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Od lewej: przewodniczący Rady Miejskiej w Leżajsku 
Wojciech Tokarz, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego Adam Zdziebło, burmistrz 
Leżajska Tadeusz Trębacz i poseł na Sejm RP Zbigniew 
Rynasiewicz. 

Obwodnica Leżajska za 174 mln zł 
będzie gotowa za cztery lata



23 lipca br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Leżajsku odbyła się uroczystość 50-lecia Pozy-
cia Małżeńskiego, którą świętowały pary małżeńskie z Leżajska: Kazimiera i Henryk Barano-
wie, Elżbieta i Edward Kochmanowie, Marianna i Kazimierz Kuźniarowie oraz Stanisła-
wa i Czesław Ożogowie.

Pary uhonorowane zostały medalami za Długoletnie Pozycie Małżeńskie, przyznanymi 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, wręczonymi przez Burmi-
strza Leżajska Tadeusza Trębacza.

Spotkanie odbyło się w miłej i sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, życzenia, kwia-
ty, upominki od samorządu miejskiego. Po części oficjalnej Jubilaci zostali zaproszeni na 
wspólny poczęstunek, któremu towarzyszyły chwile wspomnień. (ep)

dzień za dniem
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Pielgrzymka służb mundurowych
Przybyli do Bazyliki, by pokłonić się leżajskiej Matce Bożej Pocieszenia i podczas mszy św. odnowić akt zawierzenia.

Po raz jedenasty, 8 września br. w świę-
to narodzenia Najświętszej Maryi Panny, do 
leżajskiego sanktuarium przybyli żołnierze, 
policjanci, strażacy, strażnicy naszych gra-
nic, Sejmu RP, Miasta, zakładów peniten-
cjarnych, celnicy, strzelcy z JW 2035 – wszy-
scy, których praca zawodowa jednoznacznie 
wiąże się z mundurem.

Przed ołtarzem polowym Bazyliki stanęły 
w zwartym szyku kompanie honorowe róż-
nych formacji. W tym roku szereg powiększył 
się o reprezentację straży ochrony kolei.

Głównym koncelebransem uroczystej 
mszy św. był ks. abp Tadeusz Kondrusie-
wicz, metropolita z Białorusi, rezydujący 
w Mińsku. (Wcześniej przez 16 lat posłu-
gę duszpasterską pełnił wśród katolików 
w Moskwie.)

Na uroczystość przybyli parlamentarzyści, 
przedstawiciele władz województwa pod-
karpackiego i samorządowych miasta i po-
wiatu, liczni pielgrzymi. Przybyły też poczty 
sztandarowe poszczególnych formacji oraz 
instytucji samorządowych.

Ks. arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz wy-
głosił płomienne kazanie, które zostało przy-
jęte oklaskami. Przedstawiciele służb mun-
durowych odnowili akt zawierzenia Matce 
Boskiej Pocieszenia, a jako że 8 września jest 
także świętem Matki Bożej Siewnej, ks. arcy-
biskup poświęcił przyniesione przez rolni-
ków, liczących na dobre plony, ziarna zbóż 
przygotowane do jesiennych siewów.

(bwl)

Spotkanie 
w Browarze

8 września br. w Browarze Leżajsk od-
było się spotkanie z Zarządem wielkiej 
sieci handlowej „Biedronka” Jeronimo 
Martins i dyrektorem generalnym Pedro 
Pereira da Silva.

„Biedronka” jest jedynym supermarketem 
w Polsce, w którym można kupić przednie 
piwo „Leżajsk”.

Portugalskich gości podjął dyrektor Bro-
waru Leżajsk Krzysztof Żyrek. Obecny był 
również były dyrektor tego zakładu, obec-
nie dyrektor jednego z browarów w Rosji, 
Matthijs Dietvorst oraz prezes Zarządu Gru-
py Żywiec Xavier Belison. Zaproszeni zostali 
też Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz i za-
stępca Piotr Urban.

Podczas tego spotkania Pedro Pereira 
da Silva wręczył włodarzowi miasta, w któ-

rym funkcjonuje jeden z browarów, utrzy-
mujących stały kontakt z Jeronimo Martins, 
Tadeuszowi Trębaczowi pamiątkowy dy-
plom i statuetkę jako dowód wdzięczności 
za otwarcie, życzliwość i dobrą, wzajemną 
współpracę z Browarem Leżajsk.

(bwl)

ŻONĘ i RODZINĘ
ś.p.

ANDRZEJA FLESZARA
bardzo przepraszam
za nieumyślny błąd

w dacie

JEGO śmierci
w poprzednim numerze 
„Biuletynu Miejskiego”

z wyrazami ubolewania
Barbara Woś-Lisiecka

Radnemu Rady Miejskiej
KRZYSZTOFOWI KWIECIŃSKIEMU

wyrazy szczerego współczucia
i głębokiego żalu
z powodu śmierci

O J C A
składają

Burmistrz i Rada Miejska
w Leżajsku

Panu Ordynatorowi Oddziału Dziecięcego
KRZYSZTOFOWI KWIECIŃSKIEMU

i Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

O J C A
składają

pracownicy
Oddziału Dziecięcego i Noworodkowego

SP ZOZ w Leżajsku

Pedro Pereiro da Silva wręcza symbole dowodu 
uznania Tadeuszowi Trębaczowi. 
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Najszczersze
wyrazy współczucia

AGNIESZCE RUSZAK
z powodu śmierci
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z powodu śmierci
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Burmistrz
Leżajska

L O G O P E D A
Gabinet Terapii Logopedycznej 

mgr Katarzyna Kurowska-Czubat
ul. św. Jana z Dukli 16

37-300 Leżajsk

Rejestracja pod nr tel. 509 419 117
• bogata oferta najnowszych programów multimedialnych wykorzy-

stywanych w terapii zaburzeń mowy,
• atrakcyjna forma prowadzonych zajęć indywidualnych.

W latach 2007 – 2013 polscy przed-
siębiorcy mają możliwość sięgnięcia po 
rekordowe pieniądze na rozwój swoich 
firm ze środków Unii Europejskiej. Nigdy 
wcześniej sektor przedsiębiorstw nie miał 
tak dużych możliwości uzyskania wspar-
cia ze środków publicznych.

Czy możliwości te będą dostępne dla na-
szych firm również w kolejnych latach? Oka-
zuje się, że niekoniecznie, gdyż Unia Euro-
pejska powoli odchodzi od dotacyjnych 
form wsparcia przedsiębiorstw. Powodów 
takiego stanu rzeczy może być kilka: tym 
najczęściej przywoływanym jest teza, iż 
dotacje finansowane ze środków publicz-
nych za bardzo ingerują w wolne mechani-
zmy rynkowe a także negatywnie wpływają 
na konkurencję pomiędzy firmami na ryn-
ku europejskim. Można się z tym tokiem ro-
zumowania nie zgodzić, jednakże obrany 
przez Komisję Europejską kierunek nie wy-
daje się zmieniać.

Jakie instrumenty wsparcia będą więc 
dostępne dla polskich przedsiębiorców po 
2013 roku? Część programów dotacyjnych 
wspierających szeroko rozumianą innowa-
cyjność będzie prawdopodobnie kontynu-
owana, ale odpowiedzmy sobie na pytanie 
czy statystyczny przedsiębiorca z Podkarpa-
cia rozwijający firmę rzemieślniczą lub usłu-

gową będzie mógł realnie z tych środków 
skorzystać? Jest to oczywiście możliwe ale 
prawdopodobnie nie na wielką skalę. Dla ta-
kich przedsiębiorców Unia Europejska chce 
zaproponować pozadotacyjne formy wspar-
cia w postaci funduszy pożyczkowych i po-
ręczeniowych.

Pierwsze fundusze pożyczkowe w Polsce 
powstały w pierwszej połowie lat 90. i ofe-
rowały przedsiębiorcom preferencyjne po-
życzki na cele związane z ich działalnością 
gospodarczą. Od tego czasu zaobserwo-
wać można było dynamiczny rozwój tych 
funduszy, których w całym kraju jest już po-
nad 70.

Od 2002 roku również na terenie Leżaj-
ska działa Fundusz Pożyczkowy przy Leżaj-
skim Stowarzyszeniu Rozwoju, oferujący 
przedsiębiorcom preferencyjne pożyczki. 
W czerwcu br. Fundusz ten został doka-
pitalizowany kwotą 10 mln złotych z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego oraz środków budżetu państwa 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa Podkarpac-
kiego. Dzięki temu Fundusz może znacznie 
zwiększyć akcję pożyczkową, oferując przed-
siębiorcom pożyczki na preferencyjnych wa-
runkach, oprocentowanych znacznie niżej 
niż kredyty bankowe. Zaletą Funduszu jest 

również fakt, iż z jego oferty mogą skorzy-
stać osoby rozpoczynające działalność go-
spodarczą (do 1 roku), które to w większo-
ści przypadków nie mają szans na otrzyma-
nie jakiegokolwiek kredytu bankowego na 
swoją nowopowstałą firmę. Z ofert Fundu-
szu mogą również skorzystać Ci przedsię-
biorcy, którzy otrzymali dotację ze środ-
ków unijnych i na etapie realizacji inwesty-
cji zmuszeni są do skorzystania z instrumen-
tów dłużnych z których sfinansują bądź to 
wkład własny, bądź prefinansują przyznaną 
im dotację, która zostanie im zrefundowana 
po zrealizowanej inwestycji.

Fundusz Pożyczkowy przy Leżajskim Sto-
warzyszeniu Rozwoju udziela pożyczek 
maksymalnie do kwoty 120 tys. złotych na 
okres do 5 lat, oprocentowanych według 
stałej stopy procentowej, już od 5,49 proc. 
w skali roku i prowizji proc. Wnioski rozpa-
trywane są przez powołaną Komisję w cią-
gu 7 dni roboczych od daty złożenia kom-
pletnej dokumentacji. Wnioski pożyczkowe 
oraz regulamin Funduszu dostępne są na 
stronie internetowej www.lsr.pl w zakład-
ce Fundusz Pożyczkowy. Więcej informacji 
można uzyskać pod numerem telefonu 17 
242 79 08 lub bezpośrednio w siedzibie Fun-
duszu w Leżajsku przy ul. Targowej 9.

(dn)
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Wizyta posła i wiceministra

Leżajsk 
będzie miał obwodnicę!

Budowa obwodnicy Leżajska została 
ujęta w rządowym planie inwestycyjnym 
i rozpocznie się w przyszłym roku. Zapa-
dła ostateczna decyzja w sprawie finan-
sowania tej niezwykle ważnej dla miasta 
inwestycji. Ścisły związek z nią miała wi-
zyta w ratuszu posła Ziemi Leżajskiej na 
Sejm RP Zbigniewa Rynasiewicza oraz 
sekretarza stanu Ministerstwa Rozwo-
ju Regionalnego Adama Zdziebło, któ-
rzy 9 września br. spotkali się z samorzą-
dem Leżajska oraz dyrektorami zakładów 
i przedsiębiorstw w naszym mieście.

31 sierpnia br. ukazała się na stronie inter-
netowej zaktualizowana przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego lista projektów indy-
widualnych, które otrzymają dofinansowa-
nie z programów unijnych. Projekt budowy 
obwodnicy miasta Leżajska wpisano na listę 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko. Oznacza to, że pieniądze na budo-
wę tej inwestycji są już przyznane i nie mogą 
zmienić przeznaczenia.

Wiceminister Adam Zdziebło powiedział, 
że do końca września chce podpisać z Ge-
neralną Dyrekcją Dróg Krajowych i Auto-
strad umowę wstępną o realizacji tej in-
westycji. Generalna Dyrekcja musi dopeł-
nić formalności, czyli złożyć wniosek, który 
po przejściu uwarunkowań proceduralnych 
zakończony zostanie podpisaniem umowy, 
uprawniającej GDDKiA do ogłoszenia prze-
targu na wykonawcę. Nic nie stoi na prze-
szkodzie, aby przetarg ogłosić jeszcze w tym 
roku, lub na początku przyszłego. Ponieważ 
okres realizacji tych projektów to lata 2011–
2014, nie ma czasu na czekanie. Pod tym też 
warunkiem ten projekt został na liście przez 
ministra Rozwoju Regionalnego umieszczo-
ny, że ma być szybko realizowany i dawać 
szybki zwrot pieniędzy europejskich.

Teraz GDDKiA przygotowuje przetarg. 
Z nastaniem wiosny rozpocznie się budowa 
obwodnicy, na teren pod nią przewidziany 
wjadą maszyny budowlane.

Inwestycja jest gigantyczna – przewidy-
wany koszt to 173,59 mln zł (prawie 6 bu-
dżetów miasta Leżajska), z czego 48,03 mln 
zł to szacunkowa kwota dofinansowania 
z Unii Europejskiej.

Zastępca burmistrza Piotr Urban zapre-
zentował wizualizację przebiegu I i II etapu 
obwodnicy – III etap, mający omijać Wierza-
wice, wypadł z realizacji – omówił zaprojek-
towane rozwiązania komunikacyjne w for-
mie bezkolizyjnych skrzyżowań, wiaduktów, 
rond. Przedstawił pokrótce historię starań 
o obwodnicę Leżajska.

Atmosfera tego spotkania pełna była nie-
skrywanej radości, że to ogromne przedsię-
wzięcie przygotowywane mozolnie przez 16 
lat doczekało się wreszcie szczęśliwego fina-
łu, oraz wzajemnych ukłonów i serdeczności 
za wspieranie tej na miarę stulecia inicjaty-
wy samorządu Leżajska.

Burmistrz Tadeusz Trębacz powiedział: 
– Musimy podziękować przede wszystkim 
panu posłowi Zbigniewowi Rynasiewiczowi, 
który jest jak zwykle nadzwyczaj skromny, 
ale jakże skuteczny. Wiceminister Zdziebło 
uzupełnił: – To, że ta inwestycja znalazła się 
na sierpniowej liście Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, jest zasługą pana posła Ry-
nasiewicza. Determinacja z jego strony była 
tak wielka, że budowa obwodnicy Leżajska 
nie mogła się na niej nie znaleźć. Decyzje są 
już ostateczne. To były ostatnie pieniądze, 
jakie można było jeszcze teraz przeznaczyć 
na tak ważne inwestycje drogowe.

Poseł Rynasiewicz z kolei przyznał, że trze-
ba szczególnie uhonorować ministrów Elż-

bietę Bieńkowską i Adama Zdziebło (Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego) za wielką 
życzliwość i znalezienie rozwiązań pozwala-
jących na uruchomienie środków unijnych. 
Dodał, że idea budowy obwodnicy miasta 
Leżajska miała też wielkie wsparcie mini-
stra Cezarego Grabarczyka (Ministerstwo 
Infrastruktury). Wiceminister żartował, że 
obwodnica Leżajska znalazła się w bardzo 
dobrym towarzystwie, ponieważ na tę listę 
projektów do programów unijnych wpisa-
na została też autostrada A-4 od Rzeszowa 
w kierunku granicy państwa.

Obwodnica Leżajska w całości ma zostać 
oddana do użytku w 2014 roku. Za cztery 
lata centrum miasta ma szansę stać się nie-
malże oazą spokoju.

(bwl)

Wyniki aktualizacji list projektów in-
dywidualnych dostępne są na stronie 
internetowej Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego www.mrr.gov.pl

Piotr Urban prezentuje wizualizację obwodnicy.

 krok do przodu
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Leżajsku od 1 stycznia 2010 po raz ko-
lejny przystąpił do realizacji projektu sys-
temowego pt: „Czas na aktywność w gmi-
nie miejskiej Leżajsk” współfinansowane-
go z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integra-
cji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji, Poddzia-
łanie, 7.1.1, Rozwój i upowszechnianie ak-
tywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej.

Projekt adresowany jest do mieszkańców 
miasta Leżajsk. Mogą to być osoby bezro-
botne, niepracujące, a także zatrudnione 
(w tym rolnicy), pozostające w wieku aktyw-
ności zawodowej oraz korzystające z pomo-
cy społecznej.

Zadania zapisane w projekcie są realizo-
wane poprzez stosowanie instrumentów 
aktywnej integracji obejmujących zadania 
w sferze aktywizacji społecznej, edukacyj-
nej i zawodowej. Szesnastu uczestników 
projektu otrzymuje nieodpłatne wsparcie 
w postaci: grupowego „Treningu kompe-
tencji społecznych” z elementami „Szkoły dla 
Rodziców i Wychowawców”, indywidualne-
go doradztwa zawodowego, kursów zawo-
dowych, grupowego „Treningu adaptacyj-
nego” i „Klubu Pracy”. Dodatkowo uczestni-

cy mogą wziąć udział w dobrowolnym in-
dywidualnym poradnictwie psychologicz-
nym lub w poradnictwie z zakresu terapii 
uzależnień. Wszystkie zaplanowane zajęcia 
mają służyć pomocą w powrocie do życia 
społecznego i zawodowego, poprzez pod-
niesienie kompetencji życiowych uczestni-
ków projektu.

W ramach projektu odbędą się następu-
jące kursy zawodowe:

• Kucharz małej gastronomii,
• Profesjonalny sprzedawca z obsługą 

kasy fiskalnej, komputerami oraz fakturo-
waniem,
• Masaż klasyczny i leczniczy,
• Opiekunka osób starszych,
• Technolog robót wykończeniowych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Le-

żajsku, dzięki realizacji projektu, w ramach 
zadania upowszechnianie pracy socjalnej, 
zatrudnił kolejnego pracownika socjalnego 
i kontynuuje zatrudnienie dwóch pracowni-
ków socjalnych przyjętych do pracy w 2008 
i 2009. Pracownicy socjalni zajmują się m.in. 
zawieraniem kontraktów socjalnych z uczest-
nikami projektu. Kontrakt socjalny jest swo-
istą umową zawieraną z osobą ubiegającą się 
o pomoc a pracownikiem socjalnym, określa-
jącą uprawnienia i obowiązki stron umowy 
w ramach wspólnie podejmowanych działań 
zmierzających do poprawy trudnej sytuacji 
życiowej osoby lub rodziny. Wszyscy benefi-
cjenci ostateczni objęci są wsparciem w po-
staci pracy socjalnej oraz w razie potrzeby 
zasiłków z pomocy społecznej.

Żywimy nadzieję, że nowe umiejętności 
i zdobyte kwalifikacje uczestników projektu 
„Czas na aktywność w gminie miejskiej Le-
żajsk” pozwolą na poprawienie ich sytuacji 
na rynku pracy oraz docelowo umożliwią im 
wyjście z systemu pomocy społecznej i usa-
modzielnienie się.

W roku następnym planujemy kontynu-
ację realizacji projektu systemowego współ-
finansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Kierownik MOPS w Leżajsku
Krzysztof Rutowicz

Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

„Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk”

Warsztaty w ramach treningu kompetencji społecznych.
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Ambasador Polskiej Turystyki
Leżajszczanin Adam Hałaj wygrał konkurs na film promujący swoje miasto. 

Przeszedł zwycięsko eliminacje w trakcie programu Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej i TVP 2 „Polska na śniadanie”.

Zgodnie z werdyktem jurorów i telewidzów 
prezes POT przyznał zaszczytny tytuł Ambasado-
ra Polskiej Turystyki i powierzył wiążące się z nim 
odpowiedzialne obowiązki Adamowi Hałajowi za 
film promujący Leżajsk i jego okolice. W nagrodę 
miał poprowadzić podczas wakacji dziennikarską 
obsługę rejsu Polskiej Organizacji Turystycznej na 
pokładzie S/Y „Fryderyk Chopin”.

Żaglowiec dopłynął do 23 miast w Europie. 
Zadaniem młodych Ambasadorów Polskiej Tu-
rystyki było promowanie Polski za granicą. Te-
lewizja pokazywała relacje z podróży w poran-
nym programie „Pytanie na śniadanie” od ponie-
działku do piątku. Rejs żaglowca rozpoczął się 
w czerwcu i trwał do połowy września.

Adam (23 l.) pochodzi z Leżajska. Jest stu-
dentem Turystyki i Rekreacji w Wyższej Szko-
le Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zdo-
był największą liczbę głosów, a o jego zwycię-
stwie zdecydowały sms-y od telewidzów. Adam 
ujął ich naturalnością i ogromną wiedzą o Pod-
karpaciu, bo jak sam twierdzi, turystyka to jego 
pasja.

W połowie sierpnia br., w przerwie między 
kolejnymi wyjazdami promocyjnymi po Euro-
pie list gratulacyjny i nagrodę finansową Ada-
mowi Hałajowi wręczył Burmistrz Leżajska Ta-
deusz Trębacz. Wyraził uznanie dla tego, cze-
go dokonał i życzył sukcesów na miarę jego za-
mierzeń.

Zaczęło się od tego, że Polska Organizacja 
Turystyczna i TVP2 ogłosiły konkurs, który miał 
wyłonił ambasadora turystyki polskiej. Nagro-
dą główną był rejs żaglowcem Fryderyk Chopin 
oraz staż dziennikarski w TVP. Przedsięwzięcie 
finansowała Unia Europejska.

Gdy ogłoszono ten konkurs w telewizji, Adam 
Hałaj materiały do filmowej promocji Leżajska 
już miał, ponieważ rok wcześniej przygotował 
taki film na konkurs „Kocham to miasto”, ogło-
szony przez Radio Zet. Wtedy dostał się do pół-
finału.

W ciągu kilku dni przerobił film, dołożył kilka 
ciekawostek i wysłał do TVP. Wkrótce przyszła 
pytaniem: kiedy możemy przyjechać do Leżaj-
ska? Pytała o to ekipa z TVP. Okazało się bowiem, 
że film Adama bardzo się spodobał, ale był na 
tyle kiepskiej jakości, że nie nadawał się do emi-
sji. Redakcja programu „Pytanie na śniadanie” 
zdecydowała się na wysłanie w teren swoich 

ludzi z profesjonalnym sprzętem, którzy mniej 
więcej skopiowali film Hałaja. (Oczywiście Adam 
cały czas towarzyszył ekipie.) I dopiero ten film 
został wyemitowany na antenie TVP.

Ukazało się też na niej wiele innych, z innych 
zakątków Polski: z Wrocławia, Suwałk, Giżycka, 
Olsztyna, Krakowa... Jury po obejrzeniu wszyst-
kich wybrało najpierw 16 autorów, po jednym 
z każdego województwa i w kolejnych edycjach 
kogoś eliminowało.

Adam Hałaj cztery razy brał udział na żywo 
w programie „Polska na śniadanie” z cyklu „Pyta-
nie na śniadanie”, w którym musiał bronić swe-
go filmu, wykazać się wiedzą o swym regionie 
i umieć zainteresować widzów Leżajskiem oraz 
Podkarpaciem. Wygrał ten konkurs 11 czerwca 
br. i otrzymał tytuł Ambasadora Polskiej Tury-
styki.

W studiu pytania zadawali: Kazimiera Szczu-
ka, Robert Leszczyński i Cezary Molski.

Program „Polska na śniadanie” był częścią ak-
cji promującej rejs żaglowca „Fryderyk Chopin”. 
Celem tej akcji była promocja Polski.

Na ostatnie spotkanie konkursowicze mie-
li przyjechać do Telewizji ze spakowanymi ba-
gażami, ponieważ nie wiadomo było, kto zo-
stanie laureatem głównej nagrody, 14 czerwca 
o godzinie dziewiątej rano wypływał ze Szcze-
cina w rejs żaglowiec, na którego pokładzie miał 
się znajdować Ambasador Polskiej Kultury. Kil-

kagodzin po zakończeniu programu Adam Ha-
łaj był już w Szczecinie. Tam przez sobotę i nie-
dzielę odbywały się Dni Morza. A on miał wraz 
z ekipą sobotę na przygotowanie 5 kilkuminuto-
wych reklamówek w ramach kampanii promują-
cej Polskę w formie rejsu żaglowcem „Fryderyk 
Chopin”. W niedzielę odbywało się szkolenie że-
glarskie, a w poniedziałek 14 czerwca br. statek 
wyruszył w rejs.

Polska Organizacja Turystyczna wygrała pro-
jekt i z Unii Europejskiej otrzymała na jego reali-
zację pieniądze. Więc wynajęła żaglowiec, który 
wpływając do różnych portów, przez dwa mie-
siące stwarzał możliwość promowania Polski 
w miastach – przystankach.

Adam Hałaj dotarł żaglowcem do Ystad, Mal-
mö i Kopenhagi.

Następnie wrócił do kraju.
Zdążył zaliczyć ostatni rok studiów na Wy-

dziale Turystyki i Nauk o Zdrowiu w Wyższej 
Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 
Nieco później obronił pracę magisterską.

Po dwóch tygodniach przerwy w wojażach 
wyjechał do Lubeki. Tam miał zrobić pięć pięcio-
minutowych felietonów, promujących Polskę, 
Podkarpacie i Leżajsk oraz rejs żaglowca, który 
spełniał tę samą rolę. – Między innymi miałem 
za zadanie namawiać ludzi napotkanych na 
ulicach, że warto przyjechać do Polski.

To zadanie musiał wkrótce powtórzyć w Am-
sterdamie.

Potem wraz z ekipą telewizyjną realizował fe-
lietony w Polsce – przygotowywał filmy rekla-
mowe o Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Zachodnim. 
Następnym etapem promujących nasz kraj po-
dróży było Roztocze, Lubelszczyzna i Podkarpa-
cie. 16 sierpnia, akurat w dniu zakończenia XIX 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organo-
wej i Kameralnej ekipa TVP2 filmowała najpięk-
niejsze zakątki Leżajska.

Wszystkie te felietony emitowane były pod-
czas wakacji w kolejnych edycjach porannego 
programu „Pytanie na śniadanie” w TVP2.

Wielka przygoda się skończyła, wakacje też. 
Plany na najbliższą przyszłość to ukończenie na-
uki w Kolegium Języków Obcych. Otrzymał pro-
pozycję pracy w uczelni, którą skończył. Ale jesz-
cze nie sprecyzował planów co do swojej przy-
szłości. Praca w telewizji niezbyt go zaintere-
sowała. Jest ciężka i mało płatna. – Trzeba być 
gwiazdą, żeby dużo zarabiać.

Ma zainteresowania innego typu. Interesuje 
go grafika komputerowa. Reklama. Myśli o ro-
bieniu filmów. Chce coś tworzyć. Niewykluczo-
ne, że założy swoją firmę reklamową. Ale jesz-
cze za wcześnie, by o tym mówić.

Tekst i zdjęcie
Barbara Woś-Lisiecka

Awans na nowy rok
26 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Leżajsku odbyła się uro-

czystość wręczenia nominacji na stopień nauczyciela mianowa-
nego pedagogom z miejskich placówek oświatowych. Akty wrę-
czyli: burmistrz Tadeusz Trębacz, przewodniczący Rady Miejskiej 
Wojciech Tokarz i dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administra-
cyjnego Szkół i Przedszkoli Janusz Orłowski. Złożyli też gratu-
lacje z powodu uzyskania awansu zawodowego przybyłym do 
ratusza nauczycielom.

W lipcu 2010 roku dziesięciu nauczycieli z gimnazjum, szkół 
podstawowych i przedszkoli przystąpiło do egzaminu i uzyska-
li oni stopień nauczyciela mianowanego. Są nimi: Daniel Do-
magała – SP3, Anna Mroczka – SP2, Agnieszka Grzywna – GML, 
Bernadeta Grzywacz-Domagała – GML, Marta Marzęciak – GML, 
Małgorzata Murdzia – SP2, Mariusz Tenerowicz – GML, Wiolet-
ta Mazur-Bajdo – PM3, Małgorzata Stachurska – PM4, Barbara 
Chmura – PM4.

(bl)

Od lewej: Wojciech Tokarz, Daniel Domagała, Mariusz Tenerowicz, Wioletta 
Mazur-Bajdo, Małgorzata Stachurska, Barbara Chmura, Tadeusz Trębacz, Marta 
Marzęciak, Bernadeta Grzywacz-Domagała, Janusz Orłowski.

Adam Hałaj odbiera list gratulacyjny i nagro-
dę finansową z rąk burmistrza Tadeusza Trę-
bacza.

 spotkania
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 gospodarka

Inwestycje w mieście
O stanie realizacji inwestycji ujętych w budżecie miasta na rok 
2010 informuje zastępca burmistrza Leżajska Piotr Urban.

Pozwolę sobie zacząć od informacji, która 
w majowym numerze „Biuletynu Miejskiego” 
została jedynie zasygnalizowana jako wia-
domość z ostatniej chwili. Dotyczy ona re-
montu dworca kolejowego w Leżajsku i jego 
otoczenia. Otóż został on zakwalifikowany 
przez PKP Kraków do kapitalnego remontu 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Dworzec kolejowy w Leżajsku. Rozmo-
wy na temat zmiany wizerunku budynku 
dworcowego oraz zagospodarowania tere-
nu wokół niego pomiędzy Miastem a PKP 
SA Kraków trwały kilka ładnych lat. Chce-
my – jako członkowie samorządu społecz-
ności Leżajska – by nasze miasto było czy-
ste i ładne w każdym zakątku. A dworce są 
wizytówkami wszystkich miast! Dlatego na 
odnowieniu tego skądinąd i pięknego, i już 
zaliczanego do zabytkowych budynku, znaj-
dującego się w centrum miasta i wystawia-
jącego naszemu grodowi pierwsze świadec-
two, bardzo nam zależało. Mieliśmy różne 
koncepcje zagospodarowania dworca i jego 
okolic, był między innymi pomysł na terenie 
wzdłuż torów usytuowania zielonego rynku. 
Przedstawialiśmy wielokrotnie swoje propo-
zycje dyrekcji PKP w Krakowie, ale kończyły 
się one – używając nazewnictwa szachowe-
go – patem. Teren miał zbyt wielu właścicie-
li i dlatego trudno było się porozumieć. Mia-
stu zależało na remoncie budynku dworca, 
ale wciąż czekało na decyzję ze strony PKP. 
I te decyzje wreszcie zapadły.

Nie ukrywam, że przyczynił się do ich 
podjęcia przewodniczący sejmowej Komi-
sji Infrastruktury, poseł Ziemi Leżajskiej Zbi-
gniew Rynasiewicz. Bo to nie tylko nam, ale 
także i jemu, i PKP zależało na tym, by po-
prawić wizerunek tego dworca.

W budżecie Państwa zapisane zosta-
ły pieniądze na remonty dworców kolejo-
wych głównie przy trasach ściśle związa-

nych z EURO 2012, to linia z Wrocławia do 
Lwowa. Nasz dworzec nie leży na tej trasie. 
A jednak został on wpisany na listę obiek-
tów przewidzianych do kapitalnego remon-
tu! Zasługa pana posła Rynasiewicza w tym 
jest bezsporna. Dworzec i jego otoczenie zo-
stanie wyremontowany przez PKP. Obecnie 
wniosek PKP o poddanie dworca kolejowe-
go w Leżajsku kapitalnemu remontowi cze-
ka na decyzję ministerialną. My jako samo-
rząd miejski daliśmy konkretne założenia do 
programu, żeby wesprzeć wniosek PKP Kra-
ków dotyczący wdrożenia remontu leżaj-
skiego dworca do ministerstwa.

W budynku tym mają powstać dwie kate-
gorie pomieszczeń – w piwnicach i na I pię-
trze będą pomieszczenia tzw. przestrzeni 
publicznej. W piwnicach planowana jest in-
formacja turystyczna, kafejka internetowa, 
świetlica dla młodzieży, sala integracji spo-
łecznej. Na piętrze przewidujemy salę prób 
dla Orkiestry Miejskiej, filię Biblioteki Pu-
blicznej z czytelnią, starczyć ma też miejsca 
dla jakiejś organizacji społecznej. Ta część, 
pozostawiona do dyspozycji miasta, obję-
ta jest klauzulą „non profit” (bez pożytku), 
co oznacza, że jako Miasto, będziemy pokry-
wali koszty eksploatacji mediów, ale nie wol-
no nam będzie czerpać żadnych pożytków 
z tych powierzchni.

Tu muszę dodać, że w tej chwili współpra-
ca z dyrekcją PKP w Krakowie układa się bar-
dzo dobrze. PKP przekazuje nam na bieżąco 
do konsultacji rysunki, projekty, dokumen-
tacje. Jesteśmy w stałym kontakcie. Włada-
nie parterem zastrzegły sobie PKP. Będą tam 
pomieszczenia przeznaczone do obsługi po-
dróżnych (kasy, poczekalnie) oraz na najem 
w celach komercyjnych. Taki program re-
montu został sporządzony przez PKP Kra-
ków, przekazany do ministerstwa i czeka-
my na konkretne ustalenia. PKP ogłosiła już 
przetarg na wykonawcę tego zadania w sys-
temie „Zaprojektuj i wybuduj”. Ale jeszcze 
raz podkreślam, że nie byłoby to możliwe, 
gdyby nie działania pana posła Zbignie-
wa Rynasiewicza, któremu za to serdecznie 
dziękujemy.

Poza tym bieżące inwestycje w mieście 
stoją bardzo dobrze i nie dostrzegam żad-
nych zagrożeń czy zakłóceń, żeby nie miały 
zostać zrealizowane w terminie.

Ulica Klasztorna – zakończyliśmy roboty 
przy budowie chodnika.

Droga łącząca ulicę Podolszyny z ulicą 
Siedlanką – był to projekt, w którego skład 
wchodziły ulice Polna i Borki oraz ten łącz-
nik Podolszyny. Roboty zostały zakończone 
w czerwcu. Mieszkańcy tej części miasta są 
bardzo zadowoleni z tego rozwiązania ko-
munikacyjnego. Po pierwsze ci, którzy pra-
cują w Browarze czy w Hortino, do niedawna 
jeszcze musieli wracać do domów przez całe 
miasto, a teraz w kilka chwil są w swych do-
mach, ponieważ ta droga to dla nich wielki 
skrót. Po drugie jest to odcinek drogi o dłu-
gości prawie 800 metrów, a wzdłuż niej po 
obu stronach znajdują się tereny, których 
właścicielami są mieszkańcy Leżajska. To te-
reny budowlane. Nie muszę chyba nikomu 
tłumaczyć, jak bardzo po wybudowaniu tej 
drogi wzrosła ich wartość. Ta ulica, nazwana 
na ostatniej sesji Rady Miasta ulicą „Królew-
ską” ma po jednej stronie chodnik dla pie-
szych, po drugiej – ścieżkę rowerową.

Łącznik do obwodnicy
Rozpoczynamy budowę niezwykle waż-

nej drogi, która połączy komunikacyjnie na-
sze miasto z obwodnicą Leżajska. Wykonaw-
ca został już wyłoniony – jest nim Przedsię-
biorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżaj-
sku. Inwestycja kosztować ma 2,8 mln zło-
tych z czego 2 mln zł otrzymaliśmy z dota-
cji unijnych.

Sceptycy mówili, że chcemy budować 
drogę w pola. My wierzyliśmy, że obwod-
nica miasta Leżajska powstanie i planowa-
liśmy rozpoczęcie budowy owego łącznika 
o długości ponad 700 metrów w tym samym 
czasie, kiedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad zacznie budowę obwodni-
cy Leżajska. Naszą miejską inwestycję rozpo-
częliśmy nieco wcześniej, co wcale nie zna-
czy, że zakończy się ona w szczerym polu, 
ponieważ w roku GDDKiA ma rozpocząć bu-
dowę obwodnicy w 2011 roku.

Obwodnica Leżajska
Starania o budowę obwodnicy Leżajska, 

które trwały od 1994 roku szczęśliwie do-
biegły końca. 31 sierpnia na stronach inter-
netowych Ministerstwa Rozwoju Regional-
nego pokazała się informacja, z której wy-
nika, że obwodnica Leżajska została wpisa-
na do rządowego planu inwestycyjnego. In-
westorem i jednostką odpowiedzialną za jej 
realizację jest Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Ministerstwo dokonało 
kolejnej aktualizacji list projektów indywidu-
alnych, nie spełniające warunków projekty 
odpadły, a budowa pierwszego i drugiego 
etapu obwodnicy Leżajska została zakwali-
fikowana do realizacji. Inwestycja kosztować 
ma ponad 170 mln złotych. Finansowanie 
obwodnicy Leżajska zapisane jest już w rzą-
dowym planie inwestycyjnym, ale znaczna 
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część funduszy pochodzić będzie z zasobów 
Unii Europejskiej, których przed rozpoczę-
ciem roku 2011 nie można uaktywnić.

Budowa obwodnicy ma więc rozpocząć 
się w przyszłym roku. Ale teraz już widać, 
że to wielkie przedsięwzięcie inwestycyj-
ne, o które zabiegaliśmy przez kilkanaście 
lat, zostanie wreszcie zrealizowane. Najlep-
sza informacja to ta, że finansowanie ob-
wodnicy miasta Leżajska zostało wpisane 
do programu rządowego i jest to zasługa 
pana posła Zbigniewa Rynasiewicza. Zrobi-
liśmy wszystko, co od strony proceduralnej 
i formalno-prawnej leżało w kompetencjach 
miasta, ale nie jest to inwestycja, której mia-
sto mogło się podjąć, bo jej koszt to kilka 
budżetów miejskich. Realizacja tej inwesty-
cji jest możliwa dzięki temu, że z jednej stro-
ny od kilkunastu lat zabiegały o nią władze 
samorządowe, z drugiej, że bardzo mocno 
wspierał ją poseł naszej ziemi pan Rynasie-
wicz, dzięki któremu to zadanie inwestycyj-
ne zostało wpisane nie do zadań wojewódz-
twa podkarpackiego, ale do Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko, za co 
pragnę wyrazić wielką wdzięczność.

Budowa dwóch etapów obwodnicy po-
trwa do 2014 roku. Trzeci, planowany od po-
czątku budowania wizji tej inwestycji, ma-
jący ominąć Wierzawice i dzięki temu dać 
mieszkańcom tej miejscowości nieco wię-
cej ciszy a przede wszystkim bezpieczeń-
stwa – niestety zapadł się w niebyt, nie zo-
stał wpisany do planów inwestycyjnych, 
przewidzianych do realizacji w najbliższej 
przyszłości. Szkoda. Ale zajęcie się tą spra-
wą leżało w kompetencjach gminy Leżajsk, 
nie miasta.

Satysfakcję samorządowi Leżajska może 
w pełni przynieść fakt, że dwa pierwsze eta-
py budowy obwodnicy miasta, o których re-
alizację zabiegało Miasto, będą realizowa-
ne! Na I etap jest pozwolenie na budowę, 
GDDKiA otrzymała już 7 mln zł na wycenę 
i wykup nieruchomości. Wkrótce ma ogłosić 
przetarg na wyłonienie wykonawcy. Co do II 
etapu to powiem, że dokumentacja znajdu-
je się w końcowej fazie realizacji. Na począt-
ku lipca w siedzibie GDDKiA w Warszawie 
odbyło się KOPI czyli Komisja Oceny Projek-
tów Inwestycyjnych, gdzie zostały oficjal-
nie zatwierdzone rozwiązania techniczne II 
etapu i parametry jezdni – zjazdów, wiaduk-
tów, rond itd., Przyjęte zostały rozwiązania 
zaproponowane przez miasto – czyli ron-
do na ulicy Tomasza Michałka, wiadukt nad 
torami w lesie klasztornym, dwa ronda po 
dwóch stronach torów kolejowych i system 
rozjazdów. Na bazie tych uzgodnień przez 
KOPI Biuro Projektowe „Klotoida” kontynu-
uje swoje prace.

Budowa kanalizacji przy ulicy Zielo-
nej, Łąkowej. Będziemy rozpoczynali robo-
ty w najbliższym czasie. Przebudowa ulicy 
Podzwierzyniec. Wszystkie roboty zostały 
wykonane. Uważam, że ta ulica nabrała bar-
dzo ładnego wyglądu. Ulica Zmuliska. Na-
brała charakteru. Ma już nową nawierzchnię 
i chodniki. Zrobiła się piękna. Ulica Konop-
nickiej – będziemy rozpoczynać budowę 
sieci wodociągowej na ulicy Konopnickiej. 
Wykonawcą jest Zakład Remontowo-Bu-
dowlany w Leżajsku. Ulica Opalińskiego – 
jesteśmy w trakcie realizacji oświetlenia przy 
ulicy Opalińskiego.

Dzielnica przemysłowa. W połowie 
września tego roku zakończony został re-
mont ulic Boronia, Hutniczej Fabrycznej. 
Sfinansowany został z programu tzw. sche-
tynówek. Realizacja tych zadań musi się za-
mknąć w jednym roku i w tym też trudność. 
Muszę przyznać, że udało nam się sprostać 
wymaganiom i ten etap modernizacji komu-
nikacyjnych w tej części miasta mogę uznać 
za zamknięty. Wykonane zostały chodniki 
wzdłuż ulicy Fabrycznej, dalej wzdłuż ulicy 
Hutniczej, w ulicy Hutniczej wygospodaro-
waliśmy też parking dla kilkunastodziesięciu 
samochodów. Myślę, że z tego rozwiązania 
powinni być zadowoleni pracownicy pobli-
skich zakładów pracy – zarówno kierowcy 
jak i piesi. Nie ukrywam, że przygotowuje-
my się do złożenia kolejnego wniosku w ra-
mach tego samego programu, przynoszące-
go dofinansowanie unijne.

Miejski Dom Kultury. W dalszym ciągu 
czekamy na rozstrzygnięcia dotyczące roz-
budowy Miejskiego Domu Kultury w Leżaj-
sku. Odwołaliśmy się od decyzji Marszałka 
Województwa Podkarpackiego, złożyliśmy 
skargę do Naczelnego Sądu Administracyj-
nego, skargę naszą uwzględniono. Poza tym, 
jak zapewniono nas w Urzędzie Marszałkow-
skim, w wyniku przetargów na inne inwe-
stycje pojawiły się oszczędności i w związku 
z tym ten projekt rozbudowy MDK ma być 
realizowany. Więc jesteśmy dobrej myśli. Bi-
blioteka Publiczna. Zakończyliśmy przygo-
towanie dokumentacji modernizacji Biblio-
teki Publicznej w Leżajsku wnioskować bę-
dziemy o pozwolenie na budowę. Teraz nie 
pozostaje nam nic innego, jak konstruowa-
nie finansowania tej inwestycji.

Ulica Mickiewicza. Jest to droga kra-
jowa zarządzana przez Generalna Dyrek-
cję Dróg Krajowych i Autostrad. Będziemy 
wspólnie z GDDKiA remontować fragmen-
ty chodników przy tej ulicy. GDDKiA ma do-
starczyć kostkę, my mamy zapewnić roboci-
znę. W przyszłości, gdy powstanie obwod-
nica, ulica Mickiewicza przejdzie na wła-
sność miasta. Poza tym poszerzamy łącznik 

pomiędzy ulicą Kopernika a ulicą Mickiewi-
cza koło garaży, ponieważ tam było wąskie 
gardło. Czynimy to na prośbę mieszkańców, 
żeby pojazdy mogły parkować po obu stro-
nach drogi.

Zatoczki na ulicy M. Curie-Skłodow-
skiej. Takie było zapotrzebowanie spo-
łeczne. Wykonaliśmy dwie zatoczki posto-
jowe po obu stronach ulicy w okolicy Ze-
społu Szkół Licealnych, docelowo myślimy 
o postawieniu tam zadaszonych przystan-
ków. Jest takie zobowiązanie PKS, że w go-
dzinach rannych i wieczornych będą się na 
nich zatrzymywać autobusy PKS, którymi 
młodzież dojeżdża do szkół z okolicznych 
miejscowości.

Inwestycje oświatowe. Oddaliśmy do 
użytku boisko wielofunkcyjne przy Szko-
le Podstawowej nr 1. Młodzież ćwiczyła już 
na nim przez wakacje. Jest to boisko ogól-
nodostępne – w lecie grali na nim w siat-
kówkę i koszykówkę, także w „nogę” miłośni-
cy sportu w różnym wieku – gimnazjaliści, 
licealiści, studenci, ludzie „trzeciego wieku”. 
Myślę, że jest to znakomity prezent dla szko-
ły. Ale potrzebny też nie tylko uczniom pod-
stawówki. Budowa hali sportowej z zaple-
czem dydaktycznym przy Szkole Podsta-
wowej nr 2. W ciągu kilku ostatnich miesię-
cy mury znacznie wyrosły i zostały przykry-
te dachem. Teraz trwają prace we wnętrzu 
hali sportowej i w salach dydaktycznych. 
Prace przebiegają zgodnie z planem, a na-
wet z lekkim wyprzedzeniem. Nie ma prze-
stojów, finansowanie tej inwestycji jest za-
pewnione. W pierwszym półroczu przyszłe-
go roku to zadanie ma być zakończone i nic 
nie wskazuje na to, by miało być inaczej.

Tu zacznie się łącznik do obwodnicy Leżajska.
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 wywiad miesiąca kącik rzecznika
Dla kogo wyższa emerytura

Kto przebywa na wcześniejszej emeryturze, a ukończył podstawowy wiek emerytalny i posiada dodatkowy, 
minimum 30 miesięczny staż pracy może wystąpić o przeliczenie świadczenia. Mogą o to również wnioskować 
kobiety urodzone po 1948 r., uprawnione do wcześniejszej emerytury obliczonej na tzw. dotychczasowych zasa-
dach. Prawo do nowej emerytury przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Osoby urodzone do dnia 31 grudnia 1948 r., upraw-
nione do tzw. wcześniejszych emerytur, mogą zgłosić wnio-
sek o emeryturę przysługującą z tytułu osiągnięcia po-
wszechnego wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat dla 
kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Emerytura przyznawana po osiągnięciu powszechnego 
wieku emerytalnego będzie wyższa dla tych osób, które – 
po przyznaniu wcześniejszej emerytury – przez okres co naj-
mniej 30 miesięcy podlegały ubezpieczeniom społecznym.

W takim przypadku, tzw. część socjalną emerytury, wy-
noszącą 24 proc. kwoty bazowej – ZUS obliczy od nowej 
kwoty bazowej obowiązującej w dacie ustalania emerytury 
powszechnej. Natomiast do obliczenia części tzw. stażowej 
tej emerytury zostanie przyjęta podstawa wymiaru emery-
tury wcześniejszej. Oznacza to, że część tej emerytury, zależ-
na od udowodnionego stażu ubezpieczeniowego, ustalana 
będzie zawsze od tej samej kwoty bazowej, od jakiej była 
ostatnio obliczona emerytura wcześniejsza.

Emerytura powszechna, przysługująca osobom, które nie 
pracowały przez co najmniej 30 miesięcy po przyznaniu wcze-
śniejszej emerytury, jest w całości obliczana od tej samej kwo-
ty bazowej, a zatem jej wysokość nie ulega zmianie.

Kobiety urodzone 1 stycznia 1949 r. i później, 
uprawnione do wcześniejszej emerytury obliczonej na do-

tychczasowych zasadach (a więc takiej, której wysokość była 
uzależniona od podstawy wymiaru i stażu ubezpieczenio-
wego), z chwilą ukończenia 60 lat mogą zgłosić wniosek 
o emeryturę przysługującą z tytułu osiągnięcia podstawo-
wego wieku emerytalnego.

Emerytura ta obliczona zostanie według nowych zasad, 
tj. w oparciu o ustalony i zwaloryzowany kapitał początko-
wy oraz zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emery-
talne, zewidencjonowane na indywidualnym koncie ubez-
pieczonego począwszy od 1999 r.

Osobie uprawnionej do wcześniejszej emerytury – eme-
ryturę powszechną ZUS przyznaje tylko na wniosek. Prawo 
do nowej emerytury przysługuje od miesiąca, w którym zo-
stał złożony wniosek. Jeśli nowe przeliczenie okaże się mniej 
korzystne od dotychczasowego, emeryt nic nie traci. ZUS 
z urzędu kontynuować będzie wypłatę emerytury w dotych-
czasowej (wyższej) wysokości.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Od-
dziale ZUS i jego jednostkach terenowych. Warto odwiedzić 
również stronę internetową Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych – www.zus.pl.

Małgorzata Bukała
Rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Rzeszowie

ZUS informuje o stanie konta
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę „Informacji o stanie konta za 2009 r.” do 15 mln ubez-

pieczonych Polaków. Po co wysyłana jest taka informacja i co można z niej wyczytać?

Obowiązek informowania o wysokości składek ewiden-
cjonowanych na koncie nakłada na ZUS art. 50 ustawy o sys-
temie ubezpieczeń społecznych. „Informacja” ma umożliwić 
ubezpieczonym monitorowanie stanu swojego konta eme-
rytalnego w I filarze.

„Informacja o stanie konta za 2009 r.” zawiera:
• kwotę zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie 

emerytalne, zewidencjonowanych na I filarze za okres od 
stycznia 1999 do grudnia 2008 roku włącznie,
• kwotę zwaloryzowanego kapitału początkowego 

(oczywiście tylko wtedy, gdy ten kapitał został dla danej 
osoby już ustalony),
• wysokość należnych i odprowadzonych składek na 

otwarte fundusze emerytalne (dotyczy to członków OFE),
• kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłą-

czeniem składek OFE w wysokości nominalnej za poszcze-
gólne miesiące 2009 r.

Dla osób, które ukończyły 35 lat, ZUS podaje również wy-
sokość hipotetycznej emerytury, czyli szacunkową wartość 
przyszłego świadczenia.

Wpłacone, czy należne?
W przypadku ubezpieczonych, których do ubezpieczenia 

zgłasza i za których odprowadza składki płatnik (np. pra-
codawca), za wyjątkiem osób współpracujących z osobami 
prowadzącymi pozarolniczą działalność, na koncie w ZUS 
ewidencjonowane są składki należne, tj. składki na ubezpie-
czenie emerytalne wykazane w imiennych raportach mie-
sięcznych przekazanych do ZUS przez płatnika składek.

W przypadku ubezpieczonych, będących płatnikami skła-
dek na własne ubezpieczenia (np. osób prowadzących poza-
rolniczą działalność gospodarczą, twórców, artystów) oraz 
osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą 
działalność, na koncie w ZUS ewidencjonowane są kwoty fak-
tycznie wpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne.

W przypadku ubezpieczonych, którzy nie są członkami 
OFE i nie mają takiego obowiązku (tj. ubezpieczonych uro-
dzonych przed 1 stycznia 1969 r.) całość składki na ubezpie-
czenie emerytalne „pozostaje w ZUS” i jest zapisywana na 
koncie w I filarze. Natomiast w przypadku ubezpieczonych, 
którzy są członkami OFE oraz tych, którzy nie należą do OFE 
choć mają taki obowiązek (tj. ubezpieczonych urodzonych 
po 31 grudnia 1968 r.), część składki na ubezpieczenie eme-
rytalne – w wysokości 7,3 proc. podstawy jej wymiaru – 
podlega przekazaniu do OFE.

Na koncie w ZUS (czyli w I filarze) ewidencjonuje się 
więc składki na ubezpieczenie emerytalne bez uwzględ-
niania składek należnych dla OFE (czyli II filar). Tym samym 
w przypadku osób będących członkami OFE (lub mających 
taki obowiązek), wykazane w „Informacji” kwoty składek są 
niższe niż składki na ubezpieczenie emerytalne naliczone od 
wynagrodzenia i wykazane w dokumentach przekazanych 
ubezpieczonemu przez płatnika (np. ZUS RMUA) lub niższe 
niż pełne składki emerytalne wpłacone za osoby współ-
pracujące przy prowadzeniu pozarolniczej działalności lub 
wpłacone przez ubezpieczonych będących płatnikami skła-
dek na własne ubezpieczenia.

A co jeśli są błędy?
„Informacje o stanie konta ubezpieczonego w ZUS” Za-

kład przesyła listem zwykłym na adres do korespondencji 
podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Jeże-
li ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń społecz-
nych przez więcej niż jednego płatnika składek, „Informacje” 
przesyła się na adres do korespondencji podany w zgłosze-
niu, które Zakład otrzymał jako ostatnie.

Każdy, kto otrzymał „Informację”, powinien sprawdzić, 
czy zawiera ona prawidłowe dane. W przypadku błędów do-
tyczących danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, nume-
rów PESEL i NIP itp., danych adresowych, kwot składek lub 
braku składek, należy przede wszystkim zwrócić się do płat-
nika składek (czyli pracodawcy).

Jeżeli płatnik się pomylił, powinien sporządzić i prze-
kazać do ZUS dokumenty korygujące lub uzupełnić braku-
jące dokumenty ubezpieczeniowe lub wpłaty na Fundusz 
Ubezpieczeń Społecznych (FUS). W przypadku, gdy płatnik 
stwierdzi, że przekazane przez niego dane są prawidłowe, 
a wszystkie składki opłacił jak należy, ewentualnie gdy wy-
jaśnienie nieprawidłowości nie jest możliwe u płatnika skła-
dek – należy złożyć reklamację w ZUS. Jak to zrobić wy-
jaśniamy na stronie internetowej http://www.mojasklad-
ka.zus.pl/ lub na telefonicznej infolinii pod numerem 0801 
400 400. Tam też można zwrócić się, gdy „Informacja” z ZUS 
w ogóle do ubezpieczonego nie dotarła.

Reklamację można zgłosić również drogą elektroniczną, 
wykorzystując formularz dostępny poprzez serwis interne-
towy ZUS pod adresem http://eup.zus.pl/ (wymagane jest 
posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego).

Małgorzata Bukała
Rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Rzeszowie

Rozmowa
z Podkarpackim Komendantem 
Wojewódzkim Policji
nadinsp. Józefem Gdańskim

• Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Leżaj-
sku radni na wniosek burmistrza przyznali 
Panu tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Le-
żajska”. Jak przyjął Pan tę wiadomość?
• Przede wszystkim z wielkim zaskoczeniem, 

bo nie wiem, czy w ogóle zasługuję na takie wy-
różnienie. Zawsze uważałem, że tak zaszczytny 
tytuł należy się osobom bardzo zasłużonym, 
wielkim, powszechnie znanym i budzącym po-
wszechny szacunek, bo dokonali czegoś ogrom-
nie ważnego, czegoś niezwykłego, ludziom ze 
świeczników w kraju. Nigdy nie myślałem, że ja, 
człowiek z Grodziska Dolnego, który miał epi-
zod zawodowy w Leżajsku, a cały czas praco-
wał w garnizonie podkarpackim, takich zaszczy-
tów dostąpi. 

To jest decyzja Rady, poważnego gremium, 
przyjmuję ją z należytym szacunkiem. To dla 
mnie ogromna satysfakcja, ale też i wielkie wy-
zwanie, bo zobowiązuje do pamiętania o swej 
małej ojczyźnie. 
• Jest Pan bardzo skromny, Panie gene-

rale, ale nie da się ukryć faktu, że niemal 
w tym samym czasie doszedł Pan do zaszczy-
tów w Policji i na swojej rodzinnej ziemi.
• Nie spodziewałem się tego, aczkolwiek nie 

ukrywam, że dał mi wiele radości i mojej rodzi-
nie również.
• W sierpniu tego roku otrzymał Pan szli-

fy generalskie; w Policji – stopień nadinspek-
tora.
• Tak, ale jest to inny rodzaj satysfakcji. Inny 

wymiar. To uwieńczenie kariery zawodowej. 
Można powiedzieć, że do stopnia pułkowni-
ka następują awanse regulaminowe. Jeśli ktoś 
nienagannie wypełnia swoją służbę, powinien 
je otrzymywać w przepisowym terminie. Nato-
miast szlif generalski to już jest specjalne wyróż-
nienie i obowiązuje inny tryb przydzielania.
• Jaki?
• Wiele zależy od środowiska, od opinii wo-

jewody, marszałka, poszczególnych samorzą-
dów, burmistrzów, wójtów. Opinia jest zbiera-
na i kształtowana nie w ciągu jednego dnia. Jest 
to wielka satysfakcja, ale innego rodzaju. 
• Nigdy Pan o tym nie marzył?
• Kiedy kończyłem Szkołę Oficerską w Szczyt-

nie i dostałem pierwsze dwie gwiazdki, wtedy 
jakby mi ktoś powiedział, że za dwadzieścia pięć 
lat te dwie gwiazdki zamienię na parę wężyków 
i jedną gwiazdkę, tobym mu powiedział, żeby 
sobie wziął głowę w ręce i rzucił nią o ścianę, bo 
widocznie coś mu w niej przeszkadza. Chociaż 
jest przecież takie dawne powiedzenie, że każ-
dy żołnierz powinien nosić w plecaku hetmań-
ską buławę. Więc może i ja ją nosiłem?. Tak się 
składało w mojej karierze zawodowej, że ciągle 
miałem jakieś nowe wyzwania. I w końcu dostą-
piłem zaszczytów, o których tysiące policjantów 
może sobie tylko pomarzyć.

Natomiast myśl o takim tytule jak Honorowy 
Obywatel Miasta nawet w najbardziej optymi-
stycznych snach nie przyszła mi do głowy. Ho-
norowym Obywatelem Rzeszowa został ks. bp 
Kazimierz Górny, osobistość na miarę święto-
ści. Natomiast ja? Nigdy bym się nie spodzie-
wał, zwłaszcza że reprezentuję instytucję, która 
zawsze kojarzyła się z jakąś represją. 
• Pana korzenie tkwią w Ziemi Leżajskiej?
• Dokładnie w Grodzisku Dolnym, bo tam 

się urodziłem. I przez piętnaście lat tam miesz-
kałem, tam ukończyłem szkołę podstawową. 
W 1975 roku rozpocząłem naukę w Technikum 
Elektronicznym w Przemyślu i przez kolejnych 
dziesięć lat przebywałem poza swoją małą oj-
czyzną. Po ukończeniu pięcioletniego techni-
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kum, musiałem odbyć rok służby zastępczej 
wojskowej, najpierw w Prudniku, potem w Kra-
kowie.
• Co Pana skłoniło, do tego, żeby zostać 

policjantem? 
• Uważam, że moim życiem pokierował przy-

padek. W roku osiemdziesiątym, gdy skończy-
łem technikum, wybierałem się na Akademię 
Rolniczą. Mieliśmy dużo pola, około 15 hekta-
rów. Ale nie udało się, nie dostałem się na stu-
dia i przyszło powołanie do wojska. Każdy albo 
niemal każdy bał się tego dokumentu jak ognia. 
Ja też. Ktoś mi zaproponował zastępczą służbę 
wojskową w Wojsku Ochrony Pogranicza na gra-
nicy z Czechosłowacją. Potem rozeszła się wieść: 
w milicji dadzą wam motory, samochody, zro-
bicie kurs, dostaniecie prawo jazdy, będziecie 
jeździć. Kusząca propozycja. W kwietniu 1981 
roku jako kontynuacja zastępczej służby woj-
skowej przeniesiono nas do Krakowa – był to 
Batalion Centralnego Podporządkowania z sie-
dzibą na ulicy Łokietka. I z tego powodu mam 
rysę w życiorysie. Bo tam była siedziba dawne-
go ZOMO. Wielu ludzi bardzo miało mi to za złe, 
że tam byłem.
• Trudno się dziwić, była to jednostka po-

wszechnie znienawidzona.
• Ale ja uważam, że kontakt z nią bardzo dużo 

mnie nauczył. Byliśmy młodzi, mieliśmy po oko-
ło 20 lat. Dużo widzieliśmy. Jednak młody czło-
wiek inaczej patrzy na życie niż powiedzmy 40-
latek, który wtedy był dla mnie staruchem. Wie-
le zdarzeń zarejestrowałem.
• Co dała ta rejestracja?
• Wbrew pozorom dużo, nawet bardzo dużo. 

Bo później, jak przyszło mi podejmować decy-
zje, gdy odbywały się różne okupacje obiektów, 
blokady, itp. ... myślę, że żadna z tych protestu-
jących grup nie powinna mieć do policji pre-
tensji. Uważam, że ostatnią rzeczą, której mnie 
mimo woli, nauczono właśnie tam, w Krakowie, 
jest siła, przemoc w majestacie prawa. Policja 
ma takie służby specjalne, ale uważam, że wy-
korzystać je może jedynie w ekstremalnych wa-
runkach, w sytuacji bez wyjścia. Doświadczenia 
z Krakowa dały mi pewność decyzyjną – ja wie-
działem, że tego czy tego jednostki policji nie 
mogą zrobić, bo kiedyś to krytykowałem, bo 
tam jest człowiek a może ma rację? I parę razy 
takie mocno zaognione sytuacje jednak uda-
ło mi się uspokoić. Czasami warto jest przejść 
trudne czasy, żeby później móc z nich czerpać 
doświadczenie. 
• Jaki moment w policyjnej służbie wspo-

mina Pan szczególnie?
• To ten, kiedy wysłano nas na zabezpiecze-

nie wizyty papieża Jana Pawła II w 1982 a może 
1983 roku w Krakowie. Usytuowano nas w „stre-
fie zero”. Byliśmy najbliżej papieża! Dzieliło nas 
od niego 30 może 50 metrów. To było wielkie 
przeżycie. Wcześniej oglądałem pielgrzymki pa-
pieża w telewizji i nigdy nie przypuszczałem, że 
będę mógł być tak blisko! 
• Czy gdyby było trzeba znów dokonywać 

wyboru, zostałby Pan księdzem (ponoć byli 
tacy, którzy widzieli Pana w tej roli), rolni-
kiem, elektronikiem czy policjantem? 
• Z perspektywy czasu myślę, że nie wybrał-

bym innego zawodu, chociaż uważam, że to nie 
ja go wybrałem. To jest naprawdę ciekawa pra-
ca i nie dziwię się, że bardzo dużo młodych ludzi 
chce pracować w policji. Ale oni muszą wyłączyć 
film, który oglądali w telewizji. Bo rzeczywistość 
to nie ten film, to film znacznie drastyczniejszy, 
mniej w nim szczęśliwych zbiegów okoliczności, 
mniej sprzyjających okoliczności a dużo bólu, 
z którym trzeba się zetknąć. 
• Jak godził Pan obowiązki zawodowe 

z powinnościami męża i ojca?
• Gdyby nie wielkie zrozumienie ze strony 

mojej żony i dzieci, które nigdy nie „przeszka-
dzały” mi w karierze, byłoby mi bardzo trudno 

elektronicznym. Moja żona pracuje w sądzie. 
Ja trafiłem na taki bardzo podatny grunt, bo 
i żona rozumiała specyfikę mojej pracy, i dzieci. 
Na pewno ważne jest w rodzinie zrozumienie. 
W naszej jakoś udało się to osiągnąć. Tu musi 
być wzajemna akceptacja. To cały sukces.
• Po studiach w Szczytnie został Pan za-

stępcą Komendanta Powiatowego Policji 
w Łańcucie. Później losy (a raczej decydenci 
resortowi) rzucili Pana do Leżajska – otrzy-
mał Pan nominację na Powiatowego Komen-
danta Policji w Leżajsku.
• W 1998 roku, od 1 maja, decyzją urzędują-

cego ówcześnie komendanta wojewódzkiego 
zostałem awansowany z zastępcy komendanta 
w Łańcucie na komendanta rejonowego, póź-
niej powiatowego policji w Leżajsku. Rok i 25 
dni pracowałem na tym stanowisku. I zostałem 
powołany na stanowisko I zastępcy Komendan-
ta Wojewódzkiego na kolejnych 9 lat.
• Jak oceniłby Pan stan bezpieczeństwa 

w Leżajsku wtedy, gdy był komendantem 
i teraz? 
• Jedno, co jest ważne, to to, że pod wzglę-

dem przestępczości mamy w miarę spokojne 
województwo. Wynika to zapewne w jakiejś 
mierze z tego, że mamy społeczność jednorod-

otwarci, to wygląda tak, jakby zaczynali się lu-
bić, wzajemnie akceptować. To nie ma związku 
z policją i pewnie z żadną inną instytucją, że lu-
dzie zaczynają być dla siebie życzliwsi, ale do-
brze, jeśli tak się dzieje. 
• To za Pana czasów w Leżajsku Komenda 

Powiatowa uzyskała nową siedzibę?
• Tak, to była „moja końcówka” w Leżajsku, to 

ja podpisywałem kontrakt ze Spółdzielnią Miesz-
kaniową na przejęcie budynku dla Komendy Po-
wiatowej w Leżajsku, gdzie obecnie się mieści. 
Myślę, że był to dobry pomysł, bo znajduje się 
teraz w samym centrum miasta. Poza tym uda-
ło się wtedy ściągnąć do leżajskiej placówki po-
licji 17 etatów z tzw. nawisu etatowego komen-
dy wojewódzkiej. 
• Jak z perspektywy lat patrzy Pan na 

swoje życie?
• Twierdzę, że każdy człowiek ma życie zapi-

sane w swoim życiorysie. Może iść prosto swą 
ścieżką, a może ją skrzywić. Jeśli nie podda się 
losowi, może się zatracić. Myślę że mnie udało 
się nie zatracić. 
• Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka

Życie z góry zapisane

dojść to tych godności. Ale oni rozumieli, że pra-
ca w policji to nie czas od ósmej do trzeciej, że 
nie zawsze można planować weekend za mia-
stem, że jeśli wyjeżdżam z domu do pracy, to 
nigdy nie wiadomo na jak długo. Szanowaliśmy 
się, to znaczy rozumieliśmy wzajemne potrzeby 
i konieczności. Nigdy nie mieliśmy problemów 
z dziećmi, uczą się bardzo dobrze; córka jest na 
prawie na II roku, syn na III roku w technikum 

ną, rodziny wielopokoleniowe, zamieszkałe tu 
z dziada pradziada. W województwach, gdzie 
jest ludność napływowa, bywają większe za-
grożenia. Ogólnie na pewno zmienił się stosu-
nek społeczeństwa do policjantów, ale też i ich 
do społeczeństwa. Obie strony wykazują wo-
bec siebie wzajemne zrozumienie, może na-
wet i sympatię, jak wszędzie. Ludzie zaczynają 
ze sobą rozmawiać, zaczynają być wobec siebie 

Józef Gdański
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 informator urzędowy

• w sprawie aktualizacji Programu Ochro-
ny Środowiska dla miasta Leżajska na lata 
2010–2013 – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami po 4-letnim okresie obowiązy-
wania Rada przyjęła aktualizację Progra-
mu Ochrony Środowiska dla miasta Leżaj-
ska na lata 2010–2013.

• w sprawie aktualizacji Planu Gospodar-
ki Odpadami dla miasta Leżajska na lata 
2010–2021 – spełniając wymóg ustawo-
wy jak wyżej, Rada przyjęła aktualizację 
Planu Gospodarki Odpadami dla miasta 
Leżajska na lata 2010–2021.

• w sprawie określenia wymagań jakie po-
winni spełniać przedsiębiorcy ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia na prowadze-
nie działalności w zakresie odbierania od-
padów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości i opróżniania zbiorników bez-
odpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych – w związku ze zmianą ustawy 
o utrzymaniu porządku i czystości w kom-
petencji Rady Miejskiej obecnie jest okre-
ślanie wymagań, jakie muszą spełniać fir-
my, aby uzyskać zezwolenie na świadcze-
nie usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści i opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych i transportu nieczystości ciekłych. 
Do tej pory były one określane zarządze-
niem Burmistrza.

• w sprawie zaliczenia drogi na terenie mia-
sta Leżajska do kategorii dróg gminnych 
oraz w sprawie ustalenia jej przebiegu – 
nowowybudowana droga (w ramach do-
finansowania ze środków UE) łącząca uli-
cę Podolszyny z ulicą Siedlanka została 
uchwałą Rady zaliczona do kategorii dróg 
gminnych. Po opublikowaniu uchwały 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego droga ta stanie się dro-
gą publiczną i będzie mógł być jej nada-
ny numer.

• w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/222/10 
Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 10 lutego 
2010 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie i Narkomanii w mieście Le-
żajsku na rok 2010 – w związku ze zwięk-
szonym wpływem z opłat za posiadanie 
zezwoleń na sprzedaż alkoholu nas te-
renie miasta, Rada zwiększyła o 12 tys. zł 
środki finansowe na realizację zadań uję-
tych w Programie i w preliminarzu wydat-
ków przeznaczyła je na dofinansowanie 
XIX Międzynarodowego Festiwalu Muzy-
ki Organowej i Kameralnej Leżajsk 2010.

• w sprawie trybu i szczegółowych warun-
ków zwolnienia od podatku rolnego użyt-
ków rolnych, na których zaprzestano pro-
dukcji rolnej – Rada uchwaliła tryb i wa-
runki udzielania zwolnień od podatku na 
wniosek podatnika. Zwolnienie może na-
stąpić jeśli są spełnione łącznie następu-
jące warunki: zaprzestanie uprawy roślin, 
nie wykorzystanie gruntów na cele pa-
stwiskowe, nie dokonywanie zbioru traw 
i siana na cele paszowe, utrzymanie grun-
tów w stanie nie zagrażającym rozprze-
strzenianiu się chwastów.

• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
Miasta Leżajska za 2010 r. – zmiany polega-
ły na wprowadzeniu do planu dochodów 
bieżących kwoty 22 100 zł, w tym 10 100 
zł z tytułu zwrotu do budżetu wydatków, 
które nie wygasły z upływem 2009 r. oraz 
12 000 zł z tytułu wpływów z opłat za ze-
zwolenia na sprzedaż napojów alkoholo-
wych.
Natomiast w zakresie wydatków Rada do-

konała zmian na łączną kwotę 1 012 029 zł. 
Zwiększając środki finansowe m.in. w dzia-
le oświata i wychowanie o kwotę 620 000 
zł i dotację dla Miejskiego Centrum Kultu-
ry 200 000 zł oraz zabezpieczając niezbędne 
wydatki w dziale transport i łączność, ochro-
na zdrowia, edukacyjna opieka wychowaw-
cza, kultura fizyczna i sport.

W konsekwencji został zwiększony pla-
nowany deficyt budżetu o kwotę 989 929 zł 
ustalony na ten rok w wysokości 2 239 000 
zł. Deficyt w łącznej wysokości 3 228 929 zł 
zostanie sfinansowany przychodami pocho-
dzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 
2 239 000 zł oraz z tytułu wolnych środków, 
jako nadwyżki środków pieniężnych na ra-
chunku bieżącym budżetu Miasta Leżajska 
wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek 
z lat ubiegłych w kwocie 989 929 zł.
• w sprawie przyjęcia nowelizacji „Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dla Miasta Leżajska 
na lata 2007–2013” – Rada przyjęła zno-
welizowany Pogram uchwalony w 2006 r., 
który został dostosowany do ogłoszonych 
przez Urząd Marszałkowski wytycznych. 
Dzięki temu Miasto oraz partnerzy Pro-
gramu będą mogli ubiegać się o dofinan-
sowanie zadań ujętych w Programie, ze 
środków Unii Europejskiej, głównie w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego.

• w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego Nr 
60/05 dla terenu położonego wzdłuż to-
rów kolejowych od ul. Sanowej do ul. Wł. 

Reymonta w Leżajsku – część I obejmująca 
odcinek od ul. Sanowej do ul. Sportowej – 
Rada uchwaliła miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego Nr 60/05 dla 
terenu położonego wzdłuż torów kolejo-
wych od ul. Sanowej do ul. Wł. Reymonta 
w Leżajsku – część I obejmująca odcinek 
od ul. Sanowej do ul. Sportowej. Plan ma 
na celu zarezerwowanie terenu pod przy-
szłą realizację kolejnego fragmentu drogi 
wzdłuż wschodniej strony terenów kole-
jowych na tym odcinku.

• w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Nr 19/
II/08 dla terenu położonego przy ul. Mic-
kiewicza 74 w Leżajsku – Rada uchwaliła 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego Nr 19/II/08 dla terenu położo-
nego przy ul. Mickiewicza 74, przeznacza-
jąc go pod zabudowę usługową.

• w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Nr 33/II/2002 dla tere-
nu położonego przy ul. Sanowej w Leżaj-
sku – na wniosek właścicieli posesji przy 
ul. Sanowej 3, Rada postanowiła przystą-
pić do sporządzenia nowego miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego Nr 33/II/2002 dla terenu położone-
go przy ul. Sanowej, który w 2002 r. został 
przewidziany pod zabudowę mieszkową 
jednorodzinną z dopuszczeniem usług 
a obecnie będzie przeznaczony głównie 
pod usługi.

• w sprawie scalenia i podziału nieruchomo-
ści położonych w Leżajsku – Rada podjęła 
uchwałę o scaleniu i podziale nierucho-
mości w obrębie ulic: Studziennej, Mo-
niuszki, Bocznej Moniuszki i Spokojnej, 
w wyniku którego powstało 51 nowych 
działek budowlanych. W uchwale zosta-
ły określone terminy wybudowania infra-
struktury technicznej oraz ustalona staw-
ka procentowa opłaty adiacenckiej w wy-
sokości 35% wzrostu wartości nierucho-
mości objętych tym scaleniem.

• w sprawie przyjęcia na własność Gminy 
Miasto Leżajsk nieruchomości położonej na 
terenie miasta Leżajsk – Rada postanowiła 
wystąpić z wnioskiem do Wojewody Pod-
karpackiego o przekazanie na własność 
Gminy Miasto Leżajsk nieruchomości bę-
dącej własnością Skarbu Państwa, położo-
nej w Rynku w bezpośrednim sąsiedztwie 
działek będących własnością Miasta, wy-
korzystywanych pod parking i plac targo-
wy. Miasto planuje tam wybudować dro-
gę wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
i wnioskowana działka jest niezbędna do 
wybudowania miejsc postojowych dla sa-
mochodów osobowych i uporządkowania 
tego terenu.

• w sprawie nadania nazw ulic na terenie 
miasta Leżajska – Rada nadała nazwy 
drogom powstałym po zakończeniu sca-
lenia i podziału nieruchomości położo-
nych pomiędzy ul. Ogrodową i ul. Sando-
mierską. Drogi na tym osiedlu otrzyma-

Sprawozdanie
z XXXIX sesji Rady Miejskiej

w Leżajsku

30 sierpnia 2010 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbyła się XXXIX 
sesja Rady Miejskiej w Leżajsku, obecni byli wszyscy radni w liczbie 15. Na sesji tej 
Rada podjęła uchwały w następujących sprawach:
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ły nazwy: Konwaliowa, Fiołkowa, Krokuso-
wa, Bławatkowa, Tulipanowa, Irysowa. Ko-
misja ds. nazewnictwa ulic proponując ta-
kie nazwy kierowała się tym, że osiedle jest 
na przedłużeniu ul. Ogrodowej w terenie, 
gdzie dawniej istniały sady i ogrody kwia-
towe. Natomiast drodze położonej w rejo-
nie ul. Dolnej, Jarosławskiej i cmentarza ży-
dowskiego, powstałej po scaleniu została 
nadana nazwa ul. Karola Szymanowskie-
go, jako że znajduje się tam już ulica jed-
nego kompozytora. Ponadto Rada nadała 
nazwę ul. Mikołaja Reja drodze położonej 
na osiedlu „Chałupki”, łączącej ul. J. Kocha-
nowskiego z ul. M. Konopnickiej oraz na-
zwę ul. Bolesława Prusa drodze na osiedlu 
„Chałupki” biorącej początek od drogi łą-
czącej ul. Opalińskiego z ul. T. Michałka.

• w sprawie nadania tytułu „Honorowy Oby-
watel Miasta Leżajska – na wniosek Burmi-
strza Leżajska Rada nadała tytuł Honoro-
wego Obywatela Miasta Leżajska Panu Jó-
zefowi Gdańskiemu Podkarpackiemu Ko-
mendantowi Policji.

• w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla 
Miasta Leżajska” – na wniosek Burmistrza 
Leżajska Rada nadała tytuł Zasłużony dla 
Miasta Leżajska Panu Tadeuszowi Sroczy-
kowi oraz Miejskiemu Centrum Kultury 
w Leżajsku i Szkole Podstawowej nr 2 im 
Wł. Broniewskiego w Leżajsku. Natomiast 
na wniosek grupy radnych Rada nadała 
ten tytuł Burmistrzowi Leżajska Panu Ta-
deuszowi Trębaczowi.

Ponadto podczas obrad Rada przyjęła:
* informację o przebiegu wykonania bu-

dżetu Miasta Leżajska oraz planu finan-
sowego samorządowej instytucji kultury 
za pierwsze półrocze 2010 roku,

* informację dyrektora Zespołu Ekono-
miczno Administracyjnego Szkół i Przed-
szkoli na temat realizacji zadań oświato-
wych Gminy Miasto Leżajsk za rok szkolny 
2009/2010 w tym o wynikach sprawdzia-
nu w ostatnim roku nauki w szkole pod-
stawowej i egzaminu w gimnazjum oraz 
informację dotyczącą organizacji w roku 
szkolnym 2010/2011 placówek oświato-
wo-wychowawczych podległych Gminie 
Miasto Leżajsk.

Rada rozpatrzyła też wniosek właścicieli 
działek nr 5279 i nr 5281 o wyłączenie ich 
nieruchomości z zakończonego już scalenia 
i podziału nieruchomości położonych w re-
jonie ulic: Dolnej, Jarosławskiej i cmentarza 
żydowskiego w Leżajsku. Rada negatywnie 
ustosunkowała się do wniosku

Również negatywne stanowisko zajęła 
Rada w sprawie zamiany części działki nr 
4165/3, stanowiącej własność Gminy Miasto 
Leżajsk w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 
2 (terenu szkoły od strony ul. Mickiewicza) 
za część działki nr 4166/4, stanowiącej wła-
sność osób fizycznych, z przeznaczeniem na 
budowę miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych.

C. Turosz

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010 
na terenie miasta Leżajsk

W sierpniu br. w całej Polsce jak również 
na terenie miasta Leżajska rozpoczął się 
obchód przed spisowy gospodarstw rol-
nych. Spis rolny 2010 zostanie przeprowa-
dzony we wszystkich krajach Unii Europej-
skiej. Jest to pierwszy spis rolny realizowa-
ny od czasu przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej.

Przed rozpoczęciem powszechnego spisu 
rolnego odbył się tzw. obchód przed spiso-
wy, który miał na celu przekazanie informa-
cji gospodarstwom rolnym o planowanym 
we wrześniu 2010 spisie.

Na terenie miasta Leżajska w spisie rol-
nym uczestniczy trzech rachmistrzów spi-
sowych Karol Bałut, Paweł Kiełboń oraz 
Grzegorz Podobiński.

Informujemy, iż rachmistrz spisowy, któ-
ry przybędzie do Państwa, musi nosić w wi-
docznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, 
imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzę-
du statystycznego, pieczątką imienną i pod-
pisem dyrektora urzędu. Rachmistrz jest 
osobą przeszkoloną w zakresie przeprowa-
dzania spisu i złożył na piśmie przyrzeczenie 
bezwzględnego przestrzegania tajemnicy 
statystycznej. Rachmistrz przeprowadzając 
wywiad będzie wprowadzać dane do prze-
nośnego urządzenia elektronicznego – po 
raz pierwszy w spisie rolnym zostaną wyko-
rzystane wyłącznie formularze elektronicz-
ne. Zebrane dane będą automatycznie ko-
dowane i przesyłane do serwera GUS.

Informujemy, iż każdy rolnik może doko-
nać tzw. samospisu internetowego. W okre-
sie od 1 września do 17 października 2010 
na stronach internetowych www.stat.gov.

pl oraz www.spis.gov.pl udostępniony jest 
elektroniczny formularz przeznaczony wy-
łącznie dla Państwa i tylko Państwo będą 
mieć do niego dostęp.

Przypominamy, iż podczas Powszechne-
go Spisu Rolnego 2010 zbierane informacje 
będą dotyczyły stanu na 30 czerwca 2010 
w przypadku:
• prowadzenia działalności rolniczej, użyt-

kowania gruntów, powierzchni zasiewów, 
pogłowia zwierząt gospodarskich, ciągni-
ków, maszyn i urządzeń rolniczych,

oraz 12 miesięcy poprzedzających dzień 
30 czerwca 2010 br. w przypadku:
• struktury dochodów gospodarstwa do-

mowego, prowadzenia działalności innej 
niż rolnicza bezpośrednio związanej z go-

spodarstwem rolnym, aktywności ekono-
micznej oraz zużycia nawozów mineral-
nych i wapniowych.
Zgodnie z ustawą o Powszechnym Spisie 

Rolnym 2010 r. użytkownicy gospodarstw 
rolnych są zobowiązani do udzielania 
odpowiedzi ścisłych, wyczerpujących oraz 
zgodnych z prawdą.

Ponadto informujemy, że wszystkie dane 
zbierane podczas spisu są poufne i podle-
gają szczególnej ochronie. Wyniki spisu 
zostaną opracowane w taki sposób, aby nie 
była możliwa identyfikacja poszczególnych 
osób i gospodarstw rolnych.

Więcej informacji uzyskać można w Gmin-
nym Biurze Spisowym działającym przy 
Urzędzie Miejskim w Leżajsku tel. 17 242 73 
33 w. 127 oraz na stronach internetowych 
www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl

(dg)
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Zaproszenie do Stordal
W ramach współpracy z norweskim miastem Stor-

dal drużyna piłkarska, składająca się z uczniów 
trzech leżajskich szkół podstawowych, uczestniczy-
ła w turnieju STORDALCUP i w swojej grupie wieko-
wej zajęła II miejsce. Łącznie w turnieju tym wzięło 
udział 99 drużyn z Norwegii. Turniej piłkarski, któ-
ry odbył się po raz 30 w Stordal stał na bardzo wy-
sokim poziomie sportowym.

Drużyna z Leżajska w składzie: Patryk Bu-
rek, Adrian Cich, Grzegorz Czarniecki, 
Piotr Czarniecki, Karol Danys, Maciej 
Czech, Jakub Daź, Grzegorz Kłak, Daniel 
Kusy, Jakub Larwa, Tomasz Ostrowski, 
Jakub Rakuś, Oskar Siuzdak, Rafał Stęp-
nik rozegrała wspaniałe mecze, z któ-
rych zwycięsko wychodziła, pokonując 
rywali wysoko nawet 12:0.

Dzień przed rozpoczęciem turnieju 
został przeprowadzony trening i zapo-
znanie się ze sztuczną murawą, w ra-
mach którego zostały rozegrane dwa 
sparingi z drużyną miejscową Stordal 
oraz szkołą sportową z Alesun. Wspania-
ła atmosfera, panująca podczas turnie-
ju, oraz mnóstwo wrażeń i atrakcji, jakie 

mogły przeżyć dzieci podczas tego wy-
jazdu są wręcz nie do opisania.

Gościem honorowym turnieju był 
reprezentant Norwegii w piłce noż-
nej Jonathan Taar, który na zaprosze-
nie władz Stordal oglądał ostatni roz-
grywany mecz naszej drużyny o drugie 
miejsce w turnieju. Po zwycięskim spo-
tkaniu Park pogratulował osobiście na-
szym zawodnikom oraz z każdym zrobił 
pamiątkowe zdjęcie.

Taki turniej zostawia wiele wspania-
łych wrażeń oraz możliwość poznania 
gry innych drużyn i zawodników o róż-
nym kolorze skóry. Na początku roz-
grywek można było zaobserwować 
zdenerwowanie i napięcie naszych za-

wodników, ale zaraz po wejściu na mu-
rawę w drugim meczu szybko się „roz-
kręcili” i jako pierwsi strzelili gole. Taka 
postawa młodych ludzi, zawodników, 
którzy umieli poszanować się nawza-
jem na boisku oraz nawiązać wspólny 
język poza nim cieszy i może procento-
wać na przyszłość. Dyscyplina, jaką mu-
sieli zachować podczas całego pobytu 
była doświadczeniem, które przyda się 
im na przyszłość.

Opiekunami grupy byli: Ryszard Pysz 
– dyrektor SP 1 w Leżajsku, Mariusz Te-
nerowicz – nauczyciel SP 3, Krzysztof 
Cich – nauczyciel Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Leżajsku, Wojciech Surma 
– dyrektor Pływalni Miejskiej w Leżaj-
sku. W wyjeździe brało udział również 
dwóch przedstawicieli miasta Leżajska: 
Janusz Orłowski – dyrektor Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego i Ja-
nusz Berestka – inspektor ds. Promocji 
Miasta.

Przedstawiciele miasta Leżajska bra-
li udział w oficjalnym spotkaniu z wła-
dzami miasta Stordal, zwiedzali no-
woczesną fabrykę ekskluzywnych me-
bli „STORDAL” i dom opieki społecznej. 
Niezapomnianych wrażeń dał wszyst-
kim uczestnikom kontakt z nieskazitel-
ną przyrodą i pięknymi krajobrazami. 

   spotkania
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Grupa brała udział w wycieczkach po 
górach, dzieci łowiły ryby na fiordach 
i rwących potokach, grillowały.

Niezwykłą ciekawską było dla nas to, 
że nasz pobyt wypadł akurat w okre-
sie tzw. białych nocy. Związane jest to 
z położeniem miejscowości pod kołem 
podbiegunowym. Gdyby nie konse-
kwencja w postępowaniu wychowaw-
ców, dzieci mogłyby grać w piłkę nie 
kładąc się spać, bo tak naprawdę nocy 
nie było. Zdjęcia można było robić cały 
czas bez włączania lamp błyskowych. 
Dla nas jest to zjawisko bardzo ekscy-
tujące, bo białe noce w naszym kraju 
się nie zdarzają.

Wyjazd czternastoosobowej gru-
py dzieci leżajskich szkół podstawo-
wych z czterema opiekunami i z dwo-
ma przedstawicielami miasta Leżaj-
ska odbył się w dniach od 1 do 7 lip-
ca br. i możliwy był dzięki nawiązanej 
współpracy z władzami miasta Stordal 
podczas pobytu w Leżajsku burmistrza 
Charlesa Tosse w ramach XI Międzyna-
rodowego Festiwalu Łowieckiego, któ-
ry odbył się w ubiegłym roku.

Dziękujemy sponsorom za finansowe 
wsparcie wyjazdu, szczególnie firmom: 
„HORTINO” – (za dresy dla drużyny) oraz 
„KLIMAGRA” – Piotr Grabarz (za koszul-
ki dla drużyny).

Słowa szczególnego podziękowania 
należą się Leżajszczaninowi Eligiuszowi 
Szutemu, który od wielu lat promuje na-
sze miasto w Szwecji i Norwegii, a kraje 
skandynawskie – w Leżajsku. Jako Am-
basador Prowincji Harjedalen w Szwe-
cji kolejny raz zaangażował się w orga-
nizację wyjazdu młodzieży leżajskiej na 
Półwysep Skandynawski.

Janusz Berestka
Zdjęcia Janusz Orłowski

i Janusz Berestka

Janusz Orłowski dyrektor 
Zespołu Ekonomiczno-
-Administracyjnego
i właściciel
firmy meblarskiej „Stordal” 
Ole H. Stavserg.

Zdjęcie wykonane
bez lampy błyskowej

o godzinie drugiej
w nocy.

Gość honorowy turnieju 
reprezentant Norwegii 
w piłce nożnej
Jonathan Taar 
w otoczeniu leżajskiej 
drużyny piłkarskiej.

Uczestnicy wizyty 
w fabryce mebli. 

Pierwszy z prawej – 
burmistrz miasta Stordal 

Charles Tosse.

Drużyna piłkarska 
z Ambasadorem 
Prowincji Harjedalen 
w Szwecji
Eligiuszem Szutym.
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 spotkania
XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Leżajsk 2010

Festiwal zakończony

Dobiegł końca XIX MFMOiK Leżajsk 2010. 
Na cotygodniowych, poniedziałkowych kon-
certach usłyszeć można było wirtuozów or-
ganowych jak i innych światowej sławy mu-
zyków.

Dziewiętnaście lat temu nikt nie wyobrażał 
sobie, że Festiwal Muzyki Organowej w Leżaj-
sku osiągnie taki rozmach i sławę w muzycznym 
świecie. Lata konsekwentnej pracy nad formułą 
festiwalu i staranne dobieranie repertuaru zde-
cydowały o wzrastającym z roku na rok znacze-
niu imprezy. O randze tego wydarzenia świad-
czyć może fakt, że od sześciu lat odbywa się on 
pod honorowym patronatem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Wo-
jewództwa Podkarpackiego. Patronat honoro-
wy nad XIX edycją Festiwalu objął również Zbi-
gniew Rynasiewicz – Poseł na Sejm RP.

Podczas tegorocznego festiwalu, który trwał 
od 14 czerwca do 16 sierpnia, odbyło się dzie-
sięć wyjątkowych, koncertowych spotkań. Tra-
dycyjnie w poniedziałkowe wieczory melomani 
mogli cieszyć się obcowaniem z kulturą muzycz-
ną. Na zabytkowych organach zagrali: Witold 
Zalewski, Karol Mossakowski, Roman Szlaużys 
(Litwa), Julian Gembalski, Balys Vaitkus (Litwa), 
Marcin Szelest, Jan Mroczek, Gerhard Gnann 
(Niemcy), Lada Lubzina (Rosja), a także sam Dy-
rektor Artystyczny Festiwalu – Józef Serafin.

Program XIX Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Organowej i Kameralnej był bardzo am-
bitny i urozmaicony. Prócz recitali organowych 
mogliśmy w tym roku usłyszeć jednego z naj-
wspanialszych skrzypków Polski – Krzysztofa Ja-
kowicza. Wystąpiły sopranistki: Rita Preiksaite 
z Litwy oraz Magdalena Witczak, która współ-
pracuje z największymi operami w Polsce. 5 lip-
ca w części kameralnej koncertu zagrał dla nas 
fenomenalny Kwartet Klarnetowy Claribel z Lu-
blina. 19 lipca do Leżajska przyjechała Orkiestra 
Kameralna Opery Lwowskiej, której koncert cie-
szył się dużym zainteresowaniem.

Każdy poniedziałkowy koncert jest wyjątko-
wy, największą publiczność gromadzą jednak 
zawsze koncerty inauguracyjny oraz finałowy. 
Na rozpoczęcie festiwalu zagrał w tym roku 
Grzegorz Turnau z zespołem, pozostawiając 
po sobie niezapomniane wrażenia. Na zakoń-
czenie zaś wyjątkowy koncert pt. „Muzyka fil-
mowa” dała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 
Rzeszowskiej. Podczas koncertu wystąpiła tak-
że młoda skrzypaczka pochodząca z naszego re-
gionu – Magdalena Kołcz.

Współpracy przy organizacji finałowego kon-
certu podjęło się również Towarzystwo Społecz-
no-Kulturalne Leliwa przy dofinansowaniu Wo-
jewództwa Podkarpackiego.

Festiwalowi towarzyszyła wystawa fotogra-
ficzna pt. „Zapomniane Sacrum” przygotowa-
na przez członków leżajskiego Klubu Fotogra-
ficznego „Optikos”: Annę Węglarz, Mieczysława 
Wrońskiego, Wacława Padowskiego, Ryszarda 
Węglarza, którą można było podziwiać w Basz-
cie św. Jana z Dukli.

Organizatorami Festiwalu są: Miasto Leżajsk, 
Powiat Leżajski, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, 
Gmina Kuryłówka, Gmina Leżajsk, a także Klasz-
tor OO. Bernardynów w Leżajsku oraz Miejskie 
Centrum Kultury w Leżajsku.

Tegoroczny Festiwal zrealizowano przy po-
mocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w ramach Programu „Wy-
darzenia artystyczne” Priorytet „Muzyka” oraz 
Województwa Podkarpackiego.

Sponsorami tegorocznego Festiwalu byli: 
Grupa Żywiec S.A. Browar w Leżajsku (Oficjal-
ny Sponsor Festiwalu), Hortino ZPOW w Le-
żajsku, Owens-Ilinois, MZK Leżajsk, Integral 
Rzeszów, Zakłady Chemiczne „Organika Sa-
rzyna” S.A., Elektrociepłownia Nowa Sarzy-
na Sp. z o. o., Philip Morris Polska S.A., ELE-
COMP, Zakłady Mięsne Smak GÓRNO, Kwia-
ciarnia STORCZYK Grażyna i Tadeusz Leja.

Już za rok kolejna – dwudziesta edycja Festi-
walu. Organizatorzy zapewniają, że będzie to 
wyjątkowe wydarzenie z racji jubileuszu. Z jed-
nej strony będzie podsumowaniem tych mu-
zycznych dwudziestu lat, ale nie zabraknie też 
nowości. W planie między innymi „Nieszpory 
Ludźmierskie” Jana Kantego Pawluśkiewicza. 
Nie zdradzajmy jednak zbyt wiele, aby nie za-
peszyć wyjątkowości XX Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.

Agnieszka Margas
Zdjęcia: Wacław Padowski

Ryszard Węglarz

90. rocznica bitwy 
pod Zadwórzem

Pod Zadwórzem rozegrała się bitwa 17 sierp-
nia 1920 roku.

Na garstkę ludzi – batalion polski w liczbie 
330 osób, w skład którego wchodziło kilkudzie-
sięciu żołnierzy, harcerze, uczniowie, studenci, 
inteligencja lwowska pod dowództwem kpt. 
Bolesława Zajączkowskiego – nacierała wielo-
tysięczna armia Budionnego wspierana przez 
artylerię i lotnictwo.

Walki trwały cały dzień (11 godzin) do ostat-
niego naboju. Zginęło 318 obrońców Lwowa.

Bitwę tę nazwano „Polskimi Termopilami”.
Z tego pola walki nieznany żołnierz został eks-

humowany w 1925 r. Następnie zwłoki wybra-
nego bohatera uroczyście przewieziono z naj-
wyższymi honorami do Warszawy i umieszczo-
no w Grobie Nieznanego Żołnierza.

W okresie międzywojennym to miejsce było 
czczone przez najważniejszych dostojników na-
szego Państwa, wojsko i ludność cywilną.

Od wielu lat, Ziemi Zadwórzańskiej – przy 
Kurhanie i Cmentarzu – hołd składają przed-
stawiciele z wielu miast wschodniej Polski.

Na tegoroczne uroczystości 90. rocznicy bi-
twy pod Zadwórzem z Leżajska do Zadwórza 
wyjechali trzema autokarami: młodzież liceal-
na i gimnazjalna, harcerze, J.S. Strzelec Nr 2035, 
przedstawiciele władz samorządowych, Zarząd 
Klubu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich. Jednostki Strzeleckie 
z Rzeszowa, Kolbuszowej, Sędziszowa Małopol-
skiego, Przemyśla, Leżajska, Brzeska, Okocimia 
stworzyły oprawę uświetniającą uroczystości. 
Chóry z Ukrainy i Leżajska odśpiewały hymny 
Ukrainy i Polski. W uroczystościach uczestniczyli 
Polacy ze Lwowa z Towarzystwa Opieki nad Gro-
bami Wojennymi i Wojskowymi, z Przemyślan 
oraz miejscowi Ukraińcy.

Po powitaniu gości, delegacji polskich i ukra-
ińskich oraz przedstawicieli Lwowskiego Okręgu 
Konsularnego odbyła się msza św. W celebrze 
Mszy św. uczestniczyło siedmiu księży katolic-
kich i jeden prawosławny. Ogółem liczba uczest-
ników uroczystości przekroczyła 700 osób.

Po mszy św. głos zabrali uczestnicy uroczy-
stości: wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciń-

Pomnik na kurhanie z wartą honorową.
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ski, zastępca przewodniczącego LODA (Lwow-
skiej Obwodowej Administracji Państwo-
wej) Myron Jankiw, sekretarz ROPWiM (Rada 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa) dr 
Andrzej Kunert, I zastępca KGRP (Konsulat Ge-
neralny Rzeczypospolitej Polskiej) we Lwo-
wie Andrzej Drozd, Maria Mirecka-Loryś – siostra 
ks. Bronisława Mireckiego, jednego z ocalałych 
w bitwie pod Zadwórzem, wieloletniego dusz-
pasterza Ziemi Lwowskiej i Tarnopolskiej, prezes 
Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia 
Chmielowa, Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej 
Ziemi Lwowskiej Emil Legowicz.

Pieśń „Kwiaty Zadwórza” – nieoficjalny hymn 
„Polskich Termopil” wykonali harcerze Przemy-
skiej Czarnej Trzynastki. Delegacje w uroczystej 
ciszy i zadumie złożyły wieńce i wiązanki kwiatów 
przed pomnikiem na kurhanie w Zadwórzu.

Po uroczystościach zaproszono uczestników 
na posiłek w formie bigosu i pieczywa. Posi-
łek przygotowany został w Leżajskim Liceum 
i Gimnazjum przy udziale sponsorów: Elektro-
ciepłownia Nowa Sarzyna, Powiat Leżajski, Ze-
spół Szkół Licealnych w Leżajsku, Gimnazjum 
Miejskie w Leżajsku, Stanisław Witek z Olsztyna 
rodem z Zadwórza, Gminna Spółdzielnia „Samo-
pomoc Chłopska” w Leżajsku, Piekarnia M. Gar-
bacz, B. Kuźniar w Leżajsku.

W organizacji wyjazdu udział mieli: Staro-
stwo Powiatowe w Leżajsku, Liceum i Gimna-
zjum oraz Klub TMLiKP-W w Leżajsku.

Eugeniusz Matkowski
Prezes Zarządu

Klubu TMLiKP-W w Leżajsku

Nowa hala 
sportowa w ZSL

Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku nowy 
rok szkolny rozpoczął się 6 września br. 
z wielką „pompą”. Był powód. Do użytku 
przekazana została nowa, piękna, pełnowy-
miarowa hala sportowa i siedem nowych sal 
lekcyjnych.

Dzięki tej nowej inwestycji szkoła wreszcie 
może zacząć pracować normalnie – lekcje nie 
będą się odbywać na dwie zmiany (co dla mło-
dzieży dojeżdżającej oznaczało niekiedy powrót 
do domu około godziny 23!).

Ten dzień był dla szkoły wielkim świętem. Za-
proszono mnóstwo gości. Wśród nich byli mię-
dzy innymi absolwenci tej szkoły: ks. prałat Bar-
tłomiej Rajnowski, kanclerz Kurii Metropolitar-
nej w Przemyślu oraz ks. prałat dr Kryspin Du-
biel, sekretarz Nuncjatury Apostolskiej na Bia-
łorusi, którzy dokonali poświęcenia krzyży do 
sal lekcyjnych oraz krzyża uratowanego z pożo-
gi ostatniej wojny światowej przez przedwojen-
nego dyrektora tej szkoły Stanisława Gdulę.

Poseł na Sejm RP Zbigniew Rynasiewicz gra-
tulował konsekwencji i odwagi, tym wszystkim, 
którzy podjęli decyzję o realizacji tej inwestycji 
i tym, którzy ją wspierali. Przyniósł z sobą pił-
ki do siatkówki, by po to, by ta hala zaczęła żyć 
sportem. Podobnie uczynił Marszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiń-
ski. On też przekazał szkole piłki. Zwrócił uwa-
gę na to, że takie obiekty budowane są zawsze 
za pieniądze podatników, nawet jeśli są to do-
tacje unijne, bo one też nie biorą się znikąd. Sta-
rosta Robert Żołynia powiedział: – Marzenia się 
spełniają, bo jeszcze nie tak dawno ta inwesty-
cja o wartości ponad 6 mln złotych wydawa-
ła się niemożliwa do zrealizowania. Podzięko-
wał posłowi Zbigniewowi Rynasiewiczowi oraz 
Zarządowi Województwa Podkarpackiego re-
prezentowanemu przez Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego Zygmunta Cholewińskie-
go i prof. dr. hab. Jana Burka, bez których wspar-
cia tej inwestycji na pewno nie udałoby się zre-
alizować.

Jan Burek powiedział, że marzy mu się te-
raz jeszcze wybudowanie boiska sportowego 
z bieżnią i kompleksem do ćwiczeń lekkoatle-
tycznych, a w tej nowo oddanej hali – ściana 
wspinaczkowa. Obiecał, że będzie wspierał ta-
kie inicjatywy. Z kolei Robert Żołynia snuł wi-
zję wybudowania w tej szkole obserwatorium 
astronomicznego z otwieraną kopułą. Niewy-
kluczone, że wszystkie te marzenia kiedyś zo-
staną zrealizowane.

W trakcie uroczystej inauguracji roku szkol-
nego opowiedziana została historia szkoły. Na 
koniec młodzież zaprezentowała swe umiejęt-
ności w różnych dziedzinach wiedzy.

(bwl)

Kolejny sukces 
chóru „Cantiamo”

19 czerwca br. chór „Cantiamo” pod ba-
tutą Barbary Kuczek po raz pierwszy wziął 
udział w Festiwalu Chórów Młodzieżowych 
„Ama La Musica” w Środzie Wielkopolskiej 
koło Poznania.

Udział w tym festiwalu był nowym doświad-
czeniem dla chóru, ponieważ konkurs chóralny 
to inne oczekiwania jurorów. W roku szkolnym 
2009/2010 chór „Cantiamo” brał udział w róż-
nych konkursach czy festiwalach i za każdym 
razem udowadniał, że utrzymuje się w czołów-
ce ogólnopolskiej a nawet międzynarodowej.

W Festiwalu Chórów Młodzieżowych „Ama La 
Musica” zajął 2 miejsce.

Atmosfera w Środzie Wielkopolskiej byłą 
bardzo przyjazna i pozostawiła niezapomniane 
wrażenia, a przewodniczący jury powiedział, że 
do tej pory znał Leżajsk z bazyliki, zabytkowych 
organów i piwa, a teraz miasto to będzie koja-
rzył również z wspaniałym chórem „Cantiamo”.

Chór „Cantiamo” składa podziękowania Bur-
mistrzowi Leżajska panu Tadeuszowi Trębaczowi 
oraz dyrektorowi Gimnazjum Miejskiego w Le-
żajsku panu Władysławowi Pyżowi za pomoc 
w sfinansowaniu wyjazdu chóru do Środy Wiel-
kopolskiej.

Barbara Kuczek

Koniec wakacji 
w Bibliotece

VI warsztaty literacko-plastyczno-języko-
we ph. „Sposób na wakacyjną nudę” już za 
nami. Zorganizowane przez MCK – Bibliote-
kę Publiczną im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Leżajsku – zrealizowano przy pomocy fi-
nansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w ramach programu „Wydarze-
nia artystyczne” priorytet „Literatura” oraz 
Powiatu Leżajskiego. Zajęcia odbywały się 
w każdy wtorek i czwartek wakacji, groma-
dząc na zajęciach około 40–50 uczestników 
w różnym wieku.

Zajęcia prowadzone przez bibliotekarzy, pla-
styków, lektora języka angielskiego i teatrologa. 
W trakcie zajęć dzieci słuchały bajek czytanych 
przez bibliotekarzy, poznawały i utrwalały słow-
nictwo w języku angielskim, chętniej wypoży-
czały książki oraz bajki anglojęzyczne, zgroma-
dzone w trakcie tegorocznych i wcześniejszych 
edycji warsztatów. Uczestniczyły w zajęciach 
plastycznych oraz wspólnych grach i zabawach 
na świeżym powietrzu.

Tego rodzaju warsztaty bardzo korzystnie 
wpływają na rozwój intelektualny i emocjo-
nalny dzieci, sprzyjają integracji oraz pozwala-
ją poszerzyć wiedzę. Dzieci wykonując wspól-
nie różne zadania, uczą się pracować w grupie 
oraz nawiązują nowe znajomości i przyjaźnie. 
Taka forma spędzania wolnego czasu pogłębia 
edukację kulturalną i rozwija zdolności kreatyw-
ne dziecka.

Atrakcją tegorocznego lata w bibliotece było 
spotkanie z krakowskim prozaikiem i scenarzy-
stą, autorem wielu książek dla dzieci Łukaszem 
Dębskim.

Dobry nastrój i spontaniczność autora udzielił 
się wszystkim uczestnikom spotkania.

W trakcie spotkania podsumowującego te-
goroczne warsztaty, odbył się również spektakl 
pt. „Bajkowa wędrówka” przygotowany przez te-
atrologa w ramach VI warsztatów literacko-języ-
kowo-plastycznych. Fantastyczna gra młodych 
aktorów (uczestników warsztatów) zachwyciła 
rodziców i zaproszonych gości.

Prace dzieci wykonane podczas zajęć w czasie 
wakacji można obejrzeć w Bibliotece Publicznej 
w Leżajsku przy ulicy Jarosławskiej 1.

(jk)
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 w MCK
„Jazzowe klimaty w Leżajsku”

25 lipca br. Leżajsk był miejscem spo-
tkań miłośników muzyki jazzowej. Okazją 
ku temu był odbywający się po raz szósty 
w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku LE-
ŻAJSK JAZZ FESTIVAL.

Leżajski Festiwal to jedno z najważniejszych 
przedsięwzięć popularyzujących jazz na terenie 
województwa podkarpackiego. Z uwagi na wy-
soki poziom artystyczny przyciąga miłośników 
tego gatunku muzyki nie tylko z całego regio-
nu, ale również z całej Polski. Dyrektorem arty-
stycznym Festiwalu jest Jerzy Główczewski – ab-
solwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej 
Akademii Muzycznej w Katowicach, obecnie 
wykładowa klasy saksofonu tejże uczelni.

W bieżącym roku leżajska widownia miała 
możliwość wysłuchania koncertów zespołów: 
RLE (zespołu jazzowego, działającego w Miej-
skim Centrum Kultury w Leżajsku), JAZZ BAND 
z Niebylca, KATTORNA oraz Jerzego Główczew-
skiego z zespołem „VIBRASLAP”.

Zespół VIBRASLAP jest projektem wibrafo-
nisty Miłosza Rutkowskiego i basisty Tomasza 
Grabowego. Kwartet tworzą znakomici muzy-
cy, biorący udział w międzynarodowych kon-
kursach jazzowych, w plebiscytach czołowych 
wydawnictw muzycznych oraz współpracujący 
z takimi sławami świata muzyki, jak: Bill Evans, 
Randy Brecker, Dean Brown, Erick Mariental, Pe-
ter Herbolzheimer, Petr Zelenka, Piotr Wojtasik, 
Piotr Baron, Jose Torres, Justyna Steczkowska, 
Anna Maria Jopek.

Organizatorami Festiwalu było Miejskie Cen-
trum Kultury w Leżajsku i Towarzystwo Społecz-
no-Kulturalne „Leliwa”. Tegoroczny Festiwal od-
był się przy wsparciu finansowym Wojewódz-
twa Podkarpackiego i Powiatu Leżajskiego oraz 
sponsorów: Grupy Żywiec S.A. Browar w Leżaj-
sku, ZPOW HORTINO w Leżajsku Sp. z o.o., BMF 
Polska Sp. z o.o., Zakładu Mięsnego „SMAK – 
GÓRNO”, MZK Sp. z o.o., Hotelu i Restauracji 
u Braci Zygmuntów.

(am)

W krainie wiersza
W sobotę, 28 sierpnia br., w Kawiarni „Eli-

za” w Leżajsku odbył się wyjątkowy wieczór 
z poezją Klubu Leżajskich Poetów „Na mar-
ginesie”. Gośćmi specjalnymi wieczoru byli 
artyści z Rzeszowa – Dorota Kwoka i Stani-
sław Ożóg.

Od kilku lat przy Miejskim Centrum Kultury 
w Leżajsku działa Klub Leżajskich Poetów „Na 
marginesie”. Na swym koncie mają już wyda-
nie dwóch tomów poetyckich – „Zakamarki” 
i „Zapach tęsknoty”. Znaczenie Klubu rośnie 
wraz z jego sukcesami. Liczne zwycięstwa 
i wyróżnienia jego członków podczas rozma-
itych konkursów poetyckich świadczą o wiel-
kim potencjale i stale wzrastającym poziomie 
twórczym.

Współpraca leżajskich poetów z twórcami 
rzeszowskimi zaowocowała wydaniem dźwię-
kowej wersji tomu „Zapach tęsknoty”. Dorota 
Kwoka i Stanisław Ożóg w niesamowity sposób 
zinterpretowali wiersze naszych poetów i dobie-
rając odpowiednie podkłady muzyczne – stwo-
rzyli płytę, która brzmi wyjątkowo.

Przekazanie płyty miało bardzo uroczystą 
oprawę. W nastrojowym lokalu, jakim jest Ka-
wiarnia „Eliza”, spotkali się twórcy i miłośni-
cy słowa. Spotkali się, aby na chwilę odpłynąć 
w krainę wiersza. Niesamowity nastrój zapano-
wał już od pierwszych chwil spotkania, kiedy to 
Artystyczny Zespół Harcerski Zamszowa Pufa 
powitał gości poezją śpiewaną.

Twórcy z Rzeszowa zachwycili wszystkich, 
prezentując swoje wykonanie poezji Klubu Le-
żajskich Poetów. I nie ma się co dziwić. Dorota 
Kwoka i Stanisław Ożóg są nie tylko animato-
rami kultury, recytatorami, ale także sami two-
rzą poezję. Dzięki temu czują ją najlepiej. Dorota 
Kwoka wydała m.in. „Otwieranie róży”, „Jestem”, 
„Na skrzydłach wiatru”. Stanisław Ożóg, wykła-
dowca w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego, jest autorem tomu „Imię 
z wczoraj”.

Takie spotkanie, jak to w „Elizie”, jest wydarze-
niem, które inspiruje i dodaje energii twórczej. 
Miejskie Centrum Kultury serdecznie dziękuje 
sponsorom, którzy przyczynili się do jego orga-
nizacji: Piotr Drążek artystyczna fotografia 
ślubna oraz Miejski Zakład Komunalny w Le-
żajsku. Szczególne podziękowania kierujemy 
dla Elżbiety Moskal i Kawiarni „Eliza”.

A. Margas

Srebrna i brązowa jodła 
dla „Meritum”

Wielkim sukcesem zakończył się udział 
wokalistek grupy „Meritum”, działającej przy 
Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku, re-
prezentujących nasze miasto i powiat na 37 
Międzynarodowym Festiwalu Kultury Mło-
dzieży Szkolnej Kielce 2010.

W kategorii zespoły wokalne grupa „Meritum” 
zdobyła „Brązową Jodłę” (III miejsce), a w kate-
gorii piosenka harcerska i turystyczna „Srebrną 
Jodłę Harcerską”(II miejsce).

Na festiwalowych scenach w Kielcach spotka-
ło się ponad tysiąc artystów młodego pokolenia 

z Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji i Izraela, 
by artystycznie rywalizować w kategoriach: ze-
społy taneczne, soliści, zespoły wokalne, wokal-
no instrumentalne oraz instrumentalne.

Dwutygodniowy pobyt w Kielcach w dniach 
12–25 lipca br. na długo pozostanie w pamię-
ci wokalistek: Marty Kiełbowicz, Eweliny Wiatr, 
Pauliny Wolan oraz Bartłomieja Urbańskiego, 
opiekuna grupy„Meritum”. Były to dwa tygo-
dnie wypełnione pracą na licznych próbach, 
specjalnych warsztatach wokalnych, nagraniach 
w studio i oczywiście przesłuchaniach konkur-
sowych.

Zespół uczestniczył również w wielu impre-
zach towarzyszących, m.in. w specjalnym kon-
cercie na rzecz powodzian zorganizowanym we 
Włoszczowej.

Wielkim wyróżnieniem dla „Meritum” był rów-
nież udział w koncercie dla władz miasta i wo-
jewody kieleckiego, który odbył się w urzędzie 
wojewódzkim w Kielcach.

Niepowtarzalny i bajecznie wyreżyserowany 
koncert galowy zakończył tegoroczny festiwal. 
Nie zabrakło w nim oczywiście wokalistek „Meri-
tum”, które podczas całego festiwalu godnie re-
prezentowały nasze miasto i powiat.

Dorota Wylaź

„Zapomnijmy się zestarzeć…”
Pod takim hasłem od kwietnia tego roku 

w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku re-
alizowany jest projekt „Aktywny Trzeci Wiek 
na Ziemi Leżajskiej”. Przedsięwzięcie sku-
pia grupę około 50 mieszkańców Leżajska 
w wieku powyżej 45. roku życia.

Główne cele projektu to tworzenie inicjatyw 
edukacyjnych w zakresie różnych dziedzin wie-
dzy dla osób w wieku senioralnym i organizo-
wanie się ludzi „trzeciego wieku” wokół wspól-
nych zainteresowań.

W ramach realizacji zadania organizowane 
są m.in. wykłady z różnych dziedzin wiedzy, do 
których wygłaszania zapraszani są eksperci po-
szczególnych tematów. Do tej pory uczestnicy 
projektu mogli wysłuchać dwóch takich wykła-
dów. Pierwszy 9 lipca wygłosiła dr Dorota Gier-
szewski – adiunkt Zakładu Pedagogiki Społecz-
nej i Andragogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Wykład pt. „Młodzi duchem, dojrzali doświad-
czeniem i wiekiem” opisywał formy aktywności 
życiowej osób starszych, prezentował biogramy 
znanych kobiet i mężczyzn, którzy „zasłużyli się”, 
będąc już w wieku senioralnym, ich dokonania 
i osiągnięcia.

Drugi wykład „Aktywny Trzeci Wiek – dla sie-
bie i innych” 30 sierpnia br. wygłosiła Edyta Ro-
senkiewicz – przedstawiciel Fundacji Centrum 
Innowacji Społecznej SIC. W swoim wystąpieniu 
prezentował różne formy aktywności seniorów 
działających na terenie Poznania.

Leżajscy seniorzy mają również możliwość 
uczestniczenia w zajęciach trzech sekcji tema-
tycznych, które zorientowane są na organizo-
waniu się „ludzi trzeciego wieku” wokół wspól-
nych zainteresowań. W ramach sekcji artystycz-
nej biorą udział w warsztatach rękodzieła arty-
stycznego prowadzonych przez Martę Zdeb, 
pod okiem instruktora Andrzeja Wylazia po-
znają podstawy tańca towarzyskiego, a miło-
śnicy śpiewu mogą doskonalić swój warsztat 
pod kierunkiem Barbary Kuczek. Lokalni poeci 
i miłośnicy literatury biorą udział w zajęciach 
sekcji poetycko-literackiej prowadzonej przez 
Agnieszkę Margas. Pod okiem Iwony Tofilskiej 
i Zofii Buczkowskiej organizowane są również 
spotkania w ramach sekcji historyczno-tury-
stycznej. Uczestnicy mają możliwość pogłębia-
nia wiedzy dotyczącej historii miasta, zwiedza-
ją lokalne muzea i zabytki, poznają walory kra-
joznawcze Ziemi Leżajskiej.

Udział w tych zajęciach ułatwia nawiązywa-
nie nowych znajomości i przyjaźni, przyczy-
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nia się do poprawy kondycji fizycznej, a przede 
wszystkim jest sposobem na wypełnienie nad-
miaru wolnego czasu.

Pomysłodawcy realizowanego projektu mają 
nadzieję, iż po jego zakończeniu, dzięki zaanga-
żowaniu uczestników spotkań i warsztatów, ko-
lejnym krokiem będzie utworzenie w Leżajsku 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Projekt realizowany jest ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 
IX Działanie 9.5.

Agnieszka Ruszak

Wielki talent
16 sierpnia br., podczas finałowego koncer-

tu XIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Organowej i Kameralnej Leżajsk 2010, wy-
stąpiła młoda, bardzo zdolna skrzypaczka – 
Magdalena Kołcz, pochodząca z Kuryłówki.

Wszystko zaczęło się od leżajskiej Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I Stopnia, gdzie pod kie-
runkiem pani Danuty Wołoszyn maleńka Ma-
dzia stawiała swoje pierwsze kroki muzyczne, 
biorąc do ręki ten fantastyczny i trudny zarazem 
instrument – skrzypce. Na początku swojej przy-
gody ze skrzypcami wiele zawdzięcza swojemu 
dziadkowi, który ugruntował jej umiejętności 
poprzez długie ćwiczenia, systematyczne wy-
jazdy na lekcje i konkursy.

Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczę-
ła naukę w Państwowej Szkole Muzycznej im. 
Teodora Leszetyckiego w Łańcucie, gdzie pobie-
rała lekcje gry na skrzypcach u Roberta Naści-
szewskiego – koncertmistrza i dyrygenta Orkie-
stry Filharmonii Rzeszowskiej. Obecnie kształ-
ci się w Warszawie w Ogólnokształcącej Szko-
le Muzycznej im. Zenona Brzeskiego, gdzie nad 
jej artystycznym poziomem czuwa Andrzej Gęb-
ski – solista, kameralista, pedagog z Uniwersy-
tetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w War-
szawie. Pobierała także lekcje u światowej sła-
wy profesorów: Konstantego Andrzeja Kulki, 
Edwarda Ziemkowskiego oraz Marcina Bara-
nowskiego.

Leżajska skrzypaczka udowodniła swój talent, 
uczestnicząc w wielu konkursach skrzypcowych, 
gdzie zdobyła m.in. wyróżnienie w I Ogólnopol-
skim Konkursie Skrzypcowym „Mistrz Literatu-
ry Dziecięcej – OSCAR RIEDING” w Warszawie, 
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Młodych 
Skrzypków im. Prof. M. Ławrynowicza w Płocku, 
wyróżnienie w II Międzynarodowym Konkursie 
Młodych Skrzypków w Płocku, wyróżnienie w III 
Młodzieżowym Konkursie na skrzypce solo im. T. 
Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Swo-
im solowym występem podczas finałowego 
koncertu na XIX MFMOiK w Leżajsku zachwyci-
ła wszystkich. We wspaniale wykonanym utwo-
rze na temat fantazji Carmen pokazała, jak wiel-
ki kunszt przyniosły jej wielogodzinne próby 
i ćwiczenia. Publiczność była zachwycona tym 
wykonaniem, a siedemnastoletnia Magdalena 
przyjęła owacje z niezwykłą skromnością. Kon-
cert finałowy XIX Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Organowej i Kameralnej był wyjątkowy, 
w dużej mierze przyczyniła się do tego nasza le-
żajska skrzypaczka.

A. Margas

„Stąd pochodzę, 
o tym mówię...”

26 czerwca br. w Muzeum w Przeworsku 
odbyło się uroczyste otwarcie wystawy po-
konkursowej pt. „Stąd pochodzę, o tym mó-
wię...” połączone z rozdaniem nagród.

Organizatorem II edycji Międzywojewódz-
kiego Konkursu Fotograficznego było Muzeum 
w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy. Kon-
kurs miał charakter otwarty i adresowany był do 
pasjonatów fotografii z południowo-wschodniej 
i wschodniej Polski (województwa: podkarpac-
kie, małopolskie, lubelskie, podlaskie i warmiń-
sko-mazurskie). Patronat nad konkursem objął 
Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Na konkurs nadesłano 139 fotografii 51 auto-
rów. Oceniała je komisja w składzie: przewodni-
czący Jerzy Wygoda – artysta fotografik, czło-
nek Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej (AFRP, 
zdfp, IFK), członkowie: Marek Olszyński – ar-
tysta grafik, Jacek Smulski fotograf, Wiktor Ja-
nusz przedstawiciel Urząd Miasta Przeworska – 
Wydział Promocji, sekretarz – Halina Superson 
przedstawicielka Muzeum w Przeworsku.

Komisja przyznała cenne nagrody trzem 
uczniom Zespołu Szkół Technicznych w Leżaj-
sku. Nagrodę Marszałka Województwa Podkar-
packiego otrzymał Konrad Szewczyk z kl. I TA za 
pracę „Zimowy pejzaż”. Nagroda Marszałka Wo-
jewództwa Lubelskiego przypadła Katarzynie 
Węgrzyńskiej z kl. II HA za pracę „Ratusz”. A na-
grodę PROT-u (Podkarpacka Regionalna Organi-
zacja Turystyczna) w Rzeszowie dostała Małgo-
rzata Stopyra z kl. II HA za pracę „Aniołek”.

Fotografie pozostałych 6 uczniów naszej szko-
ły zostały zakwalifikowane do wystawy pokon-
kursowej. Wszyscy autorzy otrzymali pamiątko-
we katalogi zawierające znajdujące się na wy-
stawie fotografie.

Tak o fotografiach przesłanych na konkurs 
wyraził się przewodniczący Jury Jerzy Wygoda: 
– W tych pracach widać inspirację tym, co znaj-
duje się lub dzieje wokół ich autorów, w najbliż-
szym otoczeniu. Opowiadają o tym, co ich zain-
teresowało, zaskoczyło, poruszyło, zadziwiło czy 
nawet przeraziło. Utrwalają na zdjęciach swo-
je przeżycia, dokumentują swoje odkrycia, by 
móc podzielić się zdobytą w ten sposób wie-
dzą z innymi. Oni po prostu odkrywają świat, 
swój świat”.

Wystawa będzie czynna do końca września 
br. w przeworskim Muzeum.

Powiew orientu w Leżajsku
10 czerwca br. w sali konferencyjnej Mu-

zeum Ziemi Leżajskiej odbyło się kolejne cie-
kawe spotkanie z podróżniczką z Leżajska 
Martą Kuczek. Inicjatorami i organizatora-
mi spotkania były: Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Leżajskiej oraz działające w struktu-
rach MCK Pracownia Dokumentacji Dziejów 
Miasta i Centrum Informacji Turystycznej. Na 
spotkanie licznie przybyli sympatycy TMZL, 
miłośnicy dalekich podróży oraz przyjaciele 
bohaterki spotkania.

Tym razem można było posłuchać o Laosie, 
Kambodży i Tajlandii. Prezentacja multimedial-
na i relacja z podróży pani Marty ukazały ży-
cie codzienne mieszkańców państw Dalekiego 
Wschodu. Bardzo odległy leżajszczanom rejon 
Azji południowo-wschodniej kojarzył się więk-
szości osób przede wszystkim z odmiennym 
klimatem, językiem i kulturą. Wszyscy zostali 

w tym utwierdzeni, jednak Marta Kuczek w swo-
ich podróżach przenika głębiej niż turystycz-
ne broszury. Doświadczenie na własnej skórze 
monsunowego klimatu jest tylko wstępem do 
zderzenia się z całkiem innym światem, które-
mu przyszło borykać się nie tylko z pogodą ale 
także konfliktami politycznymi i etnicznymi. Do-
piero od kilkunastu lat można mówić o otwiera-
niu się tych państw na turystów. Stąd też jest to 
kraina tak egzotyczna i nieznana, atrakcyjna dla 
wszystkich, którzy postanowią skierować swe 
kroki szlakami mniej i bardziej oficjalnymi, jak 
czyniła to Marta Kuczek. Zachwyca barwność 
kultury, tworzonej w większości przez ludzi 
trudniących się rolnictwem. Kontrastuje z tym 
pęd rozwoju – powstają drapacze chmur, dziel-
nice przemysłowe, rozwija się handel. Niejedno-
krotnie stan dróg jest znacznie lepszy niż w Pol-
sce. A kuchnia? Fantazyjna, barwna, odżywcza. 
Jak jednak podkreślała podczas spotkania po-
dróżniczka – najbardziej ujęli ją przede wszyst-
kim sami mieszkańcy i sposób ich życia na tym 
kawałku globu: radzenie sobie z codziennymi 
problemami, tradycje rodzinne, obrzędy, przy-
zwyczajenia. Nie brakło ważnych spostrzeżeń 
i wniosków, cennych dla wszystkich zaintere-
sowanych podróżą jej śladami i własnym po-
mysłem na odkrywanie tej części Azji.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Fa-
scynację egzotycznymi podróżami było widać 
na twarzach przybyłych gości, których czekała 
dodatkowa niespodzianka – możliwość degu-
stacji naleśników przyrządzonych przez panią 
Martę i jej męża Andrzeja wg przepisu przywie-
zionego z Tajlandii.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżaj-
skiej składa serdeczne podziękowania dyrekto-
rowi Muzeum Ziemi Leżajskiej za pomoc w zor-
ganizowaniu spotkania.

Iwona Tofilska
Marcin Chołota

Marta Kuczek

 spotkania



�0

„Uważaj na ognie piekielne i jeśli jesteś gotów, podpisz cyrograf z diabłem! Który z was 
okaże się silniejszy?” – ten oraz wiele podobnych sloganów, mających zachęcić poten-
cjalnego klienta do zakupu, można spotkać na stronach internetowych, a także w skle-
pach z tzw. „dopalaczami”. Młodzi ludzie niekiedy zapominają, że wirtualna rzeczywi-
stość różni się od tej prawdziwej. Kuszeni kolorowym opakowaniem i opisem nieziem-
skich doznań, sięgają po substancje, które wpływając na ich percepcję, zniekształcają 
obraz otaczającego świata. Zazwyczaj „próba sił” otwiera drogę do uzależnienia.

Dopalacz – kolekcjoner uzależnionych
Używanie narkotyków jest złożonym i dynamicznym zjawiskiem. Co jakiś czas zmie-

niają się trendy na scenie narkotykowej. Jedne substancje zastępowane są innymi, da-
jącymi mocniejsze doznania.

Badania prowadzone w Polsce w ostat-
nich latach wskazują, że coraz mniej mło-
dych ludzi eksperymentuje z nielegalnymi 
substancjami takimi jak amfetamina, hero-
ina czy ecstasy. Nie oznacza to jednak spad-
ku zainteresowania substancjami psychoak-
tywnymi w ogóle. Powstałą lukę wypełniają 
legalne substancje odurzające, tzw. dopala-
cze, które są dostępne w sprzedaży interne-
towej oraz sklepach “kolekcjonerskich”.

Dopalacze to rozmaite substancje zarów-
no pochodzenia naturalnego, jak i synte-
tycznego, które działają na organizm stymu-
lująco, psychodelicznie lub halucynogennie. 
Terminu dopalacze używa się potocznie dla 
nazwania grupy różnych substancji lub mie-
szanek o działaniu psychoaktywnym, po-
dobnie jak nielegalne narkotyki, wpływają-
cych na zmianę świadomości oraz posiada-
jących potencjał uzależniający. Od narkoty-
ków różni je tylko to, że nie znajdują się 
na liście nielegalnych substancji kontro-
lowanych przepisami ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii.

Producenci dopalaczy sprytnie obcho-
dzą przepisy prawne dostarczając na rynek 
substancje psychoaktywne. Podają opis 
produktu, jego skład, wskazują dawkowa-
nie, informują o przeciwwskazaniach, a tak-
że przytaczają recenzje użytkowników. Do-
palacze sprzedawane są jako „produkty ko-
lekcjonerskie”. Oficjalnie oferta adresowana 
jest do kolekcjonerów tabletek, którzy rze-
komo umieszczają je w klaserach i trzyma-
ją na półkach obok kolekcji znaczków czy 
monet. W rzeczywistości służą one do odu-
rzania się przez młodych ludzi, nieświado-
mych powikłań zdrowotnych, do których 
może prowadzić ich zażywanie.

W internecie można znaleźć fora, na któ-
rych użytkownicy dopalaczy wymieniają się 
informacjami. Pobieżnie przeglądając jed-
no z nich, uwagę zwraca niefrasobliwe zda-
nie na temat zastosowania “produktu kolek-
cjonerskiego” o następującej treści: „sprze-
dawca, powiedział, że to pigułka, którą nale-
ży otworzyć i dać roślince do noska”... W tym 
miejscu szczęśliwy nabywca powinien po-

zwolić sobie na chwilę refleksji, gdyż cu-
downa pigułka może sprawić, że pewnego 
dnia zostanie on ową „roślinką”. Należy pa-
miętać, że stosowanie wszelkiego rodza-
ju substancji psychoaktywnych, również 
tych legalnych, oprócz groźnych dla zdro-
wia i życia objawów somatycznych, czę-
sto indukuje chorobę psychiczną.

Informacje na temat badań rzekomo po-
twierdzających brak szkodliwości określo-
nych substancji sugerują, że przynajmniej 
niektóre dopalacze są „bezpieczną” alterna-
tywą dla szkodliwych efektów nielegalnych 
i uzależniających narkotyków. Podczas gdy 
informacje z badań dotyczą jedynie faktu, 
że nie zawierają one substancji objętych 
kontrolą prawną, co nie jest równoznaczne 
z tym, że oferowane produkty są bezpiecz-
ne dla użytkowników. Nie ma zatem mowy 
o żadnej gwarancji bezpiecznego używania 
dopalaczy. Gdyby produkty były bezpiecz-
ne, to czy widniałby na nich napis: „produkt 
nie do spożycia przez ludzi”?

Najbardziej niepokoi fakt, iż dopalacze 
bez trudu dostępne są dla dzieci i młodzie-
ży. Nieświadomość konsekwencji zażywa-
nia substancji, połączona z chęcią zaimpo-
nowania rówieśnikom, stanowi poważne 
zagrożenie dla ich funkcjonowania, a na-
wet życia. Trudno uchwycić moment, kie-
dy z „kolekcjonerów” sami stają się „produk-
tem kolekcjonerskim” dla producentów do-
palaczy.

Barbara Sołtys
specjalista terapii uzależnień

Poradnia Profilaktyki 
i Terapii Uzależnień „Socrates”

S A M O D Z I E L N Y  P U B L I C Z N Y 
Z E S P Ó Ł  O P I E K I  Z D R O W O T N E J

w  L E Ż A J S K U

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE BADANIA
CYTOLOGICZNE I MAMMOGRAFICZNE

W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI WCZESNEGO
WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY

BADANIA CYTOLOGICZNE – dla pań 25–59 lat
BEZPŁATNE, BEZ SKIEROWANIA, BEZ KOLEJKI

• Pracownia Cytologiczna – codziennie od 8.00–12.00,  tel. (17) 240 47 86
• Poradnia Ginekologiczna – wtorki od 9.00–14.00 – pobiera położna,  tel. (17) 240 47 71
• Poradnia Ginekologiczna – codziennie w ramach wizyt lekarskich,  tel. (17) 240 47 71

(ponadto istnieje możliwość wykonania badań cytologicznych dla pań spoza programu, bez skierowania, 
bez kolejki, odpłatnie wg cennika SPZOZ w Pracowni Cytologicznej
codziennie od 8.00–12.00, tel. (17) 240 47 86

W RAMACH PROGRAMU WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI
BADANIA MAMMOGRAFICZNE – dla pań 50–69 lat

BEZPŁATNE, BEZ SKIEROWANIA
• Zakład Diagnostyki Obrazowej

rejestracja codziennie w godz. 7.00–14.30, tel. (17) 240 49 21
(ponadto istnieje możliwość wykonania badań mammograficznych bezpłatnie na podstawie skierowania od lekarza).

PROSIMY O ZABRANIE DOWODU OSOBISTEGO LUB NR PESEL

 profilaktyka
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 mała ojczyzna
Lekcje regionalne 
w leżajskich 
podstawówkach

Pracownicy działających w strukturach Miej-
skiego Centrum Kultury w Leżajsku Pracowni 
Dokumentacji Dziejów Miasta oraz Centrum 
Informacji Turystycznej przeprowadzili w Szko-
łach Podstawowych 1 i 2 lekcje propagujące 
idee regionalizmu. Celem zajęć było przedsta-
wienie historii regionu, jego walorów przyrodni-
czych, geograficznych i turystycznych, zapozna-
nie z zabytkami kultury regionalnej (materialnej 
i niematerialnej), zapoznanie z budownictwem 
sakralnym oraz kształtowanie tożsamości regio-
nalnej. Na treści zajęć składał się krótki wykład 
na temat regionalizmu oraz prezentacja multi-
medialna zawierająca archiwalne zdjęcia leżaj-
skich zabytków.

Spotkania miały charakter rozmowy naucza-
jącej, w trakcie której uczniowie na przykładzie 
swojej rodziny odnosili się do codziennego spo-
tkania ze swoim miastem. Zwrócenie uwagi na 
jego piękno i niepowtarzalność z pewnością po-
zytywnie wpłynie na poczucie przynależności 
do „Małej Ojczyzny”.

W ramach zajęć uczniowie uzyskali informa-
cję na temat działalności Miejskiego Centrum 
Kultury w zakresie wychowania, edukacji oraz 
o organizowanych cyklicznych imprezach ar-
tystycznych i rozrywkowych. Poznali ponadto 
pojęcie organizacji pozarządowej na przykła-
dzie Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej. 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej jest 
organizacją pozarządową skupiającą w swoich 
szeregach ludzi aktywnie działających na rzecz 
środowiska lokalnego. Należy do najstarszych 
organizacji tego typu działających na Podkarpa-
ciu a swoim zasięgiem działania obejmuje cały 
powiat leżajski. Towarzystwo organizuje impre-
zy turystyczno-sportowe dla mieszkańców po-
wiatu, gromadzi materialne dowody dziedzic-
twa kulturowego mieszkańców Leżajszczyzny 
i działa na rzecz wzbogacania zbiorów Muzeum 
Ziemi Leżajskiej. Prowadzi ponadto działalność 
wydawniczą.

Iwona Tofilska

Poznajemy naszą 
Małą Ojczyznę

Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej 
wraz z działającymi w strukturach Miejskiego 
Centrum Kultury w Leżajsku Pracownią Doku-
mentacji Dziejów Miasta oraz Centrum Informa-
cji Turystycznej zorganizowało 30 lipca br. wy-
cieczkę ph. „Poznajemy naszą Małą Ojczyznę”.

Impreza przygotowana została w ramach 
programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amery-

kańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lo-
kalną Organizację Grantową – Fundację Fundusz 

Lokalny w Leżajsku w ramach projektu „Ścieżka 
edukacyjna historyczno-kulturalna”.

Na spotkanie przybyli mieszkańcy miasta jak 
również uczestnicy projektu ph. „Aktywny trze-
ci wiek na Ziemi Leżajskiej” realizowanego przez 
MCK w Leżajsku.

Trasa wycieczki wiodła szlakiem najciekaw-
szych i najcenniejszych zabytków miasta, rozpo-
czynając od wieży dzwonniczej, w której znaj-
duje się obecnie Centrum Informacji Turystycz-
nej i Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta, 
poprzez kościół farny, dawną cerkiew a obec-
nie kościół pw. Jezusa Miłosiernego, budynek 
„Proświty”, kirkut z ohelem, leżajski rynek wraz 
z ratuszem i dworek hrabiego Wojciecha Miera. 
Spacer ulicami miasta zakończył się na dziedziń-
cu Dworu Starościńskiego.

Wycieczka miała na celu pokazanie miesz-
kańcom piękna miasta i zabytków, których na 
co dzień się nie zauważa, oraz zapoznanie z ich 
charakterystyką i historią.

Iwona Tofilska, Zofia Buczkowska

8 czerwca 2010 r. w Muzeum Ziemi Leżaj-
skiej odbyło się spotkanie promujące piąty 
numer „Almanachu Leżajskiego”. W imprezie 
uczestniczyli autorzy zamieszczonych w wy-
dawnictwie artykułów, zaproszeni goście, 
członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Leżajskiej a także uczestnicy projektu realizo-
wanego przez Miejskie Centrum Kultury ph. 
„Aktywny Trzeci Wiek na Ziemi Leżajskiej”.

Almanach Leżajski został wydany w ramach 
mecenatu Samorządu Województwa Podkarpac-
kiego. Towarzystwo uzyskało w ramach projektu 
dotację w wysokości 60 procent wartości na wy-
danie dwóch kolejnych numerów periodyku.

Otwierając spotkanie prezes TMZL – Leszek 
Sarzyński przedstawił krótką prezentację mul-
timedialną przybliżając wszystkim uczestnikom 
spotkania historyczną i współczesną działalność 
wydawniczą Towarzystwa.

W dalszej części spotkania prezentacji swo-
ich artykułów dokonali ich autorzy. Pierwsza 
wystąpiła Zofia Martysz, która przedstawiła hi-
storię Szkoły Podstawowej nr 1. Roman Szałajko 
przypomniał historię pomnika bohaterów wal-
czących o wolność i niepodległość Polski znaj-
dującego się w Kuryłówce. Iwona Tofilska i Zo-
fia Buczkowska autorki wywiadu z sybirakiem 
z Leżajska Kazimierzem Chmurą zaprosiły Pana 
Kazimierza do wspólnej rozmowy z uczestni-
kami wieczoru promującego Almanach. Stani-
sław Chmura przedstawił sylwetkę leśniczego 
w nadleśnictwie Sieniawa Mariana Zwolińskie-
go i w prezentacji multimedialnej zaprezento-
wał unikatowe zdjęcia.

Autor kolejnego artykułu, Stanisław Hasz-
to opowiedział o zasłużonym leżajszczaninie 

ppłk. Stanisławie Chrząszczyńskim vel Baranie 
zapoznając zebranych z dokumentami, który-
mi wspierał się redagując swój artykuł. Dariusz 
Półćwiartek scharakteryzował działalność poli-
tyczną partii ludowych na leżajszczyźnie w la-
tach 1944–1947.

Niestety na nasze spotkanie nie przybył prof. 
Zbigniew Andres, ale fragmenty wierszy Haliny 
Janoszanki, której twórczość opisał w Almana-
chu przedstawiła Monika Wojdyła absolwent-
ka ZSL im. B. Chrobrego w Leżajsku. Lech Ste-
liga kontynuując cykl poświęcony walorom le-
żajskich lasów opowiedział o przepięknych za-
bytkowych leśniczówkach, gajówkach i osadach 
leśnych z powiatu leżajskiego.

W piątym numerze Almanachu ukazał się 
również biogram Stefana Chomicza, którego au-
torką jest Joanna Chomicz, absolwentka leżaj-
skiego gimnazjum. Zaprezentowanie biogramu 
w Almanachu było nagrodą za udział w konkur-
sie ph. „Ziemia Leżajska i jej mieszkańcy”. Kon-
kurs został zorganizowany przez Pracownię Do-
kumentacji Dziejów Miasta oraz Centrum Infor-
macji Turystycznej działające w strukturach 
Miejskiego Centrum Kultury.

Po wystąpieniach autorów artykułów opubli-
kowanych w „Almanachu Leżajskim” odbyła się 
krótka dyskusja przy kawie i ciastku, w trakcie 
której obecni na spotkaniu wyrażali swoje odczu-
cia i dzielili się refleksjami na tematy dotyczące 
promowanego wydawnictwa oraz działalności 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej.

Zarząd Towarzystwa składa serdeczne podzię-
kowania dyrektorowi Muzeum Ziemi Leżajskiej 
za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Iwona Tofilska, Zofia Buczkowska

Prezentacja multimedialna zabytków leżajskich 
podczas lekcji regionalnej w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Leżajsku.

Uczestnicy wycieczki ph. „Poznajemy naszą 
małą ojczyznę”.

Uczestnicy spotkania promującego zeszyt nr 5 Almanachu Leżajskiego

Ukazał się piąty numer 
„Almanachu Leżajskiego”
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Nowy sezon piłkarski 2010–2011 
rozpoczęty

Falstart pierwszej 
drużyny
Juniorzy Pogoni 
w I Lidze Podkarpackiej

Rozpoczęły się rozgrywki piłkarskie 
w IV Lidze Podkarpackiej.

Leżajska Pogoń rozpoczęła nowy sezon 
piłkarski w bardzo odmłodzonym składzie. 
Ubyło dziesięciu zawodników z poprzednie-
go składu, w większości tzw. „obcokrajowcy”. 
Drużynę zasiliło kilku piłkarzy z okolicznych 
miejscowości (Szyszków, Wólka Niedźwiedz-
ka, Sieniawa) oraz swoi juniorzy.

Tak odmłodzony zespół na początku roz-
grywek nie podołał zakładanym celom, to 
jest utrzymania miejsca w środku tabeli. 
Dwa remisy i pięć porażek spowodowały, iż 
nasza drużyna „trzyma czerwona latarnię” na 
końcu tabeli. Oby to było jak najkrócej.

Zespół rozgrywa w miarę dobre mecze, 
lecz brak skuteczności strzeleckiej i szczę-
ścia spowodował taką sytuację. Po meczu 
ze Strumykiem Malawa rezygnację złożył 
trener Tomasz Szmuc, a zastąpił go Marek 
Kogut.

Mamy nadzieję, że drużyna uwierzy 
w końcu w swoją siłę i zacznie zdobywać 
upragnione punkty.

Miło poinformować naszych czytelników, 
że juniorzy Pogoni awansowali do I Ligi Pod-
karpackiej – awansując z drugiego miejsca 
poprzednich rozgrywek, (o czym nieoficjal-
nie informowaliśmy w poprzednim wydaniu 
BM). Jest to awans historyczny, bo jak nas 
powiadomił wiceprezes Pogoni do spraw 
piłki nożnej, leżajska drużyna juniorów nig-
dy nie awansowała tak wysoko. Awans ten 
daje możliwości uczestnictwa w rozgryw-
kach o mistrzostwo Polski.

Gratulujemy i życzymy rozegrania do-
brych meczy w elitarnej lidze naszego wo-
jewództwa.

(em)

Kadra 
I drużyny Pogoni

Trener: Tomasz Szmuc – od siódmego 
meczu Marek Kogut

Kierownik drużyny: Zbigniew Szmuc
Masażysta: Paweł Czekirda
Bramkarze: Robert Kurosz (26), Krystian 

Pietrycha (lat 20),
Obrońcy: Dawid Herdyna (20), Krzysztof 

Myćka (20), Bartłomiej Ostrowski (19), Seba-
stian Padiasek (23), Łukasz Rogala (22), Ma-
teusz Sroka (20),

Pomocnicy: Dominik Bucior (19), Jacek 
Bujniak (24), Krystian Halejcio (19),

Damian Kowalczyk (19), Piotr Misiąg (22), 
Michał Pietrycha (18), Mateusz Piędel (19), 
Franciszek Sarzyński (18), Mariusz Woś (19),

Napastnicy: Paweł Klimek(31), Mateusz 
Staroń (18), Marcin Szmuc (28).

Terminarz rozgrywek

MZKS „POGOŃ” LEŻAJSK
o mistrzostwo IV Ligi Podkarpackiej

w sezonie 2010/2011 rundy jesiennej

Lp. Mecz Data Dzień Godz. Wynik

1. Orzeł Przeworsk – Pogoń Leżajsk 15.08.2010 niedziela 17.00

2. Żurawianka Żurawia – Pogoń Leżajsk 21.08.2010 sobota 17.00

3. Pogoń Leżajsk – Rzemieślnik Pilzno 28.08.2010 sobota 17.00

4. Sokół Nisko – Pogoń Leżajsk 01.09.2010 środa 17.00

5. Pogoń Leżajsk – Stal Nowa Dęba 04.09.2010 sobota 17.00

6. Strumyk Malawa – Pogoń Leżajsk 12.09.2010 niedziela 11.30

7. Pogoń Leżajsk – Wisłoka Dębica 18.09.2010 sobota 17.00

8. Zaczernie – Pogoń Leżajsk 25.09.2010 sobota 15.00

9. Pogoń Leżajsk – Crasnovia Krasne 02.10.2010 sobota 16.00

10. Czarni 1910 Jasło – Pogoń Leżajsk 09.10.2010 sobota 15.00

11. Pogoń Leżajsk – JKS Jarosław 16.10.2010 sobota 15.00

12. Kolbuszowianka Kolbuszowa – Pogoń Leżajsk 24.10.2010 niedziela 15.00

13. Pogoń Leżajsk – KS PIAST Tuczempy 30.10.2010 sobota 14.00

14. Pogoń Leżajsk – Lechia Sędziszów Młp. 06.11.2010 sobota 11.30

15. Pogoń Leżajsk – MKS Kańczuga 11.11.2010 czwartek 13.00

Terminarz Rozgrywek

MZKS „POGOŃ” Leżajsk
o mistrzostwo I Podkarpackiej Ligi

Juniorów Starszych i Młodszych
w sezonie 2010/2011 rundy jesiennej

Lp. Data Dzień Godzina GOSPODARZ – GOŚCIE Wynik

1 22 sierpnia niedziela 10.00/12.00 POGOŃ Leżajsk – STAL Nowa Dęba

2 25 sierpnia środa 11.00/13.00 Stal Rzeszów – POGOŃ Leżajsk

3 29 sierpnia niedziela 11.00/13.00 POGOŃ Leżajsk – STAL Sanok

4 4 września sobota 11.00/13.00 STAL ST. Wola – POGOŃ Leżajsk

5 11 września sobota 11.00/13.00 POGOŃ Leżajsk – CZARNI 1910 Jasło

6 18 września sobota 11.00/13.00 IGLOOPOL Dębica – POGOŃ Leżajsk

7 26 września niedziela 11.00/13.00 POGOŃ Leżajsk – KARPATY Krosno

8 2 października sobota 11.00/13.00 MKS Dębica – POGOŃ Leżajsk

9 10 października niedziela 10.00/12.00 POGOŃ Leżajsk – WISŁOKA Dębica

10 17 października niedziela 10.00/12.00 POGOŃ Leżajsk – POLONIA Przemyśl

11 23 października sobota 11.00/13.00 SIARKA Tarnobrzeg – POGOŃ Leżajsk

12 31 października niedziela 11.00/13.00 POGOŃ Leżajsk – SKOŁOSZYN

13 6 listopada sobota 11.00/13.00 STAL Mielec – POGOŃ Leżajsk

 sport
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Mistrzowie 
ligi

13 sierpnia br. w leżajskim ratuszu 
burmistrz Tadeusz Trębacz przyjął 
Zarząd Klubu MZKS „Pogoń”, trene-
rów i zawodników drużyn juniorów, 
którzy uzyskali awans do I Ligi Pod-
karpackiej.

Burmistrz złożył młodym mistrzom 
serdeczne gratulacje z powodu uzyska-
nia tak wysokiej pozycji w lidze, ze sło-
wami uznania i zachęty do dalszej wy-
tężonej pracy na boisku zwrócili się do 
zawodników prezes Zarządu „Pogoni” 
Andreas Wielosiński i wiceprezes Janusz 
Dąbek. Trenerami drużyn, którym także 
się należą wyrazy uznania, są: Krzysztof 
Cich – juniorzy starsi i Zbigniew Mazur-
kiewicz – juniorzy młodsi.

Zawodnikom, trenerom i Klubowi ży-
czymy: oby tak dalej!

(am)

Klub 100 czeka na Ciebie!
Sympatycy i kibice leżajskiej „Pogoni”, którym zależy na wspieraniu rozwoju 

piłkarstwa w mieście, wspieraniu tej drużyny i wszystkich drużyn młodzieżo-
wych, zawiązali Klub 100. Jego członkiem może zostać każdy, kto wypełni de-
klarację członkowską i zadeklaruje wpłatę na rzecz klubu „Pogoń” składki w wy-
sokości 100 zł miesięcznie.

MZKS Pogoń Leżajsk członkom Klubu 100 oferuje: reklamę na stadionie 
piłkarskim przy ul. Sportowej 1 w Leżajsku (baner reklamowy), reklamę na ofi-
cjalnej stronie internetowej, reklamę na tablicach informacyjnych Klubu „Pogoń”, 
reklamę w broszurkach (tematycznych), ukazujących się przed każdą rundą. Raz 
w roku organizowane będą uroczyste spotkania podsumowujące wyniki osią-
gnięte przez zespoły seniorskie i młodzieżowe „Pogoni”. Klub w razie potrzeby 
zawsze wystawi fakturę Vat.

Zachęcamy osoby prywatne oraz firmy do przystąpienia do elitarnego Klubu 
„100”, aby Państwo lub Państwa firma mogły wpisać się na stałe do historii leżaj-
skiego Klubu i aby marzenia zawodników, kibiców, sympatyków, mieszkańców 
Leżajska mogły się spełnić przy Państwa pomocy.

Kontakt telefoniczny: 17 242 73 22, 505 181 401
KONTO BANKOWE:

Międzyzakładowy Klub Sportowy „Pogoń”, ul. Sportowa 1, 37-300 Leżajsk

Nr konta: 21 1540 1131 2029 6228 6169 0001
– tytułem: Klub „100”.

Od lewej w pierwszym rzędzie od dołu: Andrzej Ćwikła, Franciszek Sarzyński, Michał Pietrycha, Zbigniew Mazurkiewicz, Krzysztof 
Cich, Mateusz Sierżęga, Wojciech Stopyra, Łukasz Mędrek, w drugim rzędzie: Mateusz Warenica, Damian Chorostecki, Dominik Mazur, 
Grzegorz Leja, Artur Lewkowicz, Dominik Klimek, Sebastian Szczepanik, w trzecim rzędzie: Tomasz Kwieciński, Kamil Rajski, Mateusz 
Staroń, Bartłomiej Ostrowski, Dominik Drożdżal, Mateusz Wnęk, Albert Krupa, w czwartym rzędzie: Janusz Dąbek – wiceprezes 
„Pogoni”, Tadeusz Trębacz – burmistrz Leżajska, Andreas Wielosiński, prezes „Pogoni”, Zbigniew Szmuc – członek Zarządu „Pogoni”, 
Eugeniusz Mazur – sekretarz Miasta.
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 zdrowie i  uroda

Koniec lata 2010
Aktualny temat rozmów to oczywiście minione 

wakacje, pogoda i... przetwory. Zapobiegliwe panie 
zajęte są przygotowaniem kolejnych słoików sałatek, 
marynat i konfitur.

Najczęściej robimy przetwory z ogórków, pomidorów, pa-
pryki, kapusty, rzadziej z bakłażanów, cukinii, kalafiorów. 
Połączenie różnych warzyw, przypraw i zalew daje cieka-
we efekty smakowe. Na przetwory o słodkim smaku nada-
ją się wszystkie owoce, których teraz jest największy wybór. 
Sporządzamy z nich kompoty, dżemy, konfitury i nalewki, 
wykorzystując owoce jednego rodzaju lub łącząc dwa, trzy 
różne. Jarzębina dodana do słodkich gruszek i kwaskowych 
jabłek zupełnie zmieni smak zwykłego dżemu. W zależno-
ści od ilości dodanej jarzębiny smak słodko-kwaśny stanie 
się bardziej wytrawny, a wtedy taki „dżem” jest doskonałym 
dodatkiem do schabu lub drobiu.

Przetwarzanie owoców i warzyw wymaga pracy. Przygo-
towanie słoików, zakrętek, które powinny być dopasowane, 
dokładnie umyte i wyparzone, zajmuje sporo czasu. Surowce 
na przetwory należy wybierać najlepszej jakości, starannie 
myć, osuszać i obierać. Zapewni to przetworom długi czas 
przechowywania bez pogorszenia ich smaku i wyglądu.

Czas przygotowania dżemów i konfitur można skrócić 
dodając do owoców cukier żelujący. Jest to cukier z dodat-
kiem pektyn, które w trakcie gotowania pęcznieją, tworząc 
galaretowatą konsystencję, a same owoce nie wymagają tak 
długiego gotowania. Krótszy czas obróbki cieplnej wpływa 
na zachowanie witaminy C, substancji aromatycznych i na-
turalnej barwy owoców. Należy tylko przestrzegać propor-
cji dodawanego cukru do ilości owoców i czasu gotowania, 
podanych na opakowaniu.

Całe lato pieczemy ciasta z owocami, zaczynając od tru-
skawek, malin, porzeczek, agrestu, po jabłka, śliwy i grusz-
ki. Prostym i szybkim do przygotowania ciastem jest tarta, 
trzeba mieć tylko okrągłą formę o karbowanych brzegach. 
Zamiast owoców jako wsad można użyć warzyw: papryki, 
pomidorów, brokułów, fasolki czy bakłażanów. Bakłażany 

zawierają błonnik, którego jest więcej niż w jabłkach czy 
brzoskwiniach. Sporo witaminy C, B2, żelaza i potasu, któ-
ry reguluje ciśnienie krwi i pracę serca. Obecność błonnika 
chroni tętnice przed szkodliwym działaniem cholesterolu.

Brokuły – warzywo bogate w substancje chroniące układ 
krążenia i układ nerkowo-moczowy. Zawiera karoten, dużo 
witaminy C, a także witamin B1, B2, PP i sporo wapnia, który 
zapobiega osteoporozie i łagodzi alergie. Gruszki zawiera-
ją witaminy z grupy B, potas, fosfor, a słodki smak zawdzię-
czają fruktozie, z kolei witamina C, karoten i pektyny uzu-
pełniają wartość odżywczą owoców.

Jarzębina uważana jest za roślinę leczniczą – oprócz wi-
tamin C, E, PP, niewielkiej ilości witaminy A, zawiera garb-
niki i pektyny, a karotenu ma więcej niż marchew. Ma słabe 
działanie moczopędne, korzystnie wpływa na pracę układu 
pokarmowego, stosowano ją kiedyś przy schorzeniach wą-
troby, pęcherzyka żółciowego i przewlekłych biegunkach. 
Nie należy spożywać świeżych jagód jarzębiny, ponieważ 
zawierają składnik o gorzkim smaku, który wywołuje wy-
mioty. Ulega on rozłożeniu po działaniu wysokiej tempera-
tury np. podczas gotowania i suszenia lub po przemrożeniu. 
Dlatego jarzębinę na przetwory najlepiej zbierać po pierw-
szych przymrozkach. Z jarzębiny sporządza się dżemy, mar-
molady, syropy, nalewki i jarzębiak.

Aronia – jagoda o twardych, cierpkich owocach, uznana 
przez naukowców za najzdrowszą z jagód, doskonale nadaje 
się na przetwory, choć nadal jest mało popularna. Witami-
ny C ma niewiele, za to inne znaczne ilości innych witamin 
jak B2, B6, PP, E, oraz karoten i składniki mineralne: molib-
den, mangan, jod, kobalt, ponadto błonnik, pektyny, garb-
niki i najważniejsze antocyjany, które działają w organizmie 
jako przeciwutleniacze. Składniki odżywcze w niej się znaj-
dujące ułatwiają pracę układu pokarmowego, wspomagają 
układ odpornościowy. Częste spożywanie przetworów z aro-
nii może przeciwdziałać miażdżycy, chorobom serca, regulo-
wać poziom cukru we krwi, wspomagać usuwanie z organi-
zmu metali ciężkich.

Aroniowa nalewka
Składniki: 0,75l gatunkowo dobrej wódki czystej, ok. 

½1,5 kg owoców aronii, 1kg cukru, 6 goździków, laska wa-
nilii, szczypta mielonego kardamonu, szczypta mielonego 
cynamonu. Wykonanie: Owoce opłukać, osuszyć, dodać 
wszystkie przyprawy, zalać wódką i pozostawić w zaciem-
nionym miejscu na około 1–2 miesiące. Po tym czasie, od-
sączyć owoce i osobno zasypać je 1 kg cukru. Po miesiącu 
przechowywania w ciemnym miejscu, należy zlać powsta-
ły sok i zmieszać go z wywarem z wódki. Pozostawić zno-
wu na 1-2 miesiące, aby składniki dokładnie połączyły się, 
a nalewka nabrała szlachetnego aromatu.

Dżem z jarzębiny, gruszek i jabłek
Składniki: 1 kg jarzębiny, ½kg gruszek, ½ kg jabłek, 1kg 

cukru, ½ szklanki wody, 1 łyżeczka soku z cytryny. Wyko-
nanie: Jarzębinę, opłukać, sparzyć gorącą wodą, zagoto-
wać, odcedzić. Tę czynność należy powtórzyć jeszcze dwu-

krotnie, jeżeli jarzębina była zerwana przed przymrozkami. 
Gruszki i jabłka obrać i pokroić na ćwiartki. Ugotować syrop 
z wody i cukru, wsypać osączoną jarzębinę, pogotować ok. 
10 minut. Włożyć jabłka i gruszki, gotować do uzyskania od-
powiedniej konsystencji i przejrzystości. Aby utrwalić kolor, 
dżem należy zakwasić sokiem z cytryny. Gorący dżem prze-
łożyć do słoiczków, mocno zakręcić i odstawić do wystudze-
nia pod tzw. ‘kołderkę’.

Pikle wielowarzywne
Składniki: po 30dag fasolki szparagowej i kalafiora, po 

25 dag małych cebulek i ogórków, 20 dag marchewki, po 
strąku czerwonej i żółtej papryki, sól. Zalewa: 2 szklanki 
octu 10-proc., 2szklanki wody, 10dag cukru, duży liść lau-
rowy, 3 goździki, po 5 ziarenek pieprzu i ziela angielskiego, 
płaska łyżka gorczycy, łyżeczka soli. Wykonanie: cebulki 
i marchewki obrać, z fasolki odciąć końce i usunąć włókna, 
kalafior podzielić na różyczki. Wszystkie warzywa opłukać 
i osuszyć. Ogórki obrać, pokroić w słupki. Paprykę oczyścić 
z gniazd nasiennych, przekroić wzdłuż na połówki, blan-
szować przez minutę. Kalafior, marchewkę i fasolkę szpara-
gową gotować na parze lub w posolonej wodzie (najlepiej 
w oddzielnych naczyniach) około 10 min. Do wrzącej, poso-
lonej wody włożyć na 3 min. ogórki, wyjąć łyżką cedzakową 
i przełożyć na sito, a potem tak samo postąpić z cebulkami. 
Wszystkie warzywa po obgotowaniu przelać zimną wodą 
i dokładnie osączyć. Marchewkę pokroić na talarki, paprykę 
w słupki, a fasolkę na skośne nieduże kawałki. W przygoto-
wanych słojach warstwami układać warzywa, przekładając 
je gorczycą. W garnku zagotować wodę z octem, cukrem, 
solą i korzeniami. Gorącą marynatą zalać warzywa, zakręcić 
słoiki, pasteryzować 30 minut w kąpieli wodnej.

Tarta z brokułami
Składniki: 20 dag mąki, 10 dag masła, sól, 2 róże 

brokułów, 4 małe pomidory, 3 jajka, 2 żółtka, 1,5 szklanki 
mleka, 1 szklanka śmietanki, gałka muszkatołowa, pieprz, 
1 ząbek czosnku, 5 dag żółtego sera. Wykonanie: For-
mę na tartę posmarować odrobiną masła i posypać mąką. 
Mąkę posiekać z masłem i solą, dodać 5-6 łyżek zimnej 
wody, szybko zarobić ciasto, uformować kulę, owinąć w fo-
lię aluminiową, włożyć na 1–2 godziny do lodówki. Broku-
ły opłukać, podzielić na różyczki, odciąć łodyżki i pokroić je 
na plasterki, zblanszować razem 2–3 minuty w lekko oso-
lonej wodzie, osączyć. Ciasto rozwałkować na placek o gru-
bości ok. 0,5 cm, wyłożyć nim dno i boki formy, ponakłu-
wać widelcem, wstawić do piekarnika nagrzanego do temp. 
200oC, piec 5 minut. Mleko, śmietankę, żółtka i jajka roz-
trzepać z solą, pieprzem, gałką muszkatołową, posiekanym 
czosnkiem i startym żółtym serem. Pomidory umyć przekro-
ić na pół, usunąć stwardniałe części. Na podpieczonym cie-
ście ułożyć brokuły i cząstki pomidorów, zalać masą jajeczną, 
wstawić do piekarnika o temp. 180–190 o C, piec do czasu, 
aż masa jajeczna się zetnie i zrumieni. 

Całuję Twoją dłoń, 
madame…

Dbasz starannie o twarz i dekolt. A ręce? Codzien-
nie podajesz dłoń na powitanie, często zgodnie z na-
szą tradycją oczekujesz od mężczyzny, że złoży na 
niej pocałunek. Pomyśl, co czuje dżentelmen zmu-
szony całować Twoją pomarszczoną, pokrytą plama-
mi i grubymi żyłami dłoń! Na pewno natychmiast za-
cznie zastanawiać się, jak wygląda Twoja twarz pod 
makijażem. Bo zniszczone ręce dodają Ci lat.

Nie tłumacz się ciężkimi pracami domowymi czy piele-
niem grządek. Przyznaj się, że zapomniałaś o pielęgnacji 
swoich rąk i ratuj, co możesz.

Gimnastykuj dłonie
Zginaj kolejno po jednym palcu (reszta wyprostowana), 

a na końcu wszystkie jednocześnie. Powtórz dziesięć razy.

Imituj na stole grę na pianinie. Podczas tego pukania 
opuszkami, gdy odrywasz poszczególne palce od blatu, 
unoś je jak najwyżej.

Połóż na dłoni piłeczkę pingpongową i przetaczaj ją od 
nadgarstka do koniuszków palców tak, aby nie spadła, na-
stępnie mocno ściśnij ją kilka razy samymi palcami.

Kciukiem lewej dłoni rób przez minutę kółeczka na we-
wnętrznej stronie prawej dłoni, lekko naciskając. Potem 
zmień ręce.

Jak najmocniej rozstawione palce obu dłoni zetknij ze 
sobą opuszkami (kciuk z kciukiem itd.) i napierając palcem 
na palec – tak aby wyginały się do tyłu – powoli dociskaj do 
siebie palce na całej powierzchni. Powtórz 5–10 razy.

Te ćwiczenia poprawią wygląd skóry, opóźnią zmia-
ny zwyrodnieniowe stawów, spłycą zmarszczki, zmniejszą 
obrzmienia, wysmuklą palce.

Usuń „starą skórę”
Plamy na skórze i jej chropowatość możesz usunąć spe-

cjalnymi „ścieraczami”, czyli peelingami.
Z cukru. Wymieszaj 3 łyżki cukru pudru z łyżeczką oli-

wy z oliwek i wcieraj tę mieszankę przez parę minut w skó-
rę, tak jakbyś namydlała dłoń. Potem dokładnie umyj ręce 
i wklep krem odżywczy.

Z soli. Wsyp pół szklanki soli do około litra gorącej wody. 
W mocno ciepłej mocz ręce przez 10 minut. Potem starannie 
je umyj i posmaruj dobrym kremem odżywczym.

Przywróć im młodość
Maseczki spłycą zmarszczki, a także przywrócą ładny ko-

loryt Twoim dłoniom.
Z ziemniaka. Gorące, rozgotowane ziemniaki rozetrzyj 

z mlekiem i 2–3 łyżeczkami mąki ziemniaczanej tak, by wy-
szła gęsta papka. Włóż do niej dłonie na 15 minut. Potem je 
opłucz i wklep w skórę krem.

Z otrębów. 3 łyżki otrębów pszennych wymieszaj 
z 1/2 szklanki maślanki, rozpulchnioną papkę rozłóż na 
dłoniach, owiń je folią, a potem jeszcze nakryj grubym, 
ogrzanym ręcznikiem. Po 15 minutach spłucz i wklep 
w skórę krem.

Przy popękanej skórze doskonałe są kąpiele z kroch-
malu albo z gliceryny. 2 łyżki mąki ziemniaczanej wymie-
szaj z 4 szklankami gorącej wody. Zanurz w niej ręce na 15 
minut. Potem wetrzyj w skórę linomag. Powtarzaj codzien-
nie, dopóki pęknięcia nie znikną. Glicerynę podgrzej w go-
rącej kąpieli wodnej i co wieczór przed snem trzymaj w niej 
dłonie przez 10–15 minut.

Przy obrzmieniach i opuchliźnie poratują cię okłady 
z twarożku. 5 łyżek schłodzonego w lodówce twarożku wy-
mieszaj z 1 łyżką oleju z awokado (kupisz w sklepach „Na-
tura”). Nasmaruj tą papką skórę, potrzymaj 15 minut, po-
tem umyj ręce chłodną wodą.

Teraz możesz śmiało wyciągać dłoń do pocałunku!
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Coś na odprężenie
Chyba każdy aktywnie zawodowo czło-

wiek wie, jak stresujący może być zwykły 
dzień. Szybkie śniadanie lub tylko poran-
na kawa, następnie droga do pracy, nie-
potrzebne nerwy podczas stania w kor-
kach lub w zatłoczonym autobusie. Po 
pracy zazwyczaj też nie ma wielu okazji 
do chwili odprężenia. Tak wygląda typo-
wy dzień wielu z nas.

Taki tryb życia sprawia, że jesteśmy coraz 
bardziej zestresowani, objawia się to częst-
szymi bólami głowy, pleców, złym samo-
poczuciem, rozdrażnieniem czy obniżoną 
koncentracją, co wpływa negatywnie na ja-
kość naszego codziennego życia. Negatyw-
ne bodźce emocjonalne, a zwłaszcza prze-
wlekły stres oddziałują niekorzystnie na cały 
organizm. W narządzie ruchu objawia się to 
chronicznie podwyższonym napięciem mię-
śniowym. Głównie ulegają mu mięśnie anty-
grawitacyjne czyli odpowiedzialne za utrzy-
manie prawidłowej postawy ciała.

Większości z tych negatywnych skutków 
przepracowania i stresu można przeciwdzia-
łać naturalnymi sposobami. Jedną z me-
tod jest masaż, w szczególności rozluźnia-
jący masaż relaksacyjny. Pomaga on po-
budzić mięśnie, skórę i układ krążenia, zara-
zem wspaniale oddziałuje na układ nerwo-
wy, równoważąc wysyłane przez ciało nega-
tywne reakcje na stres. Likwiduje napięcia 
mięśniowe, przywraca prawidłowy rytm ser-
ca, właściwe krążenie i ciśnienie krwi.

Jednak masaż to pojęcie bardzo szerokie. 
Jest bardzo wiele odmian masażu relaksa-
cyjnego i leczniczego. Niniejszym pragnę 
w jak najlepszy sposób, przedstawić infor-
macje o masażu ciała. Mam nadzieję, że za-
interesuję Państwa tą jedną z najstarszych 
sztuk medycznych. W Grecji, jak i w staro-
żytnym Rzymie masaż był popularnym za-
biegiem zarówno o znaczeniu leczniczym, 
jak i również przyspieszającym regenerację 
po wysiłku fizycznym. Od tego czasu zna-
czenie masażu w naukach medycznych sys-
tematycznie rosło, aż do całkowitego zrów-

nania go z innymi dyscyplinami wiedzy le-
karskiej.

Większość najbardziej popularnych me-
tod masażu wywodzi się z techniki, jaką jest 
masaż klasyczny. Jest on podstawą wszel-
kich działań stosowanych we wszystkich 
technikach masażu. Masaż w niektórych 
schorzeniach ma nie tylko niepodważalne 
znaczenie lecznicze, ale działa także na cały 
organizm, powodując odprężenie i zmniej-
szając napięcie psychiczne, które w dzisiej-
szych czasach bardzo często występuje u lu-
dzi. Masaż reguluje również napięcie mię-
śniowe, zwiększa ogólną odporność orga-
nizmu na niesprzyjające czynniki środowi-
ska zewnętrznego, normuje pracę gruczo-
łów wydzielania wewnętrznego, podnosi 
gotowość do podejmowania wysiłków fi-
zycznych.

Wzrost zainteresowania masażem w ostat-
nich latach związany jest z tendencją do co-
raz bardziej powszechnego wykorzystywa-
nia w medycynie tradycyjnej, naturalnych 
metod leczenia. Mogą one, umiejętnie za-
stosowane, w dość skuteczny sposób uzu-
pełniać, a niekiedy nawet zastępować lecze-
nie farmakologiczne, czy chirurgiczne. Ma-
saż klasyczny zalicza się do dziedziny medy-
cyny, zwanej fizykoterapią, gdzie wykorzy-
stuje się w celach leczniczych czynniki fizy-
kalne, takie jak, np.: temperatura, pole ma-
gnetyczne, ultradźwięki, światło, woda i me-
chanoterapia.

O zaletach masażu można napisać jeszcze 
dużo, jednak to od nas zależy, czy my sami 
chcemy czuć się dobrze i z zapałem zaczy-
nać kolejny dzień. A każdy dzień to nowe 
wyzwania i nowe problemy, dzięki relaksowi 
i wymuszonym odpoczynku będziemy mo-
gli lepiej funkcjonować w tym coraz szyb-
szym kolejnym dniu.

Dlatego gorąco polecam, jeśli nie ma-
saż klasyczny, to ten wodny, dzięki któremu 
można odprężyć mięśnie, a przy okazji na-
mówić znajomych i razem spędzić czas na 
relaksujących zabiegach wodnych.

Zabiegi w hydroterapii, które dostępne 
są na naszym basenie krytym:

1. Zabiegi z wykorzystaniem ciśnienia hy-
drostatycznego wody:
• kąpiele całkowite, częściowe,
• masaż podwodny
2. Zabiegi z wykorzystaniem ciśnienia 

strumienia wody:
• polewanie
• natryski stałe
• wanna z hydromasażami.
Gorąco polecam taką formę relaksu, tym 

bardziej, że po urlopie i wakacjach powrót 
do zajęć i pracy jest trudny.

Informuję również, że do 26 września 
basen jest nieczynny z powodu przerwy 
technicznej. Zapraszamy serdecznie po 
przerwie.

Wojciech Surma

Witam wszystkich sympatyków królew-
skiej gry po wakacyjnej przerwie.

W nowym roku szkolnym 2010/2011 cze-
ka na nas wiele ciekawych i interesujących 
imprez oraz wyjazdów szachowych. Będzie-
my uczestniczyć w turniejach w Baranowie 
Sandomierskim, Rudniku, Ropczycach, Je-
żowym, Nowej Sarzynie, Mielcu, Wysokiej 
Strzyżowskiej. Rozpoczniemy szkolne roz-
grywki, wystartujemy w IV lidze szachowej.

Doskonaląc szachową wiedzę, polecam 
rozwiązanie kolejnych zadań. Powodzenia!!!

Mat w dwóch posunięciach (zaczyna-
ją białe):
Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z ostatniego kącika 
szachowego w BM

Zad. 1 f7+, Kg6, Hg4 – mat; zad. 2 H:
a2+, K:a2, Wa4 – mat; zad. 3 H:b4+, b4, 
Sa3 – mat, zad. 4 Hd1+, W:d1, W:d1 – 
mat.

Andrzej Mazurkiewicz
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 na ryby
Wyniki wakacyjnych zawodów dla dzieci

Gdy kolejny raz wydawało się, że pogoda spłata nam psikusa i zawody znów trzeba będzie przełożyć, komisja sędziow-
ska zdecydowała, że zaczynamy wędkowanie i będziemy śledzić pogodę. Ponadto skrócono czas zawodów do 1 godziny i 15 
minut. Obyło się bez sensacji pogodowych. A było to 18 lipca 2010 roku. Sponsorem zawodów byli: Koło Leżajsk (nagrody 
rzeczowe) i Komendant SSRyb. powiatu (książki o tematyce wędkarskiej). Dziękujemy też Firmie Hortino Leżajsk za przeka-
zanie lodów pod potrzeby tych zawodów. Uczestnikom zawodów smakowały bardzo, bardzo!

Wyniki zawodów:
Kategoria 11 do 14 lat:

1. Julia Pajączek 590 pkt.; 2. Anna Grabarz 240 pkt.; 3. 
Łukasz Stępień 130 pkt.; 4. Wojciech Urban 30 pkt.; 5. Jan Mróz 
0 pkt.

Kategoria do 10 lat:
1. Mateusz Dziedzic 240 pkt.; 2. Mateusz Pajączek 180 pkt.; 

3. Maciej Dziedzic 120 pkt.; 4. Wiktoria Żak 70 pkt.; 5. Jan Grabarz 
60 pkt.; 6. Katarzyna Grabarz 50 pkt.; 7. Dominik Dolecki, Domi-
nika Stępień, Krzysztof Malita – 0 pkt.

W ostatnich zawodach w tym roku 29 sierpnia wyniki były następujące:
Kategoria do 10 lat: 1. Filip Czerwonka 850 pkt.; 2. Dominika Stępień 735 pkt.; 3. Klaudia Pokrywka 605 pkt.; 4. Aleksadn-

der Czerwonka 585 pkt.; 5. Dominik Dolecki 25 pkt.
Kategoria 11–14 lat: 1. Kamil Pokrywka 945 pkt.; 2. Michał Rup 240 pkt.; 3. Szymon Śliwa 210 pkt.; 4. Radosław Łabuda 

165 pkt.; 5. Łukasz Stępień 110 pkt.; 6. Wojciech Urban 75 pkt.; 7. Krzysztof Kowalczyk 40 pkt.

Wyniki zawodów gruntowych
„Floryda” Leżajsk, 8 sierpnia 2010. 1. Zbigniew Pawul 1925 pkt.; 2. Zbigniew Zalot 1790 pkt.; 3. Zygmunt 

Kwieciński 1665; 4. Wojciech Kulpa 1275 pkt.; 5. Marian Krajcarski 1040 pkt.; 6. Stanisław Czarniecki 880 pkt.
W zawodach wzięło udział 18 zawodników.

Zawody Wędkarskich Kół Zaprzyjaźnionych
Zawody Zaprzyjaźnionych Kół organizowane są cyklicznie, co roku przez inne Koło. W tym roku organizatorem było Koło 

PZW „San” w Leżajsku. Tegoroczne zawody miały dodatkową oprawę w związku z 60-leciem PZW. Odbyły się one na terenie 
ośrodka Pana Stanisława Sarzyńskiego „Azalia” w Woli Zarczyckiej w dniu 24 lipca br.

W zawodach brały udział trzy osobowe reprezentacje Zarządów Kół: Koło PZW w Nowej Sarzynie; Koło PZW w Grodzisku 
Dolnym; Koło PZW w Żołyni; Koło PZW w Przeworsku; Koło PZW w Sokołowie Młp.; Koło PZW w Łańcucie; Koło PZW w Rak-
szawie; Koło PZW w Leżajsku.

Klasyfikacja drużynowa: Koło PZW w Przeworsku; Koło PZW w Sokołowie Młp.; Koło PZW w Leżajsku. Ww. Koła otrzyma-
ły puchary ufundowane przez Starostę Powiatu Leżajskiego

Klasyfikacja indywidualna: kol. Janusz Cisek Koło PZW w Żołyni, kol. Roman Matuszek Koło PZW w Grodzisku Dolnym, 
kol. Mateusz Kowal Koło PZW w Przeworsku. Kol. Janusz Cisek za złowienie największej ryby otrzymał puchar ufundowany 
przez Starostę Powiatu Leżajskiego.

Po zawodach odbyło się spotkanie uczestników i prezesów Kół z prezesem Zarządu Okręgu w Rzeszowie kol. Romanem De-
powskim i wiceprezesem Zarządu Okręgu kol. Izydorem Zającem. Zarząd Koła PZW „San” w Leżajsku – jako organizator – od 
uczestniczących w spotkaniu Kół otrzymał pamiątkowe puchary. Ustalono, że w przyszłym roku organizatorem zawodów „Kół 
Zaprzyjaźnionych” będzie Koło PZW „Jaz” w Przeworsku z Okręgu w Przemyślu, które obchodzić będzie 60-lecie istnienia.

Składam podziękowania sponsorom zawodów, którymi byli: Starosta Powiatu Leżajskiego; Grupa Żywiec S.A. Browar 
w Leżajsku; Pan Stanisław Sarzyński

Relację przygotował: Grzegorz Gorzkiewicz

Goście z Kanady
Moje małe znajome Sara i Klara Morel, przyjechały z Ka-

nady w odwiedziny do swoich dziadków (w towarzystwie 
mamy Barbary). 1 sierpnia br. umówiliśmy się na wspólne 
wędkowanie na „Florydzie”. Przygotowałem trochę płocio-
wej zanęty, kolorową pinkę i 5 metrowego „bata” (zabra-
łem też kilka zapasowych wędek: piątkę, czwórkę i uklejko-
wą dwójkę). Obowiązkowo została zabrana duża siatka, by 
móc podsumować fotograficznie nasz ewentualny połów. 
Tak jak się spodziewałem, płocie zaczęły brać natychmiast 
po zanęceniu. W sumie Sara i Klara złowiły ponad 50 pło-
tek, ich tata, który został w domu w Kanadzie, dowiedział 
się wieczorem o wędkarskich sukcesach córek poprzez Sky-
pa. Było fajnie.

Piszę o tym wspólnym wędkowaniu dlatego, bo chciał-
bym zachęcić Was Koledzy wędkarze, do zabierania na ryby 
swoich dzieci, dzieci znajomych, czy przyjaciół. Nie na ryby, 
gdzie zarzucacie stacjonarną gruntówkę i nic się nie dzie-
je. Na ryby, gdzie cały czas się coś dzieje! Tak jak pisałem: 
wystarczy 5-metrowy bat, zestaw z haczykiem nr 22 i żył-
ką przyponową 0,06 mm, trochę zanęty i pinki dadzą Wam 
gwarantowany sukces trenerski. No i miłe wspomnienie 
z wakacji czy weekendu.

Wodom Cześć!
Stanisław „Esox” Mączka

stanisław.maczka@interia.pl



Wielokulturowe miasto
Z niespotykanym dotąd w Leżajsku rozmachem przebiegło VIII Spotkanie Trzech Kultur. 

12 września br. targowisko w Leżajsku było pełne ludzi. Dwie sceny, wielkie gwiazdy pol-
skiej i ukraińskiej estrady, obfitość potraw do degustacji, wystawy i wiele innych imprez to-
warzyszących. Całość odbyła się pod honorowym patronatem Zbigniewa Rynasiewicza – Po-
sła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem przedsięwzięcia, które podjęto już po 
raz ósmy, jest przypomnienie korzeni, z których 
wyrasta kultura naszego miasta. Jej bazą jest nie 
tylko tradycja polska, ale także ukraińska i ży-
dowska. Przed laty nasze ziemie zamieszkiwane 
były przez różne nacje, rozwijały one swoją kul-
turę równolegle, pozwalając na to, aby te różne 
światy przenikały się i stanowiły jedną całość. 

Początkowo impreza, upamiętniająca wielo-
kulturowość Leżajska, pomyślana była jako Dni 
Kultury Żydowskiej. Ze względu na jej popular-
ność organizatorzy, czyli Miejskie Centrum Kul-
tury i Miasto Leżajsk, postanowili rozszerzyć for-
mułę. Z roku na rok impreza się rozrastała. Tego-
roczne Spotkanie Trzech Kultur będzie zapamię-
tane jako wyjątkowe. Wystąpili m.in. Zespół Pie-
śni i Tańca „Śląsk” oraz Zespół Folkowy „Krywań” 
z Zakopanego którzy reprezentowali na festiwa-
lu kulturę polską. Elementy wszystkich trzech 
kultur prezentował poprzez swój różnorodny 
repertuar Chór i Orkiestra NCK „Sokół”. Gościem 
z Ukrainy była Tercja Pikardyjska. Ta nagradzana 
na wielu konkursach formacja wykonuje utwory 
a cappella. Muzyczną kulturę żydowską zapre-
zentowała znana i ceniona wokalistka, posiada-
jąca niezwykłą charyzmę – Justyna Steczkow-
ska. Jej program – „Alkimja” składa się z nowo-
czesnych wersji klasycznych pieśni żydowskich 
w aranżacjach Mateusza Pospieszalskiego do 
tekstów Romana Kołakowskiego. 

Podczas festiwalu można było poznać na-
rodowe tańce polskie, ukraińskie i żydowskie. 
Warsztaty tańca żydowskiego poprowadziła Do-
rota Herok wraz z Zespołem Tańca Żydowskiego 
Klezmer z Cieszyna. Taniec ukraiński zaprezen-
tował naszej publiczności Włodzimierz Hudow 
– Zasłużony Artysta Ukrainy, odznaczony przez 
prezydenta Wiktora Juszczenkę. Narodowe tań-
ce polskie ćwiczyliśmy razem z Rafałem Dyrdą 
oraz Zespołem Pieśni i Tańca Leliwa. 

Imprezę uświetniły także wystawy: fotogra-
ficzna Klubu Optikos pt. „Jeden świat trzy kul-
tury”, a także wystawa dokumentów i zbiorów 
„Leżajsk na przełomie wieków”.

Organizatorzy zaprezentowali także wszyst-
kie trzy kultury od strony kuchni – tradycyjne 
potrawy żydowskie, ukraińskie i polskie można 
było do woli degustować na rozstawionych do-
okoła placu stoiskach. Można było także przyj-
rzeć się ginącym zawodom polskim, a jedno-
cześnie poznać lokalnych artystów i ich wyroby 
podczas kiermaszu rękodzieła artystycznego.

Wyjątkowym gościem VIII Spotkania Trzech 
Kultur był pisarz i dyrektor Instytutu Książki 
i Marketingu w Rzeszowie – Jerzy Fąfara, wy-
dawca książek „Chasydzi w Leżajsku” oraz „Leżaj-
skie Legendy”. Autor w rozmowie z Elżbietą Le-
wicką wyjaśnił powody, dla których warto wy-
dawać małe nakłady związane z tzw. „małą oj-
czyzną”. 

Impreza miała charakter otwarty i nieodpłatny, 
dlatego organizatorzy postanowili przeprowadzić 
akcję charytatywną. Harcerze Hufca Leżajsk oraz 
młodzież oazowa Parafii Farnej przeprowadziła 
kwestę na rzecz Przedszkola w Sokolnikach zala-
nego podczas tegorocznej powodzi.

Prowadzącymi byli: Maria Horoszko, Rafał Dą-
bek, Piotr Drążek oraz gościnnie Elżbieta Lewic-
ka z Radia Rzeszów.

Zorganizowanie tak wielkiego festiwalu – przy 
ogromnym zaangażowaniu dyrektor M. Horoszko 
i pracowników MCK – było możliwe dzięki pomocy 
finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w ramach Programu „Wydarzenia artystycz-
ne” Priorytet „Muzyka”. 

Nieocenioną rolę mają tu także sponsorzy 
i instytucje wspomagające, którym dziękujemy 
z ogromną wdzięcznością. A są to: Powiat Le-
żajsk, Grupa Żywiec S.A. Browar w Leżajsku, Hor-
tino ZPOW w Leżajsku, Zakłady Chemiczne „Or-
ganika – Sarzyna” S.A., Elektrociepłownia Nowa 
Sarzyna, PGE Obrót S.A., Karpacka Spółka Ga-
zownictwa o/Rzeszów, Miejski Zakład Komunal-
ny w Leżajsku, Owens Illinois Sprzedaż i Dystry-
bucja oraz Owens Illinois Produkcja Polska w Ja-
rosławiu, BMF Polska S.A., Poltino Infrastruktura, 
Integral Rzeszów, Termoinstal Łańcut, Iglobud Le-
żajsk, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów 
w Leżajsku, Niepubliczny Zakład Opieki Medycz-
nej „Medica”, Zakład Mięsny SMAK GÓRNO, Sklep 
Rolnik w Leżajsku, Zespół Szkół Technicznych 
w Leżajsku, GETIN Bank-Leżajsk, ul. Rzeszowska 
13, a także Telewizja Satel.

Serdeczne podziękowania kierujemy także do 
Komendy Powiatowej Policji, harcerzy Hufca ZHP 
Leżajsk, młodzieży oazowej Parafii Fara, Jednost-
ki Strzeleckiej „Strzelec” 2035.

A. Margas

VIII Spotkanie Trzech Kultur
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Jeden z obrazów namalowanych w XVIII wieku techniką olejną 
na płótnie, zdobiący główną klatkę schodową Muzeum, przed-
stawia Matkę Bożą Niepokalaną stojącą na kuli ziemskiej w oto-
czeniu aniołów i orantów.

Najświętsza Dziewica ubrana jest w długą pomarańczową tunikę 
oraz ciemnoniebieski płaszcz przerzucony przez lewe ramię, którego 
obfite fałdy okrywają Jej biodra. Postać ujęta jest frontalnie, w subtel-
nym ruchu uzewnętrznionym pozycją nieco skręconych bioder oraz 
układem lekko nachylonej głowy, spowitej długimi rozpuszczonymi 
włosami. Skronie Madonny okrywa ledwie 
widoczna biała chusta opadającą na ramio-
na oraz wzdłuż krawędzi wydatnego dekol-
tu. Pod ciemnoturkusowym globem ziem-
skim, opasanym przez cielsko węża, wid-
nieje napis ujęty w półkole: LUNA SUB PE-
DIBUS EÝUS („Księżyc pod Jej stopami”) oraz 
inskrypcja na białej szarfie: MULIER AMICTA 
SOLE (Niewiasta Obleczona w Słońce), po-
chodzące z Apokalipsy św. Jana (Apo 12, 1).

Po obu stronach dolnej strefy obrazu klę-
czą zwróceni ku środkowi kompozycji dwaj 
mężczyźni. Jeden z nich, po lewej stronie, 
to bł. Jan Duns Szkot, ubrany w ciemnobrą-
zowy habit franciszkański i koronkę przy-
piętą do paska. W dłoni odchylonej do tyłu 
trzyma gałązkę lilii jako symbol dziewiczej 
czystości, drugą dotyka serca. Postać uka-
zana symetrycznie po prawej stronie, ubra-
na w albę i dalmatykę, z dłońmi złożony-
mi w geście modlitwy, to św. Efrem Syryj-
ski, diakon.

Tłem sceny jest poświata niebiańska, od-
dana rozjaśnionym ugrem, symbolizującym 
taflę neutralnego złota, otoczona obłokami, pośród których – po le-
wej stronie – unosi się aniołek z rozpostartymi ramionami. Banderola, 
tkwiąca w jego dłoni, informuje: ETIM CAPÝTE EJUS CORONA STEL-
LÝBUS DUODECIM. APOC. (Na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” 
(Ap 12, 1). W prawym górnym rogu obrazu widnieje niewielka, podob-
nie malowana, poświata z krucyfiksem pośrodku i parą Cherubów.

Scena unosi się nad malowaną boazerią dekorowaną gzymsem 
i prostokątnymi płycinami, pośrodku której dominuje łacińska in-
skrypcja otoczona ramą w formie jasnobrązowego, symetrycznego 
ornamentu roślinno-geometrycznego: „Królowo nieba, wesel się, Al-
leluja; bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja; Zmartwychwstał jak powie-
dział, Alleluja; Módl się za nami do Boga, Alleluja; V: Raduj Się i wesel 
Panno Maryjo, Alleluja; R: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alle-
luja. Boże, któryś raczył weselić świat przez zmartwychwstanie Syna 
Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez 
Jego Rodzicielką, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego”.

Ikonografia Niepokalanego Poczęcia rozwijała się w łączności 
z teologią. Twórcy sztuki bizantyńskiej X wieku temat ten ukazywa-
li w ramach sceny Poczęcia sprawiedliwej Anny, Spotkania Joachima 
z Anną przed Złotą Bramą względnie Drzewa Jessego. W okresie po-
trydenckim pojawiały się przedstawienia Anny brzemiennej a tak-
że ilustruje cudów Niepokalanej. Tematykę immakulistyczną dobit-
nie prezentowały średniowieczne Piękne Madonny. Maryja – Ewa ła-
ski, trzymająca na ramionach Dzieciątko Jezus i podająca Mu jabł-
ko, uczestniczy w naprawieniu porządku naruszonego grzechem 
pierworodnym. Symbolikę jabłka jako atrybutu przechodzącego 

z rąk Maryi – drugiej Ewy – w ręce Chrystusa – drugiego Adama – 
wzmacniano prezentującą donną stojącą na lwie, półksiężycu z ma-
ską ludzką, depczącą węża lub smoka bądź ukazującą Dzieciątku 
krzyż albo krucyfiks. Wyobrażenia te mówią o Najświętszej Dziewi-
cy wolnej od wszelkiej zmazy i od skłonności do grzechu, zdolnej do 
walki ze złem. Występujący w nich motyw smoka nawiązywał głów-
nie do Niewiasty obleczonej w słońce z Apokalipsy św. Jana (Ap 12, 
1) i służył ilustrowaniu chwały Maryi jako Assumpty lub Immacu-
laty. Miał on również znaczenie eklezjologiczne. Z czasem ukazy-
wano Maryję z Dzieciątkiem i regaliami władzy królewskiej, stojącą 
na księżycu, otoczoną blaskiem promienistej mandorli słonecznej. 
Gloria słoneczna symbolizowała mieszkanie Boga w ciele Boguro-
dzicy i była znakiem Jej wolności od grzechu, księżyc zaś, nierzad-
ko opleciony ciałem węża, był oznaką odwrócenia się Najświętszej 
Dziewicy od sfery ziemskiej, półksiężyc – zwłaszcza w okresie wo-
jen z Turkami – pełnił także funkcję symbolu zwycięstwa nad wro-
gami chrześcijaństwa.

Pod koniec XV w. powstał typ przedstawienia Niepokalanego Po-
częcia zwany Tota pulchra, w którym Immaculata ze złożonymi mo-
dlitewnie rękami, unosząca się w niebo w mandorli z obłoków, oto-

czona jest emblematami podkreślający-
mi biblijną ideę Jej czystości i bezgrzesz-
ności, tłumaczoną inskrypcjami wzięty-
mi ze Starego Testamentu, litanii loretań-
skiej i Godzinek o Niepokalanym Poczę-
ciu. Od XVII w. popularne były koncepcje, 
w których Maryja, depcząca węża, unosi się 
w przestworzach, stojąc na ziemskim glo-
bie lub półksiężycu, przyozdobiona dwu-
nastoma gwiazdami, otoczona niebieskim 
blaskiem i aniołami.

Szczególnymi propagatorami kultu Nie-
pokalanego Poczęcia byli w Polsce Bernar-
dyni. Z ich kręgu pochodzi miniatura Nie-
wiasty Apokaliptycznej w Graduale funda-
cji Odrowążów (ok. 1515 r.), a także popu-
larny obrazek odpustowy z bernardyńskie-
go klasztoru w Przeworsku (2 poł. XV w.). 
Ostatnie z tych ujęć reprezentuje typ grafi-
ki ulotnej, propagującej motyw Niewiasty 
obleczonej w słońce, powiązanej ze spe-
cjalną modlitwą. Jej teksty przełożone na 
większość języków europejskich propago-
wały popularne modlitewniki, obrazki od-

pustowe i jednokartkowe druki ksylograficzne.
Nieznana jest dokładna data i okoliczności powstania naszego ob-

razu. Styl warsztatu plastycznego wskazuje na XVIII w. Anonimowy 
malarz czerpał z bogatego dorobku form znanych twórcom minio-
nych epok. Tradycyjne ujęcie Niepokalanej zestawił z modlitwą Re-
gina caeli znaną już w XI wieku, która obok trzech innych antyfon, 
przez brewiarz Piusa V przepisanych na zakończenie dnia, czyli Kom-
plety, odmawiana jest w okresie wielkanocnym do dziś. Umieszczo-
ny u stóp Bogurodzicy bł. Jan Duns Szkot (zm. 1308) uważany jest 
za jednego z najwybitniejszych teologów franciszkańskich. Nauczał 
on, że Maryja już w chwili poczęcia, dzięki specjalnej łasce uprze-
dzającej, ze względu na swe Boże Macierzyństwo, została zachowa-
na od wszelkiej zmazy grzechowej i od skłonności do zła. Nauką tą 
Szkot przybliżył treść wielkiej tajemnicy wiary, która w 1854 r. bullą 
papieża bł. Piusa IX Ineffabilis Deus ogłoszona została jako dogmat. 
Św. Efrem (zm. 373), wybitny Doktor Kościoła i poeta, napisał wiele 
utworów na temat Matki Bożej. Spod jego pióra płynęły określenia, 
które przyswoiła sobie potem liturgia grecka: cała czysta, cała nie-
pokalana, cała bez nagany, cała błogosławiona, jedyna, która była 
przeczysta duszą i ciałem, itp. Obaj Mężowie Boży, choć żyjący w od-
ległych epokach, zestawieni obok siebie na obrazie w kontekście po-
pularnej antyfony, jawią się jako niezrównani czciciele Bogurodzicy, 
którzy pozostawionym przez siebie wielkim dorobkiem myśli wzbo-
gacili naukę Kościoła.
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