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  dzień za dniem
Niezwykła 
Majówka
Pierwszego	 maja	 przy	 kapliczce	

obok	stadionu	„Pogoń”	odbyła	się	uro-
czystość	majowa	organizowana	przez	
Miejskie	Centrum	Kultury	w	Leżajsku,	
Kustosza	prowincji	oo.	Bernardynów	
w	Leżajsku	oraz	Proboszcza	Parafii	
p.w.	Świętej	Trójcy	w	Leżajsku.	Uro-
czystość	miała	przede	wszystkim	cha-
rakter	modlitewny.

W części artystycznej Majówki udział 
wzięły zespoły instrumentalno-wokal-
ne: Wierzawianie, Młodzież franciszkań-
ska, zespół Drogowskaz, schola z Parafii 
Matki Boskiej Fatimskiej w Nisku, Joan-
na Sztyrak z Grupy Teatralnej „Baratario” 
oraz gościnnie zespół „Hoe Big je Band” 
z Holandii. Zespół przyjechał do Leżajska 
w czwartek 30 kwietnia i zatrzymał się 
w Domu Pielgrzyma, gdzie po staropolsku 
chlebem i solą przywitała go pięcioosobo-
wa delegacja z MCK w Leżajsku.

Wstępne słowo do zgromadzonych – 
wśród których przeważającą większość 
stanowiła młodzież – wygłosił ksiądz 
Ryszard Królicki Proboszcz Parafii p.w. 
Świętej Trójcy Leżajsk -Fara. W rolę pro-

wadzącego wcielił się ks. Grzegorz Jaku-
bik wikariusz z powyższej parafii.

Choć tego wieczoru było dość zim-
no, atmosfera tam panująca, rozgrze-
wała serca wszystkich uczestniczących 
w tym niezwykłym wydarzeniu. A stało się 
to za sprawą pięknych maryjnych pieśni, 
które zgromadzeni wierni śpiewali razem 
z zespołami.

O godzinie 21.00 tłum ludzi odśpie-
wał Apel Jasnogórski. Tuż po nim wystą-
pił długo wyczekiwany zespół z Holandii. 
To była wyjątkowa, międzynarodowa mu-
zyczno-modlitewna integracja.

W ramach podziękowania za przyby-
cie na leżajską ziemię zespół „Hoe Big 
je Band” otrzymał na pamiątkę drobne 
upominki.

Majówka została zakończona kapłań-
skim błogosławieństwem udzielonym 
przez ks. Ryszarda Królickiego Probosz-
cza Parafii p.w. Świętej Trójcy w Leżaj-
sku oraz ks. Stanisława Franciszka Mi-
siaka Proboszcza Parafii p.w. Matki Bo-
skiej w Nisku.

(er)
„Święta miłości 
kochanej ojczyzny”

W 218 rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja w leżajskiej Farze została odpra-
wiona uroczysta Msza Święta za Ojczy-
znę. Po nabożeństwie uczniowie Gimna-
zjum Miejskiego im. Władysława Jagiełły 
zaprezentowali program religijno-patrio-
tyczny poświęcony Konstytucji 3 Maja, 
w którym przypomnieli historię powsta-
nia Ustawy Rządowej oraz atmosferę to-
warzyszącą jej uchwaleniu.

Młodzi wychowankowie podkreślili, 
że wśród dzieł prawno-politycznych Kon-
stytucja z 3 maja 1791 r. zajmuje miejsce 
szczególne i jest bezspornie największą 
spuścizną ideowo-polityczną po niepod-
ległej Rzeczypospolitej. Podniosły na-
strój uroczystości podkreślały recytacje 
patriotycznych utworów Mickiewicza, 
Krasickiego, Niemcewicza oraz Baczyń-
skiego. Bardzo przejmująco zabrzmiały 
słowa recytatora: „Polacy! Ośmielcie się, 
choć raz być narodem prawdziwie mą-
drym – Ojczyzna nasza potrzebuje po-
mocy oświeconych patriotów, którzy wy-
zwolą kraj z głupoty, zacofanych poglą-
dów, uzdrowią trawiony chorobą orga-

nizm. Polacy! Miejcie odwagę! Bądźcie 
mądrym narodem”.

Na zakończenie programu oddano hołd 
NMP Królowej Polski, której święto ob-
chodzone jest 3 maja. Przypomniano, 
że to jej opiece i władaniu poświęcił przed 
laty kraj nasz król Jan Kazimierz, składa-
jąc śluby w katedrze lwowskiej w czasie 
najazdu szwedzkiego.

Program uświetnił występy utytułowa-
nego chóru dziewczęcego „Cantiamo” 
z Gimnazjum Miejskiego pod dyrekcją 
Barbary Kuczek.

(mk)

Złote gody
Jubielusz	 50-lecia	wspólnej	 drogi	

życiowej	obchodziły	w	kwietniu	trzy	
pary	małżeńskie	mieszkające	 z	 Le-
żajsku:	Joanna	i	Leopold	Dołęgowie,	
Agnieszka	i	Kazimierz	Garbaccy	oraz	
Zofia	i	Zbigniew	Dąbrowscy.

Z tej okazji otrzymali oni listy gratulacyj-
ne i medale „Za długoletnie pożycie mał-
żeńskie” nadane przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskie-
go. Wręczyli je jubilatom burmistrz Leżaj-
ska Tadeusz Trębacz i zastępca burmi-
strza Piotr Urban.

Uroczystość odbyła się 22 kwietnia br. 
W Sali Ślubów USC w Leżajsku.

Dostojni jubilaci otrzymali kwiaty i po-
darunki, podjęci zostali poczęstunkiem. 
Panu Dąbrowskiemu, ze względu na cho-
robę żony, towarzyszyła wnuczka, a pań-
stwo Dołęgowie przybyli z sześcioma 
członkami rodziny.

(bwl)
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Piąta	 edycja	 ogólnopolskiej	 akcji	

„Polska	Biega”	rozpoczęła	się	6	maja	
w	Warszawie.	9	maja	biegacze	na	cze-
le	z	wielokrotnym	Mistrzem	Olimpij-
skim	Robertem	Korzeniowskim	dotar-
li	do	Leżajska.

Ogólnopolską sztafetę „Polska Biega” 
przejęły dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Leżajsku. Następnie do sztafety 
dołączyła młodzież z leżajskiego Gimna-
zjum Miejskiego. Razem z Robertem	Ko-
rzeniowskim przybiegli na plac przy Pły-
walni Miejskiej „Oceanik”.

Gorące powitanie uczestników ak-
cji „Polska Biega” odbyło się na terenie 
Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Leżajsku przez dzieci, młodzież, do-
rosłych. Wśród witających byli: zastępca 
Burmistrza Leżajska Piotr	Urban, poseł 
na Sejm RP Zbigniew Rynasiewicz, kan-
dydat do Europarlamentu Marek	Ordy-
czyński, wielokrotni mistrzowie biegów 
długodystansowych i maratonów Zofia	
Turosz oraz Ryszard	 Dryps. Sztafe-
ta na czele z Robertem Korzeniowskim 
wbiegając na teren MOSiR-u skandowała 
okrzyki „Polska biega, Leżajsk biega”. Ro-
bert Korzeniowski podziękował wszyst-
kim, którzy dołączyli do niego oraz prze-
kazał zastępcy burmistrza Piotrowi Urba-
nowi pamiątkową koszulkę akcji „Polska 
Biega”, na której złożył swój autograf. Za-
skoczeniem Mistrza Olimpijskiego była 
obecność Pani Zofii Turosz, której osobi-
ście wręczył okolicznościowy numer star-

towy „Polska Biega” wraz z autografem. 
Cała sztafeta ogólnopolskiej akcji spędzi-
ła w naszym mieście ponad godzinę.

Urząd Miejski wraz z Miejskim Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji inaugurując ak-
cję „Polska Biega” w Leżajsku zorga-
nizował piknik wraz z „Biegiem Poko-
leń”. Do udziału zgłosiło się prawie 200 
uczestników nie tylko z terenu naszego 
miasta lecz z całego powiatu. Najlepszy-
mi w szkołach podstawowych w kategorii 
dziewczyn okazały się: Magdalena Wołek, 
Aleksandra Kisiel, Paulina Paluch i Sabi-
na Kąbińska. Wśród chłopców pierwsi do-
tarli na metę: Konrad Paszek, Grzegorz 
Kłak, Daniel Kusy oraz Mateusz Kołodka. 
Wśród gimnazjalistów w kategorii dziew-
czyn najlepsze były: Beata Zygmunt, Ka-
rolina Rymarz, Marzena Maj i Aleksandra 
Wyszyńska, wśród chłopców: Damian Ho-

rostecki, Artur Heleniak, Jarek Mazurek 
oraz Kamil Rajski. Wśród dorosłych, któ-
rzy brali udział, w gronie kobiet najlepsze 
były Katarzyna Konarska-Wrona, Iwona 
Turosz i Zofia Turosz. Wśród mężczyzn: 
Paweł Zygmunt, Grzegorz Kołcz i Daniel 
Kiełbowicz. Puchary i dyplomy, które zo-
stały ufundowane przez Burmistrza Le-
żajska Tadeusza Trębacza, posła Ziemi 
Leżajskiej Zbigniewa Rynasiewicza oraz 
dyrektora MOSiR-u w Leżajsku Wojcie-
cha Surmę zostały wręczone uczestni-
kom „Biegu Pokoleń”.

Na zakończenie pobytu ogólnopolskiej 
Akcji „Polska Biega” Robert Korzeniow-
ski podziękował organizatorom oraz wła-
dzom miasta za przyjęcie sztafety i za-
prosił do wspólnego biegania młodzież 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Pod-
stawowej 2. Sztafeta wyruszyła w dalszą 
drogę ulicami miasta w stronę Jarosławia 
przez Piskorowice i Sieniawę.

(ws)

Panu Robertowi Żołyni
Staroście	Leżajskiemu
wyrazy	głębokiego	żalu	

i	współczucia	
z	powodu	śmierci

OJCA
składają
Burmistrz

i	Rada	Miejska	w	Leżajsku

Sekretarzowi	Miasta	Leżajska
Panu Eugeniuszowi Mazurowi

wyrazy	szczerego	żalu
i	głębokiego	współczucia

z	powodu	śmierci

MATKI
składają

Burmistrz,	Rada	Miejska
i	pracownicy

Urzędu	Miejskiego	w	Leżajsku

„Polska Biega”
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DZIAŁAJ LOKALNIE VI – KONKURS GRANTOWY
Do	29	maja	2009	r.	Fundusz	Lokalny	przy	Leżajskim	

Stowarzyszeniu	Rozwoju	przyjmuje	wnioski	o	dotacje	w	ramach	
VI	edycji	programu	„Działaj	Lokalnie”	Polsko-Amerykańskiej	
Fundacji	Wolności,	prowadzonego	we	współpracy	z	Akademią	

Rozwoju	Filantropii	w	Polsce.
W tegorocznej edycji programu wspierane będą projekty, które inicjują	współ-

pracę	mieszkańców	na	rzecz	dobra	wspólnego.	
W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

− zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie 
celów o charakterze dobra wspólnego,

− wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
− mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty 

i rozsądne koszty realizacji,
− przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, 

a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
− będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – 

samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
− będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - natural-

ne, społeczne, ludzkie i finansowe.
Maksymalna kwota dotacji – 6 tys. zł.
Program adresowany jest do:

− organizacji	pozarządowych posiadających osobowość prawną (fundacji lub 
stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS, z wyjątkiem fundacji	skarbu	państwa	
i	ich	oddziałów	oraz	stowarzyszeń	samorządów	lokalnych,	a	także uczniow-
skich/ludowych klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Po-
wiatowego),

− grup	nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa 
(jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publicz-
ne, szkoła publiczna, dom kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecz-
nej, urząd gminy. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dyspono-
wać stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezen-
towania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, 
mających swoją siedzibę i planujących działania na obszarze czterech powia-
tów: leżajskiego, łańcuckiego, niżańskiego i przeworskiego.

Wnioski o dotacje należy złożyć osobiście w siedzibie Funduszu Lokalnego Po-
wiatu Leżajskiego lub przesłać pocztą (nie decyduje data stempla pocztowego) 
na adres:

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
ul. Targowa 9

37-300 Leżajsk
Informacje na temat programu otrzymać można w siedzibie Leżajskiego Stowarzy-
szenia Rozwoju, a także pod numerem telefonu 017 242 79 08.
Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie www.lsr.pl/dl.

Dzień Strażaka
4	maja	br.	uroczyście	obchodzono	

Dzień	Świętego	Floriana	w	Komendzie	
Powiatowej	Państwowej	Straży	Pożar-
nej	w	Leżajsku.	Byli	ważni	goście,	stra-
żacy	otrzymali	awanse,	odznaczenia	
i	wyróżnienia.

Obchody rozpoczęły się uroczystym 
apelem na placu przed Komendą. Uro-
czystość zaszczycili swoją obecnością: 
Poseł na Sejm RP – Zbigniew Rynasie-
wicz, Podkarpacki Komendant Wojewódz-
ki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszo-
wie – st. bryg. Zbigniew Szablewski, Se-
kretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Rzeszowie – dh Mieczysław Kot, 

Kapelan Strażaków Województwa Pod-
karpackiego – ks. mł. bryg. dr Jan Krynicki 
oraz Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Emerytów i Rencistów Pożarnic-
twa RP w Rzeszowie – kpt. Tadeusz Cy-
rek. Nie zabrakło również władz powiato-
wych, księży, burmistrzów i wójtów z tere-
nu powiatu leżajskiego i oczywiście stra-
żaków. W obchodach uczestniczyli rów-
nież przedstawiciele powiatowych służb, 
inspekcji i straży, prezesi i komendanci 
gminni OSP, dyrektorzy zakładów pracy, 
firm i instytucji, strażacy emeryci oraz de-
legacja austriackich strażaków z miejsco-
wości Krems.

Podczas apelu nastąpiło uroczyste 
pożegnanie ze sztandarem jednostki 

bryg. Józefa Golca byłego Komendan-
ta Powiatowego PSP w Leżajsku, który 
z dniem 26 lutego br. przeszedł na za-
opatrzenie emerytalne. Nowy komendant 
leżajskich strażaków mł. bryg. Bogdan 
Kołcz oraz zaproszeni goście dziękowali 
bryg. Golcowi za dobrą współpracę, wie-
loletnią służbę oraz cenny wkład w roz-
wój ochrony przeciwpożarowej powiatu 
i województwa.

Następnie wręczono odznaczenia, wy-
różnienia i nominacje na wyższe stop-
nie służbowe oraz okolicznościowe pa-
miątki.

Punktem kulminacyjnym uroczystości 
było podpisanie deklaracji partnerskiej 
o wzajemnej współpracy pomiędzy au-
striackimi strażakami z Krems reprezen-
towanymi przez Komendanta Straży Po-
żarnej w Krems – Wolfganga Schön a po-
wiatem leżajskim reprezentowanym przez 
Starostę Leżajskiego - Roberta Żołynię, 
Komendanta Powiatowego PSP w Leżaj-
sku – mł. bryg. Bogdana Kołcza i Prezesa 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Le-
żajsku – dh. Stanisława Płoszaja.

Po apelu strażacy i zaproszeni go-
ście udali się z pielgrzymką do Bazyli-
ki OO. Bernardynów w Leżajsku. W pa-
radzie główną ulicą Leżajska maszero-
wała orkiestra dęta z Brzózy Królew-
skiej, za nią poczty sztandarowe, kom-
pania honorowa Komendy Powiatowej 
PSP w Leżajsku, goście oraz pododdzia-
ły Ochotniczych Straży Pożarnych. Uro-
czystą Mszę świętą w intencji strażaków 
i ich rodzin celebrował i wygłosił homilię 
o. Jarosław Kania – Kustosz Leżajskiego 
Sanktuarium. Wraz z nim modlili się tak-
że Dziekan Dekanatu Leżajskiego - ks. 
Ryszard Królicki, Wikariusz Parafii Zwia-
stowania NMP - o. Radomił Wójcikowski 
i misjonarz z Madagaskaru – o. Roman 
Majewski. Po Mszy świętej strażacy zło-
żyli wieniec pod Pomnikiem Ojca Świę-
tego Jana Pawła II.

Wojciech	Długosz
Fot. Damian Kurek

Szczere	wyrazy	żalu	
i	współczucia	

z	powodu	śmierci

Ojca
panu Robertowi Żołyni

Staroście	Leżajskiemu

składają
Dyrektor	i	pracownicy	
Miejskiego	Centrum	
Kultury	w	Leżajsku
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Pożar pod kryptonimem „MCK 2009”
2	maja	br.	około	godz.	10.30	w	sali	widowiskowej	Miejskiego	Centrum	Kultury	

w	Leżajsku	pojawiły	się	kłęby	dymu.

Po chwili na plac przed MCK przybyły 
strażackie wozy bojowe. Ratownicy na-
tychmiast rozwinęli węże i weszli do środ-
ka budynku, by ratować ludzi. Już po chwi-
li ewakuowali poszkodowanych do namio-
tu pneumatycznego, gdzie udzielono im 
pomocy przed medycznej.

Na szczęście to tylko wspólne ćwiczenia 
strażaków	z	Komendy	Powiatowej	Pań-
stwowej	Straży	Pożarnej	w	Leżajsku	
i	austriackich	strażaków	z	miejscowo-
ści	Krems, którzy gościli w weekend ma-
jowy w powiecie leżajskim. W manewrach 
uczestniczyli również: Policja, Pogotowie 
Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne, Po-
gotowie Gazowe, Straż Miejska, harcerze 
Hufca Leżajsk oraz młodzież z Jednostki 
Strzeleckiej 2035 w Leżajsku.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie moż-
liwości taktyczno-technicznych jednostek 
ratowniczo-gaśniczych Komendy Powia-
towej PSP w Leżajsku i jednostki z Krems 
oraz doskonalenie współdziałania i do-
wodzenia różnymi służbami i podmiota-
mi biorącymi udział w akcji ratowniczo-
gaśniczej.

Ćwiczenia obserwowali Starosta Leżaj-
ski Robert Żołynia, Zastępca Burmistrza 
Leżajska Piotr Urban, Komendant Po-
wiatowy PSP w Leżajsku mł. bryg. Bog-
dan Kołcz, Komendant Straży Pożarnej 
w Krems Wolfgang Schön oraz Dyrektor 
MCK w Leżajsku Maria Horoszko.

Na zakończenie ćwiczeń dla dzielnych 
strażaków zaśpiewały solistki z zespo-
łu Meritum.

Tekst	i	zdjęcia
Wojciech	Długosz

Wiosenne 
porządki
29	kwietnia	br.	dzięki	przychylności	

dyrektorów	szkół	podstawowych	z	te-
renu	miasta	Leżajska	oraz	nauczycie-
li	została	zorganizowana	akcja	sprzą-
tania	terenów	rekreacyjnych:	zalewu	
Floryda	i	Stadionu.

Młodzież szkolna została w dwóch gru-
pach (klasa 6a z SP 3 z Alicją Chmurą 
oraz klasa 4 z SP 2 z Teresą Dydacką-Ja-
rek) wyruszyła na porządkowanie terenu 
wokół zalewu i ścieżki przyrodniczej przy 
bobrowisku. Natomiast uczniowie z SP 
1 wraz z wychowawcami (G. Jedlińska, 
K. Goździewska, P. Szpunar, B. Długoń, 
A. Mazurkiewicz) postanowili uporządko-
wać teren wokół stadionu.

Cała akcja miała na celu uzmysłowienie 
młodzieży, że wokół nas jest wiele śmieci, 
które wyrzucane są byle gdzie przez lu-
dzi bezmyślnie zanieczyszczających śro-
dowisko, w których żyjemy i na co dzień 
nie zawsze zwracamy na to uwagę.

Ratusz otwarty 
dla młodzieży

Kwiecień i maj to tradycyjne miesiące, 
w których młodzież leżajskich szkół od-
wiedza Ratusz w ramach swoich zajęć 
uzupełniających.

W tym roku w pierwszej połowie maja 
przez cztery dni uczniowie drugich klas 
Gimnazjum Miejskiego (8 klas – oko-
ło 170 osób) zapoznali się z zadaniami 
Rady Miejskiej i Burmistrza Leżajska oraz 
pracą urzędników miejskich.

(em)
Fot. Janusz Berestka

Czas jaki wybraliśmy na tą akcję też 
nie był przypadkowy. Dłuższy weekend 
majowy na pewno przyciągnął a zalew 
wielu spacerowiczów, którzy na pewno 
woleliby cieszyć oko piękną naturą, niż 
poruszać się wśród rozrzuconych puszek 
i butelek.

Wszystkim, którzy zaangażowali się 
w akcję, oraz tym, którzy czynnie brali 
w niej udział, bardzo gorąco dziękuję.

Wojciech	Surma
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O postępie prac zmierzających do rozpoczęcia budowy obwod-

nicy miasta Leżajska oraz do zakończenia kompleksowej moder-
nizacji drogi wojewódzkiej łączącej Leżajsk z Sokołowem Młp., 
o tym, co ostatnio zbudowano w mieście i co się buduje oraz 
o przygotowaniach do realizacji nowych inwestycji mówi zastępca 
burmistrza Leżajska Piotr	Urban, który czuwa nad przebiegiem 
zadań związanych z rozwojem gospodarczym Leżajska.

Obwodnica miasta Leżajska
Niewątpliwie najważniejszym zada-

niem, które nieustannie znajduje się 
w centrum naszego zainteresowania, 
jest budowa obwodnicy dla miasta Le-
żajska. Przyznaję, że informacje dotyczą-
ce postępu prac zmierzających do jak naj-
szybszego rozpoczęcia tej priorytetowej, 
niezwykle istotnej dla miasta inwestycji 
są bardzo optymistyczne.

5 maja br. Dyrektor Oddziału GDD-
KiA w Rzeszowie ds. inwestycji Wiesław 
Sowa poinformował nas, że ostatniego 
kwietnia br. została przekazana Woje-
wodzie Podkarpackiemu przez GDDKiA 
kompletna dokumentacja z wnioskiem 
o udzielenie pozwolenia na budowę I eta-
pu obwodnicy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad spodziewa się otrzymania 
tej decyzji w drugim kwartale bieżące-
go roku.

Z informacji zamieszczonych na stro-
nie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad – Oddział Rzeszów 
wynika, że nasza obwodnica wpisana 
jest w program budowy dróg krajowych 
na lata 2009–2012. Źródłem jej finanso-
wania jest w stu procentach Skarb Pań-
stwa. Wartość budowy I i II etapu to 150 
milionów złotych.

Pozwolenie na budowę II etapu obwod-
nicy miasta Leżajska Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad spodziewa się 
uzyskać w IV kwartale roku 2010.

W tej chwili trwają bardzo intensywne 
prace nad przygotowaniem dokumenta-
cji budowlanej drugiego etapu obwod-
nicy. Biuro Projektowe „Klotoida” z Kra-
kowa zwróciło się do nas o udostępnie-
nie potrzebnych materiałów, które nie-
zwłocznie dostarczamy. Wszyscy rozu-
miemy wagę zagadnienia – czas na spo-
rządzenie dokumentacji jest bardzo krót-
ki. Zgodnie z umową projekt budowlany 
ma być gotowy na koniec sierpnia przy-
szłego roku, a w IV kwartale 2010 roku 
„Klotoida” ma wykazać się nie tylko za-
kończeniem wszystkich prac związanych 
z projektem przebiegu II etapu obwodni-
cy, ale też decyzją zezwolenia na realiza-
cję  inwestycji drogowej. Firma jest bar-
dzo solidna i jestem przekonany, że tego 
terminu dotrzyma.

Remont drogi 
Leżajsk–Sokołów

Kapitalny remont tej drogi wojewódz-
kiej trwa od września ubiegłego roku. 
Prowadzi go firma, która wygrała prze-
targ – „Skanska” i rzeczywiście prowa-
dzi go w zawrotnym tempie. Zakończenie 
prac miało nastąpić w październiku 2010, 
a zostało skrócone do czerwca 2009.

Remont tej drogi wojewódzkiej Leżajsk 
Sokołów wchodzi w fazę koncentracji ro-
bót na odcinku granic administracyjnych 
miasta Leżajska. Na długości około 21 ki-
lometrów od Sokołowa do Leżajska po-
łożone zostały już trzy warstwy asfaltu. 
Do wykończenia pozostały na tym odcin-

ku pobocza i oznakowanie pionowe i po-
ziome drogi. 

W Leżajsku ta droga wojewódzka koń-
czy się ulicą Tomasza Michałka na Pla-
cu Mariackim. Podjęto decyzję o wzmoc-
nieniu jej nawierzchni i jest ono realizo-
wane.

W dniu 5 maja br. w Urzędzie Marszał-
kowskim w Rzeszowie odbyło się spotka-
nie z Dyrekcją Podkarpackiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich poświęcone omówie-
niu spraw dotyczących realizowanego re-
montu drogi Leżajsk–Sokołów Młp. oraz 
planowanego remontu drogi Leżajsk–Na-
klik. W spotkaniu tym uczestniczyli rów-
nież wicemarszałek Województwa Pod-
karpackiego Jan Burek i poseł na Sejm 
RP Zbigniew Rynasiewicz.

Muszę przyznać, że wszyscy obecni 
z wielkim zrozumieniem i troską analizo-
wali problemy omawianych inwestycji.

Na spotkaniu w Urzędzie Marszałkow-
skim omawialiśmy również temat budowy 
zatok postojowych przy ulicy Tomasza Mi-
chałka i lewostronnego chodnika do ulicy 
Kąty. Chodniki te nie wchodzą w skład za-
dania przebudowy tej drogi; są zadaniem 
dodatkowym – chodzi o chodniki w mieście 
Leżajsku wzdłuż ulicy Tomasza Michałka 
do ul. Kąty, w gminie Leżajsk w miejsco-
wości Maleniska i Brzóza Królewska oraz 
w gminie Sokołów (Wólka Niedźwiedzka, 
Wólka Sokołowska i Sokołów).

Do 20 czerwca br. wszystkie prace dro-
gi Leżajsk – Sokołów Młp. mają być za-
kończone z wyjątkiem trzech obiektów 
mostowych na tej trasie i części chodni-
ków.

Trzecim tematem, jaki omawialiśmy 
na tym spotkaniu w Urzędzie Marszał-
kowskim była sprawa remontu drogi Le-
żajsk–Naklik. Niestety, w wyniku opóźnień 
w przygotowaniu dokumentacji formalno-
prawnej i zmian przepisów – biuro projek-
towe, któremu zlecone prace, nie wyko-
nało prac w terminie i PZDW rozwiązał 
z nim umowę. 

Zabiegałem o to, by jednak jeszcze 
w tym roku PZDW ogłosił przetarg i pod-
pisał umowę na remont tej drogi. Zapro-
ponowałem koncepcję „zaprojektuj i zbu-
duj”, według której jedna firma zajmuje 
się projektowaniem i wykonawstwem. Po-

mysł ten przypadł wszystkim do gustu. 
Zapewniono mnie, że w końcówce tego 
roku przetarg zostanie ogłoszony. W efek-
cie remont drogi wojewódzkiej Leżajsk 
– Naklik powinien być przeprowadzony 
w latach 2010–2011.

Sprawa dotyczy miasta Leżajska, doty-
czy również Gminy Leżajsk i Gminy Ku-
ryłówka, bardzo interesuje mieszkańców 
Ziemi Leżajskiej i nie tylko. Mieszkańcy 
Leżajska i innych okolic naszego woje-
wództwa w celach rekreacyjnych przyjeż-
dżają nad Ożannę. Zależy nam na jako-
ści drogi, która zagwarantuje bezpieczeń-
stwo i komfort podróżowania.

Jeśli wszystko dobrze pójdzie, w 2011 
roku wszystkie trzy drogi wylotowe woje-
wódzkie z Leżajska będą w bardzo do-
brym stanie. 

Hala sportowa przy SP nr 2
Aktualnie żyjemy próbą zamknię-

cia sfinansowania zadania pod nazwą 
„Hala sportowa przy Szkole Podstawo-
wej nr 2”. Z funduszów unijnych dysponu-
jemy kwotą 4 656 tys. zł. Cena kosztory-
sowa hali opiewa na kwotę 6 600 tysięcy 
złotych, czyli brakuje nam około dwóch 
milionów złotych, o które – jako miasto, 

bo jest to szkoła miejska – musimy się 
postarać. Z kasy miejskiej tak dużej sumy 
nie wysupłamy.

Zwróciliśmy się do Departamentu Edu-
kacji i Kultury Podkarpackiego Urzędu 
Marszałkowskiego o to, by budowa tej 
hali objęta została wojewódzkim wielo-
letnim programem rozwoju bazy sporto-
wej. I uzyskaliśmy duże wsparcie – przy-
znano nam 900 tysięcy złotych – nie ukry-
wam, że wielka w tym zasługa Leżajsz-
czanina, członka Zarządu Województwa 
Podkarpackiego Pana Jana Burka.

W świetle wartości kosztorysowej bę-
dzie nam jeszcze około miliona złotych 
brakować, mam nadzieję, że zdążymy 
na czas znaleźć ten potrzebny milion. 
Rozwój bazy sportowej jest bardzo istot-
ny dla miasta.

Inne inwestycje
● Czekamy na rozstrzygnięcie kwali-

fikacji wniosków w Ministerstwie Sportu 
na temat boiska wielofunkcyjnego przy 
Szkole Podstawowej nr 1,

Inwestycje w mieście

Parking przy placu R. Jaszowskiego.

Ulica T. Michałka.
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  spotkania
● Na placu budowy jest wykonawca 

w zakresie łącznika ulic Siedlanka, Po-
dolszyny, przebudowy ulicy Borki, Polnej 
– wykonawca PBDiM Leżajsk,

● Wyłoniliśmy w drodze przetargu wy-
konawcę kanalizacji deszczowej w ulicy 
Moniuszki Boczna,

● 14 maja będziemy rozstrzygali prze-
targ na ulicę Moniuszki, Podzwierzyniec 
– budowa nawierzchni asfaltowej i kra-
wężników,

● Pracujemy nad przygotowaniem do-
kumentów na ulice Zmuliska – wiążącą 
się z budową fragmentu kanalizacji desz-
czowej i chodników,

● Jesteśmy na etapie uzgodnień prze-
budowy ulicy Spokojnej przy pawilonie 
PSS,

● Wykonaliśmy już miejsca postojowe 
na Placu Jaszowskiego,

● Wykonaliśmy remont chodników 
na Piekarskiej, Krótkiej, a chodnik na ulicy 
Górnej zakończymy jak zakończy się re-
mont sieci energetycznej (ZE Leżajsk),

● Mamy wyłonionych wykonawców 
na projektowanie parkingu przy ulicy 
Warszawskiej czyli powiększenie parkin-
gu klasztornego,

● Mamy wyłonionego wykonawcę 
na projekt budowlany budowy sieci wo-
dociągowej i kanalizacji sanitarnej w kie-
runku ulicy Kąty,

● Trwa rozbudowa i nadbudowa oficy-
ny ratusza, prace idą w dobrym tempie, 
zgodnie z harmonogramem powinny być 
zakończone,

● W przygotowaniu jest opracowanie 
projektu na przebudowę ulicy Francisz-
kańskiej,

● Niestety musieliśmy unieważnić prze-
targ na rozbudowę drogi łączącej drogę 
krajową nr 77 z droga wojewódzką nr 877 
czyli ulice Boronia, Hutnicza i Fabryczna, 
oferty były zbyt wysokie cenowo.

Cały czas jesteśmy w kontakcie z GDD-
KiA w Rzeszowie w sprawie remontów 
bieżących ulicy Mickiewicza, utrzymania 
czystości i zieleni oraz oznakowania.

W tym miejscu chciałbym serdecznie 
podziękować za zrozumienie i życzliwość 
wobec potrzeb Leżajska Dyrekcji GDD-
KiA Oddział w Rzeszowie, Panu Posłowi 
Zbigniewowi Rynasiewiczowi oraz Wice-
marszałkowi Województwa Podkarpac-
kiego Panu Janowi Burkowi. Doskona-
le zdaję sobie sprawę z tego, jak wielki 
jest ich wkład w pomyślne przygotowa-
nie i realizację inwestycji, które są stra-
tegiczne dla miasta Leżajska. W imieniu 
mieszkańców miasta dziękuję i wyrażam 
głęboką wdzięczność.

Wyjątkowy jubileusz
Ten	dzień	na	długo	pozostanie	w	mojej	pamięci.	Jako	uczennica	Szkoły	Pod-

stawowej	nr	3	w	Leżajsku,	noszącej	imię	ks.	Kard.	Stefana	Wyszyńskiego	mia-
łam	okazję	uczestniczyć	w	wyjątkowym	jubileuszu.	

25 marca br. udałam się z panią dy-
rektor Elżbietą Dmitrowską-Kaduk oraz 
przedstawicielami mojej szkoły: przewod-
niczącym Rady Rodziców Wojciechem 
Surmą, nauczycielem Maciejem Pesz-
ko i szkolnym kolegą Marcinem Zagają 
do Warszawy. Tam odbyło się uroczyste 
spotkanie z okazji 10-lecia istnienia Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. 

Duże wrażenie zrobiła na mnie aka-
demia w auli uniwersytetu, w trakcie któ-
rej swoje świadectwo wygłosił ks. prof. 
dr hab. Ryszard Rumianek. Z uwa-
gą i ze wzruszeniem słuchałam rekto-
ra UKSW, który opowiadał nam o życiu 
Kardynała. Ksiądz prof. Rumianek nieraz 
przebywał w towarzystwie Prymasa Ty-
siąclecia. Nawiązał w swoim wystąpieniu 
do słów, jakie padały z ust Kardynała pod-
czas głoszonych przez niego homilii. Ka-
zania, które wygłaszał ks. kard. Wyszyń-
ski, były mówione prostym i zrozumiałym 
dla wszystkich językiem, jego słowa do-
cierały do wszystkich. Ksiądz prof. Rumia-
nek przedstawił Kardynała jako człowieka 
pogodnego, pocieszającego innych, któ-
ry zawsze dzielił się tym, co miał, nawet 
osobistymi rzeczami.

Po przemówieniu ks. prof. Rumian-
ka odbyła się krótka prezentacja „Dzieł 
zebranych” kard. S. Wyszyńskiego, któ-
rą poprowadziła pani Iwona Czarcińska, 
współautorka wydania. 

Otrzymaliśmy na pamiątkę zbiór sied-
miu tomów „Dzieł zebranych” Stefana Wy-
szyńskiego. Poczułam się bardzo wyróż-
niona, gdy rektor Uniwersytetu Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego podpisał dla na-
szej szkoły jeden z tomów, zapytał skąd 
jesteśmy i powiedział, że nas odwiedzi.

Po zakończeniu oficjalnej części aka-
demii zwiedzaliśmy nową część uniwer-
sytetu z salami wykładowymi. Następnie 

udaliśmy się na Plac Zamkowy i do kate-
dry, gdzie złożyliśmy kwiaty przy grobie 
ks. kard. S. Wyszyńskiego. W katedrze 
odbyła się msza św. z apelem o szybką 
beatyfikację Wielkiego Polaka. Po uroczy-
stościach kościelnych obejrzeliśmy plac 
Zamkowy, pomnik warszawskiej syrenki 
oraz pomnik Powstańca.

Jestem wdzięczna organizatorom uro-
czystości za zaproszenie nas do wzięcia 
udziału w jubileuszu UKSW. Cieszę się, 
że mogłam uczestniczyć we wspólnej za-
dumie nad osobą Patrona naszej szkoły. 
Następne ogólnopolskie spotkanie szkół 
Prymasowskich odbędzie się w maju br. 
na Jasnej Górze w Częstochowie, w któ-
rym nasza szkoła będzie uczestniczyć 
jako organizator. 

Kinga	Surma
uczennica	SP	nr	3	w	Leżajsku

Laureatka i finalistka!
16	 kwietnia	 br.	 w	 Wojewódzkim	

Domu	 Kultury	 w	 Rzeszowie	 odbyła	
się	uroczystość	podsumowania	kon-
kursów	przedmiotowych	organizowa-
nych	przez	Kuratora	Oświaty	w	Rze-
szowie.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zo-
stali laureaci konkursów interdyscypli-
narnych i przedmiotowych, rodzice lau-
reatów, nauczyciele i dyrektorzy szkół 
prowadzących, którym wręczono dyplo-
my i listy gratulacyjne.

W zaszczytnym gronie 45 laureatów 
konkursu humanistycznego dla szkół pod-
stawowych znalazła się uczennica klasy 
VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku 
Aleksandra	Motor.

Należy zaznaczyć, że w konkursie wzię-
ło udział ponad 7000 uczniów z całego 
Podkarpacia. Komisja konkursowa przy-
znała również tytuły finalisty 55 uczniom, 
którzy osiągnęli poziom 65 procent moż-
liwych do zdobycia punktów. Wymóg ten 
spełniła kolejna uczennica Szkoły Podsta-

wowej nr 2 w Leżajsku Agnieszka	Sroka. 
Obie wyróżnione uczennice przygotowy-
wały się do konkursu pod kierunkiem na-
uczycielki Marzeny	Orzelskiej.

Gratulujemy!
(jos)

Aleksandra Motor odbiera nagrodę.
Fot. Gazeta Codzienna „Nowiny”

Ulica T. Michałka.
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  wywiad miesiąca
Rozmowa z dyrektorem 

Podkarpackiego Oddziału 
Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

MARKIEM ORDYCZYŃSKIM 
kandydatem do Parlamentu 

Europejskiego

● Od ponad roku jest Pan dyrektorem naj-
większej w Europie agencji płatniczej, która 
swym zasięgiem obejmuje tysiące rolników 
z Podkarpacia. Jak podsumowałby Pan ten 
czas?

● Był to okres bardzo ciężkiej, wzmożonej pracy, 
której celem było przede wszystkim przyspiesze-
nie realizacji programów pomocowych dla rolników. 
Kiedy 4 marca ubiegłego roku objąłem stanowisko 
dyrektora ARiMR, działalność Agencji ograniczała 
się do wypłacania dopłat bezpośrednich dla rolni-
ków. Nie było wdrożonych innych programów, po-
nieważ Agencja nie miała akredytacji do ich uru-
chomienia. A środki unijne na działania pomocowe 
dla rolników w zakresie na przykład modernizacji 
gospodarstw, pomocy młodym rolnikom w rozpo-
częciu działalności rolniczej, działania w zakresie 
tworzenia dodatkowych miejsc pracy na wsi, prze-
widziane w budżecie na lata 2007–2013, są ogrom-
ne. Na początku ubiegłego roku zastałem w Pod-
karpackim Oddziale ARiMR ponad 500 nie rozpa-
trzonych wniosków na kwotę ponad 50 mln złotych. 
I w związku z tym dla mnie jako dyrektora i całej 
Agencji najważniejszym zadaniem, było przyspie-
szenie wdrażania nowych programów, aby rolni-
cy mogli jak najszybciej skorzystać z dodatkowej 
pomocy. 

● Udało się pokonać bariery?
● Tak i mam z tego powodu wielką satysfakcję, 

ponieważ w 2008 roku wnioski, złożone w ramach 
działania „modernizacja gospodarstw rolnych”, zo-
stały rozpatrzone i kilkadziesiąt milionów złotych 
trafiło do rolników.

● Co jeszcze przyniosło Panu satysfakcję?
● Zależało mi bardzo na tym, aby zadbać o bar-

dzo dobrą współpracę w regionie wszystkich insty-
tucji związanych z rolnictwem, które mają wpływ 
na to, żeby środki finansowe, które Polska czerpie 
z Unii Europejskiej, były rozdysponowane. Chodzi-
ło mi o to, żeby zacieśnić współpracę między naszą 
Agencją, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w ca-
łym województwie i Podkarpacką Izbą Rolniczą, 

żeby wszystkie te instytucje miały odpowiednią 
wiedzę, dotyczącą procedur wypełniania wniosków 
i rozdysponowywania unijnych pieniędzy. Uważam, 
że udało nam się stworzyć na Podkarpaciu odpo-
wiedni klimat, co z pewnością będzie procento-
wać szybszym uzyskiwaniem pomocy przez kon-
kretnych rolników.

● Pana pierwszym zakładem pracy po stu-
diach na kierunku nauki społeczne i politolo-
gia w zakresie socjologii był Powiatowy Urząd 
Pracy w Leżajsku. W jednym z wywiadów po-
wiedział Pan, że było to miejsce, które Pana 
ukształtowało. 

● Ono mnie ukierunkowało, wyczuliło na pewne 
problemy. W Urzędzie Pracy zobaczyłem na przy-
kładzie powiatu leżajskiego jak dużo jest biedy, 
co to jest bezrobocie ukryte, jakie problemy drążą 
wieś, zetknąłem się z problemem ludzi zmuszo-
nych wyjeżdżać za granicę w poszukiwaniu pra-
cy. Wszyscy w Urzędzie Pracy staraliśmy się przy-
gotować odpowiednie programy przeciwdziałania 
bezrobociu. W ich ramach zatrudnialiśmy osoby 
bezrobotne, część z nich założyła własne firmy, 
część uzyskało pracę w różnych firmach i do tej 
pory są tam zatrudnione. Tworzyliśmy też progra-
my specjalne, ukierunkowane na pomoc bezrobot-
nym kobietom i młodzieży. To był cel mojej pracy, 
staraliśmy się pomagać ludziom.

● Pana pierwsze kontakty współpracy zagra-
nicznej związane są z okresem kierowania Po-
wiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku.

● Zaangażowałem się wtedy w nowatorskie roz-
wiązania, dotyczące programów specjalnych i zo-
stałem włączony do grupy ogólnopolskiej Krajo-
wego Urzędu Pracy, w której realizowaliśmy po-
dobne programy pomocy bezrobotnym na Łotwie 
i w Estonii. Moje kwalifikacje zostały zauważone 
i stwierdzono, że są na tyle przydatne, aby wyko-
rzystywać moją wiedzę, kompetencje i umiejęt-
ności również za granicą. Znalazłem się w gro-
nie kilku osób, które wspólnie z przedstawicielami 
duńskiego Ministerstwa Pracy pomagały Łotyszom 
i Estończykom utworzyć centra aktywizacji zawo-
dowej. Prowadziłem też szeroko rozwiniętą współ-
pracę z Holandią, zorganizowałem pięć wyjazdów 
studyjnych – za każdym razem byli to przedstawi-

ciele różnych instytucji i środowisk: rolnicy, przed-
siębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych, to była namiastka tego, co mógłbym zrobić, 
gdybym był członkiem Europarlamentu.

● Właśnie. Niebawem, 7 czerwca, odbędą się 
wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. 
Jest Pan jednym z kandydatów z listy Platfor-
my Obywatelskiej. Co Pana skłoniło do podję-
cia tej decyzji?

● Świadomość, że w Europarlamencie trzeba 
rozwiązywać problemy i potrzebni są nowi ludzie. 
Jesteśmy w Unii Europejskiej od pięciu lat. Widzę, 
że z tej przynależności płyną dla naszego kraju 
korzyści. Pokazują to też liczne sondaże. Jeste-
śmy członkiem największego bloku ekonomicz-
nego w Europie. Polska może się przez ten fakt 
czuć bezpieczniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. 
Ale jest jeszcze wiele problemów, które na forum 
Parlamentu Europejskiego trzeba dla naszego kra-
ju rozwiązać. Uważam, że wiele interesów Polski 
nie jest do końca dobrze przedstawionych w Unii 
Europejskiej. Gdybym miał możliwość zasiadania 
w tym Parlamencie, chciałbym, aby to nasze człon-
kostwo było pełne. Jak powiedział ostatnio premier 
Donald Tusk, czas najwyższy, aby w tych kolej-
nych pięciu latach pozbyć się wszystkich rozwią-
zań przed akcesyjnych. Czyli jeśli mówimy o moż-
liwości podejmowania pracy za granicą, to wszyst-

W drodze do Brukseli
kie kraje powinny być dla nas otwarte, a dzisiaj 
Niemcy, Austria stosują okresy przejściowe, więc 
nie do końca mamy prawo uczestniczyć we wspól-
nym rynku pracy Unii Europejskiej, choć jest to jed-
no z podstawowych praw członków UE.

Jeszcze w okresie studiów wyjeżdżałem 
do Wielkiej Brytanii. Zarabiałem w czasie wakacji. 
Korzystałem z wyjazdów zorganizowanych, więc 
mogłem pracować legalnie. Wielu polskich stu-
dentów nie miało tak jak ja pozwolenia na pra-
cę. Na moich oczach byli deportowani. Uważałem 
to za wielką niesprawiedliwość. Myślałem wtedy: 
„że My, Polacy, którzy w czasie II wojny światowej 
walczyliśmy na wszystkich frontach, ginęliśmy tak-
że w obronie Anglii, teraz jesteśmy traktowani jak 
przestępcy, podczas gdy Nowozelandczycy, Au-
stralijczycy, przedstawiciele innych narodów mogli 
legalnie pracować.” Bardzo mnie to bolało. Jednym 

Uczestnicy	Międzynaro-
dowej	Konferencji	w	Leżaj-
sku. W środku Marek	Ordy-
czyński	obok	s.	Krystyny.	
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  spotkania

Wizyta w Browarze
Podobnie	jak	w	ubiegłym	roku,	nale-

żący	do	Grupy	Żywiec	Browar	w	Leżaj-
sku	uczestniczył	w	„Dniu	Przedsiębior-
czości”,	organizowanym	przez	Funda-
cję	Młodzieżowej	Przedsiębiorczości	
we	współpracy	z	Kancelarią	Prezyden-
ta	Rzeczpospolitej	Polskiej,	Amerykań-
ską	Izbą	Handlową,	Polską	Konfedera-
cją	Pracodawców	Prywatnych	i	Busi-
ness	Centre	Club.

2 kwietnia br., na prośbę Dyrekcji Ze-
społu Szkół Technicznych w Leżajsku, 
na terenie browaru przebywało 130 
uczniów ZST, którzy zapoznali się z wy-
branymi stanowiskami pracy w zakładzie. 
Mogli też usłyszeć o motywach wyboru 
i predyspozycjach do wykonywania da-
nego zawodu. Tak duże zainteresowanie 

Browarem w Leżajsku (największa licz-
ba uczniów ze wszystkich odwiedzonych 
zakładów w powiecie) świadczy o zna-
czeniu browaru dla lokalnej społeczności 
oraz jego postrzeganiu jako potencjalne-
go pracodawcy.

Projekt „Dzień Przedsiębiorczości” 
sprzyja podejmowaniu przez młodych lu-
dzi trafnych decyzji w zakresie ich edu-
kacji i kariery zawodowej. Dzięki kilku-
godzinnej wizycie w Browarze w Leżaj-
sku uczniowie mieli możliwość zweryfi-
kować swoje wyobrażenia o wymarzo-
nym zawodzie, zapoznać się w praktyce 
z jego specyfiką oraz pozyskać informa-
cje o wymaganym wykształceniu i umie-
jętnościach najbardziej cenionych na da-
nym stanowisku.

(st)

Wizyta młodzieży z Izraela 
w Zespole Szkół Technicznych
W	czwartkowe	popołudnie,	26	marca	2009	roku	do	Zespołu	Szkół	Technicznych	

przyjechała	70-osobowa	grupa	młodzieży	z	Izraela.	Ich	wizyta	wiązała	się	z	progra-
mem	polsko-izraelskim	„Zachować	pamięć.	Historia	i	kultura	dwóch	narodów”.

Udział w programie został zainicjowany 
przez nieżyjącego dyrektora szkoły Mie-
czysława Srokę w roku 2008, kiedy to do-
szło do spotkania organizatorów z przed-
stawicielami polskich i izraelskich szkół. 
Podczas tego spotkania wyłoniono part-
nerskie szkoły. Dla ZST była to średnia 
szkoła z Gun Javna. Następnym etapem 
było przygotowanie nauczycieli – opieku-
nów do przeprowadzenia zajęć integra-
cyjnych obu grup młodzieży. Zajęcia te 
odbywały się w Oświęcimiu, Sulejówku 
i w Jerozolimie.

Młodzież z Izraela po raz pierwszy od-
wiedziła Polskę. Koordynatorki programu 
– Halina Fedirko i Agata Otręba przygo-
towały scenariusz spotkania, w którego 
skład wchodziły zajęcia integracyjne, po-
częstunek, występ zespołu pieśni i tańca 
Ziemia Leżajska.

W auli szkoły, gdzie spotkali się ucznio-
wie z obu grup, zaprezentowane zosta-
ły prace fotograficzne o tematyce „Histo-
ria i kultura Żydów w Polsce” autorstwa 
Anny Węglarz. 

Występ zespołu ośmielił i zachęcił 
uczestników spotkania do wspólnej za-
bawy. Na pożegnanie wręczono drobne 
prezenty uczniom i opiekunom (byli wśród 
nich dyrektorzy partnerskiej szkoły Haim 
Elizner i Eli Bir) oraz zrobiono pamiątko-
we zdjęcie.

Nasi uczniowie stwierdzili, że goście 
niewiele się różnili od nich, mieli podob-
ne zainteresowania, stosunek do nauki. 
Spotkanie trwało trzy i pół godziny, we-
dług naszych uczniów: „za krótko”.

Tadeusz Sroka, uczeń klasy 1 La za-
imponował gościom znajomością języka 
angielskiego i otwartością. Zawarł znajo-
mość z Barakiem Sprintem, słuchaczem 
kapel rokowych i metalowych. Spotkanie 
młodzieży było świetną okazją do zapo-
znania się z historią i współczesnością 
państwa Izrael. Nawiązane zostały kon-
takty, zawarte znajomości, wymieniono 
adresy e-mail i numery telefoniczne.

Bezpośrednia wymiana zdań i dysku-
sja chłopców i dziewcząt mobilizowała 
do użycia w praktyce i sprawdzenia wła-
snych umiejętności językowych – języ-
ka angielskiego uczą się nasi uczniowie, 
jak i goście.

Młodzi Izraelczycy zaprosili uczniów 
naszej szkoły do odwiedzenia ich szkoły 
w Gun Javna.

(fo)

Młodzież izraelska wpisuje się do kroniki 
szkoły.

Nauczyciele z Izraela wpisują się do kro-
niki ZST.

z większych moich marzeń było doczekać takiego 
momentu, kiedy polski student będzie traktowany 
na równi z angielskim, niemieckim, francuskim. 
Wraz z wejściem do Unii Europejskiej to się zmie-
niło, ale jeszcze nie do końca. Chcę, żeby Polakom 
w całym świecie, a przynajmniej w Europie nie od-
bierano praw, z których mogą korzystać przedsta-
wiciele innych narodów.

Drugi przykład – wspólna polityka rolna. To bar-
dzo dobrze, że jako kraj w niej uczestniczymy, 
że polscy rolnicy zostali objęci dopłatami. Ale źle, 
że wielkość dopłat dla rolników polskich jest mniej-
sza, niż dla rolników ze „starej piętnastki”. Na sa-
mym starcie polski rolnik jest w gorszej sytuacji. 
To jest ważne i polską racją stanu jest wywal-
czyć równe traktowanie polskich rolników. Mamy 
w Polsce największą liczbę rolników w Europie, 
którzy dostarczają bardzo dobrą i zdrową żywność, 
i nie powinni być traktowani jako producenci dru-
giej kategorii! O tym tam trzeba mówić twardym, 
stanowczym językiem i zadbać o to, żeby warunki 
w ramach wspólnej polityki rolnej dla polskich rolni-
ków były takie same jak dla „starej piętnastki”.

● W jakich Komisjach chciałby Pan praco-
wać?

● W Komisji rozwoju wsi oraz Komisji spraw 
społecznych i zatrudnienia. De facto obie te komi-
sje w pełni się pokrywają z tymi zagadnieniami, któ-
rymi przez kilkanaście lat się zajmowałem.

● Biegła znajomość języka angielskiego 
jest chyba na takim forum dodatkowym atu-
tem. 

● Oczywiście, że tak. Wprawdzie wszystkie 
posiedzenia i materiały są tłumaczone, jednak-
że w rozmowach kuluarowych potrzebny jest ję-
zyk ogólnie powszechny. Angielskim posługuję się 
od kilkunastu lat. Ta umiejętność bardzo pomo-
gła mi wtedy, gdy organizowałem współpracę mię-
dzynarodową, pracując w Powiatowym Urzędzie 
Pracy, a później, gdy w Starostwie Powiatowym 
w Leżajsku zajmowałem się promocją powiatu. 
Przypomnę, że wtedy Leżajsk zasłynął na całym 
świecie, ponieważ w 2006 roku miasto było orga-
nizatorem Międzynarodowej Konferencji „Compas 
Partner Meeting”, w której uczestniczyli przedsta-
wiciele z czterech kontynentów. Przez dwa tygo-
dnie Leżajsk gościł ponad pięćdziesiąt osób z ta-
kich m.in. krajów jak: Pakistan, Indie, Zimbabwe, 
Peru czy Boliwia. Na pamiątkę w darze za życzli-
wość i gościnność mieszkańcom Ziemi Leżajskiej, 
uczestnicy konferencji ufundowali pomnik symboli-
zujący jedność ludzi świata – trzymana w dłoniach 
kula ziemska oznacza, że wszyscy ludzie powin-
ni współpracować, darzyć się zaufaniem i unikać 
jakichkolwiek konfliktów, czy to na tle rasowym, 
czy religijnym. Ten pomnik znajduje się obok bu-
dynku Starostwa Powiatowego. Wypracowana zo-
stała wtedy „Deklaracja leżajska” dotycząca mię-
dzy innymi rozwoju światowego z poszanowaniem 
kultury, tradycji, odmienności poszczególnych na-
rodów, którą przedstawiono w Genewie w obec-
ności polityków z niemalże wszystkich najważniej-
szych krajów świata. Jestem dumny, że takie wyda-
rzenie zostało zorganizowane w Leżajsku.

● Jeśli w wyborach do Parlamentu Europej-
skiego odniesie Pan sukces, czego zapewne 
wszyscy mieszkańcy Ziemi Leżajskiej Panu ży-
czą, co zrobi Pan dla Leżajska?

● Chciałbym, żeby o Leżajsku usłyszała Euro-
pa. Starałbym się też wyszukać wszystkie możli-
we programy dotyczące odbywania staży w insty-
tucjach europejskich dla studentów, w ramach któ-
rych mogliby brać udział w wymianach międzyna-
rodowych, służył pomocą w organizowaniu wyjaz-
dów na staże i praktyki do Brukseli i Strasburga. 
Zrobię wszystko, co będzie możliwe.

● Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała

Barbara	Woś-Lisiecka
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  krok do przodu

Cantiamo 
– najlepszy chór w Polsce

Kiedy w 2006 roku na XXVI konkursie 
Chórów a’Cappella Dzieci i Młodzieży 
w Bydgoszczy, chór „Cantiamo” z Gim-
nazjum Miejskiego pod batutą Barbary 
Kuczek, uplasował się na drugim miej-
scu i otrzymał Srebrny Kamerton, dyrek-
tor szkoły Władysław Pyż powiedział: – 
Jestem z nich dumny i jestem pewien, 
że zdobędą też Złoty Kamerton. 

Były to prorocze słowa – „Cantiamo” 
wrócił w tym roku z Bydgoszczy ze Zło-
tym Kamertonem! 

Mało tego! Chór zgarnął całą pulę na-
gród, zdobył wszystko, co było do zdoby-
cia. Oprócz głównej nagrody i Złotego Ka-
mertonu otrzymał: za najlepsze wykona-
nie utworu obowiązkowego – Puchar Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
za najlepsze wykonanie utworu współcze-
snego – nagrodę specjalną od Związku 
Kompozytorów Polskich, Puchar Ministra 
Edukacji Narodowej za najwyższą punk-
tację w kategorii chórów szkolnych do lat 
16, Złotą Płytę od bydgoskiego oddziału 
Telewizji Polskiej, Specjalną Nagrodę Wo-
jewody Kujawsko-pomorskiego. Minister 
Edukacji Narodowej przyznał też Nagro-
dę Specjalną dla dyrygenta najlepszego 
chóru, którym uznano prowadzącą „Can-
tiamo” Barbarę Kuczek.

– Chór w Gimnazjum Miejskim powstał 
w 1990 roku – mówi Barbara Kuczek. – 
Początkowo występował na uroczysto-
ściach szkolnych. Później na uroczysto-
ściach miejskich i kościelnych. W 1997 
roku po raz pierwszy odważył się wziąć 
udział w Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni 
w Kolbuszowej i zajął I miejsce. To chy-

ba dodało nam skrzydeł. I od 1998 roku 
bierzemy rokrocznie udział w Wojewódz-
kim Konkursie Chórów a’Cappella Dzieci 
i Młodzieży w Rzeszowie. Zawsze zdoby-
wamy laury i I miejsce. Tylko raz miały-
śmy drugie miejsce. Finał tego konkursu 
odbywa się w Bydgoszczy. Niewiele chó-
rów z Polski, zwycięzców wojewódzkich 
eliminacji otrzymuje nominację do uczest-
nictwa w finale. Nam udało się uzyskać 
wielokrotnie. Dwa razy zdobyłyśmy Brą-
zowy Kamerton (2000 i 2002), dwa razy – 
Srebrny (2006 i 2007). W tym roku do fina-
łu zostały zakwalifikowane jedynie cztery 
chóry w naszej kategorii: ze Słupska, Mię-
dzyzdrojów, Unisławia i nasz z Leżajska. 
Wszystkie poza naszym były wielokrotnie 
laureatami Złotego Kamertonu.

„Cantiamo” najtrudniejsze chwile prze-
żył w dniach 3–5 kwietnia br. Konkuren-
cja wydawała się nie do pokonania. – Je-
chałyśmy ze ściśniętymi sercami, presja 
była ogromna. Z jednej strony chciały-
śmy zdobyć ten Złoty Kamerton, z dru-
giej – nie bardzo wierzyłyśmy w swoje 
siły – mówi Barbara Kuczek.

– Bo pani dyrygent od nas bardzo 
wiele wymaga i ciągle nam powtarza, 
że jest dobrze, ale na pewno mogłoby być 
jeszcze lepiej – dodają chórzystki, które 
wraz z panią dyrygent i dyrektorem szkoły 
złożyły wizytę 16 kwietnia br. w Urzędzie 
Miasta burmistrzowi Leżajska Tadeuszowi 
Trębaczowi. Podzieliły się gorącymi jesz-
cze wrażeniami z występu w Bydgosz-
czy. Burmistrz pogratulował im serdecz-
nie sukcesu i życzył kolejnych.

(bwl)

Biegacz 
wielkiego formatu
Ryszard	Dryps,	pracownik	 „Horti-

no”,	całe	swe	życie	podporządkował	
bieganiu.	Treningi,	wyjazdy	na	zawo-
dy	–	mistrzostwa	Polski,	Europy,	Świa-
ta,	maratony,	supermaratony	(100	km),	
biegi	przełajowe	ma	już	za	sobą.	Za-
wsze	z	medalem,	pucharem,	zawsze	
na	 podium.	 Teraz	 przygotowuje	 się	
do	uczestnictwa	w	Olimpiadzie.

Olimpiada odbędzie się Sydney. To da-
leka i droga podróż. Ryszard Dryps po-
szukuje sponsorów, którzy pomogliby 
spełnić jego marzenie, a jednocześnie 
przyczynili się do promocji miasta Leżaj-
ska w Australii.

Zawsze lubił biegać. Najpierw jako 
uczeń szkoły podstawowej w Lubaniu 
koło Włocławka, potem jako uczeń zasad-
niczej szkoły zawodowej w Toruniu. Wte-
dy interesowało go też wioślarstwo i ho-
kej. Ale żeby jeździć szybko na łyżwach 
i dobrze machać wiosłami, częścią trenin-
gu są zaprawy biegowe. Te zaprawy dla 
Ryszarda Drypsa były najważniejsze.

Kiedy po ukończeniu szkoły przyjechał 
na Śląsk do pracy w kopalni węgla ka-
miennego w Bytomiu, poszukał klubu lek-
koatletycznego, gdzie mógłby dalej treno-
wać biegi i podnosić swój poziom. Naj-
pierw trafił do klubu sportowego „Włók-
niarz” w Sosnowcu. – Po dwóch latach – 
mówi – wywalczyliśmy wejście do II ligi. 
Biegałem na dystansach średnich: 800 
m i 1500 m. Wtedy z drugiej ligi przesze-
dłem do pierwszej, bo rokowałem nadzie-
je, i związałęm się z klubem Górnika Za-
brze. Tam biegałem 1500 i 3000 metrów. 
I z Górnikiem Zabrze zdobyłem drużyno-
we mistrzostwo Polski w I lidze. To były 
lata osiemdziesiąte.

Potem przyszło ograniczenie wiekowe 
– w ligowym sporcie, jak w balecie, naj-
ważniejsza jest metryka. Miał 29 lat, kiedy 
skończyła się jego kariera biegacza w li-
dze. Przeszedłem do amatorskiego klu-
bu MCKS w Czeladzi. Stamtąd za żoną 
przyjechał do Leżajska.

Nadal biega jako amator ale na dy-
stansach dłuższych – maratony (42 km), 
supermaratony (100 km), biegi uliczne. 
I odnosi sukcesy. Wszędzie reprezentu-
je swój zakład pracy „Hortino” i miasto 
Leżajsk.

– Już jako weteran (w sporcie wetera-
nem zostaje się w wieku 35 lat) starto-
wałem w Mistrzostwach Polski i zdoby-
łem ten tytuł. Zakład mi pomaga i chcę 
się za to odwdzięczyć sukcesami, zdo-
bywając tytuły i medale, promując mia-
sto i „Hortino”.

R. Dryps biega na stadionach, w hali, 
bierze udział w bigach ulicznych i przeła-
jowych. Dystanse – różne: 800 m, 1500 
m, 3000 m, 42 km, 100 km... I zawsze 
odnosi sukcesy. Ma z tej przyczyny wielu 
znajomych i przyjaciół w świecie.

Jakie zdobył tytuły?
Mistrz Polski halowy na 800 i 1500 me-

trów i ustanowiony rekord Polski. 
Mistrz Polski na 800 i 1500 metrów 

na bieżni, też czasowy rekord Polski.
Ostatnie osiągnięcia to brązowy me-

dal Mistrzostw Świata w hali w Clermont 
Ferrant we Francji na 1500 m, srebrny 
medal na 800 metrów w Mistrzostwach 
Europy w Lubljanie na bieżni, złoty me-
dal na 800 i 1500 w Igrzyskach Europej-
skich w Malme.
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Konkurs w NKJO
Na przełomie marca i kwietnia br. Na-

uczycielskie Kolegium Języków Obcych 
w Leżajsku, jak co roku, zorganizowało 
konkurs	wiedzy	o	 języku	angielskim 
dla uczniów trzecich klas podkarpackich 
szkół średnich.

Konkurs przebiegał dwuetapowo. 
Pierwsza tura polegała na wyłonieniu 
najzdolniejszych językowo uczniów klas 
maturalnych na podstawie testu leksykal-
no-gramatycznego. Do dalszego etapu 
zakwalifikowało się 24 uczniów, którzy 6	
kwietnia	br.	przystąpili do dalszych zma-
gań z językiem angielskim – tym razem 
już w budynku NKJO	w	Leżajsku. Uzdol-
nieni licealiści mieli za zadanie rozwiązać 
test wiedzy o Wielkiej	Brytanii,	USA oraz 
innych krajach	anglosaskich. 

Tegoroczną zwyciężczynią konkursu 
okazała się Natalia	Dziedzic, reprezentu-
jąca Zespół Szkół Licealnych im. Bolesła-
wa Chrobrego w Leżajsku. Oprócz atrak-
cyjnych nagród rzeczowych (m.in. słownik 
języka angielskiego Oxford Word Power) 
Natalia otrzymała także promesę indek-
su	NKJO	w	Leżajsku i po zdanej maturze 

może bez dalszego postępowania rekru-
tacyjnego dołączyć do grona słuchaczy 
tutejszego NKJO. Drugie miejsce w kon-
kursie zajęła Sabina	Pełka z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Łańcucie, trzecie 
zaś Natalia	Gdańska z Zespołu Szkół 
nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie. 
Laureaci konkursu (zdobywcy pierwszych 
ośmiu miejsc) otrzymali cenne	nagrody	
książkowe oraz audio-wizualne.

Licealistom gratulujemy sporej wiedzy 
z zakresu kultury anglosaskiej i zaprasza-
my do dalszego doskonalenia umiejętno-
ści językowych w NKJO w Leżajsku.

(ab)

Modelarze
W Szkole Podstawowej nr 1 powstało 

Koło Modelarzy. Gromadzi ono dwunastu 
uczniów z klas od drugiej do piątej. Mode-
larzami są głównie chłopcy. Koło prowadzi 
Eligiusz Szuty, który z powodzeniem za-
szczepił wśród niektórych swych uczniów 
swoją pasję z młodzieńczych lat.

Członkowie Koła spotykają się w pra-
cowni prawie codziennie, często zagląda-
ją do niej nawet podczas przerw między 
lekcjami. Tworzą eskadrę myśliwców bo-
jowych z okresu II wojny światowej. Z kar-
tonowych plansz wycinają poszczegól-
ne elementy samolotów, nieraz niemal 
mikroskopijne części silników, kokpitów, 
kabin pilotów, łączą to potem wszystko 
w jedną całość i powstaje wymarzony mo-
del samolotu.

Uczą się przy tym dokładności, cier-
pliwości, sprawności manualnej, a przy 

okazji nazewnictwa znanego najlepiej 
tylko pilotom i konstruktorom samolotów, 
a także budowy tych latających pojaz-
dów. Przy okazji poszerzają też pozna-
ją też swe wiadomości dotyczące udzia-
łu lotnictwa polskiego w okresie II wojny 
światowej. 

W skład „Szkolnej Eskadry Modelar-
skiej” wchodzą: Michał Białkowski, Grze-
gorz Dołęga, Zuzanna Kotulska, Karol 
Kuczek, Krzysztof Malita, Dominik Osip, 
Paweł Pragłowski, Filip Siuzdak, Oskar 
Siuzdak, Daniel Śliwa, Dawid Śliwa, Piotr 
Szuty.

Ich prace będzie można oglądać od 25 
maja do 3 czerwca w Szkole Podstawo-
wej nr 1 na wystawie, którą przygotowują 
z myślą o 70 rocznicy wybuchu tej strasz-
liwej wojny. Nadali jej nazwę „Uczniowie 
– polskim lotnikom Września 1939”.

(bwl)
Fot. Eligiusz Szuty

W tym roku zdobył już tytuł mistrza 
Polski w hali w Spale na 1000 m, pobi-
jając rekord Polski. We włoskiej Anconie 
nie wyszło. 20 metrów przed metą w bie-
gu na 800 metrów, który prowadził i biegł 
po złoto, zdarzył się upadek. Pech! – 
To się zdarza – mówi – sport to porażki 
i sukcesy, nie jest to jedno pasmo wiecz-
nych zwycięstw. Takie są jego uroki.

W tym roku czekają go trzy ważne waż-
ne występy. W czerwcu Mistrzostwa Pol-
ski w Białymstoku, w lipcu Mistrzostwa 
Świata w Lahti i w październiku Igrzyska 
Olimpijskie w Sydney.

Ryszard Dryps przygotowuje się 
do wszystkich startów bardzo skrupulat-
nie. Jego trenerem jest trener kadry To-
masz Lewandowski, który ustala, co i kie-
dy ma robić. R. Dryps ma też ustalone 
menu (żadnych używek, kawa raz dzien-
nie, dużo snu, bo w czasie snu organizm 
zapamiętuje to, co zostało przetreno-
wane), ilość i jakość odżywek przezna-
czonych dla sportowców wyczynowych. 
Biega codziennie bez względu na po-
godę przez dwie, trzy godziny. Czasem 
jest to lekki trucht, czasem co kilka kilo-
metrów interwały – bieg w bardzo szyb-
kim tempie przez trzy, cztery kilometry. 
Przebieg treningu dyktuje „rozpiska” tre-
nera. Przed mistrzostwami zwykle wyjeż-
dża na obóz kondycyjny do ośrodka olim-
pijskiego, zwykle do Szklarskiej Poręby 
lub Krynicy. Tam pod okiem trenera szli-
fuje formę.

Wielki wysiłek i samozaparcie przyno-
szą rezultaty. Wielokrotny mistrz Polski, 
mistrz Europy i Świata chce teraz sięgnąć 
po olimpijskie złoto.

– Bardzo chciałbym pojechać na Olim-
piadę. Gdyby odbywała się bliżej, było-
by mi łatwiej. Ale Sydney?! Proszę o po-
moc i sponsoring. Mój zakład pracy „Hor-
tino” bardzo mi pomaga, ale tym razem 
jest to koszt przekraczający możliwości 
zakładu. Dlatego odwiedzam różne życz-
liwe firmy w Leżajsku. Zwróciłem się też 
do Burmistrza Leżajska z prośbą o wspar-
cie i odniosłem wrażenie, że mi pomo-
że. Mam nadzieję, że uda mi się, dzię-
ki hojności dobrych ludzi zdobyć fundu-
sze na bilet Sydney. Mam też nadzieję, 
że wrócę stamtąd jako zwycięzca, czło-
wiek z Leżajska.

(bwl)
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  informator urzędowy
Sprawozdanie

z XXVI sesji Rady 
Miejskiej w Leżajsku

22	kwietnia	2009	r.	w	sali	posiedzeń	
Urzędu	Miejskiego	w	Leżajsku	odby-
ła	się	XXVI	sesja	Rady	Miejskiej	w	Le-
żajsku.

Obecnych było 13 radnych. Była to sesja zwo-
łana w trybie nadzwyczajnym, w oparciu o art. 20 
ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek 
Burmistrza. Burmistrz wystąpił z wnioskiem o zwo-
łanie sesji w celu podjęcia uchwały w sprawie utwo-
rzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym 
w Leżajsku. Na 7 czerwca br. zarządzone zosta-
ły wybory do Parlamentu Europejskiego i zgodnie 
z przyjętym kalendarzem wyborczym 23 kwietnia 
br. mija termin utworzenia obwodów głosowania 
w szpitalach, punktach opieki społecznej, zakła-
dach karnych i aresztach śledczych.

Ponadto na sesji tej Rada podjęła uchwałę do-
tyczącą zmian w budżecie miasta na 2009 r. wpro-
wadzając do budżetu dotację rozwojową zapla-
nowaną w wysokości 195 110 zł na projekt reali-
zowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Leżajsku, związany z upowszechnieniem ak-
tywnej integracji społecznej oraz dotację celową 
na przeprowadzenie komisji poborowej w Łańcu-
cie w kwocie 2000 zł (kwota wynika z umowy pod-
pisanej pomiędzy Burmistrzem Leżajska a Staro-
stą Łańcuckim). 

Następnie Rada rozpatrzyła wniosek w spra-
wie wyłączenia części działki nr 5278, objętej 
scaleniem i podziałem nieruchomości położonych 
w rejonie ulic Dolnej, Jarosławskiej i cmentarza ży-
dowskiego, który wcześniej został zaakceptowa-
ny przez pozostałych uczestników scalenia. Rada 
przychyliła się do wniosku i postanowiła zmienić 
podjętą w styczniu 2009 r. uchwałę w sprawie sca-
lenia i podziału nieruchomości położonych w rejo-
nie ulic Dolnej, Jarosławskiej i cmentarza żydow-
skiego, poprzez wyłączenie ww. działki ze scale-
nia i podziału. 

Na koniec Rada zapoznała się z pismem ZPOW 
Hortino Spółka z o. o. w Leżajsku w sprawie wnie-
sienia przez Miasto dopłaty na rzecz Spółki w wy-
sokości 60 700 zł. Po dyskusji Rada postanowiła 
przesunąć w czasie podjęcie decyzji w sprawie 
wniesienia dopłaty.

C.	Turosz

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LEŻAJSKA

z dnia 5 maja 2009 r.
Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza 

do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25 poz. 219 z późn. zm.) podaje	się	do	pu-
blicznej	wiadomości informację	o numerach, granicach obwodów głosowania oraz 
siedzibach obwodowych komisji ustalonych w celu przeprowadzenia głosowania w wy-
borach posłów do Parlamentu Europejskiego.

Nr
 o

bw
od

u 
gł

os
ow

an
ia

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej 
Komisji

1

Ulice:	28 Maja; Blacharska; Boczna Moniusz-
ki; Cmentarna; Dolna; Furgalskiego; Garncar-
ska; Górna; Grunwaldzka; Jarosławska; Krótka; 
Kwiatowa; Mickiewicza 1–34; Moniuszki; Ogro-
dowa; Piekarska; Pl. Jaszowskiego; Pl. Targo-
wy; Rynek; Rzeszowska; Sandomierska; Spo-
kojna; Studzienna; Szkolna; Targowa; Wałowa; 
Żwirki i Wigury;

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Grunwaldzka 1

tel. 242-00-33

2 Ulice: Kołłątaja; Kopernika 1 i 2; Mickiewicza 35– 
–52; Mickiewicza 54–62; Mickiewicza 64–67; Sano-
wa 1–24; Spółdzielcza; Słowackiego; Staszica;

Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Mickiewicza 51

tel. 242-17-54

3 Ulice: Kopernika 3–11; Mickiewicza 53; Mickie-
wicza 63 i 63A;

Miejskie Centrum  Kultury, 
ul. Mickiewicza 61

tel. 242-11-34

4 Ulice: Br. Śniadeckich; Curie-Skłodowskiej;
Gimnazjum Miejskie

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

5
Ulice: Chrobrego; Iwaszkiewicza; Jagiełły; Ko-
chanowskiego; Konopnickiej; Kossaka; Kraszew-
skiego; Matejki; Mickiewicza 69–119; Opalińskie-
go; Paderewskiego; Plac Dworcowy; Sienkiewi-
cza; Szopena; Św. Jana z Dukli; Tuwima; Wy-
spiańskiego;

Zespół Szkół 
Technicznych

ul. Mickiewicza 67
tel. 240-61-04

Lokal przystosowany 
do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych

6
Ulice: Broniewskiego; Brzozy; Leśna; Leśników, 
Kąty; Kilińskiego; Kościuszki; Ks. Brody; Michał-
ka; Mickiewicza od 120 do końca; Nowińskiego; 
Orzeszkowej; Pl. Mariacki; Podleśna; Ks. Popie-
łuszki; Prusa; Pułaskiego; Sosnowa; Warszaw-
ska.

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. 11 Listopada  8

tel. 240-24-90
Lokal przystosowany 
do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych

7
Ulice:	Akacjowa; Baczyńskiego; Błonie; Burm. 
Zawilskich; Św. Jadwigi Królowej; Klonowa; Kpt. 
Kuczka; Lipy, Nizinna; Podolszyny; Podzwierzy-
niec; Reymonta Sikorskiego; Sportowa; Wierz-
bowa; Ppłk. Więcława „Śląskiego”; Witosa; Zmu-
liska.

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Grunwaldzka 1

tel. 242-61-14

8
Ulice:	11 Listopada; Armii Krajowej; Bernardyń-
ska; Borki; Boronia; Fabryczna; Franciszkańska; 
Hutnicza; Klasztorna; Łąkowa; Nad Stojadłem; 
Narodowej Organizacji Wojskowej; Odległa; Po-
lna; Przemysłowa; Sanowa od 25 do końca; Sie-
dlanka; Słoneczna; Zielona; Żeromskiego;

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. 11 Listopada 8

tel. 240-24-91
Lokal przystosowany 
do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych

9 Szpital	Powiatowy	(obwód zamknięty)
Szpital Powiatowy

ul. Leśna 22
tel. 240-47-03

Lokale	Obwodowych	Komisji	Wyborczych	otwarte	będą	w	dniu	7	czerwca	
2009	r.	w	godzinach	8–22.

Burmistrz	Leżajska
(-)	Tadeusz	Trębacz

Z	ostatniej	chwili!
Rada Miejska 
w komplecie

17 maja br. w okręgu wyborczym nr 5w Leżaj-
sku odbyły się wybory uzupełniające do Rady 
Miejskiej w Leżajsku. Wyborcy w tym okręgu 
wybierali 1 radnego (w miejsce zmarłego w ub. 
roku M. Sroki).

Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała 2 li-
sty kandydatów, tj. KWW „Nasze Miasto Leżajsk” 
– Bogusław Kulpa i KWW „Podklasztor” – Krystyna 
Muskus. Uprawnionych do głosowania było 1611 
osób. W wyborach udział wzięło 366 wyborców, tj. 
22,72 %. Głosów ważnych oddano 360, z tego: Bo-
gusław Kulpa otrzymał 256 głosów, Krystyna Mu-
skus otrzymała 104 głosy.

Radnym Rady Miejskiej do końca obecnej ka-
dencji został wybrany Bogusław Kulpa.

Więcej informacji o nowo wybranym radnym – 
w następnym numerze „BM”.

(em)
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Obwieszczenie
Państwowej Komisji

Wyborczej
z dnia 10 marca 2009 r.

o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europej-
skiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach 
okręgowych komisji wyborczych i siedzibach okrę-
gowych komisji wyborczych. 

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 23 
stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Par-
lamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219 
z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza po-
daje do wiadomości publicznej postanowienie Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 
2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów 
do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 37, poz. 
287) oraz informację o okręgach wyborczych sie-
dzibach okręgowych komisji wyborczych.

POSTANOWIENIE PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wybo-

rów posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 23 
stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Par-
lamentu Europejskiego (Dz.U. nr 25, poz. 219 
z późn. zm.) stanowi się, co następuje:

§	1
Zarządzam wybory posłów do Parlamentu Eu-

ropejskiego.
§	2

W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 50 po-
słów do Parlamentu Europejskiego.

§	3
Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę, dnia 

7 czerwca 2009 r.
§	4

Dni, w których upływają terminy wykonania 
czynności wyborczych, określa kalendarz wybor-
czy, stanowiący załącznik do postanowienia.

§	5
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogło-

szenia.
(-)	Lech	Kaczyński

Wykaz okręgów wyborczych 
i siedzib okręgowych komisji 

wyborczych
Okręg wyborczy nr 1 obejmuje obszar wojewódz-

twa pomorskiego. Siedziba okręgowej komisji wybor-
czej – Gdańsk.

Okręg wyborczy nr 2 obejmuje obszar województwa 
kujawsko-pomorskiego. Siedziba okręgowej komisji wy-
borczej – Bydgoszcz. 

Okręg wyborczy nr 3 obejmuje obszar województwa 
podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego. Sie-
dziba okręgowej komisji wyborczej – Olsztyn.

Okręg wyborczy nr 4 obejmuje obszar części wo-
jewództwa mazowieckiego: m. st. Warszawy oraz po-
wiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, 
otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszaw-
skiego zachodniego i wołomińskiego. Siedziba okręgo-
wej komisji wyborczej – Warszawa.

Okręg wyborczy nr 5 obejmuje obszar części wo-
jewództwa mazowieckiego: powiatów – ciechanowskie-
go, gostynińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, 
przasnyskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żuro-
mińskiego, żyrardowskiego, białobrzeskiego, grójeckie-
go, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, 
szydłowieckiego, zwoleńskiego, garwolińskiego, łosickie-
go, makowskiego, mińskiego, ostrołęckiego, ostrowskie-
go, pułtuskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrow-
skiego, wyszkowskiego oraz miast na prawach powiatu 
– Płock, Radom, Ostrołęka i Siedlce. Siedziba okręgo-
wej komisji wyborczej – Warszawa.

Okręg wyborczy nr 6 obejmuje obszar województwa 
łódzkiego. Siedziba okręgowej komisji wyborczej – Łódź.

Załącznik do postanowienia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 9 marca 2009 r.

KALENDARZ WYBORCZY
dla	wyborów	posłów	do	Parlamentu	Europejskiego

w	dniu	7	czerwca	2009	r.
Data wykonania

czynności 
wyborczych

Treść czynności wyborczych

do dnia 18 kwiet-
nia 2009 r.

● zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
● przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu 

Europejskiego,
● przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utwo-

rzeniu komitetu wyborczego wyborców,
do dnia 20 kwiet-
nia 2009 r. 

● powołanie okręgowych komisji wyborczych,
● powołanie rejonowych komisji wyborczych,

do dnia 23 kwiet-
nia 2009 r. 

● dokonanie zmian stałych obwodów głosowania,
● utworzenie obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w zakła-

dach karnych i aresztach śledczych,
do dnia 28 kwiet-
nia 2009 r.
do godz. 24.00

● zgłaszanie okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w celu za-
rejestrowania,

do dnia 8 maja 
2009 r. 

● podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania 
utworzonych w gminach oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

● przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą - w drodze losowania – jednolitego nume-
ru dla list tego samego komitetu wyborczego zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu 
wyborczym,

● zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wybor-
czych,

do dnia 13 maja 
2009 r.

● przyznanie przez okręgową komisję wyborczą – w drodze losowania – numerów dla list ko-
mitetów wyborczych, które zarejestrowały listy wyłącznie w danym okręgu wyborczym,

do dnia 17 maja 
2009 r. 

● powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wybor-
czych,

● podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania 
oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych za granicą,

od dnia 17 maja 
2009 r.
do dnia 24 maja 
2009 r. 

● składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełnią-
cych służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwicze-
nia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obro-
nie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, oraz przez policjantów z jednostek sko-
szarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej oraz Służby Więziennej, pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków 
o dopisanie do spisu wyborców w miejscowości, w której odbywają służbę,

od dnia 23 maja 
2009 r.
do dnia 5 czerwca 
2009 r.
do godz. 24.00

● rozpowszechnianie na własny koszt przez Telewizję Polską Spółka Akcyjna, Polskie Radio 
Spółka Akcyjna i spółki radiofonii regionalnej w programach ogólnopolskich i regionalnych 
audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze,

do dnia 24 maja 
2009 r. ● sporządzenie przez gminy spisów wyborców,

do dnia 28 maja 
2009 r. 

● składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców 
w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce sta-
łego zamieszkania,

● składanie przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nig-
dzie nie zamieszkałych wniosków o dopisanie do spisu wyborców,

● podanie przez okręgowe komisje wyborcze – w formie obwieszczenia – informacji o zareje-
strowanych okręgowych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,

do dnia 2 czerwca 
2009 r. 

● zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morski8ch wniosków o wpi-
sanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,

● zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wy-
borców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,

w dniu 5 czerwca 
2009 r. 
do godz. 24.00 

● zakończenie kampanii wyborczej,

w dniu 7 czerwca 
2009 r.
godz. 8.00–22.00

● głosowanie

Okręg wyborczy nr 7 obejmuje obszar wojewódz-
twa wielkopolskiego. Siedziba okręgowej komisji wybor-
czej – Poznań.

Okręg wyborczy nr 8 obejmuje obszar wojewódz-
twa lubelskiego. Siedziba okręgowej komisji wyborczej 
– Lublin.

Okręg wyborczy nr 9 obejmuje obszar wojewódz-
twa podkarpackiego. Siedziba okręgowej komisji wybor-
czej – Rzeszów.

Okręg wyborczy nr 10 obejmuje obszar wojewódz-
twa małopolskiego i województwa świętokrzyskie- 
go. Siedziba okręgowej komisji wyborczej – Kra-
ków.

Okręg wyborczy nr 11 obejmuje obszar wojewódz-
twa śląskiego. Siedziba okręgowej komisji wyborczej – 
Katowice.

Okręg wyborczy nr 12 obejmuje obszar wojewódz-
twa dolnośląskiego i województwa opolskiego. Siedziba 
okręgowej komisji wyborczej – Wrocław.

Okręg wyborczy nr 13 obejmuje obszar wojewódz-
twa lubuskiego i województwa zachodniopomorskiego. 
Siedziba okręgowej komisji wyborczej – Gorzów Wiel-
kopolski.

Zastępca przewodniczącego 
Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Jan Kacprzak
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  mała ojczyzna
W klasztorze o zabytkach
W	klasztorze	oo.	Bernardynów	w	Leżajsku	w	dniach	15–16	kwietnia	br.	odby-

ła	się	konferencja	poświęcona	tematyce	ochrony	zabytków.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Za-
bytków	obchodzony jest od 1983 r. Zo-
stał ustanowiony przez Międzynarodo-
wą Radę Ochrony Zabytków – ICOMOS, 
a przez UNESCO traktowany jest jako 
święto ważne dla całego świata. Co roku 
obchody są organizowane w miejscach 
szczególnych dla danego kraju i mają-
cych znaczenie w skali europejskiej. 
W tym roku wyróżniono klasztor oo. Ber-
nardynów w Leżajsku. Doceniono ran-
gę miejsca, jak również dbałość Ojców 
Bernardynów o spuściznę pozostawioną 
przez wcześniejsze pokolenia.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabyt-
ków jest uroczystością pracowników urzę-
dów konserwatorskich, ośrodków badaw-
czych jakim jest Krajowy Ośrodek Badań 
i Dokumentacji Zabytków, konserwatorów 
zabytków, naukowców oraz pasjonatów 
i właścicieli zabytków, którym nie jest obo-
jętny ich los. W tym dniu, w szczególny 
sposób zwraca się uwagę i nagradza 
właścicieli zabytkowych obiektów, któ-
rzy z pietyzmem odnawiają powierzone 
ich pieczy zabytki.

Leżajskie obchody zostały podzielone 
na dwie części. W czwartek 15 kwietnia 
w niedawno odrestaurowanym refekta-
rzu klasztornym odbyła się sesja nauko-
wa „Autentyczność zabytku w teorii i prak-
tyce konserwatorskiej”. Wykłady wygło-
sili: O. dr Efrem Obruśnik „Konserwacja 
zespołu klasztornego oo. Bernardynów 
w Leżajsku”, prof. dr hab. inż. arch. Ewa 
Łużyniecka „Adaptacje zabytków sakral-
nych”, prof. dr hab. inż. Bogusław Szmy-
gin „Autentyzm i integralność zabytku”, 
prof. Andreas Heymowski „Kwestia au-
tentyczności przy rekonstrukcji zabytków 
- kilka przykładów ze Szwecji i krajów bał-
kańskich”, prof. dr hab. inż. arch. Kazi-
mierz Kuśnierz „Wybrane problemy za-
bytków urbanistyki w kontekście auten-
tyczności historycznej”, prof. dr hab. Zbi-
gniew Kobyliński „Autentyzm zabytku ar-
cheologicznego”, dr inż. arch. Grzegorz 
Bukal „Konserwacja zamku w Malborku 
jako przykład kształtowania się doktry-
ny konserwatorskiej”, Piotr Stępień „Pro-
ces konserwacji Wawelu w świetle dok-
tryny konserwatorskiej”, Jan Janczykow-
ski „Doktryna konserwatorska, a prace 
konserwatorskie na przykładzie zamków 
w Tenczynie, Lipowcu, Tropsztynie”. 

Zaplanowaną na drugi dzień uroczy-
stą galę poprzedziło zwiedzanie Muzeum 

Prowincji oo. Bernardynów. Następnie 
przybyli goście udali się do bazyliki, w któ-
rej odbyła się oficjalna część obchodów. 
Rozpoczął ją koncert organowy w wyko-
naniu prof. Józefa Serafina. Uroczystość 
prowadził dyrektor Krajowego Ośrodka 
Badań i Dokumentacji Zabytków dr inż. 
arch. Marcin Gawlicki. Słowo wstępne wy-
głosił Minister Tomasz Merta - General-
ny Konserwator Zabytków, który patro-
nował obchodom. Kolejny punktem była 
ceremonia wręczania nagród przez Pana 
Ministra. Zainteresowanych szczegóło-
wą listą laureatów zapraszam na stronę: 

http://www.kobidz.pl/app/site.php5/artic-
le/7/3929.html. 

Warto wspomnieć o jednym z nagro-
dzonych w konkursie Zabytek Zadbany 
2009. W kategorii Zabytki sakralne na-
grodę otrzymała Parafia Rzymskokatolic-
ka pw. Ducha Świętego w Przeworsku „za 
kompleksową konserwację wystroju wnę-
trza i wyposażenia kościoła parafialnego 
pw. Ducha Świętego, dawnego kościoła 
Bożogrobców w Przeworsku” (zaznaczyć 
trzeba, że laureatem tej nagrody był tak-
że leżajski klasztor – w 2005 r.). Będąc 
w Przeworsku warto wstąpić do kościoła 
bożogrobców, aby zobaczyć efekt prze-
prowadzonych prac.

Na obchody do Leżajska licznie przy-
byli Wojewódzcy Konserwatorzy Zabyt-
ków, przedstawiciele środowisk akade-
micki związanych z konserwacją – Kra-
kowa, Torunia oraz konserwatorzy za-
bytków. 

Organizatorem obchodów był Krajowy 
Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 
w Warszawie z upoważnienia Generalne-
go Konserwatora Zabytków oraz Klasztor 
oo. Bernardynów w Leżajsku.

Tekst	i	zdjęcia
Bartosz	Podubny

Regionalny	Ośrodek	Badań
i	Dokumentacji	Zabytków

w	Rzeszowie

Konkurs 
Krajoznawczo- 
-turystyczny
31	marca	 br.	 po	 raz	 pierwszy	 zo-

stał	przeprowadzony	Konkurs	Krajo-
znawczo-Turystyczny	w	Zespole	Szkół	
Technicznych	w	Leżajsku	pod	patro-
natem	Starostwa	Powiatowego,	przy	
współpracy	z	Miejskim	Centrum	Kul-
tury,	Pracownią	Dokumentacji	Dziejów	
Miasta	i	Centrum	Informacji	Turystycz-
nej	w	Leżajsku.

Konkurs składał się z dwóch etapów:
Pierwszy etap obejmował test z wiedzy 

turystyczno-krajoznawczo-historycznej, 
natomiast drugi etap odbywał się w tere-
nie i był nim bieg na orientację. 

Celem konkursu było upowszechnienie 
wiedzy krajoznawczo-turystyczno- histo-
rycznej na temat powiatu leżajskiego i wo-
jewództwa podkarpackiego oraz spraw-
dzenie umiejętności turystycznych. Obej-
mował wiedzę o atrakcjach turystycznych 
regionu, zasady uprawiania turystyki kwa-
lifikowanej, udzielania pierwszej pomocy 
oraz zdobywania odznak turystycznych 
PTTK. 

Uczestnikami konkursu byli uczniowie 
szkół gimnazjalnych z: Sarzyny, Woli Za-
rczyckiej, Brzózy Królewskiej, Giedlaro-
wej i Leżajska, a w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych z Zespołu Szkół Technicz-
nych.

Wśród gimnazjalistów zwyciężyli: ● 
I miejsce: Justyna Flis – Wola Zarzycka, 
● II miejsce: Kamil Gongola – Wola Za-
rzycka, ● III miejsce ex aequo: Martyna 
Żabińska – Leżajsk i Karolina Szybik – 
Brzóza Królewska.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
najlepszymi byli: ● I miejsce: Tomasz 
Szkodziński, ● II miejsce: Michał Bester, 
● III miejsce: Mateusz Baj.

Nagrody i dyplomy zostały wręczone 
podczas V Powiatowych Międzyszkol-
nych Zawodów w Marszach na Orienta-
cję w Brzózie Królewskiej w dniu 2 kwiet-
nia 2009 roku.

Wszystkich chętnych zapraszamy 
do uczestnictwa w konkursie w następ-
nym roku.

Robert	Franus

Marsze na orientację 
„Brzóza Królewska 
2009”

2 kwietnia br. odbyły się już po raz pią-
ty	Powiatowe	Międzyszkolne	Zawody 
w	Marszach	na	Orientację zorganizowa-
ne przez Szkolne Koło Krajoznawczo-Tu-
rystyczne działające przy Zespole Szkół 
Technicznych w Leżajsku.

W tym roku zawody miały miejsce w la-
sach otaczających Brzózę Królewską, zaś 
baza zawodów zlokalizowana była nad 
tutejszym zalewem. Podobnie jak w la-
tach ubiegłych organizatorzy postarali się, 
by marsze przebiegały w terenach atrak-
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cyjnych i ciekawych przyrodniczo i kultu-
rowo. Trasy marszów przebiegały po ob-
szarze Brzóźniańskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu: Zerwanki i Krzywo-
grzędy oraz wzdłuż rzeki Tarlaki.

W V	Międzyszkolnych	Powiatowych	
Zawodach	w	Marszach	na	Orientacje	
„Brzóza	Królewska	2009” brała udział 
młodzież gimnazjów i szkół średnich 
z powiatu leżajskiego łącznie ponad 90 
osób. Drużyny startowały w dwóch ka-
tegoriach: gimnazjów i szkół średnich. 
Wśród gimnazjów udział wzięły szkoły 
z Łętowni, Woli Zarczyckiej, Brzózy Kró-
lewskiej, Giedlarowej, Grodziska Górne-
go oraz Leżajska. Młodzi uczestnicy za-
wodów mieli doskonałą okazję sprawdzić 
się nie tylko w sprawnym posługiwaniu się 
mapą i kompasem w nieznanym terenie, 
ale również podziwiać wspaniałą przyro-
dę. Trasy biegów w tym roku były niełatwe 
i wymagały od zawodników umiejętności 
wyznaczania azymutów oraz doskonałej 
orientacji w terenie.

W kategorii szkół gimnazjalnych zwy-
ciężyli: ● I miejsce – Sylwia Cecylia Flis, 
Sylwia Flis – Wola Zarzycka, ● II miejsce 
– Maja Orłowska, Rafał Pajączek – Le-
żajsk, ● III miejsce – Grzegorz Gibała, 
Bogusz Czapla – Leżajsk.

W kategorii szkół średnich najlepszymi 
okazali się: ● I miejsce - Mateusz Miś, Ma-
teusz Mroczka – ZST Leżajsk, ● II miej-
sce – Damian Wojnar, Grzegorz Dudek - 
ZST Leżajsk, ● III miejsce - Michał Żurek, 
Piotr Płoszaj – ZST Leżajsk.

Po powrocie do bazy zawodów był czas 
na ognisko, grilla i pieczenie kiełbasek. 
W tym miejscu pragnę podziękować wła-
ścicielom Sklepu Jarosławskiego „Soko-
łów” za ufundowanie poczęstunku dla 
młodzieży.

Na zakończeniu imprezy przy udziale 
dyrekcji ZST ogłoszono wyniki i rozdano 
liczne cenne nagrody. Głównymi funda-
torami nagród było Starostwo Powiatowe 
w Leżajsku, Browar Leżajsk, Wójt Gmi-
ny Leżajsk, Nadleśnictwo Leżajsk, Urząd 
Miasta Leżajska i „Club 91”.

Wszystkim sponsorom i sympatykom 
marszów na orientację składamy serdecz-
ne podziękowanie za pomoc w organiza-
cji zawodów, a młodzież wraz z opiekuna-
mi zapraszamy do uczestnictwa w kolej-
nej edycji imprezy w roku następnym.

Z	turystycznym	pozdrowieniem
Organizatorzy

(rf)

KOMUNIKAT TMZL
Towarzystwo Miłośników Ziemi Le-

żajskiej organizuje 30 maja 2009 roku 
V Rajd Rowerowy „PO ZDROWIE”. 
Zbiórka uczestników o godzinie 8.30 
przed Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Trasa rajdu rowerowego będzie wio-
dła przez: Leżajsk–Stare Miasto–Ku-
ryłówka Górki–Ożanna Kalówka–Ku-
ryłówka–Leżajsk.

Serdecznie zapraszamy!

Kocham łzą śmiechem całym życiem,
a jeśli spodoba się Bogu,
będę Was bardziej kochał zza grobu
         Robert Browning

Tym	wszystkim,	którzy	odprowadzili	na	miejsce	wiecznego	spoczynku

Ś.P. ADAMA KADUKA
Dziękujemy	za	okazane	nam	serce,	wsparcie	duchowe,	wielką	życzliwość
i	zrozumienie.	Dziękujemy	za	przepiękne	słowa	wypowiedziane	pod	Jego	

adresem,	które	do	dziś	przynoszą	nam	otuchę	i	pocieszenie.

Dziękujemy	Wam,	że	byliście	i	jesteście	z	nami
Żona,	córki,	zięciowie,	wnuki

i	rodzina

ADAM KADUK
(27.07.1951 – 17.03.2009)

Przed	kilkoma	tygodniami	pożegna-
liśmy	na	leżajskim	cmentarzu	ś.p.	Ada-
ma,	Człowieka	wielkiego	serca,	Przyja-
ciela	nas	wszystkich.
A	 jeszcze	 nie	 tak	 dawno	 dopiero	

co	zakończył	pracę	zawodową	i	ukła-
dał	sobie	piękne	scenariusze	aktyw-
nego	życia	wśród	Kochanej	Rodziny,	
Przyjaciół,	wśród	piękna	natury	rodzin-
nej	ziemi	przeworskiej	 i	obranej	póź-
niej,	za	swą	przystań	życiową,	ziemi	le-
żajskiej.
Adam,	jakiego	znaliśmy,	to	przykład	

pracowitości	 i	 solidności,	 przykład	
optymizmu	i	pogody	ducha.
Po	ukończeniu	Technikum	Elektrycz-

nego	w	Przeworsku	w	1970	roku	nie-
zwłocznie	podjął	pracę	w	leżajskiej	pla-
cówce	Elektromontażu	i	przepracował	
w	niej	przez	blisko	40	lat	jako	Kierownik	
Budowy.	Miastu	temu	oddał	wszystkie	
swoje	umiejętności	i	siły,	bo	nie	było	
budowy	przemysłowej	czy	komunal-
nej,	w	której	nie	byłoby	cząstki	Jego	
pracy.	Stąd	też	był	powszechnie	znany	
i	szanowany	jako	wysokiej	klasy	spe-
cjalista.
Ale	miał	też	Adam	swoje	prywatne	ży-

cie,	swój	kolorowy	mały	świat,	w	którym	
poruszał	się	po	cichu	i	bez	większego	
rozgłosu.	Był	to	Adam	mniej	znany.	
Wielką	 jego	miłością	była	Rodzina	

i	rozliczne	pasje,	a	wśród	nich	odkry-
wanie	piękna	ojczystej	ziemi.	

Na	turystycznym	rowerze	przemierzył	
setki,	tysiące	kilometrów	po	całym	Pod-
karpaciu.	Na	setkach	zdjęć	–	jako	pa-
sjonat	fotografii	–	utrwalał	piękno	kra-
jobrazów,	wiele	zabytków	i	dzieł	kultu-
ry	materialnej.
Nie	wiele	osób	wiedziało	też	o	tym,	

że	miał	w	sobie	duszę	artysty.	Pisał	
sobie	wiersze,	rysował,	grał	na	akor-
deonie	i	pianinie	a	przede	wszystkim	
uwielbiał	sport.
Po	latach	odkrywania	piękna	natury	

był	inicjatorem	licznych	wycieczek	ro-
werowych,	które	od	kilku	lat	organizo-
wał	pod	patronatem	Towarzystwa	Miło-
śników	Ziemi	Leżajskiej.
Doceniono	 jego	 pracę	 i	 wybrano	

do	Zarządu	Towarzystwa.	Działał	 też	
w	PTTK.
I	nagle	wszystko	zostało	przerwane.
Pozostały	 liczne	dyplomy	za	udział	

w	imprezach	sportowo-turystycznych	
i	duże	ilości	zdjęć.	Pozostały	też	nie-
zatarte	wspomnienia	po	udanych	raj-
dach	rowerowych,	bogato	udokumen-
towanych	przez	TMZL.	
Pozostała	też	osamotniona	Rodzina	

i	Przyjaciele.
Adamie,	na	dowód	trwałej	pamięci	

o	Tobie	i	Twoich	dokonaniach	będzie-
my	próbowali	kontynuować	rozpoczę-
te	przez	Ciebie	dzieło.

Przyjaciele
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  w MCK
Pamięci wielkiego człowieka
Biały marsz

2 kwietnia 2005 roku odszedł od nas Papież Jan 
Paweł II – nasz rodak, pasterz, który słowami i czy-
nami pokazywał jak żyć. Na pamiątkę tego wielkie-
go człowieka w rocznicę jego śmierci w całej Pol-
sce odbywają się uroczystości, świadczące o tym, 
że wciąż jest on obecny w naszych sercach. 

W Leżajsku, tradycyjnie już, uroczystości ku czci 
Jana Pawła II rozpoczynają się montażem słowno-
muzycznym przed Miejskim Centrum Kultury. Przy-
gotowują go harcerze Hufca ZHP Leżajsk. Scena-
riusz przygotowany przez Edytę Dolecką, oparty 
był na tekstach Karola Wojtyły. Partie recytowane 
i piosenki wykonali: Damian Dec, Malwina Roga-
la, Katarzyna Buszta, Sławek Ordyczyński, Karo-
lina Misiak, Joanna Sztyrak, Mateusz Odachowski 
oraz Tomasz Węglarz.

Tuż po montażu, który wprowadził wszystkich 
w nastrój pełen nadziei i wiary w ozdrowieńczą moc 
słów, które zostawił nam Nasz Papież, rozpoczął 
się Biały Marsz. Tłum ludzi z zapalonymi zniczami 
przeszedł ze śpiewem i rozważaniami pod pomnik 
Papieża przed Bazyliką oo. Bernardynów w Leżaj-
sku, gdzie o. Radomił Wójcikowski z częścią wier-
nych odbywał czuwanie. Tradycyjnie w tym miejscu 
uczczono moment, w którym Ojciec Święty odcho-
dził do Ogrodu Niebieskiego. 

Serdeczne podziękowania za pomoc w przygo-
towaniu uroczystości należą się Policji, która czu-
wała nad bezpiecznym przemarszem. 

(am)
Fot. Ryszard Węglarz

Recytatorzy z Leżajska 
znów górą

Trzeciego kwietnia br. w Miejskim Centrum 
Kultury w Leżajsku odbyły się eliminacje po-
wiatowe 54. Ogólnopolskiego Konkursu Re-
cytatorskiego.

Komisja artystyczna w składzie: Bożena Zyg-
munt i Iwona Wiącek wytypowała najlepszych 
w trzech kategoriach. W kategorii „recytacja” no-
minowano: Mateusza Odachowskiego, Joannę 
Sztyrak, Macieja Szubę, w kategorii „wywiedzio-
ne ze słowa” – Kacpra Burdę, a w kategorii „te-
atru jednego aktora” – Monikę Urban, która w nie-
zwykle sugestywny sposób zinterpretowała mono-
dram pt. „Ferment”.

Cała piątka, która 16 kwietnia br. podczas ko-
lejnego etapu stanęła w szranki z ogromną kon-
kurencją na scenie MGOK w Sędziszowie Mało-

polskim, to uczniowie Liceum Ogólnokształcącego 
im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku. 

Ich opiekunem z ramienia Miejskiego Centrum 
Kultury jest Agnieszka Margas. Poziom konkursu 
na szczeblu regionalnym okazał się bardzo wy-
soki. Nominacje do kolejnego etapu mogli otrzy-
mać tylko nieliczni. Z ogromną radością przyjęli-
śmy więc wiadomość, że na trzy nominacje w ka-
tegorii recytacja – aż dwie powędrowały do repre-
zentantów naszego miasta. Mateusz Odachowski 
i Maciej Szuba wezmą udział w kolejnym etapie 
54. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. 
Trzymajmy za nich kciuki!

(am)
Fot. Ryszard Węglarz

Międzynarodowy 
Dzień Teatru

W sobotę, 28 marca br. obchodziliśmy Mię-
dzynarodowy Dzień Teatru. Z okazji przypa-
dającego na 2009 – Roku Jerzego Grotow-
skiego, mogliśmy uczestniczyć w konferen-
cji poświęconej temu wielkiemu reformato-
rowi teatru, która odbyła się w Miejskim Cen-
trum Kultury.

Referaty przygotowali członkowie Grupy Teatral-
nej Baratario: Joanna Sztyrak, Maciej Szuba i Mi-
chał Serkiz. Dzięki uprzejmości Instytutu im. Je-
rzego Grotowskiego we Wrocławiu możliwe było 
wyświetlenie dokumentów związanych z działal-
nością Grotowskiego. Zobaczyliśmy film Jana Do-
magalika „Pełen guślarstwa obrzęd świętokradzki. 
O Teatrze Laboratorium Grotowskiego” oraz zapis 
spektaklu „Akropolis”.

Miłośnikom teatru zaproponowaliśmy także 
warsztaty teatralne, na których prócz zadań typo-
wo aktorskich można było nauczyć się podstaw 
żonglerki.

Kiedy na zewnątrz na dobre zapadł już mrok, 
zgromadziliśmy się przed Miejskim Domem Kul-
tury i z pochodniami ruszyliśmy we wcześniej 
przygotowane miejsce. Spektakl „Missa paga-
na” oparty na tekstach Edwarda Stachury tym 
razem wystawiony został w plenerze przy bla-
sku ogniska. Trzydzieści lat po śmierci tego wiel-
kiego poety i pięknego człowieka Grupa Teatral-
na Baratario ożywiła jego teksty, a wystawiając 
je w otwartej przestrzeni naddała im tym samym 
nowy sens.

Tegoroczne obchody święta teatru w Leżajsku 
były naprawdę owocne w twórczo-teatralne dozna-
nia. Oby więcej takich!

(am)
Fot. Damian Wyszyński

Tańcząca 
„Abrakadabra”

24 kwietnia br. w Miejskim Centrum Kultury 
w Leżajsku odbył się trzeci Międzywojewódz-
ki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Ze-
społów Tanecznych „Abrakadabra”. Współor-
ganizatorem tego wydarzenia było Starostwo 
Powiatowe w Leżajsku.

Celem tego wielkiego przedsięwzięcia tanecz-
nego – jak co roku – jest prezentacja dorobku ar-
tystycznego zespołów tanecznych, konfrontacja 
ich poziomu i możliwości artystycznych, populary-
zacja zespołowych form tanecznych oraz wymiana 
doświadczeń między instruktorami i choreografa-
mi. W tym roku na scenie Leżajskiego Domu Kul-
tury wystąpiło 40 zespołów. Zespoły prezentowa-
ły różne formy taneczne, takie jak: taniec towa-
rzyski, widowisko taneczne, taniec nowoczesny 
oraz formy różne. 

Pozytywnym zaskoczeniem dla widzów były 
wspaniale ułożone choreografie, które sprawiły, 
że poziom przeglądu był naprawdę wysoki. Nie za-
brakło również pomysłów na dobór strojów, które 
przykuwały uwagę wszystkich oglądających. 

Jury w składzie: Joanna Szczerbaty, Marzena 
Krywult oraz Marcin Purgacz po długich i wyczer-
pujących naradach przyznało w sumie 15 statu-
etek.

W I kategorii wiekowej (7–10 lat) I miejsce przy-
znano Zespołowi Tanecznemu „T-8 MINI” z Mło-
dzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie. W II ka-
tegorii wiekowej (11–13 lat) wyróżnienie otrzy-
mał młodsza grupa Zespołu Tańca Towarzyskie-
go „PLUS” z Miejskiego Centrum Kultury w Leżaj-
sku, a I miejsce - ex aequo zespołom: „PIRAMI-
DA” z Zespołu Placówek Oświatowych w Morawi-
cy i „T-8” z Młodzieżowego Domu Kultury w Rze-
szowie. W III kategorii wiekowej (14-20 lat) wśród 
nagrodzonych III lokatą znalazł się Zespół Tańca 
Towarzyskiego „PLUS” z Miejskiego Centrum Kul-
tury w Leżajsku. Na II miejscu wśród trójki nagro-
dzonych znalazł się Zespół Taneczno-Estradowe-
go „FAJNE GIENKI” z leżajskiego MCK.

W drodze głosowania przyznano również dwie 
nagrody publiczności. Otrzymały je: Zespół „T-8” 
z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie i Ze-
spół Taneczny „XPLODE” z Niżańskiego Centrum 
Kultury „Sokół”.

Podziękowania za pomoc w organizacji uroczy-
stości MCK w Leżajsku składa Straży Pożarnej, 
Policji, Straży Miejskiej, Zakładowi Opieki Zdro-
wotnej „Medica”, Cukierni Rafael, Zespołowi Szkół 
Technicznych. Patronat medialny nad tegorocz-
nym przeglądem objęli: Tygodnik „Sztafeta”, Ga-
zeta Codzienna „Nowiny”, Kurier Powiatowy oraz 
Biuletyn Miejski. 

(er)
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  imprezy
26	maja	–	wtorek

17.00 – premiera spektaklu Teatrzyku Lalkowe-
go „Bajduś” pt. „Ikakindra Kolomamba” dla dzieci 
z zespołów i kół zainteresowań MCK (sala wido-
wiskowa MCK)

28	maja	–	czwartek
10.00 – bajka sceniczna dla przedszkolaków 

i pierwszaków pt. „Czerwony Kapturek” w wyko-
naniu dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 „Pro-
myczek” – (sala widowiskowa MCK)

17.00 – spektakl Missa Pagana w wykonaniu 
Grupy Teatralnej „Baraterio” (Piwnice Muzeum 
Ziemi Leżajskiej)

29	maja	–	piątek
10.00 – spektakl „Sen Dorotki” w wykonaniu 

młodzieży z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku 
dla dzieci z leżajskich przedszkoli

10.45 – przemarsz uczniów z leżajskich szkół 
podstawowych i gimnazjum ulicami miasta na plac 
MCK

11.00 – przemarsz Orkiestry Dętej ulicami mia-
sta: Skłodowskiej, Kopernika, Sandomierska, Bra-
ci Śniadeckich, Skłodowskiej, MCK

12.00 – hejnał oraz uroczyste przekazanie klu-
czy do bram miasta na ręce młodzieży przez Bur-
mistrza Leżajska

12.30 – Przemarsz dzieci i młodzieży z placu 
MCK na plac Gimnazjum – paradę prowadzą 
szczudlarze z Grupy Artystycznej „Lumen Notis”

12.45–14.30 – konkurs na „Najciekawszy strój 
– przebranie” oraz konkurs piosenki pt. „Śpiewać 
każdy może” (estrada na placu przed Gimna-
zjum)

14.00 – koncert fortepianowy Mateusza Kozyry 
– abiturienta Szkoły Muzycznej II st. Łańcuckiego 
Towarzystwa Muzycznego w Łańcucie (Państwo-
wa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku.

16.00–17.00 – koncert uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku (sala widowi-
skowa MCK)

17.00–19.00 – występy zespołów szkolnych: 
Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” z ZST, 
zespołu „Mała Ziemia Leżajska” z SP nr3, zespo-
łu wokalnego „Pierniczki” z SP nr 1 w Leżajsku, 
pokaz gimnastyki artystycznej SP nr 2 (estrada 
na placu przed Gimnazjum) 

19.00 – warsztaty szczudlarskie w wykonaniu 
Grupy Artystycznej „Lumen Notis”

19.30–22.00 – karaoke (estrada na placu 
przed Gimnazjum)

30	maja	–	sobota
15.00 – VII Indywidualny Turniej w Rzucie 

Do Tarczy (DART) o Puchar Dyrektora Miejskie-
go Centrum Kultury w Leżajsku (Kawiarnia „Ka-
meleon”)

17.00–19.30 – koncert zespołów młodzieżowych 
z miast zaprzyjaźnionych (estrada na placu przed 
Gimnazjum)

18.00 – (w przerwie koncertu) – pokaz umie-
jętności młodzieży strzeleckiej z Jednostki Strze-
leckiej 2035 w Leżajsku (estrada na placu przed 
Gimnazjum)

20.00–1.00 – festyn w oprawie muzycznej ze-
społu „Medium” (estrada na placu przed Gim-
nazjum)

31	maja	–	niedziela
15.00 – otwarcie Kiermaszu Rękodzieła Ar-

tystycznego (estrada na placu przed Gimna-
zjum)

15.10–17.00 – prezentacja zespołów artystycz-
nych MCK z okazji jubileuszu 35-lecia Domu Kul-
tury: Grupa Rytmiczno-Taneczna „KORALIK”, Ze-
spół Taneczno-Estradowy „FAJNE GIENKI”, Dzie-
cięcy Zespół Tańca Ludowego „HAJDUCZKI”, Ze-
spół Tańca Towarzyskiego „PLUS”, Zespół Pieśni 
i Tańca „LELIWA”, Grupa wokalna „MERITUM” – 
dedykowany wszystkim matkom (estrada na pla-
cu przed Gimnazjum)

16.00 – mecz ligowy POGOŃ Leżajsk (stadion 
Pogoni)

17.00 – występ Grupy Śpiewaczej Alebabki (es-
trada na placu przed Gimnazjum)

17.15 – pokaz mody ART-REC (estrada na pla-
cu przed Gimnazjum)

17.40 – uroczyste oddanie kluczy do bram Mia-
sta

17.50 – podsumowanie Tygodnia Sportu (estra-
da na placu przed Gimnazjum)

18.10 – pokaz CAPOEIRA w wykonaniu UNI-
CAR RZESZÓW i UNICAR LEŻAJSK (estrada 
na placu przed Gimnazjum)

18.30 – koncert Zespołu „Wańka Wstańka” (es-
trada na placu przed Gimnazjum)

20.00 – performance w wykonaniu Grupy Te-
atralnej „Baratario” (plac przed Gimnazjum)

20.30 – koncert Zespołu „BONY M” (estrada 
na placu przed Gimnazjum)

21.30–21.45 – pokaz sztucznych ogni

Imprezy 
towarzyszące:

23	maja	–	sobota
10.00 – Ogólnopolski Turniej Karate (Zespół 

Szkół Technicznych – hala sportowa)
24	maja	–	niedziela

9.30 – zawody pływackie (Pływalnia Miejska 
„Oceanik”)

25	maja	–	poniedziałek
10.00 – bieg uliczny „Uciekaj przed nałogiem” 

dla uczniów szkół podstawowych (SP nr 3 i oko-
liczne ulice)

26	maja	–	wtorek
10.00 – Siatkówka Plażowa – OPEN w katego-

riach (MOSiR)
10.00 – Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci (SP 

nr 1)
16.00 – Turniej Tenisa Stołowego dla dorosłych 

(SP nr 1)
27	maja	–	środa	

9.00 – Wielobój dla uczniów klas 1–3 szkół pod-
stawowych (SP nr 3)

10.00 – Dzień sportu – gry zespołowe (Gim-
nazjum)

10.00 – Wielobój dla uczniów klas 4–6 szkół 
podstawowych (SP nr 2)

28	maja	–	czwartek
9.00 – Turniej tenisa ziemnego (SP nr 2)
10.00 – Turniej piłki nożnej dla młodzieży szkol-

nej (MOSiR)
30	maja	–	sobota

10.00 – Gimnazjalny turniej piłki nożnej (MO-
SiR)

10.00 – Otwarty Turniej Siatkówki (SP nr 3)
10.00 – Otwarty Turniej Szachowy (SP nr1)
10.00 – Otwarty Turniej Tenisa dla dorosłych 

(SP nr 2)
11.00 – Mecz ligowy – grupa junior (Stadion 

Pogoni)
14.30 – zawody wędkarskie dla dzieci i młodzie-

ży (zalew „Floryda”)
31	maja	–	niedziela

6.00 – zawody wędkarskie dla seniorów (za-
lew Floryda)

14.00 – Mecz Old Boy’e – Rzeszowiak Rzeszów 
(Stadion Pogoni)

15.40 – Pokaz Capoeira w wykonaniu UNI-
CAR RZESZÓW i UNICAR LEŻAJSK (Stadion 
Pogoni)

16.00 – Mecz ligowy POGOŃ Leżajsk (Stadion 
Pogoni)

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Leżajsk 2009 
Inauguracja 15 czerwca

Wykonawcy XVIII edycji Festiwalu
15	czerwca, godz.19 ● Piotr Piątek 

– organy, Piwnica Pod Baranami,

22	czerwca, godz. 19 ● Joachim 
Grubich – organy, Kwartet smyczko-
wy „Prima Vista” oraz Jerzy Artysz – 
baryton,

29	 czerwca, godz. 19 ● Sergiej 
Tcherepanov (Niemcy – Rosja) – re-
cital organowy,

6	 lipca, godz. 19 ● Tomas Thon 
(Czechy) – recital organowy,

13	lipca, godz. 19 ● Jarosław Wró-
blewski, „Orfeo 5” (trio),

20	lipca, godz. 19 ● Andrzej Choro-
siński – organy, Royal String Quartet,

27	 lipca, godz. 19 ● Yi – hau – 
li (Chiny) – recital organowy,

„Dni Leżajska 
2009”
Program

3	sierpnia, godz. 19 ● Krzysztof 
Marosek – organy, „Wołodar” Trio wo-
kalne z fortepianem (Ukraina),

10	sierpnia, godz. 19 ● Magdalena 
Czajka – organy, Agnieszka i Witold 
Kozakowscy – Duet gitar klasycznych 
(rodzeństwo),

17	sierpnia, godz. 19 ● Józef Sera-
fin – organy, „Wielkie dzieła wielkich 
mistrzów” (koncert finałowy).
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Wolontariat w szkole
Od	października	2008	r.	w	Zespole	Szkół	Licealnych	im.	B.	Chrobrego	w	Le-

żajsku	działa	Szkolne	Koło	Wolontariatu.	Uczniowie	angażują	się	w	bezintere-
sowną	pracę	na	rzecz	potrzebujących.

● Skąd pomysł na utworzenie Szkolnego 
Koła Wolontariatu?

● Mówiąc o genezie powstania Szkolnego Koła 
Wolontariatu nie sposób nie wspomnieć o Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Fundacja ta wspiera 
uzdolniona młodzież z małych miejscowości, przy-
znając stypendia, organizując obozy wakacyjne 
i językowe, oraz spotkania diecezjalne. Stypendy-
ści mają także obowiązki – ich zadaniem jest roz-
wijanie swoich talentów, dzielenie się z ludźmi 
miłością i Dobrą Nowiną (więcej na temat FDNT 
na stronie internetowej www.dzielo.pl ). Założenie 
to stało się inspiracją do utworzenia Szkolnego 
Koła Wolontariatu.

● Jak to się zaczęło?
● Pewnego dnia dwie stypendystki FDNT, Ka-

sia i Ewa, zapukały do gabinetu pedagog Elżbiety 
Rup z prośbą o pomoc w znalezieniu organizacji, 
w której mogłyby udzielać się jako wolontariusz-
ki. Pani pedagog z zaangażowaniem rozpoczę-
ła nawiązywać kontakty z różnymi placówkami, 
w których mogłyby pracować. Pierwszym takim 
miejscem stał się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
w Leżajsku. W tym czasie powstał pomysł zaan-
gażowania w wolontariat większej liczby osób. Po-
czątkowo grupa liczyła 7. uczniów. Można powie-
dzieć, że była to „grupa eksperymentalna”. Obec-
nie liczba wolontariuszy powiększa się, a opieku-
nami są pedagodzy szkolni: Elżbieta Rup, Izabela 
Miazga i Jadwiga Jarosz-Świdrak.

● Czym zajmują się wolontariusze?
● Raz w tygodniu, po lekcjach, wolontariusze 

wychodzą w grupach 2–3 osobowych do ZOL-u. 
Tam odwiedzają chorych, starszych ludzi. Roz-
mawiają z nimi, czasem robią drobne zakupy, 
a przede wszystkim słuchają co mają im do po-
wiedzenia. Część wolontariuszy zajmuje się także 
dwójką małych dzieci – Adą i  Marcinem – których 
rodzice są osobami głuchoniemymi. Praca z nimi 
polega na uczeniu przez zabawę mowy i reago-
wania na dźwięki. Raz na jakiś czas organizowa-
ne są różnego rodzaju akcje, jak np. kolędowanie 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia, rozdawanie 
kartek na Dzień Babci i Dzień Dziadka w ZOL-u, 
zbiórka zabawek dla biednych dzieci.

Wolontariusze o swojej pracy
Ewa z Łętowni, kl. 2 LO: Jestem wolontariusz-

ką od półtora roku. Wcześniej pracowałam z dzieć-
mi w Świetlicy Środowiskowej w swojej miejscowo-
ści. Teraz raz w tygodniu chodzę do ZOL-u oraz 
pracuję z Adą, której mama jest głuchoniema. Po-
czątki nie były łatwe, jednak obecnie widać efekty 
naszego wspólnego wysiłku. Praca w wolontariacie 
daje mi wiele radości. Poznaję wspaniałych ludzi, 
dzielę się swoim wolnym czasem z innymi. Dzię-
ki wolontariatowi mogę rozwijać się i uczyć wie-
le od ludzi, z którymi mam kontakt. Jest to ważne 
i cenne doświadczenie.

Krzysiek z Leżajska, kl. 2 LO: Chodzę na wo-
lontariat, bo to jest dla mnie coś nowego. Nigdy 
wcześniej nie miałem okazji pomagać w ten spo-
sób innym. Odwiedzając pacjentów ZOL-u mogę 
poznać ciekawe historie, dowiedzieć się jak kie-
dyś się żyło. Ponad to można zacieśnić więzi przy-
jaźni z osobami, które razem ze mną uczestniczą 
w wolontariacie. 

Kasia z Huciska, kl. 2 LO: Zawsze marzyłam 
o zostaniu wolontariuszką. Wcześniej udziela-
łam się tylko w mojej parafii, biorąc udział w roż-
nych akcjach, przedstawieniach, wykonując de-
koracje kościelne itp. Teraz pracuję bezpośrednio 
z ludźmi, pomagając małej Adzie, oraz pacjentom 
ZOL-u. Praca ta jest dla mnie bardzo ważna. Dzię-

ki niej czuję, że jestem potrzebna i moje życie ma 
sens. Cieszę się, że mogę bezinteresownie robić 
coś dla innych, poświęcić im swój czas oraz dzie-
lić się umiejętnościami. Każda chwila spędzona 
z moimi podopiecznymi uczy mnie jak pozostać 
uczciwym i wrażliwym człowiekiem.

Monika z Woli Zarzyckiej, kl. 2 LO: Od za-
wsze chciałam pracować jako wolontariuszka, lecz 
wcześniej nie miałam okazji spełnienia tego ma-
rzenia. Dopiero po powstaniu wolontariatu w na-
szej szkole mogłam zaangażować się w niesieniu 
bezinteresownej pomocy innym ludziom.

Wolontariusze w oczach 
środowiska

Z kierownikiem Zakładu Opiekuńczo-Lecznicze-
go w Leżajsku Bożeną Madejską rozmawiały: Ka-
tarzyna Kowalska i Monika Wojdyła.

● Czy ZOL jest dla pensjonariuszy stałym do-
mem czy przebywają tu tylko tymczasowo.

● ZOL jest zakładem opieki długoterminowej. 
Pacjenci znajdują się tutaj ze względu na stan 
zdrowia. Przebywają nawet po 5 lat. Wcześniej 
o pobycie pacjenta decydował NFZ, od tamtego 
roku lekarz opiekujący się chorymi ZOL-u i kie-
rownik Zakładu. Trafiają tutaj ludzie bardzo chorzy 
wymagający opieki medycznej. Pacjenci są przyj-
mowani terminowo w sytuacji, gdy rodzina dotych-
czas opiekująca się chorą osobą – z różnych przy-
czyn – nie może zapewnić mu dalszej opieki. Cho-
ry może mieć wtedy zapewnioną opiekę w zakła-
dzie. Ludzie trafiają tutaj również prosto ze szpitala 
np. po złamaniu szyjki kości udowej. Gdy już mogą 
sobie sami poradzić wtedy wracają do domu.

● Jakie formy zajęć są organizowane dla 
pensjonariuszy, aby czuli się jak w domu?

● W zakładzie jest zatrudniony  terapeuta. Kie-
dy pacjenci nie mają co robić, pani ta znajduje od-
powiednią formę terapii, by ich czymś zająć. Rów-
nież personel poświęca swój czas, by porozma-
wiać z chorymi. Mają oni także możliwość groma-
dzenia przedmiotów, do których są bardzo przy-
wiązani np. obrazki o treści religijnej. Mogą sypiać 
na własnym łóżku.

● Jak pacjenci odbierają wizyty wolontariu-
szy?

● Wizyty wolontariuszy podobają się pacjentom. 
Dla nich jest to forma dodatkowego zajęcia. Czują 
się potrzebni, gdy widzą, że  ktoś chce z nimi po-
rozmawiać. Potrzebują tej rozmowy, ciepła ludzi. 
Cieszą się, że ktoś jest nimi zainteresowany.

● Czy wcześniej istniała taka pomoc ze stro-
ny młodzieży?

● W 2007 r. nie było nikogo. Wcześniej przycho-
dziły 2 dziewczyny, które dbały o wybrane osoby.

● Jakiej formy pomocy od wolontariuszy 
spodziewają się pacjenci i personel?

● Dla pacjentów należy poświęcić czas indywi-
dualnie, by czuli, że wolontariusz jest nim zaintere-
sowany. Jest to odmiana od codzienności. Trzeba 
rozmawiać z nimi, W lecie można wyjść na spacer 
do lasku klasztornego, pod pomnik papieża zapa-
lić znicze. Pacjenci potrzebują przede wszystkim 
indywidualnego zainteresowania.

● Dziękujemy bardzo za rozmowę.
● Dziękuję.
W mediach jak i życiu codziennym głośno mówi 

się o zdemoralizowanej młodzieży. Trzeba jednak 
zwrócić uwagę na fakt, że wielu młodych ludzi dzia-
ła charytatywnie, niosąc radość i nadzieję innym, 
kierując się zasadami miłości i odpowiedzialności 
względem drugiego człowieka. 

Ewa	Łyko

Kącik rzecznika ZUS

ZUS zapłaci 
więcej za wypadek

Od 1 kwietnia 2009 r. zaczną obowiązywać 
nowe wysokości jednorazowych odszkodowań 
wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych na podstawie przepisów ustawy wy-
padkowej.

Świadczenia w nowej wysokości będą obo-
wiązywać do 31 marca 2010 r. 

Jednorazowe odszkodowania wypłacane 
są na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecz-
nym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawo-
dowych. Jednorazowe odszkodowanie przysługu-
je pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy 
albo z tytułu choroby zawodowej. Wysokość jedno-
razowego odszkodowania zależy od procentowej 
wysokości stałego lub długotrwałego uszczerbku 
na zdrowiu, stwierdzonej przez lekarza orzecznika 
ZUS lub komisję lekarską ZUS. Takie orzeczenie 
stanowi dla Zakładu podstawę do wydania decy-
zji o przyznaniu albo odmowie przyznania jedno-
razowego odszkodowania. Pracownik ma prawo 
wniesienia odwołania od decyzji ZUS.

Od 1 kwietnia wysokości tych odszkodowań wy-
noszą:

● 589 zł za każdy procent stałego lub długo-
trwałego uszczerbku na zdrowiu,

● 589 zł za każdy procent stałego lub długo-
trwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwięk-
szenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów 
procentowych,

● 10 304 zł z tytułu orzeczenia całkowitej nie-
zdolności do pracy oraz niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji ubezpieczonego,

● 10 304 zł z tytułu orzeczenia całkowitej nie-
zdolności do pracy oraz niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się sta-
nu zdrowia rencisty.

Jednorazowe odszkodowania przysługują rów-
nież rodzinie osoby poszkodowanej i w okresie 
od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. wy-
noszą:

● 52 990 zł, gdy do jednorazowego odszkodo-
wania uprawnieni są małżonek lub dziecko zmar-
łego ubezpieczonego bądź rencisty,

● 26 495 zł, gdy do jednorazowego odszkodo-
wania uprawniony jest członek rodziny zmarłego 
ubezpieczonego lub rencisty, inny niż małżonek 
lub dziecko,

● 52 990 zł, gdy do jednorazowego odszko-
dowania uprawnieni są równocześnie małżonek 
i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczone-
go bądź rencisty, oraz 10 304 zł z tytułu zwiększe-
nia tego odszkodowania przysługującego na każ-
de z tych dzieci,

● 52 990 zł, gdy do jednorazowego odszkodo-
wania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub 
więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego bądź ren-
cisty, oraz 10 304 zł z tytułu zwiększenia tego od-
szkodowania przysługującego na drugie i każde 
następne dziecko,

● 10 304 zł, gdy obok małżonka lub dzieci 
do jednorazowego odszkodowania uprawnieni 
są równocześnie inni członkowie rodziny zmar-
łego ubezpieczonego lub rencisty, dla każdego 
z nich, niezależnie od odszkodowania przysługu-
jącego małżonkowi lub dzieciom.

Nowe wysokości świadczeń wynikają z obwiesz-
czenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 lu-
tego 2009 r. w sprawie wysokości kwot jednora-
zowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pra-
cy lub choroby zawodowej (M.P. nr 12, poz. 149).

Małgorzata	Bukała
Rzecznik	prasowy

Oddziału	ZUS	w	Rzeszowie
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Szansa 
na lepsze jutro

2 kwietnia br. młodzież Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Leżajsku wzięła udział w ogólnokra-
jowym programie „Dzień Przedsiębiorczości”.

Dzień przedsiębiorczości 2009 jest projektem 
sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi 
trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edu-
kacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mie-
li możliwość:

● odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybra-
nym miejscu pracy,

● zweryfikowania swoich wyobrażeń o wyma-
rzonym zawodzie,

● pozyskania informacji o wykształceniu, umie-
jętnościach czy predyspozycjach niezbędnych 
do wykonywania danego zawodu. 

Dzień Przedsiębiorczości organizowany 
jest w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku 
od pięciu lat. Koordynatorami tej akcji byli nauczy-
ciele Krystyna Zastawny, Tomasz Pokora, Ewelina 
Surma, Monika Karakuła.

Program objęty był honorowym patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 
Kaczyńskiego.

Życzliwe firmy i instytucje z terenu Leżajska 
i okolic przyjęły 1016 uczniów (m.in.: Urząd Mia-
sta Leżajsk, Starostwo Powiatowe, Muzeum Zie-
mi Leżajskiej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Leżajsk, Miejski Zakład Komunalny, BMF Polska 
Leżajsk, Browar Leżajsk, Klasztor OO. Bernardy-
nów Leżajsk, ZPOW Hortino w Leżajsku, Przed-
siębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. 
Leżajsk, Komenda Powiatowej Straży Pożarnej Le-

żajsk, KRUS PT Leżajsk, Biuro Powiatowe Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Leżajsk, 
Komenda Powiatowej Policji Leżajsk).

Zainteresowanie młodzieży udziałem w progra-
mie było bardzo duże, gdyż niezbyt często mogą 
oni odwiedzać zakłady pracy i z bliska zobaczyć, 
poznać jak wygląda wymarzona praca, a także 
zdobyć swoje pierwsze doświadczenie zawodo-
we. To dzięki pomocy i wyrozumiałości pracodaw-
ców młodzi ludzie mogli zweryfikować informacje 
o pracy na wybranym stanowisku. Pracodawcy zaś 
oprócz budowy dobrych relacji z lokalną społecz-
nością mieli możliwość pozyskania potencjalnych 
pracowników. Młodzież dzięki uczestnictwu w tym 
programie została wdrożona do formułowania wła-
snych celów życiowych, ich hierarchizacji i realiza-
cji dla swojej lepszej przyszłości.

Dziękujemy wszystkim firmom i instytucją 
za stworzenie możliwości wspierania młodzieży 
w świadomym kształtowaniu własnej drogi zawo-
dowej, edukacyjnej. 

Koordynatorzy Dnia Przedsiębiorczości

W obronie życia
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia 

Człowieka, zajmujące się działalnością pro-
life – obroną życia człowieka od poczęcia do 
naturalnej śmierci, corocznie organizuje kon-
kurs dla młodzieży w wieku od 14 do 19 lat na 
dzieło związane z obroną życia.

Pod koniec ubiegłego roku została rozstrzy-
gnięta V edycja konkursu „Pomóż ocalić życie 
bezbronnemu” o nagrodę im. ks. Jerzego Popie-
łuszki. Z ponad 1400 prac konkursowych nadesła-
nych w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej 
i multimedialnej, Zarząd Stowarzyszenia w poro-
zumieniu z krakowskimi środowiskami twórczymi 
wyłonił zwycięzców, wśród których znalazła się 

Marta Hołota, uczennica kl. IV TG z Zespołu 
Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki 
w Leżajsku. Marta zdobyła III miejsce w kategorii 
plastycznej. Wręczenie nagród miało miejsce 21 
marca 2009 roku na Jasnej Górze w czasie XXIX 
Pielgrzymki Obrońców Życia. Najciekawsze prace 
laureatów będą publikowane w wydawnictwach 
pro-life. Można je również obejrzeć na witrynie in-
ternetowej Stowarzyszenia www.pro-life.pl.

Joanna	Jakucka

Podczas ubiegłorocznego Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Le-
żajsku dla uczczenia jubileuszu 400-lecia obecno-
ści w naszym mieście braci św. Franciszka z Asyżu 
każdy koncert poprzedzony był felietonem o. dra 
Efrema Obruśnika, dyrektora Muzeum Prowincji 
Ojców Bernardynów w Leżajsku. Oto kolejny fe-
lieton z tego cyklu.

Historia objawień Michałkowych i leżajskiej „Bo-
żej Męki” oraz łaski doznane przez Rzeszotarskie-
go to epizody wybrane, określające zasadnicze 
kierunki rozwoju Sanktuarium. Najrozmaitszych 
znaków Opatrzności Bożej było wówczas wiele. 
Dziejopisarze zakonni poświęcili im sporo uwagi 
w swych kronikach.

Autor Metryki wzmiankuje, że „ludzie gromada-
mi sypać się poczęli na to miejsce. (...) A iż w ten 
czasz bardzo srogie powietrze na bydło panowało, 
tedy bydło gromadami od Wołynia i z inszych stron 
na to miejsce pędzono, które skoro koło onego 
słupka obegnano, zaraz zdrowe zostawało” (Metry-
ka, s. 7). Janidło wspomina, że wtedy „Sebastiano-
wi Talarczykowi pastuszy jeszcze powinnemu Mi-
chałka, pokazała się jeszcze jasność około tego 
miejsca, gdzie słyszał, iż zjawienie było, widział 
panienkę jako śnieg białą, widział świece goniące, 

że ściągały ludzi nawet z kresów ówczesnej Rze-
czypospolitej.

Owocem licznych pielgrzymek i starań było 
wzniesienie na miejscu objawień najpierw drew-
nianej kapliczki św. Anny. Autor Metryki podaje, 
że po śmierci Wyszograda „nastąpił na Probostwo 
Ks. Jan nazwany Theologus, Człek wielki i w nauce, 

i we wszelkiej pobożności, a nade wszystko bardzo 
miłuiący i rozmnażający chwałę Bożą, ktory na oko 
upatrując jakie Pan Bóg na tym miejscu dziwne cu-
downe łaski pokazuje, Pana Boga i Najśw. Pannę 
wziąwszy na pomoc, kazał w wielki dzwon uderzyć, 
na ktorego głos ludzie się zaraz zeszli, z ktoremi on 
i z inszymi kapłany procesionaliter przyszedł w szaty 
kapłanskie odziany, a po modlitwach milczenie na-
kazawszy, dziwnie gorące i nabożne kazanie do lu-
dzi uczynił, założywszy tęme tę. Confiteor tibi Pater, 
Domine Caeli et terra quia abscondisti hćc ŕ sapienti-
bus et prudentibus, et revelasti ea parvulis. Ita Pater, 
qoniam sic fuit placitum ante te” Co w tłumaczeniu 
na język polski brzmi: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie 
nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi 
i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Oj-
cze, gdyż takie było Twoje upodobanie” (Mt 11, 25–
26). „I – jak dalej czytamy – ręce podniosłszy otoczył 
miejsce mówiąc. To jest miejsce które Jezus Chry-
stus Najśw. Matce swojej obrał. Ta jest Najśw. Pan-
ny od tego czasu dzierżawa, ktorą pokornie Jej od-
dajem. Ten jest plac ktory się na chwałę Boską po-
święci. Tobie chwała i pokłon nieśmiertelny Panie, 
który tak dziwnie naszych czasów ludzkie nasze 
zbawienie obmyślasz”. Kronikarz podaje, że kaza-
niem tym „tak ludzi do płaczu z nowej radości pobu-
dził, iż za jeden tydzień drzewa na kościołek nawie-
zli i rzęmieśnika najęli, który zbyt prętko kapliczkę 
okrągłą postawił, ktorą Sw.. Anny Samotrzeci zwa-
no” (Metryka, s. 7–8).

Podjęta wówczas inicjatywa odegrała istot-
ną rolę w historii Sanktuarium. Była odpowiedzią 
na treść maryjnego orędzia przekazanego Toma-
szowi Michałkowi oraz czytelnym znakiem obec-
ności Boga dla przybywających tu pierwszych pąt-
ników. Fakty te przypomina jeden z XVII-wiecz-
nych cyklu obrazów. Pamiętna procesja występu-
je na trzecim jego planie.

o.	dr	Efrem	Obruśnik	OFM

Czterechsetlecie posługi Ojców Bernardynów w Leżajsku

Pamiętne kazanie księdza Jana Teologa
jako i inni, słyszał i dzwonienie, jako ku Bożemu 
Ciału” (L. Janidło, s. 109). W innym łacińskim tek-
ście zwanym Catalogus (s. 361) czytamy, że gdy 
Talarczyk wrócił do domu i o wszystkim opowie-
dział matce, ta zganiła go, że nie okazał należyte-
go szacunku Najświętszej Dziewicy. Wydarzenia 
budziły powszechne zainteresowanie. Nie dziwi, 

felieton
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  zdrowie i uroda

Kiełki 
i wiosenne sałatki

Nareszcie nastała prawdziwa wiosna. I choć 
zrobiło się zielono, słonecznie i radośnie, to nie-
którzy z nas wcale tak się nie czują. Ciągłe uczu-
cie zmęczenia, poszarzała cera, podkrążone 
oczy, itd. Przydałoby się przeprowadzić wiosen-
ne porządki w organizmie, a przynajmniej trochę 
zmian w jadłospisie i trybie życia. Nie ma jednej 
recepty na odzyskanie sił witalnych, na początek 
należałoby ograniczyć ilość mocnej kawy, herba-
ty, na rzecz wody mineralnej, soków i owocowych, 
ziołowych herbatek. Gdyby tak jeszcze dołączyć 
do codziennego menu wszystko to, czym obda-
rza nas wiosna: zielone sałaty, szczypiorek ce-
bulki, rzodkiewki, a nawet listki młodego mlecza 
i pokrzywy, szybciej uporalibyśmy się z wiosen-
nym osłabieniem.

Jakie dobrodziejstwo niosą z sobą warzywa 
i zioła to wiemy. Kiełkujące nasiona zbóż, rzod-
kiewek, rzeżuchy, często przewyższają wartość 
odżywczą roślin które z nich maja wyrosnąć. Kieł-
ki można wyhodować samemu. Na podstawkach 
tackach, rozłożyć wilgotną ligninę, a potem na-

moczone w wodzie nasiona równo rozprowadzić 
i pilnować, by podłoże było ciągle wilgotne. Kiełki 
pasują do różnych dań, można je dodawać do jo-
gurtów, twarożków, kanapek, surówek i zup. Są 
bogate w witaminy, składniki mineralne, enzymy, 
antyutleniacze. Doskonale wpływają na skórę i wło-
sy, obniżają cholesterol, podnoszą odporność i re-
gulują pracę jelit za sprawą błonnika. Kiełki fasoli, 
są nisko kaloryczne, zawierają dużo witaminy C 
i błonnika. Kiełki pszenicy są znakomitym źródłem 
witaminy E, witamin z grupy B, oraz selenu. Mają 
też cynk, fosfor i magnez. Nasiona i kiełki lucerny, 
obniżają poziom cholesterolu w krwi i dostarczają 
witaminy K, która zapobiega krwawieniom. Kiełki 
przed dodaniem do potraw należy przelać gorącą 
wodą i osączyć. 

Dodatkowych źródeł witaminy C, beta karote-
nu, enzymów można poszukać na łące. Pokrzy-
wa zwyczajna oferuje witaminę C, K, krzem i żela-
zo. Korzystnie wpływa na układ krwionośny, pracę 
wątroby i nerek. W medycynie ludowej była stoso-
wana do pielęgnacji włosów. Roślinę tą warto do-
rzucić do wiosennych surówek i sałatek. Przed do-
daniem do surówek powinno się ją zalać gorącą 
wodą, żeby nie „parzyła”.

Mniszek lekarski – jego lecznicze właściwości 
doceniali już starożytni, stosowany był w choro-
bach wątroby, pęcherzyka żółciowego i zaburze-
niach trawienia. Zawiera kwas foliowy niezbędny 
w procesach krwiotwórczych, sole mineralne, sub-
stancje bakteriostatyczne. Przy zbiorze ziół i roślin 
należy pamiętać, aby wybierać te młode, zdrowe 
i rosnące z dala od dróg. Przed sporządzaniem 
z nich potraw, trzeba je bardzo dokładnie płukać 
pod ciepłą bieżącą wodą. 

Surówki i sałatki najlepiej smakują schłodzone 
i gdy są sporządzone krótko przed spożyciem. 
Można je podawać same, z pieczywem, ryżem, 
ziemniakami i z potrawami z mięs. Ponieważ se-

zon ogrodowych przyjęć przed nami, będą do-
skonałym uzupełnieniem grillowanych mięs, ryb 
i wędlin.

Surówka	z	kiełkami	
i	sosem	cytrynowym

Składniki: Główka sałaty karbowanej, 2 cyko-
rie, żółta papryka, 2 łyżki miodu, po 1/2 szklan-
ki kiełków pszenicy i lucerny, sok i skórka otarta 
z cytryny, 100 ml soku pomarańczowego, 4 łyżki 
oliwy, 2–3 małe pomidory, sól, pieprz, kilka kropel 
sosu Tabasco. Wykonanie: Umytą sałatę, porwać 
na małe kawałki, opłukaną cykorię, pokroić. Papry-
kę oczyścić z nasion i pokroić w paseczki. Wymie-
szać z przygotowaną sałatą, cykorią oraz kiełkami. 
Przygotować sos: wymieszać sok z cytryny i poma-
rańczy, miód, skórkę otartą z cytryny i oliwę. Dopra-
wić solą pieprzem, sosem Tabasco. Polać sałatkę 
i udekorować cząstkami pomidorów. 

Wiosenna	sałatka
Składniki: 15 dag szpinaku, 2 główki zielonej 

sałaty, 4 jajka ugotowane na twardo, 3 łyżki octu 
winnego, 20 dag śmietany 18%, 3 łyżki łagodnej 
musztardy, 4 łyżki oliwy, 1 pęczek szczypiorku 
i rzodkiewek, 1 mała kalarepka, 1 ogórek sałatko-
wy, trochę rzeżuchy, sól, pieprz. Wykonanie: Szpi-
nak, sałatę, opłukać, osączyć, porwać na małe ka-
wałki. Kalarepę, rzodkiewki, oczyścić, opłukać i po-
kroić w słupki, rzodkiewkę w plasterki. Ogórki po-
kroić w plasterki. Przygotowanie sosu: Ocet win-
ny połączyć z trzema łyżkami wody i musztardą, 
przyprawić solą i pieprzem, dokładnie rozmieszać 
i na końcu połączyć z  oliwą. Opłukany i osuszony 
szczypiorek drobniutko posiekać i połowę dodać 
do przygotowanego sosu. Mocno schłodzić. Przy-
gotowane warzywa delikatnie wymieszać, dodać 
jajka i rzeżuchę, polać przygotowanym sosem. Po-
sypać resztą szczypiorku.

Gdyby Rubens 
wiedział...

Wspaniale jest zrzucić wreszcie ciepłe ubra-
nie, odsłonić skórę i poczuć na ciele gorące 
promienie słońca! Niestety, to, co chcemy po-
kazać światu, niekoniecznie nadaje się na wy-
stawę. Cellulitis – zmora gnębiąca większość 
z nas – nie dodaje nam uroku.

Nieładne gąbczaste poduszki, przypominające 
skórkę pomarańczy, (stąd potoczna nazwa dole-
gliwości) pojawiają się najczęściej na biodrach, po-
śladkach i udach, czasem nawet na karku i przed-
ramionach. Skóra w takich miejscach robi wraże-
nie „za krótkiej”. W zaawansowanych przypadkach 
– wiotczeje.

Gracje były rzymskimi boginiami wdzięku. Wy-
obrażamy je więc sobie jako smukłe, zgrabne, cza-
rujące piękności. A co widzimy na obrazie Ruben-
sa „Trzy Gracje”? Panie zdecydowanie „przy ko-
ści”, z wyraźnymi śladami cellulitu na potężnych 
udach! Żaden współczesny kreator mody ani fo-
tograf nie zatrudniłby teraz podobnej modelki. Ta-
kie nogi, jak u nich, można by dziś pokazać jedy-
nie jako ilustrację klinicznego przypadku „poma-
rańczowej skórki” właśnie.

Współcześnie cellulit uważany jest za poważny 
defekt estetyczny i kobiety rozpaczliwie starają się 
przed nim uchronić. Tymczasem udaje się to zaled-
wie... co czwartej Europejce i Amerykance! Cellulit 
jest wynikiem zakłóceń w przemianie materii tkan-
ki podskórnej. Rozrastający się tłuszcz uszkadza 
i zwęża naczynia krwionośne, gromadzi wodę i tok-

syny. Do jego powstania przyczyniają się przede 
wszystkim: siedzący tryb życia, złe krążenie krwi 
(dlatego należy unikać m.in. noszenia zbyt obcisłej 
bielizny i spodni czy siedzenia z podwiniętymi no-
gami oraz długich kąpieli w gorącej wodzie), zabu-
rzenia hormonalne, na przykład nadmiar estroge-
nów (żeńskich hormonów), otyłość. Znacznie rza-
dziej przytrafia się cellulit osobom szczupłym.
Na	szczęście	możesz	temu	zapobiec

● Ogranicz używki, pij dużo nie gazowanych 
płynów, jedz produkty bogate w witaminy i skład-
niki mineralne.

● Nie zakładaj nogi na nogę, gdy siedzisz – po-
garsza to ich ukrwienie.

● Nie noś niczego, co hamuje krążenie od pasa 
w dół – obcisłej bielizny, spodni, rajstop, podko-
lanówek.

● Bierz codzienne naprzemienne zimne i ciepłe 
natryski, wspomagające krwioobieg i przyspiesza-
jące przemianę materii.

● Dodawaj do kąpieli (nie za ciepłej!) napary 
z rozmarynu, miłorzębu, kasztanowca lub blusz-
czu, poprawiające ukrwienie.

● Rób sobie „szok zimna” – raz dziennie nacie-
raj zagrożone miejsca kostką lodu.

Masuj,	nacieraj,	pij
● Zmiel 100 g kory dębowej, wymieszaj ją z 2 

szklankami oliwy z oliwek i masuj papką te części 
ciała, na których pojawia się cellulitis. Zabieg po-
wtarzaj codziennie.

●  Nacieraj zagrożone miejsca wywarem z 2–3 
pęczków natki pietruszki ugotowanych w 2 litrach 
wody. Przy zaawansowanych zmianach rób sobie 
na noc okłady z tego wywaru.

● Codziennie rano popijaj filiżankę nalewki z po-
rów (kilogram porów pozbawionych zielonych czę-
ści ugotuj w 2 litrach białego wytrawnego wina, od-
cedź i przechowuj w lodówce).

● Doskonale działa również napój przygoto-
wany z garści skórek z jabłek (najlepiej niczym 

nie pryskanych, nie zapomnij ich też bardzo do-
kładnie umyć!). Zalej je 2 szklankami wrzątku, od-
staw na 10 minut, przecedź i dodaj 2 łyżki soku 
z cytryny oraz łyżeczkę miodu. Pij po filiżance dwa 
razy dziennie.

● Warto również wykorzystać herbatki ziołowe 
ze skrzypu wygładzającego i uelastyczniającego 
skórę, z mięty przyśpieszającej przemianę mate-
rii; z dzikiej róży i jarzębiny łagodnie odwadniają-
cych organizm.

Nie	poleguj!
Niezwykle ważny podczas walki z „pomarańczo-

wą skórką” jest ruch: pływaj, biegaj, skacz przez 
skakankę, pedałuj na rowerze. Dzięki temu lim-
fa zacznie szybciej krążyć w Twoim organizmie 
i skuteczniej oczyści go ze szkodliwych produk-
tów przemiany materii.

Kilka	razy	dziennie	
rób	króciutkie	ćwiczenie:

● Stań w pozycji wyprostowanej, wysuń do przo-
du nogę ugiętą w kolanie, przenosząc na nią cię-
żar ciała. Trzymając prosto tułów połóż obie ręce 
na ugiętym kolanie, wytrzymaj 20 sekund. Powtórz 
to samo z drugą nogą.

Raz	dziennie	dodatkowo
● Usiądź na podłodze z wyprostowanymi noga-

mi. Ręce skrzyżuj na karku, łokcie odwiedź na ze-
wnątrz i wyprostuj plecy. Podnoś obie nogi, powo-
li wydychając powietrze. Po 15 sekundach opuść 
je na podłogę robiąc przy tym wdech. Powtórz 10 
razy.

● Usiądź, rozsuń nogi, wyprostuj plecy i wcią-
gnij głęboko powietrze. Unieś wyprostowane ręce 
nad głową i wydychając powietrze skręć powoli tu-
łów w prawo. Znowu weź wdech i na wydechu wy-
konaj skłon do prawej nogi, obejmij staw skokowy 
i wyciągnij tułów jak najdalej do przodu. Kolana po-
winny być cały czas wyprostowane. Zrób wdech, 
wyprostuj tułów i wykonaj taki sam skłon od lewej 
nogi. Powtórz po 10 razy dla każdej nogi.
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  szachy  sport

Bezpieczne 
cztery kółka

Jazda na rolkach jest idealnym sposobem 
na zbędne kalorie i poprawę kondycji. Nauka 
jazdy nie jest wcale trudna a efekty będą szyb-
ko widoczne, nadwaga zniknie a kondycja się 
poprawi. To gra warta świeczki!

Modny jest ruch, szybkość i sportowy tryb ży-
cia. Dlatego na ulicach i w parkach coraz częściej 
można zobaczyć ludzi jeżdżących na rolkach. A po-
goda sprzyja uprawianiu ruchu na świeżym po-
wietrzu. Rolki są świetną rozrywką i relaksem dla 
każdego – niezależnie od wieku. Zamiast siedzieć 
w domu, skorzystaj z możliwości, jakie dają rolki. 
Nie plotkuj z koleżanką przy kawie, załóżcie rol-
ki i rozmawiajcie, jeżdżąc po alejkach. Korzyści: 
zgrabna sylwetka, dobra kondycja i zdrowy tryb 
spędzania czasu. 

Na pewno niejedno dziecko dostało na prezent 
komunijny właśnie rolki, a Ty czyli jego rodzic oczy-
wiście boisz się, żeby nic sobie na nich nie zrobił. 
Trochę odwagi i pewności siebie, zdecydowania 
i wybrania się do sklepu po swoje rolki, przecież 
możecie jeździć na początku razem. Po pierwsze 
raźniej, po drugie masz kontrolę nad dzieckiem, 
a po trzecie spędzisz z nim więcej czasu - lepsze 
to niż siedzenie w domu.

A	od	czego	trzeba	zacząć	
zabawę	z	rolkami?

1. Kup rolki dość dobrej marki - nauka na złym 
sprzęcie może zniechęcić do jazdy. Rolki powin-
ny mieć wygodny, dopasowany do nogi but i kau-
czukowe kółka (są one elastyczniejsze od plasti-
kowych, dzięki czemu wystarczy się lekko ode-
pchnąć). 

2. Zaleca się także zaopatrzenie się w ochra-
niacze: na kolana, łokcie i nadgarstki; są to bo-
wiem miejsca najbardziej narażone na uraz pod-
czas niefortunnego upadku. 

3. Przez kilka dni przyzwyczajaj się do no-
wego sprzętu – chodź w rolkach po domu, pró-
buj przyjmować właściwą postawę. 

4. Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza – im 
więcej będziesz ćwiczyć, tym szybciej opanujesz 
tę sztukę. A nie jest to wcale takie trudne, gdyż jaz-
da na rolkach jest dla człowieka ruchem bardzo 
naturalnym. Sprzyja rozwojowi wszystkich grup 
mięśni, a ponadto wyrabia równowagę i uczy kon-
centracji. 

5. Co zrobić, aby uniknąć upadków? Nie sza-
leć, stosować się do ograniczeń (prędkości i głu-
poty), nauczyć się zachowywać równowagę i cza-
sami używać czegoś takiego jak hamulce. Może 
to trochę nie „na czasie”, ale nawet wtedy, gdy 
mamy do wyboru przejechać nie lubianego kun-
dla czy zaimponować kolegom, lepiej jest trochę 
przyhamować. 

Używanie hamulców? Nieprzyzwyczajeni mogą 
mieć z tym drobne problemy. Najprostszym sposo-
bem hamowania jest (po prostu) zwolnienie w od-
powiednim momencie i poczekanie, aż kółka same 
przestaną się kręcić. Chyba, że nie macie wybo-
ru (wtedy przydać się mogą ochraniacze!!) Innym 
sposobem, by się podczas jazdy na rolkach zatrzy-
mać, jest skierowanie się w pobliże trawnika, a na-
stępnie wykonanie zdecydowanego kroku, aby się 
na jego teren przedostać. Kółka rolek, nawet bar-
dzo rozpędzonych, natychmiast wyhamują i dzię-
ki temu się zatrzymamy.

K o r z y s t a n i e 
z hamulca zamon-
towanego w jednym 
z butów nie jest ta-
kie proste. W celu 
wyhamowania pręd-
kości pochylamy 
się lekko do przo-
du, nieco uginamy 
nogi w kolanach, 
następnie przeno-
simy ciężar ciała 
na przeciwną stro-
nę niż ta, po której 

jest umieszczony hamulec. Rolkę z hamulcem nie-
co unosimy czubkiem buta ku górze, tak, by gu-
mowy klocek hamulcowy miał styczność z ziemią. 
Spowoduje to obrót jeźdźca wokół własnej osi, 
oraz... wyhamowanie. 

Na koniec mały apel. Rolki to sport bezpieczny, 
jednak jak w każdym sporcie zdarzają się wypadki. 
Wypadkowość wrotkarstwa szybkiego jest porów-
nywalna z tą z kolarstwa szosowego. Żaden kolarz 
szosowy nie wstydzi się założyć kasku. Niech za-
kładanie tego akcesorium będzie dla nas równie 
naturalne jak przy wyjściu na rower! – niech więc 
nie leży w domu niepotrzebnie tylko chroni naszą 
głowę – mamy ją tylko jedną. 

Miłej	i	bezpiecznej	jazdy!

Cały tydzień przed rozpoczynającym się długim weekendem maja br. prowadzone były prace porządko-
we i modernizacyjne wokół obiektów rekreacyjnych przez pracowników MOSiR oraz młodzież szkolną.

Boisko do siatkówki plażowej ma nową na-
wierzchnię z czystego świeżego piasku, gdyż po zi-
mie teren boiska był nierówny i należało go od nowa 
wyplantować. Boisko zostało również zagrabione, 
usunięte zostały twarde elementy z placu gry. Ape-
luję do wszystkich uczestników gry na boisku pla-
żowym, by wokół boiska nie spożywać napojów 
w opakowaniach szklanych czy puszkach, bo może 
ktoś przez przypadek zrobić sobie krzywdę.

Dziękuję Panu Mazurkowi, dyrektorowi Sylika-
tów za dotychczasową współpracę i przychylność 
i pomoc w podejmowanych pracach wokół boiska 
plażowego.

Wojciech	Surma

Witam wszystkich sympatyków królew-
skiej gry w kolejnym numerze BM. Przy-
pominam, iż 30	maja	o	godz.	10	w	Szko-
le	Podstawowej	nr	1	w	Leżajsku	odbę-
dzie	się	VII	Ogólnopolski	Turniej	Sza-
chowy	 o	 Puchar	 Burmistrza	Miasta	
Leżajska.	W	turnieju	tym	wezmą	także	
udział	zawodnicy	z	Ukrainy. Zapraszam 
do skorzystania z formularza zamieszczo-
nego na stronie internetowej http://www.
chessarbiter.to.pl/turnieje/t_1381/ umoż-
liwiającego zapisanie się do tego turnie-
ju. Tradycyjnie polecam rozwiązanie ko-
lejnych zadań. Powodzenia!!!
Mat	w	dwóch	posunięciach (zaczy-

nają białe):
Zadanie	1.

Zadanie	2.

Zadanie	3.

Zadanie	4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego wy-
dania BM:

Zad. 1 – Kf7, Gg5, G:g7 – mat; Zad. 2 – Gd5, 
a5, Kb6 – mat; Zad. 3 – Sh6, g6, Gb2 – mat, Zad. 
4 – Sg7, G:g7, G:g7 – mat.

Andrzej	Mazurkiewicz

Plażówka otwarta
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  na ryby
Dni Leżajska 
– zawody wędkarskie

Regulamin zawodów wędkarskich seniorów 
z okazji Dni Leżajska o Puchar Przewodniczą-
cego Rady Miasta Leżajska.

Niedziela, 31 maja 2009, 
godz. 6 rano

Udział w zawodach.
1. W zawodach z okazji Dni Leżajska mogą też 

brać udział zawodnicy od 15 lat, posiadających 
kartę wędkarską i aktualne opłaty.

2. Zawody jednoturowe.
3. Metoda połowu dowolna, prócz spinningu 

i żywca (1 wędka).
4. Ryby łowione w zawodach. W czasie zawo-

dów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma 
okresu ochronnego i z zachowaniem wymiarów 
ochronnych. Karp 35 cm. Okoń 18 cm.

Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe ło-
wionych ryb.

Ryby powinny być przechowywane w siatkach 
w stanie żywym, a po zważeniu natychmiast wy-
puszczone do wody. W siatkach nie wolno prze-
chowywać ryb niewymiarowych. Ryby należy mie-
rzyć bezpośrednio po ich złowieniu.

Program:
6.00 – Zbiórka zawodników.
6.10 – Losowanie stanowisk.
6.15 – Wejście na stanowiska.
6.55 – Sygnał do nęcenia.
7.00–10.30 – Zawody.
10.30 – Ważenie ryb i obliczanie wyników za-

wodów.
11.00 – Ogłoszenie wyników zawodów.

Regulamin zawodów dla dzieci i młodzieży 
do lat 18 z okazji Dni Leżajska o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Miasta Leżajska.

Sobota, 30 maja 2009, 
godz. 14.30

Udział w zawodach.
1. W zawodach mogą brać udział dzieci i mło-

dzież:
W kategorii od 4 do 10 lat, w kategorii od 11 

do 14 lat oraz w kategorii od 15 do 18 lat (tu wy-
magana jest karta wędkarska).

2. Zawody jednoturowe.
3. Metoda połowu; 1 wędka, prócz spinningu 

i żywca.
4. Ryby łowione w zawodach. W czasie zawo-

dów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma 
okresu ochronnego i z zachowaniem wymiarów 
ochronnych. Karp 35 cm. Okoń 18 cm. Nie obowią-
zują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.

Ryby powinny być przechowywane w siatkach 
w stanie żywym, a po zważeniu natychmiast wy-
puszczone do wody. W siatkach nie wolno prze-
chowywać ryb niewymiarowych. Ryby należy mie-
rzyć bezpośrednio po ich złowieniu.

Program:
14.30 – Zbiórka zawodników.
14.40 – Losowanie stanowisk.
15.00–17.00 – Zawody.
17.00 – Ważenie ryb.
17.20 – Ogłoszenie wyników zawodów.

Tak przedstawiają się regulaminy przygotowa-
ne przez nasz Kapitanat Sportowy. Zapraszam 
wszystkich chętnych do wzięcia udziału! Szcze-
gólnie młodzież w wieku 15-18 lat, posiadającą 
karty wędkarskie, także tę, która z różnych przy-
czyn nie opłaciła składek PZW. Jako PZW może-
my na zawodach zwolnić takie osoby z obowiąz-
ku uiszczania opłat za wędkowanie, ale przepisy 
wymagają spełnienia administracyjnego wymogu: 
posiadania karty wędkarskiej. Tu już żadnej ulgi za-
stosować nie możemy. 

Wyniki zawodów
MK drgającej szczytówki

„Floryda”, Leżajsk 29 marca br.
W zawodach wzięło udział 24 zawodników. Pu-

char (ufundowany przez kol. Leszka Flaka) za naj-
większą rybę zawodów (karp 1,630 kg) otrzymał 
Kazimierz Sadowski.

Wyniki zawodów: 1. Paweł Smotryś 1750 pkt.; 
2. Stanisław Czarniecki 865 pkt.; 3. Paweł Burek 
1165 pkt.; 4. Eugeniusz Smoleń 630 pkt.; 5. Jan 
Gondek 1495 pkt.; 6. Paweł Gołąb 245 pkt.; 7. Le-
szek Flak; 175 pkt.; 8. Ryszard Drożdżal 315 pkt.; 
9. Karol Sieradzki 135 pkt.; 10. Kazimierz Sadow-
ski 2700 pkt.

Uwaga! Porozumienie 
z Okręgiem PZW Tarnobrzeg

„Wędkarze naszego Okręgu mogą wędkować 
bez dodatkowych opłat na Wiśle od ujścia Wisło-
ki do ujścia rzeki San oraz na Kanale Połaniec. 
Wędkarze Okręgu Tarnobrzeg mogą wędkować 
na Sanie od ujścia rzeki Wisłok do ujścia rzeki Ta-
new wraz z dopływem Sanu rzeką Rudnia i zbior-
nikiem znajdującym się na tym dopływie w miejsco-
wości Rudnik nad Sanem. Ponadto żeby na udo-
stępnionych wodach móc spinningować wymaga-
na jest opłacona składka na wody górskie macie-
rzystego Okręgu. Na wodach udostępnionych obo-
wiązują rejestry macierzystego Okręgu.”

Po wielu przepychankach doszło jednak do po-
rozumienia z Okręgiem PZW Tarnobrzeg. Infor-
mację o pozostałych porozumieniach znajdziecie 
w „białej książeczce” – wykazie wód 2009. Nieste-
ty, podjęte przez nasz okręg próby ucywilizowania 
zasad opłacania zezwoleń za wędkowanie na wo-
dach okręgu są torpedowane skutecznie przez na-
szych sąsiadów. Jest jedna zdrowa zasada: tam 
gdzie łowisz tam płacisz. Dopóki nie będzie wdra-
żana i honorowana dopóty nie będzie dobrze. 

SSRyb. Powiatu 
w I kwartale 2009

Na wstępie chciałbym przestrzec przed zbyt 
swobodnym interpretowaniem przepisów dotyczą-
cych rejestrów, posiadania opłat itd. Konsekwencje 
mogą bardzo przykre. Dotyczy to też utrudniania 
kontroli lub ich lekceważeniu. 

Zima trwała długo, nie było warunków do węd-
kowania, więc kontroli w pierwszym kwartale było 
tylko 8. Przejechano 60 kilometrów, skontrolowa-
no z dokumentów 24 osoby. Ujawniono jedną oso-
bę łowiącą bez zezwolenia, jedna osoba uciekła 
przed kontrolującymi, zgłoszono na Policję niele-
galne wysypisko śmieci. 

Do grona strażników dołączają kolejne osoby, 
proszę, więc o wyrozumiałość, jeśli popełnią jakieś 
błędy. W końcu wszyscy na błędach się uczymy. 
Ja cieszę się, że są chętni do tej społecznej pracy. 
Myślę też, że kontroli w 2 kwartale będzie o wiele 
więcej i że będą bardzo skuteczne.

Konkursy
Zapraszam do korzystania z portalu 

rybobranie.pl, między innymi po zalogo-
waniu się możecie brać udział w konkur-
sach: http://www.rybobranie.pl/wedka-
rzem_byc/konkursy. W zakładce wiado-
mości z PZW na bieżąco pojawiają się 
newsy ze stron Okręgów i kół PZW. Wy-
starczy wejść i przeglądnąć te pojawia-
jące się w ciągu ostatniej doby. Niestety 
trzeba to robić regularnie bo informacje 
bardzo szybko „spadają” z pierwszej stro-
ny i trzeba je potem szukać. Portal oferuje 
wiele innych funkcjonalności, odkrywajcie 
je – nie pożałujecie!

Na koniec mała premia fotograficzna. 
Zobaczcie, gdzie można założyć gniaz-
do. Zakładam, że to dla mnie dobra wróż-
ba na ten rok!

Wodom	cześć!
Stanisław	„Esox”	Mączka

stanislaw.maczka@interia.pl
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Cała PięknaCała Piękna
Jeden	z	XVIII-wiecznych	obrazów,	eksponowany	

na	wystawie	głównego	ciągu	komunikacyjnego	Mu-
zeum	Prowincji	Ojców	Bernardynów,	przedstawia	sce-
nę,	której	pierwszoplanową	postacią	jest	Najświętsza	
Maryja	Panna.

Bogurodzica klęczy na obu kolanach, ręce ma skrzyżowane 
na piersiach w geście modlitewnym. Lewą dłonią dotyka pier-
si, w prawej trzyma gałązkę lilii. Jej głowę, otoczoną wieńcem 
dwunastu gwiazd, okrywają ciemne, starannie zaczesane włosy, 
opadające długimi lokami na plecy. Twarz 
o jasnej, cielistej karnacji, z wąskimi usta-
mi, prostym nosem, starannie wykreślony-
mi łukami brwiowymi i oczami promieniują-
cymi skupieniem, ubogacają subtelnie kła-
dzione akcenty czerwieni, różu i brązu. Ma-
ryja klęczy na obłokach, na sobie ma czer-
woną tunikę i długi ciemnoniebieski płaszcz 
przewieszony przez ramiona, prawe kola-
no wspiera na dwóch sierpach półksiężyca 
zwróconych ku ziemi. Pod lewą nogą Naj-
świętszej Dziewicy wije się wąż. Z szeroko 
otwartej paszczy, zionącej ogniem, wyłania 
się długi język.

Pierwszy plan przedstawienia wypełnia 
architektura traktowana symbolicznie, zbu-
dowana z półkolumn i pilastrów wspierają-
cych archiwolty półkolistych arkad. W obrę-
bie sekwencji pejzażowej po lewej stronie 
widnieje zamek z murami otaczającymi dzie-
dziniec, do którego prowadzi duża otwarta 
brama. Powyżej unosi się poświata niebiań-
ska z symbolem Boga Ojca w kształcie trój-
kąta i Gołębicą Ducha Świętego, od któ-
rej w stronę Maryi biegnie wiązka promieni. 
Dwa skrzydlate aniołki podtrzymują bande-
rolę z zatartym napisem. Górną i dolną strefę kompozycji wypeł-
niają stylizowane motywy dekoracyjne w typie rocaille.

Obraz nawiązuje do opisu Zwiastowania Pańskiego zawarte-
go w Ewangelii Łukaszowej (Łk 1, 26–38). Kontekst głównych 
elementów przedstawienia sugeruje, że Archanioł Gabriel do-
piero co zakończył swoją misję, a Maryja jest w trakcie rozwa-
żania tego, „co miałoby znaczyć (…) pozdrowienie” przez Nie-
go wypowiedziane (Łk 1, 29). Już wie, że Jej Potomek „będzie 
(…) wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg 
da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem 
Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca” (Łk 1, 32). 
Duch Święty zapowiadany przez Wysłannika niebios już na Nią 
zstępuje i „moc Najwyższego” Ją osłania.

Obraz stanowi także ilustrację prawdy wskazującej na wy-
jątkową świętość Maryi, która zgodnie ze słowami Archanioła, 
jest „pełna łaski, (…) błogosławiona (…) między niewiastami” (Łk 
1, 28), a ze względu na powierzoną Jej misję, już w łonie mat-
ki zachowana od wszelkiej zmazy grzechowej i od skłonności 
do grzechu. Treści te uzmysławia wąż przypominający upadek 
pierwszych rodziców w raju (Rdz 3, 12–15). Istotną rolę pełni 
również motyw półksiężyca zrozumiały w kontekście wielkiego 
znaku Niewiasty widzianej przez św. Jana, obleczonej w słoń-
ce, mającej księżyc pod stopami i „wieniec z gwiazd dwunastu” 
(Ap 12, 1) na głowie. 

Idea przedstawień Madonny na półksiężycu czerpie inspira-
cje z Apokalipsy. Wiele koncepcji tego typu, ukazujących Bo-
gurodzicę w aureoli słonecznej, niekiedy z Dzieciątkiem Jezus 

na ramionach i napisem „Cocepta sene peccato” (Poczęta bez 
zmazy), powstało w XV w. Przedstawienia te popularne były 
także w XVII w. Półksiężyc pod stopami Maryi, identyfikowany 
często z Janem Chrzcicielem, poprzednikiem Chrystusa na zie-
mi, zimny, świecący odbitym blaskiem i zmienny, oznaczał rów-
nież nietrwałość, znikomość i przemijalność świata. W związku 
z tym, zgodnie z uwagami komentatorów Apokalipsy, powinien 
był mieć rogi skierowane ku dołowi, gdyż oświetlało go z góry 
słońce, w które „odziana” była Niewiasta. Półksiężyc stanowił 
również symbol zła i grzechu deptanego przez Niepokalaną 
Dziewicę, atrybut wskazujący na Madonnę określaną jako „Pul-
chra ut luna” (Pnp 6, 10) (Piękna jak księżyc). Po bitwie pod Le-
panto w 1571 r. motyw ten symbolizował przede wszystkim po-
konania tureckiego półksiężyca przez krzyż. Z Apokalipsą zwią-
zano także motyw smoka względnie węża, będący odniesieniem 
do Księgi Rodzaju. Potwór ten w przedstawieniach Niepokala-
nego Poczęcia trzyma w pysku jabłko – symbol grzechu pier-
worodnego i wskazuje na Maryję jako na nową Ewę.

W XV w. wizerunki Niepokalanej bez 
Dzieciątka zaczęto umieszczać w otocze-
niu symboli biblijnych oraz pochodzących 
z litanii loretańskiej, zwanych niekiedy Arma 
Virginis. Do szczególnie popularnych nale-
żały motywy nawiązujące do Pieśni nad pie-
śniami. Słońce było odniesieniem do: „Elec-
ta ut Sol” (Pnp 6, 9), studnia nawiązywa-
ła do słów: „Tyś (...) zdrojem wód żywych, 
spływających z Libanu” (Pnp 4,15), ogród 
przywoływał słowa: „Ogrodem zamknię-
tym jesteś, siostro ma, Oblubienico” (Pnp 
4,12), fontanna zaś: „Tyś źródłem mego 
ogrodu” (Pnp 4,15), lilia mówiła o Maryi, 
która jest „jak lilia pośród cierni” (Pnp 2,2). 
Treścią Księgi Syracha uzasadnia się wy-
stępowanie na obrazach maryjnych krze-
wu różanego (Syr 24, 14) i cedru (Syr 24, 
13). Do Księgi Izajaszowej nawiązuje mo-
tyw czerwonego kwiatu na wysokiej łody-
dze (Iz 11, 1) i zwierciadła „bez skazy” (Mdr 
7,26). Osobną wymowę posiada gwiazda 
jako Stella maris. Są jeszcze inne motywy, 
których szczegółową prezentację uniemoż-
liwia szczupła objętość felietonu.

Sekwencja pejzażowa widoczna na na-
szym obrazie prezentuje miasto jako Civitas Dei, „najświętszy 
przybytek Najwyższego” (Ps 45,5), nawiązuje także do słów: 
„Głoszą o tobie rzeczy pełne chwały, o miasto Boże” (Ps 86,3). 
Niewykluczone jednak, że nieznany twórca namalował zamek 
warowny z wieżą Turris David cum propugnaculis, nawiązując 
do słów: „Szyja twa jak wieża Dawida, warownie zbudowana” 
(Pnp 4, 4). Prześwit widoczny w murze to niewątpliwie Porta co-
eli – ,,Brama do nieba” (Rdz 28, 17), do której przyrównywano 
Maryję-Pośredniczkę między Bogiem i ludźmi.

Artysta korzystając z tradycji ikonograficznej ukazał Boguro-
dzicę jako Nową Ewę, jednak namalowany przezeń wąż nie trzy-
ma w paszczy jabłka. Czytelnym odejściem od powszechnie 
aprobowanych wzorów jest niewątpliwie zestawienie pod sto-
pami Niepokalanej aż dwóch sierpów księżyca. Jeden z nich, 
jaśniejszy, oznacza być może treści, dające się interpretować 
biblijnie, ciemniejszy zaś sprawia wrażenia odniesienia do sy-
tuacji Polski, w XVII wieku zagrożonej inwazją muzułmańskiej 
Turcji. Motyw Gołębicy Ducha Świętego, jeden z najczytelniej-
szych elementów przedstawienia, znamienny dla scen Zwia-
stowania, malarz ubogacił symbolem Boga Ojca, wychodzące-
go w asyście aniołów i błogosławiącego. Dwie Osoby Boskie 
z Chrystusem niewidocznym na obrazie, gdyż przebywającym 
jeszcze w łonie Matki, stanowią oryginalne przedstawienie Prze-
najświętszej Trójcy.

Tekst	i	zdjęcie
o.	dr	Efrem	Obruśnik	OFM


