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  dzień za dniem

Lekcja patriotyzmu
Sejm RP w 2004 roku ustanowił dzień 2 maja Świętem 

Flagi Państwowej. W tym dniu obchodzone są uroczysto-
ści w całym kraju.

Starszaki z przed-
szkoli miejskich w Le-
żajsku uprzedziły nie-
co ten dzień i święto 
flagi obchodziły ostat-
niego dnia kwietnia. 
Z biało-czerwonymi 
chorągiewkami w rę-
kach (po uroczysto-
ści rozdawali je prze-
chodniom) przema-
szerowały przed kto 
wie, czy nie najważ-

niejszy w mieście pomnik króla Władysława Jagiełły, który w 1397 
roku nadał Leżajskowi prawa miejskie. 

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządo-
wych Leżajska – burmistrz Tadeusz Trębacz, zastępca burmistrza 
Piotr Urban oraz dyrektor ZEASiP Janusz Orłowski. Uroczystość roz-
poczęło odegranie Hymnu państwowego. Następnie burmistrz opo-
wiedział o idei święta flagi i roli patriotyzmu. Z kolei przedszkolaki – 
tym razem z Przedszkola Miejskiego nr 3 zaprezentowały swój pro-
gram artystyczny – do melodii „Sześciolatek kraj swój zna” przeszły 

Święto flagi
Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” Koło w Leżajsku oraz Mu-

zeum Ziemi Leżajskiej wspólnie zorganizowali święto flagi. Z tej 
właśnie okazji na placu przed Muzeum oraz na ulicach leżajska roz-
dawano mieszkańcom flagi. – Udało się nam rozdać prawie 500 flag 
w ciągu niecałej godziny. Jak na pierwszą tego typu akcję to chyba bar-
dzo dobry wynik. – powiedział Michał Solarz, przewodniczący SMD. 
– 2 maja to świetna okazja do manifestowania naszego patriotyzmu. 
Miło jest popatrzeć jak na ulicach robi się biało-czerwono. Nie miałem 
flagi, więc jak dowiedziałem się o akcji, postanowiłem przyjść – mówił 
Łukasz, mieszkaniec Leżajska.

(kol)

„Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!”

I. Krasicki

Słowa najwybitniejszego poety epoki, której owocem była pierwsza polska Konsty-
tucja uchwalona w 1791 r., stały się mottem uroczystości, jaka odbyła się 3 maja br. 
w kościele farnym w Leżajsku.

Święto Matki Bożej Królowej Polski oraz 219. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja zgro-
madziły mieszkańców Leżajska, przedstawicieli władz miasta, poczty sztandarowe organi-
zacji i instytucji miejskich, harcerzy, kombatantów. 

Zebranych powitał proboszcz parafii far-
nej pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świę-
tych, ks. dziekan Ryszard Królicki. Nawiązu-
jąc do niedawnych tragicznych wydarzeń 
pod Smoleńskiem, wezwał do modlitwy za 
Polskę oraz zachowanie ideałów zawartych 
w Konstytucji 3 Maja. Mszy św. w intencji Oj-
czyzny przewodniczył ks. kanonik Szymon 
Nosal, emerytowany proboszcz z Gwizdowa, 
który wygłosił również homilię. We wspólnej 
modlitwie uczestniczył także kustosz Sank-
tuarium Matki Bożej Pocieszenia o. Jarosław 
Kania. 

Eucharystię uświetniła Orkiestra Miejska 
pod dyrekcją Edwarda Sarzyńskiego, a po-
sługę liturgiczną pełnili nauczyciele, rodzi-
ce i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Leżajsku. Dzieci przygotowały również pod 
kierunkiem nauczycieli – Jolanty Saneckiej 
i Pawła Palucha okolicznościowy program 
poetycko-muzyczny, który został zapre-
zentowany mieszkańcom Leżajska po Mszy 
św. Najmłodsi leżajszczanie z prawdziwym 
wzruszeniem i zaangażowaniem wypowia-
dali słowa oddające bliskie także ich sercom 
treści – szacunek dla narodowej historii oraz 
miłość do Boga i Ojczyzny.

(js)
Fot. Ewa Rejman

Witaj Maj, Trzeci Maj

marszowym korowodem, recytowały wiersze wybrane na tę szcze-
gólną okazję, zatańczyły wiązankę tańców ludowych.

W ten program włączył się również zastępca burmistrza Piotr 
Urban. Zadawał przedszkolakom pytania, a one odpowiadały chó-
rem: – Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały... 

Cała ta uroczystość nie trwała długo, może pół godziny, ale z pew-
nością głęboko zapadła w świadomość tych, którzy jej towarzyszyli. 
Nagłośnienie użyczyło Miejskie Centrum Kultury, a o wystrój wokół 
pomnika zadbał Urząd Miejski. 

Obchodzenie święta flagi zainicjowane zostało w Leżajsku trzy 
lata temu przez Mariolę Kiełboń, starszego wizytatora Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie. I... stało się już tradycją.

(bwl)
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Ratusz otwarty dla młodzieży
Kwiecień i maj to tradycyjne miesiące, w których młodzież leżajskich szkół odwiedza Ra-

tusz w ramach swoich zajęć uzupełniających.
W tym roku na przełomie kwietnia i maja przez 3 dni uczniowie klas drugich Gimnazjum 

Miejskiego w Leżajsku (6 klas – około 130 osób) zapoznawali się z zadaniami Rady, Burmi-
strza, jednostek miejskich oraz pracą urzędników zatrudnionych w Ratuszu.

(em)

Fot. bwl

22 marca br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszo-
wie odbył się XXX Wojewódzki Konkurs Chórów a’Cappella 
Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie. W tym roku swoich sił spró-
bował chór „Belcanto” z Zespołu Szkół Lice-
alnych im. Bolesława Chrobrego w Leżaj-
sku pod batutą Barbary Kuczek.

Dziewczęta należące do tego chóru w większości wy-
wodzą się z gimnazjalnego chóru „Cantiamo”. Szkoda tyl-
ko, że nie wszystkie kontynuują technikę śpiewu stylu bel-
canto w liceum.

„Cantiamo” z przyczyn regulaminowych musiał w tym 
roku pauzować konkursie. Natomiast skrzydła rozwinął „Bel-
canto” i otrzymał I miejsce w województwie oraz nomina-
cję do finału ogólnopolskiego w Bydgoszczy. Drugi etap był 
też pomyślny, ponieważ po nagraniu płyty i przesłaniu jej 
do Bydgoszczy Ogólnopolska Rada Artystyczna zakwali-
fikowała chór do XXX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów 
a’Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy, który odbę-
dzie się jesienią.

Chór z Leżajska jako jedyny będzie reprezentował woje-
wództwo podkarpackie.

Szczególne podziękowania należą się panu dyrektorowi 
ZSL im. Bolesława Chrobrego Stanisławowi Bartnikowi za 
pomoc w organizowaniu prób i ogólnie za wsparcie. Dzię-
kuję również mojemu byłemu uczniowi, a obecnie koledze 
z pracy panu Rafałowi Tuleji, za pomoc w pełnieniu opieki 
nad młodzieżą podczas wyjazdu.

Barbara Kuczek

Od lewej – III rząd: Katarzyna Sroga, Malwina Rogala, Renata Rydzak, Anna Chlastawa, Marcelina 
Martula, Klaudia Kusy, Karolina Rymarz, Katarzyna Świątoniowska, Monika Majewicz, Emilia Po-
krywka, Natalia Krasowska; II rząd: Anna Czarnejko, Dominika Garbacka, Katarzyna Dec, Ewa Maj-
kut, Aleksandra Wojtyna, Paulina Feter, Urszula Wróbel, Agnieszka Więcław; I rząd: Joanna Zie-
lony, Magdalena Szmuc, Anita Lewandowska, Aleksandra Olszowy, Aneta Woźnica, Aleksandra 
Baj, Natalia Paszek, Paula Czaja, Karolina Kuczek, Klaudia Andres. 

Glob-rowerzysta
W czwartek, 6 maja br. w przedsionku wieży farnej, w której mieści się Centrum Infor-

macji Turystycznej w Leżajsku zaparkował niezwykły wehikuł – rower „opancerzony” w rozmaite 
akcesoria potrzebne w podróży dalekiej albo i jeszcze dłuższej. Jego właściciel 
poszukiwał wskazówek – co powinno się zobaczyć w Leżajsku i dokąd warto się 
udać, by poznać najładniejsze i najciekawsze zakątki Podkarpacia.

Był nim 26-letni Ronny Fleischer z Drezna, pracownik jednej z fabryk, któ-
ry postanowił wziąć roczny urlop i rowerem pojeździć po Europie. W siedem-
nastym dniu swej podróży, pokonawszy 1350 kilometrów, znalazł się w Le-
żajsku. Z Drezna wyjechał 20 kwietnia, odwiedził Pragę, Kraków, przez nasze 
miasto zmierzał w Bieszczady, potem na Ukrainę. Potem znów zamierza wró-
cić do Polski, zwiedzić Gdańsk, a stamtąd przez Danię wrócić do Niemiec.

Przyglądając się jego ubraniu (na butach nieprzemakalne osłony do kolan) 
i ochronie roweru przed nieprzyjemnymi skutkami zawirowań pogodowych 
(na kierownicy mapa szczelnie owinięta przezroczystą folią) od razu widać 
było, że jest świetnie przygotowany do tej wyprawy. Dlaczego się jej podjął? 
To proste – bo lubi jazdę na rowerze, a jeśli jeszcze przy okazji można zwie-
dzać świat, to dlaczego nie?! Każdy człowiek ma jakiś apetyt na życie.

(bwl)

„Belcanto” najlepszy

Obwodnica Leżajska 
i dworzec PKP mają 
skorzystać z dotacji 
unijnych

W czwartek, 13 maja br. w Muzeum Zie-
mi Leżajskiej z reprezentantami samorządu 
leżajskiego miasta i powiatu oraz zakładów 
przemysłowych, a także dziennikarzami spo-
tkali się przedstawiciele Ministerstwa Roz-
woju Regionalnego – minister Elżbie-
ta Bieńkowska i sekretarz stanu Adam 
Zdziebło. Przybyli oni na zaproszenie po-
sła na Sejm PR i jednocześnie przewod-
niczącego Komisji Infrastruktury Zbignie-
wa Rynasiewicza.

Tematem była aktualna sytuacja finansowa 
kasy państwowej w zestawieniu z przyzna-
nymi Polsce przez Unię Europejską środka-
mi oraz przygotowane sposoby ich rozdyspo-
nowania. Minister Bieńkowska powiedziała, 
że do dyspozycji jest 640 mln euro, z których 
będą realizowane konkretne programy w róż-
nych dziedzinach, zarówno w sferze inwesty-
cyjnej, gospodarczej, społecznej. Wojewódz-
two Podkarpackie może wiele zyskać. 

Jednym z poruszonych tematów była 
kwestia sfinansowania budowy obwodni-
cy miasta Leżajska oraz remontu zabytko-
wego dworca PKP. Obie te inwestycje mają 
otrzymać dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej.

(bwl)

Od lewej: Adam Zdziebło, Elżbieta Bieńkowska, 
Zbigniew Rynasiewicz.
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  ogłoszenia

OGŁASZA NABÓR
na rok szkolny

2010/2011
Specjalność: język angielski – sys-

tem dzienny (bezpłatny)
Kolegium jest szkołą publiczną o 3-

letnim cyklu kształcenia przygotowu-
jącą do zawodu nauczyciela języka an-
gielskiego. Absolwenci NKJO mają pra-
wo do nauczania w szkołach podstawo-
wych, gimnazjach i szkołach ponadgim-
nazjalnych. Po ukończeniu NKJO absol-
went otrzymuje Dyplom ukończenia 
Nauczycielskiego Kolegium Języków 
Obcych w Leżajsku.

Opiekę 
naukowo-dydaktyczną sprawuje:

Uniwersytet Rzeszowski 
– Instytut Filologii Angielskiej

Termin składania dokumentów 
– 6 sierpnia 2010 r.

Rozmowa kwalifikacyjna dla osób 
ze „starą maturą” odbędzie się dnia 

9 sierpnia 2010 r.

Ogłoszenie wyników 
– 10 sierpnia 2010 r.

Szczegółowe informacje
– sekretariat Kolegium:

Leżajsk, ul. M. Curie-Skłodowskiej 6
tel./fax 17 242 03 89
www.nkjo.lezajsk.pl

Najładniejsze posesje

Konkurs
Burmistrz Leżajska ogłasza „Konkurs 

na najładniejszą posesję w 2010 roku”.
Konkurs dotyczy posesji mieszkal-

nych indywidualnych, zlokalizowanych 
na terenie miasta Leżajska.

Przy ocenie nieruchomości brane 
będzie pod uwagę zagospodarowanie 
działki, w szczególności:
–  stan techniczny i wygląd budynków, 

w tym elewacji frontowych,
–  wygląd i stan ogrodzeń,
–  stan zieleni wokół budynków: traw-

niki, rabaty, ogródki,
–  ogólny widok posesji z ulicy.

Oceny nieruchomości dokona w okre-
sie czerwiec–sierpień specjalna komisja 
powołana przez Burmistrza, zaś na po-
czątku września nastąpi ogłoszenie wy-
ników konkursu.

Skład komisji konkursowej:
1. Ewa Jagusiak (architekt miejski) – 

przewodnicząca komisji
2. Jan Dec (radny) – członek komisji
3. Stanisław Brzuzan (właściciel Firmy 

„KAROL” zajmującej się utrzymaniem 
zieleni miejskiej) – członek komisji

4. Beata Jodkowska (inspektor ds. ochro-
ny środowiska) – członek komisji

K O M U N I K A T
W związku z licznymi wnioskami, dotyczącymi

zwiększenia dni handlowych na terenie Leżajska,
Urząd Miejski w Leżajsku informuje,

iż od dnia 17 kwietnia 2010 roku

TARGOWISKO
przy ulicy Sikorskiego

będzie czynne dodatkowo we wszystkie soboty
w godzinach od 6.00 do 14.00

Ogłoszenie

FHU „I G L A K”
nowo otwarta

SZKÓŁKA KRZEWÓW I DRZEW OZDOBNYCH
oferuje

szeroki asortyment drzew i krzewów
iglastych i liściastych

oraz

bylin, pnączy i roślin wrzosowatych

U W A G A   N O W O Ś Ć!!!
Z R Ę B K I  B A R W I O N E

Fachowe doradztwo, atrakcyjne ceny

Zapraszamy!
Od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00–20.00

w soboty w godzinach: 10.00–16.00

Nasz adres:
Leżajsk, ul. Łąkowa 6

tel. 601 520 150 oraz 791 135 718
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  rocznica

Uroczystości patriotyczno-żałobne 
w Leżajsku – 15 kwietnia 2010

Grupa Wokalna Meritum z piosenką „Oj-
czyzno ma” rozpoczęła uroczystości patrio-
tyczne w Miejskim Centrum Kultury w Le-
żajsku.

Płk Zdzisław Sawicki – pierwszy kustosz 
Muzeum Katyńskiego w Warszawie wygłosił 
porywające, wzruszające przemówienie do-
tyczące zbrodni katyńskiej w 1940 roku.

Na uroczystościach w Leżajsku obecny był 
pan Dariusz Tracz – sekretarz Wojewódzkie-
go Komitetu Ochrony Pamięci walk i Mę-
czeństwa w Rzeszowie, który przeczytał list 
od Wojewody – głównego organizatora uro-
czystości upamiętniających 70. rocznicę Ka-
tynia.

Wzruszający program słowno-muzyczny 
przygotowali członkowie Grupy Teatralnej 
Baratario, a także Harcerskiego Zespołu Ar-
tystycznego Zamszowa Pufa.

Na koniec montażu, aby uczcić pamięć 
o tych, którzy zginęli w katastrofie samolo-
tu prezydenckiego, odczytana została lista 
ofiar, a na scenę wnoszono kolejno płonące 
znicze. Harcerze, strzelcy, artyści ustawili 96 
zapalonych zniczy w kształt polskiej flagi. Na 
koniec wszyscy stanęli na scenie śpiewając 
Hymn Narodowy.

W sali kameralnej otwarta została wysta-
wa fotograficzna Jerzego Wygody „Zatrzy-
majcie się tu na chwilę…” – cmentarze wo-
jenne 1914–1918 w Galicji.

Wystawa przyciągnęła rzesze zaintereso-
wanych.

Wieczorem  w  Bazylice  oo.  Bernardy-
nów w Leżajsku odbyła się bardzo uroczy-
sta Msza Św., w której uczestniczyły poczty 
sztandarowe organizacji i instytucji z terenu 
powiatu leżajskiego. Mszę sprawował ksiądz 
Marian Rojek biskup pomocniczy Archidie-
cezji Przemyskiej.

Na koniec Mszy Św. Harcerze Hufca ZHP 
Leżajsk poprowadzili Apel Poległych.

Przepiękną oprawę Mszy Św. zapewnił 
Chór Emaus i Orkiestra Camerata pod dyry-
genturą Roberta Kochana.

Ludzie modlili się za tych, którzy zostali 
pomordowani w 1940, a także za tych, któ-
rzy w tragiczny sposób zginęli w 2010 na 
ziemi katyńskiej. 

Po Mszy św. delegacje składały kwiaty 
i znicze pod pomnikiem Jana Pawła II. War-
tę przy pomniku pełniła Jednostka Strzelec-
ka 2035 z ZSL w Leżajsku. 

Przez cały okres trwania żałoby narodo-
wej społeczność Leżajska mogła wyrażać 
swoje myśli i uczucia w księgach kondolen-
cyjnych, które wystawione były w Miejskim 
Centrum Kultury, Bazylice oo. Bernardynów 
oraz w Kościele Farnym w Leżajsku. 

Agnieszka Margas
Zdjęcia: Piotr Drążek, Wacław Padowski

W hołdzie ofiarom katastrofy 
lotniczej pod Smoleńskiem

W czwartek, 15 kwietnia br. późnym 
wieczorem wyjechały z Leżajska do War-
szawy dwa autokary. 

W jednym – uczniowie, przedstawicie-
le szkolnej społeczności, przedstawiciele 
dyrekcji, rady pedagogicznej i pracowni-
ków obsługi Zespołu Szkół Licealnych im. B. 
Chrobrego w Leżajsku. W drugim – Jednost-
ka Strzelecka 2035 wraz z dowódcą Walde-
marem Tłuczkiem. 

Niemalże nad ranem autokary dotarły 
przed Pałac Prezydencki. Ich pasażerowie 
pochylili się nad trumnami Lecha i Marii Ka-
czyńskich. Przed bramą Pałacu zapalili zni-
cze i złożyli kwiaty, złożyli też wpisy w księ-
gach kondolencyjnych. Członkowie Jednost-
ki Strzeleckiej 2035 włączyli się w pełnienie 
funkcji harcerzy znajdujących się przed Pa-
łacem Prezydenckim.

(at)
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  gospodarka
Inwestycje w mieście

Piotr Urban, zastępca burmistrza Leżajska, który nadzoruje realizację 
zadań związanych z rozwojem infrastruktury w mieście, mówi o aktualnym 
postępie prac.

Ulica Zmuliska
Zakończyliśmy prace przy budowie kanaliza-

cji deszczowej, odprowadzającej wodę z jezdni, 
i chodnika ulicy Zmuliska. Chodnik jest jedno-
stronny na całej długości ulicy.

Ostatnio ogłosiliśmy przetarg na wyłonie-
nie wykonawcy, który ułoży nawierzchnię as-
faltową na całej długości ulicy Zmuliska od uli-
cy Burmistrzów Zawilskich do ulicy kpt. Kucz-
ka. Tą nawierzchnią zakończymy modernizację 
ulicy Zmuliska.

Boczna Podzwierzyniec
Następnym ważnym zadaniem jest utwar-

dzenie drogi Boczna Podzwierzyniec. Tu muszę 
i chcę podkreślić bardzo duże zaangażowanie 
mieszkańców tego rejonu – kilku domów. Otóż 
za przysłowiową złotówkę przekazali oni miastu 
grunt pod budowę tej drogi. W zamian obieca-
liśmy, że wykonamy utwardzoną nawierzchnię  
drogi. Czyli inaczej – pieniądze które musieliby-
śmy wydać na wykup ziemi, przeznaczyliśmy na 
budowę drogi, która w przyszłości będzie służyć 
wszystkim mieszkańcom, mającym wzdłuż niej 
posadowione posesje.

Nawiązała się wzajemna życzliwość i współ-
praca. Myślę, że gdyby takie podejście miesz-
kańców dominowało, moglibyśmy w naszym 
mieście znacznie więcej dokonać.

Łącznik między ulicą Podolszyny 
a Siedlanką

Ta inwestycja wkracza już w fazę finałową. 
Terminem zakończenia prac  jest 18 czerwca, 
kiedy to ma nastąpić odbiór techniczny. Obec-
nie jest już prawie na ukończeniu jednostron-
ny chodnik z kostki bezfazowej, będący ścież-
ką rowerową. Po drugiej stronie ulicy wykony-
wany jest ciąg pieszy czyli chodnik z takiej sa-
mej w kształcie i kolorystyce kostki brukowej, 
ale fazowanej. Montowane są już podstawy pod 
słupy oświetlenia ulicznego. Roboty związane 
z budową kanalizacji i przepustami na potoku 
Jagoda są zakończone. Na całej długości ułożo-
ne są krawężniki i trwa formowanie podbudo-
wy z kamienia pod przyszłą nawierzchnię z kliń-
ca i nawierzchnię asfaltową. Zagrożenia co do 
terminu nie ma. Wykonawcą jest Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku. Jeste-
śmy z tą firmą w kontakcie na bieżąco.

W skład tego zadania wchodzi jeszcze przebu-
dowa ulicy Borki i Polnej, co prawie w całości 
zostało wykonane w ubiegłym roku. Ulica Polna 
w ubiegłym roku przeszła kapitalny remont, te-
raz w grę wchodzi położenie ostatniej warstwy 
asfaltu tzw. warstwy ścieralnej i dopiero wtedy 
będziemy mogli mówić o kompleksowym zakoń-
czeniu tego zadania inwestycyjnego.

„Schetynówka” czyli remont ulic: 
Boronia, Hutniczej i Fabrycznej

Te trzy ulice, które łączą się drogę krajową 77 
z drogą wojewódzką Naklik – Leżajsk – Szkla-
ry, w przyszłości dochodzić będą do obwodni-
cy miasta Leżajska w rejonie Lasu Klasztorne-
go. Aktualnie jesteśmy po przetargu, plac bu-
dowy został już przekazany leżajskiemu Przed-
siębiorstwu Budowy Dróg i Mostów i oni przy-
gotowują się  do rozpoczęcia prac. Zakres robót 
to chodniki, krawężniki, nawierzchnia asfaltowa. 
Zostanie wprowadzona zmiana geometrii jezd-
ni poprzez wygodniejsze dla kierowców wypro-
filowanie łuków. Chodnik będzie jednostronny 
z kostki brukowej, dzięki któremu ruch pieszy 
będzie się mógł odbywać bezpieczniej niż do-
tychczas.

Zakończenie prac przewidziane jest na koniec 
listopada. Tę inwestycję musimy rozliczyć w tym 
roku kalendarzowym, bo taki jest wymóg, po-
nieważ jest ona dofinansowana z Krajowego 
Funduszu Drogowego, a tego typu inwestycje 
muszą się „zmieścić” w cyklu jednorocznym. 
Wartość remontu i modernizacji tych dróg wy-
ceniona została na około 750 tys. złotych. Dota-
cja ze Skarbu Państwa wynosi 50 procent kosz-
tów, pozostała połowa zostanie pokryta z bu-
dżetu miasta.

Budowa hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 2

Roboty idą pełną parą. Skończyła się zima, 
nastały warunki, w których proces budowlany 
może przebiegać bez zakłóceń. Niedawno wizy-
towaliśmy tę budowę z panem Witoldem Wań-
czykiem, prezesem firmy „Integral”, która jest 
wykonawcą. Stwierdziliśmy, że terminy wyko-
nania poszczególnych etapów przebiegają we 
właściwym tempie. Ja na tej budowie bywam 
często, przynajmniej raz na tydzień. Proces in-
westycyjny przebiega zgodnie z harmonogra-

mem, zarówno pod względem wykonania prac 
jak i płatności, nie ma żadnych zacięć. Mury ro-
sną w szybkim tempie i, jak zapewnia wyko-
nawca, na przełomie czerwca i lipca powstanie 
na części dydaktycznej dach. Jesienią zostanie 
położony dach tworzonej obecnie konstrukcji 
hali sportowej. Cała kubaturowa robota zosta-
nie zakończona przed zimą.

W zimie będą wykonywane wszystkie robo-
ty wewnętrzne: instalacje, wyposażenie, cała 
tak zwana wykończeniówka. Zgodnie z planem 
w maju przyszłego roku obiekt ma być gotowy 
do oddania.

Dodam, jako ciekawostkę, którą mi zasygnali-
zował dyrektor szkoły, że ma ostatnio zwiększo-
ny nabór dzieci do szkoły. I nie wynika to z krzy-
wej demograficznej, ale z faktu powstającego 
zaplecza sportowego.

Ulica Franciszkańska
Kolejną sprawą bardzo ważną na ten rok jest 

przebudowa kanalizacji w ulicy Franciszkańskiej. 
Pieniądze na ten cel są. Jesteśmy na końcowym 
etapie opracowania dokumentacji na remont 
tej ulicy. Po wykonaniu odwodnienia docelowo 
przewidziana jest nawierzchnia asfaltowa.

Chodniki w mieście
Zakończyliśmy budowę jednostronnego 

chodnika przy ulicy Studziennej, mamy w pla-
nie budowę chodnika przy ulicy Klasztornej, bu-
dujemy chodnik przy ulicy Matejki, tam bardzo 
dobrze z nami współpracują mieszkańcy, prace 
trwają bez problemów. Będziemy też wykony-
wać odcinek chodnika przy ulicy Reymonta.

Budowa chodników 
wzdłuż ulicy Tomasza Michałka

Budowa trwała do mniej więcej połowy grud-
nia ubiegłego roku, czyli do pierwszych dużych 
śniegów, które uniemożliwiły jej kontynuowa-
nie. Teraz trwają prace kosmetyczne. Posiana 
trawa w chodnikowych wysepkach przeznaczo-
nych na zieleń, już rośnie. Powstał tu bardzo ład-
ny odcinek arterii wjazdowej do miasta Leżajska 
od strony Sokołowa Małopolskiego.

Ulice po zimie
Tegoroczna zima wyrządziła wiele dotkli-

wych szkód naszym drogom. Najruchliwszą ar-
terią miasta czyli ulicą Mickiewicza trudno było 
przejechać. Właściciel drogi – Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad w marcu br. sfre-
zowała nawierzchnię w najbardziej uszkodzo-
nych fragmentach ulicy. Pod koniec kwietnia, 
gdy tylko po zimowej przerwie wytwórnie mas 
bitumicznych uruchomiły produkcję, wzdłuż uli-
cy Mickiewicza został położony dywanik asfalto-
wy  tzw. warstwa ścieralna. Pozostały prace wią-
żące się z wymalowaniem linii środkowej jezdni 
i pasów na przejściach dla pieszych. Ale tu w grę 
wchodzą sprawy technologiczne – musi minąć 
około miesiąca od chwili położenia świeżego as-
faltu, by zdołał on odparować i by pomalowane 
pasy nie zżółkły.

Scalenia i podziały terenów
Bardzo pozytywny efekt przyniosły działania 

zmierzające do utworzenia terenów pod osiedla 
domków jednorodzinnych.

Widać, że doprowadzenie do końca scalenia 
i podziały gruntów przy ulicy Kochanowskiego 
jak również przy ulicy Ogrodowej i Sandomier-

Na placu budowy hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku. Od lewej: Piotr Urban – zastęp-
ca burmistrza Leżajska i Waldemar Śmiałek – kierownik budowy „Integral-Rzeszów”.

Budowa hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 
w Leżajsku.
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skiej, wyzwoliły bardzo dużą inicjatywę właści-
cieli działek w zakresie budownictwa jednoro-
dzinnego. I na przykład w przypadku ulicy Ko-
chanowskiego jesteśmy świadkami, że w bar-
dzo szybkim tempie powstają kolejne domy, co 
świadczy o zaradności społeczeństwa.

Oczywiście jest to też dla nas wyzwanie, bo, 
jeśli powstaną tam domy, będziemy musieli za-
dbać o to, żeby w miarę równolegle powstawa-
ła tam infrastruktura w postaci wodociągów, ka-
nalizacji, zasilania energetycznego i gazowego, 
a docelowo budowy dróg i oświetlenia.

Ale to cenne, jeśli wyzwala się w społeczeń-
stwie taka pozytywna energia. To, co dotychczas 
nie było możliwe, okazało się jednak możliwe 
i chwała tym mieszkańcom za to, że potrafili się 
porozumieć. Dobrze, że przeprowadziliśmy te 
scalenia i podziały, i że teraz mieszkańcy rozpo-
czynają budowy, stwarzając sobie lepsze warun-
ki mieszkaniowe. Patrzę na te inicjatywy z du-
żym zadowoleniem i entuzjazmem.

Również na ostatniej sesji została podjęta 
uchwała o scaleniu i podziale gruntów za cmen-
tarzem żydowskim. Jeżeli nie pojawią się jakieś 
niespodziewane protesty, to po uprawomocnie-
niu się tej uchwały rozpocznie się dalsza proce-
dura. Powstaną tam wspaniałe, duże działki pod 
budownictwo jednorodzinne.

Toczy się również postępowanie w sprawie 
scalenia i podziału dla przyszłego osiedla Pod-
zwierzyniec oraz Studzienna i Moniuszki Bocz-
na. I myślę, że uruchomienie kolejnych enklaw 
działek wyzwoli znów energię i działania miesz-
kańców, bo zapotrzebowanie na nowe tereny 
pod budownictwo jednorodzinne w Leżajsku 
jest spore.

Mielibyśmy wtedy 5 dużych osiedli domków 
jednorodzinnych: przy Kochanowskiego, San-
domierskiej i Ogrodowej, za cmentarzem ży-
dowskim, przy ulicach Podzwierzyniec, Mo-
niuszki.

Są jeszcze też tak zwane samoistne podzia-
ły i scalenia. Na przedłużeniu ulicy Kochanow-
skiego, jak również przy ulicy Bocznej Podolszy-
ny, gdzie ludzie własnym trybem przy wzajem-
nym porozumieniu dochodzą do wniosku, że 
należy scalić grunty i podzielić je, żeby uzyskać 
działki budowlane. Są to inicjatywy małych spo-
łeczności, właścicieli poszczególnych terenów, 
dobrze, że dogadują się, zawierają kompromi-
sy. Jest to cenna sprawa, bo efektem tych kom-
promisów są nowe perspektywy dla mieszkań-
ców Leżajska.

Boisko wielofunkcyjne 
przy Szkole Podstawowej nr 1

Jedna z najważniejszych spraw – kontynu-
owane są prace przy boisku wielofunkcyjnym 
budowanym przez firmę „Łącz-Bud” przy Szkole 
Podstawowej nr 1. Są tam pewne problemy, bo 
wykonana przez tę firmę nawierzchnia nie speł-
niała parametrów. W konsekwencji część tej na-
wierzchni została przez tę firmę zdemontowana 
i teraz trwają ustalenia, w jakim trybie mają być 
prowadzone dalsze działania. Termin zakończe-
nia prac upływa 31 maja, a my do końca czerw-
ca br. mamy to zadanie inwestycyjne rozliczyć. 
Bo przypomnę, że jest ono dotowane przez Mi-
nisterstwo Sportu. Mam nadzieję, że to boisko 

przez lato będzie wykorzystywane podobnie jak 
boisko przy gimnazjum, które jest mocno eks-
ploatowane.

Przyznam, że jestem zdegustowany postawą 
firmy, która nie stanęła na wysokości zadania, 
ubolewam nad tym, nie spodziewałem się takie-
go obrotu sprawy. Potwierdza to znaną prawdę, 
że najtańszy wcale nie znaczy dobry.

Jeśli mówimy o boiskach, to powiem o ma-
rzeniach raczej niż planach stworzenia jeszcze 
jednego takiego boiska w Leżajsku. Z dyrekto-
rem ZESiP Januszem Orłowskim zaplanowali-
śmy, żeby zaprojektować boisko wielofunkcyj-
ne przy Szkole Podstawowej nr 3. Nie ukrywam, 
że taki projekt jest gotowy, ale nie mówię o re-
alizacji tego zadania dziś, bo będzie nam bardzo 
trudno zdobyć dotacje z funduszów Minister-
stwa Sportu na trzecie boisko w mieście. Chyba 
będziemy musieli trochę odczekać. Jest bowiem 
taka zasada przyjęta, że każda gmina, czy mia-
sto może otrzymać dotacje na jedno takie bo-
isko. A my już mamy dwa.

Dokumentacje
Finiszujemy z dokumentacją na budowę par-

kingu przy ulicy Warszawskiej, bo ten, który jest, 
trzeba rozbudować; takie są oczekiwania.

Przygotowujemy dokumenty pod budowę 
sieci kanalizacyjnej i sanitarnej na osiedlu przy 
ulicy Konopnickiej. Na ukończeniu jest doku-
mentacja budowy sieci kanalizacyjnej przy uli-
cy Kąty, przygotowujemy dokumentację na mo-
dernizację Biblioteki Publicznej w Leżajsku.

W dwóch sprawach czekamy w dalszym cią-
gu na rozstrzygnięcie. W sprawie środków unij-
nych na rozbudowę MCK, jak również na budo-
wę łącznika – przedłużenie ulicy Jagiełły w kie-
runku obwodnicy I etapu miasta Leżajska. Pla-
nujemy zacząć budowę tego łącznika we wrze-
śniu tego roku. Mamy na ten cel na koncie 
600 tys. złotych. To zadanie nie jest dla nas do 
udźwignięcia w ciągu jednego roku, ale będzie 
prowadzone równolegle z budową I etapu ob-
wodnicy.

Czekamy na decyzje w sprawie finansowa-
nia I etapu, które mają zapaść na przełomie 
maja i czerwca tego roku, czyli już wkrótce. Ta-
kie mamy zapewnienia ze strony przedstawicieli 
rządu i parlamentu.

II etap obwodnicy
Prace projektowe trwają. Odbyło się kolejne 

ZOPI w GDDKiA w Rzeszowie, gdzie zaakcepto-
wano pewne rozwiązania. Teraz czekamy na to, 
że KOPI w Warszawie zaakceptuje zapropono-
wane rozwiązania. Kompletna dokumentacja 
ma być zrobiona na koniec sierpnia i na razie 
nic mi nie wskazuje na to, by ten termin miał 
ulec zmianie.

Informacja z ostatniej chwili!
Pozytywnie zakończyły się nasze rozmowy 

z PKP SA Kraków w sprawie remontu budynku 
dworca PKP i najbliższego otoczenia. Budynek 
dworca został zakwalifikowany do kapitalne-
go remontu w systemie „zaprojektuj i wybu-
duj”. Jako miasto poddaliśmy parę pomysłów 
w sprawie zagospodarowania budynku i oto-
czenia na cele komunikacyjne. O szczegółach 
poinformujemy wkrótce.

Budowa drogi łączącej Podolszyny z Siedlanką. Budowa drogi łączącej Podolszyny z Siedlanką.

Budowa drogi łączącej Podolszyny z Siedlanką.

Dworzec kolejowy w Leżajsku.

Ulica Mickiewicza.

Ulica Franciszkańska.
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  kącik rzecznika ZUS

Co z tą hipotetyczną emeryturą?
potocznie też drugim filarem. Wykaz zawie-
ra także składki należne, wyliczone z doku-
mentów rozliczeniowych. Dla wielu osób 
jest to informacja o tym czy pracodawca zło-
żył za nich dokumenty rozliczeniowe.

Emerytury
Nowością w informacji jest wyliczenie hi-

potetycznej emerytury, jaką ubezpieczony 
otrzymałby 31 grudnia 2008 r. Dla większo-
ści osób są to niskie kwoty, które pokazują 
ile wyniosłaby emerytura, gdyby pracująca 
osoba, mająca ukończony wiek emerytalny 
– 60 lat kobiety i 65 mężczyźni – 31 grudnia 
2008 r. odchodziła na emeryturę.

Drugie wyliczenie to emerytura, której 
możemy się spodziewać już po osiągnięciu 
wieku emerytalnego, jeśli składki będą zapi-
sane na koncie w ZUS w podobnych wyso-
kościach jak do tej pory.

Po co to wszystko?
Głównie po to, aby uzmysłowić nam, jakie 

będą świadczenia emerytalne, które dosta-
niemy z ZUS. Biorąc pod uwagę te kwoty bę-
dziemy dokładniej sprawdzać, jakie składki 
mamy odprowadzone do funduszu ubezpie-
czeń społecznych przez pracodawcę i jakie 
trafiają na drugi filar oraz czy powinniśmy 
myśleć o dodatkowym zabezpieczeniu fi-
nansowym na starość. Hipotetyczna emery-
tura obrazuje wyłącznie szacunkową wyso-
kość emerytury, dlatego podane w informa-
cji kwoty hipotetycznej emerytury nie mogą 
być podstawą jakichkolwiek roszczeń.

Dlaczego kapitał początkowy 
trzeba obliczyć przed emeryturą?

Kapitał początkowy obliczany jest oso-
bom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., któ-
re na 31 grudnia 1999 r. były ubezpieczone 
co najmniej pół roku i jeden dzień, a więc 
tym osobom, którym wysokość emerytury 

będzie obliczana według nowych zasad.
Do wyliczenia emerytury według nowych 

zasad bierze się już nie długość okresów pra-
cy i ubezpieczenia, tylko właśnie kapitał po-
czątkowy i wartość składek, gromadzonych 
od 1999 r. na indywidualnych kontach. Kry-
terium wiekowe się nie zmieni i aby przejść 
na emeryturę, kobiety muszą ukończyć 60 
lat, a mężczyźni – 65 lat.

Kapitał początkowy to hipotetyczne od-
tworzenie składek na ubezpieczenie społecz-
ne płaconych przed 1999 r., czyli przed wpro-
wadzeniem reformy. Jeśli ZUS nie obliczy go 
nam na podstawie dokumentów, które do-
starczymy wraz z wnioskiem, nasza emery-
tura będzie niższa niż ta, która nam przysłu-
guje. Dlatego warto zadbać o naliczenie ka-
pitału początkowego przed spełnieniem wa-
runków do przejścia na emeryturę.

ZUS przy każdej okazji przypomina o tym, 
że im wcześniej zostanie złożony wniosek 
o ustalenie kapitału – tym lepiej. Przede 
wszystkim może się zdarzyć, że zakład, w któ-
rym zatrudniona była dana osoba, przesta-
nie istnieć i wówczas będą problemy z uzy-
skaniem dokumentów potwierdzających lata 
pracy.

Osoby, które z różnych powodów jeszcze 
nie wystąpiły o naliczenie kapitału począt-
kowego nie powinny zwlekać. Powinny zło-
żyć nawet niepełny komplet dokumentów. 
Jeśli później odnajdą jakieś brakujące doku-
menty, zawsze można poprosić ZUS o prze-
liczenie kapitału na nowo. Nawet jeśli już 
ZUS wyliczy kapitał początkowy, w każdej 
chwili możemy donieść odnalezione doku-
menty i domagać się ponownego jego prze-
liczenia.

Małgorzata Bukała
Rzecznik prasowy

Oddziału ZUS w Rzeszowie

Do 31 maja 2010 r. Funda-
cja Fundusz Lokalny w Leżaj-
sku przyjmuje wnioski o do-
tacje w ramach VII edycji pro-
gramu „Działaj Lokalnie” Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, prowadzonego we 
współpracy z Akademią Roz-

woju Filantropii w Polsce.
W tegorocznej edycji programu wspiera-

ne będą projekty, które inicjują współpra-
cę mieszkańców na rzecz dobra wspól-
nego.

W ramach konkursu przewidywane jest 
przyznanie dotacji na projekty, które:
• zakładają współdziałanie mieszkańców, 

dzięki któremu możliwe jest osiąganie 
celów o charakterze dobra wspólnego,

• wynikają z konkretnych potrzeb danej 
społeczności,

• mają jasno określony cel, dobrze zaplano-
wane działania, mierzalne rezultaty i roz-
sądne koszty realizacji,

• przewidują takie działania, które będą kiero-
wane do określonej grupy odbiorców, a jed-
nocześnie będą służyć całej społeczności,

• będą  realizowane  wspólnymi  siłami 
mieszkańców i instytucji życia lokalnego 
– samorządów, przedsiębiorców i organi-
zacji społecznych,

• będą umiejętnie i w sposób przemyślany 
angażowały zasoby lokalne – naturalne, 
społeczne, ludzkie i finansowe.
Maksymalna kwota dotacji – 6 tysięcy zło-

tych.
Program adresowany jest do:

• organizacji pozarządowych posiadają-
cych osobowość prawną (fundacji lub 
stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS 
lub uczniowskich klubów sportowych 
czy ludowych klubów sportowych zare-
jestrowanych w ewidencji Starosty Powia-
towego),

• grup nieformalnych, w których imieniu 
wniosek złoży organizacja pozarządowa 
(jak wyżej) lub jedna z następujących in-
stytucji publicznych: przedszkole publicz-
ne, szkoła publiczna, dom kultury, biblio-
teka publiczna, ośrodek pomocy społecz-
nej, urząd gminy. Instytucje te muszą po-
siadać osobowość prawną lub dyspono-
wać stosownym pełnomocnictwem od 

organu, któremu podlegają, do reprezen-
towania go w zakresie umożliwiającym 
przeprowadzenie planowanych działań.
Ponadto siedziba tych organizacji znaj-

duje się w powiatach leżajskim, łańcuckim, 
przeworskim lub niżańskim, a działania za-
planowane w projekcie zostaną zrealizowa-
ne na terenie gminy znajdującej się na tere-
nie ww. powiatów.

Wnioski o dotacje należy złożyć osobiście 
w siedzibie Funduszu Lokalnego Powiatu 
Leżajskiego lub przesłać pocztą na adres:

Fundacja
Fundusz Lokalny

w Leżajsku
ul. Targowa 9

37–300 Leżajsk

Informacje na temat programu otrzymać 
można w siedzibie Fundacji Fundusz Lokal-
ny w Leżajsku, a także pod numerem tele-
fonu 17 242 79 08.

Zainteresowanych zapraszamy do udziału 
w spotkaniach informacyjnych. Terminy oraz 
miejsca tych spotkań, a także dokumentacja 
konkursowa do pobrania na stronie www.
lsr.pl/dl.

W tym roku rozsyłane przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych informacje 
na temat odprowadzonych od naszych 
zarobków składek budzą wiele pytań 
i emocji. Umieszczona na nich informacja 
o przyszłych przypuszczalnych emerytu-
rach nie dla każdego jest jasna.

Od kilku lat ZUS rozsyła do wszystkich 
pracujących informacje o stanie konta ubez-
pieczonego, czyli o tym, ile pieniędzy zosta-
ło odprowadzonych od naszych zarobków 
na poczet przyszłych emerytur. Obecnie są 
one wyliczane dla każdego indywidualnie, 
między innymi w oparciu o wypracowane 
składki.

Obowiązek wysyłania informacji nakłada 
na ZUS ustawa i dlatego otrzymują ją ubez-
pieczeni (powyżej 35 roku życia) w całym 
kraju. Informacja ma służyć do weryfika-
cji i kontroli, czy na nasze konto regularnie 
wpływają składki.

Tegoroczne informacje budzą jednak spo-
ro pytań, bowiem zostały rozszerzone także 
o wyliczenie hipotetycznych – czyli zakłada-
nych – emerytur. Należy podkreślić, że są to 
tylko szacunkowe wyliczenia na podstawie 
dotychczas płaconych składek. Każda ko-
lejna wpłata składki, jej waloryzacja i upływ 
czasu spowodują zwiększenie świadczenia 
emerytalnego.

Składki
Część zusowskiej  informacji  jest taka 

sama, do jakiej przyzwyczailiśmy się przez 
ostatnie kilkanaście lat. Podane są w niej 
kwoty zgromadzonego i zwaloryzowanego 
kapitału początkowego każdego z nas, zwa-
loryzowane składki, które na poczet emery-
tury zgromadziliśmy w ZUS i te części skła-
dek, które zostały przekazane do Otwarte-
go Funduszu Emerytalnego, nazywanego 
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  krok do przodu

MZK Leżajsk 
– Lider Sortowni

24 listopada ubiegłego roku w Pozna-
niu, na Targach POLEKO zakończona zo-
stała 10. edycja konkursu o Puchar Re-
cyklingu. „Mimo problemów w branży komu-
nalnej konkurs cieszył się dużym zainteresowa-
niem. Uczestnicy konkursu udowodnili, że na-
wet w trudnym okresie warto kontynuować roz-
poczęte działania w zakresie sortowania odpa-
dów i edukacji ekologicznej” – napisano w ogól-
nopolskim kwartalniku recyklingowym „W tro-
sce o Naturę”. Na okładce tego pisma pojawiła 
się postać Stanisława Żołyniaka prezesa MZK 
w Leżajsku, ponieważ ta firma po raz kolej-
ny była najlepsza w Polsce. Tym razem Miej-
ski Zakład Komunalny w Leżajsku zdobył I miej-
sce i otrzymał statuetkę „Lidera Sortow-
ni 2009” kategorii powyżej 100 tys. mieszkań-
ców.

– Rok wcześniej również w skali kraju – mówi 
Stanisław Żołyniak, prezes Miejskiego Zakła-
du Komunalnego w Leżajsku – w konkurencji 
dla ponad 400 firm komunalnych i gmin samo-
rządowych zdobyliśmy taką statuetkę w gronie 
sortowni do 30 tysięcy mieszkańców. Surowce 
wtórne pozyskujemy z terenie zamieszkanego 
przez około 480 tys. osób. W ciągu roku prze-
rabiamy 6500 tys. ton odpadów. Współpracuje-
my z 41 gminami województwa podkarpackie-
go i lubelskiego.

Dodatkowo leżajski MZK zdobył na Tar-
gach w Poznaniu wyróżnienie w zbiórce 
szkła oraz kolejną nominację do tytułu 
„Tygrysa recyklingu” (pierwszą otrzymał 
w roku 2008). Jeśli zdobędzie ją także i w tym 
roku, otrzyma prestiżowy tytuł „Tygrysa Re- 
cyklingu”. Dla firm zbierających odpady, segre-
gujących czy sortujących śmieci, jest to najwyż-
sze wyróżnienie. Żaden puchar recyklingu nie 
jest wyżej honorowany.

W Poznaniu okazało się też, że MZK w Leżaj-
sku jest wśród 10 kontrahentów firmy Reko-
pol najlepszy w Polsce i zajmuje I miej-
sce w zbiórce szkła. – Zawalczyliśmy – mówi 
S. Żołyniak – ale przyznaję, że kierowały nami 
przesłanki ekonomiczne, wynikające z tego, że 
po załamaniu się rynku odpadów w roku 2008, 
w selektywnej zbiórce jedynym surowcem, któ-
ry jeszcze się w miarę kalkuluje, jest szkło. I na 
nim skupiliśmy uwagę.

Po załamaniu się rynku odpadów w 2008 roku 
Miejski Zakład Komunalny mając na względzie 
efekt ekonomiczny, poważnie obawiał się roku 
2009. Podejmował decyzje, które miały prowa-
dzić do znaczącego obniżenia kosztów. – Ob-
niżyliśmy je w zakresie robocizny – mówi pre-
zes Żołyniak – posiłkując się ludźmi, którzy byli 
częściowo refundowani przez Biuro Pracy oraz 
skazanymi na odrobienie winy poprzez pracę na 
rzecz użyteczności publicznej.

Trudna sytuacja na rynku gospodarki surow-
cami wtórnymi zdopingowała MZK do zainsta-
lowania nowej linii do makulatury i tworzyw 
sztucznych, która jest wyposażona w prasę au-
tomatyczną. 

– Wcześniej przy liniach ręcznego pakowania 
zatrudnionych było kilka osób, a dzisiaj w skraj-
nych przypadkach nawet jedna osoba jest w sta-
nie obsługiwać tę linię – ustawić program, pod-
jechać wózkiem z danym surowcem nawet wy-
brać pojedyncze elementy, które nie powinny 
się tam znaleźć – mówi S. Żołyniak. – Tym spo-
sobem zmniejszyliśmy koszty robocizny, a tak-
że zwiększyliśmy przepustowość. Szacujemy, 
że w przypadku makulatury co najmniej czte-
rokrotnie. A jak się okazuje, makulatury przyby-
wa. Opakowań jest coraz więcej i jest to rzecz 
sprawdzona w skali świata, nie tylko Europy! 

Z rankingów wynika, że im społeczeństwo bo-
gatsze, tym więcej jest odpadów opakowanio-
wych. Bo sprzedający robią wszystko, żeby to-
war był pięknie opakowany, żebyśmy kupowali 
oczami. Drobiazg (prym wiodą pod tym wzglę-
dem kosmetyki) owinięty jest w kolorowe kar-
toniki, gufrowane tekturki, pudełka, pudełecz-
ka... Flakonik perfum stawiamy na toaletce, ale 
z tym całym jego dotychczasowym anturażem 
trzeba coś zrobić!

W ustawie o utrzymaniu porządku i czystości 
stoi wyraźnie, że mamy śmieci segregować, nie 
wrzucać wszystkiego do jednego kubła, starać 
się je selekcjonować, by można je było przetwo-
rzyć i ponownie wykorzystać. 

W ogólnopolskim miesięczniku „Odpady ko-
munalne” nr 12/2009 czytamy: „Ze względu 
na zobowiązania akcesyjne ważne jest nie tyl-
ko to, ile odpadów zbieramy, ale również co się 
z nimi dzieje dalej”. Co się tyczy odpadów ze-

branych selektywnie z przeznaczeniem na re-
cycling z ostatniego rankingu wynika, że śred-
nio dla Polski przypada norma 5,6 proc. poziom 
minimalny to 4 proc. (woj. kujawsko-pomorskie, 
podlaskie), poziom maksymalny – 8,2 proc. na-
leży do woj. podkarpackiego.

– Śmiem twierdzić, że gdyby od tego odjąć 
to, co w selektywnej zbiórce pozyskał MZK Le-
żajska – mówi S. Żołyniak – to Podkarpacie wy-
padłoby zdecydowanie poniżej normy. Nie mam 
jeszcze dokładnych danych liczbowych, ale dwa 
lata temu nasz udział w selektywnej zbiórce od-
padów na Podkarpaciu wynosił 75 procent. I nie 
zmalał na pewno. 

Czy Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku 
z tego powodu, że od wielu lat każdego roku 
zbiera puchary, tytuły, statuetki jako najlepszy 
w Polsce w poszczególnych działach selektyw-
nej zbiórki odpadami ma jakieś profity? Okazu-
je się, że poza satysfakcją w ślad za tytułami nie 
idą żadne gratyfikacje.

W krajach Unii Europejskiej segregacja od-
padów i recykling prowadzone są od dawna. 
My w okresie przedakcesyjnym zaczęliśmy się 
przygotowywać do nowych zasad w dziedzinie 
zbiórki śmieci, a także ochrony środowiska. Roz-
poczęła się powszechna edukacja. Leżajski MZK 
wiódł prym przynajmniej na Podkarpaciu. Pose-
sje mieszkańców Leżajska zaopatrzone zostały 
bezpłatnie w stojaki i kolorowe worki z nadru-
kami, żeby było wiadomo, jak dzielić odpady. 
W ślad za Leżajskiem poszły inne gminy i po-
wiaty. Też zaczęły rozdawać mieszkańcom ko-

lorowe worki do segregacji śmieci. Organizacja 
Odzysku stosowała dopłaty dla zakładów pro-
wadzących selektywną zbiórkę odpadów. Po-
woli jednak z tych dopłat zaczęto się wycofy-
wać i można powiedzieć, że zmalały już one pra-
wie do zera. Dla zakładów komunalnych ta dzia-
łalność stałą się nie opłacalna. Większość z nich 
nadal rozdaje kolorowe worki, ale każe już sobie 
za nie płacić. Leżajsk trzyma się dawnych zasad 
i ratuje swój budżet dodatkowymi pracami, któ-
re mają dać dochody. MZK bierze na przykład 
udział w przetargach na pozimowe oczyszcza-
nie po to, by zarobić dodatkowe pieniądze, że 
jakoś zbilansować wszystkie koszty i przycho-
dy. Bo jakie jest inne wyjście? Powiedzieć: se-
lektywna zbiórka przestała być opłacalna, więc 
się z tego wycofujemy?

Prezes Żołyniak zapewnia, że takie rozwią-
zanie nie wchodzi w grę. Niepokoi go jednak 
obecna sytuacja w naszym kraju w dziedzinie 
selektywnej zbiórki odpadów. 

– Weszliśmy w rzeczywistość uznaną za nor-
malność w krajach Unii. Dla nas było to coś no-
wego. Mówię o nienormalności w sposobie fi-
nansowania tego przedsięwzięcia. Dla nas i dla 
innych zakładów komunalnych, które prowadzą 
działalność gospodarczą, powinno być to dzia-
łanie przynoszące dochód. Bo taka jest logicz-
na zasada – wykonuję określoną produkcję, czy 
usługę i mam na tym zarabiać. Natomiast do-
szliśmy do takiego momentu, w którym (wg in-
formacji, jakie uzyskałem na targach w Pozna-
niu w listopadzie ub. roku) dokumenty, potwier-
dzające odzysk i recykling w skali kraju to pra-
wie 50 procent tzw. lewych kwitów! To zjawi-
sko traktowane jest jako patologia. Jest to do-
kumentowanie nieprawdy. Że na przykład szkło 
zostało przerobione w tej i tej hucie szkła. Wy-
stawia się dokumenty na kilkadziesiąt tysięcy 
ton i one są honorowane. Jest to potwierdze-
nie każdej tony wyłącznie na papierze, podpi-
sane, opieczętowane. Taki kwit kosztuje grosze 
w porównaniu z tym, ile naprawdę trzeba zapła-
cić za selektywną zbiórkę i przerobienie tych su-
rowców. Więc po co się wysilać i jeszcze płacić 
większe pieniądze?!

To jest bolesne. Bo o ile w końcówce roku 
2008 były przejawy inicjatyw szczebla central-
nego do zmiany, do uporządkowania tej sytu-
acji, tak teraz zostało to wyciszone. Wszyscy 
o tym wiedzą, że tak jest, i nic się nie zmienia. 
Były publikacje, programy telewizyjne, śledztwa 
nie tylko dziennikarskie, pokazywano konkret-
ne firmy „z imienia i nazwiska”, wszczynano po-
stępowania, a potem zapadała cisza.

I jest taki paradoks – w sprawozdawczości 
jesteśmy doskonali. Mamy lepsze wyniki, niż 
Unia u nas zakładała. Niektórzy mają kwity na 
dwa lata do przodu! Ale to nieprawdziwe i nie-
uczciwe.

Ja wciąż mam nadzieję, że w końcu i w na-
szym kraju zapanuje normalność. Zapowiada się 
zmiana przepisów – z których ma wynikać, że 
dokumenty potwierdzające odzysk i recykling 
z minionych lat nie będą honorowane. Jest więc 
nadzieja, że z początkiem 2011 roku wszystkie 
zakłady, zajmujące się zbiórką odpadów, zaczną 
swe rozliczenia od zera.

Budującym faktem jest intensyfikacja selek-
tywnej zbiórki na terenach obsługiwanych przez 
MZK. W znacznej mierze jest to wynikiem edu-
kacji prowadzonej od 1994 roku. 

Korzystając z okazji chcę podziękować na-
szym partnerom oraz sympatykom za praktycz-
ne włączanie się do ochrony środowiska w czę-
ści dotyczącej odpadów. Nasz sukces jest także 
Waszym sukcesem.

Barbara Woś-Lisiecka
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Sprawozdanie
z XXXVI sesji Rady Miejskiej

w Leżajsku
28 kwietnia 2010 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbyła się XXXVI 

sesja Rady Miejskiej w Leżajsku. Obecni byli wszyscy radni – 15 osób.

Przed przystąpieniem do obrad minutą 
ciszy uczczono pamięć ofiar katastrofy pod 
Smoleńskiem.

Następnie Rada przyjęła trzy wnioski 
o uzupełnienie porządku obrad, wprowa-
dzając pod obrady sesji projekt uchwa-
ły zgłoszony przez Burmistrza, w sprawie 
utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu, 
oraz dwa wnioski wraz z projektami uchwał 
zgłoszone przez grupy radnych dot. nadania 
nazw rondom w mieście Leżajsku. Po roz-
szerzeniu porządku obrad Rada wysłuchała 
sprawozdania Burmistrza z prac w okresie 
międzysesyjnym.

Głównym tematem tej sesji było rozpa-
trzenie sprawozdania Burmistrza z wyko-
nania budżetu miasta za 2009 rok i pod-
jęcie uchwały w sprawie absolutorium dla 
Burmistrza. Rada zapoznała się z realizacją 
dochodów i wydatków budżetowych za 
2009 r., realizacją zadań inwestycyjnych i re-
montowych oraz informacją o stanie mienia 
komunalnego na koniec roku 2009 oraz opi-
niami: Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie. Komisja Rewi-
zyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozda-
nie i wystąpiła z wnioskiem do Rady o udzie-
lenie Burmistrzowi absolutorium. Regional-
na Izba Obrachunkowa również pozytywnie 
zaopiniowała przedłożone przez Burmistrza 
sprawozdanie z wykonania budżetu miasta 
za 2009 r. oraz wniosek Komisji Rewizyjnej 
o udzielenie absolutorium.

Po rozpatrzeniu Rada Miejska jednogło-
śnie przyjęła sprawozdanie z wykonania 
budżetu miasta za 2009 r. i udzieliła abso-
lutorium Burmistrzowi Leżajska.

Budżet miasta Leżajska za 2009 r. został 
wykonany zgodnie z przyjętymi założeniami. 
Zaplanowaną nadwyżkę budżetową w kwo-
cie 1 000 000 zł wykonano w łącznej wyso-
kości 1 563 983,57 zł. Miasto spłaciło z tytu-
łu umów kredytowych z bankami kredyty 
w łącznej wysokości 3 600 000 zł i jednocze-
śnie zaciągnęło nowe zobowiązanie z tego 
tytułu w wysokości 2 400 000 zł, z przyjętym 
harmonogramem spłat na lata 2010–2013.

Dochody budżetowe zaplanowane w wy-
sokości 34 200 854,31 zł zostały wykona-
ne na koniec roku w 100%, w łącznej wy-
sokości 34 200 967,92 zł. Natomiast wy-
datki budżetowe zaplanowane w kwocie 
33 200 854,31 zł zostały wykonane w łącz-
nej wysokości 32 636 984,35 zł, co stanowiło 
98,30% realizacji poziomu planu. Wg stanu 
na dzień 31 grudnia 2009 r. Miasto Leżajsk 
z tytułu kredytów bankowych długotermi-
nowych posiada zadłużenie w łącznej wyso-
kości 6 000 000 zł, co stanowi poziom 17,5% 
zadłużenia ogółem, w stosunku do poziomu 

zrealizowanych na koniec 2009 r. dochodów 
budżetowych.

W 2009 r. realizowanych było 29 zadań 
inwestycyjnych. W większości zostały one 
wykonane w zaplanowanym kształcie i za-
kresie, w kilku przypadkach w znacznie 
zwiększonym, w związku z otrzymaniem 
dodatkowych środków. Na kwotę ok. 3900 
tys. zł przeznaczoną w 2009 r. na zadania 
inwestycyjne, kwota 1 249 235,18 zł  to 
środki pozyskane z Unii Europejskiej z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego. Podsumo-
waniem jeśli chodzi o ilość wykonanych 
prac związanych z drogownictwem jest: 
2356 m kolektorów deszczowych, 8287 m2 
nawierzchni asfaltowych dróg, 334 m2 na-
wierzchni dróg i ciągów pieszo jezdnych 
z kostki betonowej i 5925 m2 nawierzchni 
chodników z kostki betonowej, 17 miejsc 
parkingowych.

Po uchwaleniu absolutorium Rada rozpa-
trywała pozostałe projekty uchwał, będące 
w porządku obrad, podejmując uchwały 
w następujących sprawach:

• w sprawie scalenia i podziału nieru-
chomości – mając na uwadze oczekiwania 
mieszkańców dotyczące działek budowla-
nych Rada podjęła uchwałę o scaleniu i po-
dziale nieruchomości w rejonie ulic Dolnej 
i Jarosławskiej oraz cmentarza żydowskiego 
obejmujących obszar ponad 4 ha. W wyniku 
scalenia i podziału powstały w tym rejonie 
21 nowych działki.

• w sprawie przyjęcia na własność Gmi-
ny Miasto Leżajsk nieruchomości położo-
nej na terenie miasta Leżajska – Rada po-
stanowiła wystąpić do Wojewody Podkar-
packiego o przekazanie na rzecz Miasta 
prawa własności nieruchomości o pow. 63 
a 96 m2 (dz. nr 14/55) stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, z przeznaczeniem pod bu-
dowę stacji uzdatniania wody i studni głę-
binowych.

• w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Nr 2/II/10 dla terenu 
przy ul. Mickiewicza nr 76 i 78 w Leżajsku 
– Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu przy ul. 
Mickiewicza nr 76 i 78, który zmieni ustalenia 
dotychczasowego planu. O sporządzenie no-
wego planu wystąpił właściciel nieruchomo-
ści nr 78 przy ul. Mickiewicza, celem przezna-
czenia pod działalność usługowo handlową.

• w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Nr 3/II/10 dla terenu przy 
ul. Warszawskiej w Leżajsku w sąsiedztwie 

szpitala powiatowego – również na wnio-
sek właściciela nieruchomości Rada podję-
ła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu przy ul. Warszawskiej, 
zmieniającego ustalenia dotychczasowego 
planu. Właściciel zamierza przeznaczyć teren 
pod działalność usługowo handlową.

• w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Leżajskiemu na realizację 
zadania inwestycyjnego w 2010 r. – Rada 
postanowiła udzielić pomocy finansowej 
dla Powiatu Leżajskiego w kwocie 50 000 zł 
z przeznaczeniem na zakup specjalnego sa-
mochodu operacyjnego do przewozu grup 
ratowniczych dla Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Leżajsku.

• w sprawie wprowadzenia zmian w bu-
dżecie miasta na 2010 r. – Rada zwiększy-
ła wydatki budżetowe o kwotę 999 287,17 zł, 
których źródłem pokrycia są zwiększone do-
chody budżetowe o kwotę 499 287,1 oraz 
zwiększony o kwotę 500 000 zł deficyt bu-
dżetowy planowany dotychczas w wysoko-
ści 1 739 000 zł, który pokryty zostanie kre-
dytem bankowym. W ramach tego, zwiększo-
no wydatki inwestycyjne o kwotę 690 000 zł, 
w tym na budowę łącznika do obwodnicy – 
500 000 zł, budowę boiska sportowego przy 
SP Nr 1 – 140 000 zł i dotacja na zakup sa-
mochodu operacyjnego dla straży pożarnej 
– 50 000 zł. W ramach pozostałych zwiększeń 
wydatków bieżących, których źródłem pokry-
cia były środki pozyskane z zewnątrz, znalazły 
się programy unijne realizowane w ramach 
projektu Kapitał Ludzki w MOPS i SP Nr 3 oraz 
program oświatowy Comenius – uczenie się 
przez całe życie.

• w sprawie zaciągnięcia bankowego 
długoterminowego kredytu inwestycyj-
nego w wysokości 2 239 000 zł na realiza-
cję zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 w Leżajsku z budową sali 
sportowej 32x20 m i z wyposażeniem dla 
potrzeb kształcenia ustawicznego” – zwią-
zanego ze sfinansowaniem planowane-
go w kwocie 2 239 000 zł deficytu budżetu 
Miasta Leżajska w 2010 r. – realizując przyję-
te założenia budżetu na 2010 r. Rada podję-
ła uchwałę o zaciągnięciu długoterminowe-
go kredytu w wysokości 2 239 000 zł. Spła-
ta rat kredytu będzie następować w latach: 
2012 – 339 000 zł, 2013 – 500 000 zł, 2014 – 
700 000 zł, 2015 – 700 000 zł.

• w sprawie rozwiązania Łańcucko-Le-
żajskiego Związku Gmin Turystycznych 
z siedzibą w Łańcucie – w związku z decy-
zją Walnego Zgromadzenia Związku o roz-
wiązaniu Łańcucko-Leżajskiego Związku 
Gmin Turystycznych Rada Miejska podję-
ła w tej sprawie uchwałę niezbędną do wy-
stąpienia przez Przewodniczącego Związku 
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji o wykreślenie Związku z Rejestru 
Związków Międzygminnych.

• w sprawie utworzenia obwodu głoso-
wania w Szpitalu Powiatowym w Leżaj-
sku – w związku z ogłoszeniem na dzień 20 
czerwca 2010 r. wyborów Prezydenta Rze-
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czypospolitej Polskiej Rada podjęła uchwałę 
o utworzeniu na terenie miasta Leżajska od-
rębnego obwodu Nr 9 obejmującego Szpital 
Powiatowy w Leżajsku ul. Leśna 22, celem 
przeprowadzenia głosowania.

• w sprawie nadania nazw rondom zlo-
kalizowanym na terenie miasta Leżajska 
– po dyskusji Rada przyjęła projekt uchwa-
ły grupy Radych, zgłoszony jako pierwszy, 
o nadaniu nazw rondom w naszym mieście, 
i tak: rondo w Rynku otrzymało nazwę „Ron-
do Jana Pawła II”, natomiast rondo u zbiegu 
ul. Słowackiego i Mickiewicza „Rondo Prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego”. Tym samym dru-
gi projekt uchwały – o nadanie rondu przy 
ul. Słowackiego i Mickiewicza nazwy „Ron-
do Ofiar Katynia i Smoleńska” – nie uzyskał 
akceptacji.

Spełniając wymóg ustawowy, Burmistrz 
przedstawił Radzie:
• sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki 

Odpadami za lata 2007–2008,
•  raport z wykonania Programu Ochrony 

Środowiska za lata 2007–2008,
•  informację o zgłoszonych żądaniach i wy-

danych decyzjach w roku 2009, związa-
nych z uchwaleniem planu miejscowego 
lub jego zmiany (renta planistyczna),

•  informację za 2009 r., dotyczącą wyso-
kości umorzonych wierzytelności oraz 
udzielonych ulg, do których nie stosuje 
się przepisów Ordynacja podatkowa.
Rada przyjęła przedłożone sprawozdania 

i informacje.
C. Turosz

UCHWAŁA Nr XXXVI/233/10
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie nadania nazw rondom zlokali-
zowanym na terenie miasta Leżajska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr. 142. poz. 1591 
z późn. zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala,
co następuje:

§ 1
Nadaje się rondom zlokalizowanym na te-

renie miasta Leżajska nazwy:
1)  rondu, zlokalizowanemu w obrębie ulicy 

Rynek, u wlotu ulicy Adama Mickiewicza 
„Rondo Jana Pawła II” – zgodnie z za-
łącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2)  rondu, zlokalizowanemu u zbiegu ulicy 
Adama Mickiewicza z ulicą Juliusza Sło-
wackiego „Rondo Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego” – zgodnie z załącznikiem 
nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Leżajska.
§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powie-
rza się Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Spo-
łecznych.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

POSTANOWIENIE 
MARSZAŁKA SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 kwietnia 2010 r.

o zarządzeniu wyborów 
Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej
Na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 8 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. 
Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, 
z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 
112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, 
poz. 1547 i Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652), stanowi się, co następuje:

§ 1
Zarządzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2
Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 20 czerwca 2010 r.

§ 3
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa 

kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.
§ 4

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK SEJMU
(-) Bronisław Komorowski

20 czerwca wybieramy 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Sejmu postanowieniem z dnia 21 kwietnia zarządził na 20 czerwca 

2010 r. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, określając również tzw. 
kalendarz wyborczy, tj. terminy, w jakich muszą być wykonane poszczegól-
ne czynności wyborcze (treść postanowienia i kalendarz wyborczy publiku-
jemy obok).

Wyborcy naszego miasta głosują tradycyjnie w 8 stałych obwodach głoso-
wania oraz 9. zamkniętym w Szpitalu Powiatowym.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu głosowania od godz. 6.00 do 20.00
Granice obwodów głosowania, jak i siedziby obwodowych komisji wybor-

czych (lokali wyborczych) zawiera informacja Burmistrza Leżajska publikowa-
na na stronie 13.

I n f o r m a c j a
Burmistrza Leżajska o możliwości składania wniosków dotyczących 

nadania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Leżajska” i „Zasłużony dla 
Miasta Leżajska”.

Działając na podstawie § 1 ust. 2 Regulaminu nadawania tytułów „Honoro-
wy Obywatel Miasta Leżajska” i „Zasłużony dla Miasta Leżajska” informuję, że 
zgłoszenia w sprawie przyznania tytułów będą przyjmowane do dnia 23 sierp-
nia 2010 roku w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leżajsku. Zgłoszenia zgod-
nie z § 3 Regulaminu mogą składać: Radny Rady Miejskiej, Burmistrz Leżajska, 
co najmniej 5 osób fizycznych, osoby prawne i inne jednostki nie posiadające 
osobowości prawnej.

Burmistrz Leżajska
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  informator urzędowy
Załącznik do postanowienia

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 21 kwietnia 2010 r.

KALENDARZ  WYBORCZY
DLA  WYBORÓW  PREZYDENTA  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

W  DNIU  20  CZERWCA  2010  R.
Data wykonania

czynności wyborczych Treść czynności

do dnia 26 kwietnia 2010 r.
–  zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych 

kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do dnia 6 maja 2010 r. –  powołanie okręgowych komisji wyborczych

do dnia 6 maja 2010 r. 
do godz. 24.00

–  zgłoszenie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej do zarejestrowania

do dnia 16 maja 2010 r. –  podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów gło-
sowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do dnia 21 maja 2010 r. –  zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na pol-
skich statkach morskich

do dnia 28 maja 2010 r. 
–  zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników 

komitetów wyborczych

do dnia 30 maja 2010 r. –  podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów gło-
sowania za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

od dnia 30 maja 2010 r.
do dnia 6 czerwca 2010 r. 

–  składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz 
pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywa-
jących ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasad-
niczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów 
z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skosza-
rowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców sporządzanego dla miejscowo-
ści, w której odbywają służbę

do dnia 31 maja 2010 r. –  podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej

od dnia 5 czerwca 2010 r.
do dnia 18 czerwca 2010 r. 
do godz. 24.00

–  nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych przygotowanych przez komite-
ty wyborcze w ogólnokrajowych programach publicznych nadawców radiowych i te-
lewizyjnych,

–  odpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wy-
borcze w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyj-
nych

do dnia 6 czerwca 2010 r.
–  powołanie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodowych komisji 

wyborczych,
–  sporządzenie spisów wyborców przez gminy

do dnia 10 czerwca 2010 r.
–  składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
–  składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub 

wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców

do dnia 15 czerwca 2010 r.
–  składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu 

w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miej-
sce stałego zamieszkania

do dnia 17 czerwca 2010 r.

–  zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków 
o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych stat-
kach,

–  zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spi-
su wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

w dniu 18 czerwca 2010 r. 
o godz. 24.00

–  zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 20 czerwca 2010 r.
godz. 6.00–20.00 

–  głosowanie
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I N F O R M AC J A
B U R M I S T R Z A   L E Ż A J S K A

z dnia 7 maja 2010 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 47 poz. 544, z późn. zm.) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach, grani-
cach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Nr 
obwodu Granice obwodu głosowania

Siedziba 
Obwodowej Komisji

1
Ulice: 28 Maja; Blacharska; Boczna Moniuszki; Cmentarna; Dolna; 
Furgalskiego; Garncarska; Górna; Grunwaldzka; Jarosławska; Krót-
ka; Kwiatowa; Mickiewicza 1–34; Moniuszki; Ogrodowa; Piekarska; 
Pl. Jaszowskiego; Pl. Targowy; Rynek; Rzeszowska; Sandomierska; 
Spokojna; Studzienna; Szkolna; Targowa; Wałowa; Żwirki i Wigury

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Grunwaldzka 1
tel. 17 242-00-33

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

Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Mickiewicza 51
tel. 17 242-17-54

3 Ulice: Kopernika 3–11; Mickiewicza 53; Mickiewicza 63 i 63A
Miejskie Centrum Kultury

ul. Mickiewicza 61
tel. 17 242-11-34

4 Ulice: Braci Śniadeckich; Curie-Skłodowskiej
Gimnazjum Miejskie

ul. M. Curie-Skłodowskiej 8
tel. 17 240-22-51

5
Ulice: Chrobrego; Iwaszkiewicza; Jagiełły; Kochanowskiego; Ko-
nopnickiej; Kossaka; Kraszewskiego; Matejki; Mickiewicza 69–119; 
Opalińskiego; Paderewskiego; Plac Dworcowy; Sienkiewicza; Szo-
pena; Św. Jana z Dukli; Tuwima; Wyspiańskiego

Zespół Szkół Technicznych
ul. Mickiewicza 67
tel. 17 240-61-04

Lokal przystosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych.

6
Ulice: Broniewskiego; Brzozy; Leśna; Leśników, Kąty; Kilińskiego; 
Kościuszki; Ks. Brody; Michałka; Mickiewicza od 120 do końca; No-
wińskiego; Orzeszkowej; Pl. Mariacki; Podleśna; Ks. Popiełuszki; Pru-
sa; Pułaskiego; Sosnowa; Warszawska

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. 11 Listopada 8
tel. 17 240-24-90

Lokal przystosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych.

7
Ulice: Akacjowa; Baczyńskiego; Błonie; Burm. Zawilskich; Św. Jadwigi 
Królowej; Klonowa; Kpt. Kuczka; Lipy, Nizinna; Podolszyny; Podzwie-
rzyniec; Reymonta Sikorskiego; Sportowa; Wierzbowa; Ppłk. Więcła-
wa „Śląskiego”; Witosa; Zmuliska

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Grunwaldzka 1
tel. 17 242-61-14

8
Ulice: 11 Listopada; Armii Krajowej; Bernardyńska; Borki; Boronia; 
Fabryczna; Franciszkańska; Hutnicza; Klasztorna; Łąkowa; Nad Sto-
jadłem; Narodowej Organizacji Wojskowej; Odległa; Polna; Przemy-
słowa; Sanowa od 25 do końca; Siedlanka; Siedlanka Boczna; Sło-
neczna; Zielona; Żeromskiego

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. 11 Listopada 8
tel. 17 240-24-91

Lokal przystosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych.

9 Szpital Powiatowy (obwód zamknięty)
Szpital Powiatowy

ul. Leśna 22
tel. 17 242-71-13

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych otwarte będą
w dniu 20 czerwca 2010 r. w godzinach: 6.00–20.00.

Burmistrz Leżajska
Tadeusz Trębacz
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  dzień za dniem

Bezpieczniej na drodze
21 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku odbył się Turniej Bez-

pieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjalnych z powiatu leżajskiego.

W Turnieju udział wzięło sześć trzyosobo-
wych drużyn z SP nr 3w Leżajsku, SP nr 1 
w Leżajsku, SP w Dąbrownicy, SP w Hucisku 
i SP w Grodzisku Dolnym oraz 5 trzyosobo-
wych drużyn ze szkół gimnazjalnych: z Le-
żajska, Kuryłówki, Brzózy Królewskiej Gro-
dziska Górnego i Sarzyny.

Współorganizatorami Turnieju byli: Ko-
menda Powiatowa Policji w Leżajsku, Zarząd 
Okręgowy PZM w Rzeszowie, Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie 
oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku.

Drużyny stanęły z zapałem do rywalizacji 
w części praktycznej, na którą składało się 
udzielanie pierwszej pomocy przedmedycz-
nej oraz umiejętność jazdy na rowerze po 
oznakowanym miasteczku ruchu drogowe-
go i pokonanie toru przeszkód. Część teo-
retyczna składała się z testów, które miały 
sprawdzić wiedzę uczniów z zakresu prze-
pisów o ruchu drogowym i znajomości zna-
ków drogowych. 

Po zakończeniu turnieju i wspólnym po-
częstunku, wszystkie drużyny z niecierpliwo-
ścią oczekiwały na ogłoszenie zwycięzców. 
W klasyfikacji drużynowej szkół podsta-
wowych pierwsze miejsce zajęła SP w Huci-
sku, drugie miejsce przypadło SP z Sarzyny, 
a trzecie zajęła SP nr 3 z Leżajska. 

W klasyfikacji drużynowej szkół gim-
nazjalnych pierwsze miejsce zajęło Gim-
nazjum z Kuryłówki, drugie miejsce zaję-

ło Gimnazjum z Leżajska, a trzecie miejsce 
Gimnazjum z Brzózy Królewskiej. 

Wszyscy uczestnicy dzięki sponsorom, 
którymi byli Urząd Miejski w Leżajsku, Sta-
rostwo Powiatowe w Leżajsku, Urząd Gminy 
w Grodzisku Dolnym, Urząd Gminy w Kury-
łówce, Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzy-
nie, otrzymali cenne nagrody. Było o co wal-
czyć ponieważ wszyscy dostali w nagrodę 
kaski, piłki, rękawiczki rowerowe, sakwy, ple-
caki, paletki i wiele innym upominków. Bar-
dzo serdecznie dziękujemy sponsorom.

• „Dołącz do aktywnych” – projekt 
współfinansowany z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, który będzie realizo-
wany przez Leżajskie Stowarzyszenie 
Rozwoju (LSR) w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priory-
tet VI Rynek pracy otwarty dla wszyst-
kich, Podziałanie 6.1.1. Wsparcie dla 
osób pozostających bez zatrudnienia 
na regionalnym rynku pracy ma na 
celu pomóc młodym osobom w zdo-
byciu doświadczenia zawodowego po-
przez udział w stażach zawodowym. 
Udany staż otwiera drogę do dobrej 
pracy, to ważny początek dalszej karie-
ry zawodowej. Im szybciej uda się mło-
dzieży po ukończeniu szkoły podjąć ak-
tywność zawodową zgodnie ze swoim 
wykształceniem i predyspozycjami, tym 
lepsze będzie miała szanse na podjęcie 
odpowiedniej pracy. Istotną rolę w tym 
procesie odgrywa nie tylko czas, ale 
również właściwy wybór pracodawcy 
i stanowiska pracy. Najlepiej, aby po 
zakończonym stażu pracodawca za-
oferował pracę zgodnie z oczekiwania-
mi i kwalifikacjami kandydata.

•   Kto będzie mógł skorzystać 
z udziału w projekcie? Uczestnikami 
projektu będą osoby zarejestrowane 
w PUP w Leżajsku, które nie ukończy-
ły 25 roku życia i jednocześnie nie po-
siadają doświadczenia zawodowego. 
Wśród tych osób szczególne preferen-
cje będą miały osoby długotrwale bez-
robotne oraz młode matki powracające 
na rynek pracy po urodzeniu dziecka. 
W okresie realizacji projektu od 1 lipca 
2010 r. do 31 grudnia 2012 r. z działań 
oferowanych w ramach projektu będzie 
mogło skorzystać 120 osób. Projekt bę-
dzie miał charakter cykliczny. Przecięt-
nie, co pół roku będzie rekrutowanych 
30 uczestników. Pierwszy nabór odbę-
dzie się w sierpniu br. 

Każdy uczestnik naszego projektu 
„Dołącz do aktywnych” zostanie skiero-
wany na staż zawodowy i będzie mógł 
skorzystać z fachowego doradztwa za-
wodowego, psychologicznego (lepsze 
poznanie samego siebie), specjalistycz-

nego, pozyska wiedzę na temat lokal-
nego rynku pracy oraz podniesie swoje 
kompetencje w zakresie poszukiwania 
pracy. Od uczestników oczekujemy du-
żego, osobistego zaangażowania. Skie-
rowani na staż otrzymają między inny-
mi stypendium stażowe. 

Naszą propozycję kierujemy do pra-
codawców z sektora przedsiębiorstw 
małych i średnich z powiatu leżajskiego 
i sąsiadujących z nim powiatów. Wspar-
cie dla tego sektora jest misją naszego 
Stowarzyszenia. Organizacja staży za-
wodowych w ramach tego projektu 
będzie dodatkową ofertą LSR na rzecz 
rozwoju lokalnej i regionalnej przedsię-
biorczości.

Serdecznie zapraszamy pracodaw-
ców, zainteresowanych organizacją sta-
żu, do kontaktu z nami. Wszelkie infor-
macje o projekcie wkrótce będą się 
pojawiać na naszej stronie interneto-
wej www.lsr.pl

Więcej staży w powiecie leżajskim 

Organizatorzy są pewni, że warto zainwe-
stować swój czas i fundusze w celu rozwija-
nia u młodzieży umiejętności bezpiecznego 
poruszania się po drogach, ponieważ roz-
sądny, znający przepisy i zasady ruchu dro-
gowego rowerzysta z całą pewnością będzie 
dobrym kierowcą.

(ef)
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  święto mieszkańców
28 maja – piątek

9.30 – „Sen Dorotki” w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum 
Miejskiego w Leżajsku dla dzieci z Leżajskich przedszkoli (sala 
widowiskowa MCK)

12.00 – uroczyste wręczenie młodzieży kluczy do bram 
miasta przez Burmistrza Leżajska (Rynek przy pomniku Wła-
dysława Jagiełły)

12.45 – zabawy i konkursy m.in. na „Najciekawszy strój – 
przebranie” (plac przy MCK)

16.00 – koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 
w Leżajsku (sala widowiskowa MCK)

17.00 – żywe szachy „Bitwa pod Grunwaldem” w wykona-
niu uczniów Gimnazjum Miejskiego W Leżajsku (plac przy 
MCK)

19.00 – Uroczystości religijno-patriotyczne upamiętniają-
ce 67 rocznicę pacyfikacji Miasta Leżajska z udziałem Kompa-
nii Honorowej Garnizonu Nisko (Kościół Farny, 
pomnik przy ul. 28 maja)

29 maja – 
sobota

8.30 – Rajd Rowerowy 
– „Osobliwości  przyro-
dy i zabytki kultury mate-
rialnej” organizowany przez 
Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Leżajskiej (zbiórka przy Pływalni Miej-
skiej w Leżajsku)

30 maja – niedziela:
(estrada na placu przed Gimnazjum)

14.00 – otwarcie Kiermaszu Rękodzieła Artystycznego
–  otwarcie miasteczka jednostki Strzeleckiej 2035 z Leżaj-

ska – m.in. zabawy, konkursy, zjazdy na linach
–  koncert Orkiestry Miejskiej
14.30–15.30 – Prezentacja zespołów artystycznych Miej-

skiego Centrum Kultury w Leżajsku dedykowany wszystkim 
matkom

15.30–16.00 – Pokaz akrobatyki oraz występ grupy instru-
mentalno wokalnej „Pod Schodami” SP Nr 2 w Leżajsku

16.00 – koncert Dziecięcego Zespołu Artystycznego JA-
BŁONECZKA z Czortkowa (Ukraina).

17.00 – Pokaz brazylijskiej sztuki walki CAPOERIA w wyko-
naniu UNICAR RZESZÓW i UNICAR LEŻAJSK

17.50 – uroczyste oddanie kluczy do bram miasta
18.00 – koncert zespołu „Foryś Band”
19.00 – „Mecenas Leżajskiej Kultury” – wręczenie statu-

etek
19.30 – pokazy Leżajskiego Klubu Motocyklowego „Wehi-

kuł”
20.30 – koncert gwiazdy wieczoru – IN-GRID
22.00 – pokaz sztucznych ogni
22.00–1.00 – dyskoteka pod gwiazdami

Imprezy towarzyszące:
27 maja –czwartek

18.00 – premiera Teatrzyku Lalkowego „Bajduś” pt, „Cud-
nalińscy”

31 maja –poniedziałek
18.00 – spektakl Grupy Teatralnej „Baratario” pt. „Stefcia 

Ćwiek w szponach życia” (sala widowiskowa MCK)

Imprezy sportowe:
22 maja – sobota

11.00 – Turniej tenisa stołowego dla dorosłych OPEN (SP 
Nr 1 – hala sportowa)

24 maja – poniedziałek
13.00 – Turniej tenisa stołowego dla dzieci (SP Nr 1 – hala 

sportowa)
25 maja – wtorek

10.00 – Zawody w pływaniu dla szkół podstawowych o Pu-
char Burmistrza Miasta (pływalnia kryta Oceanik)

10.00 – Turniej tenisa ziemnego dla młodzieży szkolnej 
(kort przy pływalni Oceanik)

26 maja – środa
9.00 – Powiatowy turniej 
piłki siatkowej chłopców (SP 
Nr 3 – hala Sportowa)

9.30 – Zawody gimna-
styczne dla szkół podsta-

wowych  (SP Nr 2 – hala 
sportowa)

27 maja – czwartek
9.00 – Turniej piłki siatkowej OPEN dziewcząt 

(SP Nr 3 – hala sportowa)
10.00 – Turniej piłki nożnej dla szkół podstawowych (bo-

isko przy pływalni Oceanik)

28 maja – piątek
9.00 – Turniej piłki siatkowej 2 x 2 godz. (hala sportowa 

ZSL)
9.00 – Gimnazjalny Trójbój (piłka nożna, siatkówka plażo-

wa, kometka) – Eliminacje (hala gimnazjum).
8.30 – Bieg uliczny „Uciekaj przed nałogiem” (SP Nr 3 – bo-

isko)

29 maja – sobota
9.00 – Gimnazjalny Trójbój (piłka nożna, siatkówka plażo-

wa, kometka) – FINAŁY (hala gimnazjum)
10.00 – Otwarty turniej szachowy (SP Nr 1 – hala spor-

towa)
10.00 – Turniej tenisa ziemnego Dorośli OPEN (kort przy 

Pływalni „Oceanik”)

30 maja – niedziela
6.00 – Otwarte zawody wędkarskie dla dorosłych o Puchar 

Przewodniczącego Rady Miasta (zalew Floryda)
11.00 – Pokazy płetwonurkowe z możliwością nurkowania 

z zestawem (Pływalnia Kryta „Oceanik”).
14.30 – Otwarte zawody wędkarskie dla dzieci o Puchar 

Burmistrza Miasta (zalew Floryda)

1 czerwca – wtorek
10.00 – Dzień Dziecka – Biegi – Piknik – Pływalnia Miejska 

w Leżajsku 

Dni Leżajska
2010

Program obchodów
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  mała ojczyzna
Wspomnienie o Stanisławie Piziaku

Stanisław Piziak urodził się w Wierzawicach koło Leżajska. Szkołę Podstawową ukończył 
w Wierzawicach, Liceum Ogólnokształcące w Leżajsku, a studia polonistyczne na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim w Krakowie w roku 1953. Uzyskał dyplom magistra filologii polskiej 
i bibliotekarstwa.

Po ukończeniu studiów pracował w Okręgowej Radzie 
Związków Zawodowych w Rzeszowie na stanowisku in-
struktora do spraw bibliotek a następnie w Wojewódzkim 
Domu Kultury. Od 1 października 1958 roku aż do śmier-
ci był dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Rzeszowie.

Dyrektorowanie rozpoczynał w czasach, kiedy ani bi-
blioteki, ani wypożyczanie książek nie były zbyt popularne 
a województwo rzeszowskie miało duże braki w stosun-
ku do ogólnego poziomu kultury w kraju. Ówczesna Ko-
misja Oświaty i Kultury próbowała upowszechnić kulturę 
na wsi i w małych miasteczkach. Postawiono wówczas na 
biblioteki, zalecano rozbudowę sieci czytelni przy biblio-
tekach, zwiększenie księgozbiorów. Stanisław Piziak wy-
kazywał ogromną troskę o rozwój czytelnictwa i powięk-
szenie sieci bibliotek w województwie.

Był człowiekiem upartym i konsekwentnym w dążeniu 
do realizacji swoich zamierzeń. Jego marzeniem i zara-
zem ambicją było podniesienie stanu czytelnictwa w wo-
jewództwie rzeszowskim oraz poprawienie i usprawnie-
nie bazy lokalowej bibliotek. Zamieniał po odpowiedniej adaptacji stare nieużywane bu-
dynki w województwie rzeszowskim np. dawne synagogi na piękne lokale biblioteczne. 
Zasłynął również jako organizator licznych spotkań pisarzy z czytelnikami. Bardzo często 
na takie spotkania zapraszał ludzi związanych pochodzeniem z Ziemią Rzeszowską. Związ-
ki z Rzeszowszczyzną odnowili wówczas Wilhelm Mach, Jan Gerhard, Bogusław Kogut, Ju-
lian Przyboś i inni. Był uczestnikiem wielu ogólnokrajowych kursokonferencji kadry kierow-
niczej pionu kultury.

Sam był człowiekiem bardzo skromnym, walczył jedynie o czytelnika i o warunki dla dzia-
łalności bibliotek. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna za czasów dyrektora Stanisła-
wa Piziaka otrzymała nagrodę za upowszechnienie kultury przyznaną przez Wojewódzka 
Radę Narodową. Piziak otrzymał również nagrodę indywidualną za swoją działalność. Jego 
marzeniem było doprowadzenie do budowy gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rzeszowie. Niestety, nie udało mu się tego zrealizować.

W pogrzebie, który odbył się w Leżajsku, uczestniczyły delegacje bibliotekarzy z całego 
kraju. Uroczystość przeobraziła się w manifestację uznania dla niego samego i jego osią-
gnięć.

Iwona Tofilska

Rajd rowerowy TMZL
Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej zaprasza na rajd rowerowy organizowany 

w ramach projektu „Osobliwości przyrody i zabytki kultury materialnej”, współfinanso-
wany przez Urząd Miejski w Leżajsku.

Rajd odbędzie się w dniu 29 maja (sobota) 2010 roku (zbiórka o godz. 8.30 przy Pły-
walni Miejskiej w Leżajsku).

Trasa rajdu: zalew Floryda, żeremia bobrowe, Pokudłacz (Kapliczka Matki Boskiej Ostro-
bramskiej), Julin (przerwa na posiłek zapewniany przez organizatora, gry zabawy dla 
uczestników rajdu), Brzóza Królewska. Około godz. 15.00 – powrót do Leżajska.

(it)

Nowy projekt w Zespole 
Szkół Licealnych

„Kompetentny ekonomista i logistyk – 
sukces na rynku edukacyjno-zawodowym” 
– taki tytuł nosi nowy projekt realizowany 
w Zespole Szkół Licealnych im. B. Chrobre-
go w ramach programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki.

Projekt jest odpowiedzią na wspieranie stra-
tegii rozwoju wykształcenia i kompetencji kadr 
w naszym regionie oraz podniesienie atrakcyj-
ności i jakości kształcenia zawodowego w na-
szej szkole. Celem projektu jest wsparcie proce-
su kształcenia zawodowego w kierunkach: tech-
nik ekonomista i technik logistyk oraz wyposa-
żenie uczniów w dodatkowe kompetencje za-
wodowe, które mają spowodować w przyszło-
ści zwiększenie konkurencyjności naszych ab-
solwentów na rynku pracy.

Już w maju br. rozpocznie się nabór uczest-
ników projektu wśród uczniów klas pierwszych 
i drugich Technikum – wspomnianych spe-
cjalności. Projekt zakłada równość wszystkich 
uczestników w myśl przyjętego przez nas ha-
sła: „Równy start – równe szanse – równi w suk-
cesie”. Od września rozpocznie się realizacja pro-
jektu, która będzie obejmowała zajęcia warszta-
towe o tematyce zawodowej: „To zawód dla Cie-
bie”, „Sukces nie zależy od płci” oraz warsztaty 
prozawodowe i psychologiczno-motywacyjne 
wzbogacone o elementy autoprezentacji i ko-
munikacji międzyludzkiej.

Dla ekonomistów odbędą się zajęcia szkole-
niowe z obsługi programów finansowo-księgo-
wych: Subiekt, Rewizor i Gratyfikant, a dla logi-
styków program Sped Trans SQL-2.

Zostaną też zorganizowane zajęcia dydak-
tyczno-wyrównawcze z języka angielskiego 
i języka zawodowego, a w systemie e-lerning 
będzie można w nowoczesny sposób korzystać 
z materiałów dydaktycznych i kontaktować się 
z prowadzącymi zajęcia nauczycielami.

Ważnym elementem projektu będzie możli-
wość uzyskania przez logistyków dodatkowych 
uprawnień zawodowych przez odbycie kursu na 
prawo jazdy kat. B. Zostanie też zorganizowana 
mobilna pracownia informatyczno-logistyczna 
(12 laptopów).

W kreowaniu świadomych wyborów na ryn-
ku pracy i edukacji uczniowie będą mogli korzy-
stać z pomocy doradcy zawodowego, a Szkol-
ny Ośrodek Kariery (SzOK) będzie źródłem in-
formacji o uczelniach, zawodach i rynku pracy. 
Uczniowie uzyskają też wsparcie pedagogiczne 
i psychologiczne.

W ramach projektu uczniowie wyjadą na „Zie-
loną szkołę”, Targi Pracy, Targi Edukacyjne oraz 
wycieczki do firm i instytucji finansowych. Re-
alizatorzy projektu są przekonani, że uzyskane 
przez uczniów dodatkowe kompetencje pomo-
gą im w lepszym przygotowaniu zawodowym, 
doskonaleniu predyspozycji oraz w świadomym 
poruszaniu się na rynku edukacyjnym i zawo-
dowym. Zajęcia będą się odbywały na terenie 
szkoły w dogodnych dla uczniów terminach. Ko-
ordynatorem projektu jest nauczyciel Zespołu 
Szkół Licealnych Andrzej Makówka. Realiza-
cja projektu przewidziana jest na 28 miesię-
cy, a wartość 553 tys. zł. Projekt przyniesie tak-
że wymierne korzyści szkole w postaci pomocy 
dydaktycznych na które zostanie przeznaczone 
44 tys. zł, specjalistyczne programy edukacyjne 
10 tys. zł i 5 tys. zł. na fachową literaturę. Całe 
przedsięwzięcie możliwe jest dzięki zrozumie-
niu i życzliwości Zarządu i Rady Powiatu, które 
zabezpieczają finansowy udział własny w wy-
sokości 13,5 proc. całości projektu. Dziękujemy 
w imieniu młodzieży.

Leszek Sarzyński

Stanisław Piziak
(2.05.1927–10.10.1968)

Pan Stanisław ze starszym 
synem Ryszardem.
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  dzień za dniem

To jest właśnie ultrasonograf HD 11 XE.

Dar Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy dla szpitala w Leżajsku

Tradycyjnie już od kilkunastu lat w jedną 
z pierwszych styczniowych niedziel w ca-
łym kraju „gra” Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy. „Dyryguje” nią od początku Je-
rzy Owsiak, który od razu potrafił przemó-
wić do serc milionów ludzi, by tego jedne-
go dnia w roku złożyli datki na rzecz ratowa-
nia życia i zdrowia noworodków i dzieci. Za 
zebrane pieniądze WOŚP kupowała nowo-
czesną specjalistyczną aparaturę medyczną 
i przekazywała ją szpitalom, które jej potrze-
bowały i które o nią prosiły. 

Każdego roku cel zbiórki dotyczył innych 
schorzeń i w konsekwencji zakupu odpo-
wiedniego sprzętu medycznego czyli takie-
go, który może być pomocny w ich lecze-
niu. Jednego roku Wielkiej Orkiestrze przy-
świecała idea ratowana życia noworodków, 
które przedwcześnie przyszły na świat, i po 
kweście wysyłane były do szpitali inkuba-
tory, innym razem Orkiestra „grała” na rzecz 
noworodków, które mogą się rodzić z wada-
mi na przykład serca, czy słuchu. I każdego 
roku pieniądze zebrane przez WOŚP prze-
znaczane były na zakup konkretnej apara-
tury medycznej. 

W Leżajsku Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy od początku „grała” popisowo. 
Uczniowie naszych szkół jako wolontariu-
sze WOŚP co roku przez całą niedzielę na-
wet wtedy, gdy były to bardzo mroźne dni, 
wytrwale kwestowali. A mieszkańcy Leżaj-
ska nie omijali ich obojętnie. Do puszek, któ-
re młodzież trzymała w rękach wrzucali pie-
niądze – kwoty mniejsze i większe. Liczył się 
każdy datek. 

Leżajsk z roku na rok zbierał coraz więk-
sze kwoty. Ostatnio największe na Podkar-
paciu. Sztaby WOŚP przez wiele miesięcy in-
tensywnie przygotowywały się do tej jedy-
nej niedzieli w roku, potem wraz z wolon-
tariuszami, harcerzami, licznymi zespołami 
muzycznymi, sportowymi, innymi znajdo-
wali lokum w MCK i na estradzie przed bu-
dynkiem. Przez wiele lat szefem sztabu byłą 
Ewa Rejman, pedagog ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3, ostatnio pałeczkę przejął Damian 
Wyszyński z MCK. Ale dawny skład sztabu 
pozostał – nadal tworzą go ci sami nauczy-
ciele leżajskich szkół podstawowych i gim-
nazjum. I nadal Leżajsk lideruje w woje-
wództwie.

I co z tego ma? – pytali malkontenci. 
Otóż ma i miał! Leżajski szpital kilkakrotnie 
dla oddziałów Dziecięcego oraz Noworod-
ków otrzymywał potrzebny sprzęt medycz-
ny. Oddział Dziecięcy na przykład – jak po-
wiedział nam ordynator tego oddziału dr 
Krzysztof Kwieciński – otrzymał: 16 wrze-
śnia 2003 roku pulsoksymetr N-395, który 
służy do badania wydolności oddechowej 
dziecka, aparat, jakiego wcześniej nie miał. 
– Rok później, 24 marca 2004 roku otrzymali-
śmy kardiomonitor , a 14 maja 2004 roku – in-
kubator japoński bardzo dobrej jakości ATOM 
2100G. I to był ostatni raz, kiedy nasz oddział 
dziecięcy otrzymał sprzęt medyczny od Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – mówi dr 
K. Kwieciński. 

Od tego czasu dr Kwieciński rok w rok pi-
sał pisma do głównego sztabu WOŚP z proś-
bą o zakup ultrasonografu dla dzieci. Dzięki 
tej aparaturze można m.in. stwierdzić wcze-
sne stadium choroby nowotworowej. Dlate-
go był on niezbędny na oddziale. Poprzedni 
z lat dziewięćdziesiątych minionego stule-
cia dochodził kresu swej żywotności. Nieste-
ty, na listy dra Kwiecińskiego przychodziły 
odpowiedzi odmowne. Bo oddział dziecię-
cy potrzebował ultrasonografu, a Orkiestra 
kupowała aparaty do badania słuchu, kar-
diomonitry, inkubatory...

I w końcu stało się – szpital w Leżajsku 17 
marca br dostał od WOŚP upragniony ultra-
sonograf HD 11 XE (mercedes wśród apara-
tów)  do wczesnej diagnostyki chorób no-
wotworowych u dzieci.

Jak do tego doszło?
Aparat trafił do Lezajska dzięki temu, że 

wystąpił o to ordynator oddziału dziecięce-
go, a wystąpił właśnie on, bo Orkiestra gra 
zawsze tylko dla dzieci. 

– Myśmy się o dar Orkiestry w postaci do-
brego aparatu do badań USG zwracali kilka 
lat z rzędu, pisząc do nich pisma błagalne – 
ośmieleni hojnością społeczeństwa naszego 
miasta w zbiórkach na rzecz Orkiestry – po-
nieważ aparat, którym dysponujemy od roku 
1996 nie spełnia już  wymogów nowoczesno-
ści  – mówi dr K. Kwieciński. – Orkiestra za 
każdym razem nam odpowiadała, że ponie-
waż jest inny cel kolejnych edycji, nie mogą 
nam go kupić. Kiedyś w rozmowie z panią Ma-
rią Horoszko, dyrektorką MCK, powiedziałem, 
że inne szpitale dostają sprzęt dość drogi, a my 

jesteśmy na szarym końcu. Powiedziała: spró-
bujemy pomóc. I wtedy umówiliśmy się, że na-
piszemy wspólne pismo. Więc po raz kolejny – 
wiedząc, jaki cel będzie w tym roku – zwrócili-
śmy się do nich z prośbą o zakup tego ważne-
go dla naszego szpitala aparatu. I w styczniu 
2009 roku napisaliśmy po raz kolejny o daro-
wiznę od Orkiestry w formie tego ultrasono-
grafu. 

14 września 2009 WOŚP odpisała, że jest 
szansa, ponieważ grupa ekspertów wyty-
powała po kilka ośrodków w każdym woje-
wództwie, które mogą otrzymać ultrasono-
graf pod warunkiem, że spełnią określone 
oczekiwania. Ostatecznie po korespondencji 
między szpitalem a głównym sztabem Or-
kiestry wymarzony aparat dla badań usg po-
jawił się w leżajskim szpitalu.

– Jest to aparat firmy Philips – górna półka 
– z różnymi przystawkami, posiadający 5 gło-
wic do szczegółowych badań jamy brzusznej 
ale także innych narządów łącznie z wykona-
niem badania serca, stawów biodrowych czy 
główki – mówi K. Kwieciński. – Będą na nim 
wykonywane też badania przesiewowe w kie-
runku nowotworowym. Na Podkarpacie trafi-
ło jedynie pięć aparatów tego typu.

Jest to aparat przeznaczony dla dzieci,  nie 
tylko tych, które są hospitalizowane na od-
dziale; również dla dzieci diagnozowanych 
i leczonych ambulatoryjnie. Znajduje się on 
na wyposażeniu Oddziału Radiologii, z tym 
że będzie wykorzystywany jedynie do ba-
dań u dzieci.

– Myślę, że otrzymaliśmy go dlatego, bo na-
sze społeczeństwo jest tak bardzo hojne, że 
w województwie podkarpackim w przelicze-
niu na jednego mieszkańca od kilku lat wypa-
damy najlepiej. Za tę hojność w imieniu wła-
snym a przede wszystkim naszych małych pa-
cjentów bardzo dziękuję.

(bwl)



��

Czterechsetlecie posługi Ojców Bernardynów w Leżajsku

Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów
W działalność duszpasterską Sanktu-

arium Leżajskiego włącza się Muzeum Pro-
wincji Ojców Bernardynów, placówka kultu-
ralno-naukowa, gromadząca, przechowują-
ca i udostępniająca bezcenne pamiątki po 
zakonnikach i dobrodziejach. Funkcjonuje 
od 1971 r. Zlokalizowane jest w obrębie za-
bytkowego budynku klasztornego zajmując 
jego południowo-zachodni pawilon, połu-
dniowe i zachodnie skrzydło oraz część pod-
piwniczeń i fortyfikacji. 

Do Muzeum wchodzi się przez Basztę 
św. Jana z Dukli, która służy organizowa-
niu głównie wystaw czasowych, ekspono-
waniu militariów, rzeźby i malarstwa. Basztę 
z resztą kompleksu łączy podziemne przej-
ście prowadzące na najwyższą, trzecią kon-
dygnację Muzeum. Można tam oglądnąć 
wystawę sztuki sakralnej i ludowej, a tak-
że egzotycznej pochodzącej z krajów mi-
syjnych. Na trzeciej kondygnacji zlokalizo-
wano galerię portretów, szat liturgicznych 
i pamiątek historycznych. Piętro niżej znaj-
dują się wystawy poświęcone sztuce religij-
nej i kulturze okresu staropolskiego. W pod-
piwniczeniu klasztornym mieści się obszer-
na Galeria Rzeźby Statuarycznej i Przyścien-
nej, Skarbiec oraz wystawa eksponatów ka-
miennych. Do obiektów szczególnie atrak-
cyjnych należy XVII-wieczna więźba dacho-
wa, korytarz z wczesnobarokowym malowi-
dłem ściennym, a także pochodzące z tego 
samego okresu kręte schody prowadzące 

do holu zakrystyjnego i mury z oryginal-
nymi wątkami ceglanymi. Istotne znacze-
nie dla Muzeum ma jego lokalizacja w bez-
pośredniej bliskości Sanktuarium. Kontekst 
ten od początku stwarzał klimat ułatwiają-
cy przybyszom lepsze przeżywanie dziedzic-
twa i sacrum.

Muzeum współpracuje z podobnymi in-
stytucjami krajowymi i zagranicznymi. W la-
tach 1999–2000 uczestniczyło w cyklu wy-
staw poświęconych sztuce polskiej, zna-
nych pod ogólną nazwą Kraina Skrzydlatych 
jeźdźców, zorganizowanych na terenie pię-
ciu muzeów narodowych w Stanach Zjed-
noczonych i w Zamku Królewskim w War-
szawie. Muzeum wiele zawdzięcza pomocy 
tutejszego klasztoru, życzliwości władz Mia-
sta Leżajska, niektórych zakładów pracy i in-
stytucji oraz pojedynczym osobom. Na jego 
temat wydano szereg rozpraw naukowych 
i katalogów, nagrano wiele filmów doku-
mentalnych i audycji radiowych. Zjawiska 
te przynoszą sławę klasztorowi i zakonowi, 
służą także miastu i okolicy.

Mimo to w Leżajsku wielu obywateli nie 
wie o nim zbyt wiele. Dla niektórych to jedy-
nie „muzeum przyklasztorne”, zaś pojawia-
jące się od czasu do czasu wzmianki o tej 
placów w rozmaitych informatorach tury-
stycznych bywają niepełne i dezinformują-
ce. Muzeum nie doczekało się dotąd własnej 
ikonki na żadnym z publikowanych planów 
miasta obok innych podobnych placówek 

w okolicy. Ostatnio kilkakrotnie zbywane 
było milczeniem przy okazji ważniejszych 
imprez z udziałem elit kulturalnych. Trud-
no pytać o przyczyny takiego stanu rzeczy, 
jeszcze trudniej obok tego zjawiska przejść 
obojętnie. Muzeum bernardyńskie to prze-
cież ewenement na mapie kulturalnej Polski, 
jedyna tego typu instytucję na terenie Pod-
karpacia, to swoistego rodzaju „perła” mia-
sta Leżajska. Warto było wspomnieć o niej 
przy okazji spotkań koncertowych towarzy-
szących ubiegłorocznym obchodom jubile-
uszowym.

o. Efrem Obruśnik

Święto Ziemi w „dwójce”
Rok 2010 jest rokiem jubileuszowym, świętujemy bowiem 40-lecie obcho-

dów Dnia Ziemi na świecie i 20-lecie w Polsce. Hasło tegorocznego Światowe-
go Dnia Ziemi to: „Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas”. Dzień 
Ziemi to Święto Ziemi! Jednak niemożliwe jest w ciągu jednego dnia uczcić 
Naszą Planetę. 

W leżajskiej „dwójce” imprezy związane 
z tym świętem podzielone zostały na kilka 
grup i rozłożone w czasie. „Zielone” tygodnie 
poprzedzające imprezę były czasem wytę-
żonej pracy uczniów, którzy chętnie uczest-
niczyli w konkursach oraz lekcjach tema-
tycznych organizowanych z tej okazji. Róż-
norodność tych przedsięwzięć, dawała szan-
sę na wykazanie się wszystkim. Uczniowie 
klas V i VI brali udział w teście sprawdzają-

cym ich wiedzę ekologiczną. Natomiast ci, 
którzy pragnęli zabłysnąć swoimi zdolno-
ściami plastycznymi, wykonali interesują-
ce  prace przestrzenne i malarskie: ucznio-
wie klas IV–VI ph. „Ptaki naszych pól, łąk i la-
sów”, a uczniowie klas I–III ph. „Kwiaty na-
szych pól, łąk i lasów”. Spojrzenie na świat 
natury, najbliższego otoczenia  oczami dzie-
ci zachwyciło jury, które stanęło przed dy-
lematem wyłonienia najlepszych prac pla-

stycznych.
Nagrodzono osoby o najwięk-

szym poziomie fantazji: Joan-
na Marzęciak – kl. 1b, Weronika 
Kędzierska – kl. 1a, Wiktoria Za-
błotnia – kl. 3b, Sylwia Sanakie-
wicz – kl. 3b, Weronika Czech – 
1a, Szczęsny Beata – 1a, Daniel 
Pondel – 2b, Gabriela Kruk – 2a, 
Wiola Pelc – kl. Vb, Kasia Lipińska 
– kl. Vc, Ola Lipińska – kl. IVa, Ju-
styna Kojder – kl. 6b, Natalia Ku-
cińska – kl. 5c, Agnieszka Droż-
dżal – kl. 4a, Ewelina Mazur – kl. 
6b, Karolina Żak – kl. 4a, Gosia 
Rutowicz – kl. 6a, Dominika Ko-

zyra – kl. 5b) i wiedzy ekologicznej (Gosia 
Rutowicz – kl. VIa, Ola Kryla – kl. VIb, Ane-
ta Bauer – kl. VIa). W szkolnej galerii można 
było podziwiać wszystkie nagrodzone i wy-
różnione prace.

Uhonorowaniem obchodów Święta Zie-
mi była uroczystość dnia 23 kwietnia, w któ-
rej uczestniczyli uczniowie, rodzice i zapro-
szony gość, przedstawiciel Urzędu Miasta 
– Beata Jodkowska. Akademia była okazją 
podsumowania całorocznej pracy naszej 
szkoły na rzecz ochrony lokalnego środo-
wiska. Przygotowany program artystycz-
ny uczył i zarazem bawił. Przygotowany zo-
stał przez opiekunkę szkolnego koła ekolo-
gicznego M. Halewską z uczniami klas V i VI 
oraz B. Sarzyńską i I. Pelc, wychowawczynie 
uczniów klas młodszych – IIa i IIIb. Impreza 
ta miała piękną oprawę scenograficzną wy-
konaną pod kierunkiem M. Czyż-Czerwon-
ki wraz z członkami szkolnego koła plastycz-
nego. Akademia była czasem gratulacji, wrę-
czania nagród z konkursów i prezentacji wy-
różnionych prac.

Przybliżenie dzieciom naglących proble-
mów dotyczących ratowania naszej Ziemi 
oraz próby zmiany ich nastawienia do ota-
czającej rzeczywistości, stanowiące główne 
założenia - zostały zrealizowane, pokazując 
jak piękny jest nasz świat. 

Małgorzata Czyż-Czerwonka
Marta Halewska

sp2lezajsk@gmail.com

Fragment wystawy sztuki religijnej i kultury sta-
ropolskiej.

  dzień za dniem
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  sport
Mistrzostwa 

Makroregionu Południowego
Karate Kyokyshin Jarosław 2010

27 marca br. w hali MOSiR w Jarosławiu odbyły się Mistrzo-
stwa Makroregionu Południowego Karate Kyokyshin. 
W imprezie wzięło udział 254 zawodników z 26 ośrodków. Były 
nimi: Brzozów, Dębica, Jasło, Kielce, Kolbuszowa, Kraków YMKA, Kra-
ków Krowoderski KK, Krosno, Leżajsk, Limanowa, Nowy Sącz, Nowy 
Targ, Olesno, Pustków, Przemyśl, Przeworsk, Rzeszów, Sandomierz, 
Sanok, Stalowa Wola, Stary Sącz, Tarnobrzeg, Tarnów, Zakopane, 
Zakopane Tatrzański KK i Jarosław. Organizatorem MM był Jaro-
sławski Klub Karate Kyokushin prowadzony przez kierownika 
ośrodka sensei Andrzeja Kruka. Sędzią głównym był shihan 
Andrzej Drewniak.

Leżajski Klub Kyokushin Karate reprezentowało 12 zawod-
ników. Wykazali się oni wysoką formą i dobrym przygotowaniem. 
W ogólnej klasyfikacji drużynowej Leżajski Klub Kyokushin Kara-
te zajął wysokie trzecie miejsce.

Wyniki indywidualne:
Marcin Olszowy 1 miejsce kumite mężczyzn ful kontakt do 65 kg
Karol Kurzyp 1 miejsce kumite młodzików lekki kontakt +70 kg
Iwona Turosz 2 miejsce kumite kobiet ful kontakt do 55 kg
Maciej Jeziorowski 2 miejsce kumite młodzików lekki kontakt +70 kg
Konrad Kowalski 3 miejsce kumite mężczyzn ful kontakt do 65 kg
Władysław Paul 3 miejsce kumite seniorów lekki kontakt open

Miejsca od V do VIII
Monika Pacoń – kumite juniorki młodsze lekki kontakt do 55 kg
Izabela Dec – kumite młodziczek lekki kontakt OPEN
Krzysztof Zając – kumite mężczyzn ful kontakt do 80 kg
Marek Szczuc – kumite mężczyzn ful kontakt do 70 kg
Wiktor Tokarz – kumite młodzików lekki kontakt do 60 kg

Wyniki drużynowe:
1. miejsce – Limanowa
2. miejsce – Kielce
3. miejsce – Kraków, Leżajsk, Stalowa Wola

Ponadto w Mistrzostwach reprezentowali nasz Klub sempai 
Robert Szczuc kierownik ekipy i sędzia sensei Dariusz Burda, 
sędzia sensei Adam Dziki, sekundanci sempai Piotr Jeziorow-
ski i Adam Tokarz.

(b)

Karatecy z Leżajska zwyciężają
24 kwietnia br. w Nowej Sarzynie odbyły się XII Mistrzostwa 

Województwa Podkarpackiego Karate Kyokushin Dzieci i Mło-
dzieży. W zawodach startowało 219 zawodników z 15 klubów 
należących do Podkarpackiego Okręgowego Związku Karate 
w Rzeszowie.

Przybyli zawodnicy z Brzostka, Brzozowa, Dębicy, Jarosławia, Iwo-
nicza,Jasła, Kolbuszowej, Krosna, Leżajska, Nowej Dęby, Przemyśla, 
Przeworska, Sanoka, Stalowej Woli, Tarnobrzega.

Organizatorem Mistrzostw był Klub Kyokushin Karate z Leżaj-
ska prowadzony przez sensei Dariusza Burdę, a współorganizato-
rem Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Urząd Miasta i Gminy w No-
wej Sarzynie, MOSiR w Nowej Sarzynie i Urząd Marszałkowski w Rze-
szowie. Puchary zwycięzcom wręczali: Poseł na Sejm RP Zbigniew 
Rynasiewicz, Starosta Powiatu Leżajskiego Robert Żołynia oraz 
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Robert Gnatek.

Z naszego, leżajskiego klubu udział wzięło 43 zawodników, 29 
członków obsługi zawodów, sędzia: sensei Adam Dziki, sekundan-
ci: senpai Marcin Olszowy, Konrad Kowalski, fotoreporter senpai 
Robert Szczuc. Drużynowo wywalczyliśmy 2 miejsce, a indywidu-
alnie zdobyliśmy 18 pucharów.

Wyniki drużynowe: 1. Krosno – 59 pkt.; 2. Leżajsk – 40 pkt.; 
3. Jasło – 26 pkt.

Wyniki indywidualne naszych zawodników:

Szczuka Anna 1 miejsce w kata dziewcząt 2001

Goc Emilia 3 miejsce w kata dziewcząt 2001

Majder Paula 3 miejsce w kumie dziewcząt 99/00

Szczuka Beniamin 2 miejsce w kata chłopców 99/00
1 miejsce w kumite chłopców

Leja Michał 3 miejsce w kumite chłopców 99/00

Walawski Kajetan 3 miejsce w kata chłopców 99/00
2 miejsce w kumite chłopców

Zygmunt Bartłomiej 3 miejsce w kumite chłopców 99/00

Burda Katarzyna 1 miejsce w kata dziewcząt 97–98
3 miejsce w kumite kadetek 

Majewicz Natalia 1 miejsce w kumite kadetek 97/98

Żak Julia 3 miejsce w kumite kadetek 97–98

Majder Paulina 3 miejsce w kata kadetek 97–98

Stachula Natalia 2 miejsce w kumite kadetek 96–97

Szczuka Oskar 3 miejsce w kumite młodzików 95–96

Jeziorowski Maciej 3 miejsce w kumite młodzików 95–96

Pacoń Monika 2 miejsce w kata juniorek mł. 93/94

ska, Szymon Chowaniec, Grzegorz Dołęga, Michał Pelc, Adrian Krze-
miński, Artur Chowaniec odpowiedziała na zaproszenie Rady Miej-
skiej w Nowojaworowsku i wzięła udział w Międzynarodowym Tur-
nieju Szachowym. Opiekunami uczestników wyjazdu byli: Małgorza-
ta Kędzierska, Artur Grzywna i nauczyciel SP1 – instruktor szachowy 
– Andrzej Mazurkiewicz.

W trakcie turnieju leżajscy szachiści mogli zapoznać się z rówieśni-
kami z Ukrainy. W czasie wspólnych rozmów dało się wyczuć ogrom-
ną życzliwość i otwartość naszych sąsiadów. Szybko nawiązaliśmy 
nowe znajomości. Naszym przewodnikiem po zakątkach Nowoja-
worowska był dyrektor Pałacu Kultury Wasyl Mikołajowicz. Przybli-
żył nam historię swojej miejscowości i odkrył tajemnice wielu cie-
kawych miejsc.

Chwile spędzone na Ukrainie będziemy wspominać z tęsknotą, 
pozostaną one na długo w naszej pamięci. Mamy nadzieję, że nie 
było to jedyne spotkanie i, że co roku będziemy mogli spotykać 
się na turniejach szachowych zarówno w Leżajsku, jak i Nowoja-
worowsku.

Chcielibyśmy wyrazić ogromną wdzięczność Panu Burmistrzowi 
Miasta Leżajska Tadeuszowi Trębaczowi oraz Panu Januszowi Bere-
stce za umożliwienie wyjazdu do Nowojaworowska i jego finanso-
we wsparcie.

Uczestnicy wyjazdu

Szachy w Nowojaworowsku
W dniach 24–25 kwietnia br. jedenastoosobowa delegacja 

szachistów z Leżajska ze Szkoły Podstawowej nr 1 przebywa-
ła w Nowojaworowsku.

Grupa w składzie: Maciej Nowak, Igor Maluszczak, Gabriela Za-
sońska, Klaudia Krzemińska, Krzysztof Malita, Aleksandra Kędzier-



�0

  zdrowie i uroda

Wiosenna zielenina
Jak przystało na obecną porę roku, 

wokół dominuje zieleń, cieszy oczy 
mnóstwem odcieni i uwodzi świeżo-
ścią. Więc nabieramy ochoty na zie-
loną sałatę, szczypiorek, ogórki i ko-
lorową rzodkiewkę, pomidory, które 
podkreślą soczystość zieleni.

Wszyscy wiedzą, że surowe warzywa 
i owoce powinny znaleźć się w naszych co-
dziennych jadłospisach, bo dostarczają wi-
tamin, błonnika, enzymów. Połączone w su-
rówki, z dodatkiem oleju, oliwy, jogurtu, 
tworzą wartościowe i lekkie przekąski, uzu-
pełniają dania główne pod względem war-
tości odżywczych i smakowych. Po zimie, 
przednówku, okresie świąt, podczas których 
zapominamy się i zjadamy mnóstwo potraw 
tłustych i słodkich, dobrze nam zrobi wio-
senne menu. Niektórzy, szczególnie dbają-
cy o odpowiednią porcję witamin w wiosen-
nych potrawach, wykorzystują nawet młode 
listki pokrzyw, szczawiu, mniszka lekarskie-
go i rzodkiewki. Twarożki, surówki wzboga-
cone o kiełki, posiekane orzechy, przypra-
wione ziołami, sokiem z cytryny, czosnkiem 
mogą stanowić ciekawą kompozycję sma-
ków.

Jednymi z pierwszych plonów, które zbie-
ramy w ogródkach i na działkach obok rzod-
kiewek, sałat i szczypiorku jest botwina. Bo-
twina to młode buraczki ćwikłowe z listka-

mi. Do przyrządzania potraw wybiera się 
najmłodsze, środkowe listki i łodyżki. Z bo-
twiny przyrządza się zupę botwinkę i chłod-
niki, które są typowo polskimi potrawami. 
Główną zaletą botwiny i buraków jest be-
tanina, barwnik należący do grupy antocy-
janów. Ma on właściwości bakteriostatycz-
ne, co unieczynnia szkodliwe bakterie, które 
dostaną się do organizmu człowieka. Zaletą 
betaniny jest również współdziałanie z inny-
mi substancjami w odtłuszczaniu wątroby 
i rozkładaniu zbędnego tłuszczu w wątrobie. 
Burakom czerwonym i boćwinie przypisuje 
się ponadto, działanie ogólnopobudzające 
i zwiększające odporność organizmu, a to za 
sprawą m in. witaminy C, żelaza i pierwiast-
ków śladowych. Do profilaktycznej ochrony 
jelit wystarczy wypicie 1/8 litra soku z bura-
ków czerwonych co wieczór. Zakres działa-
nia leczniczego znacznie się poszerzy, jeśli 
do soku z buraków czerwonych domiesza-
my starte jabłko. Owoc ten zawiera pekty-
ny absorbujące z jelit wszelkie toksyny na-
gromadzone tam w ciągu dnia. Sok z bura-
ków czerwonych i starte jabłko doskonale 
się uzupełniają i zmieszane ze sobą stano-
wią idealny napój na wieczór.

W maju, jak pogoda pozwala, rozpoczy-
namy grillowanie. Sprzyjają temu majowi 
solenizanci i tradycyjne majówki. Chłodni-
ki, sałatki, nadziewane warzywa nadają się 
na rozpoczęcie ogrodowej uczty, mogą też 
być dodatkiem do pieczonego mięsa czy 
kiełbas.

Sałatka grecka
Składniki: 2 pomidory, 1 ogórek, 10 dag 

serka Feta, 1 papryka, 1 sałata, 15 czarnych 
oliwek; Sos: pół szklanki oleju lub oliwy, 1–2 
ząbki czosnku, sól, pieprz, pół łyżeczki octu 
winnego, 1 łyżka posiekanych świeżych ziół 
(mogą być suszone np. tymianek, oregano, 
zioła prowansalskie, bazylia). Wykonanie: 
warzywa pokroić na dość duże kawałki, ser 
w kostkę. Sałatę opłukać, osuszyć, porwać 
palcami, oliwki osączyć. W salaterce lub ta-
lerzu ułożyć sałatę, potem warzywa, oliw-
ki i ser. Sporządzić sos dodając zmiażdżo-
ny czosnek, polać sałatkę, posypać ziołami 
i schłodzić.

Ogórki nadziewane
Składniki: 2 długie ogórki, 4 jaja ugoto-

wane na twardo, 2 pęczki rzodkiewek, 2 łyż-
ki gęstej śmietany lub twarożku, łyżka majo-
nezu, łyżeczka musztardy miodowej, po łyż-
ce posiekanego koperku i szczypiorku, kil-
ka liści zielonej sałaty, pieprz, sól. Wykona-
nie: ogórki obrać, pokroić na kawałki dłu-
gości 5–6 cm, usunąć pestki. Jaja obrać, po-
siekać, rzodkiewkę pokroić w paseczki (kil-
ka zostawić do dekoracji), wymieszać z po-
siekaną zieleniną, śmietaną, majonezem, 
musztardą, doprawić do smaku solą i pie-
przem. Wydrążone ogórki napełnić masą, 
przybrać cząstkami rzodkiewek. Ułożyć na 
liściach sałaty.

Botwina
Składniki: 200 g cielęciny z kością (lub 

innego mięsa) 1 pietruszka, kawałek sele-
ra, 1 litr wody, 2 pęczki botwiny, 1 cytry-
na, 1 łyżka mąki, 200 ml kwasu burakowe-
go, 1 łyżka pokrojonego koperku i zielo-
nej pietruszki, cukier, sól, pieprz. Wykona-
nie: z mięsa i warzyw ugotować wywar (ok. 
800 ml), opłukaną botwinę pokroić na pa-
ski i ugotować pod przykryciem w niewiel-
kiej ilości wody zakwaszonej sokiem z cy-
tryny. Wywar z mięsa i warzyw przecedzić. 
Doprawić śmietaną, wymieszać z mąką oraz 
cukrem i solą. Włożyć botwinę, mięso pokro-
jone w kostkę, wlać kwas burakowy i zago-
tować. Doprawić solą, cukrem i sokiem z cy-
tryny. Przed podaniem posypać koperkiem 
i zieloną pietruszką.

Biała kiełbaska w piwie
Składniki: 8 białych kiełbasek, 1 łyżka 

mąki, 2 łyżeczki oleju, pół łyżeczki majeran-
ku, szczypta kminku, 1 szklanka ciemne-
go piwa. Przygotowanie sosu (w domu): 
w rondelku rozgrzać olej, oprószyć go mąką 
i zasmażyć na złoty kolor. Dodać majeranek 
i kminek, ciągle mieszając powoli wlewać 
piwo. Zagotować sos, zmniejszając ogień, 
gotować do zgęstnienia. Ostudzić. Kiełbaski 
ułożyć na rozgrzanym grillu, piec 18–25 mi-
nut (w zależności od wielkości). Podgrzać 
sos, polać upieczone kiełbaski i od razu po-
dawać z pieczywem, kiszonymi ogórkami 
lub sałatą.

Truskawkowe rozkosze
Maria Antonina uwielbiała truskawko-

we kąpiele, które pozwalały jej zachować 
delikatną, miękką skórę. Służba rozgnia-
tała wtedy dla królowej kilkanaście kilo-
gramów truskawek.

Owoc ten został wyhodowany w XVIII wie-
ku ze skrzyżowania poziomki wirginijskiej 
i ogromnej poziomki chilijskiej dzięki eks-
perymentom nadwornego ogrodnika króla 
Ludwika XV. Francuskie damy szybko doce-
niły nie tylko niezrównany smak tych owo-
ców, ale także ich właściwości kosmetycz-
ne. Dobroczynny wpływ na zdrowie i cerę 
owoce te wywierają dzięki dużej zawarto-
ści witamin (A, B1, B2, C, P, K), minerałów 
(żelazo, wapń, fosfor, potas, magnez, cynk), 
pektyn (zbawiennych dla układu trawienne-
go) oraz dzięki kwasowi salicylowemu, któ-
ry m.in. pomaga usunąć obumarłe komórki 
naskórka i przyczynia się do skuteczniejsze-
go wchłaniania wilgoci przez skórę.

Ważne dla palaczy – truskawki zawierają 
prawie tyle witaminy C, co cytrusy, a każdy 
wypalony papieros niszczy znaczną jej ilość. 
W truskawkach jest też spora ilość kwasu 
elagowego, który hamuje szkodliwe dzia-
łanie substancji rakotwórczych zawartych 
w dymie papierosowym.

Czerwiec to raj dla licznych wielbicieli 
tych pysznych owoców – widzi się je wszę-
dzie – w sklepach, na targu, u ulicznych 
sprzedawców.

Warto się więc nimi nie tylko objadać, ale 
również poprawić urodę.

Owocowy peeling
Weź 2 duże rozgniecione truskawki i 3 

łyżki drobno zmielonego siemienia lniane-
go. Wymieszaj na papkę (jeśli wyjdzie za 
gęsta, rozrzedź odrobiną wody) i wymasuj 
nią twarz. Zmyj ciepłą wodą lub maślanką 
i wklep w skórę dobry krem. Twoja cera sta-
nie się delikatna i gładka.

Maseczka dla cery suchej
Rozgnieć 4 duże truskawki, dodaj żółtko, 

łyżeczkę miodu oraz kilka kropli oliwy z oli-
wek. Wymieszaj, nałóż na twarz, omijając 
powieki.

Po 15 minutach zmyj maślanką.
Maseczka dla cery normalnej i suchej
Rozgnieć parę truskawek i rozprowadź je 

równomiernie po umytej twarzy i szyi. Połóż 

się i odpręż. Zmyj po 20 minutach przegoto-
waną lub oligoceńską wodą.

Maseczka dla cery tłustej, 
zanieczyszczonej

4–5 rozgniecionych truskawek wymieszaj 
z łyżką płatków owsianych, łyżką świeżego 
mleka, łyżeczką miodu na masę o gładkiej 
konsystencji. Rozsmaruj na umytej twarzy 
i szyi (na powieki możesz nałożyć w tym cza-
sie płatki kosmetyczne nasączone herbatką 
rumiankową). Zmyj po 20 minutach, wysusz 
skórę i posmaruj kremem. Na pewno zauwa-
żysz różnicę. Twoja cera rozjaśni się i wygła-
dzi błyskawicznie.

Luksusy Marii Antoniny
Kilogram truskawek rozgnieć na miazgę 

i wymieszaj z dwoma litrami mleka – dodaj 
do ciepłej ale nie gorącej wody w wannie. 
Po 15–20 minutach aromatycznej kąpieli 
opłucz ciało pod prysznicem.

Jeśli chcesz spać jak suseł, zjedz miseczkę 
truskawek na dobranoc. Zawierają brom, nie 
obciążają żołądka i ześlą Ci miłe sny.

Jeśli zjesz truskawki rano, na czczo, Twój 
organizm przyswoi najlepiej ich wszystkie 
witaminy a zwłaszcza żelazo i wzmacniają-
cy fosfor. Warto też zastosować trzydniową 
dietę truskawkową – pięć razy dziennie jeść 
po pół kilograma truskawek i nic więcej. Trzy 
kilogramy z brzuszka murowane.
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  szachy

Bolesne 
skurcze mięśni

Bardzo często podczas mocnych trenin-
gów czy zawodów na pewno odczuwamy 
zbliżający się ostry ból w obrębie łydek lub 
ud. To nie koniec świata. Jest to nic innego 
jak skurcz mięśnia.

Niekiedy ich przyczyna jest błaha, np. 
nadmierny wysiłek fizyczny, który wystąpił 
po zbyt długim spacerze, jeździe rowerem 
lub bezczynności ruchowej uciskając mię-
sień. Ale skurcze mięśni nóg bywają także 
objawem choroby, z którą trzeba walczyć – 
przewlekłej niewydolności żylnej (jej skut-
kiem są żylaki). Skurcz mięśni występuje 
wtedy, gdy zmienia się długość i napięcie 
mięśni, trwa ono dłużej i nie dochodzi do 
rozluźnienia, co z kolei utrudnia lub unie-
możliwia wykonanie ruchu. Pojawiają się 
łzy w oczach i grymas na twarzy.

Prawdziwy problem polega na tym, że 
nikt tak naprawdę nie wie do końca, jakie 
są przyczyny powstawania bolesnych skur-
czy mięśniowych. Medycyna zna kilka do-
brze udokumentowanych teorii na ten te-
mat. Jednak badania prowadzi się nadal.

Teoria pierwsza – mówi o tym, że to 
odwodnienie i zaburzona reakcja wymia-
ny elektrolitów wpływa bezpośrednio na 
skurcz. Łatwo jest to wytłumaczyć, gdyż 
skurcz najczęściej występuje podczas upa-
łów, kiedy wraz z potem z naszego organi-
zmu wydziela się znaczna ilość sodu.

Teoria druga – najbardziej prawdopo-
dobne jest stwierdzenie, iż skurcze są spo-
wodowane nieprawidłową budową mięśni, 
złą postawą albo zaburzoną biomechaniką. 
Zła struktura ruchu może doprowa-
dzić do zaburzeń organów kontrolu-
jących aktywność ścięgien. Z praktyki 
wynika (chodź nie ma na to dowodów 
naukowych), że systematyczne rozcią-
ganie mięśni tzw. streaching podczas 
procesu treningowego w znacznym 
stopniu eliminuje ryzyko występowa-
nia skurczów mięśni podczas intensyw-
nych i długotrwałych wysiłków. Nieste-
ty, wielu zawodników bagatelizuje rolę 
streachingu.

Teoria trzecia – zakłada, że spalanie 
tkanki mięśniowej jako paliwa pod-
czas długotrwałego wysiłku fizyczne-
go znacznie przyczynia się do skurczu. 
Uwalnianie znacznej ilości amoniaku 
do krwi świadczy o zużywaniu biał-
ka mięśni jako paliwa do wytworzenia 
energii.

Te przedstawione trzy teorie opisują 
występowanie skurczy mięśni związa-
nych z nadmiernym wysiłkiem fizycz-
nym. Jest jeszcze jedna najgroźniej-
sza forma skurczu to tzw. hyponatre-
mia. Spowodowana nadmiernym wy-
płukaniem z organizmu sodu. Wystę-

puje przeważnie u sportowców. Jednak na-
leży pamiętać, że im więcej będziemy się ru-
szać, a nasze mięśnie będą powoli ale sys-
tematycznie przyzwyczajały się do wysiłku 
i poprzemy to odpowiednią dietą, to takich 
dolegliwości powinniśmy nie doświadczać.

Dzięki wytrenowaniu możemy osiągać 
więcej – to słowo używane w sporcie wyczy-
nowym, ale dla nas każdy przejechany kilo-
metr więcej na rowerze, albo dłuższy spacer 
po którym nie odczujemy nadmiernego wy-
siłku zaczyna być wytrenowaniem. Nasz or-
ganizm zaczyna przyzwyczajać się do tego 
schematu ruchu i wysiłku.

Ale zawsze pamiętajmy, że skurcz może 
nas złapać wszędzie i co wtedy?

Sposoby dla każdego
 Masuj energicznie mięśnie, kiedy chwyci 

cię skurcz.
 Możesz też wykonać ćwiczenia rozciągają-

ce. Pomimo bólu, stawaj na palcach i zgi-
naj nogi w kolanach albo przechadzaj się 
powoli. Skurcz mięśni szybciej minie.

 Sięgnij po maść rozgrzewającą. Jeśli masz 
za sobą długi marsz, intensywnie ćwiczy-
łaś, wmasuj w łydki, np. rozgrzewającą 
maść, która rozluźni mięśnie.

 Uzupełnij niedobór magnezu i potasu. Je-
śli napniesz mięśnie łydek i pojawi się ból, 
pewnie brakuje ci tych minerałów. Ich nie-
dobór mogą uzupełnić suplementy die-
ty.

 Nie dopuszczaj do odwodnienia organi-
zmu. Pij chociaż 1,5 l płynów dziennie.

 Ciekawostką możne być to, iż niektórzy 
sportowcy twierdzą, że najskuteczniej-
szym sposobem walki ze skurczami mię-
śni jest akupresura. Trzeba ścisnąć palca-
mi górną wargę poniżej nosa i skurcz zni-
ka.

 Można ukłuć się w palec u nogi, powoduje 
też u niektórych osób rozkurcz mięśnia.

Polecam schemat ćwiczeń rozciągających 
mięśnie. Taki zestaw ćwiczeń na pewno zre-
dukuje powstawanie skurczy. Życzę miłego 
ćwiczenia.

Witam w kolejnym numerze BM. Przypo-
minam wszystkim sympatykom królewskiej 
gry, iż w Szkole Podstawowej nr 1 w Leżaj-
sku w dniu 29 maja o godz. 10.00 odbędzie 
się Międzynarodowy Turniej Szachowy o Pu-
char Burmistrza Miasta i Starosty Leżajskiego 
„O UŚMIECH DZIECKA 2010”. Serdecznie na 
niego zapraszam. Tradycyjnie polecam roz-
wiązanie szachowych zadań. Powodzenia!!!

„Szachy to mój żywioł. Nauka szachów to moja 
pasja. Uczę się ich całe życie. Szachy uczą życia. Uczą 
jak walczyć, jak iść na kompromis, jak się wycofać, 
by potem ruszyć do ataku. To królewska gra”.

Frank Marshall

Mat w dwóch posunięciach (zaczyna-
ją czarne!!!)
Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego wy-
dania BM

Zad. 1 Wf8 +, K:f8, Hd8 – mat, zad. 2 H:
f7+, H:f7, W:f8 – mat, zad. 3 Wh6+, Kg8, Wh8 
– mat, zad. 4 Hf6+, G:f6, Sf7 – mat.

Andrzej MazurkiewiczRysunek z zestawem ćwiczeń
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  na ryby
Zarybienie 
trocią wędrowną

29 kwietnia br. wypuszczono do Złotki 
i Złotej po sześć worków narybku letniego 
troci wędrownej. W każdym worku było po-
nad 2 tysiące sztuk! Zarybienia dokonali Pa-
weł Gdula i Damian Ożga.

Mapa Wód 
Okręgu PZW Rzeszów

„Zarząd Okręgu PZW w Rzeszowie przy 
współpracy z Wydawnictwem Kartogra-
ficznym BIK wydał mapę wód Okręgu PZW 
w Rzeszowie.

Wszystkich zainteresowanych zaprasza-
my do kontaktu ze skarbnikiem swojego 
Koła. Osoby, które dokonały już opłat człon-
kowskich zapraszamy także do kontaktu ze 
skarbnikiem Koła w celu pobrania zarów-
no mapy, jak i wkładki do wykazu wód udo-
stępnionych przez Okręg. Wkładka zawiera 
aktualne informacje o zmianach, jakie za-
szły w ciągu roku w wykazie wód oraz ja-
kie dodatkowe (ponad Regulamin Amator-
skiego Połowu Ryb) ograniczenia obowiązu-
ją na wodach Okręgu”. – źródło: informacja 
ze strony Okręgu.

Dla nas, wędkarzy z Leżajska, najlepszą 
informacją jest to, że autorem zdjęcia na 
okładkę i kolejnego na odwrocie mapy jest 
kol. Oktawian Kycia. Na zdjęciach na pew-
no rozpoznajecie kol. Andrzeja Dąbrowskie-
go. A rzeka? To Wisłok w Dębnie!

Na mapie znajdziecie granice Okręgu, 
granice obwodów, ponumerowane zbiorni-
ki (na odwrocie mapy namiary GPS na nie). 
Wykaz wód nizinnych i górskich, wykaz ob-
rębów ochronnych, namiar na Okręg i PSR, 
informację o możliwości przekazania 1% 
na rzecz Okręgu PZW Rzeszów – organiza-
cji o statusie opp.

Zachęcam do nabywania map i przekazy-
wania ich znajomym, nie tylko wędkarzom. 
Szczególnie tym, którzy wpłacili, lub zechcą 
wpłacić 1% na rzecz Okręgu PZW.

Wyniki Zawodów
Mistrzostwa Koła Drgającej Szczytówki

„Floryda” Leżajsk
11 kwietnia 2010

1. Paweł Smotryś 2 3190 pkt.; 2. Zygmunt 
Kwieciński 3 1610 pkt.; 3. Paweł Burek (4) 
2130 pkt.; 4. Wiesław Kozyra (6) 1580 pkt.; 5. 
Maciej Kucharski (6) 1470 pkt.; 6. Zbigniew 
Zalot (8) 820 pkt.; 7. Zdzisław Gdula (9) 1100 
pkt.; 8. Paweł Czekirda (9) 760 pkt.; 9. Jacek 
Hajder (10) 910 pkt.; 10. Stanisław Czarniec-
ki (10) 900 pkt. Puchar za największą rybę 
otrzymał Paweł Smotryś. Kapitanat Sporto-
wy Koła – Paweł Gdula.

Specjalna oferta dla członków PZW 
– zwrot składki członkowskiej!

Co jest potrzebne wędkarzowi? Solidny 
sprzęt, mnóstwo czasu i niezbędne informa-
cje pod ręką. Dlatego Polski Związek Wędkar-
ski i Polkomtel SA (operator sieci Plus GSM) 
wraz z Rybobranie.pl Sp. z o.o. przedstawia 
specjalną ofertę na potrzeby wędkarzy.

Odpowiednie telefony na wyprawę na 
ryby. Polecamy LG Eco Solar GD 510 z ła-
dowaniem poprzez panel słoneczny i du-
żym dotykowym ekranem lub Samsung Ul-
tra Style w metalowej obudowie z GPS-em 
i aparatem 5 Mpix do fotografowania zdo-
byczy. Ulga w opłacie abonamentowej dla 
członków PZW wynosi w zależności od wy-
branej taryfy od 50 do 150 złotych, co po-
zwala na „zwrócenie” członkowi PZW kosz-
tów związanych z uiszczeniem składki człon-
kowskiej. Tylko u nas Niezbędnik Wędkarza 
do ściągnięcia na telefon. A w nim informa-
cje przydatne przy wędkowaniu np. atlas 
ryb, wagi medalowe, przepisy na zanętę, 
horoskop i wiele innych. Niezbędnik Węd-
karza z czasem będzie się rozrastał – przy 
współudziale wędkarzy, portalu rybobranie.
pl i PZW. Specjalna oferta dla wędkarzy jest 
dostępna po wysłaniu SMS-a o treści RYBY 
pod numer 71065 (koszt 1,22 zł z VAT). Każ-
de zgłoszenie premiowane jest odstrasza-
czem na komary do pobrania na telefon. 
Jeśli wędkujesz, a masz już telefon w innej 
sieci, to pamiętaj, że możesz łatwo przenieść 
swój numer do Plusa. Więcej atrakcyjnych 
modeli znajdziesz w regulaminie promocji.

Specjalna oferta dla wędkarzy!
Telefony: ekologiczny LG z panelem sło-

necznym i Samsung w metalowej obudo-
wie z GPS. Bezpłatne pakiety minut na roz-
mowy z wędkarzami „Niezbędnik wędkarza” 
na telefon. Gdy przenosisz numer do Plusa – 
pierwszy abonament gratis. Oferta przygo-
towana wspólnie z rybobranie.pl i PZW, do-
stępna tylko po wysłaniu SMS o treści RYBY 
pod numer 71065 (koszt 1,22 z VAT).

Sprawdź szczegóły na: www.wedkarze.
plus.pl

Wyniki rejestracji połowów za lata 
2004–2006 już na stronie Okręgu: www.

pzw.org.pl/rzeszow/– wszystkich zaintere-
sowanych odsyłam na tę stronę. Zestawie-
nia wyników rejestracji są zebrane w pli-
kach *.pdf. Kto ma czas i chęci może ana-
lizować do woli – można wyciągnąć cieka-
we wnioski!

Wodom Cześć!
Stanisław „Esox” Mączka

stanisław.maczka@interia.pl

Regulaminy zawodów 
wędkarskich o Puchar 

Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Leżajska 

z okazji Dni Leżajska
Seniorzy

Udział w zawodach: W zawodach z oka-
zji Dni Leżajska mogą brać udział zawodnicy 
od 15 lat posiadający Kartę wędkarską i ak-
tualne opłaty.

Zawody jednoturowe.
Metoda połowu; dowolna, prócz spinnin-

gu i żywca (1 wędka).
Ryby łowione w zawodach: W czasie za-

wodów łowi się ryby, na które w dniu zawo-
dów nie ma okresu ochronnego i z zacho-
waniem wymiarów ochronnych. Karp 35 cm. 
Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe 
łowionych ryb. Ryby powinny być przecho-
wywane w siatkach w stanie żywym, a po 
zważeniu natychmiast wypuszczone do 
wody. W siatkach nie wolno przechowywać 
ryb niewymiarowych. Ryby należy mierzyć 
bezpośrednio po ich złowieniu.

6.00 – zbiórka zawodników
6.10 – losowanie stanowisk
6.15 – wejście na stanowiska
6.55 – sygnał do nęcenia
7.00–10.30 – zawody
10.30 – ważenie ryb i obliczanie wyników 

zawodów
11.00 – ogłoszenie wyników zawodów

Dzieci i młodzież do lat 18
Udział w zawodach: W zawodach mogą 

brać udział dzieci w kategoriach: od 4 do 10 
lat, od 11 do 14 lat i od 15 do 18 lat.

Zawody są jednoturowe.
Metoda połowu; 1 wędka,prócz spinnin-

gu i żywca.
Ryby łowione w zawodach: W czasie za-

wodów łowi się ryby, na które w dniu zawo-
dów nie ma okresu ochronnego i z zachowa-
niem wymiarów ochronnych. Nie obowiązu-
ją limity ilościowe i wagowe łowionych ryb. 
Ryby powinny być przechowywane w siat-
kach w stanie żywym, a po zważeniu na-
tychmiast wypuszczone do wody. W siat-
kach nie wolno przechowywać ryb niewy-
miarowych. Ryby należy mierzyć bezpośred-
nio po ich złowieniu.

14.30 – zbiórka zawodników
14.40 – losowanie stanowisk
15.00–17.00 – zawody
17.00 – ważenie ryb
17.20 – ogłoszenie wyników zawodów
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Święta BarbaraŚwięta Barbara
Jeden z obrazów wchodzących w skład wystawy 

znajdującej się we wnętrzu głównej klatki schodo-
wej Muzeum ukazuje św. Barbarę Dziewicę i Męczen-
nicę.

Postać Patronki ujęta jest frontalnie. Święta ma na sobie czerwo-
ną tunikę sięgającą stóp, przepasaną na wysokości talii cienkim pa-
skiem, a także pomarańczowy płaszcz z oliwkowo-kremowym pod-
biciem, którego treny spięte pod prawym 
ramieniem, okrywają ramiona, plecy, bio-
dra i kolana Świętej. Na głowie Patronki 
widnieje królewska złota korona wysadza-
na kosztownymi kamieniami. Spod białej 
chusty ze złotą oblamówką wyłaniają się 
ciemne, kasztanowate włosy z przedział-
ką, opadające wzdłuż ramion subtelnie fa-
lującymi się dwoma lokami. Majestatyczna 
w swym wyrazie twarz Barbary oddana jest 
cielistymi odcieniami różów łamanych bie-
lą. Jej mimikę kształtują wysoko uniesione, 
niemal półkoliste brwi wykreślone na tle 
gładkiego i wysokiego czoła, prosty, długi 
i smukły nos oraz wąskie usta z jaskrawo 
czerwonymi wagami, ujęte delikatną bro-
dą z charakterystycznym dołkiem. Górną 
krawędź dekoltu uwydatniają białe kora-
le. Palcami prawej dłoni Święta przyciska 
do piersi księgę zwróconą w stronę widza 
oraz gałązkę lilii, palcami lewej dłoni wska-
zuje na serce. U stóp Patronki ukazany jest 
leżący, sędziwy mężczyzna z głową nakrytą 
czepcem przypominającym turban, okryty 
pomarańczowym płaszczem, spod którego 
wystaje oliwkowozielona szata sięgająca 
kolan. Ma siwy przystrzyżony zarost i san-
dały na bosych stopach. W lewej ręce trzy-
ma miecz z obnażonym ostrzem, wzniesio-
nym do ataku.

Scena ujęta jest na tle pejzażu. Przy prawej krawędzi obrazu wid-
nieje monumentalna wieża pałacowa z licznymi oknami i wykusza-
mi, nieco w głębi, pośrodku, jest kościół otoczony zielonymi polami 
i drzewami, zaś w oddali wysokie góry stykają się z ponurym nie-
bem. W prawym górnym rogu obrazu dominuje monogram Naj-
świętszego Imienia Jezus IHS ujęty promienistą glorią, otoczony zło-
cistym tłem i obłokami niebiańskiej poświaty. Na samym dole ob-
razu, na ciemnej i gładkiej powierzchni płótna, zachowała się in-
skrypcja: S. BARBARA VIRGO ET MARTYR (Św. Barbara Dziewica i Mę-
czennica”).

Patronka obrazu pochodziła z Nikomedii, w dzisiejszej Turcji, we-
dług innych tradycji – z Antiochii, Heliopolis, Azji Mniejszej, Egiptu 
i Toskanii. Przypuszcza się, że zginęła około 305 r. w okresie krwa-
wego prześladowania chrześcijan, za panowania cesarza Maksymia-
na Galeriusza (305–311). Zgodnie z legendarną Passio była piękną 
dziewczyną. O jej rękę ubiegało się wielu najznakomitszych mło-
dzieńców, ona jednak odrzucała wszystkie propozycje matrymonial-
ne, gdyż potajemnie, bez woli i wiedzy ojca przyjęła chrześcijaństwo 
i złożyła ślub dozgonnej czystości. Kiedy ojciec, Dioskur, dowiedział 
się o tym, przerażony o swoją posadę i życie podjął wszelkie środki, 
by ją zmusić córkę do wyrzeczenia się wiary i do ślubu. Zamknął Bar-
barę w wieży i głodził. Gdy i te środki zawiodły, sam zawlókł córkę 
przed sędziego i oskarżył, a uzyskawszy wyrok skazujący na śmierć, 
stał się jego wykonawcą.

Legenda mówi, że głównym motywem działania Dioskura była 
zazdrość. W wieży zamknął córkę przed licznymi zalotnikami. W ten 
sposób Barbara osierocona przez matkę spędzała czas na lekturze, 
w trakcie której odkryła Pismo Święte. Zakochała się w Chrystusie 
i chciała przyjąć chrzest, lecz miejsce odosobnienia uniemożliwia-
ło kontakt ze wspólnotą chrześcijańską. Potajemnie więc odprawi-
ła obrzęd modlitwy osobistej, następnie trzykrotnie zanurzyła się 
w wannie i wypowiedziała formułę sakramentalną: „Barbara chrzci 
się w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego”. W takim stanie odwiedził 
ją anioł i przyniósł jej Eucharystię. Ponadto uczynił w murze baszty 
trzecie okno ku czci Przenajświętszej Trójcy. Ponieważ na nic nie zda-
ły się perswazje podjęte przed obliczem prefekta cesarskiego Mar-
cjana, Barbarę wydano na tortury i kazano biczować, lecz narzędzia 
kaźni okazały się lekkie jak pióra pawia. W końcu odcięto jej piesi 
i nagą ciągnięto przez miasto, jednak tajemnicze płótno niesione 
wiatrem zakrywało ją. Gdy została skazana na stos, ogień cudownie 
zgasł. W momencie wykonywania wyroku przez ścięcie piorun z po-
godnego nieba przeszył powietrze i obrócił Dioskura w popiół.

Kult Barbary rozwijał się we wszystkich 
Kościołach chrześcijańskiego Zachodu 
i Wschodu, w czym niemałą rolę odegrała 
jej nietypowa śmierć zadana ręką własnego 
ojca. Relikwie Świętej w VI wieku sprowa-
dził do Konstantynopola cesarz Justynian, 
jednak w 1203 roku zabrali je Wenecjanie 
i przekazali do kościoła św. Jana Ewangeli-
sty w Torcello. Szczególnym miejscem kul-
tu św. Barbary było koptyjskie Stare Ka-
iro, Rzym, Piazenca, Rieti, Praga, Pelplin, 
Czerwińsk, a także krakowski kościół św. 
Andrzeja. Ku jej czci wzniesiono w Polsce 
przeszło sto kościołów. Pierwszą wzmian-
kę o pamiątce liturgicznej św. Barbary pod 
datą 4 grudnia spotykamy w Modlitewniku 
Gertrudy, córki Mieszka II z XI w. Od wcze-
snego średniowiecza zaliczano ją do Czter-
nastu Świętych Wspomożycieli. Ponieważ 
sama zdobyła wykształcenie czytając Pismo 
św., czczono ją jako patronkę uczniów i mę-
drców. Jej orędownictwa poszukiwali arty-
lerzyści, saperzy, marynarze, górnicy, mu-
rarze, architekci, ludwisarze, kowale i więź-
niowie – ludzie związani z ogniem i bro-
nią oraz wykonujący niebezpieczną pracę. 
Cuda przypisywane św. Barbarze sprawiły, 
że uważano ją za orędowniczkę ludzi po-
trzebujących sakramentu w chwili zgonu. 
Ks. Piotr Skarga opisał historię pewnego 

mieszkańca „Gorce, holenderskiego miasteczka”, który w 1447 roku 
uległ poparzeniu w czasie pożaru swego domostwa. Modlił się do 
św. Barbary, by nie umarł bez przyjęcia sakramentów świętych. Pa-
tronka wysłuchała tych próśb.

Na cześć św. Barbary układano modlitwy i hymny. Była inspira-
cją dla wielu wybitnych artystów. Ikonografia ukazuje ją w czerwo-
nym stroju królewskim i koronie. W ręku trzyma palmę męczeństwa, 
miecz, kielich z Najświętszym Sakramentem lub konsekrowaną Ho-
stię. Obok widnieje wieża z trzema oknami przypominającymi praw-
dę o Przenajświętszej Trójcy. Na niektórych wizerunkach u jej stóp 
przedstawiano pawia i armatę bojową. Obrazy ukazujące św. Bar-
barę pozostawili po sobie m.in.: Rafael, Matteo di Giovanni, Loren-
zo Lotto, Guidoccio Cozzarelli, Sandro Boticelli, Gian Battista Moroni, 
Cosimo Coselli, Łukasz Cranach Starszy, Albrecht Dürer, Hans Mem-
ling, Holbein oraz liczeni twórcy sztuki religijnej.

Malarz posłużył się konwencją całopostaciowego portretu ma-
gnackiego. Wśród istotnych atrybutów św. Barbary uwzględnił wie-
żę, lilię symbolizującą jej dziewictwo oraz księgę Pisma Świętego, 
natomiast gestem lewej dłoni wyraził głęboką miłość Barbary do 
Chrystusa-Oblubieńca. Kościół ukazany w głębi jest być może syl-
wetką konkretnej budowli związanej z kultem Świętej, a postać sę-
dziwego mężczyzny stanowi niewątpliwie symboliczne przedsta-
wienie Dioskura.

o. Efrem Obruśnik


