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Mamom, Mamusiom, Mateczkom
w Dniu Matki
życzymy radości i uśmiechu,
i żeby miały z nas pociechę.

W numerze:
• To był dobry pomysł (s. 5)
• Leżajski Philip Morris 

ma nowego szefa (s. 5)
• Dzień Strażaka (s. 6)
• Inwestycje w mieście (s. 7)
• Rewitalizacja Leżajska 

– fakty i opinie (s. 11–14)
• Program „Dni Leżajska” 

2–4 czerwca (s. 15)
• Budować 

czy likwidować? (s. 16)



2

• • •  
dzień za dniem

Wiwat 
3 Maj!

Do kościoła farnego w Leżajsku, tra-
dycyjnie na godzinę 11.30 stawiły się 
poczty sztandarowe instytucji i organi-
zacji, harcerze, przedstawiciele szkol-
nej społeczności. Przybył burmistrz Ta-
deusz Trębacz, radni Rady Miejskiej.

Uroczystej koncelebrowanej mszy św. 
w intencji dobrej przyszłości narodu, któ-
rego patronką jest Matka Boża Królowa 
Polski, przewodniczył kustosz Sanktu-
arium Matki Bożej Pocieszenia o. Jaro-
sław Kania. Homilię o charakterze patrio-
tyczno-religijnym wygłosił wikariusz ks. 
Grzegorz Maj. Podkreślił w niej, że królo-
wanie, sprawowanie władzy jest nie tylko 
wielkim brzemieniem odpowiedzialności, 
ale i służbą wobec tych, którzy w rządzą-
cych pokładają swe nadzieje.

Po zakończeniu mszy św., w której opra-
wie uczestniczyła Orkiestra Miejska pod 
dyrekcją Edwarda Sarzyńskiego, w oko-
licznościowym montażu słowno-muzycz-
nym udział wzięli nauczyciele i uczniowie 
związani na co dzień z Miejskim Domem 
Kultury oraz laureat Srebrnego Kamerto-
nu – Chór Gimnazjum Miejskiego pod dy-
rekcją Barbary Kuczek.

(bwl)

Złote gody
24 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Leżajsku odbyła się 

wzruszająca uroczystość wręczenia medali „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie”. 

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polski medale za 50 
wspólnie przeżytych lat Państwu: Alicji i Tadeuszowi Gruziń-
skim, Danucie i Mieczysławowi Kogutom, Leokadii i Tade-

uszowi Krawczykom, Janinie i Broniosławowi Oleksym oraz 
Teresie i Janowi Wawrzaszkom wręczył Burmistrz Leżajska 
Tadeusz Trębacz. 

Dostojni Jubilaci zostali podjęci przez włodarza miasta w sali 
posiedzeń leżajskiego Ratusza. Spotkaniu towarzyszyła ciepła at-
mosfera zabarwionych nostalgią wspomnień przeplatanych opo-
wieściami o zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości, także 
tu, w naszym mieście, co podkreślali jedni z najstarszych sta-
żem małżeńskim mieszkańcy Leżajska.

(am)
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SPOTKANIE POKOLEŃ
UWAGA ABSOLWENCI

Zasadniczej Szkoły Zawodowej • Technikum Mechanicznego
• Zespołu Szkół Zawodowych • Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku
W dniach od 9 do 11 czerwca 2006 odbędą się obchody 120-lecia szkolnictwa zawodowego na Ziemi Leżajskiej. 

Uroczystości organizuje Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku – kontynuator tradycji szkoleń zawodowych dla 
młodzieży i dorosłych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów, nauczycieli, rodziców oraz sympatyków naszej szkoły do udzia-
łu w uroczystościach jubileuszowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.zsz-lezajsk.edu.pl
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem ZST

nr tel.: (017) 240 61 00; nr fax: (017) 240 61 08
W programie obchodów przewiduje się m.in.:

● udział uczestników we Mszy Świętej w Bazylice Ojców Bernardynów ● akademia jubileuszowa 
● spotkania koleżeńskie, wspólny obiad, bal absolwentów.

Z okazji jubileuszu została wydana „Monografia szkoły” którą będzie można nabyć podczas uroczystości.
Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Pokoleń

Organizatorzy

Drugi w Polsce
Chór Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku, prowadzony przez Barbarę 

Kuczek, odniósł kolejny znaczący sukces. 9 kwietnia br. w Bydgoszczy 
na XXVI Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży 
wyśpiewał drugie miejsce i otrzymał Srebrny Kamerton.

Poprzednio (w latach 2000 i 2002) był zdobywcą Brązowych Kamertonów. 
– Samo dostanie do ścisłej czołówki krajowej, która jest zapraszana do udzia-
łu w tym prestiżowym konkursie już jest sukcesem – powiedziała po powrocie 
Barbara Kuczek. – Nie w każdym roku udało nam się wspiąć na ten szczyt. 
Dyrektor szkoły Władysław Pyż dodał: – Pojechały trzeci raz i wspięły się 
o stopień wyżej. Ale nigdy nie wróciły z pustymi rękami, zawsze z Kamerto-
nem. Jestem z nich dumny i jestem pewien, że zdobędą też najwyższe tro-
feum czyli Złoty Kamerton. 

Konkurs poprzedzany jest eliminacjami wojewódzkimi. Najlepsze dwa chó-
ry typowane są do ogólnopolskiego finału w Bydgoszczy. Wcześniej muszą 
nagrać płytę demo i przesłać ją jury. W tym roku po przesłuchaniach juro-
rzy wybrali 23 chóry – wśród nich leżajski – które w Bydgoszczy po zaprezen-
towaniu przygotowanego zgodnie z regulaminem programu poddane zostały 
ostatecznej weryfikacji. W chórze leżajskiego Gimnazjum Miejskiego śpiewa 
60 dziewcząt. Sukcesy i uznanie przyciągają jak magnes – i chórzystki, i słu-
chaczy. Opiekunom chóru złożył gratulacje burmistrz Tadeusz Trębacz.

(bwl)
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Stojaki czekają
Urząd Miejski informuje, że w dniu 

26 kwietnia br. został rozstrzygnięty 
przetarg na dostawę stojaków na wor-
ki foliowe do prowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów.

W związku z powyższym będzie możli-
we dostarczenie tych stojaków wszystkim 
mieszkańcom, którzy zgłosili w Miejskim 
Zakładzie Komunalnym bądź też Urzędzie 
Miejskim chęć prowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów.

Wykonawca dostarczy 500 sztuk kom-
pletów w maju i czerwcu bieżącego roku.

W tym też okresie stojaki będą rozwożo-
ne wszystkim chętnym przez Miejski Za-
kład Komunalny w Leżajsku.

(bj)

Rekrutacja do 
NKJO w Leżajsku

Uwaga! Osoby, które mają świadectwo 
dojrzałości oraz zaświadczenie lekarskie 
o przydatności do zawodu nauczycielskie-
go mogą zostać Słuchaczami Nauczyciel-
skiego Kolegium Języków Obcych może i w 
formie studiów dziennych kontynuować 
swą edukację. Rekrutacja kandydatów na 
pierwszy rok studiów już trwa. Dokumenty 
powinny być złożone w sekretariacie NKJO 
w terminie do 28 lipca 2006 r.

Terminy egzaminów: ● pisemny – 31 
lipca 2006 r., ● ustny – 1 sierpnia 2006 r. 
Obydwa rodzaje sprawdzianów rozpocz-
ną się o godzinie 9. Szczegółach informa-
cji można zasięgnąć w siedzibie Kolegium 
– adres: Leżajsk, ul. M. Curie-Skłodow-
skiej 6, tel.: tel. (017) 242-03-89, strona 
internetowa: www.nkjolezajsk.of.pl

Nagrody 
Burmistrza Leżajska 
dla nauczycieli

W leżajskim ratuszu 8 maja br. odby-
ło się spotkanie, podczas którego bur-
mistrz Tadeusz Trębacz wręczył na-
uczycielkom ze Szkoły Podstawowej nr 
2 nagrody w uznaniu ich wieloletniej 
pracy pedagogicznej.

Nagrodzone zostały: Janina Wilk – na-
uczycielka języka polskiego i Halina Zyg-
munt – nauczycielka matematyki. Obie Pa-
nie z dniem 1 września 2006 roku prze-
chodzą na emeryturę po ponad 30-letnim 
okresie pracy.

Z perspektywy swojej kariery zawodowej 
mogą poszczycić się wieloma laureatami 
olimpiad i konkursów przedmiotowych, co 
świadczy o bardzo wysokim poziomie ich 
pracy dydaktyczno wychowawczej. Dzię-
kując za trud i zaangażowanie, z jakim wy-
konywały swoją pracę Burmistrz Leżajska 
wręczył nagrodzonym Paniom pamiątko-
we dyplomy i wiązanki kwiatów. W spo-

tkaniu uczestniczyli: dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 2 Józef Rzeszutko oraz Peł-
nomocnik Burmistrza ds. oświaty Janusz 
Orłowski.

(em)

Laureatki 
z „dwójki”

Tegoroczna edycja konkursów inter-
dyscyplinarych i przedmiotowych dla 
szkół podstawowych i gimnazjów orga-
nizowanych przez Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie zakończyła się w marcu. 
Ideą konkursów jest doskonalenie wiedzy 
i umiejętności szczególnie uzdolnionych 
uczniów. Spotyka się ona z ogromnym 
zainteresowaniem placówek oświatowych 
województwa podkarpackiego.

W roku szkolnym 2005/2006 oprócz 
tradycyjnych konkursów międzyprzedmio-
towych – humanistycznego i matematycz-
no-przyrodniczego – przeprowadzono po 
raz pierwszy konkursy z języków obcych 
dla szkół podstawowych. Znaczący sukces 
w konkursie języka angielskiego odnoto-
wali reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 
2 w Leżajsku. W gronie 46 laureatów z ca-
łego województwa podkarpackiego znala-
zła się Katarzyna Baran, uczennica klasy 
5c (opiekun – Małgorzata Murdzia), a mia-
no finalisty tejże edukacyjnej imprezy (we-
spół z 42 innymi uczestnikami) uzyskała 
Katarzyna Łepko z klasy 6c (opiekun – 
Bogusław Wiącek).

Uroczyste podsumowanie konkursów 
kuratoryjnych odbyło się 1 kwietnia 2006 
roku w Filharmonii im. A. Malawskiego 
w Rzeszowie. Wzięli w nim udział wszyscy 
laureaci i ich nauczyciele-opiekunowie.

(jr)

ką wyzwoli w odbiorcach emocje, które po-
zwolą na lepsze odbieranie otaczającej nas 
rzeczywistości.

(am)

Sprzątali 
Podzwierzyniec

W imieniu mieszkańców Podzwierzyńca 
składamy serdeczne podziękowanie: An-
nie Ciągło z klasy Ib i Annie Lizak z kla-
sy IIb, uczennicom Szkoły Podstawowej nr 
1 w Leżajsku, oraz Pawłowi Ciągle z kla-
sy Ie leżajskiego Gimnazjum Miejskiego za 
pomoc w sprzątaniu naszej ulicy.

Wspólnie zebraliśmy kilka worków śmie-
ci, bardzo dużo butelek szklanych i plasti-
kowych, które wrzuciliśmy do odpowied-
nich pojemników na śmieci sortowane.

Laureatki konkursów kuratoryjnych, 
uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 
w Leżajsku – Katarzyna Baran i Kata-
rzyna Łepko.

Co w duszy gra
Plastycy zrzeszeni w Klubie „Słonecz-

ni”, działającym przy Miejskim Domu 
Kultury w Leżajsku, których często moż-
na podziwiać nie tylko na cyklicznie or-
ganizowanych wystawach, ale także przy 
innych okazjach – różnego rodzaju impre-
zach artystycznych, tym razem przygoto-
wali ekspozycję zatytułowaną „Maluj, co 
ci w duszy gra”.

Wernisaż odbył się 24 kwietnia br. w sali 
kameralnej leżajskiego MDK. Prace można 
było podziwiać do 5 maja br.

Na wystawie zaprezentowano ich oko-
ło stu, wykonanych różnymi technikami. 
Inspiracją twórców była przyroda, która 
nas otacza oraz rzeczywistość kształtu-
jąca obraz codzienności. Uroku wystawie 
dodały przepiękne hafty wykonane przez 
leżajskie hafciarki. „Słoneczni” przyznali, 
że mają nadzieję, iż obcowanie z ich sztu-

W czasie, gdy my sprzątaliśmy odcinek 
wzdłuż drogi od torów kolejowych, inni 
mieszkańcy Podzwierzyńca porządkowali 
tereny przy swoich posesjach.

W dzisiejszych czasach trudno znaleźć 
chętnych do pracy społecznej, mało kto 
zwraca uwagę na to, co dzieje się w jego 
otoczeniu.

Za mieszkańców Podzwierzyńca
Zdzisław Babiarz 

i Stanisław Mączka

Umierający 
Łyczaków

3 maja br. w Miejskim Domu Kultury 
w Leżajsku uroczyście otwarto wystawę 
pt. „Umierający Łyczaków” zamiłowane-
go w Kresach fotografa Antoniego Flor-
czaka z Janowa Lubelskiego, poświęco-
ną Cmentarzowi Łyczakowskiemu we 
Lwowie. Komisarzem tej patriotycznej 
wystawy była Urszula Łukasik.

W otwarciu wystawy uczestniczył Bur-
mistrz Leżajska Tadeusz Trębacz, Prezes 
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich Klub w Leżajsku 
Eugeniusz Matkowski wraz z członkami 
tego Klubu, a także licznie zgromadzeni 
goście i mieszkańcy Leżajska. Uroczystość 
otwarcia wystawy uświetnił swoim wystę-
pem Chór Gimnazjum Miejskiego pod dy-
rekcją Barbary Kuczek, Wiola Kurasiewicz, 
Anna Duda i Adam Fus.

Galeria fotograficzna przedstawia groby 
i kwatery znanych ludzi, jak Konopnicka, 
Grottger, Bełza, Ordon, żołnierzy Powsta-
nia Listopadowego, Powstania Stycznio-
wego i innych. Wystawa stała się również 
okazją do wspaniałej lekcji historii i pa-
triotyzmu dla młodego pokolenia miesz-
kańców Leżajska.

4 maja br. wystawę otwarto po raz drugi 
– specjalnie dla uczniów z leżajskich szkół 
podstawowych i gimnazjum, dla których 
stało się również niezapomnianym prze-
życiem.

(kam)
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Gmina Kuryłówka, jak większość gmin 
na Podkarpaciu, nie ma kanalizacji. Wła-
ściciele gospodarstw i posesji mają szam-
ba, bo gdzieś przecież tych płynnych „śmie-
ci” trzeba się pozbyć. Ale szamba też mają 
określoną pojemność. I co dalej? Zakłady 
komunalne na zlecenie właścicieli posesji 
odbierają nieczystości i... teraz to oni mają 
kłopot. Wylać na łąkę, do lasu, do przy-
drożnego rowu? Czemu nie, jeśli nikt nie 
widzi. Ale władze gminy muszą respekto-
wać prawo. A ustawa nakazuje, że wszel-
kie nieczystości płynne powinny trafiać do 
oczyszczalni. Najlepiej byłoby mieć własną 
oczyszczalnię i całą gminę skanalizowaną. 
I tyle ścieków, by ta własna oczyszczalnia 
mogła pracować całą parą. Niestety, nie 
wszędzie można sobie na to pozwolić.

W gminie Kuryłówka jeszcze w poprzed-
niej kadencji podpisano umowę z gmi-
ną Leżajsk w sprawie wspólnej budowy 
oczyszczalni i odprowadzania do niej nie-
czystości płynnych z całego terenu gminy. 
Tadeusz Halesiak, startując w wyborach 
na wójta, obiecywał, że przeanalizuje fi-
nansową stronę tego przedsięwzięcia i je-
śli okaże się zbyt kosztowne, będzie szu-
kał lepszych rozwiązań. – Po wyborach – 
mówi – oczywiście dokonałem tej analizy 
i jednoznacznie z niej wynikało, że jest to 
za wysoki koszt, jaki gmina musiałaby po-
nieść w bardzo krótkim czasie. Na pierw-
szą część tej oczyszczalni trzeba by było 
wyłożyć jakieś 1 300 000 złotych. Wtedy 
otrzymaliśmy propozycję od burmistrza Le-
żajska, żeby gminę Kuryłówka podłączyć 

do oczyszczalni miejskiej. Tę samą ilość 
ścieków, jaka miała być odprowadzana to 
oczyszczalni gminy Leżajsk, czyli 600 me-
trów sześciennych na dobę, możemy od-
prowadzać do oczyszczalni miejskiej i to 
za jednorazową opłatą jako koszt podłą-
czenia się do oczyszczalni, która wyniosła 
200 tysięcy złotych.

– To czysty zysk – dodaje sołtys wsi Ku-
ryłówka Stanisław Błoński. – W porówna-
niu z tym, ile gmina musiałaby wydać par-
tycypując w kosztach budowy oczyszczal-
ni gminy Leżajsk w Wierzawicach, to było 
jak kropla w morzu. Widać było, że wójt 
patrzy ekonomicznie, a my mamy skrom-
ny budżet, jesteśmy gminą bez przemy-
słu. Radni zaakceptowali to rozwiązanie. 
I umowa na odbiór ścieków z całej gminy 
została podpisana z Oczyszczalnią Miej-
ską w Leżajsku.

Koszty wywozu nieczystości też nie są 
zbyt wysokie. – Za jeden metr sześcienny 
płacimy 2,40 złotych – wyjaśnia wójt Ha-
lesiak – a według posiadanych przez mnie 
informacji w Wierzawicach w gminie Le-
żajsk sięgają kwoty około 13 złotych! Jest 
różnica. I to bardzo istotna. Na pewno było 
to najekonomiczniejsze, najlepsze, najszyb-
sze, ze wszech miar najkorzystniejsze roz-
wiązanie. Mniejszą sztuką jest wybudowa-
nie oczyszczalni, większą jej utrzymanie. 
Do oczyszczalni w gminie Leżajsk na ra-
zie podłączono tylko część wioski Wierza-
wic – to 25 metrów sześciennych na dobę 
– na podłączenie innych wiosek w ogóle 
nie ma jeszcze dokumentacji. Ilość ścieków, 
jaka spływa teraz do tej oczyszczalni, jest 
bardzo mała, stąd są takie wysokie ceny. 

Sołtys Błoński dorzuca: – To tylko nawil-
żanie przewodów! Nasza decyzja na pew-
no była słuszna. Wyszło tak, że jesteśmy 
wszyscy zadowoleni. Niewiele to koszto-
wało, a w dodatku nie musimy budować, 
projektować, szukać pieniędzy na tę inwe-
stycję. Lepiej szukać ich na coś innego, na 
przykład skanalizowanie całej gminy.

W Kuryłówce rozpoczęto budowę kana-
lizacji. Na razie dobiega końca inwestycja 
we wsi Tarnawiec. Zakończenie planowa-
ne jest na koniec sierpnia.

(bwl)

Leżajski 
Philip Morris 
ma nowego szefa

Dziesięć lat temu najsłynniejszy chy-
ba na świecie koncern tytoniowy Philips 
Morris kupił największą polską fabrykę 
wyrobów tytoniowych – Zakłady Prze-
mysłu Tytoniowego w Krakowie, a wraz 
z nią także i wytwórnię w Leżajsku, któ-
rej nadano miano zakładu nr 4.

W ciągu tych dziesięciu lat zaszły w nim 
ogromne zmiany. Przeszedł on komplekso-
wą reorganizację i modernizację. Nie pro-
dukuje już papierosów, jest przetwórnią 
tytoniu – przerabia całość skupowanego 
w Polsce przez Philip Morris surowca. Jest 
go „trochę” – blisko 15 ton rocznie. Cały 
proces technologiczny przetworzenia wiel-
kich liści w „farfocle”, które trafiają póź-
niej (po dodatkowej obróbce w zakładach 
krakowskich) do papierosowych bibułek 
czy fajek, odbywa się w Leżajsku. Tu li-
ście skupowane są od plantatorów, sorto-
wane według rodzaju i jakości, potem tra-
fiają do kolejnych maszyn, w których są 
sukcesywnie rozdrabniane (najpierw „ży-
łowane” – blaszki liściowe pozbawiane są 
swych „kręgosłupów”), na koniec – po od-
powiednim osuszeniu ale też jednocześnie 
nawilżeniu i przejściu przez laboratorium 
– zostają sprasowane przez urządzenie wy-
sokie na dwie kondygnacje i w wielkich 
pudłach leżakują przez rok. Dopiero wte-
dy trafiają do Krakowa. Tam, po przejściu 

przez kolejne etapy procesu technologicz-
nego, powstają z nich papierosy i fajkowy 
tytoń. Taką drogę musi przejść tytoniowy 
liść zanim zostanie spopielony.

Na konferencji prasowej, która 28 mar-
ca br. odbyła się w Philip Morris Polska 
SA w Leżajsku, dyrektor Polskiego Związ-
ku Plantatorów Tytoniu Przemysław No-
woryta zapewnił, że „w ciągu ostatnich kil-
ku lat dzięki ścisłej współpracy z naszym 
największym partnerem biznesowym Phi-
lip Morris Polska SA udało nam się osią-
gnąć wysoką, konkurencyjną jakość upra-
wianego tytoniu”. Andrzej Dąbrowski, pre-
zes zarządu Philip Morris Polska SA, do-
dał: – Nasza firma od wielu lat inwestuje 
w modernizację uprawy polskiego tytoniu. 
Od 1996 roku wydaliśmy na ten cel ponad 
30 milionów złotych. 

Podczas tej konferencji poznaliśmy też 
nowego szefa leżajskiego zakładu. Jest nim 
Marek Krauze, który z branżą tytoniową 
związany jest od 24 lat, a od zakończenia 
studiów związany jest z krakowskimi Za-
kładami Przemysłu Tytoniowego. W swej 
karierze przeszedł w nich przez różne wy-
działy – był głównym energetykiem, po-
tem powierzono mu działkę mechanicz-
ną i budowlaną. W latach 1997–2000 był 
zaangażowany w budowę nowej fabryki 
w Krakowie, później spędziłem kilka mie-
sięcy w Turcji, gdzie szkolił się na wydzia-
le produkcji papierosów. Po powrocie zo-
stał szefem produkcji papierosów w Kra-
kowie, później zarządzał działem, który ma 
zapewnić klientowi wszystko, czego on po-
trzebuje – energię, miejsce, klimatyzację, 

sprężone powietrze, próżnię, wodę, wszel-
kiego rodzaju sieci, kierowcę, biuro itp. 
Od 1 marca br. jest dyrektorem leżajskie-
go zakładu.

Jakie ma plany? Mówi: – Odpowiem tro-
chę dyplomatycznie i proszę mnie zrozu-
mieć. Może nie jest przypadkiem moja obec-
ność tutaj. Zdobyłem doświadczenie w bu-
dowie nowego zakładu w Krakowie... Po-
wiedzmy: dzwony dzwonią. Jak będę mógł 
mówić o konkretach, powiem. Nie chciał-
bym przedwcześnie rozbudzać nadziei. Ale 
w odpowiednim czasie na pewno się po-
chwalimy.

(bwl)

Marek Krauze

O gospodarce ściekami w gminie Kuryłówka mówią wójt Tadeusz 
Halesiak i sołtys Stanisław Błoński.

To był dobry pomysł

Od lewej: sołtys Stanisław Błoński 
i wójt Tadeusz Halesiak.
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Św. Florian jest patronem strażaków, 
a więc tych, którzy – wierni przekaza-
niu miłości i chrześcijańskiej tradycji 
– niosą pomoc bliźniemu w obliczu za-
grożenia klęskami żywiołowymi. Tra-
dycyjnie, 4 maja patronalne święto św. 
Floriana i Dzień Strażaka czczony jest 
przez leżajskich strażaków. W tym roku 
Powiatowe Obchody Dnia Strażaka od-
były się na placu przed Miejskim Do-
mem Kultury w Leżajsku.

ska na plac uroczystości przed MDK. Na 
czele maszerowały marżonetki i orkiestra 
dęta z Brzózy Królewskiej.

Komendant Powiatowy PSP – mł. bryg. 
mgr inż. Józef Golec powiedział m.in.: – 
Z wielkim wzruszeniem, ale z dumą, która 
nas napełnia, świętujemy Dzień Strażaka 
z poczuciem dobrze spełnionego obowiąz-
ku, względem Ojczyzny, służby, społecz-
ności i rodziny, prezentując swoje możli-
wości organizacyjne i okazały dorobek 
jako wkład do systemu bezpieczeństwa. 
Dzisiejsza formacja ratownicza musi spro-
stać ogromnym wyzwaniom. Nasz usta-
wowy zakres działań jest bardzo obszer-
ny. Nieszczęścia czyhają w różnych sytu-
acjach, ale cieszymy się, że społeczeństwo 
polskie docenia ten trud i wysiłek straża-
ków darząc nas wysokim zaufaniem i sza-
cunkiem. To nas zobowiązuje.

W uznaniu zasług dla społeczeństwa 
oraz wzorowe wykonywanie obowiązków 
służbowych strażakom tutejszej jednost-
ki i druhom Ochotniczych Straży Pożar-
nych z powiatu leżajskiego zostały wrę-
czone odznaczenia związkowe, resortowe, 
korporacyjne oraz awanse na wyższe stop-
nie służbowe. Prezydium Zarządu Głów-
nego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP nadało: Złoty Znak Związku – dh. 
Mieczysławowi Dąbkowi, Medal Honoro-
wy im. Bolesława Chomicza – dh. Stani-
sławowi Płoszajowi. Minister Spraw We-
wnętrznych i Administracji nadał: Brązo-
wą Odznakę „Zasłużony dla Ochrony P.Po-
żarowej” – st. kpt. Bogdanowi Kołczowi. 
Minister Obrony Narodowej nadał: Brą-
zowy Medal „Za zasługi dla Obronności 
Kraju” – mł. bryg. Jackowi Grzywnie, 
mł. kpt. Zbigniewowi Majkutowi, asp.
sztab. Tadeuszowi Decowi. Prezydium 
Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP nadało Me-
dale „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, a Ko-
mendant Główny, Podkarpacki Komen-

dant Wojewódzki, Komendant Powiato-
wy Państwowej Straży Pożarnej Rozkaza-
mi Personalnymi nadał strażakom wyż-
sze stopnie służbowe. Za wzorową postawę 
i wysokie osiągnięcia w realizowaniu za-
dań służbowych Komendant Główny Pań-
stwowej Straży Pożarnej wyróżnił dyplo-
mem st. ogn. Bolesława Kludysa.

W dalszej części uroczystości nastąpiło 
przekazanie podnośnika PMT 25D dla JRG 
PSP w Leżajsku. Formalnego przekazania 
samochodu dokonał Komendant Powiato-
wy PSP – mł. bryg. Józef Golec, przekazu-
jąc kluczyki dowódcy JRG – st. kpt. Bog-
danowi Kołczowi, a następnie pojazd po-
święcił ks. st. kpt. Jan Krynicki.

W podziękowaniu za pomoc i wspar-
cie w uzyskaniu podnośnika oraz owocny 
wkład w ochronę przeciwpożarową Ziemi 
Leżajskiej Komendant Powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Leżajsku w imieniu 
własnym oraz wszystkich strażaków wy-
różnił: okolicznościowymi pucharami PSP 
burmistrzów i wójtów oraz prezesów zakła-
dów pracy powiatu leżajskiego oraz statu-
etkami okolicznościowymi – Komendanta 
Powiatowego Policji, Dyrektora ZOZ w Le-
żajsku, Dyrektora Grupy Żywiec – Browar 
w Leżajsku oraz Dyrektora Zakładów Mię-
snych „Smak-Eko”.

Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Leżajsku za długoletnią 
działalność na rzecz Ochotniczych Straży 
Pożarnych wyróżnił dyplomami dh. Anto-
niego Parobka, dh. Mieczysława Krupę, 
dh. Bronisława Zawadzkiego, dh. Stani-
sława Krauza, dh. Juliana Szczęcha.

Po uroczystym apelu dla zgromadzonych 
strażaków i mieszkańców Leżajska wystą-
pił zespól artystyczny „Meritum”. Powia-
towe obchody Dnia Strażaka zakończyły 
się majówką przy kapeli ludowej Brzozaki 
z Brzózy Królewskiej.

Roman Poterek
Fot. Wojciech Długosz

Dzień strażaka

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. 
w Bazylice OO. Bernardynów, którą cele-
brował kustosz Sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszenia o. Jarosław Kania, zaś ho-
milię wygłosił ks. st. kpt. Jan Krynicki 
– kapelan strażaków woj. podkarpackie-
go. W pięknych słowach opisał on ciężką 
służbę strażaków, którzy codziennie na-
rażają swoje zdrowie i życie dla ratowa-
nia bliźnich. Podziękował kolegom za ich 
trud i wysiłek oraz przywiązanie do wiary 
i Kościoła. Podkreślił, że strażacka służba 
jest wyrazem miłości do drugiego człowie-
ka. Po Mszy św. Strażacy i zaproszeni go-
ście przemaszerowali główną ulicą Leżaj-
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Leżajsk jest znów rozkopany w kilku 
miejscach. To przede wszystkim ulice 
Rzeszowska i Podolszyny oraz skrzyżo-
wanie ulic Mickiewicza i Słowackiego, 
gdzie budowane jest rondo. Wymieniane 
są też ostatnie fragmenty starych chod-
ników wzdłuż głównej arterii miasta.

Nie da się ukryć, że w związku z tymi 
pracami występują pewne utrudnienia 
w ruchu drogowym, ale gdy wszystkie te 
inwestycje zostaną zakończone, wszyscy 
kierowcy (piesi także) odetchną. I to już 
wkrótce. Tylko przebudowa ulicy Rzeszow-
skiej potrwa do listopada tego roku.

Jeszcze w tym roku w naszym mieście 
dzięki tym inwestycjom w poważnym stop-
niu poprawi się funkcjonalność i jakość 
naszych dróg. W dodatku finansowanym 
głównie  dzięki aktywności, zapobiegliwo-
ści i gospodarności władz samorządu miej-
skiego – przez instytucje zewnętrzne, czyli 
nie kasę miejską.

Chodniki wzdłuż ulicy Mickiewicza 
(wcześniej także wzdłuż ulicy Jarosław-
skiej) wymieniane są sukcesywnie kolej-
ny rok. Ten jest ostatni, bo inwestycja do-
biega końca. Kostkę sfinansowała Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad na mocy porozumienia z Urzędem 
Miejskim. – Wszystko wskazuje na to, że 
w tym roku otrzymamy kolejnych tysiąc 
metrów kwadratowych kostki chodniko-
wej i dzięki temu wszystkie chodniki przy 
ulicach Mickiewicza i Jarosławskiej będą 
miały nową nawierzchnię – mówi Leszek 
Gdula, kierownik Referatu Rozwoju Go-
spodarczego Miasta.

ni, ale szybko zostały podjęte uzgodnienia 
z konserwatorem zabytków, jak tę stud-
nię zabezpieczyć i ten fakt nie wpłynął na 
spowolnienie czy zatrzymanie prac. Ron-
do ma być oddane do użytku w pierwszych 
dniach czerwca br. Wykonawcą jest leżaj-
skie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mo-
stów, a inwestorem – Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad.

Zmienia też swój wygląd zespół zabu-
dowań Dworu Starościńskiego, jedne-
go z najstarszych zabytkowych obiektów 
miasta, na których czas wywarł swe pięt-
no. Kapitalny remont wykonuje Skanska. 
Prace prowadzone są jednocześnie zarów-
no we wnętrzach jak i na zewnątrz budyn-
ków. Na jednej z oficyn wymieniona zo-
stała już więźba dachu i wykonane nowe 
pokrycie. Ta inwestycja finansowana jest 
w poważnym zakresie przez Unię Europej-
ską. Inwestorem jest Starostwo Powiato-
we, któremu miasto przekazało Dwór Sta-
rościński na przełomie 2002 i 2003 roku. 
O pozyskanie środków na jego rewaloryza-
cję starania czynili wspólnie przedstawi-
ciele samorządu Leżajska, starostwa i wo-
jewództwa. Zakończenie robót ma nastą-
pić w roku 2007.

Inwestycji rozpoczętych lub rozpo-
czynających się, które w pewnej części 
finansuje miasto, jest kilka.

Mówi Leszek Gdula:
Prowadzone są roboty budowlane dal-

szego etapu przebudowy ulicy Podolszy-
ny. Wykonywany jest przepust skrzynko-
wy oraz chodniki. To zadanie, które jest 
realizowane w ramach dofinansowania 
z Unii Europejskiej. Był to mostek o kiep-
skiej konstrukcji, wykonany kilkadziesiąt 
lat temu. Zastąpi go przepust wykonany 
z elementów prefabrykowanych, jest on 
w trakcie realizacji.

Druga ważna sprawa to rozpoczęte już 
roboty budowlane na ulicach: Klonowej, 
Akacjowej i Wierzbowej. Wykonana zo-
stała kanalizacja deszczowa i rozpoczęto 
roboty drogowe.

Pierwsze prace drogowe zaczęły się 
w końcu marca, bo zima była długa i au-
ra nie sprzyjała tego typu robotom, ale 
przebiegają one zgodnie z harmonogra-
mami. Terminy ich zakończenia zosta-
ną dotrzymane. Są to inwestycje unijne 
i musimy się wywiązać ze ściśle określo-
nych umów.

Kolejna rzecz to podpisanie porozumie-
nia ze Spółdzielnią Mieszkaniową w spra-
wie wykonania parkingu przy ulicy M. 
Curie-Skłodowskiej. Roboty te wykonuje 
Zakład Remontowo-Budowlany w Leżaj-
sku i rozpoczęły się w maju.

Jesteśmy już po przetargu na wyko-
nanie robót drogowych, które obejmują 
cztery zadania: ulica Leśna – kanalizacja 
deszczowa i roboty drogowe, remont uli-
cy Braci Śniadeckich, który będzie reali-
zowany wspólnie ze Spółdzielnią Mieszka-
niową, i przebudowa ulicy Reymonta oraz 
niewielki odcinek ulicy Klonowej do pierw-
szego skrzyżowania z ulicą Wierzbową. Na 
początku maja zostali wyłonieni wykonaw-
cy tych robót i prace się rozpoczęły.

Trwa remont budynku przy ulicy 
Mickiewicza 114, to budynek dawnej 
szkoły. Będzie on przebudowywany na 
mieszkania socjalne. W sumie powsta-
ną tam cztery lokale – dwa na parterze 
i dwa na piętrze. Rodzina, która miesz-
ka tam od pewnego czasu, zostanie cza-
sowo przekwaterowana, ale po zakończo-
nym remoncie tam wróci. Prace wykonu-
je leżajski ZRB.

(bwl)

Inwestycje w mieście

Ulica Rzeszowska od ronda w Rynku 
i dalej jako droga wojewódzka do Łańcu-
ta otrzyma w tym roku nie tylko nową na-
wierzchnię (teraz jeździmy po tak zwanej 
nawierzchni sfrezowanej i możemy sobie 
trochę narzekać), ale zostanie też grun-
townie zmodernizowana. Prace przebie-
gają zgodnie z harmonogramem. Budowa-
ne są chodniki, trwa przebudowa mostu, 
„przesuwanie” w tym miejscu ulicy o kil-
ka metrów od istniejącej trasy, by była to 
droga dobra i wygodna, i by można było 
wzdłuż niej położyć też chodniki, co do tej 
pory w wielu miejscach było wręcz nie-
możliwe.

Całość inwestycji realizuje i finansuje 
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 
a wykonuje ją firma Skanska. Jedynym 
problemem, jaki powstał ostatnio, była 
chęć zlikwidowania zatoki dla samocho-
dów dostawczych w Rynku, istniejącej od 
lat. Nastąpił ostry protest właścicieli oko-
licznych sklepów. Władze miasta natych-
miast zareagowały. I zatoka pozostanie, 
tyle, ze wcześniej trzeba będzie ją zapro-
jektować i wykonać od nowa. – Sądzę, że 
w niedługim czasie będzie na ulicy Rze-
szowskiej kładziona nowa nawierzchnia 
– mówi Leszek Gdula.

Rondo na styku ulic Mickiewicza i Sło-
wackiego, mimo opóźnienia w rozpoczę-
ciu prac spowodowanego przedłużającą się 
zimą i mrozami, budowane jest w zawrot-
nym tempie. Pewną przeszkodą w trakcie 
realizacji prac było odkrycie starej stud-

Ulica Rzeszowska.

Rondo na styku ulic Mickiewicza i Słowackiego.

Przepust skrzynkowy ul. Podolszyny.
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Projekt powstał w Fundacji Centrum In-
nowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa, któ-
re mieści się w Krakowie i został sfinan-
sowany ze środków Komisji Europejskiej, 
z programu „Młodzież”. Autorzy projektu 
chcieli udowodnić, że przekaz sceniczny 
jest uniwersalną formą sztuki, dzięki któ-
rej mogą się porozumiewać ludzie z róż-
nych części Europy. Scena to miejsce, 
gdzie znikają bariery językowe i kulturo-
we, gdzie każdy może wyrazić siebie i nie 
zawsze do tego potrzebne są słowa, a widz 
ma prawo do indywidualnego odbioru.

Młodzi studenci, tworząc swój projekt, 
założyli, że potrafimy prowadzić dialog 
międzykulturowy i że odpowiednim do tego 
miejscem w Europie XXI wieku jest wła-
śnie scena. Chcieli też pokazać, że proce-
sy integracyjne w Europie da się pogodzić 
z zachowaniem odrębności kulturowej jej 
regionów, co więcej można się tą odręb-
nością dzielić, prowadząc dialog na róż-
nych płaszczyznach życia, na przykład po-
przez sztukę.

Dlaczego autorzy do realizacji swojego 
projektu wybrali właśnie Leżajsk? Nie jest 
to przypadkowe. W naszym mieście spoty-
ka się wiele kultur i wyznań. Poprzez or-
ganizowane cyklicznie imprezy kultural-
ne miasto promuje sztukę i tradycje nie 
tylko naszego regionu, ale także Ukraiń-
ców, czy Żydów. Poza tym mieszkańcy na-
szego miasta zostali postrzeżeni jako ak-
tywna społeczność lokalna. Organizato-
rzy projektu również pochodzą z Leżaj-
ska. Agnieszka Bechta i Piotr Ziobro – 
to dwójka młodych studentów Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, energicznych, zaan-
gażowanych i nie bojących się wyzwań. To 
oni kilka miesięcy temu przyjechali z pro-
jektem i zaprosili do współpracy Szkołę 
Podstawową nr 3 oraz Miejskie Centrum 
Kultury.

Zaproponowali nam przeprowadzenie 
warsztatów plastycznych, teatralnych i ta-
necznych dla uczestników projektu oraz 
z udziałem naszych uczniów. Pomysł nam 
się bardzo spodobał, więc chętnie włączy-
liśmy się w realizację projektu. Warszta-
ty plastyczne poprowadziła Małgorzata 
Mach, a wzięli w nich udział studenci z 4 
krajów europejskich i członkowie kółka 
plastycznego SP3. Czterdzieści osób two-
rzyło wspólne dzieło na 10 metrach mate-
riału, techniką farby mydlanej, próbując 
zawrzeć w nim elementy charakterystycz-
ne dla swoich narodów.

Potem odbył się warsztat teatralny 
prowadzony przez pana Macieja Peszko 
z udziałem uczniów i absolwentów SP3 
biorących udział w pantomimie o miłości. 
Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na 
międzynarodowe zespoły i mieli przedsta-
wić za pomocą gestów, ruchu oraz mimiki 
twarzy określoną emocję. Następnie stu-
denci obejrzeli pantomimę przygotowaną 
przez uczniów i absolwentów SP3. Występ 
dzieci nagrodzili owacjami. Dwóch chłopa-
ków z Malty włączyło się w przedstawie-
nie, dodając wymyślone przez siebie sce-
ny. Wspólnie wybraliśmy do nich podkład 
muzyczny. Warsztat zakończył się krót-
kim występem grupy tureckiej, która za-
grała na swoich tradycyjnych instrumen-
tach i pokazała naszym dzieciom taniec 
turecki. Wszyscy ochoczo porwali się za 
ręce i ruszyli w tan. Był to bardzo sympa-
tyczny moment spotkania, mający również 
duży walor integracyjny.

Scena łączy ludzi 
różnych kultur i narodów

Mogli się o tym przekonać niedawno mieszkańcy naszego miasta uczestnicząc 
w niecodziennym wydarzeniu. W pierwszych dniach maja przyjechała do Leżajska 
grupa studentów z kilku krajów europejskich: Norwegii, Malty i Turcji, która wraz 
z grupą studentów z Krakowa realizowała projekt: „Sztuka sceniczna uniwersalną 
formą dialogu międzykulturowego”.

Trzeci warsztat – taneczny – prowadzi-
li panowie: Jan Brzuzan i Władysław Sta-
roń. Studentów czekało nie lada zadanie 
– mieli nauczyć się tańczyć krakowiaka, 
a pomagały im w tym dzieci z Małej Zie-
mi Leżajskiej. J. Brzuzan szybko złapał 
z nowymi uczniami świetny kontakt i dzię-
ki temu próba potoczyła się gładko. Efek-
ty tego warsztatu, jak i innych wspólnych 
przedsięwzięć mogliśmy zobaczyć następ-
nego dnia.

Bowiem kulminacyjnym punktem pro-
jektu był występ dla leżajskiej publiczno-
ści na scenie przed MDK. Na początku 
obejrzeliśmy prezentacje poszczególnych 
grup: ognistego zbójnickiego w wykona-
niu studentów polskich (oczywiście górali), 
bajkę norweską o złym trollu, hymn i ta-
niec maltański oraz tańce tureckie, któ-

rych przed sceną uczyła tańczyć student-
ka z Turcji.

Po narodowych prezentacjach nadszedł 
czas na pokazanie wspólnych działań: na-
szej pantomimy „Trudno jest żyć bez mi-
łości” i krakowiaka z „Małą Ziemią Leżaj-
ską”. Efekt przeszedł najśmielsze oczeki-
wania. Studenci z Malty okazali się moc-
nym atutem naszego przedstawienia, 
a wspólny krakowiak był prawdziwą re-
welacją. Zatańczyli przepięknie! Nawet za-
śpiewali po polsku. Nic dziwnego, że dosta-
li od widzów ogromne, rzęsiste brawa.

Koncert uświetniły swoimi występa-
mi zespoły działające przy MDK: „Plus” 
i „Fajne Gienki”, które jak zwykle poka-
zały piękne tańce i atrakcyjne stroje. Na 
koniec organizatorzy projektu przygoto-
wali prawdziwą niespodziankę: czterech 
skąpo odzianych młodzieńców odtańczy-
ło autentyczny taniec polinezyjski. Jakież 
było nasze zdziwienie, kiedy dowiedzieli-



9

śmy się, że są to chłopcy z Podhala, a więc 
nasi! Reakcja publiczności była żywiołowa 
(szczególnie jej damskiej części…).

Koncert zakończył się wspólnym wyj-
ściem na scenę wszystkich uczestników 
i podziękowaniami dla wszystkich, którzy 
pomogli w realizacji projektu, a w szcze-
gólności Marii Horoszko – dyrektor MCK 
i Elżbiecie Dmitrowskiej-Kaduk – dyrek-
tor SP3.

Udział w tym projekcie był dla nas dużą 
przygodą, a dla naszych uczniów – nie-
zapomnianym przeżyciem. Mieli ogrom-
ną frajdę z możliwości spotkania i porozu-
mienia się z ludźmi odmiennymi kulturo-
wo i językowo. Poznali choć trochę kultu-
rę krajów, które uczestniczyły w wymia-
nie, ale też pokazali odrębność swojego 
regionu.

To, co zdarzyło się w ramach projektu 
w naszym mieście, to najlepszy dowód, iż 
sztuka sceniczna jest rzeczywiście uniwer-
salną formą dialogu międzynarodowego 
i międzykulturowego. Mamy nadzieję, że 
również dla studentów uczestniczących 
w projekcie pobyt w Leżajsku będzie oso-
bistym zyskiem i miłym wspomnieniem.

Tekst: Ewa Rejman
Zdjęcia: Maciej Peszko

Od sąsiedztwa 
do przyjaźni

W sobotę po południu, 29 kwietnia 
br., na estradzie przed Miejskim Do-
mem Kultury w Leżajsku odbył się Kon-
cert Finałowy podsumowujący realiza-
cję projektu „Od sąsiedztwa do przyjaź-
ni: Leżajsk – Nowojaworowsk”.

W programie koncertu, który prowadzi-
ła Elżbieta Lewicka z Radia Rzeszów, po-
jawiły się występy zespołów ukraińskich, 
prezentujących tańce i pieśni polskie, oraz 
polskich zespołów, które w swoim repertu-
arze zaprezentowały tańce i pieśni ukra-
ińskie.

Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa” działający 
przy MCK w Leżajsku zatańczył narodowy 
taniec ukraiński „Hopak” oraz „Kołomyjki”. 
Z kolei Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego 
i Estradowego „Jabłoneczka” z Czortkowa 
zaprezentował oprócz tańców ukraińskich 
polskiego „Poloneza” i „Krakowiaka”. Re-
pertuar w wykonaniu Zespołu „Meritum” 
(MCK) można było usłyszeć w dwóch ję-
zykach, a przy piosence „Verba” towarzy-
szył im Zespół „Jabłoneczka”. W naszym 
ojczystym języku zaśpiewał Zespół Wo-
kalny „Horlice” z Nowojaworowska. Uwa-
gę publiczności przyciągnął swoimi poka-
zami akrobatycznymi Zespół Cyrkowy „Tę-
cza” z Nowojaworowska. Na scenie zapre-
zentowały się również Zespół Tańca Towa-
rzyskiego „Plus” oraz Taneczno-Estradowy 
„Fajne Gienki”, działające przy MCK. 

Na koniec koncertu uczestnikom pople-
nerowego konkursu plastycznego i foto-
graficznego, zorganizowanych w ramach 
tego projektu zostały wręczone dyplomy, 
a członkom zespołów i instruktorom – sło-
dycze i kwiaty. Finałowy utwór „Tyz Mene” 
wykonał Zespół Wokalny „Meritum” w to-
warzystwie wszystkich zespołów biorących 
udział w koncercie.

W atrium tanecznym MCK można było 
obejrzeć wystawę fotograficzną przedsta-
wiającą działania zrealizowane w ramach 
projektu oraz pokonkursową wystawę pla-
styczną i fotograficzną. 

Projekt „Od sąsiedztwa do przyjaźni: 
Leżajsk – Nowojaworowsk”, współfinan-
sowany ze środków pochodzących z Unii 
Europejskiej, realizowany jest w ramach 
Funduszu Małych Projektów Euroregio-
nalnych Narodowego Programu dla Pol-
ski PHARE 2003 zarządzanego przez Sto-
warzyszenie Euroregion Karpacki Polska 
w Rzeszowie na zlecenie Władzy Wdraża-
jącej Program Współpracy Przygranicznej 
PHARE w Warszawie.

„Niniejszy dokument powstał przy 
wsparciu finansowym Unii Europejskiej. 
Wyłączną odpowiedzialność za treść ni-
niejszego dokumentu ponosi Miejskie 
Centrum Kultury w Leżajsku i w żad-
nym razie nie może być ona utożsamia-
na z oficjalnym stanowiskiem Unii Eu-
ropejskiej”.

Sylwia Skoczyńska
Małgorzata Kisielewicz

Fot.: Wacław Padowski

Święto „białej laski”
W leżajskim Domu Kultury 28 kwiet-

nia br. odbył się koncert dla ludzi niewi-
dzących i niedowidzących, którym biała 
laska w dłoni jest pomocą w poruszaniu 
się, a „mówiące” zegarki podają dokład-
ny czas. Wielu z nich widzi tylko cienie, 
jakieś zarysy sylwetek. Jedni przywykli 
od lat do odbierania świata bez światła 
i barw, inni próbują się odnaleźć w tej 
nowej dla nich rzeczywistości. 

Powiatowe Koło Polskiego Związku Nie-
widomych w Leżajsku już po raz trzeci wy-
stąpiło i z inicjatywą zorganizowania spo-
tkania członków leżajskiego koła oraz za-
proszonych gości z powiatu przeworskiego 
i łańcuckiego, których łączy podobny los. 
Przy poczęstunku przygotowanym przez 
Hotel i Restaurację „U Braci Zygmuntów” 
mówili o sobie i swych problemach. Wcze-
śniej jednak spotkali się w sali widowisko-
wej Miejskiego Domu Kultury na specjal-
nie dla nich przygotowanym koncercie. 
Wystąpiły zespoły MCK „Leliwa”, „Fajne 
Gienki”, „Plus”, „Meritum”, solistki i recy-
tatorki – uczennice leżajskich szkół. Swo-
je wzruszające wiersze zaprezentowała też 
pani Stanisława Prucnal, członkini leżaj-
skiego koła Polskiego Związku Niewido-

mych. Cała ta uroczystość została zorga-
nizowana dzięki wydatnej pomocy finanso-
wej Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

(bwl)
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informator urzędowy

Zanim to nastąpiło, dyrektor Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowot-
nej złożył informację na temat działalno-
ści służby zdrowia na terenie miasta, po-
tem Prokurator Rejonowy, Komendant Po-
wiatowy Policji i Komendant Straży Miej-
skiej informowali o stanie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego w mieście w 2005 
roku.

Marian Furmanek, dyrektor ZOZ przed-
stawił Radzie krótkie podsumowanie okre-
su ostatnich 3 lat działalności ZOZ w od-
niesieniu do sytuacji wcześniejszej, obec-
nej i planów na najbliższą przyszłość. 
Jak powiedział w tym okresie sukcesyw-
nie i konsekwentnie starano się porząd-
kować dość skomplikowaną sytuację jaka 
była w zakładzie. Najpoważniejszym pro-
blemem było zadłużenie (kwota zbliżona 
do 13 milionów zł). Nadrobiono zaległości 
z lat ubiegłych i w bieżącym roku szpital 
posiada pełną płynność finansową, a zo-
bowiązania regulowane są na bieżąco. 
W ostatnim czasie do użytku oddana zo-
stała nowa pracowania diagnostyki obra-
zowej, podpisano umowę na zakup tomo-
grafu komputerowego, którego uruchomie-
nie planowane jest na przełomie czerwca 
i lipca, prowadzone są remonty na oddzia-
łach, systematycznie uzupełniane są za-
kupy sprzętu. Dyrektor Furmanek stwier-
dził, że w trudnej sytuacji Szpital spotkał 
się ze zrozumieniem i pomocą różnych 
instytucji, w tym również ze strony Rady 
Miejskiej i Burmistrza, za co złożył na ręce 
Burmistrza oficjalne podziękowanie.

Prokurator Rejonowy Jerzy Danile-
wicz zapoznał Radę z pracą Prokuratury 
w 2005 r. W tym okresie w Prokuraturze 
zarejestrowano 1407 spraw (o 319 spraw 
mniej niż w 2004 r.), skierowano do Sądu 
713 aktów oskarżeń, z czego 214 spraw 
umorzono z powodu niewykrycia sprawcy, 
osądzono 882 oskarżone osoby, 801 uzna-
no za winne i skazano. Z podanych przez 
Prokuratora wskaźników wynika, że stan 
bezpieczeństwa i zagrożenia porządku na 
terenie powiatu uległ poprawie w stosun-
ku do roku 2004. W dalszym ciągu jednak 
największe zagrożenie występuje w sferze 
ochrony mienia, życia i zdrowia. Proble-
mem też jest stale poszerzające się zagro-
żenie z zakresie narkomanii i alkoholizmu, 
o tego typu przestępstwa, w 19 sprawach, 
zarzuty postawiono 55 osobom. Niepokoi 
też wzrost ilości kierowców prowadzących 
pojazdy w stanie nietrzeźwym, zatrzymano 
138 nietrzeźwych kierowców samochodów 
i 337 nietrzeźwych rowerzystów. Dane te 
dotyczą całego rejonu objętego działalno-
ścią Prokuratury.

Marian Szkodziński, Komendant Po-
wiatowy Policji przedstawił ocenę zagro-
żenia przestępczością na terenie miasta. 
Z analizy wskaźników wynika, że liczba 
przestępstw w ciągu ostatnich dwóch lat 
utrzymuje się na porównywalnym pozio-
mie, gdyż w 2004 r. stwierdzono 400 prze-
stępstw, natomiast w roku 2005 było ich 

505. Niepokojący jest jednak wzrost prze-
stępstw narkotykowych w 2005 roku w Le-
żajsku wykryto ich 211 a w 2004 na tere-
nie całego powiatu było ich tylko 39. Tak 
duży wzrost wynika nie tyle z powodu real-
nego zagrożenia tego typu przestępczością, 
co z podjęcia szeroko zakrojonych dzia-
łań skierowanych na rozpoznanie i rozbi-
cie środowisk narkomanów. Istotne zna-
czenie dla zagrożenia bezpieczeństwa i po-
rządku na terenie miasta mają wypadki 
(6) i kolizje drogowe (183). W 2005 roku 
Policja ujawniła na terenie miasta ogółem 
5489 wykroczeń, nałożyła 1262 mandaty 
karne. Wobec zakłóceń spokoju i porządku 
publicznego Policja interweniowała 2057 
razy. Należy zwrócić uwagę, że alkohol jest 
jednym z poważniejszych czynników kry-
minogennych.

Jak informował Komendant Jerzy Biał-
kowski – Straż Miejska realizowała swo-
je statutowe obowiązki, a w szczególności 
egzekwowanie prawa miejscowego. Straż 
Miejska pracuje w systemie czterozmia-
nowym, przy czym druga i trzecia zmia-
na to łączone służby z Policją. W 2005 r. 
pracownicy Straży interweniowali w 1172 
przypadkach udzielając 1016 upomnień 
i pouczeń oraz nakładając 156 mandatów 
karnych. W czasie pełnienia służby zatrzy-
mano i przekazano Policji 102 osoby naru-
szające porządek publiczny. Straż interwe-
niowała w 104 przypadkach dotyczących 
łamania prawa miejscowego w szczególno-
ści odnoszących się do utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie miasta.

W dyskusji, jaka odbyła się po wysłu-
chaniu informacji, radni najwięcej uwa-
gi poświęcili sprawom zapobiegania nar-
komanii, kontroli sprzedaży alkoholu nie-
letnim.

Następnie Krzysztof Rutowicz, kierow-
nik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej przedstawił sprawozdanie z działalno-
ści Ośrodka za 2005 r. MOPS w minionym 
roku realizował trzy zasadnicze zadania: 
pomoc społeczną, świadczenia rodzinne 
oraz dodatki mieszkaniowe. Łącznie na po-
moc wydatkowano ok. 3 mln 911 tys. zł. 
Z pomocy społecznej skorzystało 378 ro-
dzin obejmujących 1260 osób, ze świad-
czeń rodzinnych 875 rodzin tj. 3000 osób 
a z dodatków mieszkaniowych 353 rodzi-
ny liczące 1200 osób. Wartym odnotowa-
nia jest fakt, iż leżajski Ośrodek prócz sta-
tutowych zadań podjął w 2005 r. inicjaty-
wę przystąpienia do Podkarpackiego Ban-
ku Żywności, co spowodowało ściągnięci 
do Leżajska i przekazanie potrzebującym 
ok. 30 ton żywności (mleko, makaron, ryż, 
sery, mąka, odżywki dla dzieci) na wartość 
ok. 70 tys. zł.

Po wysłuchaniu powyższych informa-
cji Rada przystąpiła do rozpatrzenia spra-
wozdania z wykonania budżetu za 2005 r., 
zapoznając się najpierw z realizacją do-
chodów i wydatków budżetowych, potem 
z realizacją zadań inwestycyjnych i infor-
macją o stanie mienia komunalnego. Do-

chody budżetu zostały wykonane w wyso-
kości 25 397 342 zł tj. 100,06 proc. pla-
nowanych na 2005 r. dochodów. Wydat-
ki zaplanowane w kwocie 27 505 668 zł 
zrealizowano w wysokości 27 163 244 
tj. 98,76 proc., w tym wydatki bieżące 
(bez inwestycji) zrealizowano w wysoko-
ści 22 694 499 zł (98,71 proc.) a wydatki 
majątkowe w kwocie 4 468 745 zł (98,96 
proc.). Ponadto w 2005 r. Miasto zgodnie 
z harmonogramem spłaciło kredyt w wy-
sokości 1 376 923 zł. Z wykonania ponad-
planowych dochodów powstała nadwyżka 
budżetowa w wysokości 14 751 zł a z ty-
tułu nie zrealizowanych wydatków w wy-
sokości 332 424 zł. Nadwyżka budżetowa 
w łącznej kwocie 357 175 zł pozwoliła na 
zmniejszenie planowanego kredytu do wy-
sokości 1 765 902 zł a tym samym nastą-
piło zmniejszenie deficytu.

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopinio-
wała sprawozdanie z wykonania budżetu 
za 2005 rok i wystąpiła do Rady o udzie-
lenie absolutorium dla Burmistrza. Opinia 
Komisji i wniosek o absolutorium uzyska-
ły pozytywną opinię Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Rzeszowie.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z reali-
zacji budżetu za 2005 r. w oparciu o po-
zytywne opinie Komisji Rewizyjnej i RIO 
Rada jednogłośnie przyjęła sprawozda-
nie i udzieliła absolutorium Burmistrzo-
wi Miasta.

Po uchwaleniu absolutorium Rada przy-
jęła Miejski Program Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Narko-
manii w mieście Leżajsku na rok 2006. Na 
realizację zadań zawartych w tym progra-
mie przeznaczono zgodnie z ustawą, środ-
ki finansowe pochodzące w całości z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych w wysokości 285 000 
zł.

W związku wprowadzeniem w struktu-
ry Miejskiego Centrum Kultury w Leżaj-
sku nowo utworzonej jednostki pn. „Cen-
trum Informacji Turystycznej” z siedzibą 
przy ul. Rynek 1 (wieża dzwonnicza) Rada 
wprowadziła zmiany w Statucie Miejskiego 
Centrum Kultury polegające na rozszerze-
niu działalności MCK i wprowadzeniu no-
wych zadań z tym związanych.

Przychylając się do wniosku Rady Pe-
dagogicznej i Rady Rodziców Przedszkola 
Miejskiego nr 2 w Leżajsku Rada Miejska 
podjęła uchwałę o nadaniu temu Przed-
szkolu imienia „Promyczek”.

Następnie Rada dokonała zmiany formy 
organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Leżajsku, było to podyk-
towane zmianami wprowadzonymi w usta-
wie o finansach publicznych. W celu prze-
kształcenia Rada podjęła dwie uchwa-
ły: jedna o likwidacji z dniem 30 czerw-
ca 2006 r. zakładu budżetowego MOSiR, 
druga o utworzeniu w to miejsce z dniem 
1 lipca 2006 r. jednostki budżetowej o ta-
kiej samej nazwie.

Na koniec Rada wprowadziła zmiany 
w budżecie miasta na 2006 r. zwiększa-
jąc dochody budżetowe o kwotę 51 227 
zł, otrzymaną z Ministerstwa Finansów 
w związku ze zmianą granic miasta Le-
żajska, tytułem subwencji na 2006 rok. 
Te dodatkowe środki zostały przeznaczone 
na oczyszczanie miasta w kwocie 20 000 
zł na i na budowę chodnika przy ul. Prze-
mysłowej w kwocie 31 227 zł.

C. Turosz

Sprawozdanie
z XXXIII sesji Rady Miejskiej

w Leżajsku
25 kwietnia 2006 r. Rada Miejska w Leżajsku obradowała na XXXIII 

sesji, była to sesja absolutoryjna. Rada rozpatrzyła sprawozdanie z wyko-
nania budżetu za 2005 r. i podjęła uchwałę w sprawie absolutorium dla 
Burmistrza Leżajska.
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fakty i opinie

Głównym celem programu rewitalizacji 
jest przywrócenie dotychczasowych funk-
cji określonym obszarom zdegradowanym 
społecznie, ekonomicznie i środowiskowo, 
lub wprowadzenie nowych rozwiązań pro-
wadzących do ponownego ich ożywienia.

Definicja pojęcia „rewitalizacja” precyzo-
wana jest przez Ministerstwo Gospodarki 
i Pracy oraz znawców tematu.

Dr A. Skalski pisze: „Właściwa defini-
cja określa rewitalizacje jako kompleksowy 
program remontów, modernizacji zabudo-
wy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji 
zabytków na wybranym obszarze, najczę-
ściej dawnej dzielnicy miasta, w powiąza-
niu z rozwojem gospodarczym i społecz-
nym. Rewitalizacja to połączenie działań 
technicznych – jak np. remonty – z pro-
gramami ożywienia gospodarczego i dzia-
łaniem na rzecz rozwiązania problemów 
społecznych, występujących na tych ob-
szarach: bezrobocie, przestępczość, brak 
równowagi demograficznej”.

Dr Andreas Billert twierdzi: „Rewitaliza-
cja odnosi się do kompleksowego procesu 
odnowy obszaru zurbanizowanego, które-
go przestrzeń, funkcje i substancja uległy 
procesowi strukturalnej degradacji, wy-
wołującej stan kryzysowy, uniemożliwia-
jący lub znacznie utrudniający prawidło-
wy rozwój ekonomiczny i społeczny tego 
obszaru, jak i zrównoważony rozwój ca-
łego miasta”.

Rewitalizacja ma stworzyć nowe szan-
se zarówno gospodarcze, społeczne, jak 
i ogólno-rozwojowe dla mieszkańców ob-
jętego nią obszaru. Oznacza to, że w cią-
gu kilku najbliższych lat Leżajsk może 
bardzo korzystnie zmienić swój wize-
runek i to pod wieloma względami. Na 
realizację projektów, zapisanych w tym 
programie, miasto uzyskać ma dofinan-
sowanie z budżetu Unii Europejskiej.

Powołany przez burmistrza Komitet Ste-
rujący od początku tego roku ostro wziął 
się do pracy. Przygotowując Lokalny Pro-
gram Rewitalizacji miasta Leżajska ko-
rzysta z fachowej pomocy ekspertów fir-
my konsultingowej „Kantor Polska” sp. 
z o.o. z Warszawy, sfinansowanej przez 
Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Ma to 
ogromne znaczenie, ponieważ prace prze-
biegają szybko i sprawnie. Współpracują-
ca z nami „firma” gwarantuje, że w opraco-
wywanym programie znajdą się wszystkie 
niuanse i aspekty na które zwraca uwagę 
„panel ekspertów” oceniający poszczegól-
ne wnioski kwalifikując je do dofinansowa-
nia. Wielu samorządom „samotne” opra-
cowywanie swoich planów rewitalizacji po-

chłania lata, a nie miesiące jak w przypad-
ku Leżajska.

Zarządzeniem burmistrza z dnia 21 lu-
tego br. powołane zostały trzy podzespoły 
robocze i ich liderzy (podzespół ds. tech-
nicznych i przestrzenno-środowiskowych – 
Leszek Gdula, podzespół ds. społecznych 
– Krzysztof Rutowicz, podzespół ds. gospo-
darczych – Wojciech Wirski).

Wyznaczone zostały cztery strefy w mie-
ście, które objęte zostaną programem re-
witalizacji. Są to: zabytkowe śródmieście 
miasta w otoczeniu rynku (pow. 22 ha), 
teren osiedla budownictwa mieszkanio-
wego wielorodzinnego (pow. 31 ha), re-
jon dworców autobusowego i kolejowe-
go z rampą oraz ulicy Mickiewicza (pow. 
7 ha) i osiedle Podklasztor wraz z zabyt-
kowym zespołem klasztornym ojców ber-
nardynów i szpitalem powiatowym (pow. 
36 ha).

Prezentacja programu z udziałem eks-
pertów z „Kantor Polska” odbyła się 14 
marca br. w Urzędzie Miejskim w Leżajsku 
(pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu 
„Biuletynu Miejskiego”). Powołany został 
zespół horyzontalny, składający się z part-
nerów społecznych, w którego skład wcho-
dzą przedstawiciele organizacji, przedsię-
biorstw, instytucji, parafii, starostwa, po-
licji, straży pożarnej. Oceniają oni i anali-
zują przygotowane materiały z punktu wi-
dzenia nie tylko potrzeb miasta, ale i wła-
snych, zgłaszają swoje propozycje i suge-
stie, opiniują.

Zostały już zidentyfikowane proble-
my miasta i określone czynniki rozwojo-
we w trzech sferach: gospodarczej, spo-
łecznej i techniczno-przestrzennej miasta 
oraz przeanalizowane czynniki SWOT, któ-
re określają atuty, słabości, szanse i za-
grożenia dla każdej strefy w omawianym 
obszarze rewitalizowanym.

Przyjęty szczegółowy harmonogram 
prac nad programem zakłada ich zakoń-
czenie do 30 czerwca br. W okresie od 
lipca do września proponowany program 
poddany zostanie dodatkowym konsulta-
cjom społecznym. Na przełomie września 
i października ostateczną opinię wyda 
Rada Miejska. Zatwierdzony przez rad-
nych Lokalny Program Rewitalizacji Le-
żajska, nakreśli dokładne kierunki i tren-
dy rozwoju miasta, co pozwoli na precy-
zyjne planowanie przyszłej działalności 
inwestycyjnej także potencjalnych przed-
siębiorców oraz umożliwi ubieganie się 
o dofinansowanie konkretnych wniosków 
z funduszy unijnych.

(bwl)

Burmistrz Leżajska 
Tadeusz Trębacz:Rewitalizacja 

miasta
Przygotowania do rozpoczęcia prac nad programem rewitalizacji Le-

żajska rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym roku. Burmistrz Tadeusz Trę-
bacz 14 listopada powołał pięcioosobowy zespół, którego przewodniczą-
cym został zastępca burmistrza Daniel Zając. Następnie Rada Miejska 26 
stycznia br. podjęła decyzję o przystąpieniu do opracowania tego progra-
mu. W kręgu zainteresowania znalazły się pewne obszary miejskie, któ-
re z biegiem lat uległy degradacji i zaniedbaniu. Wymagają one podjęcia 
kompleksowych działań zarówno w sferze urbanistycznej jak i społecz-
no-gospodarczej.

Rewitalizacja jako oddzielne działanie, 
na które można otrzymać dofinansowanie, 
pojawiło się tuż po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej. Pierwszy nabór wniosków na 
realizację tego przedsięwzięcia ogłoszony 
został przez Urząd Marszałkowski na po-
czątku 2005 roku. Warunkiem zgłoszenia 
wniosku było posiadanie programu rewi-
talizacji miasta lub jego obszarów.

Władze miasta widzą program rewitali-
zacji jako wieloletnie działanie, mające do-
prowadzić do istotnej poprawy jakości ży-
cia lokalnej wspólnoty czyli mieszkańców 
Leżajska. Dlatego włączamy do współpra-
cy nad programem miejscową społeczność. 
Szczególną rolę mają do spełnienia śro-
dowiska zorganizowane – przedsiębiorcy, 
stowarzyszenia, fundacje, instytucje pań-
stwowe, kościelne, spółdzielnie, wspólno-
ty mieszkaniowe, stowarzyszenia działa-
jące nie dla zysku, a także inne instytu-
cje publiczne czy nawet pojedyncze grupy 
mieszkańców.

Marzy mi się, aby po zrealizowaniu tego 
programu miasto nasze było piękne, od-
nowione, z odmalowanymi budynkami, 
z funkcjonalnymi ulicami i chodnikami, 
z placami zabaw dla dzieci i dla starszych, 
czyste i ukwiecone.

Marzy mi się też, żeby mieszkańcy nie 
przychodzili do mnie w poszukiwaniu pra-
cy, lecz aby każdy, kto chce pracować, tę 
pracę znalazł.

Chciałbym, żeby tu, w naszym mieście, 
wspólnym działaniem stworzyć takie wa-
runki życia i pracy oraz odpoczynku, by 
wszystkim żyło się godnie, by chcieli wró-
cić do Leżajska wszyscy ci, którzy kiedyś 
wyjechali stąd w poszukiwaniu pracy, lep-
szego życia.

Systematycznie powstają w mieście za-
kłady produkcyjne. Jest ich mało, bo nie 
ma już wolnych terenów. Być może kie-
dyś Leżajsk poszerzy swoje granice i na 
nowych terenach w strefie ekonomicznej 
powstaną kolejne zakłady pracy.

Marzy mi się!
Na razie korzystajmy z tych możliwości, 

które niesie dzień dzisiejszy, sięgnijmy po 
pieniądze z funduszy europejskich, opra-
cujmy program rewitalizacji na miarę na-
szych potrzeb i ambicji i wspólnie go re-
alizujmy.

Cieszę się, że tak licznie zaangażowali 
się do pracy nad tym programem przed-
stawiciele lokalnej społeczności. Świadczy 
to o społecznym poparciu dla pracy nad 
Programem Rewitalizacji i aktywnym za-
bieganiu o realizację wskazanych w pro-
gramie zamierzeń. Liczę na to, że opraco-
wany program przy znacznym poparciu 
i zaangażowaniu społecznym uzyska wy-
soką rangę, co przełoży się na skuteczne 
pozyskiwanie zewnętrznych środków fi-
nansowych.

ciąg dalszy na stronie 12
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Główny konsultant programu
Jacek Dębczyński:

przedsiębiorczych, odważnych i skutecz-
nych w działaniu władz miasta.

Dyrektor Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Leżajsku
Marian Furmanek:

Program Rewi-
talizacji miasta 
Leżajska opraco-
wywany jest przez 
gremium złożone 
z przedstawicieli 
samorządu lokal-
nego, pracowni-
ków Urzędu Miej-
skiego, konsultan-
tów, ale też przez 
zaproszonych do 
udziału w tworze-

niu go członków zorganizowanej społecz-
ności. Jako dyrektor szpitala zostałem za-
proszony do współpracy. Ideą tego progra-
mu jest – najogólniej mówiąc – wszech-
stronna poprawa jakości życia mieszkań-
ców, polepszenie warunków pracy, stwa-
rzanie nowych możliwości, podejmowanie 
działań podnoszących estetykę i funkcjo-
nalność miasta.

Jakość życia to także jakość zdrowia. 
Niestety, nie jesteśmy ze stali. Choruje-
my, ulegamy wypadkom, trafiamy na sto-
ły operacyjne, spędzamy dni na szpital-
nych łóżkach. Jakość opieki medycznej, 
warunki, w których przychodzi nam się 
zmagać z chorobą, przekładają się na na-
sze samopoczucie.

W naszym szpitalu w ciągu ostatnich 
trzech lat dokonały się wielkie zmiany. 
Przez cały czas prowadzone są remonty 
i modernizacje obiektu, zakupy nowocze-
snej aparatury i sprzętu medycznego. Sta-
ramy się zapewnić możliwie najlepsze wa-
runki naszym pacjentom, lekarzom, per-
sonelowi medycznemu.

Wciąż jednak szpital ma jeszcze ogrom-
ne potrzeby, a budżet niewielki. Możliwość 
zapisania w programie rewitalizacji miasta 
pewnych inwestycji związanych z działal-
nością szpitala i realizowanych w ramach 
pozyskanych z Unii Europejskiej pienię-
dzy, jest cennym pomysłem.

W sferze techniczno-przestrzennej pla-
nowanych działań zapisano w programie 
wymianę okien i drzwi w połowie szpita-
la (połowę już wymieniliśmy), zmiana da-
chu w budynku kuchni i pralni szpitalnej, 
wykonanie termoizolacji i elewacji budyn-
ku głównego, przychodni specjalistycznej 
i obiektów towarzyszących, przebudowa 
kanalizacji sanitarnej, wymiana przesta-
rzałego wyposażenia szpitala, dostosowa-
nie placówki do wymogów, jakim powinny 
odpowiadać obiekty służby zdrowia.

Bardzo poważnym ujętym w programie 
rewitalizacji zadaniem jest też budowa no-
wego pawilonu operacyjnego szpitala.

Istotny jest też wygląd i funkcjonalność 
otoczenia szpitala, a więc odpowiedni do-
jazd dla karetek, wygodny, z nową na-
wierzchnią układ komunikacyjny, przede 
wszystkim zaś przyzwoite parkingi w oto-
czeniu szpitala.

Te wszystkie inwestycje i parę innych, 
towarzyszących, jak wykonanie kanaliza-
cji deszczowej i odwodnienia parkingów, 
przebudowa oświetlenia, czy uzupełnienie 
brakującej części ogrodzenia mają szan-
sę być zrealizowane do końca roku 2009. 
Takie terminy zapisane zostały w Progra-
mie Rewitalizacji Leżajska. Samorząd lo-
kalny naszego miasta w ciągu ostatnich 
lat wielokrotnie potwierdził skuteczność 
swych działań. Mam nadzieję, że jeśli nie 

zajdą nieprzewidziane okoliczności, w la-
tach 2007–2009 nastąpi w Leżajsku in-
westycyjny boom finansowany w głównej 
mierze ze środków unijnych.

Kustosz Sanktuarium 
Matki Bożej Pocieszenia, 
gwardian klasztoru Ojców 
Bernardynów i proboszcz 
parafii Zwiastowania Pańskiego
o. Jarosław Kania:

Przygotowywany 
przez liczne grono 
osób program re-
witalizacji miasta 
jest z pewnością 
bardzo potrzebny 
Leżajskowi, jed-
nemu z najstar-
szych miast Połu-
dniowo-Wschod-
niej Polski. Ten 
stary gród jest bo-

gaty w skarby historii, kultury i życia re-
ligijnego. A Bazylika i Klasztor Ojców Ber-
nardynów stanowi jeden z najznamienit-
szych zabytków w Polsce. Jest ośrodkiem 
życia naukowego i kulturalnego i w istocie 
jest to jedno z ważniejszych sanktuariów 
tej części Polski. To również miejsce mo-
dlitwy i twórczej refleksji, z którego mogą 
korzystać ludzie różnego stanu i pokroju 
poszukujący piękna i pragnący bliskości 
szeroko pojętego sacrum.

Do Sanktuarium Matki Bożej Pocie-
szenia rokrocznie pielgrzymują nieprzeli-
czone rzesze wiernych z najodleglejszych 
części Polski a nawet świata. Odwiedza-
ją go turyści, aby nacieszyć oczy baroko-
wym wystrojem bazyliki, która jest jed-
nym z najwspanialszych światowych po-
mników sztuki urzekającym monumen-
talnością, barokowym wyposażeniem oraz 
brzmieniem leżajskich organów, a także, 
aby obejrzeć bogate zbiory Muzeum Pro-
wincji Ojców Bernardynów. Nasz, bernar-
dyński zespół klasztorny wraz z bazyliką 
jako jedyny zabytek na Podkarpaciu zo-
stał wpisany na Listę Pomników Historii 
– a tym samym jest traktowany jak Wawel, 
Biskupin, Zamek w Malborku. Ten fakt nie 
jest bez znaczenia dla rangi Leżajska.

W trosce o ten szczególny pomnik kultu-
ry Bernardyni przez kilkanaście ostatnich 
lat prowadzili w jego obrębie bardzo kosz-
towne prace konserwatorskie. Z ogromnym 
trudem doprowadzili do ukończenia reno-
wacji zewnętrznych murów świątyni i zdo-
biących ją wewnątrz malowideł. Przyczy-
nili się również do odnowienia zabytkowe-
go wyposażenia, w tym trzech instrumen-
tów i prospektów organowych wraz z mo-
numentalną oprawą chóru muzycznego.

W ostatnim okresie podjęto prace kon-
serwatorskie na terenie klasztoru, stano-
wiące istotny element przygotowań całego 
kompleksu do obchodów jubileuszu czte-
rechsetlecia posługi Bernardynów na Zie-
mi Leżajskiej.

Możliwość wpisania w program re-
witalizacji miasta potrzeb remontowo-
konserwatorskich i modernizacyjnych ca-
łego zespołu klasztornego jest dla nas roz-
wiązaniem bardzo pomocnym. Przystąpi-
liśmy do tworzenia tego programu, ponie-
waż zakres, wielość i różnorodność prac 
jakie stają przed nami przekracza nasze 
możliwości. Zaś dotacje unijne jakie prze-
widuje ów program pomogą nam zrealizo-
wać nasze zamierzenia.

W programie tym znajduje się kilka 
bardzo istotnych zapisów. Najważniej-
sze, a tym samym najdroższe i najpilniej-
sze, to renowacja pozostałej części murów 
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Zapytany, jak 
widzę perspekty-
wę rozwoju mia-
sta, pierwszą my-
ślą, jaka przyszła 
mi do głowy jest: 
Miasto nie nadą-
ża za swoją legen-
dą i potencjałem. 
To bardzo inspiru-
jąca myśl. W kate-
gorii miast o po-

dobnej wielkości, Leżajsk na pewno jest 
jednym z najbardziej znanych i pozytywnie 
kojarzonych w świadomości Polaków i – co 
szczególnie ważne – również poza granica-
mi Polski. Fachowcy od promocji nazywają 
to pozytywnym wizerunkiem miasta.

Jestem osobą z zewnątrz i moje opinie 
są bardzo subiektywne, lecz czasami wy-
daje mi się, że społeczność lokalna nie do-
cenia swoich wartości kulturowych (czy 
może wielokulturowych) i potencjału go-
spodarczego lub nie potrafi ich jeszcze le-
piej wykorzystać.

Leżajsk niewątpliwie może znacznie 
zwiększyć swoją rolę w regionie i wpi-
sać się w sposób widoczny w kulturo-
wy i gospodarczy wizerunek Polski. Pa-
mięć mieszkańców, przywołująca minioną 
świetność gospodarczą miasta jest bardzo 
silna. Na świecie, wśród przedsiębiorców, 
istnieje takie powiedzenie czy może prze-
konanie: jeżeli odniosłeś już raz suk-
ces, to stać cię na to, aby to powtórzyć. 
Sądzę, że bardzo dobrze można odnieść 
to do sytuacji Waszego miasta. Oczywi-
ście droga do tego jest zupełnie inna niż 
w przeszłości.

Z mojego punktu widzenia kluczowe 
zadania prowadzące do osiągnięcia suk-
cesu przez miasto i społeczność lokalną 
w najbliższych latach będą: ● uporządko-
wanie i opisanie aktualnej strategii mia-
sta. W prowadzonych aktualnie pracach 
nad Programem Rewitalizacji cały czas po-
jawiają się pytania które wymagają stra-
tegicznie ważnych odpowiedzi. ● Rozwi-
janie aktywnej polityki proinwestycyjnej, 
pro przedsiębiorczej. Jedną z najważniej-
szych kwestii jest rozwój Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej. ● Budowanie koalicji 
na rzecz rozwoju miasta ponad różnica-
mi społecznymi, politycznymi, czy natu-
ralnymi w każdej społeczności lokalnej 
sprzecznościami interesów. ● Włączanie 
coraz szerszych grup i środowisk społecz-
ności lokalnej do zajmowania się sprawa-
mi miasta WSPÓLNIE. Przykładem takie-
go działania jest sposób przygotowywania 
Programu Rewitalizacji 4 obszarów miasta. 
● Wykorzystanie potencjału kulturowego, 
gospodarczego i tego najbardziej aktywne-
go – ludzkiego. ● Wykorzystanie i wzmoc-
nienie swojego dotychczasowego znacze-
nia w regionie. ● Wykorzystanie bliskiego 
położenia granicy i rozwijanie funkcji „ob-
sługującego” kontakty gospodarcze z naj-
bliższymi krajami sąsiedzkimi. ● Zdolność 
pozyskiwania środków zewnętrznych. ● 
Utrzymywanie „przedsiębiorczego ducha” 
przez władze miasta. Społeczność lokal-
na, jak to obserwuję, od lat preferuje we 
władzach miasta ludzi z doświadczeniem 
przedsiębiorczym, gospodarczym. Na świe-
cie najbardziej skuteczne samorządy lo-
kalne rozwijają menedżerski sposób my-
ślenia i działania.

Życzę mieszkańcom zapału w podejmo-
waniu wyzwań przyszłości oraz nadal tak 
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obronnych klasztoru i jego baszt, moder-
nizacja więźby dachowej bazyliki i klaszto-
ru, osuszenie murów klasztoru. Koniecz-
ne jest odpowiednie zagospodarowanie te-
renu wokół klasztoru, m.in. powiększenie 
parkingu przy ulicy Leśnej, bądź budowa 
nowego obszernego parkingu dla sanktu-
arium, który służyłby pielgrzymom i tu-
rystom, a także miastu, oraz zagospoda-
rowanie Placu Mariackiego i Placu Jana 
Pawła II. Odnowy wymaga też ścieżka tury-
styczna w lesie klasztornym wiodąca Dróż-
kami Kalwarii i ogrodzenie lasu przyklasz-
tornego stanowiącego teren tutejszej „Kal-
warii”, a także budowa odpowiedniego za-
plecza duszpastersko-pielgrzymkowo-tu-
rystycznego w postaci auli z całym kom-
pleksem służącym organizowaniu sesji na-
ukowych, sympozjów, rekolekcji, dni sku-
pienia, prezentowaniu filmów, przedsta-
wień teatralnych i organizowaniu innych 
imprez kulturalnych.

Wszystkie te nasze potrzeby zgłosiliśmy 
do programu. Żywię nadzieję, że dzięki nie-
mu uda się nam zrealizować przynajmniej 
kroplę w morzu naszych potrzeb.

Proboszcz Parafii Farnej
Ryszard Królicki:

Paraf ię  farną 
w Leżajsku prze-
jąłem prawie rok 
temu. Moim pierw-
szym obowiązkiem 
jako księdza jest 
niesienie posługi 
wiernym. Ale jako 
proboszcz musze 
zarządzać dobra-
mi kościelnymi. 
Otrzymałem w ad-

ministrację dwie świątynie, wielowiekowe 
zabytki sztuki sakralnej. Kościół farny był 
restaurowany przez mojego poprzednika, 
księdza profesora Władysława Głowę. Nie-
zbyt wiele zostało już w nim do zrobienia. 
Renowacji wymagają organy i posadzka 
w nawie głównej. W zdecydowanie gor-
szej sytuacji znajduje się kościół gimna-
zjalny p.w. Jezusa Miłosiernego. To dawna 
cerkiew, z którą przez wiele lat obchodzo-
no się bardzo źle. Wilgoć i grzyb zniszczy-
ły polichromie, które teraz trzeba odtwo-
rzyć. Ma niezwykle piękną posadzkę, któ-
rą przydałoby się odrestaurować. W naj-
gorszym stanie jest plebania, która wy-
maga kapitalnego remontu. Trzeba osu-
szyć fundamenty, odgrzybić mury, przede 
wszystkim zaś – żeby ten obiekt uchro-
nić przed katastrofą – umocnić osuwają-
cą się skarpę, na której został on wznie-
siony. Wszystko to wymaga pracy i spo-
rych nakładów finansowych, którymi pa-
rafia nie dysponuje.

Program rewitalizacji miasta, o którego 
stworzenie bardzo zabiega burmistrz Le-
żajska, może stać się antidotum na tra-
piące problemy, ponieważ znaczące kwo-
ty pieniędzy na realizacje przedsięwzięć 
w nim ujętych będą pochodzić z budże-
tu unijnego. Z analizy wstępnych założeń 
programu wynika, że znaczna część zadań 
konserwatorsko-remontowych może być 
zrealizowana w latach 2007–2009, a inne 
do końca roku 2013.

Jako parafia włączyliśmy się do opra-
cowania programu rewitalizacji i zapisa-
ne zostały w nim wszystkie najistotniejsze 
dla naszego zespołu zabytkowego zadania: 
renowacja i rewaloryzacja obydwu kościo-
łów, konserwacja murów, remont plebanii 
i umocnienie skarpy.

W programie ujęta została też przebu-
dowa budynków dla potrzeb zaplecza go-
spodarczego Oddziału Caritas w Leżajsku 

i konserwacja zabytkowego muru wzdłuż 
ulicy Jarosławskiej.

Myślę, że jednym z bardzo interesują-
cych pomysłów jest remont wnętrza wieży 
farnej i adaptacja jej górnego poziomu na 
punkt widokowy. Sądzę, że nie tylko dla 
turystów będzie to niezwykła atrakcja.

Cieszy mnie, że w programie zadbano 
też o potrzeby naszego młodego pokolenia. 
Zaplanowano adaptację przykościelnych 
obiektów na Parafialne Centrum Młodzie-
żowe.

Wierzę, że program ten zyska akcepta-
cję społeczną. O ile wiem, ma być on za-
twierdzony – po licznych konsultacjach – 
do końca czerwca tego roku, a na przeło-
mie września i października oddany pod 
rozwagę radnych. Mam nadzieję, że samo-
rząd lokalny poprze zawarte w nim kon-
cepcje.

Komendant Powiatowy Policji 
w Leżajsku
Marian Szkodziński:

Według defini-
cji „rewitalizacja” 
ma na celu wypro-
wadzenie terenu 
(obszaru) ze sta-
nu kryzysowego 
i doprowadzenie 
do poprawy jako-
ści życia lokalnej 
wspólnoty. Oce-
niam, że miasto 
Leżajsk nie znaj-
duje się w stanie 

kryzysu, mimo to wszystkie próby popra-
wy jakości życia mieszkańców należy oce-
niać pozytywnie. Dlatego uczestniczymy 
czynnie w pracach nad programem rewi-
talizacji, którego opracowanie zainicjował 
burmistrz Tadeusz Trębacz.

Z naszego punktu widzenia, czyli ze 
strony służb zabezpieczających w mieście 
spokój i porządek, widzimy potrzebę ujęcia 
w programie takich zadań, jak na przykład 
rozszerzenie monitoringu na kolejne ob-
szary miasta – usytuowanie kamer w oko-
licach ogródka Jordanowskiego i klaszto-
ru ojców bernardynów a także na wieloro-
dzinnym osiedlu mieszkaniowym.

Bylibyśmy usatysfakcjonowani, gdyby 
program rewitalizacji spowodował rozbu-
dowę parkingów w mieście, szczególnie na 
terenie osiedli wielorodzinnych, gdyż liczba 
samochodów osobowych parkowanych bez 
uporządkowania powoduje wiele zagrożeń 
drogowych i często utrudnia komunika-
cję w mieście. Jednocześnie ułatwia moż-
liwość popełniania przestępstw.

Odnowienie budynku dworca kolejowe-
go i zagospodarowanie obszaru wokół nie-
go, w tym także terenu rampy kolejowej 
i przeniesienie w tamte rejony targowiska 
– usytuowanego obecnie w okolicy staro-
stwa i domu kultury – jest rozwiązaniem 
godnym uwagi z wielu względów. Z jed-
nej strony zdecydowanej poprawie ule-
głaby estetyka tej części miasta, z drugiej 
plac w pobliżu domu kultury można by-
łoby zagospodarować inaczej i lepiej wy-
korzystać.

Plany działań w sferze społecznej biorą 
pod uwagę budowę lub adaptację siedzi-
by świetlicy socjoterapeutycznej, z której 
korzystają dzieci z rodzin zaniedbanych, 
dysfunkcyjnych. W programie rewitaliza-
cji brana jest też pod uwagę budowa albo 
adaptacja mieszkań chronionych, jak rów-
nież projekt przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu niektórych mieszkańców ze-
pchniętych na margines życia. Takie dzia-
łanie z pewnością przyczyni się do popra-
wy życia części mieszkańców jak również 
podniesie poziom bezpieczeństwa dla ca-
łego miasta.

Ważnym aspektem nie tylko z punktu 
widzenia Policji, jest uwzględnienie w pro-
gramie rewitalizacji zagadnień związanych 
z używaniem i dostępnością narkotyków 
wśród młodzieży szkolnej oraz naduży-
waniem alkoholu. Diagnoza skali proble-
mu i profilaktyka uzależnień jako wspól-
ne działanie różnych instytucji i grup spo-
łecznych oraz bezpardonowa walka z tymi 
nałogami jest wyzwaniem.

Pomysł zabiegania o środki finansowe 
z Unii Europejskiej i skierowanie ich na 
poprawę warunków życia mieszkańców 
oraz estetyki miasta jest ze wszech miar 
godny uwagi, wart wytężonych działań, 
które zmierzają do realizacji idei spokoj-
nej i bezpiecznej egzystencji człowieka.

Starosta Leżajski
Władysław Kozikowski:

Idea stworze-
nia programu re-
witalizacji miasta, 
który w znacznym 
stopniu realizowa-
ny ma być ze środ-
ków pozyskanych 
z zewnątrz, z fun-
duszów Unii Eu-
ropejskiej, zasłu-
guje na poparcie. 
Jak widzę, ma ona 
w pełni to poparcie 

w Leżajsku. Zainicjował je burmistrz Ta-
deusz Trębacz. W sukurs przyszedł samo-
rząd, instytucje, organizacje, przedsiębior-
stwa. Tworzenie tego programu wzbudziło 
powszechne zainteresowanie społeczne.

W kilku zespołach roboczych analizowa-
ne są potrzeby miasta i jego mieszkańców, 
analizowane są sposoby ich zaspokojenia, 
roztrząsane są problemy, mające na celu 
wszechstronny rozwój miasta.

Perspektywa rozwoju miasta powiato-
wego Leżajska, cieszy mnie jako starostę. 
Leżajsk jest naszą wizytówką. To niedu-
że miasto znane jest w Polsce i na świe-
cie – ma cenne zabytki, relikty przeszło-
ści. Jest miejscem spotkań licznych rzesz 
pielgrzymów do Sanktuarium Matki Bo-
żej Pocieszenia. Przybywają artyści z naj-
odleglejszych zakątków globu aby zagrać 
na słynnych w świecie, niepowtarzalnych 
w swej konstrukcji i ozdobie organach le-
żajskiej bazyliki. Leżajsk przyciąga tury-
stów. Jest też miejscem pielgrzymek cha-
sydów do grobu cadyka Elimelecha, który 
przed wiekami mieszkał w Leżajsku i zo-
stał pochowany na miejscowym kirkucie. 
Więc także i z tego powodu miasto powin-
no się rozwijać, restaurować zabytki.

Program rewitalizacji ma służyć przede 
wszystkim mieszkańcom, polepszać ich 
byt, sprzyjać powstawaniu nowych miejsc 
pracy, poprawie bezpieczeństwa i estetyki 
miasta. Przygotowywany przez samorząd, 
lokalny program dba o to, dlatego zasłu-
guje na pełne poparcie.

Rewitalizowany jest obecnie w Leżajsku 
dwór starościński i część murów klasztor-
nych. Oba te projekty także będą służyły 
miejscowej społeczności. Nie zostały wpi-
sane do omawianego tu programu, gdyż 
przygotowane były dużo wcześniej, ale 
środki na ich realizację w łącznej kwocie 
6916 tys. zł. także pochodzą z Unii Euro-
pejskiej. Myślę, że jeśli odnowione zosta-
ną też inne historyczne obiekty, powstaną 
nowe parkingi i nawierzchnie ulic, miesz-
kania dla ludzi ich potrzebujących, znajdą 
się nowe miejsca pracy dla mieszkańców 
Leżajska, będzie to sukcesem wszystkich 
mieszkańców.

Opracowywany program rewitaliza-
cji podnosi rangę i znaczenie miejscowo-
ściom szczególnie w kategorii miast po-
wiatowych.
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Tereny do rewitalizacji 
w Leżajsku
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program imprez

2 czerwca – piątek 
plac przed Restauracją ’71

9.00 – Spektakl teatralny „Złota rybka”, 
inscenizacja wybranych utworów Jana 
Brzechwy – dla przedszkoli w wykonaniu 
uczniów Gimnazjum Miejskiego (sala wi-
dowiskowa MCK) 

10.30 – uroczysta sesja Rady Miejskiej 
(Ratusz)

9.30 – przemarsz Orkiestry Dętej uli-
cami miasta

11.00 – rozpoczęcie parady przebierań-
ców ulicą Mickiewicza (od MCK do Ryn-
ku)

12.00 – hejnał oraz uroczyste wręcze-
nie młodzieży kluczy do bram miasta przez 
Burmistrza Leżajska (przed Ratuszem)

12.30–15.00 – konkurs na „Najciekaw-
szy strój – przebranie” oraz konkurs pio-
senki pt. „Śpiewać każdy może” 

12.30–14.00 - „Bajki Bajeczki” oraz 
zabawy z dziećmi – Ogródek Jorda-
nowski

14.00 – Współczesna wersja 
„Świtezianki” – spektakl dla 
dzieci w wykonaniu uczniów 
SP nr 3 w Leżajsku – (sala 
widowiskowa MCK)

15.00–16.30 – występy 
zespołów szkolnych: Zespołu 
Pieśni i Tańca „Ziemia Leżaj-
ska” z ZST, „Mała Ziemia Le-
żajska” i chór szkolny z SP nr 3, 
zespołu wokalnego „Pierniczki” SP 
nr 1, Inscenizacje dziecięce ze SP nr 1 
w Leżajsku 

16.00–17.00 – koncert uczniów Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżaj-
sku (sala widowiskowa MCK)

16.30–18.00 – koncert kapel ludo-
wych

19.00 – inauguracja XV Międzynaro-
dowego Festiwalu Muzyki Organowej 
i Kameralnej – koncert organowy w wy-
konaniu Józefa Serafina oraz „CAPELLA 
CRACOVIENSIS” z Krakowa (Bazylika 
OO. Bernardynów)

19.00 – „Życie zakonne w Polsce” wy-
stawa fotograficzna w ramach XV Między-
narodowego Festiwalu Muzyki Organowej 
i Kameralnej

3 czerwca – sobota 
plac przed Restauracją ’71 

15.00–15.30 – występ grupy muzycznej 
„POD SCHODAMI” SP nr 2 

15.30–16.00 – Pokaz gimnastyki spor-
towej SP nr 2 

16.00–17.00 – LASOWIACY 
17.00–18.30 – Koncert zespołów dzia-

łających przy Miejskim Centrum Kultu-
ry w Leżajsku: „Koralik”, Fajne Gienki” 
„Plus”, „Leliwa”, „Meritum” 

18.30 – gwiazda wieczoru
21.30–21.45 – pokaz sztucznych ogni 
22.30 – Kino nocne – (sala widowi-

skowa MCK)

4 czerwca – niedziela 
stadion w Leżajsku

15.00 – wystawa najnowszych modeli 
aut Chevrolet (stadion)

15.00–16.00 – pokaz modeli latających 
z klubu modelarskiego w Wierzawicach 
(stadion w Wierzawicach)

16.00–17.00 – koncert Miejskiej Orkie-
stry Dętej z Leżajska (stadion)

17.00– 19.00 – mecze towarzyskie roze-
grają zespoły: Instal Systems ZOZ, Philips 
Morris, klasztor OO. Bernardynów, Pań-
stwowa Straż Pożarna, MOSiR. W prze-
rwie meczu oddanie kluczy do bram mia-
sta (stadion)

19.00 – festyn organizowany przez 
MZKS „Pogoń” (stadion)

Imprezy towarzyszące:
2 czerwca – piątek

8.30 – „Nauczyciele dzieciom” – przed-
stawienie teatralne w wykonaniu nauczy-
cielskiej grupy teatralnej z (SP nr 3)

9.00 – I Otwarty Turniej BRD dla szkół 
podstawowych (Gimnazjum Miejskie)

9.00 – Międzyszkolny Turniej Tenisowy 
w kategorii klas IV–VI o Puchar Dyrekto-
ra Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku 
(korty SP nr 2)

3 czerwca – sobota
6.00–11.00 – zawody wędkarskie dla se-

niorów (od 15 lat) o Puchar Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej (zalew „Floryda”)

9.00 – Miejski Turniej Piłki Siatko- 
wej Chłopców „Miksty” dla miejskich 
szkół podstawowych (Szkole Podstawo-
wa nr 3)

10.00 – „Piknik Rodzinny” na boisku 
(SP nr 3)

9.00–15.00 – Turniej Piłki Siatkowej 
Mężczyzn o Puchar Burmistrza Leżajska 
– dla reprezentacji miast: Stalowa Wola, 
Jarosław, Żołynia, Cieszanów i Leżajsk 
(sala gimnastyczna SP nr1)

9.00 – Turniej Tenisowy „Open-Le-
żajsk” 2006 o Puchar Burmistrza 

Leżajska (korty SP nr 2)
10.00 – rozpoczęcie bie-

gu ulicznego uczniów gim-
nazjów powiatu leżajskiego 
o Puchar Burmistrza Miasta 
Leżajska (start i meta Gim-

nazjum Miejskie)
14.30–17.00 – zawody węd-

karskie dla dzieci i młodzieży (do 
lat 14) o Puchar Burmistrza Leżaj-

ska – nie obowiązuje karta wędkarska 
ani opłaty członkowskie, konieczny wła-
sny sprzęt (zalew „Floryda”)

15.00 – IV Indywidualny Turniej w Rzu-
cie Do Tarczy (DART) o Puchar Dyrektora 
Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku 
(Kawiarnia „Kameleon”)

4 czerwca – niedziela
9.00 – bieg uliczny 800 m dla dzieci 

szkół podstawowych (plac obok Pływal-
ni Miejskiej)

9.00 – Turniej Tenisa Ziemnego OPEN 
o Puchar Burmistrza Leżajska (korty SP 
nr 2)

10.00 – bieg uliczny 2000 m dla dzie-
ci szkół ponad podstawowych (plac obok 
Pływalni Miejskiej)

10.00 – IV Otwarty Turniej Szachowy 
o Puchar Burmistrza Leżajska dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych (SP nr 1).

Kalendarz 
ważniejszych 
imprez w Leżajsku
● Dni Leżajska: 2–4 czerwca 2006.

● Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Organowej i Kameralnej: 26 czerw-
ca – 21 sierpnia 2006.

● Wielokulturowy Festiwal „Galicja”: 
1–10 września 2006.

● Międzynarodowy Festiwal Ło-
wiecki: 30 września – 1 paździer-
nika 2006.

● Festiwal Piosenki Harcerskiej 
i Turystycznej: 17–19 listopada 
2006.

Parafia Farna w Leżajsku z pomocą Miej-
skiego Centrum Kultury podejmuje akcję 
charytatywną jako realizację programu 
duszpasterskiego na rok 2006: „Przywra-
cajmy nadzieję ubogim”. Głównym celem 
organizowanego przedsięwzięcia jest pro-
mowanie postawy szacunku wobec każ-
dego dziecka, zwłaszcza tego najbardziej 
pokrzywdzonego i potrzebującego. Dzieci 
to troska nas wszystkich, z nimi bowiem 
wiąże się nasza przyszłość.

py, imprezy sportowe 
i rozrywkowe. Wystąpią 
m.in. Arka Noego i 2 
Tm 2,3 „Tymoteusz” – 
zespół rockowy. Festyn 
rozpocznie się o godz. 
13 i trwał będzie do godz. 22.

Dochód z dzieła „Przywracajmy nadzie-
ję dzieciom” zostanie przeznaczony na po-
moc wakacyjną dzieciom z terenu Miasta 
i Gminy Leżajsk. Wyjazd jest organizowa-
ny przy współpracy z Caritas Archidiece-
zji Przemyskiej.

Zapraszamy wszystkich na tę wspaniałą 
chrześcijańską zabawę, połączoną z prak-
tyczną realizacją „miłości bliźniego”.

Zapraszają duszpasterze Fary Leżaj-
skiej

Więcej szczegółów na ten temat można 
znaleźć na stronie internetowej www.fara.
lezajsk.pl

24 czerwca br. na placu targowym 
przy ul. Sikorskiego – w czasie akcji cha-
rytatywnej – Festynu Parafialnego plano-
wane są różnego rodzaju zabawy, wystę-

Festyn Parafialny Leżajskiej Fary

„Przywracajmy nadzieję dzieciom”

Dni 
Leżajska
2–4 czerwca
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fakty i opinie

Przy okazji budowy szkoły podstawowej przy ulicy 11 Listopa-
da w roku 1996 zaprojektowano nawet w kompleksie małe przed-
szkole (dla 2 oddziałów), gdyż na większe nie pozwalały rozmiary 
działki, ale ostatecznie – na etapie pozwolenia na budowę – zre-
zygnowano z jego budowy. Dzisiaj ten pomysł znowu powraca, 
ale czy słusznie?

Aby odpowiedzieć sobie obiektywnie na to pytanie, trzeba przyj-
rzeć się obecnej sytuacji w mieście Leżajsku dotyczącej opieki 
przedszkolnej oraz perspektywom demograficznym miasta na 
przyszłość, gdyż ewentualne nowe przedszkole powinno zapew-
nić opiekę dzieciom za kilka lat. Czy będzie taka potrzeba, aby 
powiększać istniejącą już bazę?

Na wstępie trzeba zauważyć, że prowadzenie przedszkoli w świe-
tle prawa jest zadaniem własnym gminy (art. 5, ust. 5 Ustawy 
o systemie oświaty). Nie jest to jednak zadanie obowiązkowe z wy-
jątkiem rocznego przygotowania do szkoły dla dzieci 6-letnich. 
Od roku 1997 działają u nas trzy przedszkola miejskie i jedno 
niepubliczne. Wcześniej działało jeszcze jedno przedszkole miej-
skie przy ulicy Jarosławskiej, ale zostało zlikwidowane ze wzglę-
du na małą liczbę dzieci objętych opieką. Ile dzieci uczęszczało 
i uczęszcza do leżajskich przedszkoli w ciągu ostatnich kilku lat, 
przedstawia diagram nr 1. Porównano w nim również te liczby 
do liczby wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym (3–6 lat) za-
meldowanych w tych latach w mieście.

Widać wyraźnie, że liczba dzieci urodzonych w poszczególnych 
latach i zameldowanych w Leżajsku nie jest wysoka i wykazuje 
tendencję spadkową.

Następny diagram nr 3 ilustruje liczbę dzieci w wieku przed-
szkolnym na najbliższe lata i spodziewaną liczbę dzieci w przed-
szkolach ustaloną na podstawie danych wynikających z dia-
gramu nr 1 jako średni procent (65 proc.) ogólnej liczby dzie-
ci w wieku przedszkolnym. Ostatni z prezentowanych diagra-
mów – nr 4 prezentuje całość zebranych danych i obrazuje jak 
zmieniała się i będzie zmieniać liczba dzieci w naszych przed-
szkolach.

Budować czy likwidować?
Od wielu lat wraca jak bumerang pomysł budowy nowego przedszkola w Leżajsku.

Jak widać z powyższego wykresu liczba dzieci w przedszkolach 
w tych latach była dość ustabilizowana, ale i liczba dzieci w wie-
ku przedszkolnym była w poszczególnych rocznikach podobna 
wykazując spadek.

Na utrzymanie tych placówek miasto przeznaczało i przezna-
cza obecnie niemałe kwoty – na poziomie 2 mln złotych rocznie. 
Kwoty te poważnie obciążają budżet miasta i pochodzą jedynie 
z dochodów własnych, gdyż na prowadzenie przedszkoli gmina 
nie otrzymuje żadnych subwencji lub dotacji. Aby jednak speł-
nić oczekiwania społeczne w tym względzie, miasto ponosi te wy-
datki, chcąc umożliwić swoim mieszkańcom korzystanie z pla-
cówek przedszkolnych.

Przedstawione dane dotyczą lat minionych i służą celom po-
równawczym. Jakie są natomiast perspektywy i przyszłość opieki 
przedszkolnej na najbliższe lata? Przewidywania te należy oprzeć 
na liczbie dzieci urodzonych i zameldowanych w naszym mie-
ście w latach 1996–2005. Zaprezentowany na diagramie nr 2 
okres celowo jest długi, aby oddać obraz utrzymującej się ten-
dencji i obejmuje wszystkie roczniki, które uczęszczają lub będą 
uczęszczać do przedszkoli.

Informacja wynikająca z ostatniego diagramu z perspektywy 
ewentualnej budowy nowego przedszkola jest najistotniejsza. Wi-
dać, że liczba dzieci w wieku przedszkolnym wyraźnie się obniża, 
a co za tym idzie potencjalna liczba dzieci objętych opieką przed-
szkolną będzie na pewno spadać. W roku szkolnym 2008/09 
możemy mieć prawie 100 dzieci mniej w przedszkolach niż 
obecnie!!!. W niedługim czasie miasto najprawdopodobniej bę-
dzie musiało ograniczyć działalność przedszkoli przez zmniejsze-
nie liczby oddziałów, a nawet zastanowić się nad likwidacją jed-
nej placówki. W tej sytuacji budowa nowego obiektu przedszkol-
nego, który może kosztować 1 mln złotych, nie znajduje żadne-
go uzasadnienia, a ewentualne środki inwestycyjne należy prze-
znaczyć na modernizację i rozbudowę już istniejącej bazy oświa-
towej, w skład której oprócz przedszkoli wchodzą szkoły podsta-
wowe i gimnazjum.

Dyrektor Zespołu Obsługi 
Ekonomiczno-Administracyjnej

Szkół i Przedszkoli Miasta Leżajsk
Janusz Orłowski
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po dzwonku

Kwiatki 
dla Matki

Na wiosnę 2005 roku postanowiliśmy 
założyć szkolne ogródki działkowe. Wy-
znaczyliśmy teren pod działki, zaprzy-
jaźniony ze szkołą pan zaorał całe pole. 
Pani od przyrody, wraz z uczniami wy-
znaczyła dla poszczególnych klas małe 
działeczki, dzieci pozbierały kamienie 
i stare korzenie. Z Miejskiego Zakładu 
Komunalnego otrzymaliśmy polepszacz 
gleby uniwersalny. Teraz ziemia nada-
wała się już do siewu i sadzenia.

W świetlicy dzieci wysiewały nasiona, 
dbały o siewki, pikowały rośliny i wysa-
dzały je do gruntu. W czerwcu nasze dzia-
łeczki już ładnie się zieleniły. W czasie wa-
kacji dzieci zorganizowały dyżury i podle-
wały roślinki, wyrywały chwasty.

Po powrocie z wakacji prawie nie pozna-
liśmy naszych działek. Rośliny były już 
duże, kwiaty pięknie kwitły. Wychodzili-
śmy na lekcje przyrody do naszych ogród-
ków, rozpoznawaliśmy rośliny, opisywali-
śmy ich wygląd, zapoznawaliśmy się z wy-
maganiami poszczególnych roślin.

Nasze działania wyprzedziły ogłoszony 
przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
i Podkarpacki Wojewódzki Sejmik Łowiec-
ki konkurs ekologiczny. Postanowiliśmy, 
więc kontynuować prace, które w ubie-
głym roku dostarczyły uczniom wiele sa-
tysfakcji. Zauważyliśmy również, że zani-
ka tradycja przygotowywania regionalnych 
potraw, a odchodzący mieszkańcy naszego 
regionu posiadają wiedzę na temat zasto-
sowania ziół w kuchni i lecznictwie, mogą 
podzielić się wiadomościami na te tema-
ty z uczniami naszej szkoły. Doszliśmy do 
wniosku, iż realizacja takiego projektu po-
może w zagospodarowania czasu wolnego 
dzieci, wzmocni osłabione więzi między-
pokoleniowe, zwiększy dbałości o zdrowy 
tryb życia. Do pomocy w realizacji projektu 
zaangażowaliśmy wszystkich uczniów na-
szej szkoły, nauczycieli, rodziców, dziad-
ków, i harcerzy.

wszystkie doniczki opisując, jaka roślina 
jest zasiana i kiedy. Gdy już wszystkie sa-
dzonki były duże, wysadziły je do przygo-
towanego wcześniej gruntu. Każdy uczeń 
pielęgnował swoją roślinkę. Wieloletnie 
zioła, które wysialiśmy w ubiegłym roku 
urosły najwcześniej, więc panie dodawały 
je do obiadów w stołówce szkolnej. Każdy 
z nas wie, że zupa pomidorowa z bazylią 
zerwana prosto ze szkolnej działki sma-
kuje wybornie. Każde dziecko mogło za-
sadzić swoją roślinkę pod czujnym okiem 
odpowiedzialnych za projekt nauczycie-
lek: Elżbiety Furmańskiej, Barbary Pa-
pak, Grażyny Olszowy, Beaty Grygiel 
i Alicji Chmury.

Wysadzone do gruntu rośliny, odpo-
wiednio pielęgnowane, zamienią się wkrót-
ce w piękny ogródek. Dzieci mają nadzie-
ję, że na Dzień Matki będą robić bukiety 
z kwiatów, które zakwitną na szkolnych 
działkach.

(rad)

Bezpieczni 
na drodze

20 kwietnia br. w Gimnazjum Miej-
skim w Leżajsku odbył się już po raz ko-
lejny Powiatowy Turniej Wiedzy o Bez-
pieczeństwie Ruchu Drogowego. Celem 
turnieju była popularyzacja wiedzy do-
tyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym i uwrażliwienie młodego pokolenia 
na odpowiedzialne zachowania związa-
ne z bezpieczeństwem biernym użyt-
kowników dróg.

rynna, przewożenie przedmiotu. Zarów-
no test jak i tor sprawnościowy okazał się 
zbyt trudny dla gimnazjalistów i żadnemu 
z uczestników, nawet tym najlepszym, nie 
udało się nie popełnić kilku błędów. Wśród 
tych uczestników, którzy popełnili ich nie-
wiele, znaleźli się; Bartosz Leja, Tomasz 
Rusinek i Damian Otręba. Po zsumowa-
niu punktów z dwóch części turnieju oka-
zało się, że uczniowie ci drużynowo zajęli 
pierwsze miejsce. Drużyna z Gimnazjum 
w Dąbrowicy awansowała do następnego 
etapu i reprezentować będzie Powiat Le-
żajski w Turnieju Wojewódzkim. 

Trzy pierwsze zespoły otrzymały pamiąt-
kowe puchary i dyplomy. Wszyscy ucznio-
wie z tych zespołów otrzymali cenne na-
grody rzeczowe związane z bezpieczeń-
stwem biernym uczestników ruchu dro-
gowego. Najlepszy zawodnik leżajskiej edy-
cji Turnieju BRD otrzymał Puchar ufundo-
wany przez Starostwo Powiatowe w Leżaj-
sku i nagrodę rzeczową ufundowaną przez 
Dyrektora Gimnazjum Miejskiego. Wszy-
scy uczestnicy zmagań zostali poczęsto-
wani smacznym obiadem.

Kolejny Turniej BRD odbył się dzięki 
przychylności dyrektora Gimnazjum Miej-
skiego w Leżajsku Władysława Pyża oraz 
zaangażowaniu w sprawy organizacyjne 
policjanta z sekcji ruchu drogowego pana 
Bogdana Latuszka i nauczyciela Gimna-
zjum Miejskiego Dariusza Latuszka.

Organizatorzy składają gorące podzięko-
wania Państwowemu Zakładowi Ubezpie-
czeń S.A, który z funduszu prewencyjne-
go przekazał na przeprowadzenie turnieju 
środki finansowe.

(dl)

Dzień 
profilaktyki

Wszyscy chcemy być zdrowi i bez-
pieczni, dlatego tak dużą wagę w wy-
chowaniu młodego pokolenia przy-
wiązuje się do profilaktyki. Wdrażanie 
uczniów do zachowań prozdrowotnych, 
uświadamianie i eliminowanie czynni-
ków ryzyka to ważne zadania nauczy-
cieli, wynikające z programu profilak-
tycznego szkoły. 

To dlatego w Szkole Podstawowej Nr 
2 w Leżajsku dzień 7 kwietnia 2006 r. 
ogłoszono Szkolnym Dniem Profilak-
tyki. Pomysłodawcą oraz organizatorem 
tego przedsięwzięcia był Zespół Nauczycie-
li ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Trud-
ności Wychowawczych, działający w na-
szej placówce. W ramach przyjętych do 
realizacji zadań rozstrzygnięto ogłoszone 
wcześniej konkursy: literacki i plastyczny, 
w kategorii klas I–III i IV–VI. Prace nagro-
dzone i wyróżnione wyeksponowane zosta-
ły na wystawie szkolnej. Bardzo duża ilość 
przygotowanych przez uczniów plakatów 
i krótkich utworów literackich świadczyła 
o autentycznym zaangażowaniu uczniów 
i nauczycieli w przygotowanie tego szcze-
gólnego dnia.

Ponadto we wszystkich klasach prze-
prowadzone zostały lekcje wychowawcze 
o tematyce profilaktycznej, po których cała 
społeczność uczniowska obejrzała program 
artystyczny w wykonaniu uczniów, propa-
gujący postawę dezaprobaty wobec takich 
nałogów jak nikotynizm i uzależnienie od 
internetu. Przygotowany program oprócz 
walorów wychowawczych oraz promują-
cych zdrowy styl życia, bardzo się wszyst-
kim podobał ze względu na dużą dozę hu-
moru i znakomite wykonanie.

Mamy nadzieję, że podjęte przez nas 
działania zaowocują w promowaniu zdro-
wego stylu życia, rozwijaniu postaw dez-
aprobaty wobec nałogów oraz sprawców 
przemocy.

(ul)

Postanowiliśmy założyć też zielniki 
i praktycznie nauczyć uczniów rozpozna-
wać zioła przyprawowe i lecznicze. Wszyst-
kie zebrane przez grupę redaktorów przepi-
sy kuchni regionalnej i porady zdrowotne 
umieściliśmy w broszurce „Zioła w kuch-
ni i domowej apteczce”. Dzieci przyniosły 
wycinki z gazet, książki o ziołach, przepisy 
kucharskie. Przez cały rok szkolny ucznio-
wie umieszczali ciekawostki o ziołach na 
specjalnych tablicach. Ponieważ jesienią 
i wczesną wiosną wszyscy cierpią z powo-
du przeziębień dzieci opracowały gazet-
ki ścienne, w których zamieściły porady 
zdrowotne typu: „Syrop czosnkowy dosko-
nały przy kaszlu i chorym gardle”, „Jak cię 
męczy kaszel – zastosuj syrop z cebuli”, 
„Na ból gardła płukanka z szałwii”, „Od-
war z fiołka trójbarwanego pozwoli obni-
żyć gorączkę”. Na Walentynki opracowały 
też pomysły kulinarne na specjalną kola-
cję i na co dzień.

Od stycznia dzieci wysiewały nasionka 
do pojemników, przesadzały siewki do ma-
łych doniczek. W świetlicy dzieci podpisały 

Turniej miał wyjątkowo liczną obsadę. 
Na zaproszenie dyrektora Gimnazjum Miej-
skiego pozytywnie odpowiedziało 9 szkół 
gimnazjalnych z Powiatu Leżajskiego. 

W turnieju udział wzięły trzy osobowe 
zespoły z takich gimnazjów jak: Łętownia, 
Piskorowice, Grodzisko Górne, Grodzisko 
Dolne, Nowa Sarzyna, Sarzyna, Kuryłów-
ka, Wola Zarczycka, Dąbrowica oraz oczy-
wiście uczniowie z Leżajska. Nad prawi-
dłowym przebiegiem rywalizacji czuwała 
komisja sędziowska w składzie: przewod-
niczący – sierżant sztabowy Bogdan La-
tuszek oraz członkowie: Jan Cisek (Sta-
rostwo Powiatowe w Leżajsku) i Dariusz 
Latuszek (nauczyciel z Gimnazjum Miej-
skiego).

Turniej składał się z dwóch etapów. 
W pierwszej części rywalizacji uczestni-
cy rozwiązywali test składający się z 25 
pytań związanych z ruchem drogowym 
i udzielaniem pierwszej pomocy. Pytania 
do tego etapu, już tradycyjnie, opracował 
przedstawiciel Komendy Powiatowej Poli-
cji w Leżajsku sierżant sztabowy Bogdan 
Latuszek. Na rozwiązanie testu zawodni-
cy mieli 40 minut.

W drugiej części turnieju uczestni-
cy mieli do pokonania, jadąc rowerem, 
sprawnościowy tor przeszkód, składają-
cy się z takich elementów jak; łezka, tar-
ka, slalom z ograniczeniem, równoważnia, 
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dobre rady

radzi mgr inż. arch.
MAŁGORZATA TARKOWSKA
dyrektor Pracowni Projektowej
„Cheferen-Arch” w Leżajsku

• • •  
szachy

Przed laty poszukiwałem atrakcyjnej 
parceli budowlanej i w końcu niedale-
ko Sandomierza udało mi się taką zna-
leźć. Działka jest duża, bo ma 5500 me-
trów kwadratowych powierzchni i jest 
bardzo malowniczo położona. Mam nie-
stety poważny problem, żeby rozpocząć 
budowę nowego domu. Kupiłem parcelę, 
na której były ruiny zabudowań gospo-
darczych. Kiedy wystąpiłem o warunki 
zabudowy, okazało się, że moja dział-
ka jest w strefie ochrony konserwator-
skiej (o czym przy kupnie nie wiedzia-
łem), i że moje teraz ruiny są dawnym 
dworkiem szlacheckim. Zaproponowano 
mi, zamiast nowoczesnego domu, o ja-
kim marzyłem, wykonanie rekonstruk-
cji tego dworku. Niestety, nikt nie po-
trafi mi wytłumaczyć, dlaczego mam 
to zrobić i czemu ma służyć ta rekon-
strukcja.

Ma Pan rzeczywiście problem, ale przy-
znam szczerze, że bardzo mnie dziwi de-
cyzja konserwatora zabytków.

Rekonstrukcja jest to odtworzenie 
obiektu lub zespołu obiektów (wzniesie-
nie kopii bez elementów autentycznych) 
całkowicie zniszczonych, za pomocą me-
tod historycznych na podstawie zachowa-
nych przekazów archiwalnych i analizy do-
kumentów. Obiekt wzniesiony w wyniku 
rekonstrukcji stanowi namiastkę obiek-
tu autentycznego, pozbawiony jest jednak 
wartości autentyzmu i dawności.

Motywacją do podjęcia decyzji o rekon-
strukcji są zazwyczaj względy emocjonal-
ne, prestiżowe (przywrócenie chociażby 
kopii obiektów o wielkim znaczeniu hi-
storycznym i kulturalnym), krajobrazo-
we (odtworzenie historycznego krajobra-
zu miejskiego zharmonizowania skali za-
budowy), dydaktyczne (informacja o wy-
razie formalnym i treściach intelektual-
nych danej epoki), wychowawcze (związa-
ne z procesem społecznej percepcji warto-
ści kulturalnych).

Decyzja o rekonstrukcji często „wymu-
szana” jest istniejącymi warunkami spo-
łecznymi jako wyraz ciągłości i trwałości 
dziedzictwa kulturowego (tożsamość miej-
sca, tradycji, kultury).

W Polsce obiekty i miasta zabytko-
we, w wyniku II wojny światowej, uległy 
szczególnym zniszczeniom. Ogrom znisz-
czeń nasuwał wątpliwości co do możli-
wości odbudowy zniszczonych zasobów 
dziedzictwa kulturowego. Odbudowa ich 
przyjęła postać rekonstrukcji form histo-
rycznych. Metodę tę stosowano szeroko 
jak nigdzie dotąd na świecie. Rekonstru-
owano nie tylko pojedyncze budynki, ale 

całe zespoły zabytkowe. Przykładem ta-
kiej wielkiej rekonstrukcji są zabytkowe 
zespoły miejskie Warszawy, Gdańska, 
Poznania, Wrocławia, Opola, Bolesław-
ca i innych.

Działalność taka krytykowana zawsze 
była przez teoretyków i specjalistów jako 
sprzeczna z zasadami konserwatorskimi 
w Polsce, ale podyktowana była czynni-
kami emocjonalnymi i aprobowana przez 
społeczeństwo.

Rozpoczęcie prac przy każdej rekon-
strukcji wymaga uprzednio licznych 
opracowań naukowo-badawczych, tech-
nicznych, ekonomicznych i projektowych. 
Rekonstrukcja poprzedzona jest studiami 
historycznymi polegającymi na zebraniu 
danych i informacji dotyczących obiektów 
na podstawie istniejących opracowań na-
ukowych, literatury, źródeł archiwalnych, 
tekstów, ikonografii, zdjęć fotograficznych, 
pocztówek, rysunków, opisów, analizy sty-
lowej i danych porównawczych. Opracowy-
wana jest także rekonstrukcja wymiarów 
obiektów m.in. za pomocą analiz fotogra-
metrycznych.

Przy rekonstrukcji obiektu dąży się do 
maksymalnej wierności z oryginałem. Wy-
korzystuje się obecny poziom wiedzy tech-
nicznej np. przy projektowaniu posado-
wienia obiektu, izolacji pionowych i po-
ziomych, elementów zabezpieczających 
(ławy fundamentowe, stropy, wieńce, słu-
py etc.). Stosuje się podobne do historycz-
nych materiały budowlane, odtwarza się 
historyczne konstrukcje, jednakże przy 
zastosowaniu współczesnych materiałów, 
ale warunkiem jest stosowanie materiałów 
trwałych. I tak na przykład mury rekon-
struuje się z podobnego materiału, for-
matu, z nawiązaniem do dawnego wąt-
ku lica. W przypadku murów ceglanych 
używa się cegły nowej z odpowiednią kla-
są wytrzymałości. W przypadku materia-
łów używanych do licowania, rezygnuje 
się z przemysłowego sposobu ich produk-
cji dążąc do pełnej zgodności z oryginal-
ną fakturą, kolorystyką, wkładem wąt-
ków. Dachówka korytkowa i esówka by-
wają produkowane na zamówienie w tra-
dycyjnych kształtach.

Jak więc Pan widzi rekonstrukcja jest 
olbrzymim przedsięwzięciem budowlano-
-historycznym i myślę, że padł Pan pew-
nie ofiarą czyjejś pomyłki lub... niewiedzy. 
Skoro przez wiele lat poprzedni właściciel 
użytkował te zrujnowane obiekty i nikt mu 
nie nakazywał rekonstrukcji dworku, to 
i Pana ominąć powinna, wątpliwa w tym 
przypadku, przyjemność rekonstrukcji.

Nie Pana zadaniem, jako właściciela 
działki, jest prowadzenie studiów histo-
rycznych nad fragmentami czegoś, co na 
niej Pan ma. Skoro Pańska parcela jest 
tak cenna historycznie, to może sprzeda ją 
Pan zainteresowanym rekonstrukcją albo 
niech tak cenny zabytkowy obiekt zosta-
nie przeniesiony do skansenu i tam odre-
staurowany.

Rekonstrukcję można by było zalecić tyl-
ko w przypadku, gdyby budynki na Pana 
działce stanowiły niezwykle cenny układ 
architektoniczny z nietypowymi rozwią-
zaniami konstrukcyjnymi o znaczących 
walorach kulturowych i historycznych. 
To wszystko jednak musiałby Panu wy-
kazać konserwator zabytków, który po-
winien dysponować kartą inwentarzową 
tego obiektu. Jeżeli takiej karty nie ma, 
a obiekt nie figuruje w rejestrze zabytków, 
zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby bu-
dował Pan dom własnych marzeń.

Witam wszystkich szachistów w majo-
wym wydaniu BM. Korzystając z okazji za-
praszam do udziału w IV Otwartym Tur-
nieju Szachowym o Puchar Burmistrza 
Miasta Leżajska, który tradycyjnie odbę-
dzie się w Szkole Podstawowej nr 1 im. 
M. Kopernika w Leżajsku w dniu 4 czerw-
ca br. o godz. 10 w ramach obchodów Dni 
Leżajska. Oprócz pucharów, medali, dy-
plomów i nagród rzeczowych, gwarantu-
jemy wspaniałą i miłą atmosferę.

Warto, więc dobrze się przygotować. Ko-
lejne zadania szachowe niech będą próbą 
sprawdzenia swoich sił. Powodzenia!

Mat w dwóch posunięciach (zaczyna-
ją białe)

Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego 
wydania BM:

Zad. 1 Ge5, G:e5, Hb1 – mat, zad. 
2 Hd8, Gb4, Hd1 – mat, zad. 3 Hh1, 
Kh3, Gf5 – mat  zad. 4 Ge1, K:h3, Hg3 
– mat.

Andrzej Mazurkiewicz
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Pod redakcją Wojciecha Surmy

• • •  
zdrowie i uroda

Zielony talerz
Wiosna, zieleń dookoła nas i mamy 

apetyt na „zielone”! Do wyboru jest: ko-
perek, rzeżucha, sałata, szczypiorek, 
szpinak, liście pietruszki i selera na-
ciowego. Energii dostarczają mało, za to 
różnorodność witamin i składników mine-
ralnych jest ogromna. Witamina z grupy 
B- kwas foliowy obecna w wielu produk-
tach (wątroba, jaja) najlepiej przyswajal-
na jest z warzyw, gdyż ten proces wspo-
maga obecna w nich witamina C. Witami-
na K nazywana przeciwkrwotoczną, przy-
śpiesza gojenie się ran. Gdy mamy jej za 
mało, to niedobór najlepiej uzupełnić „zie-
leniną”. Liście pietruszki, rzeżuchy, ko-
perku, szczypiorku, drobno posiekane, 
dodane do past serowych, kanapek, su-
rówek, zup i mięs wzbogacą wartość od-
żywczą, uzupełnią smak potraw, a silny 
aromat pobudzi apetyt. Sałata w porów-
naniu z rzeżuchą, koperkiem, pietruszką 
jest warzywem o małej ilości żelaza i wita-
miny C, ma za to potas , magnez, man-
gan i witaminy E, B6 i PP. Można ją łą-
czyć z owocami, innymi warzywami, serem 
, a przyprawiona śmietaną, jogurtem, so-
sem francuskim stanowi smaczny dodatek 
do mięs, ryb, drobiu. Cykoria dobrze sma-
kuje w postaci surówek, ale można ją go-
tować, dusić i zapiekać pod beszamelem. 
Z jogurtu, śmietany, kefiru, posiekanego 
szczypiorku, koperku, pietruszki można 
sporządzić pożywne koktajle mleczne przy-
prawione solą i czosnkiem, pieprzem, z do-
datkiem świeżych lub suszonych ziół, po-
dane w ozdobnych szklankach lub kub-
kach jako uzupełnienie wiosennego obia-
du, czy kolacji.

Kolorowa surówka z rzeżuchą
Składniki: 1 główka sałaty, 1 pęczek 

rzodkiewek, 1/2 czerwonej papryki, garść 
rzeżuchy, 5–6 posiekanych orzechów wło-
skich, sok i starta skórka z cytryny, 1 łyż-
ka oliwy z oliwek, pieprz, sól.

Wykonanie: Sałatę porozrywać na nie-
wielkie kawałki. Rzodkiewki pokroić na 
ćwiartki, paprykę – w paseczki. Wszyst-
kie składniki: sałatę, rzodkiewkę, papry-
kę, orzechy, rzeżuchę, paprykę wymie-
szać, posypać skórką z cytryny, oprószyć 
solą i pieprzem. Oliwę wymieszać z sokiem 
z cytryny i sosem polać surówkę.

Witaminowa surówka
Składniki: 3 łodygi selera naciowego, 1 

pęczek rzodkiewki, 1 jabłko, 1/2 puszki 
kukurydzy, 2 łyżki posiekanej natki pie-
truszki, 3 łyżki oliwy z oliwek, sól, zioła: ty-
mianek, estragon – świeże lub suszone.

Wykonanie: Pokroić rzodkiewkę w krąż-
ki a seler w małe kawałki. Jabłko ze skór-
ką pokroić w kostkę. Kukurydzę osączyć. 
Połączyć składniki, wymieszać, przypra-
wić solą i skropić oliwą. Schłodzić 10-15 
min., przed podaniem posypać zielona pie-
truszką.

Wiosenne 
nawilżanie skóry

Zanim wystawisz skórę na słońce, sta-
rannie ją do tego przygotuj. Unikniesz 
przesuszenia, podrażnień i poparzeń. 
Pomogą Ci w tym proste, naturalne pre-
paraty, które sama sporządzisz.

Tonik z pietruszki
Weź pół szklanki posiekanej natki, za-

lej ją w ceramicznym naczyniu szklanką 
wrzątku. Przestudź, przecedź. Gotowy to-
nik przelej do czystej buteleczki, zakorkuj, 
używaj do mycia twarzy, szyi i dekoltu za-
miast wody. Złagodzi podrażnienia, wzmo-
że też ukrwienie.

Kompres z rzeżuchy
Dwie szklanki rzeżuchy zmiksuj i na-

tychmiast (by nie obciekła z soku) grubą 
warstwą rozłóż ją na twarzy i szyi. Przy-
kryj ściereczką zamoczoną w ciepłej wo-
dzie i starannie wyciśniętą. Zdejmij po 
15 minutach, spłucz twarz wodą lub to-
nikiem. Kompres oczyści cerę z wągrów, 
pomoże odetkać pory – skóra zacznie lepiej 
oddychać. A przy okazji rozjaśni pierwsze 
wiosenne piegi.

Maseczka z sałaty
Weź kilka dużych liści, umyj je starannie 

i zanurz w oliwie z oliwek. Gdy obciekną, 
skrop je odrobiną soku z cytryny. Przyłóż 
do twarzy mocno dociskając i nakryj wil-
gotnym ręcznikiem. Zdejmij po 25 minu-
tach i przetrzyj twarz tonikiem z pietrusz-
ki. Maseczka stosowana 1–2 razy w tygo-
dniu odświeży, rozjaśni i nawilży Twoją 
cerę.

Ekstrakt z nagietka
Wspaniale nawilża cerę, zwłaszcza su-

chą, dojrzałą. W słoneczny dzień zbierz 
pomarańczowe koszyczki kwiatu nagiet-
ka (unikaj żółtych, są mniej wartościowe). 
Świeże ubij w starannie umytym słoicz-
ku, zakręć go i postaw w nasłonecznio-
nym miejscu na 3–4 dni. Na dnie słoiczka 
zbierze się jasno pomarańczowa, gęstawa 
ciecz. Wyciśnij ją przez gazę i przelej do 
butelki. Tak otrzymany olejek przechowuj 
w chłodnym miejscu.

Wcieraj go jak krem przy przesuszeniu, 
podrażnieniach i pęknięciach naskórka. 
Ma właściwości łagodzące, zmiękczające 
i gojące. Przyda Ci się również latem.

Oliwka z nagietka
3–4 łyżki ususzonych płatków nagiet-

ka zalej w słoiku 1/2 szklanki oliwy z oli-
wek. Przez 10–12 dni trzymaj słoik w cie-
płym miejscu, od czasu do czasu potrzą-
saj nim, by składniki lepiej się wymieszały. 
Potem przecedź oliwkę przez gazę i prze-
lej do butelki.

Smaruj nią całe ciało – zapobiega łusz-
czeniu się skóry, nawilża. A w połączeniu 
z żółtkiem i łyżką soku z cytryny stano-
wi znakomitą odżywkę dla przesuszonych 
włosów.

Rowerem 
po zdrowie

Wystarczy kilka cieplejszych dni, by na 
osiedlowych uliczkach, w podmiejskich 
lasach i parkach pojawili się miłośnicy 
dwóch kółek. Pedałują duzi i mali, mło-
dzi i starsi. To hobby naprawdę godne na-
śladowania.

Rekreacyjną jazdę na rowerze lekarze 
polecają wszystkim, bez względu na wiek; 
także rekonwalescentom po zawałach i wy-
lewach, osobom zestresowanym. Najważ-
niejsze, żeby nie przesadzać, żeby się zbyt-
nio nie forsować. Regularnie jeżdżąc bę-
dziemy zdrowo wyglądać, nabierzemy wi-
goru, ukształtujemy mięśnie ud i poślad-
ków, a także stracimy na wadze. Zwiększy 
się pojemność naszych płuc i poprawi krą-
żenie. Kręcenie pedałami usprawni stawy 
kolanowe i skokowe. Wprawdzie na rowe-
rze spala się średnio mniej kalorii niż pod-
czas biegu lub szybkiego marszu, jednak 
wiele zależy od tego, w jakich warunkach 
jeździmy: po terenie płaskim czy pagórko-
watym, czy sprzyja nam wiatr, wreszcie – 
z jaką prędkością się poruszamy.

Zanim wyruszysz
● W dniu (a nawet w przeddzień) plano-

wanej wyprawy zastosujmy lekkostrawną 
dietę. ● Na wyprawy poza miasto nie wy-
bieraj się w pojedynkę. W towarzystwie 
jest i milej, i bezpieczniej. Na początek sa-
tysfakcję przyniesie nam pokonanie tra-
sy kilkukilometrowej w płaskim terenie. 
Jeśli złapiemy rowerowego bakcyla, póź-
niej postawimy sobie ambitniejsze cele. ● 
Rękawiczki kolarskie poprawią pewność 
chwytu, chronią przed powstaniem otarć 
i pęcherzy. ● Oświetlenie przednie rowe-
ru to światło białe. ● Oświetlenie tylne – 
czerwone światło. ● Okulary chronią oczy 
przed słońcem, ale także wiatrem, pyłem, 
owadami czy kamykiem. ● Kurtka prze-
ciwdeszczowa idealna na wypadek nie-
spodziewanej zmiany pogody. ● Siodełko 
powinno być ustawione tak, by noga do-
tykająca pedału w jego dolnym położeniu 
była lekko ugięta. Siedząc, z trudem do-
sięgamy palcami do ziemi. Na pedały na-
ciskamy śródstopiem, nie palcami czy pię-
tą. ● Kask polecany szczególnie w czasie 
dłuższych wypraw, przydatny zawsze dla 
bezpieczeństwa.

Wybierz rower dla siebie – polecam 
stronę: www.cyf-kr.edu.pl/rowery.

Ile energii spala osoba, ważąca 75 kg, 
w czasie jazdy po terenie płaskim na ro-
werze o masie 10 kg?

Prędkość Zużycie 
energii

Zużycie 
energii

8 km/h 4,6 kcal/km 37 kcal/h

16 km/h 8,4 kcal/km 134 kcal/h

24 km/h 14,6 kcal/km 351 kcal/h

32 km/h 23,3 kcal/km 746 kcal/h

40 km/h 34,5 kcal/km 1383 kcal/h
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Szanowna Redakcjo!
Od 30 lat mieszkam we Francji i, jak co 

roku, przyjechałam w kwietniu do Leżaj-
ska, żeby odwiedzić moją Mamę, rodzi-
nę i moje rodzinne miasto, w którym się 
urodziłam i spędziłam 22 lata mojego ży-
cia. Jak zwykle obeszłam Leżajsk wzdłuż 
i wszerz zauważając kolejne zmiany. Nie-
które z tych zmian zacierają ślady moje-
go dzieciństwa, ale mówię sobie: taka jest 
kolej rzeczy.

Sięgnęłam z przyjemnością po kolej-
ny numer „Biuletynu Miejskiego”, a moją 
uwagę zwrócił artykuł podpisany przez 
pana Franciszka Bącala, w którym po-
rusza sprawę likwidacji Ogródka Jorda-
nowskiego. Nie wiem, kim jest ten pan i ja-
ką funkcję sprawuje, ale przypuszczam, 
że jest to osoba, która w Leżajsku się nie 
urodziła i nie korzystała ze wspomniane-
go Ogródka.

Mam 52 lata. Kiedy byłam małą dziew-
czynką, wolny czas, a przede wszyst-
kim letnie wakacje spędzałam właśnie 
w Ogródku. Nie był on wtedy tak zadba-
ny jak teraz. Alejki były zarośnięte, stało 
kilka ławek, ale jak wspaniale bawiliśmy 
się tam! Pamiętam trzy zjeżdżalnie, na któ-
re wchodziło się tymi samymi schodka-

mi; jedna była błyszcząca, wyślizgana, 
druga trochę mniej, a trzecia zardzewia-
ła, bo dzieci rzadko na niej jeździły. Była 
też karuzela, piaskownica i sześć huśta-
wek. Stał też domek, w którym pracowa-
ła pani wypożyczająca dzieciom obręcze 
do hula hop, hulajnogi, rowerki, piłki i in-
ne zabawki. Ten Ogródek był dla moje-
go pokolenia (i następnych pokoleń) miej-
scem spotkań i zabaw. W lecie, po rocz-
nej przerwie, witaliśmy z radością dzieci, 
które przyjeżdżały na wakacje do swoich 
dziadków z innych miast. Był to czas, kie-
dy każdą wolną chwilę spędzało się na po-
wietrzu, bo nie było wtedy nawyku prze-
siadywania przed telewizorem (nie wszy-
scy je wtedy mieli).

Mijał czas, my – dawniej dzieci – stali-
śmy się osobami dorosłymi. Ja również za-
łożyłam rodzinę i z moimi dziećmi zaczęłam 
przyjeżdżać do Leżajska. Ich wspomnie-
nia z moim rodzinnym miastem to Babcia 
i Ogródek Jordanowski (już zmieniony, za-
dbany), w którym spędzały dnie na zaba-
wie. Moje córki są już dorosłe, mają 28 
i 24 lata i z radością wspominają te lata. 
Co roku przyjeżdża ze mną do Leżajska 
mój obecnie 16-letni syn. Za każdym ra-
zem po przywitaniu się z Babcią, biegnie 

do Ogródka, żeby poszukać tam śladów 
swojego dzieciństwa.

Ja również odwiedzam to miejsce i cieszy 
mnie widok bawiących się w nim dzieci.

Absolutnie NIE ZGADZAM się na likwida-
cję Ogródka Jordanowskiego. Jest to miej-
sce związane z dzieciństwem kilku poko-
leń leżajskich dzieci. Uważam, że w na-
szym mieście jest miejsce i na Ogródek i na 
park miejski. Jeśli Ogródek zostanie zli-
kwidowany, to gdzie będą się bawiły dzie-
ci, mieszkające w tej części miasta? Mają 
chodzić daleko do bloków? Panu Bącalo-
wi przeszkadzają stare rachityczne drze-
wa. Przecież można na ich miejscu posa-
dzić nowe, takie same, jakie chce zasadzić 
w parku miejskim, czyli dostatecznie duże, 
żeby dawały cień.

A jeśli chodzi o parking na samochody, to 
na pewno znajdzie się inne, bardziej ade-
kwatne miejsce na jego budowę.

Pan Bącal na końcu swojego listu prosi 
o poparcie dla swojej propozycji, a ja pro-
szę, żeby inne osoby dołączyły do moje-
go protestu przeciwko likwidacji Ogród-
ka Jordanowskiego, na która nie zgadza-
ją się również moje dzieci: Ania, Géraldi-
ne i Aleksy.

Pozdrawiam całą Redakcję i mieszkań-
ców Leżajska.

Halina Granicka-Wójcik

Drodzy Mieszkańcy!
Co się dzieje z ruchową sprawnością na-

szego społeczeństwa? Przykro patrzeć, jak 
znakomity obiekt Krytej Pływalni „nie pęka 
w szwach”.

Jeszcze kilka lat temu mieszkańcy do-
magali się wybudowania pływalni, argu-
mentując, że młodzież szkolna, rodziny, 
chcąc popływać poza sezonem letnim, 
zmuszeni byli jeździć na tego typu obiek-
ty kilkadziesiąt kilometrów. Co się stało 
z osobami, które bardzo często organizo-
wały wyjazdy młodzieży na pływalnie w in-
nych miejscowościach, poświęcając swój 
czas, zaangażowanie, organizację trans-
portu i zapewnienie bezpieczeństwa?

W chwili otwarcia krytej pływalni, obiekt 
przeżywał „potop szwedzki” mieszkańców 
miasta, gminy, powiatu. W pierwszym 
roku funkcjonowania wprowadziliśmy 
do obiegu ponad 1000 karnetów wstępu. 
Dziennie przez obiekt przewijało się około 
600 osób. Pobudzeni tym faktem, urucho-
miliśmy siłownię „Atletik” z myślą o zwięk-
szeniu tężyzny fizycznej społeczeństwa.

Drodzy miłośnicy zdrowego trybu ży-
cia, zaangażujmy siebie jako rodziców, 
opiekunów, wychowawców w przekaza-
nie ludziom młodym wiedzy dotyczącej 
ruchu i aktywności fizycznej. Zaszczepmy 
w ludziach młodych, póki mamy na nich 
wpływ, modę na uprawianie sportu nieko-
niecznie wyczynowego. Ale aby to uczynić, 
sami dorośli muszą zrozumieć, że „w zdro-
wym ciele zdrowy duch”.

Aż żal patrzeć na zajęcia odbywające się 
na pływalni w ramach wychowania fizycz-
nego, pomimo zaangażowania nauczycieli, 
widząc garstkę młodzieży biorącej czynny 
udział w zajęciach, gdy reszta przesiadu-
je na ławkach, mając usprawiedliwienia. 
Ten przykład nie jest odosobniony. Dla-
czego nie dzieje się tak z młodzieżą przy-
jeżdżającą na pływalnię z miejscowości od-
ległych nawet o 50 km, gdzie czas, koszt 
dojazdu i wejścia na basen w przeliczeniu 

na jedną osobę wynosi ponad 10 zł?! Nato-
miast młodzież z leżajskich szkół uczęsz-
cza na basen nieodpłatnie, gdyż koszty po-
krywa w całości szkoła i miasto. Wstrzy-
mana edukacja na poziomie pierwszych 
klas szkoły podstawowej, gdzie dzieci bę-
dące w grupach przedszkolnych uczęsz-
czają na zajęcia, dzięki zaangażowaniu 
pań przedszkolanek, pana R. Kołodzie-
ja, który prowadzi zajęcia i rodziców, któ-
rzy płacą za zajęcia, powoduje, że dzieci 
w ten sposób tracą „bakcyla” na pływa-
nie. Ze wszystkich szkól z terenu miasta 
(trzy szkoły podstawowe, szkoła specjal-
na, gimnazjum) w ramach zajęć korzysta 
75 grup, z tego 54 grupy to gimnazjum. 
Szkoły średnie po piśmie dyrektora ZSL 
w Leżajsku, w którym informuje, że wśród 
młodzieży brak jest zainteresowania za-
jęciami na pływalni oraz, że brakuje mu 
kadry instruktorskiej, na szkołę, która li-
czy około 2 tysiące uczniów korzysta z za-
jęć na pływalni 10 grup, natomiast z ZST, 
gdzie jest jeszcze większa liczba uczniów, 
korzysta podobna liczba grup.

Nie obwiniam tu dyrekcji i kadry nauczy-
cielskiej, problem tkwi w mentalności mło-
dzieży, która wstydzi się swojego ciała i nie 
robi nic by to zmienić. Jestem przekonany, 
że większość czasu młodzież spędza przed 
telewizorem i komputerem, co nie jest ne-
gatywnym zjawiskiem pod warunkiem za-
chowania właściwych proporcji.

Pływalnia Miejska wychodząc naprzeciw 
organizuje zawody, zajęcia pływania ko-
rekcyjnego aby pokazać młodzieży i oso-
bom dorosłym, że współzawodnictwo, za-
angażowanie i praca nad sobą może przy-
nieść wymierne efekty w postaci nowych 
zainteresowań, lepszego samopoczucia 
i lepszej koncentracji w uczeniu się.

Sprawność fizyczna będzie potrzebna 
młodzieży w momencie wyboru studiów. 
Wówczas zacznie się problem z zalicze-
niami testów sprawnościowych i wytrzy-
małościowych i może być za późno, aby 
to zmienić.

Apel, jaki chcę skierować do rodziców, 
żeby zwrócili uwagę na swoje dzieci, zwią-
zany jest z wadliwą postawą, skrzywie-
niami kręgosłupa, małą wydolnością or-
ganizmu wśród młodzieży XXI wieku. Nie 
ma co się dziwić, że podczas olimpiad zi-
mowych i letnich oraz innych zawodów 
międzynarodowych Polska jest „Kopciusz-
kiem”. Porównując bazy sportowe z lat 
60. i obecne mamy, większe możliwości 
szkoleniowe, kadrowe, medyczne, zaple-
cza sportowego, lecz nie umiemy tego wy-
korzystać. Brakuje nam ludzi, prawdzi-
wych animatorów sportu, rodziców, któ-
rzy tak jak kiedyś zwracali większą uwagę 
na wychowanie i kulturę fizyczną. W na-
szym mieście jeszcze nie tak dawno mieli-
śmy świetną ligę siatkówki złożoną z mło-
dzieży z ZST i LO w Leżajsku, uczniowie 
szkół podstawowych uzyskiwali świetne 
wyniki w lekkoatletyce. Jest obecnie kil-
ka osób, które próbują dźwignąć leżaj-
ski sport, lecz bariera, jaką stawia nam 
rzeczywistość, jest bardzo trudna do po-
konania.

Nasza pływalnia jest wizytówką naszego 
miasta, o czym może świadczyć fakt, że ko-
rzystający z naszych usług klienci przyjeż-
dżają całymi rodzinami ze znacznie odda-
lonych miejscowości. Dzięki zgranej i za-
angażowanej załodze nasz obiekt cieszy 
się dużą popularnością, ale – co jest zasta-
nawiające – pochwały te płyną głównie od 
klientów przyjezdnych, którzy odwiedzili 
wiele innych podobnych obiektów.

Ceny, jakie kształtują się na naszej 
pływalni, nie są cenami zaporowymi, nie 
sądzę, by cena w przypadku młodzieży 
szkolnej miała wpływ na aktywny udział 
w zajęciach. Być może rozwój strefy eko-
nomicznej będzie miał pozytywny wpływ 
na rozwój sportu w naszym mieście dzię-
ki nowym sponsorom, nowym miejscom 
pracy.

Gorąco zapraszam uczniów i mieszkań-
ców Leżajska na nasz obiekt, na zajęcia 
aquaareobiku, saunę, masaże wodne, si-
łownię.

Wojciech Surma

W sprawie Ogródka Jordanowskiego

Apel Dyrekcji MOSiR do Leżajszczan
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Zawodnicy UKS „Trójka” ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Leżajsku, treno-
wani przez Jana Macha, zdobyli szó-
ste miejsce podczas odbywającego się 
w dniach 6–7 maja br. Ogólnopolskie-
go Turnieju Minisiatkówki chłopców 
w Chełmie.

Jedna z większych w Polsce imprez  mi-
nisiatkówki zgromadziła na starcie najlep-
sze zespoły chłopców, głównie ze wschod-
niej części Polski, które przez dwa dni ry-
walizowały ze sobą w grach czwórkami. 
Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” działa-

jący przy Szkole Podstawowej nr 3 w Leżaj-
sku, dzięki kontaktom siatkarskim z naj-
większymi ośrodkami w kraju otrzymał za-
proszenie wzięcia udziału w tym turnie-
ju. Dzięki pomocy Urzędu Miasta Leżaj-
ska, Szkoły Podstawowej nr 3, Elektro-
ciepłowni Nowa Sarzyna, Zakładów Piwo-
warskich w Leżajsku, Firmy „Orzech” oraz 
przy wsparciu  rodziców  wyjazd do Cheł-
ma naszych młodych siatkarzy był moż-
liwy.

Rywalizowano w dwóch grupach po 6 ze-
społów. W grupie pierwszej  UKS „Trójka” 
Leżajsk w składzie Maciek Sobejko, Ka-
rol Kozaczuk, Andrzej Trębacz oraz Ka-
mil Gogol po eliminacjach zajęli III miej-
sce i w półfinale pokonali drugi nasz ze-
spó , który grał w składzie: Patryk Sadlej, 
Damian Zygmunt, Mateusz Dąbek, Pa-
weł Szlajnda. Chłopcy ci są o rok młodsi 
od rywali, ale zaprezentowali się znakomi-
cie, co rokuje dobre nadzieje na przyszłość. 
Następnie w finałach pierwszy zespół UKS 
uległ 2:0 w setach MKS Stali Kraśnik i za-
jął 6 miejsce, natomiast młodsi chłopcy, 
grając o 7 miejsce z Białą Podlaską, prze-
grali i zajęli 8 lokatę. Trzeci nasz zespół 
UKS – Wiktor Kosior, Mateusz Masełek, 

Szóstka dla „trójki”

27 kwietnia br. na obiektach sporto-
wych MOSiR, w Pływalni Miejskiej Oce-
anik w Leżajsku odbyły się II Mistrzo-
stwa Policjantów garnizonu podkarpac-
kiego w pływaniu.

Rangę zawodów podniosła obecność 
władz samorządowych miasta i powiatu 
oraz I Zastępcy Podkarpackiego Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Do ośmiu konkurencji stanęło 40 za-
wodników. Najlepsi okazali się policjanci 
z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu 
– podobnie jak w zeszłym roku. Zdomino-
wali oni większość rozgrywanych konku-
rencji zdobywając również drużynowo Pu-
char Podkarpackiego Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji.

Policjanci w wodzie

Kamil Siedlecki i Mateusz Sierżęga, Ja-
kub Wójcik oraz Kamil Rajski po bardzo 
wyrównanej grze zajął X miejsce. Turniej 
zakończył się zwycięstwem zawodników 
gospodarzy, którzy w finale pokonali ze-
spół z Opola Lubelskiego, trzecie i czwarte 
miejsce zajął zespół AZS Olsztyn, na pią-
tym uplasowali się zawodnicy z Kraśni-
ka, którzy w Finale pokonali UKS „Trój-
kę” Leżajsk.

Wyjazd na turniej przyczynił się do pro-
mocji miasta Leżajska, naszych dzieci oraz 
pozwolił nawiązać kontakty z ośrodkami 
siatkarskimi. Nasi zawodnicy przeżyli na-
prawdę emocjonującą i niezapomnianą 
siatkarską przygodę.

(maj)

Nagrodę specjalną – Puchar Burmistrza 
Miasta Leżajska zdobyła drużyna ratow-
ników MOSiR. Oni też zostali uhonorowani 
Pucharem ufundowanym przez Dyrektora 
Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku.

Wspaniałą imprezę sportową zakończy-
ła sztafeta, w której oprócz policjantów po-
płynęły drużyny ratowników MOSiR oraz 
strażaków Państwowej Straży Pożarnej 
w Leżajsku.

Zawody stały na bardzo wysokim po-
ziomie. Wszystkim należą się gratulacje. 
A nagrodą pocieszenia nie tylko dla prze-
granych był specjalnie przygotowany po-
częstunek w Delfinku.

(wu)

Tak policjanci rwali się do wody.

Kurator Oświaty 
też gra w szachy

25 kwietnia 2006 roku w Górnie odbył 
się Wojewódzki Finał Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej w szachach indywidualnie. 
Udział w nim wzięło 160 szachistów z te-
renu województwa podkarpackiego. Roz-
grywki zostały przeprowadzone systemem 
szwajcarskim na dystansie 9 rund. Sędzią 
głównym turnieju był pan Zenon Chojnic-
ki. Szkołę Podstawową nr 1 w Leżajsku 
reprezentowało 14 zawodników w skła-
dzie: Amadeusz Paliwoda, Krzysztof Soko-
łowski, Małgorzata Giża, Wiktoria Grabarz, 
Natalia Ciszkowska, Dawid Górski, Jakub 
Grabarz, Hubert Lorfing, Michał Gwóźdź, 
Łukasz Urbański, Daniel Śliwa, Krzysz-
tof Pęcak, Bartosz Goździewski, Dominik 
Krawczyk. W atmosferze pełnej napięcia 
i sportowej rywalizacji można było zaobser-
wować u szachistów skupienie i zaangażo-
wanie w zdobywaniu kolejnych punktów 
na szachownicy. Nasi najlepsi uczniowie 
zajęli następujące miejsca: 7. Małgorzata 
Giża (na 60 uczestniczek); 11. Krzysztof 
Sokołowski (na 80 uczestników); 16. Hu-
bert Lorfing (78 uczestników).

Finał igrzysk zaszczycił swą obecno-
ścią Podkarpacki Kurator Oświaty Ma-
ciej Karasiński, który również gra w sza-
chy, szkoli młodzież i był częstym gościem 
turniejów szachowych w „jedynce”.

(an)

Podkarpacki Kurator Oświaty – Maciej 
Karasiński, nauczyciel SP nr 1 – An-
drzej Mazurkiewicz oraz uczniowie SP 
nr 1 reprezentujący nasze miasto w za-
wodach szachowych.
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Żeby było czysto
W sobotę, 29 kwietnia br. w czwórkę 

uzbieraliśmy wokół „Florydy” 16 wor-
ków śmieci, nawet specjalnie się nie 
wysilając. Wyobrażam sobie, co w wo-
dzie!... Może nie posprzątaliśmy ideal-
nie, ale według mnie jest znacznie le-
piej, ni ż było.

Śmieci zebrane w sobotę.
Z jednej strony cieszę się, gdy widzę, jak 

ludzie, przebywający nad „Florydą” wrzu-
cają śmieci do koszy lub je zabierają ze 
sobą. Cieszy widok, jak przejeżdżający wo-
kół „Florydy” policyjny patrol zwraca uwa-
gę młodym ludziom, by pozostawili po so-
bie porządek. I gdy MZK Leżajsk po wcze-
śniejszym uzgodnieniu i jednym telefonie 
zabiera w sobotę śmieci.

Z drugiej poraża ludzka głupota. 99 pro-
cent tych śmieci można posortować i wrzu-
cić do specjalnych pojemników ustawio-
nych na terenie miasta. Nie są ciężkie, nie 
zajęłyby za wiele miejsca w plecaku, samo-
chodzie, nawet kieszeni. Nie zwracamy na-
wzajem uwagi i stąd bezkarność i bezczel-
ność niektórych. Żaden wstyd, czy strach 
zwrócenia komuś uwagi nie powinien nas 
powstrzymywać od reagowania.

Zawody
Odbyły się kolejne zawody przewidziane 

kalendarzem kapitanatu sportowego. W ry-
walizacji drgającej szczytówki 23 kwietnia 
br. zwyciężył Maciej Kucharski. Co prawda 
w pierwszej turze zawodów Henryk Niem-
czyk złowił pięknego karpia o wadze po-
nad 3,6 kg, ale było to za mało.
Przygotowanie do zawodów.
Ten karp ważył 3,6 kg – po zawodach 

w naszej „Florydzie”.
Zwycięzcy: miejsce I Maciej Kucharski, 
miejsce II Wiesław Kozyra, miejsce III 

strzostwa Koła, a kolejne zawody towa-
rzyskie z naszego kalendarza związane są 
z obchodami Dni Leżajska. W tym nume-
rze Biuletynu Miejskiego w szczegółowym 
programie są o nich informacje. Przypomi-
nam, że w zawodach dla dzieci obowiązu-
je górna granica wieku 14 lat. Zachęcam 
do licznego udziału w obu rywalizacjach – 
dzieci i dorosłych – wiem, że w tym czasie 
jest wiele atrakcji – ale prawdziwy wędkarz 
wybierze zawsze ryby...

Sezon
Z utęsknieniem czekałem na rozpoczę-

cie sezonu „szczupakowego” – i stało się, 
wyjątkowo 30 kwietnia br. ruszyliśmy na 
szczupaka! Nie mogę pochwalić się sukce-
sem, złowiłem dwa krótkie szczupaki, któ-
re wróciły oczywiście do wody. Widocznie 
słabo pilnowałem wcześniej kłusowników. 
Z informacji, jakie do mnie dotarły, w tym 
roku wyjątkowo łatwo można było namie-
rzyć okres, gdy szczupak wędrował na tar-
ło. Nawet wyjazdy z patrolami policyjnymi 
i liczne kontrole PSR nie powstrzymywały 
kłusowników. Jeszcze zrozumiałbym oso-
by, które robiłyby to z głodu. Ale nie rozu-
miem kogoś, kto popełnia przestępstwo, po 
to, by złowione ryby sprzedać, a za pienią-
dze kupić alkohol! Przestępstwo przeciw 
ustawie o Rybactwie śródlądowym zagro-
żone jest wieloma sankcjami, grzywną do 5 
tys. zł, ograniczenia wolności do lat dwóch, 
obowiązku zapłaty nawiązki dla pokrzyw-
dzonego. Wykroczenia przeciw tej Ustawie 
z kolei są ujęte w taryfikatorze mandatów 
karnych, np. za brak zezwolenia do węd-
kowania mandat wynosi 200 zł.

wrócił do wody i pewnie nadal pływa 

Obwody Rybackie Okręgu Rzeszów
Oto mapa obwodów rybackich rzeki San nr 10 i rzeki Łęg nr 1, użytkowane-

go przez ZO PZW w Rzeszowie. mapka powinna pomóc w rejestracji połowów ryb 
– obowiązującej w naszym Okręgu. Kolejne mapki w następnych wydaniach BM.

Wodom Cześć!
Stanisław Esox Mączka

Henryk Niemczyk.
21 maja br. odbędą się Spławikowe Mi-
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Ciekawostki kolekcjonerskie 

Polskie ordery odznaczenia
Order VIRTUTI MILITARI

(ciąg dalszy)

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej uchwałą z dnia 1 sierpnia 1919 r. wskrzesił 
order ustanowiony w 1792 r. przez Stanisława Augusta, nada-
jąc mu nazwę ORDERU WOJSKOWEGO VIRTUTI MILITARI.

Zgodnie z ustawą przywrócone zostało dawne znaczenie orderu 
jako nagrody „... czynów wybitnego męstwa i odwagi, dokonanych 
w boju i połączonych z poświęceniem się dla dobra Ojczyzny...”. 
Restytuowany order zachował dawny – wprowadzony w okresie 
Księstwa Warszawskiego – podział na pięć klas oraz ich nazwy. 
Określono także kwalifikacje czynów, za które żołnierze mogli 
otrzymać poszczególne klasy orderu: ● Krzyż Wielki (z gwiazdą) 
– I klasa – wódz, za zwycięstwo w walnej bitwie, zakończonej zu-
pełną porażką nieprzyjaciela lub za bohaterską obronę, która roz-
strzygnęła o losach operacji strategicznej; ● Krzyż Komandorski 
– II klasa – dowódca, za zwycięstwo taktyczne lub mężną i sku-
teczną obronę trudnej pozycji; ● Krzyż Kawalerski – III klasa – 
oficer, podoficer lub szeregowiec, posiadający już Krzyż Złoty (IV 
klasa) za umiejętne kierowanie oddziałem, połączone z osobistym 
czynem wybitnego męstwa z narażeniem życia; ● Krzyż Złoty – 
IV klasa – oficer, za umiejętne dowodzenie oddziałem, połączone 
z czynem wybitnego męstwa i z narażeniem życia lub podoficer 
względnie szeregowy, posiadający już Krzyż Srebrny (V klasa) za 
czyn wybitnego męstwa, połączony z narażeniem życia; ● Krzyż 
Srebrny – V klasa – oficer, podoficer lub szeregowy, za czyn wy-
bitnego męstwa, połączony z narażeniem życia.

W ustawie z 1 sierpnia 1919 r. określone zostały prawa i przy-
wileje odznaczonych. Postanowiono m.in., że każdy kawaler orde-
ru będzie otrzymywał dożywotnio roczną pensję orderową w sumie 
300 zł. Przyznano im także prawo do honorów ze strony wojsko-
wych równych stopniem, a nie posiadających orderu oraz przy-
wileje pierwszeństwa przy przydziale ziemi, przy obejmowaniu 
posad rządowych, przy przyjmowaniu do zakładów dla inwali-
dów oraz uzyskaniu dla dzieci miejsc stypendialnych w rządo-
wych zakładach wychowawczych. Podoficerowie i szeregowi od-
znaczeni Krzyżem Złotym mogli awansować do stopnia oficerskie-
go, o ile posiadali odpowiednie kwalifikacje. Jako święto orderu 
przyjęto dzień 3 maja.

Wszyscy odznaczeni tworzyli „Zgromadzenie Kawalerów Orde-
ru Virtuti Militari” z Kanclerzem orderu i Kapitułą na czele, którą 
miało tworzyć dwunastu najstarszych kolejnością kawalerów czte-
rech klas starszych, po trzech z każdej klasy. Przewodniczącym 
Kapituły z tytułem Kanclerza, mógł być najstarszy klasą i kolej-
nością kawaler orderu. Decyzja o nadaniu orderu od 1920 r. na-
leżała do Naczelnika Państwa, przy czym I, II i III klasę nadawał 
on na wniosek Kapituły, a klasę IV i V na wniosek dowództwa dy-
wizji (samodzielnej jednostki taktycznej). Kapituła rozpatrywała, 
opiniowała i przygotowywała wnioski w sprawie nadań klasy I, II 
i III oraz opracowywała zarządzenia i ustawy orderowe.

Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny Józef Piłsudski powołał 
w dniu 1 stycznia 1920 r. pierwszą Tymczasową Kapitułę Or-
deru. Jednocześnie objął funkcję jej przewodniczącego. W skład 
Kapituły, poza przewodniczącym, wchodziło jedenastu członków. 
Tymczasowa kapituła Orderu funkcjonowała przez blisko trzy lata 
tj. do dnia 24 listopada 1922 r., kiedy to odbyło się pierwsze po-
siedzenie nowej Kapituły. W dniu 22 stycznia 1920 r., w rocznicę 
wybuchu powstania styczniowego, odbyła się pierwsza dekora-
cja Krzyżami Srebrnymi. Otrzymali je wszyscy członkowie Kapi-
tuły. Następne nadania przypadły w drugiej połowie 1920 r. i w 
latach następnych. W 1923 r. przyznawanie orderów w zasadzie 
zakończono. Późniejsze sporadyczne nadania były przyznawane 
pośmiertnie lub na zasadzie dodatkowych weryfikacji. Ogółem 
w okresie II Rzeczypospolitej przyznano 8389 orderów.

Krzyżem Wielkim (I klasa) zostało odznaczonych 6 osób: Jó-
zef Piłsudski – marszałek Polski, Ferdynand Foch – marszałek 
Polski, Francji i W. Brytanii, Ferdynand I – król Rumunii, Al-
bert I – król Belgii. Aleksander I – król Serbów, Chorwatów i Sło-
weńców, Wiktor Emanuel III – król Włoch. Krzyżem Komandor-
skim (II klasa) zostało odznaczonych 19 osób, m.in.: gen. dyw. 
Edward Rydz-Śmigły, gen. dyw. Stanisław Haller, gen. broni Ta-
deusz Jordan-Rozwadowski, marszałek Polski – Józef Piłsudski, 
gen. dyw. Władysław Sikorski. Krzyżem Kawalerskim (III klasa) 
zostały odznaczone 3 osoby. Krzyżem Złotym (IV klasa) zostało 
odznaczonych 7 Polaków oraz 43 cudzoziemców. Krzyży Srebr-
nych (V klasa) nadano 8300. W tej liczbie odznaczono dwa mia-
sta: Lwów i Verdun.

W 1933 r. na mocy ustawy z dnia 25 marca, ogłoszonej w Dzien-
niku Ustaw Nr 33 z dniem 8 maja tegoż roku, zostały wprowadzo-
ne istotne zmiany w odniesieniu do ustawy obowiązującej dotych-
czas, tj. z dnia 1 sierpnia 1919 roku. Zmieniona została nazwa 
orderu, który począwszy od 1933 r. nosił nazwę ORDERU WO-
JENNEGO (a nie jak dotychczas Wojskowego) VIRTUTI MILITARI. 
Zmieniono także dzień święta orderu z dnia 3 maja na dzień 11 
listopada. Wprowadzone zostały zmiany w wyglądzie odznak or-
derowych, a mianowicie krzyże I, II i III klasy miały być od 1933 r. 
czarno emaliowane nie tylko na awersie, lecz i na rewersie. W kla-
sie V wprowadzono dwudzielny wieniec na otoku tarczy, bowiem 
takie wieńce miały krzyże klasy I-IV we wzorze z 1919 r.

W nowej ustawie sprecyzowano warunki przyznawania poszcze-
gólnych klas orderu, uzależnione od funkcji odznaczonego i kwa-
lifikacji czynu. Krzyż Wielki mógł otrzymać jedynie naczelny wódz 
za zwycięską wojnę, a wyjątkowo po jej zwycięskim zakończeniu 
– dowódca armii lub wyższy dowódca za całokształt pracy wo-
jennej, przy wykazaniu się wybitnymi wynikami poszczególnych 
kampanii. Prawo nadawania orderu w czasie wojny przysługiwa-
ło Wodzowi Naczelnemu, a po zawarciu pokoju byłemu Naczelne-
mu Wodzowi, przy czym I, II i III klasa miała być przyznana na 
wniosek Kapituły orderu, a klasa IV i V na wniosek dowódców od-
działów. Kapitułę, pod przewodnictwem Kanclerza, mieli tworzyć 
kawalerowie II, III, IV i V klasy w liczbie dwunastu, powoływani 
w czasie pokoju przez generalnego inspektora sił zbrojnych, a w 
czasie wojny przez naczelnego wodza. Do składu Kapituły wcho-
dzili także wszyscy kawalerowie orderu I klasy. Kapituła orderu 
miała być częściowo odnawiana co dwa lata. Funkcję Kanclerza 
orderu miał pełnić kawaler I lub II klasy orderu, a w razie jego 
braku, kawaler orderu klasy bezpośrednio niższej, mianowany 
w czasie wojny przez wodza naczelnego, a w czasie pokoju przez 
generalnego inspektora sił zbrojnych. Kawalerowie orderu – oby-
watele polscy – tworzyli, jak dawniej, braterski zespół pod na-
zwą „Zgromadzenie Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Milita-
ri” z Kanclerzem i Kapitułą na czele. Przysługiwały im, bez wzglę-
du na klasę, te same prawa, jakie ustalono w 1919 r. z tym, że 
sprecyzowano, iż podoficer odznaczony Krzyżem Złotym mógł być 
mianowany podporucznikiem, a szeregowiec sierżantem.

(cdn.)
Wojciech Wirski

Poniżej prezentuję projekt banknotu kolekcjonerskiego z wi-
zerunkiem papieża Jana Pawła II. Będzie to pierwszy banknot 
kolekcjonerski w historii Polski. Banknot wyemitowany zostanie 
przez Narodowy Bank Polski 16 października 2006 r., w rocz-
nicę wyboru Karola Wojtyły na papieża.
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Sztuka pierwszych wieków chrześcijaństwa ukazywała Zmar-
twychwstanie w sposób symboliczny za pomocą motywu krzyża 
i monogramu Chrystusa. Na sarkofagu „pasyjnym” z około 350 r., 
odnalezionym w rzymskich Katakumbach Domitylli, temat ten 
ilustruje krzyż zwieńczony wieńcem laurowym, na ramionach 
którego siedzą dwa orły, jako ptaki królewskie. Na dole sceny 
widoczni są dwaj żołnierze: jeden czuwa, drugi śpi. Identyczną 
niemal koncepcję odnajdujemy na watykańskim sarkofagu z lat 
330–360. Od IX w. pojawiać się zaczął motyw słońca, następnie 
przedstawienia z Trzema Mariami u grobu. Bardziej rozbudowane 
sceny prezentowano w sztuce X w., zwłaszcza w ottońskim malar-
stwie miniaturowym. Ukazują one Jezusa z nimbem krzyżowym, 
stojącego w otwartym sarkofagu z chorągwią krzyżową w ręku. 
Od XII w. do końca Średniowiecza koncepcje tego typu uboga-
cano postaciami strażników i dodatkowymi rekwizytami. Zgod-
nie z XIII-wieczną wykładnią biblijną sen symbolizował grzech, 
śmierć i niewiedzę, dlatego na niektórych ówczesnych przedsta-
wieniach motyw Jezusa wychodzącego z sarkofagu i depcące-
go zajętego drzemką strażnika stanowił ilustrację skutków zwy-
cięstwa odniesionego przez zbawczą Mękę i Zmartwychwstanie. 
Znamienna w tych obrazach wydaje się charakterystyka posta-

ci Zbawiciela z obnażonymi i pora-
nionymi piersiami, stojącego w sar-
kofagu lub przed nim, ukazanego 
frontalnie względnie z profilu, który 
jedną ręką błogosławi, w drugiej zaś 
trzyma krzyż z chorągwią. W XV w. 
szczególnie popularne były przedsta-
wienia z Chrystusem wznoszącym 
się nad płytą zamkniętego sarkofa-
gu. Nierzadko w scenie Zmartwych-
wstania grób miał także kształt groty 
skalnej względnie mensy ołtarzowej, 
podkreślającej liturgiczny charak-
ter ilustrowanego cudu. Powiększa-
no również grono świadków cudu, 
wprowadzając oprócz żołnierzy po-
stacie Apostołów, Trzech Marii, anio-
łów i świętych. Tłem dla sceny bywał 
pejzaż z widokiem Jerozolimy, słu-
żący prezentacji kontekstu miejsca 
wydarzenia.

Jednym z najbardziej typowych 
ujęć interesującego nas tematu, do-
stępnym w środowisku polskim, jest 
obraz „Mistrza z Trzebonia” powstały 
ok. 1380 r. Twórca ukazał Chrystusa 
frontalnie, z obnażoną górną częścią 
ciała i widocznymi ranami, schodzą-
cego z płyty zamkniętego sarkofagu. 
Zbawiciel jedną rękę unosi w geście 
błogosławieństwa, w drugiej trzyma 
krzyż z chorągwią zwany labarum. 
Wariant ten, najbardziej popularny 
w okresie dojrzałego średniowiecza, 

powstał w niemieckiej sztuce XI w. Podobne ujęcie ma w swym 
dorobku koloński malarz znany jako „Mistrz Księgi Domowej” 
– Roger van der Weyden (zm. 1464), Dirk Bouts (zm. 1475), Hans 
Memling (zm. 1494), Albrecht Altdorfer (zm. 1538), Hans Holbe-
in (zm. 1543), a także Piero Della Francesca (zm. 1492), Andrea 
Mantegna (zm. 1506), Tycjan (zm. 1576), Michał Anioł (zm. 1564), 
El Greco (zm. 1614) i inni artyści.

Interesująca nas figura, powstała prawdopodobnie w połowie 
XVII w. jako rzeźba przenośna, od początku pozbawiona była 
elementów charakteryzujących rozbudowane o biblijną fabułę 
koncepcje malarskie. Treści rezurekcyjne uzmysławia za pomo-
cą atrybutów najistotniejszych, kultywowanych w wielowiekowej 
tradycji ikonograficznej. Z pewnością, podobnie jak liczne, prze-
nośne figury Chrystusa Zmartwychwstałego powstające masowo 
w XVII i XVIII wieku, stanowiła część rozbudowanego programu 
ideowego aranżowanego przez grób Boży, wznoszony dla uboga-
cenia obchodów Triduum Paschalnego. Podczas dorocznej pro-
cesji rezurekcyjnej pełniła funkcję pierwszoplanowego feretronu, 
a przez cały okres Wielkanocny stała na ołtarzu głównym. Figu-
ra powstała w pracowni nieznanego rzeźbiarza bernardyńskiego 
współpracującego z grupą snycerzy zakonnych, wykonujących 
wyposażenie wnętrza bazyliki. W przypuszczeniu tym utwierdza-
ją cechy stylistyczne rzeźby, przypominające elementy wystroju 
figuralnego prospektów organowych i ambony.
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Jednym z eksponatów wystawy pamiątek kultury 
staropolskiej, zlokalizowanej na drugim piętrze Mu-
zeum Prowincji Ojców Bernardynów, jest drewniana 
figura ukazująca Chrystusa Zmartwychwstałego, uję-
ta całopostaciowo. Zbawiciel stojący na postumencie 
w lewej dłoni trzyma drzewce krzyża z chorągiewką 
wielkanocną.

Prawą ręką, uniesioną w górę 
i odsuniętą od tułowia, błogosławi. 
Jego obnażone Ciało spowija złoco-
ny płaszcz ze srebrną podszewką 
spięty pod brodą, sięgający do po-
łowy podudzi, zróżnicowany duk-
tem ukośnych i pionowych pro-
stych fałd opadających wzdłuż ple-
ców. Biodra okrywa niewielkie zło-
cone perisonium, związane prostym, 
pojedynczym pasem. Istotnymi atry-
butami są rany Męki widoczne na 
powierzchni dłoni, stóp i w obrębie 
prawego boku.

Głowę Chrystusa okrywają buj-
ne ciemne włosy, obficie pofałdowa-
ne, symetryczne rozczesane, opa-
dające na ramiona, z przedziałkiem 
odsłaniającym wysokie gładkie czo-
ło. Twarz pełna ekspresji przema-
wia wyrazistymi, szeroko otwarty-
mi oczami, dużymi źrenicami, line-
arnie oddanymi rzęsami, kształtem 
nieporadnie rzeźbionego nosa, wy-
datnymi szerokimi policzkami oraz 
grubymi czerwonymi wargami lek-
ko otwartych ust. Z powierzchnią 
gładkiego oblicza kontrastują, tre-
fione identycznie jak włosy, ciem-
ne wąsy i krótka broda tego same-
go koloru. Głowę Chrystusa wień-
czy nimb w formie gładkiego złote-
go koła, z którego wystaje dwanaście 
pojedynczych promieni.

Postać pełna jest swoistej dynamiki, dającej się odczytać z ukła-
du szeroko rozpiętych i niesymetrycznie uniesionych ramion oraz 
z układu nóg, z których prawa, zgięta w kolanie, wysuwa się do 
przodu, lewa, wyprostowana, pozostaje nieco w tyle. Wizualne 
centrum ruchu stanowią biodra subtelnie skręcone i przechy-
lone w prawą stronę, podkreślające stan podparcia odchylone-
go do tyłu tułowia.

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ilustrowane przez figu-
rę, stanowi jeden z głównych dogmatów wiary chrześcijańskiej. 
Do wydarzenie tego nawiązują teksty Ewangelistów (Mt 28, 1–10; 
Mk 16, 1–14; Łk 24, 1–12; J 19, 38 – 20, 1–23), mówiące o oko-
licznościach związanych z pogrzebem Jezusa, a także o faryze-
uszach i kapłanach, którzy – wiedząc o przepowiedniach, dotyczą-
cych Zmartwychwstania – pełni obaw, że uczniowie zechcą zabrać 
Ciało Mistrza i tym sposobem upozorować cud, poprosili Piłata 
o opieczętowanie i pilnowanie miejsca pochówku. W dalszej ko-
lejności czytamy o trzęsieniu ziemi i aniele odsuwającym kamień 
grobowy, a także o doświadczeniach wielu świadków, w tym za-
lęknionych strażników, którzy o Poranku „owego pierwszego dnia 
tygodnia” znaleźli się przy pustym grobie. W tekście Janowym 
(J 20, 1–23), uważanym za najpiękniejszy, urzeka opis doświad-
czeń Marii Magdaleny, Piotra i Jana, a także uczniów przeżywa-
jących radość ze spotkania Chrystusa w Wieczerniku. Na pod-
stawie tych relacji łatwo przekonać się, że Ewangelie nie opisują 
samego Zmartwychwstania. Zawarta w nich fabuła, a zwłaszcza 
takie atrybuty jak: noc, grota wykuta w skale, żołnierze znalazły 
odzwierciedlenie w ikonografii.


