpacia pod 
względem kwoty zebranych pieniędzy 
w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. 
Jak zwykle Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy zbierała pieniądze na za-

kup aparatury medycznej dla dziecię-
cych oddziałów w szpitalach. Tym razem 
dla dzieci chorych na nowotwory.

Jesteśmy przekonani, że jak co roku, 
dobre anioły nam sprzyjały również pod-
czas XVII Finału. Kiedy wczesnym ran-
kiem wolontariusze wyruszyli na ulice 
miasta i do okolicznych miejscowości, 
było nieco chłodno, ale przed południem 
świeciło już słońce i dzień był piękny. 
A przede wszystkim mróz zelżał.

W tym roku w gronie 130 wolontariu-
szy znaleźli się uczniowie: Gimnazjum 
Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr 3 
i nr 2 oraz LO w Leżajsku i Gimnazjum 
w Brzózie Królewskiej. Z wielką deter-
minacją i wielkim sercem kwestowali 
w Leżajsku, Nowej Sarzynie, Giedlaro-
wej, Wierzawicach, Dębnie, Kuryłówce 
i wielu innych wsiach naszego powiatu. 
Jak co roku, rekordzistami byli wolon-
tariusze kwestujący w okolicach klasz-
toru. To sandra olech, która uzbierała 
1255 zł i wojciech sobejko – z kwo-
tą 1107 zł. Z kolei najmłodsi wolonta-
riusze to uczniowie klasy II: ania rej-
man z SP3 i adaś Niedźwiedzki z SP1 
(oboje kwestują już drugi rok).

Sztab WOŚP mieścił się jak zwykle 
w MCK, a w nim od samego rana do póź-
nej nocy pracowali: Damian wyszyński 
– szef sztabu, Damian Dec i aneta wę-
glarz z MCK oraz nauczyciele: elżbieta 

Furmańska, ewa rejman, Grażyna ol-
szowy i andrzej wyszyński z SP3, Ur-
szula wyszyńska i Dionizy kyc (z sy-
nem Jakubem) z GM, anna Frań z SP2, 
Jerzy rejman z Gimnazjum w Brzózie 
Królewskiej.

Od soboty pracowała ekipa techniczna 
montująca scenę pod kierunkiem ada-
ma kuźmy. Byli to członkowie Jednost-
ki Strzeleckiej „Strzelec” 2035.

Imprezę XVII Finału rozpoczęła 
o godz.15.00 Miejska orkiestra Dęta 
pod kierunkiem edwarda sarzyńskie-
go, która obowiązkowo odegrała hymn 
orkiestrowy, a potem wiązankę utworów 
tanecznych. Po nich wystąpili: Meritum, 
outsider Blues, Disdain, a po „świa-
tełku do nieba” – gwiazda wieczoru – 
raTaTaM, który naprawdę rozgrzał pu-
bliczność swoimi rytmami.

W trakcie koncertów odbywały się licy-
tacje, którym zawsze towarzyszą spore 
emocje. W tym roku licytowaliśmy: kute 

serce wykonane i ufundowane przez 
Firmę APISO, całoroczny karnet na ba-
sen ofiarowany przez Pływalnię Miejską 
„Oceanik”, gadżety WOŚP, torty wyko-
nane i podarowane przez Cukiernię p. 
Z. Wasiuty, piłkę z autografami piłkarzy 
Wisły Kraków podarowaną przez Rafa-
ła Pajączka, fotografię „Lustro” ofiarowa-
ną przez Annę Węglarz i fotografię Le-
żajska – przez Marię Żak, kubek sztabu 
leżajskiego wykonany przez firmę JAM-
FOT, serwetki ręcznie wykonane przez 
panią Kuźmę oraz wielkiego pluszowego 
misia, którego ofiarowała nam Ala Wró-
bel, uczennica SP3.

Impreza nie mogła odbyć się bez lote-
rii fantowej. Cieszyła się ona jak zawsze, 
dużym wzięciem. Nie byłoby jej jednak, 
gdyby nie sponsorzy. W tym roku loterię 
sponsorowali: PSS Społem, FHU BOG-
DA, Firma Handlowa BUT, FHU STYL, 
Sklep p. Zbigniewa Krzemińskiego, In-
stytut Zdrowia i Urody PERŁA, Pizzeria 
DELFINEK, Pizzeria GREKA, pizzeria 
ZODIAK, Pływalnia Miejska OCEANIK, 
FHU MULTIDACH, Sklep Telefony Ko-
mórkowe SIMPLUS, Sklep komputero-
wy Arcus Soft, Przedsiębiorstwo PIONE-
ER Igor Długoń, Salon Fryzjerski Ewy 
Kaduk, Salon Fryzjerski Lidia Jarzyń-
ska – Rzepko, Zakład FOTO Bogusła-
wa Kulpy, Sklep p.Joanny Hałas, FHU 
ZAJAZD Maria i Wiesław Szczuc, Sklep 

Leżajsk „poleciał” z 
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Wielobranżowy Magdaleny Nicpoń, S.C 
AMA p.Janikowskich, Handel Artykułami 
Przemysłowymi Helena Niemczyk, Księ-
garnia EURYDYKA, Księgarnia Klasycz-
na, Sklep CZTERY ŁAPY, Sklep NEO-
NET, Sklep MEGA SILVER, Sklep Wie-
lobranżowy 18, Zakład Optyki Okularo-
wej M. Kucharskiego, Firma ELBA, Fir-
ma Handlowa TEXAS Janina Olekszyk, 
Firma Handlowa MODENA, FHU Zbi-
gniewa Magiery, Sklep TOMASZ, Sklep 
KAMILA, Sklep PAULA Jolanta Czaja, 
Firma SKARBIEC Barbara Kurek, Sklep 
Sportowy R SPORT, FH KROKUS, FHU 
RUM – LUX, Galeria Pod Aniołem, Sklep 
ZELMEX, Kwiaciarnia FIOŁEK, Centrum 
Handlowe BER – HAL Bernadeta Kuź-
niar i Halina Bucior.

Koncert prowadził człowiek od lat za-
przyjaźniony z Orkiestrą – Michał Kur-
dziel. Michał swój pierwszy koncert 
WOŚP prowadził jeszcze jako licealista. 
W ubiegłym roku nie było go z nami, po-
nieważ przebywał na misji w Afganista-
nie i tam zorganizował XVI finał, zresz-
tą z dużym powodzeniem.

W kuchni działały dwie energiczne 
i radosne dziewczyny: Ania Olechow-
ska i Agnieszka Margas oraz „męska 

naszych wolontariuszy, patrole były 
widoczne w wielu punktach miasta. 
Na szczęście nie doszło do żadnych 
nieprzyjemnych incydentów. Może poza 
jednym... Jakiś starszy jegomość próbo-
wał nawoływać do bojkotowania Orkie-
stry, usiłując wcisnąć naszym wolonta-
riuszkom podejrzane ulotki. Ale jak po-
kazuje efekt naszej tegorocznej zbiórki, 
na niewiele to się zdało... A może za-
działało wręcz odwrotnie? Pozostawiam 
to czytelnikom do refleksji...

Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, 
że w Leżajsku jest mnóstwo ludzi i in-
stytucji, którym idea Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy jest bliska. Im wła-
śnie, jak zawsze, chcemy podziękować, 
bo dzięki ich wsparciu udało się zorgani-
zować kolejny finał w naszym mieście. 
W tym roku byli to: Urząd Miasta Le-
żajsk, Urząd Gminy Leżajsk, Starostwo 
Powiatowe, MCK – współorganizatorzy 
imprezy. Sponsorzy – Browar Leżajsk, 
BMF Polska, Elektrociepłownia Nowa 
Sarzyna, MZK, PBDiM, Stare Miasto – 
Park, SMAK EKO w Górnie, APISO Ko-
walstwo Artystyczne, MOSiR w Leżaj-
sku, Ciastkarnia pana Z. Wasiuty, Pub 
LEGENDA, sklep spożywczy państwa 

WOŚP w SP nr 3
Leżajska „trójka” od początku swe-

go istnienia gra z orkiestrą.
Nauczyciele działają w sztabie, ucznio-

wie kwestują na ulicach miasta, a dwa 
dni po finale organizują szkolną impre-
zę, której całkowity dochód zasila kon-
to Orkiestry.

W tym roku odbyła się dyskoteka po-
łączona z loterią fantową, którą zorgani-
zował Samorząd Uczniowski. Losy, jak 
w poprzednich latach, ufundowali nauczy-
ciele i pracownicy szkoły. Była to prawdzi-
wa frajda dla dzieci, bo każdy los wygry-
wał. Nic więc dziwnego, że rozeszły się, 
jak świeże bułeczki. Impreza była bardzo 
owocna, leżajska „trójka” zebrała dodat-
kowo dla Orkiestry 1150 zł! 

ręka” – Staszek Jaworski. Ekipa ta dba-
ła, aby nikt nie wychodził głodny, serwu-
jąc pyszny bigos przygotowany przez 
Pub „Legenda”.

Przeliczenie pieniędzy oddaliśmy, jak 
ostatnimi laty, w ręce fachowców. Spraw-
na ekipa pracowników Banku PeKaO SA 
nie zawiodła. Pieniądze policzyli szybko 
i sprawnie oraz co najważniejsze, bez-
piecznie odwieźli do banku pod eskor-
tą policji.

Leżajska policja zresztą przez cały 
dzień czuwała nad bezpieczeństwem 

Bieleckich, PSS SPOŁEM, JAMFOT, 
PILAWA S.C., Bank PeKaO SA, Usługi 
Transportowe – Jan Posobiec.

Dziękujemy mieszkańcom za hojność, 
wolontariuszom za wytrwałość, pani dy-
rektor MCK Marii Horoszko za pomoc 
organizacyjną, a pani Małgosi za prze-
pyszną szarlotkę („niebo w gębie”!), 
która już kolejny rok wprawia nas w za-
chwyt, ale niestety, szybko znika...

ewa rejman
Zdjęcia:

Ewa Rejman, Barbara Woś-Lisiecka

Wielką Orkiestrą...
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  informator urzędowy

Komunikat
Zapisy do szkół

i przedszkoli miejskich

Gimnazjum Miejskie
im. władysława Jagiełły

w Leżajsku
i n f o r m u j e,
że w dniach

20–23 kwietnia 2009 r.
w godz. 8.00–18.00

w sekretariacie szkoły
odbędą się

z a p i s y
d o  k l a s  p i e r w s z y c h

Dyrekcja Gimnazjum

szkoły Podstawowe
Nr 1, 2 i 3 w Leżajsku

i n f o r m u j ą,
że w dniach

30 marca – 2 kwietnia 2009 r.
w godz. 8.00–18.00

w sekretariatach szkół
odbędą się

z a p i s y
d o  k l a s  p i e r w s z y c h

Dyrekcje Szkół Podstawowych

Przedszkola
Nr 2, 3 i 4 w Leżajsku

i n f o r m u j ą,
że w dniach

2–31 marca 2009 r.
w godz. 8.00–16.00

w sekretariatach przedszkoli
przyjmowane będą
z a p i s y  d z i e c i

d o  n a j m ł o d s z y c h
g r u p
Dyrekcje przedszkoli

Złote gody
Mieszkańcy Leżajska, obchodzą-

cy jubileusz 50-lecia małżeństwa, 
uprzejmie proszeni są o skontakto-
wanie się z Urzędem Stanu Cywil-
nego w Leżajsku osobiście, telefo-
nicznie lub za pośrednictwem pocz-
ty elektronicznej.

W imieniu jubilatów mogą także 
występować ich rodziny.

kontakt:
Urząd stanu cywilnego

Leżajsk, rynek 1
Tel. 017 242 73 33 w. 15

e-mail: usc@lezajsk.um.gov.pl

Sprawozdanie
z XXII sesji Rady Miejskiej

w Leżajsku
17 grudnia 2008 r. odbyła się XXii 

sesja rady Miejskiej w Leżajsku. Była 
to sesja budżetowa. Uczestniczyło 
w niej 13 radnych. Przed przystąpie-
niem do realizacji tego tematu rada 
wysłuchała sprawozdania Burmistrza 
z prac w okresie międzysesyjnym a na-
stępnie podjęła uchwały:

● w sprawie scalenia i podziału nie-
ruchomości położonych w Leżajsku 
w rejonie ulic Ogrodowej i Sandomier-
skiej – mając na uwadze duże zapotrze-
bowanie na działki budowlane w mieście 
Rada podjęła uchwałę o scaleniu i podzia-
le obejmującą obszar ponad 7 ha. Scale-
nie i podział pozwoli na nowe ukształtowa-
nie struktury przestrzennej nieruchomości 
w celu korzystniejszego ich zagospodaro-
wania, umożliwienia dostępu do drogi pu-
blicznej i poprawienia infrastruktury tech-
nicznej dla tych działek. W wyniku scale-
nia i podziału powstało w tym rejonie 53 
działki o średniej wielkości 12 arów,

● w sprawie zmian w budżecie mia-
sta na 2008 r. – do budżetu wprowadzono 
dotację w wysokości 1835 zł na realiza-
cję projektu p.n. „Moje kompetencje, mój 
atut” w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz do-
tację od Starostwa Powiatowego w Łań-
cucie w kwocie 1512 zł tytułem zwrotu 
kosztów dojazdu wypłaconych poboro-
wym stającym do poboru w 2008 r. przed 
Powiatową Komisją Lekarską w Łańcucie. 
Po stronie wydatków wprowadzono kwotę 
10 000 zł na realizację zadania p.n. budo-
wa łącznika ul. Kochanowskiego i ul. To-
masza Michałka i 5653 zł na utrzymanie 
zieleni (są to zwolnione środki pozosta-
łe po wykonaniu dokumentacji na dwóch 
innych zadaniach),

● w sprawie określenia stawek opła-
ty targowej oraz sposobu jej poboru 
– w związku z tym, że Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Rzeszowie wniosła za-
strzeżenia i uchyliła w całości uchwałę 
podjętą w listopadzie br. Rada wprowa-
dziła proponowane zmiany, utrzymując 
stawki przyjęte w poprzedniej uchwale,

● w sprawie zatwierdzenia przycho-
dów i wydatków Miejskiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej na 2009 r. – Rada zatwierdziła 
przychody Funduszu na 2009 r. w kwocie 
114 000 zł pochodzące w całości z Urzę-
du Marszałkowskiego, z tytułu opłat za ko-
rzystanie ze środowiska. W takiej samej 
kwocie zostały zaplanowane wydatki 
na realizację następujących zadań: edu-
kacja ekologiczna 8000 zł *akcja „Sprzą-
tanie świata” 2000 zł *likwidacja dzikich 
wysypisk śmieci i pozostałości zagrażają-
cych środowisku 3000 zł *wykonanie ana-
liz ścieków deszczowych 1000 zł *przebu-
dowa wylotu kolektora burzowego dziel-
nicy przemysłowej miasta Leżajska przy 
ul. Słonecznej 3000 zł *zagospodarowa-
nie terenów zielonych, urządzenie i wypo-
sażenie placu zabaw na terenie po spalo-
nym przedszkolu 11 000 zł *budowa ka-
nalizacji sanitarnej przy ul. Jana Brzozy 
21 000 zł *budowa kanalizacji sanitarnej 
przy ul Lipy 8000 zł *aktualizacja progra-
mu ochrony środowiska 7000 zł *aktuali-
zacja oprogramowania i sprzętu wspo-
magającego system gromadzenia danych 
związanych z dostępem do danych o śro-
dowisku 3000 zł *konserwacja rowu S1 1 
główny S 1A oraz potoku Jagoda 25 000 
zł *budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mo-
niuszki 22 000 zł.

Po uchwaleniu MFOŚiGW Rada przy-
stąpiła do uchwalenia budżetu na 2009 
rok. Po przedstawieniu projektu budże-
tu w zakresie dochodów i wydatków, pla-
nowanych na 2009 r. inwestycji oraz in-
formacji na temat stanu mienia komunal-
nego, Rada zapoznała się z pozytywną 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
a także pozytywnymi opiniami Komisji sta-
łych Rady i wnioskami zgłoszonymi przez 
nie do projektu budżetu. Potem odbyła się 
szeroka dyskusja na temat przedstawio-
nego projektu budżetu miasta na 2009 r., 
w wyniku której Rada przyjęła wniosek 
formalny zgłoszony przez jednego z rad-
nych, o skierowanie projektu budżetu 
do dalszych prac w Komisjach Rady. Tym 
samym podjęcie uchwały budżetowej zo-
stało przesunięte w czasie.

c. Turosz

K O M U N I K A t
Uprzejmie informuję, że w Punkcie konsultacyjno–informacyjnym ds. Pro-

filaktyki Uzależnień, mieszczącym się w budynku Miejskiego Centrum Informa-
cji Turystycznej w Leżajsku przy ul. Rynek 1a (wieża farna) prowadzone będą 
w roku 2009 w godzinach: 17–19 następujące dyżury:

● w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca przez grupę specjalistów (specja-
lista psychoterapeuta uzależnień, psycholog),

● w każdy trzeci poniedziałek przez grupę specjalistów (specjalista psychote-
rapeuta uzależnień, prawnik),

● w pozostałe poniedziałki miesiąca – przez członków Miejskiej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych specjalistów.

Osoby dyżurujące udzielać będą (bezpłatnie) porad psychospołecznych i praw-
nych dotyczących problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie i narkomanii.

W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym czynny jest tzw. „telefon interwencyj-
ny” nr 017-242-62-55, przez który – w dniach pełnienia dyżurów – będzie można 
uzyskać informacje i porady.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do korzystania z usług Punktu Kon-
sultacyjno – Informacyjnego ds. Profilaktyki Uzależnień

Burmistrz Leżajska
Tadeusz Trębacz
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Sprawozdanie
z XXIII sesji Rady Miejskiej

w Leżajsku
30 grudnia odbyła się XXiii sesja rady Miejskiej w Leżajsku kończą-

ca rok 2008. obecnych było 13 radnych. Na początku sesji minutą ciszy 
uczczono pamięć zmarłego radnego Pana Mieczysława sroki – Prze-
wodniczącego rady.

Realizując porządek obrad Rada pod-
jęła następujące uchwały:

● w sprawie górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nie-
ruchomości za usługi w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych – na wniosek Miejskiego Zakładu 
Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku Rada 
przyjęła nowe górne stawki opłat za wy-
wóz odpadów komunalnych z terenu Mia-
sta Leżajska, które będą obowiązywać 
od stycznia przyszłego roku. Wzrost sta-
wek wiąże się ze wzrostem cen za składo-
wanie odpadów na składowiskach, spo-
wodowanym głównie zwiększeniem opłat 
za korzystanie ze środowiska. Rada przy-
jęła mniejszy (15 proc.) wzrost stawek, niż 
wnioskowany przez MZK, zgodnie z pro-
pozycjami Komisji opiniujących tę sprawę 
(uchwałę publikujemy na str. 14).

● w sprawie programu gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem Gmi-
ny Miasto Leżajsk na lata 2009–2014 – 
spełniając wymóg ustawowy Rada na ko-
lejne 5 lat uchwaliła program gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem Miasta. 
Program obejmuje m.in. prognozę wiel-
kości oraz stanu technicznego zasobu 
mieszkaniowego Gminy, analizę kosztów 
oraz plan remontów i modernizacji, pla-
nowaną sprzedaż lokali, zasady polityki 
czynszowej, sposób i zasady zarządzania 
lokalami i budynkami, źródła finansowa-
nia gospodarki mieszkaniowej oraz wyso-
kość wydatków w kolejnych latach.

● w sprawie zmiany uchwały 
Nr XII/78/07 Rady Miejskiej w Leżajsku 
z dnia 12 grudnia 2007 r. dot. zatwier-
dzenia przychodów i wydatków Miej-
skiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 
– Rada wprowadziła zmiany polegające 
na zmniejszeniu planu przychodów Fun-
duszu o 14 543 zł i ograniczeniu w związ-
ku z tym niektórych wydatków. W dwóch 
przypadkach wydatki uległy zwiększe-
niu. Kosztem zakupu koszy na odpady 
oraz donic na kwiaty zwiększono środki 
na zagospodarowanie terenów zielonych 
(wykonanie urządzeń zabawowych) oraz 
na realizację zadania pn. budowa kanali-
zacji sanitarnej ul. Ogrodowej.

● w sprawie zatwierdzenia do realiza-
cji środków nie wygasających za 2008 
r. tj. wykazu wydatków zamieszczonych 
w budżecie miasta Leżajska na rok 
2008, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego – korzystając z moż-

liwości, jakie daje ustawa o finansach 
publicznych Rada ustaliła wydatki, któ-
re nie wygasają z upływem roku budże-
towego, a zamieszczone są w budżecie 
miasta na rok 2008, oznacza to, że środ-
ki te są zarezerwowane i można je wy-
dać w terminie uchwalonym przez Radę. 
Uchwała obejmuje 7 zadań, których ter-
min realizacji został określony na dzień 30 
listopada 2009 r. Łączna kwota wydatków 
nie wygasających wynosi 877 700 zł.

● w sprawie wprowadzenia opłaty 
prolongacyjnej – na podstawie przepi-
sów ordynacji podatkowej dających taką 
możliwość Rada wprowadziła opłatę pro-
longacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub 
odroczenia terminu płatności podatków 
oraz zaległości podatkowych. Stawka 
opłaty prolongacyjnej wynosi 50 proc. 
stawki odsetek za zwłokę. Ustaloną przez 
Radę stawkę opłaty prolongacyjnej będą 
stosować nie tylko gminne organy po-
datkowe, ale również Naczelnik Urzędu 
Skarbowego, który realizuje podatki sta-
nowiące dochód Miasta, w tym podatek 
od spadków i darowizn, podatek od czyn-
ności cywilno – prawnych i karta podatko-
wa. Opłata obowiązywać będzie po upły-
wie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego (uchwałę publikujemy 
na str. 14).

● w sprawie uchwalenia zmian 
w „Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Leżajska” – Rada wpro-
wadziła zmiany w Studium uchwalonym 
w 1999 r. spowodowane zmianą granic 
administracyjnych miasta oraz wnioskiem 
Klasztoru OO. Bernardynów dotyczącym 
zmiany przeznaczenia dotychczasowych 
gruntów leśnych pod planowaną rozbu-
dowę parkingu przy ul. Leśnej oraz prze-
kształcenie lasu przyklasztornego w tzw. 
„ kalwarię” (przystosowanie do funkcji sa-
kralnej).

● w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego Nr 62/07 dla terenu położo-
nego przy ul. Warszawskiej w Leżajsku 
– zgodnie z wnioskami właścicieli gruntów 
Rada uchwaliła miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego przeznaczając 
pod parking teren przy ul. Warszawskiej 
(chodzi tu o rozbudowę parkingu przy ul. 
Leśnej), zaś pozostały las został przezna-
czony pod zieleń urządzoną.

● w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-

strzennego Nr 63/07 dla terenu Klasz-
toru OO. Bernardynów wraz z przyle-
głym lasem – zgodnie z wnioskiem wła-
ściciela tj. Klasztoru teren objęty pla-
nem przeznaczony został wyłącznie pod 
funkcję kulturową i sakralną, w szcze-
gólności dotychczasowy las przyklasz-
torny przekształcony został w „kalwarię”, 
co jest zgodne z istniejącą funkcją i użyt-
kowaniem tego lasu.

● w sprawie przejęcia od Powiatu Le-
żajskiego zadań w zakresie prowadze-
nia Powiatowej Biblioteki Publicznej 
– Rada Miejska w ślad za Radą Powiatu 
Leżajskiego, na podstawie ustawy o sa-
morządzie gminnym i ustawy o bibliote-
kach podjęła uchwałę o powierzeniu Bi-
bliotece Publicznej wchodzącej w skład 
Miejskiego Centrum Kultury zadań Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej. Na pod-
stawie tej uchwały będzie spisane poro-
zumienie zawierające szczegóły wykony-
wania zadań.

● w sprawie przyznania pierwszeń-
stwa w nabyciu lokali użytkowych – 
na podstawie ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami Rada przyznała pierw-
szeństwo w nabyciu odrębnej własności 
lokali użytkowych (komórek na węgiel) 
położonych przy ul. Rynek 14 i Żwirki 
i Wigury 9 na rzecz ich najemców, aby 
umożliwić wykup działki łącznie z komór-
kami.

● w sprawie wyrażenia zgody na do-
konanie darowizny działki na rzecz Po-
wiatu Leżajskiego z przeznaczeniem 
na urządzenie autodromów do nauki 
jazdy przez Zespół Szkół Technicznych 
im. T. Kościuszki w Leżajsku – na wnio-
sek Zarządu Powiatu Leżajskiego Rada 
wyraziła zgodę na nieodpłatne przeka-
zanie na rzecz Powiatu Leżajskiego pra-
wa własności nieruchomości niezabudo-
wanej będącej własnością Miasta o pow. 
707 m kw. położonej przy ul. Podolszy-
ny, w celu zorganizowania autodromu do 
nauki jazdy.

* * *
Tradycyjnie podczas tej ostatniej sesji 

w roku odbyła się uroczystość związa-
na ze Świętami Bożego Narodzenia i No-
wym Rokiem.

W spotkaniu uczestniczyli zaprosze-
ni goście: Zbigniew Rynasiewicz Poseł 
na Sejm RP, Jan Burek – Wicemarsza-
łek Województwa Podkarpackiego, Ro-
bert Żołynia – Starosta Leżajski, Ks. Dzie-
kan Ryszard Królicki – Proboszcz Parafii 
Fara, O. Jarosław Kania – Kustosz Klasz-
toru OO Bernardynów, Marian Szkodziń-
ski – Komendant Powiatowy Policji, Jó-
zef Golec – Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej, dyrektorzy i kie-
rownicy jednostek organizacyjnych Mia-
sta Leżajska oraz kierownicy referatów 
Urzędu Miejskiego.

Po okolicznościowych wystąpieniach, 
w świątecznej atmosferze radni i goście 
łamali się opłatkiem składając sobie ży-
czenia.

c. Turosz
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Uchwała Nr XXIII/143/08
Rady Miejskiej w Leżajsku

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 57 §7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
– Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:
§1

Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty 
lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości po-
datkowych, stanowiących dochód budżetu Miasta Leżajska.

§�
Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50 proc. ogłaszanej 

na podstawie art. 56, §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Or-
dynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. 
zm.) stawki odsetek za zwłokę.

§�
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska, 

a nadzór nad jej realizacją Komisji Budżetu i Finansów.
§�

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Uchwała Nr XXIII/139/08
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez wła-
ścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania od-
padów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezod-
pływowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 
poz. 2008 z późn. zm.)

rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:
§1

Ustala górne stawki ponoszonych przez właścicieli nierucho-
mości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w następujących 
wysokościach:
1) za odbiór odpadów komunalnych – 80,70 zł netto za 1 m 

kw.
2) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nie-

czystości ciekłych – 24,00 zł netto za 1 m sześc.
§�

1. Górna stawka opłaty za usługi odbierania odpadów komunal-
nych określona w § 1 pkt 1 wynosi 69,20 zł netto za 1 m sześc., 
jeżeli właściciel nieruchomości gromadzi odpady w sposób 
selektywny.

2. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów w sposób za-
pewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach:
1) odpadów papierowych i makulatury,
2) odpadów z tworzyw sztucznych,
3) odpadów metalowych,
4) pozostałych odpadów.

§�
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.

§�
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Po-

rządku Publicznego Ochrony Środowiska.
§5

Traci moc uchwała Nr XII/74/07 Rady Miejskiej w Leżajsku 
z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat po-
noszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbior-
ników bezodpływowych.

§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłosze-

nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Sprawozdanie
z XXIV sesji Rady Miejskiej

w Leżajsku
28 stycznia 2009 r. odbyła się XXiV sesja rady Miejskiej 

w Leżajsku. Uczestniczyło w niej 14 radnych. Głównym te-
matem sesji było uchwalenie budżetu miasta na 2009 r.

Przed przystąpieniem do realizacji tego punktu Rada podję-
ła uchwałę ściśle związaną z budżetem dotyczącą zatwierdze-
nia zestawienia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. Uchwa-
łę w tej sprawie Rada podjęła już w grudniu ubiegłego roku, 
ale z uwagi na nie uchwalenie w tym samym czasie budżetu 
miasta Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie unieważ-
niła ją. Na sesji styczniowej Rada ponownie zatwierdziła przy-
chody i wydatki Funduszu na 2009 r. na kwotę 114 000 zł, prze-
znaczając ją na te same zadania związane z ochronę środowi-
ska i gospodarką wodną.

Po uchwaleniu MFOŚiGW Rada przystąpiła do uchwalenia 
budżetu na 2009 rok. Po ponownym zapoznaniu się z projek-
tem budżetu na 2009 r., pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, pozytywnymi opiniami Komisji stałych Rady, 
które po powtórnej analizie budżetu podtrzymały swoje opinie 
i wnioski z poprzedniego posiedzenia – Rada przyjęła zgłoszo-
ne poprawki, a potem odbyło się głosowanie, w którego wyni-
ku budżet miasta na 2009 r. został uchwalony. (szczegóły doty-
czące przyjętego budżetu na str. 15)

Po uchwaleniu budżetu Rada podjęła uchwały w następują-
cych sprawach:

● w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/318/06 Rady Miej-
skiej w Leżajsku z dnia 4 października 2006 r. w sprawie przy-
jęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2007–2013 – 
Rada wprowadziła do Programu Rewitalizacji dodatkowe za-
danie pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Pod-
stawowej Nr 1, z przeznaczeniem na boisko ogólnodostępne 
dla dzieci i młodzieży. Uchwała taka jest niezbędna do złoże-
nia wniosku o dofinansowanie. Szacunkowy koszt realizacji in-
westycji wynosi 450 tys. zł.

● w sprawie przyjęcia na własność Gminy Miasto Leżajsk nie-
ruchomości położonej na terenie Leżajska – Rada postanowiła 
wystąpić z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przeka-
zanie na własność Gminy Miasto Leżajsk nieruchomości będą-
cej własnością Skarbu Państwa, niezbędnej do zamiany za grunt 
będący własnością Philips Morris, przeznaczony w planie na dro-
gę zbiorczą łączącą ul. Hutniczą z ul. Przemysłową i w części 
na zalegalizowanie istniejącego ciągu pieszo-jezdnego łączą-
cego ul. Fabryczną z ul. Przemysłową.

● w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomo-
ści położonych w rejonie ulic Dolnej i Jarosławskiej oraz cmen-
tarza żydowskiego – po zapoznaniu się z analizą okoliczności 
uzasadniających wszczęcie postępowania scaleniowego, wnio-
skowanego przez właścicieli nieruchomości położonych w re-
jonie ulic Dolnej i Jarosławskiej oraz cmentarza żydowskiego 
– Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do scalenia i podziału 
nieruchomości tym rejonie.

● w sprawie zaopiniowania wniosku Klasztoru OO. Bernar-
dynów w Leżajsku o pozbawienie części lasów klasztornych 
charakteru lasów ochronnych – Rada pozytywnie zaopiniowała 
wniosek Klasztoru OO. Bernardynów o pozbawienie części la-
sów klasztornych położonych przy ul. Warszawskiej, charakteru 
lasów ochronnych, w związku z uchwaleniem miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego dotyczących rozbudo-
wy parkingu przy ul. Leśnej i przekształcenia części lasu klasz-
tornego w „kalwarię”.

Na koniec Rada zatwierdziła plan pracy Rady Miejskiej 
na 2009 r. oraz plany pracy Komisji Stałych.

c. Turosz
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W budżecie Miasta Leżajska na 2009 
rok zaplanowano dochody budżetowe 
w wysokości 31 026 189 zł, z których 
dochody bieżące wynoszą 29 652 893 
zł, natomiast dochody majątkowe z ty-
tułu sprzedaży składników majątkowych 
oraz środków na dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych pochodzących z zewnątrz 
1 373 296 zł.

W całokształcie zaplanowanych na rok 
2009 dochodów budżetowych główną po-
zycję ze względu na wielkość stanowią 
dochody własne, które zaplanowane zo-
stały w łącznej wysokości 20 285 296 zł, 
i które stanowią odpowiednio 65,4% pla-
nowanych do zrealizowania dochodów 
budżetowych ogółem. W ramach docho-
dów własnych warto zaznaczyć, że do-
chody z tytułu podatków lokalnych stano-
wią kwotę 7 465 000 zł (24% ogółu pla-
nowanych na 2009 rok dochodów); opłat 
lokalnych – 1 210 000 zł; udziałów Mia-
sta z tytułu wpływów w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych – 7 100 000 zł; 
udziałów Miasta z tytułu wpływów w po-
datku dochodowym od osób prawnych – 
1 680 000 zł; dochody z działalności MO-
SiR – 800 000 zł; z tytułu najmu, dzier-
żawy i sprzedaży składników majątko-
wych – 762 000 zł oraz realizacji wielo-
letniego programu inwestycyjnego w ra-
mach refundacji poniesionych kosztów 
inwestycyjnych w ramach środków po-
chodzących z budżetu Unii Europejskiej – 
873 296 zł. Ponadto w ramach dotacji ce-
lowych zaplanowano dochody w łącznej 
wysokości 3 954 709 zł, natomiast docho-
dy z tytułu subwencji oświatowej w wyso-
kości 6 786 184 zł.

W budżecie Miasta Leżajska na 2009 
rok zaplanowano wydatki budżetowe 
w wysokości 31 026 189 zł, z których 
wydatki bieżące wynoszą 27 468 893 
zł, natomiast wydatki inwestycyjne za-
planowane zostały w łącznej wysokości 
3 557 296 zł, które stanowią odpowied-
nio 11,5% zaplanowanych wydatków bu-
dżetowych ogółem.

W ramach 32 zadań inwestycyjnych 
planowanych do realizacji w 2009 roku 
znajdują się między innymi zadania w za-
kresie budowy infrastruktury drogowej, 
które to wydatki z tego zakresu stanowią 
główną materię zadań inwestycyjnych. 
W ramach zadań drogowych w tym bu-
dowy i unowocześniania infrastruktury 
drogowej zaplanowane zostały wydatki 
w łącznej wysokości 2 673 296 zł. Ponad-
to w budżecie Miasta z tytułu realizacji za-
dań inwestycyjnych zaplanowano wydatki 
w zakresie wykupu terenów pod przyszłe 
inwestycje drogowe w Mieście w łącznej 
wysokości 500 000 zł; w zakresie wy-

konania nadbudowy oficyny Ratusza – 
140 000 zł; zakupu wyposażenia, środ-
ków trwałych i informatyzacji – 169 000 
zł; budowy sieci wodociągowej i kanali-
zacji sanitarnej – 60 000 zł, oraz wyko-
nania dokumentacji – studium wykonal-
ności projektu w ramach dofinansowa-
nia ze środków Unii Europejskiej w zakre-
sie modernizacji i rozbudowy Miejskiego 
Centrum Kultury – 15 000 zł.

W zakresie przyjętego w budżecie Mia-
sta planu przychodów i rozchodów za-
planowano zaciągnięcie kredytu banko-
wego długoterminowego w wysokości 
2 400 000 zł na spłatę wcześniej zacią-
gniętych zobowiązań na podstawie har-
monogramu spłaty w 2009 roku rat kre-
dytów. Ponadto w ramach budżetu Miasta 
Leżajska na 2009 rok zaplanowano przy-
chody i wydatki Miejskiego Zakładu Re-
montowo-Budowlanego, rachunków do-
chodów własnych jednostek budżetowych 
oraz Miejskiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej.

Budżet Miasta Leżajska na 2009 rok 
został uchwalony przez Radę Miejską 
w Leżajsku jako budżet zrównoważo-
ny z oszacowanym na koniec 2009 roku 
23% zadłużeniem głównie z tytułu za-
ciągniętych kredytów w łącznej wyso-
kości 7 200 000 zł. W ramach tak przy-
jętej konstrukcji zaplanowane do reali-
zacji wydatki w 2009 roku sfinansowa-
ne zostaną uzyskanymi dochodami bu-
dżetowymi a spłata kredytu w wysokości 
2 400 000 zł nastąpi przez zaciągnięcie 
w odpowiedniej wysokości nowego zo-
bowiązania z harmonogramem spłaty 
na lata 2010–2013.

W sytuacji pojawiających się sympto-
mów spowolnienia gospodarczego oraz 
ewentualnych konsekwencji dla stanu fi-
nansów Miasta zaplanowano w 2009 roku 
dochody budżetowe w sposób wydawa-
łoby się możliwy do zrealizowania, które 
w porównaniu do planu na koniec 2008 
roku wzrastają tylko o ok. 385 000 zł, 
co stanowi ich wzrost o 1,2%. Natomiast, 
aby móc realizować wskazany poziom in-
westycji w Mieście, który w porównaniu 

z 2008 rokiem wzrasta o kwotę 943 516 
zł (w tym zadania realizowane w ramach 
wieloletniego programu inwestycyjnego – 
refundacji poniesionych nakładów inwe-
stycyjnych ze środków Unii Europejskiej 
w kwocie 873 296 zł) wydatki na 2009 rok 
w skali ogółem zaplanowano w sposób 
oszczędny przy jednoczesnym ich wzro-
ście ogółem o ok. 885 000 zł, co stanowi 
ich wzrost o 2,9% w porównaniu z rokiem 
ubiegłym. W ramach wydatków bieżących 
zaplanowano środki adekwatnie wyda-
wałoby się do realnych i faktycznych po-
trzeb a przede wszystkim w sposób taki, 
aby ewentualne braki i niedoszacowania, 
które mogłyby wystąpić na koniec 2009 
roku, nie spowodowałyby znaczących zo-
bowiązań, które automatycznie obciąży-
łyby budżet 2010 roku.

Warto w tym miejscu wspomnieć o wy-
konanej na koniec 2008 roku nadwyżce 
budżetowej w przeliczonej szacunkowo 
na ten moment w wysokości 627 000 zł 
oraz jednoczesnym brakiem istotnych 

dla budżetu 2009 roku zobowiązań z ty-
tułu realizacji wydatków za 2008 rok.

Przy takiej konstrukcji budżetu Miasta 
uchwalonego na 2009 rok i jednocześnie 
sprzyjających okolicznościach w toku jego 
realizacji, przy założonym delikatnym 
oszacowaniu dochodów do wykonania 
i zabezpieczeniu niezbędnych wydatków 
adekwatnie do potrzeb możemy poku-
sić się o wstępną tezę i miejmy nadzieję, 
że możliwą do zrealizowania. Jest to bu-
dżet Miasta na miarę naszych możliwości, 
w którym jednocześnie realizowane zada-
nia będą wykonywane planowo a poziom 
zaplanowanych dochodów na ten rok po-
zwoli zrealizować je w sposób taki, że sta-
nowić one mogą punkt wyjścia do realiza-
cji z jednej strony nowych zadań inwesty-
cyjnych, w tym jako wkład własny do po-
zyskania dodatkowych środków z Unii Eu-
ropejskiej – co jednocześnie i bezpośred-
nio odnosi się do artykulacji potrzeb na-
szych mieszkańców lub przeznaczenia 
realnie zrealizowanych, ponadplanowych 
dochodów na spłatę wcześniej zaciągnię-
tych kredytów z drugiej strony.

Budżet
Miasta Leżajska 

na 2009 rok
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  krok do przodu

Rozmowa
z Andreasem Wielosinskim
Prezesem Zarządu 
BMF Polska w Leżajsku

● Panie prezesie, proponuję zacząć 
od tematu, który wielu menadżerom 
i biznesmenom spędza ostatnio sen 
z powiek, czyli recesji, która zaczyna 
dotykać różne dziedziny gospodar-
ki na świecie. Jeszcze nie tak dawno 
z ust wielu polityków i finansistów pa-
dały słowa: Polsce kryzys gospodar-
czy nie grozi. ostatnio jednak coraz 
głośniej mówi się o tym, że dotarł on 
i do nas. Duże zakłady na Podkarpa-
ciu zmniejszają produkcją, zaczynają 
zwalniać pracowników, szukają źródeł 
oszczędności.

● Słyszałem te wypowiedzi w mediach 
i bardzo mnie one irytowały. Bo twierdze-
nie, że ogólnoświatowy kryzys ominie Pol-
skę, jest absolutną bzdurą. Zamiast mó-
wić o tym otwarcie, próbuje się bujać 
w obłokach. To mnie przeraża. 

● Przeraża pana kryzys czy ukrywa-
nie prawdy?

● I to, i to. Ale bardziej ukrywanie 
prawdy, udawanie, że się nic nie dzie-
je, że nie dostrzega się niebezpieczeń-
stwa. Nawet najgorsza prawda jest lep-
sza od niewiedzy. Człowiek poinformowa-
ny, znaczy uzbrojony.

● Pan jest uzbrojony?
● Zbroimy się. Na posiedzeniach Za-

rządu wiele przedyskutowaliśmy wiele te-
matów z tym związanych. Paniki nie ma. 
Podjęliśmy taką strategię: nie poddawać 
się, walczyć, działać. To dla nas wyzwa-

nie. Bo wcześniej, czy później ten kryzys 
dotknie i nas. Myślę, że będzie to nama-
calne na przełomie kwietnia i maja.

● więc na razie BMF Polska funkcjo-
nuje jak gdyby nigdy nic?

● Nie odczuwamy żadnych symptomów 
recesji. Mamy zawartych wiele kontrak-

tów, realizujemy je. Na pierwszy kwar-
tał mamy obłożenie produkcji dla całe-
go zakładu. 

● a co potem?
● Może będzie trudniej, ale nie spodzie-

wam się klęski. Na pewno nie. Nasza re-
ceptą jest szukanie nowych potencjałów 
na rynku, rozmowy z kontrahentami. Póki 
co, kontrakty są, klienci też, produkcja się 
rozwija.

● czy zmienił się jej profil?
● W zasadzie nie. Nadal opiera się 

ona pięciu, sześciu produktach. Posze-
rzyliśmy jeszcze zakres naszych dzia-
łań o wyroby plastikowe, czyli elementy 
do bankomatów. Nowa hala produkcyj-
na, w której one powstają, przeszła ka-

pitalny remont. Warunki pracy są w niej 
bardzo dobre.

● Hale produkcyjne, które z dobro-
dziejstwem inwentarza „przejęliście” 
trzy lata temu po upadłym „instalu” 
zmieniły się nie do poznania. zmienił 
się też wygląd placu – znikł duży, wąt-
pliwej urody, stojący na środku budy-
nek stacji trafo. Miniony rok dla BMF 
Polska był chyba okresem sporych in-
westycji.

● Rzeczywiście bardzo dużo się zmie-
niło w zakładzie. Bardzo dużo zainwesto-
waliśmy w budynki. Wyremontowaliśmy 
dawną halę szkolną na halę montażową. 
Zmodernizowaliśmy malarnię. Mamy no-
woczesną, sprzyjającą środowisku, drugą 
kabinę lakierniczą, warunki się poprawiły 
kolosalnie. We własnym zakresie wybu-
dowaliśmy od podstaw nową stację trans-
formatorową w całkiem innym miejscu, 
na uboczu, bo na miejscu poprzedniej, 
która stała niemalże na środku placu, bę-
dziemy budować biurowiec. Mamy więc 
nowa stację transformatorową o znacz-
nie zwiększonej mocy, znacznie nowo-
cześniejszą, dziesięciokrotnie gabaryto-
wo mniejszą, bardziej bezpieczną. Wy-
mieniliśmy kable zasilające. Na wszyst-
kich halach zostało wymienione oświe-
tlenie na bardziej przyjazne i niezmienne 

Dwie strony lustra
dla ludzkiego oka i jednocześnie oszczęd-
ne. Ten rodzaj oświetlenia jest w tej chwi-
li najlepszy i najnowocześniejszy na ryn-
ku światowym. Natężenie światła w świe-
tlówkach reguluje się automatycznie w za-
leżności od pory dnia i natężenia światła 
z zewnątrz. Jeśli do hali wpada słońce, 
część świetlówek gaśnie, jeśli jest za-
chmurzenie, światło w świetlówkach au-
tomatycznie się rozjaśnia, a w nocy – gdy 
trwa praca na trzeciej zmianie – rozjaśnia 
się jeszcze bardziej. Dla ludzkiego oka 
jest zawsze jednakowe.

● co jeszcze nowego przyniósł ten 
rok?

● Zburzyliśmy dużo nieużytecznych bu-
dynków, które tylko szpeciły otoczenie. I, 
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  kartki z kalendarza

● Od pierwszych dni września nowym prezesem 
Zarządu ZPOW „Hortino” został Daniel Zając.

● 8 września, w święto Matki Bożej Siewnej, 
do Bazyliki w Leżajsku przybyły pielgrzymki rolni-
ków z okolicznych miejscowości i służb munduro-
wych z Podkarpacia. Po raz pierwszy była też kom-
pania Straży Marszałkowskiej Sejmu RP z komen-
dantem Mieczysławem Kurasem. Koncelebrowa-
nej mszy św. przewodniczył Metropolita Krakowski 
ks. kardynał Stanisław Dziwisz.

● 10 września odbyła się XX sesja Rady Miej-
skiej w Leżajsku.

● 19 września w Bibliotece Publicznej im. Stani-
sława Wyspiańskiego w Leżajsku odbyło się spo-
tkanie promujące pierwszy numer wznowionego 
„Almanachu Leżajskiego”.

● 28 września w Warszawie odbył się 30. ju-
bileuszowy Maraton Warszawski. W biegu wzięło 
udział 2750 zawodników z 42 krajów. Wśród nich 
była Zofia Turosz, jej syn i wnuczka. Zofia Turosz, 
medalistka olimpijska, zdobywczyni tytułu w Los 
Angeles „Biegaczka Roku 1990” wygrała maraton 
w swej kategorii wiekowej. Zdobyła kolejny medal 
w swej 50-letniej karierze sportowej.

● 29 września, w Dniu Głośnego Czytania w Bi-
bliotece Publicznej w Leżajsku dzieciom ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 czytali bajki Marek Wnęk z Ko-
mendy Państwowej Powiatowej Straży Pożar-
nej w Leżajsku i Wojciech Osada strażnik Stra-
ży Miejskiej.

Październik
● 3 października rozpoczął się w Leżajsku X 

Międzynarodowy Festiwal Łowiecki. Zainauguro-
wały go konkursy wiedzy przyrodniczej i łowieckiej 
dla młodzieży oraz pokonkursowa wystawa prac 
plastycznych wykonanych przez uczniów szkół 
podstawowych. W ramach Festiwalu w Muzeum 
Ziemi Leżajskiej otwarta została okolicznościowa 
wystawa trofeów myśliwskich oraz walorów ko-
lekcjonerskich.

● 4 października jako impreza towarzysząca 
X Międzynarodowemu Festiwalowi Łowieckiemu 
Leżajsk 2008 odbyło się polowanie w okolicznych 
lasach. Wzięli w nim udział myśliwi z Polski i z za-
granicy.

● 5 października po uroczystej mszy św. Huber-
towskiej i paradzie uczestników X Międzynarodo-
wego Festiwalu Łowieckiego na placu przy Gimna-
zjum Miejskim do nocy trwały koncerty, kiermasze, 
pokaz psów myśliwskich i konkurs zespołów my-
śliwskich przybyłych na Festiwal. Grand Prix zdo-
był zespół z Bolechowa na Ukrainie „Leśne trąbki”. 
Gwiazdą wieczoru był zespół „Dżem”.

● 10 października zainaugurowany został rok 
akademicki w Nauczycielskim Kolegium Języków 
Obcych w Leżajsku.

● 11 października Towarzystwo Miłośników Zie-
mi Leżajskiej zorganizowało kolej rajd rowerowy. 
Tym razem ideą przewodnią był szlak walk nie-
podległościowych.

● 14 października w Dniu Edukacji Narodowej 
w MDK odbyła się uroczystość święta nauczycie-
li. Program artystyczny przygotowała Szkoła Pod-
stawowa nr 3. Z okazji tego święta nauczycielom 
wręczone zostały nagrody burmistrza oraz ordery 
i odznaczenia państwowe.

● 24 października zmarł Edward Dziubek, czło-
wiek wielce zasłużony dla rozwoju oświaty w po-
wiecie leżajskim, z wykształcenia historyk, z zami-

łowania regionalista. Był jednym z współtwórców 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej, a na-
stępnie długoletnim jego prezesem.

Listopad
● 6 listopada odbyła się XXI sesja Rady Miej-

skiej w Leżajsku.
● 11 listopada obchodziliśmy święto narodowe 

Dzień Niepodległości. W 90. rocznicę odzyskania 
niepodległości po mszy św. w Bazylice odprawionej 
przez ks. bpa Edwarda Frankowskiego i patriotycz-
nym programie słowno-muzycznym w wykonaniu 
młodzieży z Zespołu Szkół Licealnych przedstawi-
ciele samorządów lokalnych powiatu leżajskiego, 
kombatanci, weterani wojenni, więźniowie politycz-
ni, harcerze, uczniowie, mieszkańcy Leżajska uda-
li się przed pomnik upamiętniający wyzwoleńcze 
zrywy Polaków od czasów powstania listopado-
wego. Złożyli w hołdzie bohaterom wieńce i kwia-
ty, zapalili znicze.

● 18 listopada w Muzeum Ziemi Leżajskiej al-
pinista Tadeusz Janas, zdobywca Mount Blanc 
i Wysokich Taurów podzielił się swymi wrażenia-
mi z wyprawy na Elbrus w Kaukazie. Inicjatorem 
tego spotkania było Towarzystwo Miłośników Zie-
mi Leżajskiej.

● 20 listopada w sali reprezentacyjnej Biblioteki 
Publicznej w Leżajsku odbyło się spotkanie burmi-
strza z mieszkańcami Leżajska. Głównym tema-
tem było przygotowanie terenów pod budownic-
two jednorodzinne.

Grudzień
● 8 grudnia w MCK dzieci i młodzież zrzeszo-

ną w kołach zainteresowań i zespołach tej pla-
cówki odwiedził Mikołaj – z programem „Kolęda 
do Świętego Mikołaja” przyjechał do Lezajska ze-
spół Clown Cirrus Show „Ruphert i Rico”.

● 15 grudnia Anna Rejman, uczennica klasy 
II Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku jako lau-
reatka III miejsca w wojewódzkim konkursie „Li-
teratura i dzieci – kolory przyjaźni” wzięła udział 
w koncercie galowym w Wojewódzkim Domu Kul-
tury w Rzeszowie.

● 16 grudnia grupa teatralna dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 wystawiła na scenie MCK sztukę 
„Baśniowy pociąg” autorstwa Jolanty Żołyniak.

● 17 grudnia odbyła się XXII sesja Rady Miej-
skiej w Leżajsku.

● 24 grudnia w Wigilię Bożego Narodzenia Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował tra-
dycyjnie Wigilie dla samotnych. Przy stole zasta-
wionym wigilijnymi potrawami dzielono się opłat-
kiem, składano życzenia, śpiewano kolędy.

● 26 grudnia, w drugi dzień Świąt Bożego Na-
rodzenia odszedł na zawsze Mieczysław Sroka, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Leżajsku przez 
trzy kadencje, radny przez cztery kadencje, na-
uczyciel historii i wychowawca, dyrektor Zespo-
łu Szkół Technicznych, człowiek niezwykle odda-
ny miastu, w którym się urodził i żył. Jego wkład 
w rozwój gospodarczy miasta i szkoły, którą kie-
rował przez wiele lat jest nieoceniony.

● 30 grudnia odbyła się XXIII sesja Rady Miej-
skiej w Leżajsku.

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 
2008 realizował zadania z zakresu: pomocy spo-
łecznej, wypłaty świadczeń rodzinnych oraz zalicz-
ki alimentacyjnej, a od 1 października 2008 także 
z zakresu prowadzenia postępowania dotyczącego 

ciąg dalszy ze strony 8

ciąg dalszy na stronie 22

co dla nas bardzo ważne, wykupiliśmy 
na własność z dzierżawy wieczystej grun-
ty, na których znajduje się nasz zakład. 
Teraz można powiedzieć, że BMF Pol-
ska jest na swoim. Dzięki temu poczu-
liśmy wiatr w żaglach i zintensyfikowa-
liśmy inwestycje. Zmienił się też właści-
ciel – nie jest nim już „Bűrener Maschine- 
fabrik” lecz Heinrich Steinbrecher. W ze-
szłym roku powstał też projekt nowego 
biurowca. Będzie on stał tuż za bramą 
do zakładu. Staramy się o pozwolenie 
na budowę.

● czy park maszynowy też coś zy-
skał?

● Kupiliśmy nową wypalarkę laserową, 
prasę krawędziową i tokarkę numerycz-
ną. Zdecydowana część procesu produk-
cyjnego sterowana jest przez komputery. 
Obsługują je pracownicy, którzy przeszli 
odpowiednie szkolenia. Zatrudniamy 190 
osób, a w czasie uruchamiania montaży 
zatrudniamy około 220–230 osób w za-
leżności od liczby kontraktów montażo-
wych. Praca odbywa się na dwie zmiany, 
a na produkcji elementów plastikowych – 
na trzy zmiany.

● Jakie plany BMF Polska ma na ten 
rok?

● Pierwszą inwestycją, jaką planuje-
my, jest połączenie istniejących hal pro-
dukcyjnych. Zamierzamy między nimi 
postawić dodatkową hale o powierzchni 
1200 metrów kw., żeby cały ciąg techno-
logiczny był pod jednym dachem. Poza 
tym jesteśmy w trakcie wykupienia te-
renu przed naszym zakładem, bo chce-
my stworzyć parking. Nie wiem, czy się 
nam to powiedzie, ale jestem pełen opty-
mizmu, bo Urząd Miejski jest nam przy-
chylny.

● czy biurowiec stanie w tym roku?
● Wszystko zależy od tego, czy będzie 

nas na to stać. Zobaczymy, czy pozwo-
lą nam na to zawirowania na światowym 
rynku gospodarczym. Nie mamy zamia-
ru wchodzić w koszty, z którymi potem 
trzeba się będzie borykać. Do tej pory 
wszystkie inwestycje finansowane były 
z pieniędzy, które mieliśmy na koncie, za-
kład nie jest obciążony żadnymi kredyta-
mi, a to jest ważne. Poza tym motto dzia-
łań naszego właściciela jest takie: kre-
dyt można dawać, ale nie brać. W najgor-
szym wypadku budowę biurowca odłoży-
my na zasobniejsze czasy, ale z rozwoju 
produkcji nie zrezygnujemy. 

● Dziękuję za rozmowę.
Barbara woś-Lisiecka

w następnym numerze „BM” 
rozmowa z andreasem wielo-
sinskim, prezesem zarządu 
klubu „Pogoń” w Leżajsku.
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  felieton   mała ojczyzna
czterechsetlecie posługi ojców Bernardynów w Leżajsku
Podczas ubiegłorocznego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej 

i Kameralnej w Leżajsku dla uczenia jubileuszu 400-lecia obecności w naszym 
mieście braci św. Franciszka z Asyżu każdy koncert poprzedzony był felietonem 
o. dra Efrema Obruśnika, dyrektora Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Le-
żajsku. Dziś publikujemy kolejny felieton z tego cyklu.

Cudowna „Boża Męka”
W trakcie pierwszego koncertu przypomniana 

została historia objawień leżajskich, których pla-
stycznym odzwierciedleniem jest Wizja Michał-
kowa. Cud ten był początkiem bolesnego dra-
matu. Wersja wydarzeń, przedstawiona miejsco-
wemu proboszczowi ks. Wojciechowi Wyszogra-
dowi, ściągnęła na Tomasza Michałka podejrze-
nia o herezję i spowodowała jego aresztowanie. 
Kronikarz podaje, że nastąpi-
ło to po drugim zjawieniu się 
Maryi Tomaszowi Michałkowi. 
Wówczas „ośmielił się już jako 
on prostaczek i wzywając ratun-
ku Najśw. Panny, poszedł do Ks. 
Proboszcza do miasta Leżajska 
na ten czas Księdza Wojciecha 
Wyszogrodiusza, i to wszystko 
mu powiedział. On sprawy onej 
wysłuchawszy, Michałka sromot-
nie sfukał i jako nowych rzeczy 
wynalazcę do więzienia dobrego 
wsadzić kazał” (Metryka, s. 6).

Po wyjściu z więzienia Micha-
łek wystarał się o środki na wy-
stawienie w lesie „Bożej Męki”, 
to znaczy krucyfiksu. Do ozna-
czonego w ten sposób miejsca 
zaczęli przybywać pielgrzymi, 
którzy doznawali łask i byli świadkami licznych 
cudów. Aby uniemożliwić wykorzystywanie świę-
tego przedmiotu do niesprawdzonego jeszcze kul-
tu, Wyszograd zarządził spalenie „Bożej Męki”. 
Ogień nie strawił jednak krucyfiksu. Odtąd, uzna-
wany za cudowny, stał się bezcennym przedmio-
tem czci wiernych. Z czasem zakonnicy umieścili 
go za głównym ołtarzem Bazyliki.

Niewielki korpus Chrystusa prezentuje się dość 
dziwnie. Ma zachwiane proporcje i powyginane 
kończyny. Twarz Jezusa nie posiada w sobie nic 
z tradycyjnego uroku, sprzyjającego prywatnej po-

bożności. Wyrzeźbiona prostymi, schematyczny-
mi pchnięciami dłuta, oddaje prymitywnie grymas 
cierpienia. W zagłębieniach fałd przepaski i w nie-
których miejscach korpusu łatwo dostrzec ciemne 
bruzdy. Wizerunek nie jest w stanie konkurować 
z resztą wspaniałego wyposażenia świątyni, urze-
kającego monumentalnością i splendorem epoki 
późnego renesansu i baroku.

„Bożą Mękę” stawiali ludzie 
pobożni w miejscu dawnych ko-
ściołów, kaplic, bitew i na rozstaju 
dróg, skruszeni winowajcy, rodzi-
ce po stracie dziecka bądź wierni, 
dziękujący za uwolnienie z cięż-
kiej niemocy lub zarazy. Niekiedy 
była ona pamiątką jakiegoś jubi-
leuszu. Zygmunt Gloger w swej 
Encyklopedii Staropolskiej Ilu-
strowanej pisze: „Gdzie ziemię 
krew chrześcijańska przesiąkła 
i ciała poległych pogrzebano, 
tam czernił się krzyż pochylony, 
aby przechodniów i przejezdnych 
pobudzić do zmówienia modlitwy 
za dusze zmarłych”.

Krucyfiks za głównym ołtarzem 
Bazyliki to ważny dokument histo-
rii leżajskiego Sanktuarium. Spo-

glądając nań można przekonać się, że wizja Michał-
kowa zaistniała naprawdę, a wierni, odpowiadający 
na obietnice Bogurodzicy, przekazane Tomaszowi 
Michałkowi, i spragnieni łask, możliwych do uzy-
skania za pośrednictwem Matki przed cudownym 
Wizerunkiem, spieszą do Jej Syna. Z dłońmi, zło-
żonymi do modlitwy, na kolanach proszą w różnych 
intencjach. Kontaktu z milczącą prawdą nie uda-
remnia dziś ani szyba ażurowej kapliczki, chronią-
ca znikomy korpus Chrystusa, ani prymitywny cha-
rakter samego przedmiotu kultu.

o. dr efrem obruśnik oFM

Innowacyjna 
szkoła

„Kreatywność i innowacyjność
są istotnymi przymiotami każdego człowieka”

Unijny komisarz ds. edukacji Jan Figel

Jednym z wielu sukcesów Gimnazjum Miej-
skiego w Leżajsku było zaproszenie placów-
ki do zaprezentowania swej działalności innowa-
cyjnej na Ogólnopolskiej Konferencji Poświę-
conej Działalności Innowacyjnej w Szkołach 
i Placówkach.

Gimnazjum Miejskie w Leżajsku było jed-
ną z pięćdziesięciu szkół w naszym wojewódz-
twie zaproszonych na tę konferencję ze wzglę-
du na bardzo dużą liczbę innowacji pedagogicz-
nych realizowanych w naszej szkole. Do najbar-
dziej znanych w szkole i regionie, a nawet w Pol-
sce, należą: „Dzieje Kresów Południowo-Wschod-
nich i ich związki z historią Polski”, „Młodzi i sza-
chy”, „Wspólne śpiewanie powinno być zabawą, 
rozrywką i przyjemnością”, „Teatr na szkolnym ko-
rytarzu” i inne.

W dniach 4–5 grudnia 2008 roku w Podkarpac-
kim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – 
Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Ad-

ministracji Samorządowej w Czudcu na konferencji 
prezentowaliśmy modę papierową przygotowaną 
przez uczniów i nauczycieli dwóch leżajskich szkół: 
Gimnazjum Miejskiego im. Władysława Jagiełły (B. 
Zygmunt, M. Sołek) i Zespołu Szkół Technicznych 
im. Tadeusza Kościuszki (M. Martula) pod arty-
stycznym kierownictwem Marty Zdeb – plastyczki 
z Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku. Piękne 
papierowe stroje na każdą okazję oraz niezwykłe 
bibułowe bukiety ślubne wzbudziły zachwyt i zro-
biły furorę wśród wszystkich uczestników konfe-
rencji. Nasza wystawa była najbardziej obleganą 
przez fotoreporterów ekspozycją. Zwiedzający py-
tali, jak takie kreacje zostały zrobione, czy można 
je uszyć na miarę i gdzie kupić kolekcję. Ponad-
to można było obejrzeć dwa filmy z pokazu mody 
papierowej i inscenizacji żywych szachów „Bitwa 
pod Grunwaldem”.

Zaangażowanie dyrekcji i nauczycieli w nowa-
torskie działania oraz wysiłek włożony w twórczą 
pracę z podopiecznymi został doceniony przez 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty, który podzię-
kował wszystkim za podnoszenie jakości pracy 
szkół w naszym województwie i na przyszłe lata 
życzył równie pięknej karty w pracy placówki.

(bmz)

towarzystwo Miłośników 
Ziemi Leżajskiej

Komunikaty
1. W styczniu 2009 roku ukazał się drugi numer 

„Almanachu Leżajskiego”. Kolportaż wydawnictwa 
prowadzony jest przez: Centrum Informacji Tury-
stycznej ul. Rynek 1a (wieża), tel.017 2401818, 
Muzeum Ziemi Leżajskiej ul. Mickiewicza 20a, tel. 
017 2402235, księgarnie i punkty prasowe na te-
renie Leżajska.

2. Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej po-
siada status organizacyjny pożytku publicznego i fi-
guruje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod 
numerem:0000275455.

Prosimy wesprzyj nasze działania swoim 1 
procentem.

Wystarczy w swojej deklaracji podatkowej wpi-
sać nazwę naszej organizacji, numer KRS oraz 
kwotę darowizny w wysokości 1% należnego po-
datku, a Urząd Skarbowy przekaże pieniądze 
na konto Towarzystwa.

O naszej działalności statutowej można dowie-
dzieć się więcej na stronie: www.tmzl.lezajsk.pl 
oraz z prasy lokalnej: Kuriera Powiatowego i Biule-
tynu Miejskiego. Jeżeli popieracie Państwo nasze 
działania, prosimy o wsparcie finansowe.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękuje-
my.

3. TMZL zaprasza na spotkanie „Leżajsk i oko-
lice w fotografii pasjonatów”. Spotkanie odbędzie 
się w Muzeum Ziemi Leżajskiej w dniu 19 lutego 
2009 r. o godz.16.00. Spotkanie poprzedzi krót-
kie wprowadzenie na temat historii fotografii oraz 
technik fotografowania, kompozycji, kadrowania, 
ustawienia i doświetlenia obiektów fotografowa-
nych. Następnie autorzy zdjęć przedstawią swoje 
prace, opowiedzą o ich walorach artystycznych, 
historycznych i archiwalnych.

Osoby chętne do aktywnego udziału w spotka-
niu, proszone są o dostarczenie swoich prac w for-
mie cyfrowej na płytach CD/DVD do dnia 16 lutego 
2009 r. do Centrum Informacji Turystycznej (wieża) 
przy ul. Rynek 1a w Leżajsku, tel. 017 2401818, e-
mail: turystyka@lezajsk.um.gov.pl

Zasady, szczegółowy przebieg oraz nazwiska 
autorów zdjęć zamieszczone zostaną na stronie 
internetowej www.tmzl.lezajsk.pl

4. TMZL organizuje w dniu 21 lutego br.(sobo-
ta) „II Zimowy Rajd Pieszy „PO ZDROWIE”. Re-
alizując nasze zadania statutowe poprzez imprezy 
turystyczno-krajoznawcze staramy się przybliżyć 
mieszkańcom miasta i okolic historię oraz walo-
ry turystyczne Ziemi Leżajskiej. Tym razem pra-
gniemy w zimowej scenerii zabrać naszych go-
ści na wędrówkę wzdłuż brzegów rzeczki Jagody. 
Z tą małą rzeczką ściśle wiąże się wiele wydarzeń 
historycznych, a przez niesione wody miała wpływ 
na rozwój młynarstwa w mieście. Przejdziemy też 
ścieżką edukacyjno-przyrodniczą „Ostoja bobro-
wa” oraz zwiedzimy w Nadleśnictwie Leżajsk eks-
pozycję okazów zwierząt żyjących w naszych la-
sach. Na zakończenie zimowej wędrówki zapro-
simy uczestników na ognisko, zabawy i konkursy 
związane z tematyką rajdu.

Bliższe informacje na ten temat ukażą się 
na stronie internetowej TMZL, w telewizji kablo-
wej „SATEL” oraz w biurze CIT, ul. Rynek 1a (wie-
ża), tel. 017 240 18 18, e-mail: turystyka@lezajsk.
um.gov.pl

5. Zarząd TMZL zaprasza na Walne Zebranie 
wszystkich statutowych członków i sympatyków 
Towarzystwa, które odbędzie się w dniu 12 mar-
ca 2009 r. o godz. 17.00 w siedzibie Muzeum Zie-
mi Leżajskiej, ul. Mickiewicza 20 A (sala konfe-
rencyjna).

zarząd i członkowie TMzL
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  ZUS informuje
O emeryturach po staremu 
i nowemu

od 1 stycznia 2009 roku system emerytalny w Polsce wyglądał 
inaczej niż dotychczas.

Reforma systemu ubezpieczeń spo-
łecznych zróżnicowała zasady ustala-
nia prawa do emerytury oraz jej wysoko-
ści w zależności od wieku ubezpieczo-
nych. Mamy dwa rodzaje emerytur: eme-
rytury ustalane według starych zasad dla 
osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 
r. i nowe, wprowadzone przepisami re-
formy emerytalnej, dla urodzonych po 31 
grudnia 1948 r.

„Stara” emerytura przysługuje ubezpie-
czonym urodzonym przed 1 stycznia 1949 
r., którzy osiągnęli tzw. powszechny wiek 
emerytalny i mają wymagany staż pracy. 
Dla kobiety ten powszechny wiek wynosi 
60 lat a wymagany staż ubezpieczeniowy, 
(czyli tzw. okresy składkowe i nieskład-
kowe) co najmniej 20 lat. Mężczyźni mu-
szą przekroczyć 65 lat oraz zgromadzić 
co najmniej 25 lat okresów składkowych 
i nieskładkowych (okresy nieskładkowe 
przyjmuje się w wysokości 1/3 udowod-
nionych okresów składkowych).

Na „starych” zasadach przyznaje 
się prawo do wcześniejszych emerytur 
(oprócz osób urodzonych przed 1949 r.) 
także osobom urodzonym po 31 grudnia 
1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. o ile 
do 31 grudnia 2008 r. spełnią warunki wy-
magane do tej emerytury. Wniosek o taką 
emeryturę może być złożony po 31 grud-
nia 2008 r. ale przed osiągnięciem po-
wszechnego wieku emerytalnego tj. 60 
lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

Wysokość „starego” świadczenia zale-
ży od wysokości tzw. podstawy wymiaru 
emerytury, (czyli procentowego stosunku 
zarobków wnioskodawcy do przeciętnego 
wynagrodzenia), długości okresów skład-

kowych i nieskładkowych, (czyli, najogól-
niej mówiąc, długości stażu pracy) oraz 
kwoty bazowej obowiązującej w chwili po-
wstania prawa do świadczenia. Do usta-
lenia podstawy wymiaru wnioskodaw-
ca sam wskazuje zarobki z kolejnych 10 
lat kalendarzowych wybranych z ostat-
nich 20 lat sprzed roku, w którym złożo-
no wniosek o emeryturę. Można również 
wykazać zarobki z 20 lat dowolnie wybra-
nych z całego stażu pracy (nie muszą one 
następować bezpośrednio po sobie).

Emerytura ustalona na „starych” za-
sadach wynosi: 24 proc. kwoty bazo-
wej (to tzw. część socjalna emerytury), 
po 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy 
rok okresów składkowych, z uwzględnie-
niem pełnych miesięcy, po 0,7 proc. pod-
stawy wymiaru za każdy rok okresów nie-
składkowych z uwzględnieniem pełnych 
miesięcy.

Emeryturę na „nowych” zasadach obli-
cza się osobom urodzonym po 31 grud-
nia 1948 r. – o ile zdecydowały się przy-
stąpić do nowego systemu – i obowiąz-
kowo wszystkim urodzonym po 31 grud-
nia 1968 r. Uzyskanie prawa do tej eme-
rytury zależy tylko od osiągnięcia wieku 
emerytalnego (60 lat kobieta i 65 lat męż-
czyzna).

Emerytura z nowego systemu eme-
rytalnego będzie wyliczana inaczej niż 
obecnie. Wysokość tej emerytury za-
leży głównie od kwoty zgromadzonych 
składek emerytalnych na indywidualnym 
koncie w ZUS, (czyli tzw. I filarze) oraz 
w otwartych funduszach emerytalnych, 
(czyli tzw. II filarze), a także momentu 
skorzystania ze świadczenia. Ta emery-

tura będzie tym wyższa, im więcej będzie 
pieniędzy na koncie emerytalnym w ZUS 
i OFE, a także im późniejszy będzie mo-
ment przejścia na świadczenie.

Osobom urodzonym po 31 grudnia 
1948 r., które nie miały obowiązku przy-
stąpienia do nowego systemu i nie zro-
biły tego, ale nie przeszły na emeryturę 
na starych zasadach, ZUS obliczy świad-
czenie według tzw. systemu mieszane-
go (art.183 ustawy emerytalnej). Wysoko-
ści tej emerytury ustalona będzie w czę-
ści na starych, w części na nowych zasa-
dach. Proporcje tych części będą zależ-
ne od roku, w którym osiągnięty zosta-
nie wiek emerytalny. Przykładowo, w roku 
kalendarzowym 2009 będzie to 80 proc. 
emerytury obliczonej na „starych” za-
sadach i 20 proc. emerytury obliczonej 
na „nowych” zasadach.

Czytelnicy pytają:
Urodziłam się 1953 r. i mam długi 

staż pracy. Kiedy najpóźniej muszę zło-
żyć wniosek o wcześniejszą emeryturę 
tak aby ona była naliczana wg „starych 
zasad” a nie tak jakbym przechodziła 
na normalną emeryturę. Czy taki wnio-
sek muszę złożyć do końca 2008 r.?

Stosownie do przepisów ustawy o eme-
ryturach i rentach z FUS wcześniejsza 
emerytura pracownicza przysługuje pod 
warunkiem ukończenia odpowiedniego 
wieku (55 lat dla kobiet) i udowodnienia 
odpowiedniego stażu pracy (30 lat skład-
kowych i nieskładkowych) do 31 grudnia 
2008 r.

Pozostałe warunki mogą być speł-
nione nawet po 2008 r., w tym wniosek 
o tę emeryturę może też być zgłoszony 
później byle przed osiągnięciem ustawo-
wego wieku emerytalnego.

Małgorzata Bukała
rzecznik prasowy

oddziału zUs w rzeszowie

NIE POtRAFISZ WYKAZAĆ DOCHODÓW? WAŻNE, ABYŚ 
UDOWODNIŁ, ŻE PRACOWAŁEŚ.

ZUS ponownie przeliczy 
emerytury i renty

Od 1 stycznia 2009 r. osoby, które 
nie mogły udowodnić wysokości zarob-
ków, będą mogły złożyć wniosek do ZUS 
o ponowne przeliczenie renty, emerytury 
i kapitału początkowego.

Uchwalona przez Sejm 4 września 
2008 r. ustawa o zmianie ustawy o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych, weszła w życie 1 
stycznia 2009 r. Zgodnie z nowelizacją, 
jeżeli nie można ustalić podstawy wy-
miaru składek w okresie pozostawania 
w stosunku pracy wskazanym do usta-
lenia podstawy wymiaru emerytury i ren-
ty, za podstawę wymiaru składek przyj-
muje się kwotę obowiązującego w tym 
okresie minimalnego wynagrodzenia 
pracowników proporcjonalnie do okre-
su podlegania ubezpieczeniu i wymia-
ru czasu pracy.

Zatem od 1 stycznia 2009 r. pod-
stawą wymiaru składek osoby, która 
za dany okres nie mogła udokumento-
wać wynagrodzeń, ale dysponuje dowo-
dem, że pracowała na podstawie umo-
wy o pracę, będzie kwota minimalne-
go wynagrodzenia. Wysokość ta bę-
dzie wyliczona proporcjonalnie do cza-
su pracy, za który brakuje dokumenta-
cji placowej.

Dotyczyć to będzie już przyznanych 
świadczeń oraz przyszłych emerytur, 
ustalanych według dotychczasowych 
zasad a także osób mających ustalo-
ny kapitał początkowy, jeżeli osoby te 
nie są w stanie udokumentować wyna-
grodzeń, które mogłyby stanowić pod-
stawę ich naliczenia. Możliwość ponow-
nego przeliczenia świadczeń objęła tak-
że repatriantów.

Pamiętać należy, że ZUS będzie prze-
liczał podstawę wymiaru wyłącznie 
na wniosek zainteresowanego.

Osoby, które mają ustaloną podstawę 
wymiaru świadczenia z uwzględnieniem 
wynagrodzeń „zerowych”, jeżeli złożą 
wniosek w 2009 roku otrzymają wyrów-
nanie świadczenia od 1 stycznia 2009 r. 
Z uwagi na przewidywania, że wpłynie 
dużo wniosków w tej sprawie, ustawo-
dawca przedłużył ZUS termin na wyda-
nie decyzji z 30 do 60 dni.

Osoby, które z jakichś powodów nie zło-
żą wniosku w 2009 r., nie stracą możliwo-
ści przeliczenia świadczenia. Mogą one 
złożyć wniosek także po tej dacie, jed-
nak skutkiem będzie to, że świadczenie 
przeliczone zostanie od pierwszego dnia 
miesiąca, w którym zgłoszono wniosek, 
a nie od 1 stycznia 2009 r.

Przeliczenie świadczenia od miesiąca 
złożenia wniosku dotyczy także osób, któ-
re wystąpią o ustalenie podstawy wymia-
ru z innego okresu, niż ten, od którego ob-
liczone ostatnio zostało świadczenie.

Małgorzata Bukała
rzecznik prasowy

oddziału zUs w rzeszowie
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  mała ojczyzna
Z kart historii 
leżajskiego klubu sportowego

(część druga)

Działalność Klubu 
w ramach zrzeszenia 
„SPARtA” (1956–1963)

W dobrych nastrojach wystartowali 
sportowcy i działacze leżajskiego klubu 
w nowy, 1957 rok. Piłkarze zdobyli awans 
do klasy „B”, a działacze wraz z klubem 
przeszli do nowego zrzeszenia „Sparta”.

Dynamiczne były też dokonania w roku 
1957. Piłkarze we wspaniałym stylu zdo-
byli mistrzostwo grupy i awansowali 
do klasy „A” (po raz pierwszy w historii 
miasta!) ale później niestety, było już go-
rzej. Źródeł niepowodzeń doszukiwano 
się w obniżeniu dyscypliny wśród zawod-
ników, w niedostatkach szkoleniowych 
i w braku środków finansowych na dzia-
łalność klubu. Rozwiązywanie tych pro-
blemów stało się podstawowym zada-
niem zarządu klubu, przy pomocy władz 
powiatowych i miejskich.

Jak wyglądała ogólna działalność klu-
bu?

Nadrzędną sprawą było szukanie środ-
ków finansowych. Ponieważ w mieście 
nie było wówczas większych zakładów 
pracy, a budżet miasta był bardzo skrom-
ny, dlatego największe nadzieje pokła-
dano w pomocy zrzeszeń sportowych. 
Doświadczenia z zrzeszeniem „Unia” 
nie spełniły oczekiwań i dlatego posta-
nowiono przejść do „Sparty”. Uczynio-
no to na walnym zebraniu odbytym w IV 
kwartale 1956 roku, a 14 stycznia 1957 
roku zgłoszono drużynę piłkarską do roz-
grywek mistrzowskich w kl. „B” pod nazwą 
KS „Sparta” Leżajsk.

Kilka miesięcy później znowu zasta-
nawiano się nad powrotem do „Unii”, 
a w trudnych chwilach myślano nawet 
o rozwiązaniu klubu. Zdecydowana po-
stawa zawodników i większości działa-
czy opowiedziała się jednak za utrzyma-
niem KS „Sparta”

Pełniejszy obraz o działalności klubu 
w latach 1957–1963 uzupełniają: proto-
koły z walnych zebrań i posiedzeń zarzą-
du, dokumenty Okręgowego Związku Pił-
ki Nożnej i bogate wspomnienia ówcze-
snych działaczy i sportowców.

1. Działalność organizacyjna 
(władze klubu)

Rokrocznie organizowano walne zebra-
nia członków i dość systematyczne po-
siedzenia zarządu na których omawia-
no wszystkie najważniejsze sprawy do-
tyczące klubu.

We władzach klubu zasiadało wiele do-
świadczonych osób, które najczęściej peł-
niły także ważne stanowiska w urzędach 
i w zakładach pracy. Bardzo ofiarnym 
działaczem sportowym był m. in. Aleksan-
der Schmidt, wieloletni przewodniczący 
Prezydium MRN (1957–1962), a potem 
przewodniczący PKKF i T. Przez 5 lat wy-
bierany był na prezesa klubu „Sparta”.

Historycznie rzecz ujmując prezesami 
klubu „Sparta” byli: od IV kw. 1956 – 4 lu-
tego 1962 r. – Aleksander Schmidt, od 8 
lutego 1962 – 17 lutego 1963 r. – Stefan 
Jankiewicz, od 17 lutego 1963 – II poło-
wy 1963 r. – Leopold Felkel, który po ko-
lejnej reorganizacji klubu był nadal preze-
sem LKS Pogoń (1963–1965).

W pierwszych latach działalności KS 
„Sparta” we władzach klubu zasiadali tak-
że m.in.: Ludwik Sawicki, Seweryn Dań-
czak, Tadeusz Zajączkowski, Leon Zie-
liński, Czesław Kościółek, Jan Pudełkie-
wicz, Janusz Engel, Władysław Markie-
wicz, Michał Duda, Zygmunt Szepelak, 
Józef Szułakiewicz, Andrzej Płochocki, 
a od 1960 roku dodatkowo: Henryk Woj-
taszek, Julian Żołyniak, Jan Raźnikiewicz 
i Bronisław Mazan.

W 1962 roku zarząd klubu działał 
w składzie Stefan Jankiewicz – prezes, 
Zdzisław Kendziorek i Bronisław Mazan 
– zastępcy, Julian Żołyniak – sekretarz, 
Tadeusz Zajączkowski – skarbnik i jako 
członkowie: Jan Pudełkiewicz, Feliks Le-
niart, Aleksander Schmidt, Janusz Engel, 
Antoni Bednarz, Józef Szułakiewicz i Mie-
czysław Szuwalski.

Do Komisji rewizyjnej wybrano: Leopol-
da Felkla na funkcję przewodniczącego, 
a na członków: Stanisława Korasadowi-
cza i Zdzisława Karlika. Ostatni skład za-
rządu wybrany na walnym zebraniu 17 lu-
tego 1963 roku przedstawiał się następu-
jąco: Leopold Felkel – prezes, Czesław 
Kościółek – sekretarz, Tadeusz Zającz-
kowski – skarbnik i jako członkowie: Jan 
Pudełkiewicz, Józef Rzeźnik, Mieczysław 
Szuwalski i Jan Raźnikiewicz. Komisja re-
wizyjna działała w składzie Stefan Jankie-
wicz – prezes oraz Julian Żołyniak i Mi-
chał Duda – jako członkowie.

Jak na ówczesne czasy, była to znacz-
na grupa osób, która we współpracy 
z zawodnikami, szkołami i środowiskiem 
pragnęła krzewić rozwój sportu w mie-
ście w różnych dyscyplinach. Czyni-
ła też starania o pozyskiwanie sprzętu 
oraz o budowę różnych urządzeń sporto-
wych. Liczba członków wahała się od 50 
do ponad 100 osób. Aktywność ich była 
dobra. W obradach walnego zebrania 

w dniu 4 lutego 1962 roku uczestniczy-
ło 46 członków.

2. Działalność sportowa
W klubie istniało kilka sekcji sporto-

wych (podobnie jak w KS Unia – Piła) 
tj. tenisa stołowego, piłki ręcznej, lekko-
atletyki, piłki siatkowej i najbardziej ak-
tywna – sekcja piłki nożnej. Ze wzglę-
du na ograniczone środki finansowe, 
pierwsze trzy sekcje uczestniczyły głów-
nie w zawodach towarzyskich lub pucha-
rowych, które były organizowane sezo-
nowo. Sekcja piłki siatkowej mężczyzn 
a potem i kobiet, rozwinęła swą działal-
ność później tj. ok. 1963 roku za sprawą 
wielkich pasjonatów Antoniego Kiełbowi-
cza, Władysława Federkiewicza i Krzysz-
tofa Urbańskiego oraz dzięki finansowe-
mu wsparciu Rady Powiatowej Zrzesze-
nia LZS w Leżajsku.

O pięknych kartach historii leżajskiej 
siatkówki napiszę w następnych odcin-
kach.

W takich to okolicznościach w latach 
1957–1963 niemal wszystkie siły i środki 
klubu angażowano dla piłki nożnej.

Jak wspomniano na wstępie efektow-
ny był pierwszy rok startu w klasie „B”. 
Radośnie fetowano awans do klasy „A” 
w 1957 roku. Drużyna w pięknym sty-
lu pokonała 11 rywali, zdobyła 32 punk-
ty uzyskując korzystny stosunek bramek 
62:34. W zwycięskiej drużynie grało wów-
czas wielu doświadczonych już zawod-
ników i część tzw. młodego „narybku”. 
Wśród piłkarzy m. in. znajdowali się: Au-
gustyn Domański, Adam Kiełbowicz, Ste-
fan Owsik, Stanisław Korasadowicz, Zyg-
munt Zagórski, Stanisław Haszto, Józef 
Rzeźnik, Zdzisław Karlik, Wacław Kubicki, 
Stanisław Czosnek, Stanisław Martysz-
ko, Czesław Kościółek (kapitan), Józef 
Dyrda, Jerzy Kochmański, a wśród junio-
rów: Antoni Chamiec, Zbigniew Walawski, 
Wiesław Suszczyński, Stanisław Pienią-
żek, Edward Zagórski, Stanisław Ignakie-
wicz, Roman Kruk, Marian Bieniarz, Jó-
zef Zwoliński, Stanisław Czerwonka, Jan 
Chlebowicz, Kazimierz Ledwożyw, Jan 
Kostek i inni.

Po zdobyciu awansu do klasy „A” 
w podokręgu przemyskim nastąpił okres 
pewnego odprężenia i zmian kadro-
wych. Odeszło wielu starszych zawod-
ników, a młodsi, nie byli jeszcze w peł-
ni przygotowani do ich zastąpienia. Stąd 
też w latach następnych była wielka huś-
tawka formy i umiejętności. Odnotujmy 
fakty: w 1956 roku – awans do klasy „B”, 
1957 – błyskotliwy awans do klasy „A”, 
1958 – spadek do klasy „B”, w 1960 r. 
– ponowny awans do klasy „A” w 1961 
roku spadek do klasy „B” a w sezonie 
1961/1962 – dalszy spadek do klasy „C”. 
I tak to już pozostało.
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Na kolejny awans piłkarzy do klasy „A” 
trzeba było czekać długich 20 lat tj. do se-
zonu 1981/1982!

Przyznać jednak trzeba, że dramatur-
gia minionych lat dostarczyła wielu emo-
cji zarówno piłkarzom jak i sympatykom 
tej dyscypliny sportowej.

Cieszyły zwycięstwa i awanse, martwi-
ły porażki i degradacje. Ponoszono wyso-
ką cenę za rywalizację sportową z wie-
loma klubami wschodniej części woje-
wództwa.

Przypomnijmy, że w rozgrywkach o mi-
strzostwo klasy „A” rozgrywano mecze 
w 1958 roku z drużynami: Czuwaj Łańcut, 
Unia Sarzyna, Stal Mielec, Stal Gorzyce, 
Orkan Nisko, Orzeł Przeworsk, San Roz-
wadów i Włókniarz Rakszawa, a w 1961 
roku z: Polonią Przemyśl, Siarką Tarno-
brzeg, Zenit Nisko, Stal Łańcut, Orzeł 
Przeworsk, LZS-y Przybyszówka i Żura-
wica, Stal Gorzyce oraz z rezerwami Stali 
Stalowa Wola i JKS Jarosław.

W rozgrywkach o mistrzostwo klasy 
„B” w 1959 i 1960 roku rywalizowano z: 
Włókniarzem Skopanie, Chemik Pust-
ków, Orzeł Rudnik z LZS-ami Mokrzy-
szów, Ulanów, Radomyśl Wielki, Wola 
Rzeczycka, Wojsław i Chorzelów oraz 
z rezerwami Sarzyny, Dęby, Rozwado-
wa, Tarnobrzega i Niska, natomiast w kla-
sie „C”, w sezonie 1962/63, przeciwnika-
mi były drużyny m. in. Energetyka Stalo-
wa Wola i LZS-ów z Ulanowa, Zbydnio-
wa i Jeżowego.

Po tak licznych doświadczeniach nad-
szedł czas gruntownych przemyśleń i de-
cyzji dotyczących strategii prowadzenia 
sekcji sportowych, naboru i szkolenia za-
wodników, kształcenia własnych kadr in-
struktorskich, tworzenia warunków do tre-
ningów i zabezpieczenia stabilnych źró-
deł finansowania klubu. Mimo wielu nie-
powodzeń – działacze i sportowcy nadal 
trwali przy swoim klubie prowadząc nieco 
„okrojoną” działalność sportową.

W ostatnich latach (1961–1963) klubo-
wą kadrę piłkarską zatwierdzoną przez 
zarząd tworzyli: Zygmunt Zagórski, Cze-
sław Kościółek, Stanisław Markocki, Wa-
cława Kubicki, Józef Rzeźnik, Józef Dyr-
da, Ryszard Janowski, Zbigniew Wróbel, 
Zbigniew Wnuk, Mieczysław Feter, Alek-
sander Leniart, Jan Augustyn, Edward 
Rząsa, Ryszard Sudoł, Jan Ner, Zdzi-
sław Kendziorek i Włodzimierz Włodar-
ski jako instruktor.

Za swoją postawę i przywiązanie do klu-
bu wszyscy zasłużyli na pamięć i ciepłe 
wspomnienia a tym bardziej, że działali 
w „spartańskich” warunkach: treningi „pod 
chmurką”, a pierwsze zajęcia na sali od-
były się po wybudowaniu Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 dopiero od 1960 roku; na za-
wody jeździli ciężarówkami, czasami bez 
plandek, bo autokarów nie było, a jedyną 
rekompensatą za mecz była czasem kost-

ka cukru i pół cytryny albo napój, względ-
nie skromny posiłek w przydrożnym ba-
rze lub gospodzie.

Razem z nimi przebywali też kierownicy 
drużyn, którymi najczęściej byli Jan Pu-
dełkiewicz, Tadeusz Zajączkowski, Broni-
sław Mazan, Henryk Grabarz i inni. I po-
myśleć, większych narzekań nie było. 
Częściej natomiast patrzono zazdrosnym 
okiem na komfort sportowców pobliskiej 
Unii – Nowa Sarzyna, która miała wspa-
niałego mecenasa w Zakładach Chemicz-
nych. W Leżajsku, też liczono na więk-
szych sponsorów, ale mogło to nastąpić 
dopiero kilkanaście lat później. Warto by-
łoby posłuchać ich wspomnień.

3. Starania o rozwój bazy 
sportowej

Było to jedno z ważniejszych zadań 
ówczesnych władz powiatowych i miej-
skich, poszczególnych szkół i koła sporto-
wego. Potrzeby były powszechnie znane, 
ale ograniczone środki finansowe na in-
westycje i remonty wyznaczały długą ko-
lejkę do realizacji poszczególnych tytu-
łów.

Przypomnijmy: po II wojnie światowej 
ćwiczono głównie na placach otwartych. 
W mieście nie było żadnych sal gimna-
stycznych, budynek Domu Narodowego 
przeznaczono na działalność kulturalną, 
a w dodatku, klub „zrezygnował” w 1958 
roku z własnej świetlicy, bo pilniejsze były 
potrzeby spółdzielni szewców.

Znacznie później zaczęły powstawać 
obiekty kubaturowe: ● w 1959 r. – oddano 
do użytku nową szkołę podstawową przy 
ulicy Mickiewicza wraz z małą salą gimna-
styczną, ● w latach 1964–1968 wybudo-
wano otwarte kąpielisko na potoku Jago-
da przy ulicy Wyspiańskiego, ● w 1966 r. 
wybudowano zespół obiektów ZSZ wraz 
z małą salą gimnastyczną, rozbudowa-
ną w 1993 roku do rozmiarów 24 x 10,5 
m, ● w 1967 r. – wybudowano w czynie 
społecznym halę sportową na placu Ja-
szowskiego o rozmiarach 24 x 12,5 m, ● 
w latach 1967–1969 przeprowadzono II 
etap rozbudowy stadionu (niwelacja te-
renu, usypanie wałów dla widowni, wy-
budowanie szatni, bieżni i rzutni) a jesz-
cze później nastąpił III i IV etap rozbudo-
wy tego obiektu, ● w latach 70 – wznie-
siono strzelnicę sportową w Dołach Nie-
mieckich.

Z upływem lat następowała systema-
tyczna poprawa w rozwoju bazy sporto-
wej, z której mógł korzystać także klub 
sportowy. Wiele prac, głównie przy sta-
dionie, wykonywali sami sportowcy i rze-
mieślnicy w miarę pozyskiwania różnych 
dotacji np. z Prezydium MRN, od Totali-
zatora Sportowego itp. W 1962 roku wy-
brano nawet w klubie specjalną komisję 
do rozbudowy stadionu w składzie: Cze-
sław Kościółek, Janusz Engel i Aleksan-

der Schmidt. Były to dowody dużego za-
angażowania członków klubu w rozbudo-
wę miejskiej bazy sportowej.

4. Współpraca klubu 
z władzami i zakładami pracy

Wcześniejsze przykłady świadczą 
o szerokim powiązaniu klubu ze wszyst-
kimi urzędami, szkołami i jednostkami go-
spodarczymi miasta. Głównym celem tych 
działań było tworzenia dobrego klimatu 
dla rozwoju sportu, zyskiwanie różnorod-
nej pomocy, rozbudowa bazy sportowej 
i zachęcanie młodzieży szkolnej do upra-
wiania sportu. Duża była w tym zasłu-
ga dyrektorów szkół i wielu nauczycie-
li, którzy byli wybierani do zarządu klubu 
(np. J. Engel, B. Mazan), a także wielka 
pomoc przewodniczących PKKF ( L. Zie-
lińskiego, Cz. Kościółka i A. Schmidta).
Wiele innych osób pomagało w pozyski-
waniu drobnych dotacji lub samochodów 
na wyjazdy dla sportowców (np. F. Le-
niart, J. Rzeźnik, Z. Kendziorek, L. Fel-
kel), inni organizowali zabawy docho-
dowe, atrakcyjne losowania gier regio-
nalnych (np. Koniczynki), zbierali w za-
kładach pracy składki (głównie w PSS 
i na Poczcie) oraz wykonywali wiele prac 
o charakterze porządkowym i remonto-
wym. Ważna była każda doraźna pomoc, 
ale wypatrywano przede wszystkim kan-
dydata na nowego sponsora gdyż nadzie-
je jakie łączono z zrzeszeniem „Sparta” 
również nie ziściły się.

Od kilku lat obserwowano dynamiczną 
działalność zrzeszenia Ludowych Zespo-
łów Sportowych. Na terenie powiatu ist-
niało już wiele kół LZS i każde uzyskiwa-
ło jakieś wsparcie i pomoc. Nawet w Le-
żajsku działał LZS Chałupki (1956–1963), 
potem także na Sielance, a Rada Powia-
towa LZS zaczęła finansować nowopow-
stającą sekcję piłki siatkowej.

Po przeprowadzonych rozmowach 
z działaczami sportowymi i konsultacjach 
z władzami oraz z RP LZS postanowio-
no: Klub Sportowy „Sparta” w Leżajsku 
wychodzi z dotychczasowego zrzeszenia 
i zgłasza akces wstąpienia do LZS.

Po zakończeniu sezonu piłkarskiego 
1962/1963, czyli jesienią 1963 roku, na-
stąpiło połączenie ks „sparta” z Lzs 
chałupki i utworzono Ludowy klub 
sportowy „Pogoń” w Leżajsku, który 
przyjął także od RP LZS dalsze prowa-
dzenie sekcji piłki siatkowej.

Dokonana integracja rozproszonych 
sił i środków oraz deklaracja otrzymy-
wania konkretnej pomocy w ramach no-
wego zrzeszenia – pozwoliły na pewien 
optymizm.

Znowu zabłysła iskierka nadziei.

Jak potoczyły się losy miejskiego klu-
bu pod zmienioną nazwą? O tym napiszę 
w następnym BM.

kazimierz kuźniar
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świadczeń dla osób uprawnionych do alimentów 
oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych. Ośrodek 
realizował również projekt systemowy w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet 
VII – aktywna integracja pn. „Czas na aktywność 
w gminie miejskiej Leżajsk” na co otrzymał dotację 
ze środków Unii Europejskiej. W ramach tego pro-
jektu aktywną integracją objęto 15 klientów MOPS, 
oferując im m.in. warsztaty kompetencji społecz-
nych, spotkania z doradcą zawodowym, szkolenia 
zawodowe, 12 osób z tej grupy wykonywało prace 
społecznie użyteczne na rzecz miasta.

Na wykonanie zadań MOPS z budżetu miasta 
wydatkowano ogółem kwotę: 5 089 887 zł. Pie-
niądze te pochodziły z różnych źródeł: ● środków 
na zadania zlecone – 3 173 179 zł, ● środków 
na zadania własne – 1 056 418 zł, ● środków jako 
dotacje do zadań własnych – 749 315 zł, ● środki 
z dotacji UE – 110 974 zł.

W roku 2008 w ramach pomocy społecznej, bez 
względu na rodzaj, formę i liczbę ze świadczeń 
skorzystało ok. 370 rodzin liczących 1123 osoby, 
a kwota wydatkowana na tę pomoc wyniosła ponad 
1 mln zł. Świadczenia rodzinne, dodatki do świad-
czeń rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczka ali-
mentacyjna, wypłata z funduszu alimentacyjnego, 
to kolejne zadania, które MOPS realizował. Są one 
w całości finansowane ze środków na zadania zle-
cone. W analizowanym roku na ten cel przezna-
czono kwotę 3 135 046 zł, z czego na świadcze-
nia 3 043 734 zł. Bez względu na rodzaj świad-
czenia, z tego typu wsparcia skorzystało 868 osób 
i rodzin.

Kolejnym nowym działaniem w roku 2008 było 
prowadzenie postępowania wobec dłużników ali-
mentacyjnych. Zgodnie z zapisami ustawy o po-
mocy osobom uprawnionym do alimentów przepro-
wadzono wywiady alimentacyjne u 15 dłużników 
alimentacyjnych. Natomiast do biura informacji go-
spodarczej zgłoszono 45 dłużników z informacją 
o ich stanie zadłużenia. W czasie działania wspo-
mnianej ustawy od 1 października 2008 do koń-
ca roku dochody budżetu miasta z tytułu odzyska-
nych od dłużników alimentacyjnych kwot zwiększy-
ły się o ok. 1000 zł.

W roku 2008 MOPS zajmował się również pro-
wadzeniem postępowania i przygotowywaniem 
projektów decyzji administracyjnych w zakresie 
dodatków mieszkaniowych. Na wypłatę tego ro-
dzaju świadczeń wydatkowano kwotę 366 429 zł. 
Z tej formy pomocy korzystały średnio miesięcznie 
232 rodziny, a średnia wysokość dodatku miesz-
kaniowego wyniosła 132 zł. MOPS poza wspar-
ciem czysto finansowym prowadził szeroko rozu-
mianą pracę socjalną ze swoimi klientami, m.in. 
poprzez realizację tzw. kontraktów socjalnych.

Zatrudnienie w MOPS wynosi 12 osób: kierow-
nik, główny księgowy, 1 pracownik ds. dodatków 
mieszkaniowych i najmu mieszkalnych lokali ko-
munalnych, 2 pracowników do obsługi świadczeń 
rodzinnych, 6 – w terenie jako pracownicy socjal-
ni, 1 osoba odbywała staż absolwencki. Ponadto 
pracownicy MOPS przygotowywali i uczestniczy-
li w imprezach okolicznościowych „Wigilia dla sa-
motnych”, choinka dla dzieci z rodzin patologicz-
nych. Ośrodek współpracuje również z organiza-
cjami pozarządowymi w celu kierowania pomocy 
płynącej z tych źródeł do osób faktycznie wymaga-
jących wsparcia. Poza działalnością statutową pra-
cownicy ośrodka zorganizowali na terenie miasta 

akcję dostarczenia żywności w ramach programu 
PEAD z Podkarpackiego Banku Żywności w Rze-
szowie. Sprowadzono i rozdysponowano ok. 42 
tony żywności o wartości ok. 94 tys. zł wśród ro-
dzin objętych pomocą MOPS.

Ludność
Na koniec 2008 roku miasto Leżajsk liczyło 14 

503 mieszkańców, tj. o 7 osób mniej niż w analo-
gicznym okresie roku ubiegłego.

W ciągu roku 2008 urodziło się 118 dzieci, tj. o 7 
więcej niż w ubiegłym roku. Zameldowało się 399 
nowych mieszkańców.

Zmarło 100 mieszkańców, tj. o 1 osobę więcej 
niż w 2007 roku. Wymeldowały się 424 osoby. 
Należy zaznaczyć, ze młodzi ludzie wyjeżdżają 
poza granice kraju a także do dużych miast, jak 
Warszawa, Kraków, Wrocław, a ludzie w średnim 
wieku wraz ze swoimi rodzinami przenoszą się 
do domów wybudowanych w ościennych miej-
scowościach.

Na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy zameldo-
wano 404 osoby, 18 obcokrajowców zameldowało 
się na okres czasowy do 3 miesięcy. Poza naszym 
terenem na pobyt czasowy zameldowane zosta-
ły osoby pobierające naukę, studenci, uczniowie 
szkół ponadpodstawowych.

Wydano 1951 dowodów osobistych.

Urząd Stanu Cywilnego
W 2008 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Le-

żajsku zarejestrowano:
● 676 aktów urodzenia dla 351 dziewczynek 

i 325 chłopców. Najczęściej nadawane imiona 
dziewczynkom: Julia, Zuzanna, Martyna, Nata-
lia, chłopcom: Kacper, Jakub, Mateusz, Dominik, 
Karol.

● 302 akty małżeństwa, w tym 213 wyznanio-
wych i 89 cywilnych.

● 407 aktów zgonu.
Wydano: ● 280 decyzji administracyjnych, ● 

185 zaświadczeń do zawarcia małżeństwa w for-
mie wyznaniowej, ● 10 zaświadczeń o zdolności 
prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, ● 
7500 odpisów z akt stanu cywilnego.

Działalność 
gospodarcza

W ciągu roku 2008 zarejestrowano 89 nowych 
podmiotów gospodarczych w tym: handlowych – 
16, usługowych – 48, produkcyjnych – 6.

Wykreślono z ewidencji 101 podmiotów gospo-
darczych, zmian we wpisach dokonało 133 przed-
siębiorców.

Aktualnie ewidencja działalności gospodar- 
czej zawiera 1313 podmiotów aktywnie działa-
jących.

Straż Miejska
W roku 2008 Straż Miejska podejmowała inter-

wencje w 1 246 przypadkach związanych z naru-
szeniem przepisów prawa.

Mandatami karnymi ukarano 105 osób. Pouczo-
no i upomniano 1 131 osób.

Do sadu grodzkiego skierowano 10 wniosków 
o ukaranie. Policji przekazano 86 osób, w tym 7 
sprawców przestępstw. Odprowadzono do miejsca 
zamieszkania 10 nietrzeźwych osób.

„Minął rok” w: Policji, Straży Pożarnej, 
MCK, Bibliotece Publicznej, Centrum Infor-
macji Turystycznej, Pracowni Dokumentacji 
Dziejów Miasta w następnym numerze BM.

Sukces Ani
Jesienią ubiegłego roku odbył się 

konkurs recytatorski ogłoszony przez 
wojewódzki Dom kultury w rzeszowie 
pod hasłem: „Literatura i dzieci – ko-
lory przyjaźni”.

Laureatką tego konkursu została ania 
rejman – uczennica kl. II Szkoły Podsta-
wowej nr 3. Najpierw pozytywnie prze-
szła etap miejski, potem powiatowy, aż 29 
października zmierzyła się z najlepszymi 
recytatorami w województwie w katego-
rii młodszej.

Ania recytowała wiersz Ewy Żylińskiej 
„Kto się ze mną pobawi?” i zdobyła III 
miejsce. To sukces tym większy, że po-
ziom był naprawdę wysoki. Ania otrzy-
mała nagrodę książkową, dyplom i zo-
stała zaproszona do udziału w koncer-
cie laureatów, który odbył się 15 grudnia 
2008 w WDK.

Gratulujemy naszej małej recytatorce 
i życzymy jej dalszych sukcesów!

(eb)
Anielskie 
śpiewanie

od kilku lat w styczniu w Gimnazjum 
Miejskim w Leżajsku rozbrzmiewa-
ją najpiękniejsze polskie kolędy i pa-
storałki. W tym roku, 21 stycznia na Vi 
Powiatowy konkurs kolęd i Pastora-
łek „anielskie Śpiewanie” przyjechali 
przedstawiciele z ośmiu gimnazjów na-
szego powiatu: Dąbrowicy, Grodziska 
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Dolnego i Górnego, Kuryłówki, Majdanu 
Łętowskiego, Sarzyny, Starego Miasta i – 
oczywiście – z Leżajska.

W tym roku do zmagań konkursowych 
gimnazjaliści przystąpili w dwóch katego-
riach: zespoły kolędnicze i soliści (po tro-
je reprezentantów z każdej szkoły). Na tle 
pięknych dekoracji (anioły grające w prze-
stworzach) autorstwa Marty Zdeb – pla-
styczki z MCK w Leżajsku – kolędnicy za-
prezentowali przygotowane utwory. Nie-
którzy wzbogacili występ rekwizytami ko-
lędniczymi i strojami, a także instrumen-
tami muzycznymi, które można zabrać 
na kolędę.

Jury w składzie: przewodnicząca – Ma-
ria Horoszko, dyrektor MCK w Leżajsku, 
Alicja Domaradzka – nauczyciel SOSW 
w Leżajsku oraz Marta Zdeb, członkini 
i opiekunka zespołu Ale Babki! ocenia-
ło interpretację wykonywanych utworów, 
dobór i oryginalność repertuaru, ogólny 
wyraz artystyczny (przebrania, rekwizy-
ty kolędnicze) oraz muzykalność i umie-
jętności wokalne wykonawców. Przyzna-
ło w kategorii zespołów: I miejsce – Gim-
nazjum w Sarzynie (opiekun – E. Zyg-
munt), II miejsce – Gimnazjum w Majda-
nie Łętowskim (opiekun – A. Hajder), III 
miejsce – duet z Gimnazjum w Grodzi-
sku Dolnym (opiekun – A. Dubiel). W ka-
tegorii solistów: I miejsce – Martyna Rę-
dzio z Gimnazjum w Sarzynie (opiekun 
– E. Zygmunt), II miejsce – Paulina Ró-
życka z Gimnazjum w Grodzisku Dolnym 
(opiekun – A. Dubiel), III miejsce – Wero-
nika Piestrak z Gimnazjum w Starym Mie-
ście. Wyróżnienie w tej kategorii otrzy-
mała Anna Zygmunt z gimnazjum w Le-
żajsku. Nagrody specjalne trafiły do Szy-
mona Słomianego z gimnazjum w Sarzy-
nie (opiekun – E. Zygmunt) oraz zespołu 
z Kuryłówki i Dąbrowicy (opiekun – A. Ho-
roszko).

(bmz)

Opłatek 
u Kresowiaków

22 stycznia br. odbyło się spotka-
nie opłatkowe klubu Towarzystwa Mi-
łośników Lwowa i kresów Południo-
wo-wschodnich w Leżajsku. W spo-
tkaniu uczestniczyli Zarząd i członkowie 
Klubu oraz zaproszeni goście, m.in. ku-
stosz Sanktuarium MBP o. Jarosław Ka-
nia, zastępca Burmistrza Leżajska Piotr 
Urban, członkowie Zarządu Wojewódz-
kiego TMLiKP-W w Rzeszowie dr Ry-
szard Ciechowski i Józef Gliński. Spotka-
nie rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem 
kolędy „Wśród nocnej ciszy”, o. Jarosław 
poprowadził modlitwę, po czym nastąpiło 
składanie życzeń noworocznych. Potem 

przy kawie, herbacie, ciastkach i owocach 
dzielono się wspomnieniami o życiu ro-
dzin na Kresach, a Anna Krysa odczytała 
wiersze Andrzeja Otko ze Lwowa.

(mm)

Wielki teatr 
małych aktorów

Od 16 grudnia ub. r. spektakl autor-
stwa Jolanty Żołyniak, jednocześnie au-
torki scenariusza i reżysera „Baśniowy 
pociąg” w wykonaniu uczniów klasy II b 
leżajskiej SP nr 2 powtarzany był wielo-
krotnie na scenie MCK oraz w miejskich 
przedszkolach, obejrzeli go uczniowie 
szkół podstawowych z Leżajska, Giedla-
rowej, Brzózy Królewskiej i Nowej Sarzy-
ny. I wszystkim się bardzo podobał. Do-
chód z cegiełek zakupionych po przedsta-
wieniu premierowym oraz ofiarowanych 
przez dzieci z leżajskich szkół i przed-
szkoli został przekazany na rzecz Domu 
Dziecka w Nowej Sarzynie.

Wyjazd nie mógłby się odbyć bez za-
angażowania dyrektora ZSL Stanisła-
wa Bartnika, Stanisława Słychana człon-
ka Towarzystwa Miłośników Kresów 
Wschodnich, Dymitra Malca i Małgorza-
ty Bucior. W trakcie podróży Eugeniusz 
Josse przypomniał wszystkim o Ziemiach 
Utraconych. We Lwowie uczestnicy wy-
cieczki zwiedzili Cmentarz Łyczakowski 
i Cmentarzu Orląt – poznając tragiczne 
i wzruszające losy obrońców miasta oraz 
historię Zadwórza, nazywanego polskimi 
Termopilami – katedrę ormiańską i gmach 
Opery, wzniesiony m.in. przy pomocy le-
żajskich murarzy.

(ms)

Wielki mecz
w rzeszowie, 17 stycznia br., odbył 

się iii ogólnopolski Turniej Piłki Noż-
nej im. andrzeja standio.

W turnieju brało udział łącznie 20 ze-
społów, m.in. z Lublina, Tarnowa, Jasła. 
O kolejności miejsc decydowała liczba 
punktów zdobytych w meczach pomię-
dzy drużynami. Nasza drużyna piłkar-
ska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Leżajsku zdobyła w tym turnieju ii 
miejsce! W drodze do finału pokonała kil-
ka drużyn, wśród nich orła – Stal I Rze-
szów wynikiem 3:0. Najlepszym zawodni-
kiem turnieju został Grzegorz czarniec-
ki z MOSiR Leżajsk. Relacja z turnieju 
była transmitowana w telewizji regional-
nej Rzeszów.

wojciech surma
„Kolęda 
z przytupem”

w mroźny piątkowy wieczór, 17 
stycznia 2009 r. w sali widowiskowej 
Miejskiego centrum kultury odbyła 
się sympatyczna impreza pt. „kolęda 
z przytupem”, w której trakcie usłysze-
liśmy kolędy i pastorałki oraz autorskie 
kompozycje prezentowane przez rze-
szowski zespół „ratatam”.

Po raz kolejny okazało się, że te dobre 
dźwięki zagrały także w duszach licznie 
zgromadzonej leżajskiej publiczności i za-
chęciły do wspólnego kolędowania. Świą-
teczny nastrój udzielił się wszystkim słu-
chającym i śpiewającym zarówno na wi-
downi jak i na scenie (z wiceburmistrzem 
Leżajska Piotrem Urbanem w niecodzien-
nej roli członka chórku zespołu). Na za-
kończenie imprezy dyrektor MCK Maria 
Horoszko i wiceburmistrz Piotr Urban wrę-
czyli członkom zespołu upominki w posta-
ci białych aniołów grających na różnych 
instrumentach. Figurki wykonała plastycz-
ka MCK Marta Zdeb.

(it)

Fantastycznie odegrane role Krasno-
ludków, Królewny Śnieżki, Wróżki, Cza-
rodzieja, Baby Jagi, Jasia, Małgosi, Kaja 
i Gerdy, Królowej Śniegu, Czerwonego 
Kapturka, Wilka, Babci, Królowej i Kró-
la Baja oraz Rycerzy często prowokowa-
ły do śmiechu, ale też wprawiały w zadu-
mę nad mądrością przekazu zawartego 
w dziecięcych utworach.

Przygotowany przez Jolantę Żołyniak 
projekt „wielki teatr małych aktorów” 
został zatwierdzony do realizacji w ra-
mach rządowego programu wyrównywa-
nia szans edukacyjnych dzieci i młodzie-
ży w 2008 r. Z przekazanych na ten cel 
funduszy udało się przygotować nie tyl-
ko wspomniane przedstawienie, ale także 
kilka niespodzianek, jak chociażby nieod-
płatny wyjazd do Teatru „Maska” w Rze-
szowie.

(ro)

Spotkanie 
ze Lwowem

24 stycznia br. grupa leżajskich me-
lomanów wyruszyła do Lwowa, by po-
słuchać w operze ukraińskich śpiewa-
ków wykonujących arie z opery „Bal 
maskowy” G. Verdiego.
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  zdrowie i uroda

Ostatki 2009
Tym razem kalendarz podarował nam długi 

Karnawał. Okazji do ucztowania było wiele, zo-
stał Tłusty czwartek i Ostatki. W dawnej Polsce 
ostatnie dni karnawału spędzano na kuligach, 
balach, maskaradach i zabawach. Bawiły się 
wszystkie stany, bez względu na wiek i majęt-
ność. Miało być hucznie, wesoło i obficie. Aż 
do północy z wtorku na środę popielcową.

Kto z nas wytrzymałby dzisiaj takie kilkudniowe 
szaleństwo bez uszczerbku na zdrowiu i portfelu. 
W tradycji tłustego czwartku pozostały pączki, fa-
worki i róże karnawałowe.

Pierwsze staroświeckie pączki były twarde i zbi-
te. Przez wieki recepturę ich wytwarzania udosko-
nalono. Te dzisiejsze są pulchne i lekkie, z nadzie-
niem z róży, usmażone tak, aby miały dookoła ja-
sną obrączkę. Mało kto dzisiaj smaży paczki. Wy-
magają one pracy i czasu. Prostsze w wykonaniu 
i mniej kaloryczne są faworki, zwane chrustem. 
Trzeba tylko pamiętać, że ciasto po wyrobieniu 
należy „zbić” aż pokażą się pęcherzyki powietrza. 
Potem ciasto musi odpocząć w chłodnym miejscu 
i wtedy już nadaje się do smażenia.

Samymi słodkościami nie wszyscy się zado-
wolą, zwłaszcza jak zabawa ma trwać niemalże 
do białego dnia. Bigosy, barszcze, pieczone mię-
sa podawane z sałatkami i sosami znajdą amato-
rów utrudzonych zabawą. Wszystkie te potrawy 
zawierają sporo tłuszczu, ale mają przyprawy jak 

kminek, majeranek, pieprz, czosnek, które ułatwia-
jących trawienie tak różnorodnej mieszaniny po-
traw i napojów. W ostatkowy wtorek, kiedy wybija 
północ, tłuste i pachnące mięsa zostają zastąpio-
ne śledziem. On, jako potrawa typowo postna, za-
czyna królowanie przez najbliższe 40 dni.

Lubimy śledzie, bo komponują się z różnymi 
dodatkami i smakami. Śledzie i ryby morskie za-
wierają jod, pierwiastek, którego na terenach od-
dalonych od morza mało jest w powietrzu, wodzie 
i glebie. Jod jest odpowiedzialny za prawidłowe 
funkcjonowanie tarczycy, produkcję hormonów, 
które między innymi decydują o rozwoju fizycz-
nym. Najwięcej jest go w rybach morskich, nieco 
mniej w słodkowodnych. Mleko i przetwory mają 
niewielkie ilości tego pierwiastka. Głównym źród-
łem jest sól jodowana, której nadużywać nie powin-
niśmy ze względu na możliwość powstania nadci-
śnienia tętniczego.

Tradycja nakazywała świętowanie – świętowa-
liśmy. Teraz post nakazuje zmienić przyzwyczaje-
nia żywieniowe. Nadarza się okazja do zrewido-
wania jadłospisu. Pora zmniejszyć wielkość porcji 
a szczególnie ilość tłustych mięs, które z pożyt-
kiem dla nas można zastąpić rybami. Nie powinno 
za to zabraknąć surówek i potraw z warzyw. Jeżeli 
wytrwamy przy zmianach jadłospisu, nie od razu, 
ale po jakimś czasie zyska na tym nasz wygląd 
i samopoczucie. A wiosna tuż, tuż…..

Faworki czyli chrust
Składniki: 40 dag mąki, 6 żółtek, 2 łyżki cukru 

pudru, ½ szklanki śmietany, kieliszek spirytusu, sól, 
olej do smażenia, cukier puder do posypania. Wy-
konanie: Mąkę wymieszać z śmietaną dodać żółt-
ka, cukier, sól i spirytus. Zagnieść ciasto, aż będzie 
gładkie a następnie zbić je wałkiem. Pozostawić 
około 30 minut w chłodnym miejscu. Rozwałkować, 
podzielić na paski w środku naciąć wzdłuż, uformo-
wać faworki. Smażyć na dobrze rozgrzanym głębo-
kim tłuszczu na złoty kolor odwracając w połowie 
smażenia. Faworki wyjąć, osączyć na ręczniku pa-
pierowym i ciepłe oprószyć cukrem pudrem.

wieprzowina pieczona z jabłkami
Składniki: 1 ½ kg szynki wieprzowej bez ko-

ści, sól, pieprz, majeranek, 2 ząbki czosnku, mąka 
do oprószania, olej, 1 kg kwaśnych jabłek i sok 

z połowy cytryny. Wykonanie: Wieprzowinę na-
trzeć solą, pieprzem, majerankiem oraz roztar-
tym czosnkiem, pozostawić na około 30–50 mi-
nut w chłodnym miejscu, po czym oprószyć mąką. 
W rondlu rozgrzać olej, obsmażyć mięso z wszyst-
kich stron aż się zrumieni. Do nagrzanego piekarni-
ka (~ 180oC) włożyć rondel z mięsem i piec około 2 
godzin, polewając od czasu do czasu sosem, który 
wytworzy się podczas pieczenia. Jabłka obrać, wy-
drążyć gniazda nasienne, skropić sokiem z cytry-
ny, aby nie ściemniały, pokroić na cząstki i posypać 
majerankiem. Pod koniec pieczenia mięsa do ron-
dla dodać jabłka i zapiec razem jeszcze około 20 
minut aż jabłka zmiękną. Gotową pieczeń można 
podać na zimno lub gorąco.

rybna zapiekanka 
z jabłkami i selerem

Składniki: 500 g filetu z ryby morskiej, łyżka 
mąki, 2 winne jabłka, duży seler, 2 spore cebule, 
sok z połowy cytryny, 3 łyżki przecieru pomidoro-
wego, ½ łyżeczki pieprzu cayenne lub ostrej papry-
ki, sól, pieprz, szczypta cukru, 2 łyżki oleju, łyżka 
masła, szklanka śmietany, 3–4 łyżki posiekanej na-
tki pietruszki. Wykonanie: Filety z ryby skrapiamy 
sokiem z cytryny, posypujemy solą, pieprzem, zo-
stawiamy na około ½ godz., obieramy seler i jabł-
ka, ścieramy na grubej tarce i skrapiamy sokiem 
z cytryny, obrane cebule kroimy w drobną kostkę. 
Na patelni mocno rozgrzewamy olej i obsmaża-
my oprószone mąką filety. Piekarnik nagrzewamy 
do 220oC. Do żaroodpornego półmiska wysma-
rowanego masłem nakładamy seler wymieszany 
z jabłkami i cebulą, przykrywamy rybą. Śmietanę 
dokładnie mieszamy z papryką, przecierem, cu-
krem, posiekaną natką. Polewamy rybę i zapieka-
my około 30–35 minut.

Tatar ze śledzia
Składniki: 500 g filetów śledziowych w oleju, 2 

cebule, kiszony ogórek, słoiczek grzybów maryno-
wanych, 2 żółtka, 2 łyżki oliwy, pieprz, sól. Wyko-
nanie: Śledzie starannie posiekać, doprawić pie-
przem. Grzybki odcedzić z marynaty. Cebulę i ogó-
rek obrać i wraz z grzybami drobno posiekać. Do-
dać śledzie i żółtka, przyprawić do smaku solą i pie-
przem i dokładnie wymieszać z oliwą. Podawać 
na przystawkę albo do kanapek lub tartinek.

Bądź piękna zimą, 
jak świeże jabłko

Połóż obok siebie 2 jabłka – jedno świe-
że i soczyste, drugie – podsuszone. Porów-
naj skórki – błyszczącą, gładką, napiętą oraz 
pomarszczoną i zwiotczałą. Twoja skóra, po-
zbawiona odpowiedniej ilości wilgoci, szybko 
zacznie wyglądać tak, jak skóra wysuszone-
go jabłka.

A tracisz teraz tę wilgoć błyskawicznie. W su-
chych, przegrzanych centralnym ogrzewaniem 
pomieszczeniach, ale i na zewnątrz, zwłaszcza 
na wietrze i mrozie. Rada jest jedna: nawilżaj się! 
Pij jak najwięcej płynów, naturalnych soków i niega-
zowanej wody mineralnej. Tam, gdzie najczęściej 
przebywasz, ustaw nawilżacze powietrza. Do swo-
ich normalnych zabiegów pielęgnujących twarz, 
włącz koniecznie nawilżające maseczki – przy su-
chej cerze – co najmniej 3 razy w tygodniu, przy 
nornalnej czy tłustej – choć raz w tygodniu.

Maseczka marchwiowa
Weź: 2 łyżki startej marchwi, 2 łyżki maślanki i 1 

łyżkę oliwy z oliwek. Wymieszaj starannie składniki 

i nałóż na twarz. Zmyj po 20 minutach mlekiem lub 
przegotowaną wodą. Ta maseczka nie tylko nawil-
ża, ale również nadaje skórze ładny koloryt i dosko-
nale odświeża. Jej dodatkowy atut to spora zawar-
tość zbawiennej dla cery witaminy A.

Naturalny krem zimowy
Weź: 2 łyżki stołowe olejku z pestek more-

li lub brzoskwiń, 1/4 szklanki oleju z orzechów 
włoskich, 1/4 szklanki sproszkowanej stearyny 
(jeśli nie uda Ci się jej zdobyć, możesz ją za-
stąpić pszczelim woskiem), 1/2 szklanki świeżej 
sody oczyszczonej, 1 łyżkę soku aloesowego, 
1 szklankę wody, kilka kropli dowolnego olejku 
zapachowego. W jednym żaroodpornym naczy-
niu zmieszaj oleje i stearynę. W drugim – sodę 
oczyszczoną, sok z aloesu i wodę. Tłuszcze pod-
grzewaj, wstawiwszy pojemnik z nimi do gotu-
jącej się wody – póki mieszanka nie zmieni się 
w płyn, a cała stearyna nie ulegnie stopieniu. 
Drugą mieszankę – również w kąpieli wodnej – 
podgrzewaj, aż zacznie wrzeć. Wtedy powolut-
ku zacznij ją przelewać do tłuszczu, stale mie-
szając. Gdy już wszystko przelejesz, dodaj ole-
jek zapachowy i zacznij mieszać bardziej ener-
gicznie – póki nie uzyskasz puszystego białego 
kremu. Przełóż go łyżką do pustego pojemnika. 
Przestudzony przechowuj w suchym, chłodnym 
miejscu. Używaj do twarzy i szyi. Krem dobrze 
się wchłania, nie pozostawiając tłustej warstwy 
na skórze, jest delikatny i lekki. Nawilża, wygła-
dza, uelastycznia.

odżywcza śmietanka z marchwi
Możesz ją przygotować sama. Da się przecho-

wywać w lodówce przez siedem dni, więc trzeba 
dorabiać nową porcję raz na tydzień. Weź jedną 
marchew średniej wielkości. Jeśli możesz, kup 
ją w sklepie ze zdrową żywnością, będziesz mia-
ła większą gwarancję, że nie jest pełna sztucznych 
nawozów. Umyj, oskrob i zetrzyj ją na drobnej tar-
ce. W szklanym naczyniu wymieszaj marchew z jed-
nym żółtkiem i dwiema łyżkami miodu, na koniec do-
daj pół szklanki słodkiej śmietanki. Wstaw miksturę 
do lodówki na dwie godziny. Potem przeciśnij przez 
gazę albo odcedź na sitku. Zlej do czystej butelki. 
Śmietanką możesz myć twarz. Jeśli jednak uży-
wasz podkładu, zmyj makijaż mleczkiem kosme-
tycznym, a swoją marchwiową śmietanką przetrzyj 
ją już po myciu. Ten karotenowy kosmetyk odżywia 
skórę, lekko natłuszcza i nadaje jej ładny koloryt.

Maseczka z żółtka
Weź jedno żółtko i 1/2 szklanki oliwy. Ucieraj 

żółtko, dodając stopniowo niewielką ilość oliwy, 
aż uzyskasz gładką masę, rozsmaruj ją pędzlem 
na twarzy, szyi i dekolcie. Trzymaj 20 minut, po-
tem zmyj ciepłą, przegotowaną wodą za pomocą 
miękkiej, frotowej ściereczki. Maseczka odżywia 
skórę i ją natłuszcza.

Maseczka ziemniaczana
Przyda się skórze znękanej mrozem, bo łagodzi 

zaczerwienienia i zasinienia. Ugotuj jeden ziem-
niak w skórce, obierz, jeszcze dobrze ciepły roz-
gnieć widelcem i zmieszaj z łyżką słodkiej śmie-
tanki. Rozsmaruj ją na skórze, przykryj gazą i ręcz-
nikiem, żeby utrzymywała ciepło. Po 15 minutach 
zmyj wodą.
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  szachy  sport

Czy „sport 
to zdrowie”?

Nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak waż-
nym elementem naszego życia jest ruch. 
Słyszymy o tym ciągle z radia, telewizji, 
w niemal każdej kobiecej gazecie zna-
leźć można jakiś zestaw ćwiczeń. Jednak 
wiem z obserwacji, że większość ludzi, 
którzy nie posiadają maniakalnego zapa-
łu do sportu, wykręca się brakiem czasu, 
zmęczeniem, złym samopoczuciem, pro-
blemami ze zdrowiem itp.

Jak sobie z tym radzić?
Przede wszystkim należy uzmysłowić 

sobie, że odpoczynek wcale nie musi po-
legać na leżeniu przed telewizorem albo 
czytaniu książki w hamaku. Oczywiście, 
czasami można sobie pozwolić na bier-
ny relaks, jednak znacznie bardziej wska-
zany jest tzw. aktywny wypoczynek. Je-
stem przekona-
ny, że nawet naj-
bardziej niechęt-
na aktywności 
ruchowej oso-
ba ma jednak ja-
kiś sport, który 
lubi. Może to być 
badminton, tenis, 
jeżdżenie na rol-
kach, pływanie, 
biegi… przykła-
dy można mno-
żyć. Każdy więc 
powinien znaleźć 
coś dla siebie 
i nie pozwolić swoim mięśniom zanikać 
a fałdkom tłuszczu odkładać się… War-
to dodać, że jeśli poruszamy się na świe-
żym powietrzu, ma to wręcz zbawienny 
wpływ na nasz organizm – przede wszyst-
kim pomaga dotlenić mózg, co w efek-
cie ułatwia koncentrację i zdolność za-
pamiętywania.

Jednak sport, jak każda inna dziedzi-
na życia człowieka, ma nie tylko różowe 
strony. Sport to również kontuzje, któ-
re powstają w różnych okolicznościach, 
z różnym nasileniem i skutkami; pomijam 
kontuzje u zawodników, którzy uprawia-
ją sport wyczynowy. Zastanówmy się nad 
kontuzjami, jakie powstają u osób, które 
od czasu do czasu porywają się na upra-
wiane sportu.

Weźmy popularny aerobik. Ileż to pań, 
które raz czy dwa razy w tygodniu biorą 
udział w takich zajęciach, w inne dni ty-
godnia próbuje choć kilka minut wyko-
nać parę elementów w ramach powtór-
ki z zajęć? Idziemy na zajęcia aerobiku 
z marszu, bez przygotowania, a na dru-

gi dzień wszystko pobolewa. Pomyślmy 
zatem o minimalnym ruchu przez cały ty-
dzień. Nie mamy pomysłu na ćwiczenia, 
otwórzmy kobiecą gazetkę na pewno coś 
znajdziemy.

Pospolite ruszenie na narty to również 
wyczyn sportowy w większości osób 
nie poparty wcześniejszą dwu, trzytygo-
dniową rozgrzewką, a na stoku od razu 
widać, że po kilku zjazdach co niektórzy 
muszą spocząć, bo nogi czy plecy nie wy-
trzymują, a o kontuzję wtedy nietrudno. 
Zawsze boimy się o dzieci, ale nie za-
pominajmy, że one mają więcej ruchu 
od dorosłych i jeśli wystąpią kontuzje, 
to nie z zastania tylko z szaleństwa i nie-
rozwagi.

Pomyślmy o naszym zdrowiu.
Czy ruch przez cały rok nie byłby dla 

nas korzystniejszy od nagłego zapału de-
monstrowanego na przykład okoliczno-
ściową wyprawą na stok? Pobyt na nar-
tach byłby z pewnością przyjemniejszy 
i efektywniejszy, gdybyśmy się do nie-
go przygotowywali spokojnie przez cały 
rok, gdybyśmy codziennie biegali, pływali, 
gimnastykowali się, w ogóle się ruszali.

Tak więc podsumowując, należy stwier-
dzić:

W s z y s t k o , 
co wykonuje się 
z rozwagą, roz-
sądkiem i umiar-
kowaniem przy-
nosi nam zado-
wolenie, ale je-
śli przekroczymy 
pewne zasady 
i bariery, to może 
nas spotkać przy-
kry zawód.

I tak właśnie 
jest z uprawia-
n iem spo r tu 
w sposób rekre-

acyjny. Jeżeli będziemy to robić z głową 
i z przekonaniem, że ruch to zdrowie, wte-
dy na pewno poszanujemy siebie i swo-
je ciało, nie pozwolimy na niepotrzebne 
kontuzje i nie dopuścimy do tego, by mieć 
obolałe mięśnie.

Dbanie o wygląd naszego ciała, o ogól-
ną kondycję fizyczną (a za nią kryje się 
też kondycja psychiczna) powinno być 
czystą przyjemnością a nie męką i stre-
sem.

Życzę wszystkim wiele zaparcia 
i wytrwałości w dojściu do stanu radości 
z uprawiania swej ulubionej dyscypliny 
sportu, a przy okazji podnoszenia swej tę-
żyzny fizycznej, która każdemu, jeśli czy-
ni to z rozwagą, może jedynie pomóc pod 
wieloma względami. To przede wszyst-
kim lepsza kondycja i ładniejsza sylwet-
ka. Warto się o to pokusić.

Aktywność ruchowa służy zdrowiu 
tylko wtedy, gdy realizowana jest w od-
powiedniej objętości, intensywności 
i częstotliwości... (Tomasz Sahaj).

w 2009 roku wszystkich sympaty-
ków królewskiej gry czeka wiele cie-
kawych imprez szachowych, do udzia-
łu, w których serdecznie zapraszamy. 
Między innymi w maju odbędzie się 
Vii ogólnopolski Turniej szachowy 
o Puchar Burmistrza Miasta Leżajska, 
a w grudniu turniej Mikołajkowy.

kolejne zadania szachowe niech 
będą okazją do sprawdzenia swoich 
umiejętności. Powodzenia!!!

Mat w dwóch posunięciach (zaczy-
nają białe):
zadanie 1.

zadanie 2.

zadanie 3.

zadanie 4.

rozwiązania zadań z poprzedniego 
wydania BM:

zad. 1 sc5+, kd6, se4 – mat; zad. 2 
sh6+, kg7; w:g6 – mat; zad. 3 e8s+, 
kf5, wg5 – mat; zad. 4 Ge6+, kb6, c8s 
– mat.

andrzej Mazurkiewicz

Sportu czy rekreacji nie można uprawiać w pośpiechu.
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  na ryby
Podlodowe 
łowienie

Już od końca grudnia ub. r. można było bez-
piecznie wchodzić na lód – na początku stycznia 
tego roku jego grubość przekroczyła 20 cm.

To dobry czas, by przypomnieć zasady bezpie-
czeństwa przy połowach na lodzie: na ryby nie po-
winniśmy jeździć samemu; dobrze jest zabrać linę 
zabezpieczającą, zawiązujemy ją w pasie, a wolny 
koniec rzucamy jak najdalej na lód (jeśli jest bar-
dzo głęboko, lepiej ją zakotwiczyć). Można się też 
wyposażyć w specjalne kolce – po wpadnięciu 
do wody rozkładamy szeroko ręce, by nie wpaść 
pod lód, później dzięki kolcom możemy się wydo-
stać na lód i czołgając się dotrzeć do brzegu. Wy-
chłodzenie organizmu następuje bardzo szybko, 
więc dobrze, by była z nami druga osoba, bo może 
się zdarzyć tak, że po takim wypadku nie będzie 
można prowadzić samochodu. Ale dość strasze-
nia.

Ja podlodowe wędkowanie traktuję rekreacyj-
nie, więc nie łowię olbrzymów. Za to zdarza mi się 
udzielać pierwszych lekcji podlodowego wędko-
wania.

Niestety moja współmałżonka mimo równie ak-
tualnych opłat za wędkowanie jak moje, szybko 
porzuciła zainteresowanie podlodowymi łowami 
i skierowała swoje zainteresowania na łyżwy.

Palący problem...
Ponieważ od czasu do czasu poruszam na naszej 

wędkarskiej stronie tematykę ochrony środowiska, 
pozwalam sobie uszczknąć kawałek miejsca prze-
znaczonego dla wędkarzy. Znalazłem ciekawy tekst, 
więc go w części cytuję. Ku przestrodze.

„W okresie zimowym mieszkańcy wielu osiedli na-
rzekają na smród dymu unoszącego się w powie-
trzu. Polacy do domowych pieców wrzucają plastiko-
we butelki, foliowe torby i zwykłe śmieci. To powodu-
je, że wydziela się mnóstwo zanieczyszczeń.

Dym z kominów może być biały lub czarny, 
co oznacza, że w piecu ktoś pali drewnem lub wę-
glem. Jeśli dym jest bladopomarańczowy to ozna-
cza, że do pieców trafiają plastiki, stare ubrania 
i co się da. Smród jest tak wielki, że trudno oddy-
chać. Najgorzej jest na osiedlach domków jedno-
rodzinnych. Gdy stoją ich setki i z każdego komi-
na wydobywa się dym o innym niż biały lub czar-
ny kolorze, można bić na alarm.

– Śmieci w domowych warunkach palone są w ni-
skich temperaturach (300–500 stopni). To powodu-
je, że wydziela się mnóstwo zanieczyszczeń – tłu-
maczy Dariusz Paczkowski z Fundacji Ekologicz-
nej Arka. Te zanieczyszczenia to m.in.: dioksyny 
i furany, wielopierścieniowe węglowodory aro-
matyczne, chlorowodory, fluorowodory i tlenki 
azotu oraz siarki. Ich wdychanie może prowadzić 
do nowotworów. Dlatego Arka prowadzi ogólnopol-
ską akcję „Kochasz dzieci – nie pal śmieci”. W ra-
mach akcji fundacja zleciła międzynarodowej kan-
celarii prawnej opracowanie ekspertyzy, jak z pala-
czami śmieci mogą walczyć samorządy.

Jeżeli sąsiad pali śmieci, wówczas możemy 
wziąć pod uwagę również art. 51 paragraf 1 Ko-
deksu Wykroczeń. Według niego „kto krzykiem, 
hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca 
spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo 
wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podle-
ga karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzyw-
ny”. Wybryk to zachowanie odbiegające od przy-
jętych norm, czyli np. rozpylanie środków cuchną-
cych lub wywołujących podrażnienie oczu. Należy 
jednak pamiętać, że musi być osoba zgłaszająca, 
tylko wówczas możemy ukarać sprawcę wybryku 
– mówi Agnieszka Kubicka, rzecznik warszawskiej 
straży miejskiej.

Burmistrz Żywca Antoni Szlagor znalazł inny 
sposób na walkę z trucicielami. Jeszcze w tym 
roku we wszystkich dzielnicach miasta staną elek-
troniczne tablice mierzące poziom zanieczyszczeń 
w powietrzu. – Jeśli poziom w dzielnicy nie bę-
dzie przekroczony, na tablicy obok wyników poja-
wi się napis: „Długie, zdrowe życie”. Jeśli powie-
trze będzie brudne, wyświetli się inny napis: „Ry-
chła śmierć”, bądź coś w tym rodzaju. Antoni Szla-
gor liczy na to, że taki sposób będzie skuteczny.” 
(Źródło: „Metro”).

Sprawozdanie Kapitanatu 
Sportowego przy Kole 
PZW Nr 18 w Leżajsku 
za 2008 rok

W 2008 roku Kapitanat Sportowy przy Kole PZW 
Nr 18 w Leżajsku zorganizował dziewięć razy za-
wody dla seniorów, trzy razy zawody dla dzieci 

i młodzieży od 10 do 18 lat. W zawodach dla senio-
rów uczestniczyło198 osób, w zawodach dla dzieci 
i młodzieży – 68 osób. Ponadto Koło współorgani-
zowało zawody Klubu i Okręgu w ramach Spinnin-
gowych Grand Prix 2008.

Wyniki zawodów Koła – seniorzy: Zawody Pod-
lodowe (13 stycznia 2008 r.): 1. Andrzej Karcz, 
2. Zbigniew Zalot, 3. Maciej Kucharski; Zawody 
Drgającej Szczytówki (20 kwietnia 2008 r.): 1. 
Paweł Smotryś, 2. Stanisław Czarniecki, 3. Ry-
szard Drożdżal; Zawody spławikowe (11 maja 
2008 r.): 1. Maciej Kucharski, 2. Eugeniusz Smo-
leń, 3. Zdzisław Gdula; Zawody Dni Leżajska 
(31 maja 2008 r.): 1. Maciej Kucharski, 2. Witold 
Mączka, 3. Janusz Cisek; Zawody Spininngowe 
(8 czerwca 2008 r.): 1. Leszek Flak, 2. Stanisław 
Czarniecki, 3. Stanisław Mączka; Maraton Karpio-
wy (28–29 czerwca 2008 r.) zwyciężyła drużyna: 
Paweł Gołąb, Mateusz Kaszycki; Zawody o Pu-
char Starosty Powiatu Leżajskiego (7 września 
2008 r.): 1. Zdzisław Gdula; Zawody o Puchar 
Prezesa Koła (14 września 2008 r.): 1. Janusz 
Cisek; Puchar Sklepu Wędkarskiego „Okoń” 
1. Maciej Kucharski.

Wyniki zawodów dla dzieci i młodzieży od 10 
do 18 lat: Zawody z okazji Dnia Dziecka i Dni 
Leżajska (31 maja 2008 r.) – kategoria do 10 lat: 
1. Filip Karcz, 2. Wiwanna Gdula, 3. Klaudia Po-
krywka; kategoria 11–14 lat: 1. Hubert Ciurko, 2. 
Aleksandra Rudzińska, 3. Patryk Hajder; katego-
ria 15–18 lat: 1. Mateusz Mączka. Zawody o Pu-
char Starosty Leżajskiego (6 lipca 2008 r.): ka-
tegoria do lat 10: 1. Łukasz Mączka; kategoria 11–
14 lat: 1. Damian Szarek; kategoria 15–18 lat:1. 
Mateusz Kaszycki. Zawody (31 sierpnia 2008 r.): 
kategoria do 10 lat: 1. Tomasz Kaszycki, 2. Łu-
kasz Mączka, 3. Marcin Walania; kategoria 11–14 
lat: 1. Marta Mączka, 2. Maciej Murdzia, 3. Pauli-
na Gut; kategoria 15–18 lat: 1. Mateusz Mączka, 
2. Mateusz Kaszycki.

Klasyfikacja Grand Prix Koła nr 18 za rok 
2008 przedstawia się następująco:

1. Maciej Kucharski (104 pkt.), 2. Stanisław 
Czarniecki (79 pkt.), 3. Zdzisław Gdula (65 pkt.), 
4. Witold Mączka (64 pkt.), 5. Paweł Smotryś (62 
pkt.), 6. Wojciech Kulpa (48 pkt.), 7. Wiesław Kozy-
ra (30 pkt.), 7. Adam Burek (30 pkt.), 7. Leszek Flak 
(30 pkt.), 7. Zygmunt Kwieciński (30 pkt.).

Pierwsza dziesiątka Grand Prix Koła stanowi 
jednocześnie kadrę Koła na rok 2009.

W zawodach Spinningowych Grand Prix Klubu 
i Okręgu uczestniczyli członkowie naszego Kola: 
Stanisław Mączka, Leszek Flak, Stanisław Czar-
niecki, Paweł Czekirda, Adam Kaszycki, Andrzej 
Dąbrowski.

Składamy serdeczne podziękowania sponso-
rom zawodów: Grupie Żywiec S.A. Browar w Le-
żajsku, MZK Leżajsk, Firmie Handlowo-Usługo-
wej STYL E. Szpila, Urzędowi Miejskiemu w Le-
żajsku, Starostwu Powiatowemu w Leżajsku, Hor-
tino Sp. z o.o., Maciejowi Kucharskiemu, Zdzisła-
wowi Gduli, Jerzemu Sienkiewiczowi, Krzysztofo-
wi Buciorowi i innym osobom, które przyczyniły się 
do organizacji i pomocy przy zawodach wędkar-
skich w 2008 roku.

Sprawozdanie sporządził: Paweł Gdula
wodom cześć!

stanisław „esox” Mączka
stanislaw.maczka@interia.pl
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sezon 1958/1959. Od lewej: działacze sportowi przed budynkiem Prezydium PRN w Leżaj-
sku (biura PKKF i T i RP LZS) – S. Kiełbowicz, J. Pudełkiewicz, Cz. Kościółek i Z. Karlik.

sezon 1958/1959. Od lewej stoją: J. Kochmański, S. Czosnyk, Cz. Kościółek, M. Bieniarz, 
M. Kochmański, Z. Zagórski, J. Kostek; klęczą: J. Zwoliński, W. Kubicki, W. Włodarski, 
R. Janowski.

sezon 1959/1960. Od lewej stoją: R. Rappe (sekr. PPRN), ?, G. Wymazała (PSS), J. Gó-
ral (nauczyciel z ZSZ), J. Pudełkiewicz, W. Kwieciński (PSS), A. Schmidt (przewodniczą-
cy PMRN), S. Rząsa; klęczą: W. Jeżowiecki, W. Dastek, E. Łobodziński, W. Markiewicz, 
J. Raźnikiewicz.

Leopold Felkel, prezes KS 
„Sparta”.

Stefan Jankiewicz, prezes KS 
„Sparta”.

Aleksander Schmidt, prezes 
KS „Sparta”.

Z kart 
historii 
leżajskiego 
Klubu 
Sportowego
Archiwalne 
zdjęcia prezesów 
leżajskiego klubu 
„Sparta”
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elementem wystawy w obrębie klatki schodowej Muzeum 
jest obraz olejny namalowany na płótnie, ukazujący śpiące 
Dzieciątko Jezus w otoczeniu arma Christi, ujęte w obrębie 
sekwencji pejzażowej.

Zbawiciel śpi, o czym świadczy pozycja Jego główki okolo-
nej krótkimi kędzierzawymi włoskami, opadającej bezwładnie 
na prawe ramię. Czynnikami ekspresji, najbardziej przemawia-
jącymi do widza, są oczy zakryte lekkimi powiekami, pokreślo-
nymi ciemnobrunatną kreską, brwi uwydatnione subtelnymi cie-
niami w kolorze rozjaśnionego brązu, a także usta pozbawione 
oznak grymasu czy zmęczenia. Akcenty intensywnej czerwie-
ni, wzmacniające kolorystykę krótkich promieni aureoli spowi-
jających głowę, występujące na powierzchni brwi, nosa, policz-
ków, warg i lewego ucha, nadają dziecięcej twarzyczce wyjąt-
kową delikatność.

Czynnikiem nastroju jest jed-
nak sam układ ciała nieznacz-
nie przechylonego na prawy 
bok, leżącego na białym płót-
nie okrywającym krzyż, two-
rzącym zagłówek, a także peł-
niącym funkcję okrycia obna-
żonych bioder Jezusa. Dłoń 
prawej ręki Dzieciątka, wy-
prostowanej, zdecydowanie 
odsadzonej w bok, bezradnie 
opada, dłoń lewej ręki, zgiętej 
w łokciu, spoczywa na pier-
siach. Nóżki Zbawiciela, nie-
znacznie zgięte w kolanach 
i podkurczone, dotykają sto-
pami belki krzyża. Anioł wyła-
niający się z poświaty niebiań-
skiej, unosi w dłoniach bande-
rolę z napisem służącym wy-
jaśnieniu treści przedstawienia: „Ego Dormio et cor meum Vigi-
liat” („Ja śpię, lecz serce moje będzie czuwało”).

Przy górnej krawędzi pionowej belki krzyża stoi opleciony 
sznurem, kamienny słup w formie tralki, na którym stoi piejący 
kogut z rozpostartymi skrzydłami. Na pierwszym planie widnieją 
rozrzucone na ziemi szczypce, młotek, gwoździe, cierniowa ko-
rona, dzida, zwinięty płaszcz szkarłatny, bicze a także sakiew-
ka z wypisaną na niej cyfrą „30”, z której wysypują się monety. 
W głębi sceny, przy prawej krawędzi obrazu stoi dzbanek, obok 
którego leżą kości do gry. Opodal rośnie drzewo. O jego pień 
oparta jest drabina i trzcina z gąbką.

Przedmioty te nawiązują do najważniejszych etapów Męki 
i śmierci Chrystusa. Piejący kogut przypomina słowa Zbawiciela 
o zaparciu się Piotra. W tekście św. Mateusza czytamy: „Wów-
czas Jezus rzekł do nich: «Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej 
nocy. (…)». Odpowiedział Mu Piotr: «Choćby wszyscy zwątpi-
li w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię». Jezus mu rzekł: «Zaprawdę, 
powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy 
się Mnie wyprzesz»” (Mt 26, 31–34). Przepowiednie te spełniły 
się w Wielki Czwartek na dziedzińcu pałacu arcykapłańskiego. 
Wówczas podeszła do Piotra „służąca i rzekła: «I ty byłeś z Ga-
lilejczykiem Jezusem». Lecz on zaprzeczył temu wobec wszyst-
kich i rzekł: «Nie wiem, co mówisz». A gdy wyszedł ku bramie, 
zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli: «Ten był z Je-
zusem Nazarejczykiem». I znowu zaprzeczył pod przysięgą: 
«Nie znam tego człowieka». Po chwili ci, którzy tam stali, zbli-
żyli się i rzekli do Piotra: «Na pewno i ty jesteś jednym z nich, 
bo i twoja mowa cię zdradza». Wtedy począł się zaklinać i przy-
sięgać: «Nie znam tego Człowieka». I w tej chwili kogut zapiał” 
(Mt 26, 69–74).

Kamienny słup, dyscyplina i korona cierniowa przywołują sce-
nę biczowania, o której św. Mateusz napisał: „Piłat widząc, że nic 
nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce 
wobec tłumu, mówiąc: «Nie jestem winny krwi tego Sprawiedli-
wego. To wasza rzecz». A cały lud zawołał: «Krew Jego na nas 
i na dzieci nasze». Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezu-
sa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze 
namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili 
koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Nie-
go płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu 
na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali 
przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: «Witaj, królu żydowski!» 
Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy 
Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne 
Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie” (Mt 27, 24–30). 
Ewangelista wspomina, że przed pamiętnymi wydarzeniami „je-
den z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcyka-
płanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni 
wyznaczyli mu trzydzieści srebrników” (Mt 26, 14–15). Wspo-
mnieniem tamtego czynu jest sakiewka z pieniędzmi.

Dzban z wodą, służącą do obmycia, gwoździe, młotek, szczyp-
ce, kości służące rzucaniu losów, gąbka umocowana na drzew-
cu oraz dzida symbolizują Mękę Zbawiciela. Św. Mateusz poda-
je, że po ukrzyżowaniu Jezusa oprawcy„rozdzielili między sie-
bie Jego szaty, rzucając o nie losy” (Mt 27, 35). Gdy zbliżała się 
chwila śmierci, jeden z uczestników agonii „pobiegł i wziąwszy 
gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić” (Mt 27, 
48). Dalej czytamy: „Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby 

zatem ciała nie pozostawały 
na krzyżu w szabat (...) Żydzi 
prosili Piłata, aby ukrzyżowa-
nym połamano golenie i usu-
nięto ich ciała. Przyszli więc 
żołnierze i połamali golenie tak 
pierwszemu, jak i drugiemu, 
którzy z Nim byli ukrzyżowa-
ni. Lecz gdy podeszli do Je-
zusa i zobaczyli, że już umarł, 
nie łamali Mu goleni, tylko je-
den z żołnierzy włócznią prze-
bił Mu bok i natychmiast wy-
płynęła krew i woda” (J 19, 
31–34). Ewangelista informu-
je, że „pod wieczór przyszedł 
zamożny człowiek z Aryma-
tei, imieniem Józef, który też 
był uczniem Jezusa. On udał 
się do Piłata i poprosił o ciało 
Jezusa. Wówczas Piłat kazał 

je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył 
w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wej-
ściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł” (Mt 27, 57–
60). W tekście nie ma wzmianki o drabinie, jednak trudno wy-
obrazić sobie sprawny przebieg opisanej akcji bez użycia tego 
przedmiotu. Przekonaniu temu dali wyraz twórcy licznych scen 
Zdjęcia z krzyża. Zabudowania ukazane w głębi to fragment pa-
noramy Jerozolimy z bazyliką, zbudowaną przez cesarza Kon-
stantyna i rotundą, której kopuła wznosi się nad pustym Gro-
bem Chrystusa.

Arma Christi, czyli narzędzia Męki Pańskiej, pełniły w ikono-
grafii chrześcijańskiej istotną rolę. Początkowo, zestawiane mię-
dzy innymi z przedstawieniami Sądu Ostatecznego, stanowiły 
symbole tryumfu i majestatu Chrystusa. W XII i XIII wieku oraz 
w następnych stuleciach ubogacały także sceny Pasji, zwłasz-
cza wyobrażenia Chrystusa Boleściwego. Od XIV w. pojawiały 
się również w kontekście Dzieciątka Jezus, stanowiąc zapowiedź 
Jego przyszłych dzieł zbawczych. Analogiczne zestawienia tre-
ści ideowych można spotkać w dziełach wielu twórców sztuki 
gotyckiej i renesansowej, ilustrujących temat Bożego Narodze-
nia, czego przykładem może być słynne Boże Narodzenie Fra 
Angelico z 1 poł. XV wieku w klasztorze San Marco we Floren-
cji, Boże Narodzenie Mistyczne Sandro Betticelli’ego z 1500 r. 
w londyńskiej National Galery czy Pokłon Pasterzy Domenico 
Ghirlandaio z 1485 r. w kościele Santa Trinità we Florencji. Ta-
kie inspiracje w XIX wieku wziął pod uwagę nieznany autor na-
szego obrazu.
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