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dzień za dniem
Ferie w Bibliotece

Józefa Mieleszko, mieszkanka Leżajska
od dziecka każdą niemal wolną chwilę poświęcała na wykonywanie bibułkowych kwiatów, a przed
Wielkanocą na malowanie pisanek. Tej sztuki nauczyła ją jej mama. Na swych pierwszych pisankach wzory nanosiła sztyfcikiem moczonym w roztopionym wosku, potem gotowała jajka w wywarze
z młodziutkiego żyta (żeby były zielone) lub wywarze z łupinek cebuli (żeby nadać im kolor słomkowy, rdzawy czy brązowy – intensywność barwy zależała od ilości zgromadzonych łupinek). Tą pasją
zaraziła swą córkę Renatę Golec. Teraz stosują
nowe metody „pisania” pisanek – najpierw gotują
jajka w specjalnych farbkach, a potem skalpelami
i dłutkami dentystycznymi wydrapują naniesione
wcześniej ołówkiem skomplikowane wzory, najczęściej motywy kwiatowe.
Na okładce: kosz wypełniony pisankami
wykonanymi przez Józefę Mieleszko i Renatę Golec.

Podziękowanie

Dziękujemy Wam, Kochani Babciu i Dziadziu
za przybycie do naszego przedszkola i wspólne
świętowanie.

W okresie ferii zimowych Biblioteka Publiczna
im. Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku zaproponowała najmłodszym czytelnikom różnorodne
formy plastyczno-literackie pod hasłem „Ferie
w bibliotece”.
Zajęcia w Wypożyczalni i Czytelni dla dzieci
i młodzieży odbywały się dwa razy w tygodniu
i miały na celu zapewnienie dzieciom dobrej zabawy, miłego i aktywnego wypoczynku. Oferta Biblioteki dla naszych czytelników zawierała wiele
ciekawych propozycji: m.in. głośne czytanie bajek przez dzieci i dorosłych, tworzenie form plastycznych z papieru, bibuły i plasteliny. Najmłodsi uczestnicy zainspirowani czytanymi im utworami, rysowali i malowali swoje ulubione postacie
bajkowe. Ogłoszono konkurs plastyczny pod hasłem „Zimowe pejzaże”. Prace dzieci wykonane
podczas ferii można oglądać na wystawie w Bibliotece.

Zimowy odpoczynek dzieci dobiegł już końca. Z pewnością na nudę w czasie ferii zimowych
nie narzekały dzieci, które postanowiły spędzić
je uczestnicząc w zajęciach organizowanych przez
Bibliotekę Publiczną w Leżajsku.

(jk)

Cantiamo i Belcanto
na wyżynach

30 stycznia br. odbył się w Rzeszowie XXIX
Wojewódzki Konkurs Chórów a’Cappella Dzieci i Młodzieży. Chór „Cantiamo” z Gimnazjum
Miejskiego w Leżajsku pod batutą Barbary Kuczek po raz dziesiąty zajął w swojej kategorii
I miejsce w województwie.
Przyznaję, że w tym roku było to niezwykle
trudne, ponieważ chór od samego początku napotykał na wiele przeszkód i problemów. Jednak

Dzień Babci i Dziadzia to ważne wydarzenie
w życiu naszego przedszkola na stałe wpisane
w kalendarz przedszkolnych uroczystości. Był
to dzień pełen wzruszeń, bliskości oraz wielkiej
radości. Mogliśmy zadedykować Wam wiersze,
piosenki, tańce, które nauczyły nas nasze panie
oraz wręczyć laurki i kwiaty. Za ten wyjątkowy
dzień jeszcze raz pragniemy Wam podziękować.
To od Was otrzymujemy wiele dobroci, ciepła i mądrości życiowej. Jesteście naszymi nieocenionymi
skarbami na świecie.

Dzieci z Przedszkola Miejskiego
nr 3 „Bajka” w Leżajsku



dzięki wytrwałości cierpliwych i solidnych chórzystek oraz zrozumieniu rodziców obronił swoje I miejsce.
Podkreślę tylko, że poziom tego konkursu jest bardzo wysoki. W związku z tym, chcąc
otrzymać nominację do ogólnopolskiego konkursu w Bydgoszczy, trzeba zaprezentować niezwykle trudny repertuar. Dlatego chórzystki spędziły ze mną wiele swojego wolnego czasu, niejednokrotnie też w soboty. Poza tym nie pracowały
tylko nad tym repertuarem. Wcześniej wystąpiły
w szkole z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zaprezentowały wtedy cztery trzygłosowe utwory, później z okazji Święta Niepodległości – wyśpiewały
sześć utworów trzygłosowych. Następnie pracowały nad repertuarem kolędowym, z którym koncertowały również w leżajskiej farze. Opanowały
w trzygłosie aż 11 kolęd. No i w końcu praca nad
repertuarem konkursowym. Owoce tej pracy zostały uwieńczone I miejscem w województwie, w kategorii chórów szkolnych do lat 16. Zaznaczam,
że w tej kategorii nie przyznano ani I ani II miejsca, tylko dyplomy za udział.
Ja ze swojej strony dziękuję dyrektor MCK Marii
Horoszko za udostępnienie sali widowiskowej oraz
Bartłomiejowi Urbańskiemu za nagranie repertuaru konkursowego. Pan Bartek już od kilku lat nagrywa z nami repertuar konkursowy, który później
wysyłamy na płycie do Bydgoszczy. Dziękuję również dyrektorowi Gimnazjum Miejskiego im. Władysława Jagiełły w Leżajsku Władysławowi Pyżowi za sfinansowanie wyjazdu.
Drugi chór „Belcanto” z Zespołu Szkól Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
po długiej przerwie też wziął udział w tym konkursie. W swojej kategorii zajął II miejsce, ale I miejsca nie przyznano. Chór ten w większości składa
się z byłych chórzystek gimnazjum. Belcanto w tym
roku szkolnym wystąpił z okazji Dnia Edukacji Narodowej w szkole, Święta Niepodległości w Bazylice Leżajskiej. Z bogatym repertuarem kolędowym
zaprezentował się dwukrotnie w Muzeum Ziemi
Leżajskiej.Drugie miejsce w województwie dla tej
kategorii chórów to naprawdę wielki sukces, tym
bardziej że I miejsca nie przyznano.
Istnienie i działalność tego chóru zawdzięczam
głównie dyrektorowi ZSL im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku Stanisławowi Bartnikowi. Bardzo dziękuję również panu dyrektorowi za organizację wyjazdu na ten konkurs oraz pokrycie
kosztów.

Barbara Kuczek

ogłoszenia
Ku Elimechelowi
Ortodoksyjni Żydzi wierzą, że dusza
zmarłego w rocznicę jego śmierci powraca na ziemię. Rocznica śmierci cadyka
Elimelecha, który żył w Leżajsku w XVIII
wieku, tu umarł i został pochowany, przypada 21 adara. W tym roku ów dzień 5762
roku w kalendarzu żydowskim przypadł
na 17 marca 2009 roku kalendarza gregoriańskiego, którym się posługujemy.

Więc we wtorek, 17 marca br. kilka tysięcy chasydów z różnych stron świata
przewinęło się przez Leżajsk, by pomodlić
się przy grobie cadyka i składać w ohelu kwitełe z prośbami wiernych do Boga,
których najlepszym pośrednikiem jest według nich Elimelech, uważany za twórcę
chasydyzmu. Przed wiekami skupił on Żydów wokół ich religii. Dlatego do jego grobu przybywają tak licznie.
Jak powiedział podczas wizyty w Leżajsku w 2003 roku były ambasador Izraela
w Polsce Shewach Weiss, jest to drugie
po Jerozolimie święte miejsce ortodoksyjnych Żydów.

(bwl)

Wicemarszałkowi
Województwa
Podkarpackiego

prof. dr.
Janowi Burkowi

wyrazy
głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składają
Burmistrz i Rada Miejska
w Leżajsku

Uchwała Zgromadzenia Wspólników
HORTINO Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Leżajsku
z dnia 14 marca 2009 roku
w sprawie zbycia nieruchomości Spółki
Udziela się zgody na zbycie następujących nieruchomości Spółki:
1. sprzedaż wiaty magazynowej nr 1
zlokalizowanej na działce ewidencyjnej
nr 105/33 o powierzchni 3697 m2, położonej w Leżajsku oraz prawa użytkowania wieczystego wyżej wymienionej
działki, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr 45957 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Leżajsku,
2. sprzedaż wiaty magazynowej nr 2
zlokalizowanej na działce ewidencyjnej
nr 105/39 o powierzchni 362 m2, położonej w Leżajsku oraz prawa użytkowania wieczystego wyżej wymienionej
działki, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr 45957 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Leżajsku,
3. sprzedaż wiaty magazynowej nr 3
zlokalizowanej na działce ewidencyjnej
nr 105/40 o powierzchni 316 m2, położonej w Leżajsku oraz prawa użytkowania wieczystego wyżej wymienionej
działki, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr 45957 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Leżajsku,
4. sprzedaż budynku portierni zlokalizowanej na działce ewidencyjnej
nr 105/41 o powierzchni 37 550 m2,
położonej w Leżajsku oraz prawa wieczystego użytkowania części wyżej wymienionej działki o powierzchni ok. 700
m2, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr 45957 w Wydziale Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Leżajsku,
5. sprzedaż budynku pomocniczego
z przyległym do niego budynkiem wiaty
garażowej kombajnów zlokalizowanego
na działce ewidencyjnej nr 105/41 o powierzchni 37 550 m2, położonej w Leżajsku oraz prawa wieczystego użytkowania części wymienionej działki
o powierzchni ok. 4500 m2, dla której
urządzona jest księga wieczysta KW
nr 45957 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Leżajsku,

Annie Heleniak
z powodu śmierci

MATKI
głębokie współczucie
i wielki żal
wyrażają
Burmistrz
i Rada Miejska
w Leżajsku

6. sprzedaż części działki o numerze ewidencyjnym 68/33 o całkowitej
powierzchni 3644 m2 położonej w Leżajsku, dla której urządzona jest KW
nr 41448 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Leżajsku,
7. sprzedaż działek nr 3405/10 o powierzchni 28 m2, nr 3405/5 o powierzchni 754 m2, nr 3405/6 o powierzchni 194
m2 i nr 3405/8 o powierzchni 293 m2 położone w Leżajsku, dla których jest urządzona KW nr 45956 w Wydziale Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Leżajsku,
8. sprzedaż działki nr 3023 o powierzchni 14 277 m2 w części o obszarze ok. 5000 m2 oraz działki nr 1960/2
o powierzchni 904 m2, działki nr 1954/2
o powierzchni 1465 m2 w części o obszarze ok. 700 m2, działki nr 1944 o powierzchni 16 120 m2 w części o obszarze ok. 5500 m2, działki nr 3016 o powierzchni 13 283 m2 w części o obszarze ok. 600 m2 zabudowanych budynkami zajezdni samochodowych, położone w Starym Mieście pod warunkiem,
że Spółka uzyska prawo własności lub
prawo użytkowania wieczystego działek nr 1960/2, 1954/2, 1944 stanowiące własność gminy Leżajsk,
9. wiaty magazynowej zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 1806/11 o powierzchni 3200 m2,
położonej w Grodzisku Dolnym oraz
prawa użytkowania wieczystego wyżej
wymienionej działki, dla której urządzona jest KW nr 44895 w Wydziale Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Leżajsku.
Zainteresowani zakupem ww. nieruchomości mogą kontaktować się z panem Józefem Kamińskim (tel. 017
24-04-322 lub 017 24-04-200). Po ustaleniu wstępnych warunków zakupu,
działki będą wycenione przez biegłego
rzeczoznawcę i zostanie zaproponowana cena do negocjacji.

Prezes Zarządu
Daniel Zając

Wyrazy
szczerego żalu
i współczucia
Koleżance
Magdalenie Więcław
z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
składają
Burmistrz Miasta Leżajska
oraz koleżanki i koledzy
z Urzędu Miejskiego w Leżajsku



ogłoszenia
Naczelnik

UWAGA ROLNICY

Urzędu Skarbowego
w Leżajsku

Kierownik Biura Powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Leżajsku

zaprasza na

u p r z e j m i e p r z y p o m i n a,

„Dzień Otwarty”

rozpoczyna się w dniu 16.3.2009 r., a kończy w dniu 15.5.2009 r.

w dniu 25 kwietnia 2009 r. (sobota)
w godz. 9.00–13.00.
Pracownicy Urzędu w tym dniu
udzielać będą porad i wyjaśnień
w indywidualnych sprawach
podatkowych.

Naczelnik
Urzędu Skarbowego
w Leżajsku
i n f o r m u j e,

że wydłuża godziny
przyjmowania
zeznań podatkowych
w dniach 27–30.04.2009 r.
do godz. 18.00

że termin składania wniosków o dopłaty obszarowe
Składając wnioski w chwili obecnej unikniecie Państwo straty czasu jak również
związanych z tym kolejek zarówno przy wypełnianiu i składaniu wniosków
do BP ARIMR w Leżajsku.
Podobnie, jak w latach ubiegłych, pomoc przy wypełnianiu wniosków świadczyć
będą doradcy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,
pracownicy Urzędów Gmin oraz Podkarpackiej Izby Rolniczej.
Kierownik BP ARIMR w Leżajsku
„Wszędzie tam, gdzie serce,
które pochyla się z miłością
ku temu, kto jest w potrzebie,
tam zmartwychwstaje Chrystus”

Szanownym Państwu
Małgorzacie i Wojciechowi Biskupom

Na radosne Święta Zmartwychwstania Chrystusa Pana życzę wszelkiego
bogactwa darów, które płyną z Krzyża i Zmartwychwstania Chrystusa Odkupiciela.
Niech radość tych Świąt wciąż trwa, bo przecież w Zmartwychwstaniu Chrystusa zwycięża prawda, dobro, życie nad fałszem, złem i śmiercią.
Panu Doktorowi z okazji nadchodzących Imienin życzenia zdrowia, pomyślności i dalszych sukcesów w pracy tak odpowiedzialnej, jaką jest ratowanie zdrowia i życia człowieka.
Serdeczne podziękowania Państwu Biskupom za właściwe diagnozy i leczenie
wdzięczna pacjentka
Wanda Majdziuk

Rodzinie Zmarłego

ADAMA
KADUKA

zasłużonego działacza
Towarzystwa Miłośników
Ziemi Leżajskiej
wyrazy głębokiego żalu
i szczerego współczucia
składają
Zarząd
i członkowie TMZL

Koleżance

Dorocie Wylaź
wyrazy szczerego żalu
i współczucia
z powodu śmierci

OJCA

OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY, KUPNA, WYNAJMU:
MIESZKANIA, DOMY, DZIAŁKI, LOKALE
w Leżajsku, okolicach, Podkarpaciu i całej Polski.
WSZYSTKIE OFERTY SĄ SPRAWDZONE
Z KLAUZULĄ WYŁĄCZNOŚCI.
OD NABYWCY NIE WYMAGAMY UMOWY POŚREDNICTWA
I WYNAGRODZENIA.
PILNIE DO SPRZEDAŻY:
Dom:
Brzóza Królewska o pow. 310 m2 – cena 279 000,- zł
Działka: Łukowa o pow. ok. 56 arów
– cena 53 500,- zł
Działka: Wierzawice o pow. 13 arów
– cena 85 000,- zł

składają

Dyrektor
i Pracownicy
Miejskiego Centrum Kultury
w Leżajsku



WIECEJ OFERT: www.alicja-dom.pl, www.nga.pl

lub w biurze Leżajsk ul. Św. Jana z Dukli 18, tel. 693 969 917
w godzinach od 12.00–17.00 od poniedziałku do piątku.

kartki z kalendarza

Minął rok
Miejskie Centrum Kultury

Miejskie Centrum Kultury realizuje zadania w zakresie wychowania, edukacji, tworzenia, ochrony,
upowszechniania i rozwoju kultury, nauki, wiedzy
oraz zaspokojenia potrzeb czytelniczych wspólnoty
samorządowej, zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu informacji turystycznej. Zadaniem przewodnim instytucji jest organizacja imprez
artystycznych i rozrywkowych oraz różnorodnych
form edukacji kulturalnej i wychowawczej rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego, gromadzenie i opracowywanie dokumentacji dotyczącej dziejów Leżajska. W skład MCK wchodzą: Miejski Dom
Kultury, Biblioteka Publiczna wraz z dwiema filiami,
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Leżajska
i Centrum Informacji Turystycznej.
Miejski Dom Kultury kontynuował swoją działalność poprzez organizowanie imprez, wystaw, seansów filmowych, koncertów, konkursów, spotkań,
różnych form edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz prowadzenie i rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego i kół zainteresowań. W minionym okresie zorganizowano i współorganizowano przeszło 250 inicjatyw kulturalnych, w tym: 20
imprez w wykonaniu własnych zespołów w MDK,
33 występy zespołów poza placówką, 26 imprez
z udziałem amatorskich zespołów artystycznych
z innych placówek, 44 imprezy w wykonaniu zespołów zawodowych, 23 wystawy, 8 prelekcji, spotkań i wykładów, 1 wydanie i promocję książki poetyckiej, 3 premierowe spektakle teatralne w wykonaniu grup teatralnych MCK, 15 konkursów, turniejów, przeglądów, 34 imprezy w ramach działalności rekreacyjno-rozrywkowej, 2 wycieczki krajoznawcze dla dzieci, 29 warsztatów i konsultacji
artystycznych.
MCK zorganizowało i współorganizowano
w 2008 roku 18 imprez cyklicznych: 3 o charakterze międzynarodowym, 6 o charakterze ogólnopolskim i 9 o charakterze regionalnym. Przeciętna liczba odbiorców kształtuje się na poziomie około 90 tys.
Swoją działalność kontynuowały zespoły artystyczne, koła, kursy, kluby, grupy zainteresowań:
Zespół Taneczno-Estradowy „Fajne Gienki” – 3
grupy, Zespół Tańca Towarzyskiego „Plus” – 2 grupy, Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa” – 2 grupy, Grupa Wokalna „Meritum”, Dziecięcy Teatrzyk Lalkowy „Bajduś”, Kółko Plastyczne „Słoneczka” – 2
grupy, Grupa Rytmiczno-Taneczna „Koralik” – 2
grupy, Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Hajduczki”, Klub Leżajskich Plastyków, Klub Leżajskich Poetów „Na Marginesie”, Klub Fotograficzny „Optikos”, Klub Numizmatyczny, Koło Śpiewacze „AleBabki”, Klub Seniora, Grupa teatralna dla
dorosłych „Baratario”, Zespół Muzyczny „Zamszowa Pufa”, Grupa tańca Hip Hop, kursy języka angielskiego o różnym stopniu zaawansowania dla
dzieci, młodzieży, Fit-joga, kursy tańca towarzyskiego I i II stopnia.
W MDK spotykają się grupy współpracujące
z MCK w Leżajsku: Miejska Orkiestra Dęta, Stowarzyszenie Weteranów Pracy Przymusowej, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej byłych więźniów politycznych, Grupa Wzajemnego
Wsparcia – grupa kobiet wspomagająca rozwiązywanie problemów rodzinnych, Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej, Młodzieżowy zespół instrumentalno-wokalny, Klub Motocyklowy „Wehikuł”, Grupa wolontariuszy „Carpe diem”, Komenda
Hufca ZHP w Leżajsku, Chór „Emaus”, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Leliwa”, Stowarzyszenie „Kobiety Razem” – Klub Seniora.
MCK skupiało w stałych formach pracy przeszło
650 dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Osiągnięcia artystyczne zespołów i grup zainteresowań działających w MCK: o zasięgu międzynarodowym – 2, o zasięgu ogólnopolskim –
2, o zasięgu międzywojewódzkim – 2, o zasięgu wojewódzkim – 12, o zasięgu międzypowiatowym – 1.
Klub Plastyczny „Słoneczni” oraz Klub Fotograficzny „Optikos” wielokrotnie brały udział w imprezach promocyjnych, targach, konkursach, festiwalach o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym związanych z naszym miastem i regionem.
Klub Fotograficzny „Optikos” otrzymał Nagrodę
Powiatu Leżajskiego za całokształt dotychczasowej działalności związanej z upowszechnianiem
i ochroną dóbr kultury.
W celu pozyskiwania środków pozabudżetowych przygotowano i realizowano wiele projektów, prowadzono działalność gospodarczą oraz
pozyskiwano środki od sponsorów. Zrealizowane
projekty: ● XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Organowej i Kameralnej Leżajsk 2008 przy pomocy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja twórczości” oraz przy pomocy Województwa Podkarpackiego, ● „Sposób na wakacyjną nudę – IV warsztaty literacko-plastyczne” – zrealizowane ze środków
finansowych Instytutu Książki, ● X Międzynarodowy Festiwal Łowiecki Leżajsk 2008 – zrealizowany
przy pomocy finansowej Województwa Podkarpackiego, ● „Herbert” – zrealizowany w ramach zadania „Świat piękny i bardzo różny” finansowanego
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
poprzez program „Herbert”, ● Zakup nowości wydawniczych – przy pomocy środków finansowych
Biblioteki Narodowej.
Usługi świadczone przez MCK: wynajem pomieszczeń na imprezy artystyczne i okolicznościowe, wypożyczanie naczyń stołowych, wypożyczanie kostiumów, wynajem sprzętu nagłaśniającego,
współpraca przy organizowaniu przez inne placówki i firmy spotkań, promocji, imprez artystycznych, udzielanie konsultacji, prowadzenie warsztatów artystycznych, udzielanie wskazówek i konsultacji merytorycznych uczniom i studentom, wynajem sceny.
W 2008 roku w MCK zaprojektowano i wydano materiały promocyjne – kilkanaście pocztówek
i folderów, tomik wierszy leżajskich poetów oraz
kalendarz.

Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku działająca w strukturach Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku, realizuje zadania statutowe: gromadzi, opracowuje i udostępnia księgozbiór biblioteki. Poza główną siedzibą
Biblioteki przy ul. Jarosławskiej 1 działają również
dwie Filie (w Gimnazjum Miejskim przy ul. M. Curie-Skłodowskiej i w szpitalu przy ulicy Leśnej).
Poza podstawowymi zadaniami biblioteka spełnia
funkcje instytucji upowszechniającej dziedzictwo
kultury regionu i kraju, upamiętnia ważne wydarzenia historyczne i patriotyczne.
W ramach promocji książki Biblioteka organizowała liczne imprezy kulturalne adresowane
do dzieci, młodzieży i dorosłych. Poprzez upowszechnianie czytelnictwa biblioteka stara się zaspokajać i rozbudzać potrzeby czytelnicze społeczności lokalnej oraz gwarantuje szeroki dostęp
do informacji. Realizuje również powierzone zadania powiatowe.
Zakup zbiorów bibliotecznych podporządkowany, jest oczekiwaniom i potrzebom społeczności
lokalnej. Użytkownicy najczęściej zgłaszali zapotrzebowanie na literaturę popularno-naukową oraz

na literaturę dla młodzieży.
Księgozbiór biblioteki liczy 64 851 woluminów.
W roku 2008 pozyskano 2188 egzemplarzy (ze
środków własnych – 518, ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1187, z darów
– 483). Zarejestrowano ogółem 3545 czytelników
w tym dzieci – 1515. Wypożyczenia na zewnątrz
– 58 369, w tym dzieci – 21 722.
Biblioteka organizuje również imprezy kulturalno-oświatowe. W roku 2008 były to wystawy, konkursy, lekcje biblioteczne, pasowania na czytelnika, spotkania autorskie. W ramach ogólnopolskiej
akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w bibliotece
odbywały się spotkania, na których „Znani, ważni
i poważni czytali dzieciom”.
Przy Bibliotece działa grupa śpiewacza ALEBABKI, Klub Seniora, oraz Dyskusyjny Klub Książki, w których dyskutuje się o ciekawych pozycjach
wydawniczych. W 2008 r. Biblioteka realizowała
projekty ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa”. Były to: „Sposób
na wakacyjną nudę” – warsztaty literacko-plastyczno-językowe adresowane do dzieci i młodzieży
z leżajskich szkół oraz „Bądź wierny. Idź” projekt
w ramach obchodów Roku Zbigniewa Herberta.
Organizowała też spotkania autorskie i promocje
książek Ewy Nowak i Barbary Kosmowskiej, a także konkursy literackie i plastyczne: „Leżajsk, moje
miasto”, „Wędrówki po świecie baśni”, „Pozdrowienia z wakacji”, „Literatura i dzieci – kolory przyjaźni”, „Mój bajkowy przyjaciel”, „Mikołajkowa niespodzianka”, „Nauczyciel moim przyjacielem” oraz
wystawy: „Najciekawsze zabytki w Polsce”, „85.
rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej”, „Szkoła
na Wesoło”, „195. rocznica urodzin Giuseppe Verdiego”, „Dary jesieni”, „Mówią przez wieków ciszę”,
„Dawać siebie innym”, „130. rocznica urodzin Leopolda Staffa”, „Cicha noc, Święta noc”, „Moja ziemia – mój świat”, „Świat baśni braci Grimm”, „Kubuś Puchatek i jego przyjaciele”.

Pracownia Dokumentacji
Dziejów Miasta

Działająca w strukturach Miejskiego Centrum
Kultury Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta realizuje liczne zadania, do których należą m.
in.: gromadzenie i opracowanie informacji o historii miasta (systematyzowanie i katalogowanie
zbiorów), tworzenie informacji bibliograficznej
o przeszłości i współczesności Leżajska, zbieranie i opracowywanie informacji o ludziach, zdarzeniach, miejscach, budynkach, przedsięwzięciach
i inicjatywach oraz wszelkich formach życia społecznego i instytucjonalnego, poszukiwanie w Internecie informacji o dawnych mieszkańcach Leżajska, tworzenie bazy danych na temat zabytków
miasta Leżajska.
W roku 2008 najważniejszymi zrealizowanymi
zadaniami były: sporządzenie „Wykazu miejsc Pamięci Narodowej w Leżajsku” wraz z dokumentacją
zdjęciową, opracowanie i złożenie (we współpracy z TMZL) projektu „Odkrywamy dziedzictwo naszych przodków” do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, współpraca przy opracowaniu regulaminów
konkursów związanych z historią miasta i regionu oraz uczestnictwo w pracach jury ww. konkursów (z Biblioteką Publiczną im. St. Wyspiańskiego), współpraca przy tworzeniu wystaw okolicznościowych (z Biblioteką Publiczną im. St. Wyspiańskiego), prowadzenie zajęć warsztatowych „Sposób na wakacyjną nudę”, skierowanych do dzieci szkół podstawowych w ramach projektu operacyjnego „Promocja czytelnictwa”, ogłoszonego
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego przez MCK i Bibliotekę Publiczną im. St. Wyspiańskiego, redagowanie artykułów
do Biuletynu Miejskiego i Kuriera Powiatowego
związanych z imprezami kulturalnymi organizowanymi przez MCK i Bibliotekę im. St. Wyspiańciąg dalszy na stronie 7



gospodarka
Zastępca Burmistrza Leżajska Piotr Urban prowadzi i nadzoruje zadania związane z rozwojem
gospodarczym miasta, w tym wszelkie planowane,
przygotowywane i realizowane inwestycje. W kolejnych wydaniach „BM” sukcesywnie informuje
o postępach prac.
Rada Miejska 28 stycznia 2009 roku
przyjęła budżet miasta Leżajska na rok
2009, w którym zapisanych zostało wiele różnego formatu i rangi zadań inwestycyjnych. Dzisiaj chciałbym powiedzieć
o trzech najważniejszych zadaniach, jakie nas czekają, dla których wieją pomyślne wiatry.
Otóż jednym z nich jest „Modernizacja
układu komunikacyjnego dróg miejskich
w Leżajsku wzdłuż drogi wojewódzkiej
nr 877 Leżajsk–Naklik w obrębie węzła
Leżajsk”. Jest to bardzo duże zadanie inwestycyjne. W jego skład wchodzi budowa drogi łączącej ulicę Podolszyny z ulicą
Siedlanka, przebudowa ulicy Borki i modernizacja ulicy Polnej.
W ulicy Polnej zbudujemy kanalizację
deszczową i jednostronny chodnik z kostki brukowej. Jest tam duży ruch pieszy
z racji usytuowanych zakładów; energetycznego i gazowniczego. Na całej długości ulica otrzyma nową nawierzchnię
asfaltową.
Przebudowa ulicy Borki polegać będzie
na wzmocnieniu powierzchni i położeniu
nawierzchni asfaltowej, ułożeniu na pewnym fragmencie jednostronnego chodnika z kostki.
W tym zadaniu znajduje się również budowa łącznika między ulicami: Podolszyny i Sielanką. Będzie to nowa droga, która zrealizowana zostanie w latach 2009
i 2010. Pozwoli ona odciążyć ulicę Siedlankę, a poza tym, z racji zabudowy, jaka
jest tam tworzona, znacznie ułatwi komunikację. Wylot tej ulicy jest zaprojektowany przy granicy z Gminą Leżajsk obok stacji trafo, to jest za zakładem „Netkom”.
Zrealizujemy tam kanalizację deszczową,
przepusty, oświetlenie, chodniki z kostki,
fragment ścieżki rowerowej i oczywiście
nawierzchnię asfaltową – ponad 5 tysięcy metrów kwadratowych. Piękna inwestycja.
To zadanie zgłosiliśmy do programu
unijnej pomocy i decyzja już zapadła –
otrzymaliśmy dotację unijną w kwocie
ponad 2 270 000 złotych. Wartość tego
zadania to prawie 3 100 000 zł. Różnicę musimy dołożyć z miejskiej kasy –
to jest około 900 000 złotych. Ale kwota prawie 2,3 mln złotych dotacji unijnej
jest kwotą nie do pogardzenia.
Otworzyliśmy już oferty przetargowe
na te prace i zamierzamy jak najszybciej
przystąpić do rozpoczęcia robót.
Drugie bardzo poważne zadanie inwestycyjne, o którym chciałbym powiedzieć, dotyczy budowy hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 2. Przygotowywaliśmy się do tego od pewnego czasu.
Mamy dokumentację, wszystkie kosztorysy i pozwolenie na budowę. Koszt tego
przedsięwzięcia jest oceniany na ponad
6 600 000 zł.



Tego zadania nie ma w budżecie miasta Leżajska na ten rok; nabór wniosków
o dotacje z Unii Europejskiej ogłoszony
został już po jego uchwaleniu przez Radę
Miejską.
W ramach programów unijnych o dofinansowanie inwestycji oświatowych złożyliśmy wniosek na rozbudowę Szkoły
Podstawowej nr 2 w Leżajsku z budową
hali sportowej o powierzchni 32 x 20 metrów z wyposażeniem dla potrzeb kształcenia ustawicznego.
Wynik rozstrzygnięć po analizie zgłoszonych wniosków również okazał się
dla nas pozytywny – przyznano nam
4 656 000 złotych. Teraz nie pozostaje
nic innego, jak poszukanie pozostałych 2

ści 4 600 000 złotych, więc trzeba szukać reszty.
Trzecia sprawa, dotycząca bazy sportowej. Rozpoczęliśmy bardzo intensywne
starania o dofinansowanie boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 i jest ono zapreliminowane w budżecie. W lutym, już po uchwaleniu budżetu, pojawiła się możliwość
uzyskania dofinansowania tej inwestycji, dlatego na ostatniej sesji Rady Miejskiej przyjęto poprawkę. Jest to boisko
analogiczne jak boisko przy gimnazjum
– pełno wymiarowe, z nawierzchnią poliuretanową, ogrodzeniem. To przy gimnazjum świetnie się sprawdza, postanowiliśmy więc, żeby takie samo zrobić też
przy Szkole Podstawowej nr 1. Jego wartość to około 450 tysięcy złotych. Dotacji możemy otrzymać do 200 tysięcy złotych, reszty musieliśmy poszukać w swojej kasie. I te 250 tysięcy złotych już znaleźliśmy. Mamy nadzieję, że dostaniemy tę dotację, aczkolwiek jest pewien
problem – promowane są gminy, które

Inwestycje w mieście
milionów złotych. Mam nadzieję, że jakąś
część tej kwoty uda nam się gdzieś wykołatać, ale pozostałą część będziemy musieli pokryć z własnych środków.
Myślę, że jest to gra warta świeczki. Jeśli nie zdobędziemy tych pieniędzy, przyznana dotacja zostanie nam cofnięta. Musimy ostro zawalczyć, żeby nie stracić tej
szansy, bo ona się już nie powtórzy.
To jest tak: sporządzenie dokumentacji
jest trudne, ale jeszcze trudniej jest zdobyć środki pomocowe. Oczywiście stawia to przed nami duże wyzwanie, bo mając dokumentację oraz przyznane środki, musimy poszukać własnej kasy i podjąć stosowne procedury, żeby rozpocząć
tę inwestycję, wykonać ją oraz w określonym czasie rozliczyć. Ale myślę, że skoro
z wieloma trudnymi problemami sobie radzimy, to i z tym damy sobie radę.
Mam też inną dobrą informację dla
mieszkańców Leżajska. Dotyczy ona
budowy kolejnego obiektu sportowego
w mieście. Otóż powiat leżajski zgłosił wniosek pn. „Rozbudowa Zespołu
Szkół Licealnych w Leżajsku – budowa
hali sportowej wraz z segmentem dydaktycznym”; wartość ponad 7 600 000 zł.
Ten wniosek również został zaaprobowany – przyznana dotacja sięga kwoty
5 milionów złotych. Tak więc dwa wnioski dotyczące budowy hal sportowych
w Leżajsku znalazły się na liście rankingowej i obydwa się zakwalifikowały.
To wielki sukces. To ponad 9 600 000
złotych w sumie dotacji unijnej w infrastrukturę sportową dla miasta Leżajska.
Piękna sprawa!
W połowie marca złożyliśmy też wniosek na rozbudowę i modernizację Miejskiego Domu Kultury. To kolejna inwestycja, której nie ma w budżecie, ale otworzyła się możliwość otrzymania dotacji unijnej. Możemy uzyskać dotację w wysoko-

nie mają jeszcze takich boisk, a my jedno już mamy.
Kolejne zadanie, które realizujemy
w zwariowanym tempie, wiąże się z rozbudową chodników wzdłuż ulicy Tomasza
Michałka. Ta ulica jest drogą wojewódzką, nie naszą, ale postawiliśmy sobie
za cel, ażeby chodniki wzdłuż niej możliwie ciągnęły się jak najdalej. Po naleganiach z naszej strony i wielu konsultacjach z Podkarpackim Zarządem Dróg
Wojewódzkich doszliśmy do konsensusu:
my jako miasto opracujemy dokumentację na budowę chodników od stacji paliw
Orlen do ulicy Kąty (dojścia do Florydy)
z lewej strony oraz po przeciwnej stronie – od istniejącego chodnika do wjazdu do stacji paliw za Nadleśnictwem,
a PZDW wykona chodniki i zatoki dla autobusów.
Równocześnie zasugerowaliśmy
PZDW, że skoro za parkingiem koło stacji Orlen ma być skrzyżowanie z obwodnicą, to zatokę autobusową, która była
w projekcie podstawowym, trzeba zlokalizować w innym miejscu, bliżej ulicy Podleśnej. Przeznaczyliśmy na to grunt miejski – tam zostanie urządzona zatoka dla
autobusów PKS. W przyszłości nie będzie kolidowała z obwodnicą, a ludzie,
idący ze szpitala ulicą Podleśną, będą
mieli bliżej do przystanku. Zaproponowaliśmy też, żeby powstała zatoka autobusowa z chodnikami przed stacją Orlen.
Muszę zaznaczyć, że współpraca miasta z Podkarpackim Zarządem Dróg
Wojewódzkich układa się bardzo dobrze, na zasadzie wzajemnego zrozumienia i życzliwości. Wartość prac, jakie są do wykonania, czyli budowa chodników i miejscowe odwodnienia to ponad 400 tysięcy złotych. Jeżeli my zrobimy projekt, wówczas oni to sfinansują.
W ramach remontu ulicy Tomasza Michał-

kartki z kalendarza
ka nastąpi wymiana na całej długości –
od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza – istniejących już chodników (kostka) i wydłużenie ich w kierunku Sokołowa, wzmocnienie nawierzchni poprzez położenie kolejnych warstw asfaltu.
Kolejna sprawa to udrożnienie trasy komunikacyjnej w dzielnicy przemysłowej
miasta. Zamierzamy przeprowadzenie
rozbudowy drogi łączącej drogę krajową
nr 77 z drogą wojewódzką nr 877 na Naklik, czyli ulice: Boronia, Hutniczą i Fabryczną. Zależy nam na tym, by ruch tirów z Browaru i Hortino skierować na Sarzynę, w kierunku centralnej Polski, i odciążyć skrzyżowanie ulicy Mickiewicza
w okolicy klasztoru. Dlatego planujemy
stworzyć nową drogę, która biegłaby prosto od ulicy Hutniczej wzdłuż ogrodzenia
Browaru do ulicy Siedlanka.
Ogłaszamy też przetarg na cztery dokumentacje planowanych inwestycji. Dotyczą one wzmocnienia i rozbudowy ulic:
Boronia, Hutniczej, Fabrycznej, budowy
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
do ulicy Kąty, budowy parkingu przy ulicy
Warszawskiej i budowy ulicy Spokojnej.
Zależy nam na tym, żeby mieć przygotowane dokumentacje na wypadek ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji unijnych.
Mam też dobre wieści dotyczące inwestycji pod nazwą obwodnica miasta Leżajska. Przygotowania do rozpoczęcia budowy postępują wielkimi krokami.
Dokumentacja I etapu jest gotowa i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad występuje do Wojewody Podkarpackiego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Jednocześnie GDDKiA
przygotowuje się do ogłoszenia przetargu
na wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcia
budowy w IV kwartale tego roku, jeśli procedury przetargowe przebiegną sprawnie. Umowa na wykonawstwo tak ogromnej inwestycji, jaką jest budowa obwodnicy to łakomy kąsek dla firm drogowych.
Mam nadzieję, że uda się do końca roku
wyłonić wykonawcę, co bardzo dobrze rokuje dla I etapu obwodnicy.
To stawia też przed nami wymagania,
bo jako miasto musimy zgodnie z ustaleniami zbudować łącznik do obwodnicy.
Będzie to kosztowało około 3,5 mln złotych i trzeba szukać tej kwoty.
Jeżeli chodzi o etap II obwodnicy,
to mogę powiedzieć, że Biuro Projektowe „Klotoida”, które było wykonawcą dokumentacji pierwszego etapu, wygrało
przetarg na projekt budowlany drugiego
etapu. Wartość tej dokumentacji opiewa na kwotę 1,6 mln złotych. Projekt budowlany łącznie z zezwoleniem na realizację inwestycji ma być gotowy na koniec sierpnia 2010 roku. Wszystkie sprawy idą w dobrym kierunku i mają bardzo dobre tempo. Tempo dyktuje wydana
decyzja środowiskowa, która jest ważna do 2011 roku i do tego czasu projekt
na drugi etap obwodnicy łącznie z zezwoleniem na realizację inwestycji – aktem najwyższej wagi upoważniającym inwestora do rozpoczęcia inwestycji – musi
być gotowy.

ciąg dalszy ze strony 5

skiego, współpraca z mediami regionalnymi w zakresie promocji imprez MCK, gromadzenie materiałów i przygotowanie do druku artykułów do „Almanachu Leżajskiego” (zeszyty nr 1 i 2 / 2008),
wydanego przez TMZL, opracowanie merytoryczne tekstu do folderu promującego Leżajsk wydanego przez UM w Leżajsku (współpraca z CIT),
przygotowanie imprezy promującej pierwszy numer wznowionego „Almanachu Leżajskiego” wraz
z TMZL, CIT, MCK, Biblioteką Publiczną, przygotowywanie biogramów do słownika działaczy oświaty, kultury i nauki województwa podkarpackiego
w XIX i XX wieku, konsultacje i wskazówki merytoryczne udzielane studentom do pisania prac licencjackich i magisterskich na tematy regionalne,
rejestracja wspomnień i relacji mieszkańców miasta (m.in. J. Kupras, J. Ulas Urbański, R. Chorzępa, L. Chmura), prowadzenie Kroniki Miasta Leżajska, pozyskiwanie nowych wydawnictw książkowych do PDDM.

Centrum Informacji
Turystycznej

Centrum Informacji Turystycznej, znajdujące
się w strukturach MCK w Leżajsku, realizuje wiele działań, z których najważniejsze to: gromadzenie i przetwarzanie informacji z terenu miasta Leżajska i powiatu leżajskiego, dystrybucja informacji
i jej udostępnianie na terenie całego kraju, obsługiwanie turystów krajowych i zagranicznych, posiadanie pełnego asortymentu wydawnictw własnych
i komercyjnych, prowadzenie danych statystycznych dotyczących liczby turystów, poradnictwo dla
turystów indywidualnych i organizatorów wypoczynku, udział w imprezach turystycznych, kulturalnych i innych, aktualizowanie bazy turystycznej
i gastronomicznej, usług, kultury, sportu i in. w mieście i powiecie, gromadzenie i opracowanie informacji o historii miasta (systematyzowanie i katalogowanie zbiorów), wykonanie dokumentacji fotograficznej bieżących wydarzeń społecznych i kulturalnych w mieście i regionie, współpraca z mediami
i branżą turystyczną, współpraca z samorządem
miejskim i powiatowym, stowarzyszeniami (PTTK,
TMZL, TMLiKP-W, Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną), aktualizowanie informacji turystycznych, wydawanie i kolportaż własnych materiałów promocyjnych oraz informacyjnych, prowadzenie innych usług turystycznych, sprzedaż
wydawnictw i gadżetów promocyjnych.
W 2008 roku najważniejszymi zadaniami realizowanymi przez CIT było: zaktualizowanie bazy turystycznej miasta i powiatu we współpracy z Wydziałem Promocji, Kultury i Współpracy Międzynarodowej Starostwa Powiatowego, współredagowanie materiałów informacyjno-promocyjnych, przewodników, książek, planów i map we współpracy
z Urzędem Miejskim, Starostwem Powiatowym,
Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną, Urzędem Marszałkowskim, m.in. opracowanie
merytoryczne tekstu do folderu promującego Leżajsk wydanego przez UM w Leżajsku (współpraca z PDDM), dokonanie poprawek do drugiego
wydania przewodnika „Leżajsk i wokół Leżajska”,
opracowywanie materiałów informacyjnych i źródłowych do projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Działanie V.2
Trasy Rowerowe we współpracy z Urzędem Miejskim w Leżajsku, Starostwem Powiatowym w Leżajsku, gminami powiatu leżajskiego, Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną w Rzeszowie oraz Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim
w Rzeszowie, sporządzenie „Wykazu miejsc Pamięci Narodowej w Leżajsku” wraz z dokumentacja zdjęciową, opracowanie i złożenie (we współpracy z TMZL) projektu „Odkrywamy dziedzictwo
naszych przodków” do Funduszu Inicjatyw Obywa-

telskich, współpraca przy tworzeniu wystaw okolicznościowych (z Biblioteką Publiczną im. St. Wyspiańskiego), współpraca z uczelniami wyższymi
w Rzeszowie, Lublinie i Jarosławiu, prowadzenie
w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku lekcji
w Technikum Hotelarstwa na temat walorów turystycznych Polski i Ziemi Leżajskiej oraz spotkań,
warsztatów i konferencji poświęconych problematyce turystyki w rozwoju regionalnym i lokalnym.
Działania CIT to również gromadzenie materiałów i przygotowanie do druku artykułów do „Almanachu Leżajskiego” (zeszyty nr 1/2008 i 2/2008),
wydanego przez TMZL, przygotowywanie biogramów do słownika działaczy oświaty, kultury i nauki województwa podkarpackiego w XIX i XX wieku, udostępnianie studentom źródeł i wskazówek
merytorycznych do pisania prac licencjackich i magisterskich na tematy traktujące o historii, kulturze, zabytkach, atrakcjach turystycznych, walorach
przyrodniczych, jak również wiadomości dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym
danych statystycznych, analiz, planów i strategii
miasta i regionu, uczestnictwo w wojewódzkich
i miejskich imprezach turystycznych i kulturalnych
(m.in. Podkarpacki Jarmark Turystyczny w Przemyślu, Rzeszowski Jarmark Turystyczny w Rzeszowie, Dni Leżajska, Spotkania Trzech Kultur,
Leżajskie Spotkania z Jazzem, Międzynarodowy
Festiwal Łowiecki), oprowadzanie i obsługa zorganizowanych krajowych oraz zagranicznych wycieczek turystycznych, zaproszonych delegacji i gości (minionym roku m.in. z Polski, Gruzji, Ukrainy,
Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii,
USA, Kanady).
W 2008 roku biuro CIT odwiedziło około 3500 turystów. Bezpośrednio i pośrednio za pomocą środków przekazu obsłużono około 3000 osób, firm, instytucji i stowarzyszeń. W ramach dystrybucji przekazano około 5000 sztuk odpłatnych i darmowych
materiałów promocyjno-informacyjno-reklamowych
poświęconych atrakcjom turystycznym miasta Leżajska i okolic, a także województwa podkarpackiego i Polski.

Policja

Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku przedstawia informację dotyczącą stanu zagrożenia negatywnymi zjawiskami patologii społecznej, jakimi
są: przestępczość, alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie, przemoc i agresja w miejscach
publicznych i innych, opierając się na analizach
statystycznych, obejmujących okres sprawozdawczy roku 2008 celem wykorzystania w prasie lokalnej.
Poziom zagrożenia przestępczością kryminalną
oprócz odczuć społecznych mierzony jest konkretnymi wskaźnikami. Analizując te wskaźniki na terenie miasta należy zauważyć, że liczba przestępstw
stwierdzonych w ciągu ostatnich trzech lat systematycznie spada. Ogółem na terenie miasta Leżajska w 2008 roku odnotowano 187 (w 2007 r. było
242) przestępstwa, co przedstawia się następująco: ● zabójstwo – 1 (dworzec PKP), ● rozboje i wymuszenia rozbójnicze – 1, ● bójki i pobicia – 6, ●
groźby karalne – 8, ● kradzieże – 43, ● kradzieże z włamaniem – 26, ● zniszczenie mienia – 17,
● fizyczne i psychiczne znęcanie się nad rodziną
– 1, ● kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym
– 39, ● inne kategorie przestępstw – 36.
Oddzielnie rozpatrywany jest udział osób nieletnich w popełnieniu czynów karalnych. Ze względu
na specyfikę tej grupy wiekowej i jej szczególną podatność na uleganie czynnikom kryminogennym,
nie można bagatelizować wpływu nieletnich na aktualny stan bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na terenie Leżajska w 2008 r. odnotowano zaledwie siedmiu sprawców czynów karalnych, którzy dopuścili się przestępstw: kradzieży, udziału
w pobiciu i posługiwania się sfałszowanym dokumentem. Szczegółowa analiza pozwala stwierdzić,
ciąg dalszy na stronie 9



wywiad miesiąca
Rozmowa
z Mattheusem Dietvorstem
Pełnomocnikiem Zarządu
Grupy Żywiec SA
Dyrektorem Browaru
w Leżajsku
● Jak podsumowałby Pan miniony
rok? Czy był dobry dla leżajskiego Browaru?
● Rok 2008 był jednym z najlepszych lat
w historii naszego Browaru. Zaczęliśmy
go od uroczystości związanych z jubileuszem 30-lecia naszego zakładu i otwarciem Wystawy Browarnictwa, stałej ekspozycji w Muzeum Ziemi Leżajskiej. Potem kolejne miesiące co jakiś czas przy-

● Nie pierwszy raz, w 2007 roku też
zajęliście to zaszczytne pierwsze miejsce.
● Tak, ale pani pytała o ostatni rok.
● Istotnie. Więc pozostańmy w tym
ostatnim, minionych roku. Co zdarzyło się w grudniu?
● Bureau Veritas Certification Polska
uznało, że Browar w Leżajsku jest najlepiej zarządzaną organizacją w Polsce i przyznało nam certyfikat „Excellent
Quality Organization”. To prestiżowe wyróżnienie nadawane jest firmom, które
w swoich strukturach w szczególny sposób uwzględniają aspekty jakości, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej. W sumie kryteriów jest dziesięć i wszystkie trzeba spełnić. Otrzymaliśmy ten certyfikat dlatego,

lepsze. To zasługa naszej załogi, która
jest bardzo pracowita, zaangażowana,
ma wiele lat doświadczenia i nasza organizacja jest jak rodzina.
● Te certyfikaty, również certyfikat
ISO międzynarodowy system zarządzania jakością, mają na pewno przełożenie na sprzedaż produktu leżajskiego Browaru.
● Nie jest to bez znaczenia. To przecież
także promocja naszej marki. Ale duży
wpływ na wielkość sprzedaży naszego
piwa mają też działania Grupy Żywiec.
W czerwcu ubiegłego roku Grupa Żywiec
podpisała umowę z dyskontem „Biedronka” na sprzedaż piwa „Leżajsk” i teraz –
dzięki temu – jest ono dostępne w całej
Polsce, a nie jak dotąd tylko na Podkarpaciu. W segmencie dyskontów na pol-

Gdzie się piwo leje, tam się dobrze dzieje
nosiły nam miłe niespodzianki, nagrody
i wyróżnienia. Był to powód do satysfakcji
dla wszystkich pracowników Browaru.
● Która z otrzymanych nagród
jest najcenniejsza?
● Każda z nich jest cenna na swój sposób, ale zacznę może od „Gwiazdy Heinekena”. To wewnętrzna nagroda w koncernie Heinekena. Pięciu ramionom gwiazdy przypisane są różne obszary: jakość
produktu, koszty, organizacja, zadowolenie klientów i odpowiedzialność społeczna a w niej kontakty z regionem, w którym funkcjonuje browar. Kryteria w każdym obszarze są bardzo ostre. Po analizie wyników zgłoszonych przez poszczególne browary okazało się, że Browar
w Leżajsku wśród 50 browarów Heinekena w Centralnej i Wschodniej Europie
zajął I miejsce.

Mattheus Dietvorst



że nasze działania są skierowane na dobro konsumentów, którym oferujemy produkty spełniające najwyższe wymagania
jakościowe. Tego efektu nie da się osiągnąć bez profesjonalnego zarządzania firmą oraz pełnego zaangażowania wszystkich pracowników.
● Jakość i profesjonalizm zarządzania Browarem w Leżajsku potwierdziły też inne wyróżnienia.
● Jesienią na ogólnopolskim konkursie
piw „Chmielaki Krasnostawskie 2008” potwierdzeniem wysokiej jakości i dobrego
smaku naszej marki był srebrny medal
dla piwa „Leżajsk – Pełne”. A na Targach
w Poznaniu zostaliśmy laureatem nagrody „Polski Producent Żywności 2008”
za markę „Leżajsk – Pełne”. Każda nagroda mobilizuje załogę do jeszcze większej
aktywności pod każdym względem. Wygraliśmy te nagrody,
dlatego że w Leżajsku mam najlepszych pracowników.
W ciągu 22 lat pracy
w Heinekenie, pracowałem w 5 różnych krajach świata i nigdzie nie miałem tak dobrych ludzi, jak tu, w Leżajsku.
● Uważa Pan,
że to jest klucz
do sukcesu?
● Tak. Zdecydowanie. W 50 browarach ŚrodkowoWschodniej Europy,
w Leżajsku, w Żywcu, czy w Warce,
wszędzie produkujemy piwo, technologia jest ta sama,
maszyny, instalacje. Nasz browar
nie jest browarem
najnowocześniejszym. A jednak piwo
z Leżajska jest naj-

skim rynku „Biedronka” jest największa,
ma 1500 sklepów i prawie 80 procent
wszystkich produktów tam sprzedawanych to wyroby polskie, co zawsze podkreśla. Te umowy spowodowały mocny
wzrost sprzedaży piwa produkowanego
w Leżajsku.
Ale chciałbym jeszcze wrócić do naszych nagród. Ostatnio Browar w Leżajsku otrzymał statuetkę i tytuł „Mecenasa
Kultury Leżajskiej” przyznany za wspieranie inicjatyw kulturalnych lokalnej społeczności. Bardzo ją sobie cenię.
● Browar jest głównym sponsorem
Klubu „Pogoń” a także największych
i najważniejszych imprez kulturalnych,
organizowanych przez miasto. To Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej,
Dni Leżajska, Jazz Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Łowiecki.
● Sponsorujemy najważniejsze imprezy
– Festiwal Organowy jest najbardziej prestiżowy, ale w sumie sponsorujemy około 250 innych mniejszych imprez w całym
powiecie – spotkań, jubileuszy, przedstawień teatralnych. Przekazujemy też darowizny na rzecz konkretnych instytucji.
W ubiegłym roku pieniądze, jakie uzyskaliśmy z licytacji prezentów i gadżetów, które podarowano menadżerom naszej firmy,
przekazaliśmy Specjalnemu Ośrodkowi
Szkolno-Wychowawczemu w Leżajsku.
W tym roku przeznaczymy je na Caritas
i Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.
● Przenosi Pan obyczaje z Holandii
do Leżajska.
● Przez cały rok menadżerowie w naszych firmach otrzymują różne prezenty. Nie zabierają ich do domów, składają w specjalnej szafie. W grudniu, podczas uroczystego spotkania świątecznego, poddawane są licytacji, a dochód z licytacji przeznaczany jest na jakiś charytatywny cel.
● Chyba polubił Pan Leżajsk i nasz
kraj. W ciągu trzech lat opanował Pan
nasz język...
● Dużo rozumiem, mniej mówię.

kartki z kalendarza
● Ale całkiem dobrze.
● Bardzo dziękuję.
● Prawie całą swą rodzinę przywiózł
już Pan do Leżajska – synowie bywali na Festiwalach, brat wystąpił w pamiętnym koncercie zespołu „Makrele” z Bredy na dziedzińcu Muzeum
Ziemi Leżajskiej, byli w Leżajsku też
Pana rodzice, ojciec przywiózł ziemię
z pól bitewnych Holandii, gdzie Polacy walczyli i ginęli o wolność Holandii.
To wielkiej wagi gest.
● Nie wiem, co powiedzieć. Ja się czuję w Leżajsku, jak w domu.
● W zeszłym roku sprawił Pan miłą
niespodziankę mieszkańcom Leżajska,
przywożąc do nas zespół „Makrele”
z Bredy, w którym gra Pan na trąbce.
Czego możemy się spodziewać w tym
roku?
● Spróbowałem zaprosić jednego
z członków zespołu na Festiwal Organowy – on gra na trąbce i ma koleżankę organistkę. Ale nie udało się, bo mają
już zaplanowane koncerty. Trzeba wcześniej zarezerwować termin. Myślę, że oni
w przyszłym roku przyjadą na Festiwal.
Będę też próbował zaprosić mój zespół
jeszcze raz do Polski, na kilka dni do Leżajska, może na piknik Browaru we wrześniu.
● Te pikniki to też tradycja?
● Tak, taka nasza tradycja. Wyznajemy
zasadę, że załoga w zakładzie pracy powinna się czuć jak rodzina. Wtedy łatwiej
się żyje i pracuje. I lepiej.
● Wróćmy do sedna sukcesów Browaru. Powiedział Pan, że to w głównej
mierze zasługa załogi. Myślę, że również znakomitej wody, najważniejszego surowca do produkcji.
● Woda jest dla Browaru najważniejsza, jej jakość. Bez niej nie możemy produkować naszego piwa. Źródła, z których
korzystamy, są unikatowe. Jakość wody
jest tak dobra, że bezpośrednio ze studni
głębinowej pobierana jest ona do produkcji bez żadnego uzdatniania. Nie znam
żadnego innego browaru, który nie stosowałby w swej produkcji uzdatniania wody.
Wiemy wszyscy doskonale, że w świecie
i w Polsce wody dobrej jakości będzie coraz mniej, bo źródła nie będą wieczne.
Dlatego te źródła trzeba chronić. Zależy nam bardzo na dobrych stosunkach
i współpracy z władzami regionu, w którym funkcjonujemy. Współpraca z miastem Leżajsk układa się bardzo dobrze.
Dla Browaru jest ważne budować dobre relacje z miastem i gminą, bo wszyscy nasi pracownicy mieszkają w mieście lub okolicy. Gmina bardzo korzysta
z naszych dużych podatków, jakie płacimy. Nikt w Browarze nie jest przeciwny
temu, żeby się rozwijała ekonomicznie,
ale... do tańca trzeba dwojga.
● Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka

ciąg dalszy ze strony 7

że w poważniejszych kategoriach przestępstw, takich jak: włamania, bójki i kradzieże udział nieletnich w działalności przestępczej zarówno w 2007
jak i 2008 roku utrzymuje się na wyrównanym, niskim poziomie.
W 2008 roku – ogółem na terenie miasta zanotowano 133 zdarzenia drogowe (160 w 2007)
w tym 130 kolizji drogowych. W ciągu ubiegłego
roku w Leżajsku miały miejsce tylko 3 wypadki drogowe (w roku 2007 aż 9). W wypadkach drogowych
nie było ofiar śmiertelnych, ale dziewięć osób odniosło obrażenia ciała.
Spadek liczby zdarzeń drogowych w dużej
mierze może być spowodowany poprawą infrastruktury drogowej. Funkcjonujące ronda na terenie miasta dobrze spełniają swoje zadania w zakresie upłynnienia ruchu, jak też bezpieczeństwa
na skrzyżowaniach. Niewątpliwie, planowane
w najbliższej przyszłości zrealizowanie projektu
miejskiej obwodnicy Leżajska, będzie kolejnym
koniecznym krokiem w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz udrożnienia
naszego miasta.
Niechronieni użytkownicy dróg są liczną grupą ofiar wypadków, dlatego cykliczne działania
prewencyjne na drogach często ukierunkowane
są na ochronę pieszych uczestników ruchu drogowego.
W roku 2008 praca prewencyjna w kierunku poprawy dyscypliny społecznej przyniosła oczekiwane rezultaty. W odniesieniu do analogicznego
okresu roku 2007 zwalczanie zjawisk patologicznych takich jak: alkoholizmu, narkomanii, przemocy w rodzinie należy ocenić pozytywnie. Biorąc pod
uwagę statystykę w zakresie ww. patologii spadła
liczba odnotowanych zdarzeń z udziałem osób nietrzeźwych czy pod działaniem narkotyków.
W okresie 2008 r. na terenie miasta odnotowano ogółem 559 wykroczeń, w związku z którymi
prowadzono czynności wyjaśniające w sprawach:
● zakłócenia spokoju i porządku publicznego pod
wpływem alkoholu art. 51 Kw – 192, ● spożywania
alkoholu w miejscu publicznym – 53, ● kradzieży
mienia – 104, ● zniszczenia – ● uszkodzenie mienia – 30, ● inne wykroczenia – 180.
Należy zaznaczyć, że z ogólnej liczby wykroczeń 24 nieletnich dopuściło się czynów karalnych,
z tego: ● zakłócenie spokoju i porządku publicznego – 14, ● kradzież mienia – 9, ● inne wykroczenia – 1.
Praca prewencyjna to również działalność
na rzecz innych uprawnionych organów instytucji i jednostek Policji w tym sporządzanie wywiadów i ustaleń, realizacja konwojów i doprowadzeń
do izb wytrzeźwień, zakładów karnych, Sądów
i Prokuratur oraz do placówek służby zdrowia.
W 2008 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku w ramach codziennych
zadań prewencyjnych ukierunkowanych na utrzymanie należytego stanu porządku i bezpieczeństwa interweniowali na terenie miasta Leżajska
1662 razy – wobec zakłóceń spokoju i porządku
publicznego i zdarzeń niezgodnych z zasadami
współżycia społecznego w tym: ● w miejscach
publicznych – 1503 razy, ● interwencji domowych
– 82, ● w innych miejscach – 77.
W wyniku powyższych interwencji izolowano
z miejsc publicznych 203 osoby nietrzeźwe w tym
odkonwojowano (doprowadzono) ● do izb wytrzeźwień – 47 osób, ● do pomieszczeń dla zatrzymanych w jednostkach policji – 10 osób, ● do miejsc
stałego zamieszkania – 146 osób.
W 2008 roku na terenie miasta Leżajska spośród przeprowadzonych 82 interwencji domowych,
zanotowano 26 przypadków występowania zjawiska przemocy w rodzinie. W rodzinach tych została
wdrożona procedura Niebieskiej Karty. W związku

z tym wszczęto i przeprowadzono 5 postępowań
przygotowawczych o czyny z art. 207 KK (znęcanie
się nad rodziną), z których jedno postępowanie zakończyło się wniesieniem do sądu aktu oskarżenia
przeciwko sprawcy przemocy w rodzinie.
Zjawisko nadużywania alkoholu można zaliczyć
do takiego rodzaju patologii, która stała się niemal chorobą społeczną. Alkohol jest jednym z poważniejszych czynników kryminogennych. W 2008
roku na terenie miasta Leżajska popełnionych zostało 55 przestępstw dokonanych pod wpływem
alkoholu.
Nietrzeźwi sprawcy dopuścili się przestępstw
z art. 178 a KK (prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości) – 39 przestępstw,
a także byli sprawcami bójek i pobić, kradzieży
i włamań. Za wykroczenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym popełnione przez
osoby znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu sporządzono 41 wniosków o ukaranie do Sądu
w Leżajsku.
Przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu
w trzeźwości na terenie miasta Leżajska stwierdzono: ● 2 przestępstwa o czyn z art. 43 ust. 1
Ustawy (sprzedaż alkoholu osobie małoletniej
oraz naruszenie warunków wydanego zezwolenia za sprzedaż alkoholu), ● do Sądu skierowano
48 wniosków o ukaranie za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ● nałożono 63
mandaty karne za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.
Ogólnie na terenie miasta Leżajska w 2008 roku
stwierdzono 1 przestępstwo z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – posiadanie środków odurzających. Niepokojącym jednak zjawiskiem jest stosowanie w celach nie medycznych leków przeciwbólowych. Obecnie stosowane w medycynie
środki przeciwbólowe niestety często zastępują
narkotyki i używane są na szeroką skalę przez
narkomanów i odurzającą się młodzież szkolną.
W 2008 roku policjanci ujawnili 367 przestępstw
(art. 270 i art. 286 kk.) polegających na fałszowaniu recept lekarskich i wyłudzaniu na ich podstawie leków przeciwbólowych i psychotropowych.
Proceder fałszowania recept miał miejsce na terenie Leżajska, natomiast ich realizacja odbywała
się na terenie całego kraju.
W związku z działaniami podejmowanymi w kierunku ograniczenia negatywnych zjawisk patologii społecznej jakimi są alkoholizm, narkomania,
przemoc w rodzinie oraz agresja i przemoc w miejscach publicznych, obok represjonowania przestępstw i wykroczeń w tych kategoriach, główny
nacisk położono na realizację zadań zapobiegawczych w tym szeroko zakrojoną działalność profilaktyczno-informacyjną przy współudziale podmiotów współodpowiedzialnych za bezpieczeństwo
publiczne. ● do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie przesłano 18 pisemnych informacji, ●
do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przesłano łącznie 17 pisemnych informacji, ● do szkół i rodziców przesłano łącznie 113
pisemnych wystąpień dot. ujawnionych przez policjantów przejawów demoralizacji wśród małoletnich (w tym zażywania środków odurzających, spożywania alkoholu, palenia papierosów i wybryków
chuligańskich, ● do Sądu Rodzinnego i Nieletnich
w Leżajsku przekazano 67 pisemnych informacji
dot. zdarzeń z udziałem małoletnich – wymagających merytorycznej oceny sądu w zakresie demoralizacji nieletnich oraz podjęcia dalszych działań
w sferze zwalczania ujawnionej patologii.
Na rzecz walki z patologiami społecznymi Miasto Leżajsk ufundowało leżajskim policjantom instrumenty edukacyjne i prewencyjne w postaci
zestawu poglądowego do prowadzenia instruktażowych szkoleń dla wychowawców rodziców dot.
narkomanii, aparatu cyfrowego i projektora multimedialnego. Miasto Leżajsk finansowało pobyciąg dalszy na stronie 11



mała ojczyzna
Walne Zebranie
Członków TMZL

12 marca br. w sali konferencyjnej
Muzeum odbyło się Walne Zebranie
Członków Towarzystwa Miłośników
Ziemi Leżajskiej. Obradom przewodniczył wiceprezes Zarządu Towarzystwa Antoni Bereziewicz.
W przedstawionym sprawozdaniu Prezes Zarządu Leszek Sarzyński wymienił
i scharakteryzował działania podejmowane przez TMZL w minionym roku. W zakresie spraw organizacyjnych i finansowych Zarząd wykonał wszystkie czynności formalno-prawne związane z rozliczeniem finansowym organizacji, zgłosił Towarzystwo do Urzędu Skarbowego jako
organizację pożytku publicznego przez
co było możliwe skorzystanie z odpisu
1% dokonywanego przez darczyńców,
na bieżąco prowadzona była dokumentacja działalności Towarzystwa oraz ewidencja jego członków.
20 marca 2008 r. w ramach działalności wydawniczej, medialnej i promocyjnej
odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Redakcyjnego Almanachu Leżajskiego,
na którym określono formułę periodyku,
uzgodniono zakres tematyczny i formę
artykułów do publikacji, uzgodniono sposoby nawiązywania kontaktów z autorami
i pozyskiwania materiałów, określono zasady i kryteria wyboru firmy wydawniczej,
określono zasady informowania Zarządu
o postępie prac redakcyjnych (na posiedzeniach), omówiono sposoby pozyskiwania środków na realizację wydawnictwa. Efektem pracy Zespołu Redakcyjnego oraz zaproszonych do współpracy autorów artykułów było wydanie w sierpniu
i grudniu dwóch kolejnych numerów Almanachu Leżajskiego. Swoje artykuły zamieściło 24 autorów w tym tak uznane autorytety naukowe jak prof. Józef Półćwiartek, prof. Zbigniew Andres, dr O. Efrem
Bruśnik, dr Kazimierz S. Ożóg oraz pasjonaci opisujący nasz region: historycy,
przyrodnicy, geografowie, działacze kultury i przedstawiciele lokalnych firm. 19
września w sali reprezentacyjnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku miało miejsce spotkanie
promujące pierwszy numer wznowionego
„Almanachu Leżajskiego”. W uroczystości uczestniczyli autorzy zamieszczonych
w wydawnictwie artykułów, przedstawiciele władz samorządowych, zaproszeni goście oraz członkowie TMZL. W mediach
lokalnych tj. na łamach Biuletynu Miejskiego i Kuriera Powiatowego na bieżąco ukazywały się artykuły o działalności
Towarzystwa.
5 maja 2008 r. na posiedzeniu Zarządu TMZL przyjęto logo organizacji. Spośród wielu zgłoszonych propozycji wybrano projekt Ireneusza Wołka. Witryna
internetowa Towarzystwa: www.tmzl.lezajsk.pl administrowana jest przez Adama Hałaja. Strona jest stale rozbudowywana i aktualizowana. Dotychczasowe
działania w tym zakresie są zadowalające, strona jest coraz ciekawsza i bogatsza merytorycznie. Informacje i komunikaty ukazywały się na antenie TV SATEL,
wykonano baner TMZL, który eksponowany jest na imprezach okolicznościowych
i lokalnych.
Przez cały rok działania Zarządu
i członków Towarzystwa trwały poszukiwania eksponatów dla Muzeum Ziemi Le-
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żajskiej. Przybyło ich bardzo wiele, a ukoronowaniem było otwarcie w październiku stałej ekspozycji „Dary Mieszkańców
Ziemi Leżajskiej dla Muzeum” – wystawa ukazuje historię, tradycję, kulturę, życie codzienne, czasy wojen i przemian
społeczno-gospodarczych zachodzących
na Ziemi Leżajskiej na przestrzeni wieków. W zakresie turystyki i wypoczynku
zorganizowano „Zimowy Rajd Pieszy” pod
hasłem „Po zdrowie” na trasie: Leżajsk–
–Jelna–Przychojec–Leżajsk, rajd rowerowy jako impreza towarzysząca obchodom
„Dni Leżajska” pod hasłem „Tu powstało
miasto Leżajsk” na trasie: Leżajsk–Stare
Miasto–Tarnawiec–Ożanna–Leżajsk. 11
października odbył się Rajd Rowerowy
„Po zdrowie” organizowany przez TMZL.
Tym razem trasa biegła „Szlakami walk
niepodległościowych” na trasie: Leżajsk–
–Giedlarowa–Grodzisko Dolne–Chałupki
Dębniańskie–Leżajsk.
Realizując zadanie organizacji cyklicznych spotkań członków Towarzystwa jako
pierwsze, odbyło się 18 listopada w sali
konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej
spotkanie z Tadeuszem Janasem – podróżnikiem i alpinistą, zdobywcą kilkunastu wysokich szczytów górskich. Wcześniej, 8 maja w przeddzień 63 roczni-

cy zakończenia drugiej wojny światowej
w Dworze Starościńskim odbyła się uroczystość odsłonięcia „Ściany Pamięci”.
Współrealizatorem tego przedsięwzięcia
było Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej we współpracy ze Starostwem
Powiatowym, Miejskim Centrum Kultury i Muzeum Ziemi Leżajskiej. Inspiracją
dla działaczy Towarzystwa do podjęcia
tego projektu był wspaniały gest Pana
Mattheusa Dietvorsta i jego ojca Franciscusa, którzy przekazali ziemię zabraną na polach bitewnych, gdzie w czasie
drugiej wojny światowej krew przelewali nasi żołnierze. Stąd zrodziła się myśl
utworzenia miejsca pamięci o chwale oręża polskiego. W trakcie uroczystości Prezes TMZL wręczył Mattheusowi Dietvorstowi tytuł Honorowego Członka Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej. 20 lipca
Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku gościło Zespół „Polanie” z Calgary w Kanadzie. Współorganizatorem wizyty było Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej.
11 listopada w Leżajsku odbyły się powiatowe uroczystości z okazji 90. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Przed
Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się ceremonia wbijania pamiątkowych gwoździ
do drzewca nowego Sztandaru Jednostki Strzeleckiej. Na uwagę zasługuje fakt,
że do renowacji historycznego sztandaru
przyczynił się Antoni Bereziewicz – wiceprezes Zarządu TMZL. W imieniu Towarzystwa wbicia gwoździa dokonał prezes
Leszek Sarzyński.
Do pozytywnych wniosków i spostrzeżeń po kolejnym roku działalności Towa-

rzystwa Prezes zaliczył dobrze układającą się współpracę ze Starostwem Powiatowym, Urzędem Miejskim i Urzędem
Gminy Leżajsk, sponsorami, mediami:
Biuletynem Miejskim, Kurierem Powiatowym, TV SATEL, szkołami: Zespołem
Szkół Licealnych, Gimnazjum Miejskim,
SP 1 i SP3, akceptację dla działań TMZL
i inicjatyw ze strony społeczeństwa miasta
Leżajska oraz Powiatu Leżajskiego, dobrą
współpracę z Muzeum Ziemi Leżajskiej,
Miejskim Centrum Kultury, Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta, Centrum Informacji Turystycznej oraz Biblioteką Publiczną. Nadal niestety poważnym problemem jest mała aktywność członków Towarzystwa i ich niewielkie zaangażowania
w prace statutowe – oprócz wąskiej grupy
działaczy (głównie członków Zarządu) pozostali członkowie są mało aktywni i pomimo organizacji imprez i uroczystości kierowanych do różnych odbiorców, ich udział
jest sporadyczny. Występują ponadto trudności w rozwinięciu na większą skalę działań promocyjnych ze względu na znaczne
koszty, trudności w pozyskaniu większych
kwot pieniężnych, aby podjąć ambitniejsze
działania – szczególnie w zakresie wydawniczym; w sprawie przygotowania do wydania II tomu „Dziejów Leżajska” brak odzewu ze strony niektórych gmin w zakresie
wsparcia działań Towarzystwa.
Po wystąpieniu Prezesa nastąpiła dyskusja, w której wzięli udział Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego prof.
Jan Burek, Starosta Leżajski Robert Żołynia, Wiceburmistrz Leżajska Piotr Urban,
prof. Józef Półćwiartek oraz Kazimierz Totuń. W swoich wystąpieniach wyrażali zadowolenie z działalności i inicjatyw podejmowanych przez Towarzystwo, zwłaszcza wydawniczej i turystyczno-krajoznawczej. Żywo przyjęto inicjatywę podjęcia
prac nad redagowaniem II tomu Dziejów
Leżajska, a swoją pomoc w tym zakresie zaoferowali m.in. prof. J. Półćwiartek
oraz obecni na zebraniu przedstawiciele władz samorządowych. Słowa uznania i podziękowania za działalność skierował w formie listu odczytanego przez
pełnomocnika do uczestników spotkania
i członków TMZL poseł Ziemi Leżajskiej
Zbigniew Rynasiewicz. Na zakończenie
tej części zebrania Anna Krysa zaprezentowała wiersz napisany z okazji 40-lecia
istnienia Towarzystwa. W głosowaniu Zarząd otrzymał absolutorium za rok 2008.
Towarzystwo doceniło szczególny wkład
i oddanie idei leżajskiego regionalizmu
kilku zasłużonych osób przyznając im tytuł „Honorowego Członka Towarzystwa”.
Ponadto Prezes Zarządu wręczył okolicznościowe podziękowania sponsorom, instytucjom i osobom aktywnie wspierającym działalność Towarzystwa.
W ciekawej i urozmaiconej części artystycznej zebrania wystąpiły młode piosenkarki z Zespołu Wokalno-Estradowego „Meritum” i aktorzy z grupy teatralnej
„Baratario” (działające przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku) oraz uczniowie
Państwowej Szkoły Muzycznej w Leżajsku. Spotkanie zakończył okolicznościowy poczęstunek w formie „szwedzkiego
stołu” oraz pełne serdeczności rozmowy
kuluarowe.
Szczegółowe sprawozdanie Zarządu
za rok 2008 dostępne na stronie internetowej Towarzystwa: www.tmzl.lezajsk.pl

Leszek Sarzyński
Iwona Tofilska

kartki z kalendarza
Nowy Komendant
Powiatowy PSP
w Leżajsku

25 lutego br. nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego
PSP w Leżajsku. Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie
z dniem 25 stycznia br. odwołał ze stanowiska Komendanta Powiatowego PSP
w Leżajsku – bryg. mgr. inż. Józefa Golca,
powołując na jego miejsce od 26 lutego
br. mł. bryg. mgr inż. Bogdana Kołcza
– Dowódcę JRG PSP w Leżajsku. Bryg.
Józef Golec z dniem 25 lutego br., po ponad 30 latach służby, przeszedł na emeryturę.

mł. bryg. mgr inż. Bogdan Kołcz
W Komendzie Powiatowej PSP w Leżajsku 25 lutego br. odbyło się okolicznościowe spotkanie, podczas którego nastąpiło przekazanie obowiązków komendanta powiatowego oraz podziękowano
bryg. Józefowi Golcowi za ogromny wkład
i zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej i długoletnią służbę w Państwowej Straży Pożarnej.
Nowy komendant jest absolwentem
Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie. Pracę w Zawodowej Straży
Pożarnej rozpoczął w roku 1990 zajmując
kolejno stanowiska dowódcy sekcji, kierownika sekcji ds. operacyjnych, naczelnika wydziału ds. operacyjnych oraz dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej.
Główne cele, jakie sobie stawia, to doskonalenie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zmierzające do utworzenia zintegrowanego systemu ratowniczego poprzez osiąganie spójnego i jednolitego układu skupiającego powiązane
ze sobą podmioty ratownicze, które mogłyby podjąć skutecznie każde działania
z innymi systemami ratownictwa. W tym
przedsięwzięciu mieści się rozwój ratownictwa specjalistycznego, usprawnienie
organizacji działań ratowniczych, zwiększenie skuteczności rozpoznawania zagrożeń.

(bek)
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ty w izbie wytrzeźwień osób nietrzeźwych doprowadzanych po interwencjach policyjnych z terenu
miasta (w 2008 r. była to kwota 3000 zł).
Współpraca Policji z samorządem Miasta, instytucjami i innymi podmiotami w kwestii współodpowiedzialności za bezpieczeństwo publiczne oparta jest stałych roboczych kontaktach oraz
wspólnej organizacji działań, akcji na rzecz edukacji i wychowania młodzieży w duchu poszanowania prawa i promowania życia wolnego od uzależnień. Do działań prewencyjnych, ukierunkowanych
na profilaktykę i edukację, włączyły szkoły, Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, Miejskie
Centrum Kultury, kościół.

Straż Pożarna

W 2008 roku jednostki Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku oraz
ochotniczych straży pożarnych z terenu naszego powiatu interweniowały w 825 przypadkach.
Zdarzenia te można podzielić na 171 akcji gaszenia pożarów, 636 interwencji ratowniczych podczas miejscowych zagrożeń tj. wypadki, awarie
chemiczno-ekologiczne, budowlane oraz zdarzenia powstałe wskutek opadów, przyborów wód,
silnych wiatrów oraz 18 interwencji w wyniku alarmów fałszywych. Strażacy wyjeżdżali także poza
teren powiatu do 2 akcji, niosąc pomoc i niezbędne wsparcie specjalistyczne. W wyniku zdarzeń 7
osób poniosło śmierć, a 84 osoby zostały ranne,
w tym 8 dzieci i 2 ratowników.
Na terenie miasta Leżajsk odnotowano 248 zdarzeń, w tym 36 pożarów, 209 miejscowych zagrożeń i 3 alarmy fałszywe. Głównymi przyczynami
pożarów były: nieostrożność osób przy posługiwaniu się ogniem otwartym, podpalenia i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych. Większość miejscowych zagrożeń dotyczyła zdarzeń
związanych z komunikacją drogową i anomaliami pogodowymi. W wyniku zdarzeń powstałych
na terenie naszego miasta śmierć poniosło 5 osób,
a 36 zostało rannych. Ogółem w działaniach na terenie Leżajska uczestniczyło 330 zastępów PSP
i OSP oraz 947 strażaków. Szacunkowa wartość
strat wyniosła 370 tys. zł., zaś uratowane mienie
2 mln 150 tys. zł.
Poza typowymi działaniami związanymi z gaszeniem pożarów i likwidacją miejscowych zagrożeń jednostki PSP prowadziły trudne i skomplikowane akcje powodujące długotrwałe zaangażowanie dużej ilości sił i środków krajowego sytemu
ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu specjalistycznego. Do takich akcji należy zaliczyć działania podczas zdarzeń w zakładach o zwiększonym i dużym
ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej
tj. podczas pożaru na instalacji środków licencyjnych Zakładów Chemicznych „Organika Sarzyna”
S.A. w Nowej Sarzynie oraz wybuchu podgrzewacza olejowego w budynku olejów silikonowych Zakładów Chemicznych „Silikony Polskie” Sp. z o.o.
w Nowej Sarzynie. W miesiącach styczniu i czerwcu nasz powiat nawiedziły silne wichury połączone
z opadami śniegu i deszczu. W samym Leżajsku
odnotowano wówczas 14 zdarzeń zawiązanych
z usuwaniem powalonych drzew z dróg i posesji.
W miesiącu lipcu przez teren powiatu przeszła fala
powodziowa powodująca okresowy wzrost stanu
wód na rzekach San i Wisłok. W związku z tym został wprowadzony alarm powodziowy, a jednostki
PSP pracowały w podwyższonym stanie gotowości operacyjnej. W sezonie grzewczym wystąpiły
przypadki zatrucia tlenkiem węgla, w wyniku których 2 osoby poniosły śmierć, a 3 zostały hospitalizowane z objawami zatrucia.
W zakresie zapobiegania pożarom i zagrożeniom na terenie miasta przeprowadzono czynno-

ści kontrolno-rozpoznawcze w 15 obiektach użyteczności publicznej i 20 produkcyjno-magazynowych, podczas których stwierdzono nieprawidłowości i usterki, mające wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego. Wyniki te pokazują, że pomimo
nieznacznej poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego, niestety uchybień i usterek w tym zakresie jest nadal sporo. Dotyczą one w szczególności: braku lub niedostatecznego oznakowania
dróg ewakuacyjnych, miejsc usytuowania gaśnic,
przeciwpożarowych wyłączników prądu i kurków
głównych instalacji gazowej. Nadal zdarzają się
przypadki braku okresowych badań i przeglądów
instalacji elektrycznej, odgromowej, gazowej oraz
brak wymaganego oświetlenia ewakuacyjnego i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Niepokój budzi stan zaopatrzenia wodnego, a w szczególności
niesprawność hydrantów zewnętrznych oraz utrudniony dostęp i dojazd do budynków wielorodzinnych na osiedlach mieszkaniowych. W celu poprawy bezpieczeństwa pożarowego zachodzi pilna potrzeba wyeliminowania tych nieprawidłowości.
W ramach profilaktyki przeciwpożarowej
w 2008 r. uczestniczono w turniejach wiedzy pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, działaniach
edukacyjnych podczas pikników rodzinnych, „Akcji lodowisko”, „Bezpieczne ferie” oraz pogadankach w szkołach i zakładach pracy. W miesiącu
maju zorganizowano dni otwarte strażnic dla dzieci
szkolnych i przedszkolnych. Uczestniczono w programie „Bezpieczny powiat”. Zorganizowano ćwiczenia taktyczno-bojowe połączone z praktycznym
sprawdzeniem warunków ewakuacji ludzi, w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej.
W zakresie działalności szkoleniowej przeprowadzono cykl szkoleń dla strażaków jednostek
OSP powiatu leżajskiego przeszkalając łącznie 56
strażaków OSP na kursach podstawowych dla strażaków ratowników i 97 na kursie uzupełniającym
z zakresu bhp i przygotowania do pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych. We współpracy
z Komendą Wojewódzką PSP w Rzeszowie zorganizowano kursy chemiczno-ekologiczne dla strażaków PSP z terenu województwa podkarpackiego. Szkolenia przeprowadzone na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Nowej Sarzynie
i obiektów Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie ukończyło łącznie
35 strażaków.
W ramach współpracy międzynarodowej w maju
i listopadzie goszczono w Leżajsku delegację strażaków z miejscowości Krems w Austrii. W sierpniu
delegacja leżajskich strażaków wraz ze Starostą
Leżajskim udała się z rewizytą do Krems. Współpraca z kolegami z Austrii umożliwiła wymianę doświadczeń w zakresie zawodowego i ochotniczego
pożarnictwa, a w przyszłości być może przyczyni
się do wzajemnej wymiany młodzieży.
Znacznym osiągnięciem minionego roku jest dalsza poprawa warunków służby poprzez wykonane
modernizacje, realizowane z dużym nakładem pracy własnej. Przeprowadzono remont jadalni oraz
wykonano kotłownię gazową w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Nowej Sarzynie. Nastąpiła poprawa wyposażenia w sprzęt. Zakupiono
nowy samochód operacyjno-rozpoznawczy z napędem terenowym oraz zestaw nowoczesnych narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego.
Dzięki współpracy z międzynarodową fundacją ratowniczą pozyskano specjalistyczny namiot wraz
z wyposażeniem. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
PSP w Leżajsku otrzymała od Starosty Powiatowego wysokiej wydajności działko wodno-pianowe DWP-2400.
Do sukcesów minionego roku należy również
zaliczyć poprawę wyposażenia, wyszkolenia i działania całego powiatowego systemu ratowniczogaśniczego, unowocześnienie systemu łączności
oraz dalsze rozwijanie możliwości Powiatowego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego, znajdującego się w pomieszczeniach tutejszej Komendy.
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kącik rzecznika ZUS
O zasiłku
chorobowym

Pracownik, który jest niezdolny do pracy z powodu choroby zachowuje prawo do wynagrodzenia
za okres pierwszych 33 dni zwolnienia lekarskiego
w danym roku kalendarzowym. W takim wypadku
wynagrodzenie jest wypłacane ze środków własnych pracodawcy. Jeśli natomiast choroba trwa
dłużej niż 33 dni, to zasiłek chorobowy wypłacany
jest z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Od 1
lutego 2009 r. pracownik, który ukończył 50 lat życia w poprzednim roku kalendarzowym, zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności
do pracy za okres 14 dni.
Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie wymaganego okresu ubezpieczenia. Okres ten jest zróżnicowany w zależności
od tego czy ubezpieczony podlega ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo czy dobrowolnie.
W przypadku pracowników jest to okres obowiązkowego ubezpieczenia i wynosi 30 dni. Natomiast
dla osób, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie (np. z tytułu wykonywania działalności pozarolniczej) wymagany okres ubezpieczenia wynosił do 31 grudnia 2008 r. – 180 dni,
a od 1 stycznia 2009 r. jest to okres 90 dni.
Zasiłek chorobowy w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy z powodu choroby. Jeśli jednak chory przebywa w szpitalu, to wysokość tego zasiłku
jest obniżona do 70 proc. podstawy wymiaru. Pobyt
w szpitalu nie musi być dodatkowo dokumentowany. Taka informacja znajduje się w zaświadczeniu
lekarskim, czyli druku ZUS ZLA, który jest wystawiany przez szpital.
Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy ubezpieczony musi dostarczyć płatnikowi składek w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Jeżeli płatnik składek nie jest zobowiązany do wypłaty świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, to przekazuje zaświadczenie lekarskie do ZUS-u wpisując na jego odwrocie datę
dostarczenia tego zaświadczenia przez ubezpieczonego.
Lepiej nie spóźniać się z przekazaniem zaświadczenia o chorobie, gdyż jego dostarczenie po upływie wyznaczonego terminu spowoduje obniżenie
zasiłku chorobowego o 25 proc. za każdy dzień
opóźnienia za okres od 8 dnia niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zwolnienia lekarskiego.
Zaświadczenie lekarskie jest wystawiane z dwiema
kopiami. Oryginał zaświadczenia lekarz jest zobowiązany przesłać do oddziału ZUS w ciągu 7 dni
od dnia wystawienia. Pierwszą kopię otrzymuje
ubezpieczony, natomiast druga kopia pozostaje
u lekarza przez okres 3 lat.
Warto też pamiętać, że okres pobierania zasiłku
chorobowego wynosi 182 dni, a w przypadku gruźlicy jest to 270 dni. Od dnia 1 stycznia 2009 r. okres
zasiłkowy dla kobiet, których niezdolność do pracy przypada na okres ciąży wynosi 270 dni. ZUS
może sprawdzić ubezpieczonego czy jest faktycznie chory. Taką kontrolę wykonuje lekarz orzecznik ZUS.
Kilka słów sprawie wypłaty zasiłków chorobowych po ustaniu zatrudnienia.
Prawo umożliwia wypłatę zasiłku chorobowego nie tylko czynnym pracownikom, ale także osobom, które zachorują już po rozwiązaniu umowy
o pracę.
Zasiłek przysługuje zarówno wówczas, gdy niezdolność do pracy powstała w czasie zatrudnienia i trwa po jego ustaniu jak również wówczas,
gdy zachorowanie nastąpi już po ustaniu zatrudnienia. W tym drugim przypadku jest to możliwe jedynie pod warunkiem, że choroba trwa bez
przerwy co najmniej 30 dni, a w dodatku wystąpi w czasie dwóch tygodni od dnia zakończenia
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pracy (wyjątkiem są choroby zakaźne, które dają
prawo do zasiłku nawet do 3 miesięcy po ustaniu
zatrudnienia).
Mimo spełnienia tych warunków, można jednak
nie dostać zasiłku chorobowego, o ile podejmie się
inną pracę. Zasiłek nie będzie przysługiwał także
osobom, które są uprawnione do emerytury, renty,
zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.
W przypadku osób, które mają prawo do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu zatrudnienia,
płatnikiem tego świadczenia jest ZUS. Podstawę
do obliczenia tego zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone przez ostatniego pracodawcę za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym osoba
ubiegająca się o to świadczenie zachorowała.
Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80 proc.
podstawy jego wymiaru (za okres pobytu w szpitalu przysługuje w wysokości 70 proc. podstawy
wymiaru). Warto jednak pamiętać, że podstawa
wymiaru zasiłku dla osoby ubiegającej się o przyznanie tego świadczenia za okres po ustaniu zatrudnienia jest ograniczana do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w wysokości
ogłaszanej przez GUS.
Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego jest zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy
wystawione na druku ZUS ZLA. W celu wypłaty
przez ZUS zasiłku za okres po ustaniu zatrudnienia, były pracodawca powinien przekazać do Zakładu zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3, w którym podaje m.in. wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę
wymiaru zasiłku.

ZUS rozpoczyna realizację
polsko-amerykańskiej
Umowy o zabezpieczeniu
społecznym
Z dniem 1 marca 2009 r. Zakład Ubezpieczeń
Społecznych rozpoczyna realizację Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzeczpospolitą
Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej 2 kwietnia 2008 r. w Warszawie.
Umowa ma zastosowanie przy ustalaniu świadczeń emerytalno-rentowych zarówno w Polsce,
jak i w USA.
Dzięki nowej umowie możliwość uzyskania emerytur i rent będą miały osoby, które w Polsce lub
USA nie posiadają okresu ubezpieczenia wystarczającego do nabycia prawa do świadczenia, a warunki stażowe wymagane do nabycia tego prawa
spełniają po uwzględnieniu zagranicznych okresów ubezpieczenia przebytych w drugim państwie
– Stronie umowy. W takich przypadkach dla celów przyznania emerytury lub renty czy to w Polsce, czy też w USA, zsumowane zostaną okresy
ubezpieczenia w obu państwach.
O świadczenia emerytalno-rentowe można ubiegać się w każdym z państw, w którym było się
ubezpieczonym. Osoba zainteresowana, która
przebyła okresy ubezpieczenia w Polsce i w USA,
a która dzięki Umowie spełniła warunki do świadczeń w obu państwach uzyska odrębne świadczenia z obu państw w wysokości odpowiadającej stosunkowi długości przebytych okresów ubezpieczenia w danym państwie do łącznej długości okresów
ubezpieczenia w obu państwach.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił
na swojej stronie internetowej serwis informacyjny dla osób zainteresowanych uzyskaniem świadczeń emerytalno-rentowych na podstawie Umowy.
W serwisie wskazano, w jaki sposób można ubiegać się o emeryturę lub rentę z Polski i z USA. Wyjaśnione zostały także kwestie dotyczące zastoso-

wania odpowiednich formularzy przy ubieganiu się
o świadczenia na podstawie Umowy.
W jednostkach terenowych ZUS udostępnione
zostaną ulotki informacyjne dla osób zainteresowanych uzyskaniem emerytury lub renty z zastosowaniem Umowy.
Ze strony ZUS wszelkich informacji oraz bezpośredniej pomocy osobom zainteresowanym uzyskaniem polskiej emerytury lub renty z tytułu okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce w systemie powszechnym („pracowniczym”) i okresów
ubezpieczenia przebytych w USA udzielić może
jednostka wyznaczona do realizacji Umowy polsko-amerykańskiej w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział w Warszawie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Kasprowicza 151
01-949 Warszawa
tel.: +48 (22) 569-36-74, +48 (22) 569-36-04
Informacje na temat zastosowania Umowy
do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS można uzyskać także w Departamencie Rent Zagranicznych w Centrali ZUS, wykonującym w ramach
Zakładu funkcję instytucji łącznikowej przy realizacji umowy polsko-amerykańskiej:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Departament Rent Zagranicznych
ul. Senatorska 10
00-082 Warszawa
tel.: +48(22) 826-05-53, e-mail: drz@zus.pl
Odpowiednio, informacje oraz bezpośrednią pomoc osobom zainteresowanym uzyskaniem amerykańskich świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce
i w USA udzielą placówki Social Security Administration, w tym również placówka umiejscowiona
przy Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie:
Federal Benefits Unit
Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki
ul. Piękna 12
00-539 Warszawa
tel.: +48 (22) 504-2159, +48 (22) 504-2112
fax.: +48 (22) 504 2122
email: fbuwarsaw@state.gov
Osoby zainteresowane uzyskaniem amerykańskich świadczeń emerytalno-rentowych zamieszkałe w województwie dolnośląskim, małopolskim,
opolskim, podkarpackim lub śląskim, mogą zwracać się również do Konsulatu USA w Krakowie:
Dział Świadczeń Federalnych
Konsulat Generalny USA
ul. Stolarska 9
31-043 Kraków, Polska
tel.: +48 (12) 424 5182
fax.: +48 (12) 424 5120
email: krakowfbu@state.gov
Informacje dotyczące możliwości uzyskania
świadczeń amerykańskich z social security z zastosowaniem nowej Umowy można także znaleźć
na stronie internetowej Social Security Administration pod adresem www.ssa.gov
Materiały informacyjne w języku polskim opracowane przez instytucję amerykańską Social Security Administration, dotyczące warunków nabywania
świadczeń amerykańskich, dostępne są na stronie
internetowej tej instytucji:
http://www.ssa.gov/multilanguage/Polish/polish.htm

Małgorzata Bukała
Rzecznik prasowy
Oddziału ZUS w Rzeszowie

informator urzędowy
Sprawozdanie
z XXV sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku
3 marca 2009 r. odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej w Leżajsku. Uczestniczyło w niej 14 radnych. Głównym tematem obrad było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 r. i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Leżajska.
Rada zapoznała się z realizacją dochodów i wydatków budżetowych za 2008 r.,
realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych oraz informacją o stanie mienia
komunalnego na koniec roku 2008. Następnie wysłuchała opinii Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r.
i wystąpiła z wnioskiem do Rady o udzielenie absolutorium dla Burmistrza. Opinia i wniosek Komisji uzyskały pozytywną
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie. Po rozpatrzeniu Rada przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu
miasta za 2008 r. i jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi.
Po uchwaleniu absolutorium Rada
rozpatrywała pozostałe projekty uchwał,
będące w porządku obrad, podejmując
uchwały w następujących sprawach:
● przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Narkomanii w mieście Leżajsku na rok 2009 – na realizację 36 zadań zawartych w Programie przeznaczono środki finansowe w wysokości 330 000
zł, pochodzące w całości z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W preliminarzu wydatków wyodrębniona została kwota 200 000
zł na dofinansowanie działalności stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wychowania w trzeźwości oraz 10 000 zł na zwalczanie narkomanii.
● wprowadzenia zmian w budżecie
miasta na 2009 r. – Rada wprowadziła
zmiany polegające na zwiększeniu planu dochodów z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej w kwocie 41 728 zł
oraz z tytułu dotacji rozwojowej w wysokości 85 180 zł, w ramach programu realizowanego przez SP Nr 3 „Moje kompetencje mój atut”. Ponadto wprowadzono do budżetu kwotę 28 000 zł, tytułem
dotacji celowej z Powiatu na prowadzenie przez Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej na terenie miasta Leżajska. Zwiększone dochody w łącznej
kwocie 154 908 zł znajdują odzwierciedlenie w wydatkach. Ponadto w zakresie
wydatków budżetowych dokonana została zmiana związana z planowaną inwestycją dotyczącą budowy wielofunkcyjnego
boiska sportowego przy SP 1 na kwotę
250 tys. zł, która stanowi wkład własny
do realizacji tej inwestycji. Środki te zostały przesunięte z oświaty do działu kultura fizyczna i sport, gdzie został utworzony nowy paragraf inwestycyjny.
● upoważnienia Burmistrza Leżajska do wystawienia weksla „in blanco”
– uchwała ta jest niezbędna do złożenia
wniosku do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy
ul. Grunwaldzkiej 1 w Leżajsku” w ramach

programu budowy wielofunkcyjnych boisk o nawierzchni z tworzyw sztucznych.
Rada upoważniła Burmistrza do podpisania umowy o dofinansowanie tego przedsięwzięcia do kwoty 200 000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
i wystawienia weksla in blanco dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu
tych środków. W przypadku nie uzyskania
dofinansowania umowa nie będzie podpisywana ani wystawiany weksel.
● ustalenia Regulaminu określającego
wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, wysokość i warunki
wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz zwiększenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli – spełniając obowiązek,
jaki na samorząd nakłada ustawa Karta
Nauczyciela, Rada uchwaliła nowy regulamin wynagradzania nauczycieli. Ponieważ od 1 stycznia 2009 r. został zniesiony
obowiązek corocznego uchwalania tego
regulaminu, obecnie uchwalony regulamin nie określa daty jego obowiązywania. Natomiast został wprowadzony nowy
obowiązek dotyczący kontroli przez organ prowadzący szkoły, osiągania przez
nauczycieli ustawowych średnich w ciągu roku kalendarzowego. Zapisy przyjętej
przez Radę uchwały zapewniają spełnienie tego wymogu. W porównaniu do ubiegłorocznej uchwały, zmienione zostały tylko stawki dodatków funkcyjnych obowiązujące jeszcze od 2004 r. Uchwała została uzgodniona ze związkami zawodowymi
zrzeszającymi nauczycieli.
● przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na rozbudowę cmentarza komunalnego – uchwała rozpoczyna procedurę opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
w celu zabezpieczenia terenu pod rozbudowę cmentarza komunalnego. Rozbudowa cmentarza planowana jest w kierunku północnym i zachodnim od istniejącego ogrodzenia, zgodnie z ustaleniami
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”.
W planie przewiduje się też wyznaczenie
strefy sanitarnej wokół cmentarza, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
● zwolnienia z obowiązku oddania
w użytkowanie wieczyste nieruchomości
gruntowej w drodze przetargu – Rada
podejmując tę uchwałę wyraziła zgodę
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w formie bezprzetargowej,
na rzecz jej dzierżawcy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na realizację celu publicznego. Działka o pow.
82 m kw., łącznie z częścią działki, będącej własnością ARiMR, wykorzystywana

jest obecnie jako parking na potrzeby Biura Powiatowego ARiMR w Leżajsku.
● przystąpienia do scalenia i podziału
nieruchomości w rejonie ul. Ogrodowej
w Leżajsku – po zapoznaniu się z analizą
okoliczności uzasadniających wszczęcie
postępowania scaleniowego, wnioskowanego przez właścicieli nieruchomości położonych w rejonie ul. Ogrodowej Rada
podjęła uchwałę o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości w tym rejonie. Z wnioskami o scalenie i podział
wystąpili właściciele działek, posiadający
59% powierzchni gruntów przewidzianych
w planie pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.
● wygaśnięcia mandatu radnego Rady
Miejskiej w Leżajsku – zgodnie z ustawą
– ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw Rada stwierdziła – wskutek śmierci – wygaśnięcie
mandatu radnego Rady Miejskiej w Leżajsku Pana Mieczysława Sroki, wybranego w Okręgu Wyborczym Nr 5. Na tej
podstawie Wojewoda wyda zarządzenie
o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających w tym Okręgu.
● zmiany Statutu Miejskiego Centrum
Kultury w Leżajsku nadanego uchwałą
Nr XVIII/165/2000 Rady Miasta Leżajska
z dnia 26 czerwca 2000 r. – Rada wprowadziła zmianę w Statucie MCK polegającą na rozszerzeniu zapisu dotyczącego
działalności Miejskiego Centrum Kultury
określając, że jest ona o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, jako że wiele działań realizowanych przez MCK wykracza swoim
zasięgiem poza granice Miasta Leżajsk,
np. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, Międzynarodowy
Festiwal Łowiecki, Leżajsk Jazz Festiwal,
Piosenka Harcerska, czy międzywojewódzki przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych oraz działalność Biblioteki Publicznej, która wykonuje także zadania biblioteki powiatowej.
Zmiana Statutu zwiększy szanse pozyskania środków unijnych na rozbudowę
budynku MCK.
Ponadto podczas tej sesji Rada wysłuchała:
– sprawozdania z realizacji Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Narkomanii
w mieście Leżajsku za rok 2008.
– informacji o wykonaniu przepisów
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczących naliczania opłat i odszkodowań związanych
z uchwaleniem planów miejscowych lub
ich zmianą.
– sprawozdania kierownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2008 r.
– sprawozdań z prac Komisji stałych
Rady za 2008 r.
Na koniec odbyła się dyskusja na temat wniosku Fundacji Chasydów LeżajskPolska dotyczącego opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod planowaną inwestycję
pod nazwą „Centrum Kultury Żydowskiej
w Leżajsku przy ul. Studzienna – Plac Targowy 9. Rada stanęła na stanowisku, aby
w tej sprawie zasięgnąć opinii mieszkańców Leżajska poprzez przeprowadzenie
konsultacji społecznych.

C. Turosz
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szkoła

wybory

„Moje kompetencje
– mój atut”

Taki tytuł nosi projekt stworzony i realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3.
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Jednym z obszarów, na których
koncentruje się POKL jest edukacja. Dla
szkół jest to więc doskonała okazja, aby
pozyskiwać środki unijne przede wszystkim na dodatkowe zajęcia dla uczniów,
bowiem program zakłada inwestycję
przede wszystkim w ludzi. Szkole Podstawowej nr 3 udało się zdobyć na realizację projektu ponad 120 tys. zł.
Projekt rozpoczął się w grudniu 2008
roku i będzie trwał do roku 2010. Jest on
adresowany do dwóch grup odbiorców:
uczniów, mających trudności w nauce,
oraz uczniów zdolnych.
Dla uczniów, mających trudności, przewidziano dodatkowe zajęcia, służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych
w zakresie podstawowych umiejętności
szkolnych i kompetencji kluczowych: z j.
angielskiego, matematyki, języka polskiego i informatyki. Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie będą mieli szansę wyrównać braki w wiadomościach i umiejętnościach z wymienionych przedmiotów, a tym samym poprawić swoje wyniki w nauce oraz sposób funkcjonowania
w systemie szkolnym. Ponadto uczniowie z tzw. grupy ryzyka dysleksji rozwojowej mogą korzystać z dodatkowych zajęć
specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, których celem jest wyrównywanie deficytów rozwojowych i przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych
oraz przywrócenie prawidłowych postaw
wobec dalszej nauki.
Dla grupy uczniów zdolnych są przewidziane również dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: z j. angielskiego, matematyki, j. polskiego i informatyki. Zajęcia pozwolą im lepiej wykorzystywać swój
potencjał, rozwijać zdolności, rozszerzą
ich wiedzę i umiejętności z poszczególnych przedmiotów, umożliwią osiąganie
sukcesów w szkole i poza nią.
Ponadto dla grupy 15 chętnych
uczniów zostaną zorganizowane 20-godzinne warsztaty „Z przedsiębiorczością
na ty”, których celem będzie zapoznanie
ich z podstawami przedsiębiorczości i zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.
Obie grupy uczniów wezmą udział
w wyjazdowych warsztatach z zakresu:
umiejętności uczenia się i umiejętności
społecznych, które mają pomóc im efektywniej się uczyć oraz lepiej funkcjonować
w szkole i grupie rówieśniczej.
Uczestnicy projektu – grupa uczniów
zdolnych przygotuje i przeprowadzi dla
wszystkich uczniów klas I-III akcję promującą uczenie się.
W czasie zajęć pozalekcyjnych, wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych uczniowie będą korzystać z nowoczesnych programów edukacyjnych,
które zostaną zakupione w ramach projektu, co w znacznym stopniu uatrakcyjni proces kształcenia oraz zwiększy jego
efektywność.
Mamy nadzieję, że realizacja projektu
„Moje kompetencje – mój atut” przyniesie
wiele korzyści naszym uczniom.

Ewa Rejman
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Wybory uzupełniające do Rady
Miejskiej w Leżajsku
W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miejskiej w Leżajsku
w okręgu wyborczym Nr 5, Wojewoda Podkarpacki zarządził na dzień 17 maja
2009 r. wybory uzupełniające. Wyborcy w tym okręgu (jego granice podane
są w oddzielnej informacji Burmistrza Leżajska) wybierać będą 1 radnego spośród kandydatów zarejestrowanych przez Miejską Komisję Wyborczą.
Załącznik do zarządzenia Nr 76/2009
Wojewody Podkarpackiego
z dnia 6.03.2009 r.

KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynności wyborczej

Treść czynności

do dnia 18 marca
2009 r.

podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Podkarpackiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających,

do dnia 28 marca
2009 r.

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicy,
numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej,

do dnia 28 marca
2009 r.

zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie
o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze
zgłaszania kandydatów na radnego,

do dnia 30 marca
2009 r.

zgłaszanie kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Leżajsku,

do dnia 2 kwietnia powołanie przez Komisarza Wyborczego w Rzeszo2009 r.
wie Miejskiej Komisji Wyborczej w Leżajsku,
do dnia 17 kwietnia
zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Leżajsku
2009 r. do godz. 24.00 list kandydatów na radnego,
do dnia 17 kwietnia zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Ko2009 r.
misji Wyborczej w Leżajsku,
do dnia 25 kwietnia przyznanie przez MKW w Leżajsku numerów dla za2009 r.
rejestrowanych list kandydatów na radnego,
powołanie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Leżajsku. Podanie do publicznej wiadomości, w formie
do dnia 26 kwietnia
obwieszczenia, informacji o numerze i granicy obwo2009 r.
du głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej,

do dnia 2 maja
2009 r.

rozplakatowanie obwieszczenia MKW w Leżajsku
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierających numery list, dane o kandydatach
umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami list i kandydatów,

do dnia 3 maja
2009 r.

sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miejskim
w Leżajsku,

15 maja 2009 r.
o godz. 24.00

zakończenie kampanii wyborczej,

16 maja 2009 r.

przekazanie spisu wyborców przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej w Leżajsku,

17 maja 2009 r.
godz. 6.00–20.00

przeprowadzenie głosowania.

inicjatywy
ZARZĄDZENIE Nr 76/2009
WOJEWODY PODKARPACKIEGO
z dnia 6 marca 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Leżajsku.
Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766 i z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111) – w porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Rzeszowie – zarządza się, co następuje:
§1. Zarządza się wybory uzupełniające w okręgu wyborczym Nr 5 utworzonym dla wyboru
Rady Miejskiej w Leżajsku w związku z wygaśnięciem mandatu radnego w tym okręgu, stwierdzonym uchwałą Nr XXV/164/09 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 3 marca 2009 r.
§2. W wyborach uzupełniających wybiera się jednego radnego.
§3. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę przypadającą w dniu 17 maja
2009 r.
§4. Dla wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw określa się kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie miasta Leżajska.

WOJEWODA PODKARPACKI
Mirosław KARAPYTA

OBWIESZCZENIE
INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA
z dnia 26 marca 2009 r.
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95 poz. 602 z późn. zm.) oraz
Zarządzenia Nr 76/2009 Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Leżajsku p o d a j ę
do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze,
siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Leżajsku oraz liczbie radnych wybieranych
w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 17 maja 2009 r.
Nr
okręgu

5

Granica okręgu wyborczego

Siedziba Miejskiej
Komisji Wyborczej
w Leżajsku

Liczba
wybieranych
radnych

Ulice: Chrobrego; Iwaszkiewicza; Jagiełły; Kochanowskiego; Konopnickiej; Kossaka; Budynek Urzędu MiejKraszewskiego; Matejki; Mickiewicza 69–119; skiego w Leżajsku,
Opalińskiego; Paderewskiego; Plac Dworcowy; ul. Rynek 1, pok. 24B
Sienkiewicza; Szopena; Św. Jana z Dukli; Tuwitel. 017 242 73 33
ma; Wyspiańskiego
Burmistrz Leżajska
(-) Tadeusz Trębacz

1

OBWIESZCZENIE
INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA
z dnia 31 marca 2009 r.
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95 poz. 602 z późn. zm.) oraz
Zarządzenia Nr 76/2009 Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 marca 2009r. w sprawie
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Leżajsku p o d a j ę
do wiadomości wyborców informację o numerze i granicy obwodu głosowania oraz
wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających
zarządzonych na dzień 17 maja 2009 r.
Nr obwodu
głosowania

Granica obwodu głosowania

5

Ulice: Chrobrego; Iwaszkiewicza; Jagiełły; Kochanowskiego; Konopnickiej; Kossaka; Kraszewskiego; Matejki; Mickiewicza 69–119; Opalińskiego; Paderewskiego; Plac Dworcowy; Sienkiewicza; Szopena; Św. Jana z Dukli; Tuwima; Wyspiańskiego.

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
Zespół Szkół Technicznych, ul. Mickiewicza 67
tel. 240-61-04
Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej otwarty będzie w dniu 17 maja 2009 r.
w godzinach 6.00–20.00.
Burmistrz Leżajska
(-) Tadeusz Trębacz

Who is who
w Leżajsku

Pracownia Dokumentacji Dziejów
Miasta Leżajska rozpoczęła tworzenie słownika osobistości naszego grodu i okolic, których działalność miała
istotne znaczenie w ich historii. Byli
nimi burmistrzowie, starostowie, wójtowie, patrioci, partyzanci – bojownicy o wolność i niezawisłość Ojczyzny,
ludzie pod wieloma względami zasłużeni dla miasta i powiatu.
A zatem trwa poszukiwanie nazwisk
i biogramów ludzi, którzy swą pracą
i czynami udowodnili, że kochali Ziemię Leżajską.
To praca bardzo żmudna, ale warta chyba czasu i trudu.
Pomysł stworzenia słownika zrodził się w momencie, gdy Uniwersytet Rzeszowski zbiera informacje
do słownika dotyczącego osobistości całego Podkarpacia. – Naszym
zamiarem jest stworzenie słownika,
który prezentowałby sylwetki i dokonania osób znanych nie tylko w mieście, ale i regionie, ludzi, którzy w różnych dziedzinach życia przyczynili się
do rozwoju naszego miasta i powiatu – mówi Iwona Tofilska prowadząca Pracownię Dokumentacji Dziejów
Miasta Leżajska. – Mamy już siedemnaście haseł, to takie nazwiska jak:
prof. Józef Buszta, organista Roman
Chorzępa, Helena Jaszowska, Lew
Szalewicz. Stanisław Chmura, były
starosta leżajski, przygotował biogramy ze zdjęciami sześciu osób ze swej
rodziny. Idea stworzenia słownika biograficznego znanych Leżajszczan
spotkała się z dużym zainteresowaniem.
Pierwszym etapem jest udostępnienie słownika osobistości Leżajszczyzny na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury adres: www.mck.
lezajsk.pl. Będzie on sukcesywnie
uzupełniany o nowe hasła. W przyszłości powinien się on ukazać w formie książkowej.
Pracownia Dokumentacji Dziejów
Miasta Leżajska zaprasza mieszkańców całego powiatu leżajskiego
do wspólnego tworzenia tego słownika. Szczególną prośbę kieruje do nauczycieli o pomoc w realizacji tego
przedsięwzięcia. Niektóre notki biograficzne mają bardzo lapidarną formę i mogą być poszerzone o nowe
informacje zaczerpnięte z kronik rodzinnych, ksiąg parafialnych, ustnych
przekazów. Każda z nich jest cennym
źródłem informacji o ludziach tworzących historie Ziemi Leżajskiej.
(bwl)
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w MCK
Mecenasi kultury

Inauguracja obchodów
35-lecia Domu Kultury
W bieżącym roku Dom Kultury w Leżajsku obchodzi jubileusz trzydziestopięciolecia swojego istnienia. Inauguracja obchodów tego święta odbyła się 19 lutego br. w Restauracji „U Braci Zygmuntów”.
Ten uroczysty dzień stał się okazją
nie tylko do prezentacji szerokiej działalności MCK w Leżajsku, ale także
do wręczenia Statuetek Mecenasa Kultury za rok 2008. Celem tej wyjątkowej
nagrody jest wyróżnienie osoby lub podmiotu gospodarczego za wkład finansowy lub nie finansowy na rzecz przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych związanych z Leżajskiem.
Pierwszy raz wyróżnienie to przyznano rok temu – wtedy statuetka przypadła Browarowi w Leżajsku. W tym roku
statuetek było więcej.
Komitet Mecenatu Kultury w składzie:
Maria Horoszko, Piotr Urban, Krystyna
Welter, Agnieszka Ruszak, Dorota Wylaź, Elżbieta Wojtera, Damian Wyszyński podczas spotkania, które odbyło się
17 lutego br., postanowił przyznać cztery statuetki Mecenasa Kultury Leżajskiej
2008 w kategoriach: ● Sponsor Kultury – za finansowanie wydarzeń kulturalnych – otrzymała firma BMF Polska Sp.
z o.o.; ● Patron Kultury – za znaczące
wsparcie medialne i honorowe wydarzeń
kulturalnych – nagrodę otrzymał Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Jan Burek; ● Promotor Kultury –
za współtworzenie kultury leżajskiej i pro-

mocję własną poprzez sztukę – otrzymał
Mattheus Dietvorst; ● Sponsor Imprezy – za szczególne finansowanie wybranego wydarzenia kulturalnego w Leżajsku – otrzymała firma Philip Morris Polska SA.

W środę, 18 lutego br., na scenie Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku odbył się wielki koncert na cześć Babć i Dziadziów dzieci i młodzieży, która pracuje w zespołach istniejących przy MCK.
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A. Margas

Od lewej: Piotr Urban, Mattheus Dietvorst, Andreas Wielosinski, Maria Horoszko,
Jan Burek.

Koncert „Na Dzień Babci i Dziadka”

Była to druga część tej imprezy. Podczas pierwszej części – 22 stycznia
na scenie zaprezentowały się: Teatrzyk
Lalkowy Bajduś, Grupa Rytmiczno-Taneczna Koralik, Dziecięcy Zespół Tańca
Ludowego Hajduczki, Zespół Tańca Ludowego Leliwa, Grupa Wokalna Meritum.
W drugiej części koncertu udział wzięły: Grupa Teatralna Baratario, Zespół Taneczno-Estradowy Fajne Gienki, Zespół
Tańca Towarzyskiego Plus, Teatrzyk Lalkowy Bajduś, Grupa Wokalna Meritum
oraz Grupa Taneczna Afera.
Każdy zespół starał się pokazać w tym
roku coś nowego. Zespół Fajne Gienki
prowadzony od wielu lat przez Dorotę Wylaź, a także Zespół Tańca Towarzyskiego
Plus prowadzony przez Andrzeja Wylazia,

Podczas uroczystego wieczoru wyświetlona została prezentacja multimedialna
obrazująca działalność Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku. Przygotowali ją Adam Kuźma i Bartłomiej Urbański,
a swego głosu użyczyli członkowie Grupy
Teatralnej Baratario – Joanna Sztyrak, Michał Serkiz, Mateusz Odachowski.
Uroczystość uświetnił także występ
artystów z Filharmonii Świętokrzyskiej:
Roma Osińska – sopran liryczno-koloraturowy, Krzysztof Błaszkiewicz – baryton
oraz Trio Kameralne (Helena Ponomarenko – skrzypce, Lidia Chmielowa – altówka, Edyta Piwowarczyk – fortepian).

zaprezentowały nowe układy taneczne.
Grupa Teatralna Baratario (a właściwie
jej trzech przedstawicieli: Kacper Burda,
Justyna Sołek, Joanna Sztyrak) odegrała – nigdzie wcześniej nie pokazywaną
– etiudę na tekstach Zbigniewa Herberta. Swój debiut sceniczny przeżywała nowopowstała Grupa Taneczna Afera, której instruktorem jest Damian Dec. Prócz
tańca i teatru, na scenie mieliśmy w tym
dniu także dawkę recytacji w wykonaniu
małych artystów z Bajdusia oraz muzyki
– zaśpiewały, jak zawsze świetnie przygotowane przez Bartłomieja Urbańskiego, dziewczyny z Meritum.
Koncert miał wyjątkowo uroczysty finał
– wszystkie zespoły ustawione na scenie
odśpiewały na cześć dziadków piosenkę

pt. „Pięćdziesięciolatki”, a na ich głowy
posypało się kolorowe konfetti.
Impreza odbyła się dzięki wsparciu i zaangażowaniu rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach MDK. Szczególne
podziękowania należą się Marii Drzewickiej, Lidii Procherze, Marii Jonik, Marii Rakszawskiej, Marioli Bąk, Marii Turek, Dorocie Mączka, Halinie Mazurkiewicz, Iwonie Hanus, Wacławowi Łaputowi, a także paniom, które od lat szyją dla
młodzieży stroje: Łucji Piwońskiej i Bożenie Łaput.
Pieczę nad MCK ma Urząd Miejski
w Leżajsku, który w poważnej mierze finansuje jego działalność, a firmami, które także wspierają zespoły materialnie
są: Elektrociepłownia w Nowej Sarzynie,
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku,
Browar Leżajsk, Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku, BMF Polska, Zakłady Chemiczne „Organika Sarzyna” w Nowej Sarzynie oraz Tos Laser Light.

A. Margas

Ożywili wiersze
Stachury

Wszyscy wędrujemy po drabinie
ku doskonałości... Grupa Teatralna
Baratario z leżajskiego Domu Kultury
osiągnęła kolejny stopień drabiny artystycznej. Stało się to w bardzo liryczny i senny wieczór 6 marca br., kiedy
to na małej scenie niewielka ilość ludzi zainteresowanych sztuką spotkała się z artystami celem uczczenia pamięci Edwarda Stachury, poety, którego 30. rocznicę śmierci obchodzimy
w tym roku.

Wieczór z poezją
Cykl poetycki „Missa Pagana” stał się
inspiracją do stworzenia spektaklu, w którym ogromną rolę odegrała muzyka, światło i mrok. Nastrój budowały nie tylko migotliwy blask świec i dźwięk gitar, ale także samo ustawienie przestrzeni, w której
nie było podziału na miejsce dla widza
i aktora. Widzowie, siedzący w okręgu,
byli jednocześnie współuczestnikami widowiska.
Teksty znanych wierszy i piosenek Stachury okazały się doskonałym materiałem do udramatyzowania. Spektakl zachował wymowę pochwały stworzenia
oraz zachwytu nad najmniejszym elementem wszechświata i jego niezbędnością w dopełnianiu całości. Treść została
niezmieniona, nowa zaś była forma przekazu. Zadbali o to członkowie Grupy Teatralnej Baratario, którzy zaangażowali
się do tego projektu: Justyna Sołek, Joanna Sztyrak, Monika Urban, Beata Zimoch,
Marta Cielęcy, Maciej Szuba, Michał Serkiz, oraz muzyczni przyjaciele Baratario
– Damian Dec i Grzegorz Student. Przez
wiele tygodni spotykali się, aby spędzać
czas na dyskusjach dotyczących tekstów
i ich przeżywaniu. Spektakl jest więc oparty na wnikliwym rozumieniu tekstów poety, poprzedzony dokładną ich analizą
i interpretacją.
Widowisko będzie można było jeszcze zobaczyć podczas Międzynarodowego Dnia Teatru, który w Leżajsku obchodzono 28 marca.

A. Margas

Po raz drugi mieliśmy okazję spotkać się z członkami klubu poetyckiego „Na marginesie”. Tym razem uroczyste spotkanie odbyło się w Muzeum
Ziemi Leżajskiej.
Oprócz prezentacji twórczości poetów,
która była głównym motywem wieczoru,
można było usłyszeć również utwory muzyczne w wykonaniu młodzieży z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku. Usłyszeliśmy wiersze wszystkich
poetów klubu, a więc: Moniki Wojdyły, Franciszki Szymańczyk, Kazimierza
Stępnia, Mariana Miłoboga, Małgorzaty
Walawskiej-Sochy, Celiny Bieleckiej, Aliny Hasiak, Aleksandry Janickiej, Stanisława Kornasiewicza, Pauliny Kuszaj, Anny
Wróbel oraz Haliny Zygmunt.

Poeci prezentowali swoje najnowsze
dokonania, jak również i te starsze, niektórym obecnym osobom już znane. Poprzez swoją poezję wyrażali siebie i zafascynowanie światem. Niektóre wiersze
były bardzo refleksyjne, a częstym motywem było przemijanie. W swej twórczości
poeci odwoływali się do transcendencji,
a więc kwestii istnienia Boga, wiary w niego. W wierszach przedstawiali również
swój stosunek do rzeczywistości, w której żyją, w tym relacje wobec drugiego
człowieka. Niewątpliwie chęć ciągłego pisania, która towarzyszy naszym poetom,
przelewania swoich myśli na papier wyni-

ka z wielkiej wrażliwości na piękno świata, ale również dostrzegania w nim cierpienia, które nieustannie człowiekowi towarzyszy.
Część utworów odczytywana była przez
samych poetów, część zaś interpretowana wspaniałym głosem – Alicji Kyc. Piękną oprawą wieczoru były utwory wykonane przez młodzież ze szkoły muzycznej
w Leżajsku: Katarzynę Brudniak, Aleksandrę Miazgę, Weronikę Hejdę oraz Monikę
Paluch. Wieczór poprowadzili Agnieszka
Margas oraz Rafał Dąbek.
Szczególne podziękowania należą się
Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu
„Leliwa” oraz Dorocie Wylaź za starania
w pozyskiwaniu sponsorów, dzięki którym realne stało się wydanie tomiku poezji pt. „Zakamarki”. Swoją pomoc ofiarowali też: Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Urząd Miejski w Leżajsku, Urząd
Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, Urząd
Gminy Kuryłówka, Browar Leżajsk, Fabryka Maszyn w Leżajsku, Firma Usługowo-Handlowa FIN-US Robert Skwara
w Leżajsku, Kancelaria Notarialna Anna
Heleniak w Leżajsku.

Barbara –
historia życia

(am)

7 marca br. w sali kameralnej Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku odbył się
spektakl muzyczno-estradowy zatytułowany „Barbara – historia życia”. Spektakl ten, przygotowany przez krakowską
artystkę Jadwigę Kowalik, jest efektem fascynacji twórczością zmarłej w 1997 roku
francuskiej piosenkarki Barbary. Artystka
wykonała 12 utworów, które poprzedzone były przejmującą spowiedzią Barbary, czyli krótkimi tekstami, stanowiącymi
wprowadzenie w klimat piosenek.
Atmosfera była wyjątkowa. Do tego
przyczynił się wystrój sali kameralnej.
Stoliki nakryte białymi obrusami, na stolikach świece, a w powietrzu unoszący
się aromat kawy. Trwający około godziny
spektakl powodował, że słuchacze mieli
wrażenie, jakby znajdowali się w samym
sercu Paryża.
Spektakl ten w szczególny sposób dedykowany był kobietom, które następnego dnia obchodziły swoje święto. Faktycznie, w przeważającej większości sala wypełniona była przez panie.

(am)
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mała ojczyzna
Leżajsk i okolice
w fotografii pasjonatów
19 lutego 2009 r. w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej z udziałem leżajskich pasjonatów fotografii. Pomysłodawcą i inicjatorem tej imprezy – był Marian Matkowski,
członek TMZL.
W spotkaniu uczestniczyli profesjonaliści i amatorzy, którzy prezentowali swoje prace fotograficzne, młodzież szkolna
z leżajskich szkół oraz członkowie i sympatycy TMZL. Tematem przewodnim była
fotografia ukazująca Leżajsk i okolice
oraz techniki fotografowania. Uczestników spotkania przywitał prezes Zarządu
TMZL Leszek Sarzyński.
Rozpoczęła je prezentacja członków
Klubu „OPTIKOS”, którzy profesjonalnie
zajmują się fotografowaniem. Klub „OPTIKOS” od 34 lat działa przy Miejskim Domu
Kultury w Leżajsku. Najstarszy członek
tego Klubu Ryszard Węglarz, absolwent Studium Fotografii i Filmu w Bydgoszczy, członek Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręgu Roztoczańsko
– Podkarpackiego, jak również uczestnik i organizator wielu wystaw fotograficznych w Polsce i na Ukrainie. Ryszard Węglarz w rzeczowy sposób przedstawił historię powstania fotografii oraz przemian
w technice wykonywania i eksponowania zdjęć. Pokazał między innymi jeden
ze sposobów eksponowania prac fotograficznych, jakim jest diaporama na przykładzie zdjęć Chasydów przyjeżdżających

do Leżajska, diaporamy oparte na motywach przyrodniczych – pejzażu oraz pomników i architektury. Przy okazji zaprezentował czarno-białe zdjęcia ukazujące
historyczne i zabytkowe miejsca Leżajska i okolic.
Drugi z członków Klubu „OPTIKOS”
Grzegorz Bożek, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, a także operator kamery i fotografik prowadzi nieustanne poszukiwania najdoskonalszej formy
przekazania własnych wizji. Pokazał przykłady eksponowania twórczości w postaci fotomontażu cyfrowego, jak jednak zaznaczył, nie porzuca klasycznej czarnobiałej fotografii.
Kolejną prezentację swoich prac przedstawił członek leżajskiego „OPTIKOS-u”
Wacław Padowski. Jego przygoda z fotografią rozpoczęła się w czasach szkolnych i trwa do chwili obecnej. Fotografuje
architekturę, przyrodę i wykonuje reportaże z wydarzeń kulturalnych miasta i okolic. Jego fotografie były i są zamieszczone w folderach i albumach dotyczących
Leżajska oraz powiatu leżajskiego.
Amatorską czy też półprofesjonalną formę ekspresji fotograficznej ukazującej Ziemię Leżajską, przedstawili autorzy nadesłanych na spotkanie prac: Joanna Zimnowoda, Stanisław Chmura, Artur Hajduczka,
Sławomir Kułacz i Bartosz Podubny. Joanna Zimnowoda, uczennica drugiej klasy
Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chro-

brego w Leżajsku, przedstawiła dwie prezentacje multimedialne. Pierwsza przedstawiająca zakątki leżajskie była tłem dla
przepięknie wyrecytowanego wiersza własnego autorstwa poświęconego miastu pt.
„Leżajsk”. Druga jej prezentacja pokazała
koloryt i bogactwo fauny i flory Ziemi Leżajskiej. Stanisław Chmura w swojej prezentacji fotograficznej przybliżył mało znaną i smutną historii, która wydarzyła się
w 1931 r. w Leżajsku. Historia ta związana
była z tragicznie zmarłą Marią Jaroszówną. Artur Hajduczka, pracownik Fabryki
Maszyn w Leżajsku, w swojej prezentacji ukazał trzy tematy poświęcone miastu
Leżajsk. Pierwszy temat „Leżajsk – zdjęcia dzienne”, „Leżajsk – zdjęcia nocne”,
„Chasydzi w Leżajsku – zdjęcia czarnobiałe” Sławomir Kułacz swoją prezentację podzielił na dwie części. Pierwsza
z nich „Leżajsk – nocne impresje”. Druga
prezentacja ukazywała szczegóły strojów
i scenografii oraz postacie z wystawionej
Opery Stanisława Moniuszki pt. „Straszny
Dwór”, które odbyło się w maju 2008 roku
na dziedzińcu MZL w Leżajsku. Bartosz
Podubny – historyk sztuki zaprezentował
architekturę i sztukę w zabytkowym pejzażu Leżajska. Autorów prac nagrodzono okolicznościowymi prezentami, które
pozyskano dzięki TMZL, Centrum Informacji Turystycznej w Leżajsku, Urzędowi Miejskiemu w Leżajsku, Starostwu Powiatowemu w Leżajsku oraz Muzeum Ziemi Leżajskiej.
Galerię zdjęć autorów prezentowanych
prac można zobaczyć na stronie internetowej Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej www.tmzl.lezajsk.pl

Marian Matkowski

felieton

Czterechsetlecie posługi
Ojców Bernardynów w Leżajsku

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

Cud z Rzeszotarskim

Z kultem Michałkowej Bożej Męki łączy się cud, którego doznał podstarości leżajski Rzeszotarski. Obywatel ten, podjąwszy zamiar wyjazdu na Żmudź przez Sandomierz, wydał woźnicy polecenie, by jechał starą leśną drogą, o wiele krótszą, która jednak wiodła tuż obok łaskami słynącego krucyfiksu. Drogą tą już wówczas nikt nie jeździł dla uszanowania miejsca,
na którym się Najświętsza Pani zjawiła. Woźnica mając przed
sobą trzy pary koni wzdrygał się przed spełnieniem woli swego pana, nie kryjącego sceptycyzmu i lekceważenia dla znajdującego się w pobliżu świętego miejsca. Napotykając na nieposłuszeństwo sługi, Rzeszotarski miał w końcu sam chwycić
za lejce i skierować powóz prosto w stronę figury. W pobliżu polanki wsławionej cudami konie zatrzymały się i padły na kolana.
Nie bacząc na gwałtowne poganianie zdesperowanego szlachcica, nie chciały postąpić do przodu. Zdumiony Rzeszotarski
podszedł wreszcie do słupka z Bożą Męką i zaczął się modlić.
W tekście kroniki czytamy: „Jakoż zaraz strofował mieszczany tutejsze, że tak niedbali byli miejsca tak Świętego, Najśw.
Pannie od Boga obranego. I wracając się rozgłosił to wszystko aż do Żmudzi. Przetoż ludzie gromadami sypać się poczęli na to miejsce. A mieszczanie się dziwowali coby to takiego
było, i skądby wiadomość mieli” (Metryka, s. 7).
Wydarzenie to stało się źródłem inspiracji dla wybitnego freskanta lwowskiego czynnego w drugiej połowie XVII wieku,
Stanisława Stroińskiego, który zilustrował je w obrębie jednego z malowideł ściennych nawy głównej Bazyliki, sąsiadu-
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jącego z prospektem organowym. Temat ów nie jest tu pierwszoplanowy, lecz współistnieje z omawianą wcześniej sceną
Wizji Michałkowej. Symbolizuje go widoczna w oddali kareta
ciągnięta przez trzy pary koni, czyli – jak mawiano – „poszóstnem”. Przedstawienie to, choć ujęte w oddali, odcina się dość
klarownie na pustej wiejskiej drodze i na tle krajobrazu pozbawionego zarośli, dzięki czemu stanowi czytelny akcent w całości wielowątkowego programu ikonograficznego. Przedstawieniu nie brak syntetycznie pokazanych rekwizytów, przywołujących atmosferę magnackiej niemal wyniosłości i staropolskiego, dworskiego splendoru.
Analogiczny kontekst treści ideowych występuje na zasłonie łaskami słynącego Obrazu Matki Bożej Leżajskiej z 1755 r.
Epizod z Rzeszotarskim jawi się tu w obrębie pejzażu potraktowanego wycinkowo i sprawia wrażenie sekwencji marginalnej.
Przemawia jednak do widza w trakcie pobieżnego nawet oglądania obrazu.
Scena, symbolizująca epizod z udziałem Rzeszotarskiego,
jest dla nas znakiem przypominającym jedno z najważniejszych
wydarzeń sprzed przeszło czterech wieków. Poprzedziło ono
wszelkie inicjatywy jeszcze w XVI wieku zmierzające do wyróżnienia świętego miejsca, a zatem budowę najpierw maleńkiej
drewnianej kapliczki, potem niewielkiego kościółka ufundowanego przez Kacpra Głuchowskiego, konsekrowanego w 1598 r.,
wreszcie sprowadzenie w 1608 r. Ojców Bernardynów z Przeworska i zaistnienie obecnej monumentalnej Bazyliki.

o. dr Efrem Obruśnik OFM

Po raz kolejny Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej zaprosiło mieszkańców miasta na zimową wędrówkę
– tym razem częściowo ulicami miasta oraz ścieżką edukacyjno-przyrodniczą „Ostoja bobrowa”. Każdy z nas
codziennie pokonuje różne odcinki leżajskich ulic pieszo, na rowerze czy samochodem ale czy mamy czas zatrzymać się i obejrzeć mijane budynki, zastanowić się nad ich historią, losami
ludzi którzy w nich mieszkali czy pracowali? – otóż nie.
W sobotę, 21 lutego grupa ponad trzydziestu osób pod przewodnictwem Adama Kaduka po wysłuchaniu krótkiej historii wzgórza i dawnego Dworu Starościńskiego wyruszyła na wędrówkę spod
Muzeum Ziemi Leżajskiej. Idąc ulicą Mickiewicza, Antoni Bereziewicz opowiadał
uczestnikom wycieczki o wydarzeniach
historycznych i kolejno mijanych budynkach i tak: o klęskach pożarów miasta,
które wywarły wpływ na zmianę profilu
rynku i układu ulic, o historii pałacyku Wojciecha Miera i arsenału, o lokalizacji browaru leżajskiego i wytwórni wódek i likierów, wytwórni kafli Stanisława Romańskiego, willi szwajcarskiej z XIX wieku,
dworku podstarościego z 1769 roku i kapliczce z II połowy XIX wieku. Kolejnymi
mijanymi obiektami były: budynek Banku
Spółdzielczego, Sądu Grodzkiego z 1925
roku oraz willa z 1914 roku. O każdym
budynku Pan Antoni opowiedział krótką
historię okraszoną niejednokrotnie mało
znanymi ciekawostkami. Była także opowieść o budowie Domu Narodowego
z 1925 roku, budowie linii kolejowej i stacji w latach 1896–1900, oraz obiektów
Tartaku. Duże zaciekawienie wzbudziła
opowieść o okolicznościach wybudowania Kapliczki Św. Jana Nepomucena.
Kolejnym etapem wycieczki było przejście na teren stawu „Fetra”, a następnie
stawu „Kurleja” i „Kuczka”. Istniały tam
kiedyś młyny na rzeczce Jagoda, które odgrywały ważną rolę w życiu gospodarczym miasta. Dodatkowych informacji o dawnym młynie przy Tartaku udzielił
Stanisław Haszto – pokazał także zachowane zdjęcia ze spalonego młyna.
Po trzygodzinnym spacerze zawitaliśmy w gościnne progi Nadleśnictwa Leżajsk, gdzie przywitał nas Lech Steliga.
W ciepłych pomieszczeniach można było
się ogrzać, a przede wszystkim wysłuchać wspaniałych opowieści Pana Steligi o faunie naszych lasów i obejrzeć bogate zbiory eksponatów: owadów, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Wszyscy
z zaciekawieniem słuchali o zwyczajach
zwierząt, warunkach w jakich żyją oraz
formach ochrony ich siedlisk. Na uwagę
i uznanie zasługuje działalność Nadleśnictwa i kół łowieckich na rzecz ratowania ginących gatunków zwierząt i zbiorowisk roślinnych.
Posiłek i ciepła herbata dodały wszystkim sił i wyruszyliśmy na trasę ścieżki
edukacyjno-przyrodniczej „Ostoja bobrowa”. Zimą trasa ścieżki jest równie piękna,
a sceneria zimowa ukazuje nowe oblicze
tego uroczego zakątka. Spacer połączo-

Zimowy Rajd Pieszy
ny był z atrakcjami przygotowanymi przez
Pana Adama polegającymi na poszukiwaniu „skarbów” – za odnalezienie ukrytych
piłeczek szczęśliwi znalazcy otrzymali nagrody. Przygodą dla wielu uczestników
wycieczki była możliwość spróbowania
jazdy quadem – dzięki uprzejmości firmy „Metalik”. Rozegrano też konkurencje zabawowe: rzut kółkiem i szacowanie odległości.
Rajd zakończyliśmy wspólnie przy ognisku i pieczeniu kiełbaski. Prezes Towarzystwa Leszek Sarzyński wręczył zwycięzcom poszczególnych konkurencji nagrody
rzeczowe i drobne upominki dla uczestni-

ków. Wylosowano także główną nagrodę
dla uczestnika – odtwarzacz DVD ufundowany przez Firmę „BMF – Polska”.
Rozstaliśmy się we wspaniałej atmosferze i obiecaliśmy spotkać się na następnej
imprezie organizowanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej. Nasze
zimowe spotkanie na pewno poszerzyło
wiedzę uczestników o naszym mieście
i pięknym zakątku przyrodniczym nad Florydą. Najlepiej jednak będzie jak o swoich wrażeniach opowiedzą w swoich rodzinach, miejscach pracy i środowiskach
sami uczestnicy – niech oni będą ambasadorami naszej działalności i zachęcą
innych do udziału w naszych imprezach
turystycznych.
Zarząd Towarzystwa dziękuje Adamowi
Kadukowi za wspaniałą organizację rajdu, Antoniemu Bereziewiczowi za opowieści historyczne, a nadleśniczemu Lechowi Stelidze za gościnę w Nadleśnictwie Leżajsk.
Impreza nie mogłaby się odbyć bez
wsparcia finansowego i rzeczowego licznych sponsorów, których pełną listę zamieszczamy na stronie www.tmzl.lezajsk.
pl. Wszystkim darczyńcom serdecznie
dziękujemy za pomoc.

Leszek Sarzyński

Komunikat TMZL
Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej posiada status organizacji pożytku publicznego i figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem:
0000275455. Prosimy wesprzyj nasze działania swoim 1%.
Wystarczy w swojej deklaracji podatkowej wpisać nazwę naszej organizacji,
numer KRS oraz kwotę darowizny w wysokości 1% należnego podatku, a Urząd
Skarbowy przekaże pieniądze na konto Towarzystwa. O naszej działalności statutowej można dowiedzieć się więcej na stronie: www.tmzl.lezajsk.pl oraz z prasy lokalnej: Kuriera Powiatowego i Biuletynu Miejskiego. Jeżeli popieracie Państwo nasze działania, prosimy o wsparcie finansowe. Wszystkim Darczyńcom
serdecznie dziękujemy.
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mała ojczyzna

Z kart historii
leżajskiego klubu sportowego
(dalszy ciąg)

W barwach ludowych
zespołów sportowych
jako LKS „Pogoń”
(1963–1976)
W ciągu pierwszych 15 lat istnienia
leżajskiego klubu, trzykrotnie zmieniał
on swoją przynależność do różnych
zrzeszeń sportowych. Było to ciągłe
poszukiwanie zasobnego sponsora.
W II połowie 1963 r. zapadły kolejne decyzje. W wyniku połączenia KS „Sparta”
z LZS Chałupki – utworzono Ludowy Klub
Sportowy (LKS), który przyjął nazwę „Pogoń”. Szybko i sprawnie załatwiono formalności rejestrowe i w nowym sezonie
1963/64 leżajscy piłkarze i siatkarze startowali już w barwach LKS „Pogoń” wchodząc w skład zrzeszenia LZS.

Władze klubu, jego zadania
i problemy
W pierwszych latach działalności LKS
we władzach klubu zasiadali w większości członkowie byłego zarządu KS „Sparta”, a wśród nich Leopold Felkel, Czesław
Kościółek, Józef Rzeźnik, Julian Żołyniak,
Michał Duda i Tadeusz Zajączkowski.
Później dochodzili nowi działacze: Roman Baj, Feliks Leniart, Zdzisław Karlik,
Julian Słupek, Andrzej Tryczyński, Mieczysław Feter, Marcin Socha i inni.
Działalność klubowa rozszerzała się.
W miejsce dotychczasowego klubu jednosekcyjnego (piłka nożna) zaczęto tworzyć
nowe sekcje a wśród nich: piłki siatkowej
mężczyzn i kobiet, piłki ręcznej i tenisa
stołowego. Myślano też o innych dyscyplinach jak np.: koszykówka i gimnastyka.
Tak było na początku.
Do nowych sekcji dochodzili nowi zawodnicy i działacze. Wielu z nich wybierano później do władz klubu. Przykładowo:
w 1967 r. do zarządu LKS byli wybrani:
Józef Rzeźnik – prezes, Teresa Wawro,
Leopold Felkel i Kazimierz Kuźniar – wiceprezesi, Marian Bieniasz – sekretarz,
Michał Duda – skarbnik, Zdzisław Karlik
– kierownik sekcji piłki nożnej (spn), Tadeusz Zajączkowski i Bronisław Mazan –
członkowie spn, Zdzisław Dec – kierownik sekcji piłki siatkowej kobiet, Janusz
Kroczak – kierownik sekcji piłki siatkowej
mężczyzn, Andrzej Tryczyński – kierownik
sekcji piłki ręcznej i Czesław Kościółek –
kierownik sekcji tenisa stołowego.
Komisja Rewizyjna działała w składzie:
Stanisław Doginacz, Helena Feter i Mieczysław Feter.
W 1969 roku na kolejnym walnym zebraniu przyjęto rezygnację kilku dotychczasowych członków zarządu i w ich miejsce dodatkowo wybrano: Krzysztofa
Urbańskiego na sekretarza klubu oraz
Czesławę Bieniarz i Zygmunta Zagórskiego – na członków. Rok później dokoopto-
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wano do zarządu Henryka Wojtaszka.
Najpierw było wiele optymistycznych
prognoz, ale z upływem czasu, realia dnia
codziennego nakazywały potrzebę przeprowadzenia rewizji wielu planów i zamierzeń. Okazało się bowiem, że zrzeszenie
LZS nie mogło sfinansować działalności
wszystkich sekcji, gdyż miało także ograniczone możliwości. Nawet przy pomocy
władz powiatowych i miejskich trudno było
zgromadzić niezbędne środki na wszystkie działania. Dyskutowano o tym szeroko na posiedzeniach zarządu i walnych
zebraniach.
Jaka była konkretna sytuacja?
Roczne dotacje Rady Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Rzeszowie dla klubu „Pogoń” były ciągle małe i wynosiły
np. w 1968 r. – 29 000 zł. Kwota ta nie pokrywała nawet kosztów utrzymania dwóch
drużyn piłki siatkowej (mężczyzn i kobiet)
grających w lidze okręgowej, a przecież
w klubie były jeszcze sekcje piłki nożnej,
piłki ręcznej i tenisa stołowego. Doraźna pomoc kilku leżajskich zakładów pracy, a głównie PSS, PZGS, Rejonu Las,
POM i Spółdzielni Ogrodniczej nie rozwiązała sprawy.
Poszukiwanie środków finansowych
nie było jedynym
problemem zarządu klubu. Kolejnym była baza
sportowa niezbędna do przeprowadzania treningów
i zawodów, czyli sala gimnastyczna i boisko. W mieście, jak wspomniaJózef Rzeźnik,
prezes LKS Pogoń no o tym poprzednio, do 1967 roku
(1967–1972)
nie było pełnowymiarowej hali sportowej, a siatkarki
i siatkarze rozgrywali zawody mistrzowskie od 4 sezonów na obcych obiektach.
Problemów z tym związanych było więc
wiele.
Piłkarze natomiast korzystali z własnego boiska ale wymagało ono gruntownej
przebudowy. Inwestycję tę zrealizowano ze środków ogólnomiejskich za kwotę ok. 800 000 zł w latach 1967–1969.
Z konieczności stadion zamknięto i trzeba
było szukać obiektów zastępczych.
Ostatecznie, głównie ze względów finansowych, w 1968 r. zarząd podjął decyzję o wycofaniu z rozgrywek mistrzowskich piłkarzy. Kilka lat później sekcje piłki
ręcznej i tenisa stołowego także rozwiązały się a od 1971 r. zrezygnowano nawet z finansowania sekcji piłki siatkowej
kobiet. Przy klubie pozostała tylko piłka
siatkowa mężczyzn!
To były bardzo trudne lata. Wszyscy
szukali dróg wyjścia i odpowiedniego

sponsora. Częściowym rozwiązaniem
stała się propozycja utworzenia przy
większych zakładach pracy – jednosekcyjnych klubów sportowych, które mogłyby prowadzić i finansować wybraną
sekcję. Fabryka Maszyn i LZS Siedlanka – przyjęli piłkarzy, Fermentownia Tytoniu – piłkę siatkową kobiet a Cepelia
– piłkę ręczną.
To były także
trudne doświadczenia zarówno dla
ww. zakładów pracy jak i dla sportowców oraz sympatyków sportu w mieście. W takiej sytuacji nie można było oczekiwać
zbyt wielkich efekJulian Słupek,
prezes LKS Pogoń
tów sportowych.
(1965–1967)
Z nadzieją patrzono na powstające nowe zakłady.
Z nadzieją powitano też nową propozycję
władz miasta, dyrektorów zakładów pracy i działaczy sportowych dotyczącą połączenia małych klubów sportowych i utworzenia w 1976 roku Międzyzakładowego
Klubu Sportowego „Pogoń” (MZKS) w Leżajsku. Nadzieje ziściły się. Klub ten istnieje już ponad 30 lat.
Poprzedni, Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” w Leżajsku, po 13 letniej
działalności przeszedł do historii. Największe jego kłopoty i problemy zostały przedstawione powyżej, ale oprócz
nich, władze klubu troszczyły się także: ● o pozyskiwanie nowych zawodników, głównie wśród miejscowej młodzieży i ich szkolenie, ● w czym bardzo pomagała dyrekcja Liceum i nauczyciele
szkół, ● o rozpoczęcie szkolenia instruktorów i sędziów głównie dla potrzeb piłki
siatkowej, ● o środki na sprzęt i wyposażenie zawodników oraz na organizację zawodów, ● o zjednywanie nowych
członków klubu, których w 1969 r. było
już 65, ● o utrzymywanie współdziałania
z miejscowymi władzami, PKKF i Radą
Powiatową LZS oraz z zakładami pracy
i szkołami od których uzyskiwano doraźną pomoc finansową, najczęściej w formie nieodpłatnego korzystania z usług
transportowych. Wielki był też gest dyrekcji Liceum, która umożliwiła bezpłatne korzystanie z hali sportowej przy Pl.
R. Jaszowskiego.
Główny ciężar realizacji wszystkich zadań spoczywał przede wszystkim na zarządzie i prezesach klubu. W okresie istnienia LKS – prezesami klubu byli: od III
kw. 1963 r. do I kw. 1965 r. – Leopold
Felkel, od I kw. 1965 r. do I kw. 1967 r. –
Julian Słupek, od I kw. 1967 r. do 15 XI
1972 r. – Józef Rzeźnik, od 15 XI 1972
do 9 IX 1976 – Henryk Wojtaszek.
Od 1969 roku dużym wsparciem dla
prezesów był wieloletni sekretarz klubu – Krzysztof Urbański, znany pasjonat
sportu, z zawodu nauczyciel, a z zamiłowania zawodnik, trener, sędzia i działacz klubowy.

Działalność sportowa
Największą popularnością cieszyły się
tradycyjnie sekcje piłki nożnej i piłki siatkowej, mimo, że reprezentowały różny poziom gry. Piłkarze występowali w klasie
„C” a siatkarki i siatkarze – w klasie „A”
a potem w lidze okręgowej. Oprócz nich,
od 1963 roku zgłoszono także do rozgrywek w klasie „B” piłkarzy ręcznych i tenisistów stołowych ale z uwagi na słabe
wyniki i małe zainteresowanie tymi dyscyplinami po kilku latach drużyny te wycofano z rozgrywek.
Pozostali piłkarze i siatkarze.
Los piłkarzy został przesądzony w 1968
roku. Z uwagi na słabe wyniki sportowe,
niedostatki finansowe klubu i zamknięcie
stadionu na kilkuletnią przebudowę – sekcję tę wycofano z rozgrywek.
Warto jednak przypomnieć, że pierwszy rok startu w mistrzostwach kl. „C”
w barwach LKS
„Pogoń” nie zapowiadał jeszcze
tak dramatycznego zakończenia,
gdyż po sezonie
1963/64 piłkarze
wywalczyli awans
do klasy „B”. W następnym roku całkowicie przebudoHenryk Wojtaszek,
wano składy dru- prezes LKS Pogoń
żyn, starsi odeszli
(1972–1976)
a pozostali sami
młodzi zawodnicy. Nie podołali oni rywalom i zajęli ostatnie miejsce z dorobkiem
10 pkt. Nastąpił ponowny spadek do klasy
„C” i tak już pozostało na wiele lat. Mimo
tych końcowych niepowodzeń, u wszystkich sympatyków piłki nożnej – zachowały się ciepłe wspomnienia i szacunek
dla piłkarzy z tamtych lat. Przypomnijmy
chociaż część nazwisk ówczesnych
piłkarzy. W ostatnich latach najczęściej grali: M. Motor, R. Feter, M. Feter, J. Ner, J. Rzeźnik, A. Rech, Z. Dec,
C. Prokop, R. Wiatrowicz, M. Wiatrowicz, S. Wiatrowicz,
Leopold Felkel,
prezes LKS Pogoń J. Kostek, Z. Wróbel,
W. Śnieg, T. Giża,
(1963–1965)
J. Pokrzywiński,
W. Kubicki, J. Sadek, J. Dyrda, M. Majkut,
R. Ataman, M. Bieniarz, J. Kochmański,
Z. Karlik, M. Martyszko i inni. Instruktorami natomiast byli m.in. M. Socha, Szurkowski z Przemyśla i W. Włodarski.
W przeciwieństwie do piłkarzy – największe sukcesy odnosili siatkarze i siatkarki. Dobra passa siatkarek trwała 10 lat
a siatkarzy ponad 20 lat!
Zarówno zawodnicy jak i działacze oraz
sympatycy tej dyscypliny wszyscy przeżywaliśmy wielkie emocje. O dokonaniach
siatkarek i siatkarzy napiszę w następnym numerze BM.

Kazimierz Kuźniar

Zdjęcie grupowe LKS „Pogoń” 1964/65 od lewej: T. Giża, J. Kostek, J. Pokrzywiński, C.
Prokop, L. Felkel – prezes, W. Kubicki, J. Sadek, J. Dyrda; klęczą: M. Majkut, R. Ataman,
M. Motor, M. Feter; leży: Z. Dec.

60 lat Klubu Sportowego „POGOŃ” w Leżajsku

Do wszystkich
sympatyków sportu w Leżajsku
Szanowni Państwo!
60 lat upłynęło od chwili utworzenia w Leżajsku pierwszego po wojnie klubu sportowego. Przechodził on liczne reorganizacje począwszy od KS „Unia-Piła” poprzez KS „Sparta”, LKS „Pogoń”, a skończywszy na obecnej MZKS „Pogoń”.
Działalność klubu była i jest ważnym elementem życia społecznego
miasta, dlatego też była i jest oceniana przez sympatyków sportu i władze miasta.
W ciągu minionych 60. lat odbyło się wiele zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych, w których uczestniczyły setki sportowców,
trenerów, opiekunów, sponsorów i działaczy oraz tysiące wiernych widzów.
Wszyscy przeżywaliśmy sukcesy i porażki. Tworzymy wielką wspólnotę,
którą łączy i jednoczy sport.
Jubileusz 60-lecia Klubu jest szczególną okazją do zbilansowania dokonań oraz złożenia podziękowania sportowcom i działaczom. Pragniemy tego dokonać podczas tegorocznych Dni Leżajska planowanych na
29, 30 i 31 maja br. Szczegóły zostaną podane na afiszach. Zapraszam
młodzież szkolną, załogi zakładów pracy i sympatyków sportu do licznego udziału w organizowanych zawodach i imprezach.
Staraniem władz Klubu otwarta będzie także wystawa pamiątek o historii i działalności Klubu. Wszystkich, którzy mogą ofiarować lub wypożyczyć różne pamiątki, jak np. zdjęcia, dyplomy, odznaki, legitymacje, artykuły prasowe, elementy sprzętu sportowego itp. prosimy o kontakt do 15
maja br. z sekretarzem Klubu „Pogoń”. Jest nim Mariusz Czenczek, tel.
017-242-73-22; kom. 660 691 777.
Przewodniczący Komitetu Honorowego
Burmistrz Miasta Leżajska
Tadeusz Trębacz
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sport

Pogoń Leżajsk – runda wiosenna 2009
Terminarz Rozgrywek MZKS Pogoń Leżajsk
o Mistrzostwo IV Ligi Podkarpackiej
w sezonie 2008/2009
rundy wiosennej 2009
Data

Dzień

Godz.*

Mecz

14 III

Sobota

14.00

POGOŃ Leżajsk – BŁĘKITNI Ropczyce

21 III

Sobota

15.00

RAFINERIA Jasło – „POGOŃ” Leżajsk

28 III

Sobota

15.00

POGOŃ Leżajsk – IGLOOPOL Dębica

5 IV

Niedziela

16.00

KOLBUSZOWIANKA – „POGOŃ” Leżajsk

11 IV

Sobota

11.00

SIARKA Tarnobrzeg – „POGOŃ” Leżajsk

18 IV

Sobota

16.00

25 IV

Sobota

1V
9V

Wynik

Terminarz Rozgrywek MZKS Pogoń Leżajsk
o Mistrzostwo II Podkarpackiej Ligi
Juniorów Starszych i Młodszych
w sezonie 2008/2009
rundy wiosennej 2009
Data

Dzień

Godz.*

Mecz

25 III

Środa

4 IV

Sobota 11.00/13.00 ORŁY Rzeszów – POGOŃ Leżajsk

11 IV

Sobota 11.00/13.00

POGOŃ Leżajsk – JKS Jarosław

18 IV

Sobota 11.00/13.00 TŁOKI Gorzyce – POGOŃ Leżajsk

17.00

STAL Sanok – „POGOŃ” Leżajsk

22 IV

Środa

Piątek

17.00

POGOŃ Leżajsk – ŻURAWIANKA Żurawica

Sobota

11.00

POLONIA Przemyśl – „POGOŃ” Leżajsk

17 V Niedziela

17.00

POGOŃ Leżajsk – ZRYW Dzikowiec

24 V

Niedziela

11.30

31 V Niedziela
6 VI

14.00/16.00 POGOŃ Leżajsk – GIMBAL Tarnawa

POGOŃ Leżajsk – MKS SOKÓŁ
Lubaczów

14.00/16.00 POGOŃ Leżajsk – ORZEŁ Przeworsk

2V

Sobota 11.00/13.00 SOKÓŁ Sieniawa – POGOŃ Leżajsk

9V

Sobota 11.00/13.00 POGOŃ Leżajsk – MKS Radymno

STRUMYK Malawa – „POGOŃ” Leżajsk

16 V

Sobota 11.00/13.00

KOLBUSZOWIANKA Kolbuszowa
– POGOŃ Leżajsk

17.00

POGOŃ Leżajsk – RZEMIEŚLNIK Pilzno

23 V

Sobota

POGOŃ Leżajsk – FRANCESCO Jelna

Sobota

15.00

CZUWAJ Przemyśl – „POGOŃ” Leżajsk

10 VI

Środa

17.00

POGOŃ Leżajsk – LECHIA Sędziszów

30 V

Sobota 11.00/13.00 LKS Skołoszyn – POGOŃ Leżajsk

13 VI

Sobota

17.00

SOKÓŁ Nisko – „POGOŃ” Leżajsk

6 VI

Sobota

13 VI

Sobota 11.00/13.00 RESOVIA Rzeszów – POGOŃ Leżajsk

20 VI

Sobota

Terminarz rozgrywek MZKS Pogoń Leżajsk
o Mistrzostwo Podkarpackiej Ligi
Juniorów Młodszych B i Trampkarzy Starszych
w sezonie 2008/2009
rundy wiosennej 2009
Data

Dzień

Godz.*

21 III Sobota 11.00/------25 III Sobota 14.00/16.00
4 IV

Sobota 11.00/13.00

11 IV Sobota 11.00/13.00
18 IV Sobota 11.00/13.00
22 IV

Środa

------/16.00

2V

Sobota 11.00/13.00

9V

Sobota

------/13.00

16 V Sobota -------/13.00
23 V Sobota

11.00/-----

30 V Sobota 11.00/13.00
6 VI

Sobota 11.00/13.00

13 VI Sobota

------/13.00

20 VI Sobota 11.00/13.00
24 VI Środa 11.00/13.00

Mecz
Wynik
MOSiR POGOŃ Leżajsk – CZUWAJ
Przemyśl
MKS Kolbuszowa – MOSiR POGOŃ
Leżajsk
MOSiR POGOŃ Leżajsk – GAMRAT
CZARNI Jasło
KROŚNIANKA Krosno – MOSiR POGOŃ
Leżajsk
MOSiR POGOŃ Leżajsk – STAL Rzeszów
POLONIA Przemyśl – MOSiR POGOŃ
Leżajsk
STAL Stalowa Wola – MOSiR POGOŃ
Leżajsk
MOSiR POGOŃ Leżajsk – MKS SOKÓŁ
Lubaczów
SIARKA Tarnobrzeg – MOSiR POGOŃ
Leżajsk
MOSiR POGOŃ Leżajsk – ORŁY Rzeszów
UNIA Nowa Sarzyna – MOSiR POGOŃ
Leżajsk
MOSiR POGOŃ Leżajsk – WISŁOKA
Dębica
RESOVIA Rzeszów – MOSiR POGOŃ
Leżajsk
MOSiR POGOŃ Leżajsk – STAL Mielec
STAL Sanok – MOSiR POGOŃ Leżajsk

* Godzina …../….... – Juniorzy młodsi B / Trampkarze Starsi
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Wynik

11.00/----

11.00/----

11.00/----

POGOŃ Leżajsk – UNIA Nowa Sarzyna

POGOŃ Leżajsk – MKS Dębica

* Godzina …/… – Juniorzy Starsi / Juniorzy Młodsi
Terminarz Rozgrywek MZKS Pogoń Leżajsk
o Mistrzostwo Podkarpackiej Ligi
Młodzików Młodszych
w sezonie 2008/2009
Data

Dzień

Godz.

Mecz

25 IV

Sobota

MOSiR POGOŃ Leżajsk
– FPS EKOBALL Sanok

2V

Sobota

RESOVIA Rzeszów gr. 2
– MOSiR POGOŃ Leżajsk

9V

Sobota

ORŁY Rzeszów
– MOSiR POGOŃ Leżajsk

16 V

Sobota

MOSiR POGOŃ Leżajsk
– ŁKS Łańcut

23 V

Sobota

RESOVIA Rzeszów gr. 2
– MOSiR POGOŃ Leżajsk

30 V

Sobota

MOSiR POGOŃ Leżajsk
– STAL Rzeszów gr. 1

6 VI

Sobota

STAL Rzeszów gr. 2
– MOSiR POGOŃ Leżajsk

13 VI

Sobota

MOSiR POGOŃ Leżajsk
– STAL Mielec gr.1

20 VI

Sobota

STAL Mielec gr. 2
– MOSiR POGOŃ Leżajsk

Wynik

Puchar Burmistrza
w pływaniu

24 lutego br. odbyły się „V Otwarte Zawody
w Pływaniu o Puchar Burmistrza Miasta Leżajska”. Brała w nich udział młodzież ze szkół
podstawowych, gimnazjum oraz szkół średnich z naszego miasta jak również zawodnicy
z innych miejscowości. W sumie było ich ponad stu.

Najbardziej widowiskową konkurencją tych
zawodów był dystans „100 m zmiennym”; przy
tej konkurencji zawodnicy muszą wykazać się
dobrą kondycją i umiejętnościami w czterech
stylach pływackich. Tabela z wynikami dostępna jest na Pływalni oraz na stronie internetowej
MOSiR. Zastępca Burmistrza Leżajska Piotr
Urban gratulował wszystkim, którzy brali udział
w zawodach, a najlepszym wręczył puchary
i medale.
Podczas zawodów nie zabrakło również innych
miłych akcentów – otóż wyróżnieni zostali zawodnicy uznani za weteranów organizowanych przez
Pływalnię zawodów oraz najmłodsi, którzy po raz
pierwszy stanęli do walki. Najstarszym zawodnikiem, biorącym udział w zawodach, był Adam Kaduk, a najmłodszym – Aleksandra Lipińska.
Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się
w organizację zawodów, a szczególnie nauczycielom wf. Podziękowania kieruję do Ryszarda Kołodzieja za przygotowanie i sprawne przeprowadzenie zawodów, a także do sponsorów, którzy wspomogli nas swą ofiarnością. Byli nimi: Agnieszka
Nicpoń – „Drogeria Natura”, Alicja Wołek – Browar Leżajsk, Andreas Wielosinski – prezes BMF
Polska, Daniel Zając – prezes Hortino, Eugeniusz
Mendyk – prezes „Społem” Leżajsk, Zenon Grabarz – Firma „Rolnik”, Adam Czerwonka – Firma
Komputerowa Arkus Soft, Leszek Kurasz – prezes Fabryki Maszyn, Eugeniusz Bieniek – Philip
Morris Leżajsk.
Zapraszamy na kolejną edycję zawodów
już w 25 kwietnia, „Puchar Starosty Leżajskiego Roberta Żołyni”.

Wojciech Surma

UKS „Trójka”
w czołówce

21 lutego br. w hali sportowej w Kańczudze
oraz sali gimnastycznej miejscowej Szkoły
Podstawowej do zmagań sportowych przystąpiły 53 zespoły mini siatkówki reprezentujące
szkoły i kluby województwa podkarpackiego.
Turniej stanowił jedną z eliminacji do finału o Puchar Polski Kinder Sport w Zabrzu i rozgrywany
był w trzech kategoriach wiekowych – 10, 11 i 12
lat. Tegoroczna edycja, podobnie jak w latach poprzednich, rozgrywana była pod patronatem Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Rzeszowie.
UKS „Trójka” w najmłodszej kategorii – „dwójki” na 21 zespołów zajął 2, 3, 5 i 8 miejsce, w ka-

tegorii „trójek” – 10 i 12 miejsce oraz w kategorii
„czwórek” – 3 miejsce.
Następny turniej odbędzie się w kwietniu w Ropczycach i – jak zapowiadają siatkarze z „Trójki” –
nie będzie gorzej.

Dobry początek
sezonu

(jm)

7 marca br. w Kańczudze został rozegrany Wojewódzki Turniej eliminacyjny „Kinder
Sport” Pucharu Polski w mini siatkówce dziewcząt Zabrze 2009. W turnieju wzięły udział siatkarki UKS „Trójka” Leżajsk podopieczne Daniela Domagały.
Turniej rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych IV, V i VI klasa. W kategorii klas IV duży
sukces zanotowały najmłodsze siatkarki UKS „Trójka”, zajmując II miejsce (Patrycja Uchman, Justyna Więcław), III miejsce (Mirka Kowal, Gabrysia Kania) oraz VI miejsce (Justyna Gałusza, Magdalena Ćwikła). W kategorii klas V zespół UKS w składzie: Ela Materna, Gabrysia Mazurek, Magdalena Trębacz i Kasia Zięzio, po zaciętym meczu doznał jedynej porażki w finale i zajął II miejsce.
Najstarsze siatkarki UKS „Trójka” wzięły przykład z młodszych koleżanek i w starciu z najmocniejszymi zespołami na Podkarpaciu z Rzeszowa,
Łańcuta i Żołyni wywalczyły V miejsce (Ola Tutka,
Natalia Pawul, Agnieszka Kowal i Malwina Wojnar) oraz VIII (Sabina Kąpińska, Paulina Paluch,
Kinga Niemy i Wiktoria Hander).
W walce o awans do Pucharu Polski „Kinder
Sport Zabrze 2009” życzymy młodym siatkarkom
dalszych sukcesów.

Złoto dla siatkarzy
UKS „Trójka”

(dd)

Najmłodsi siatkarze UKS „Trójka” ze Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Leżajsku trenowani przez
Jana Macha, zdobyli pierwsze miejsce, złote
medale i „Puchar Ferii” w Ogólnopolskim Turnieju mini siatkówki w Gorlicach.
Ogólnopolski Turniej siatkarski, który zorganizował Gorlicki Klub Piłki Siatkowej zgromadził
na starcie najlepsze zespoły w kategorii trójek
z rocznika 1997 (V klasa) oraz w kategorii dwójek, rocznik 1998 (IV klasa) z województw Małopolskiego i Podkarpackiego.
Dzięki pomocy Urzędu Miejskiego w Leżajsku,
Szkoły Podstawowej nr 3, Elektrociepłowni Nowa
Sarzyna, Browaru w Leżajsku oraz wsparciu rodziców zawodników wyjazd do Gorlic młodych siatkarzy był możliwy.
W młodszej kategorii rywalizowało 19 zespołów
podzielonych na cztery grupy, natomiast w starszej
12 drużyn podzielonych na dwie grupy. Najlepsze dwa zespoły z każdej z grup walczyły o miejsca od 1 do 6, a pozostałe – o kolejne pozycje
w turnieju.
W kategorii młodszej po zaciętych pojedynkach
„Puchar Ferii” zdobyli siatkarze UKS „Trójka” Leżajsk – Marcin Karakuła i Michał Stopyra, którzy
pokonali kolejno w finale: GKPS Gorlice I 26:24,
Dunajec Nowy Sącz 26:24, Gorlice II 25:23 oraz
AKS Resovię Rzeszów 25:19. Drugi zespół w składzie: Radek Łabuda, Maciej Mach i Karol Wojnar zajął 11 miejsce.

Rok w karate

prezach karate kyokushin (rangi MP Juniorów,
Mistrzostw Makroregionu Południowego, Mistrzostw Podkarpacia, Turniejach Ogólnopolskich i Międzynarodowym). Rozegrane zostały
w Brzozowie, Jasle, Krakowie, Lublinie, Nowym
Targu, Przeworsku, Radzyminie, Sandomierzu,
Tarnobrzegu i Tarnowie.
Z Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate startowało łącznie 109 zawodników. Wyjeżdżając na zawody, pokonali oni w sumie trasę 7 tysięcy kilometrów. Ale warto było. Zawodnicy z Leżajska zdobyli
łącznie 46 medali – w tym: 12 złotych, 15 srebrnych i 19 brązowych. Osiągnięcia te zawdzięczają po części swym predyspozycjom, ale przede
wszystkim systematycznym treningom, dużemu

Drużyna z Leżajska – sensei.

zaangażowaniu rodziców, którzy jeździli na zawody ze swoimi pociechami, oraz pracy instruktorów:
Dariusza Burdy i Adama Dzikiego.
Ranking na najlepszego zawodnika Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate w roku 2008 za udział
w zawodach (kumie i kata) zgodnie z punktacją
zawartą w regulaminie Polskiej Organizacji Kyokushin karate: za 1 miejsce – 5 pkt., 2 miejsce – 3
pkt., 3 miejsce – 1 pkt. 1. Katarzyna Burda – 33
pkt., 2. Marcin Olszowy – 14 pkt., 3. Kajetan Walawski – 10 pkt., 4 ex equo Anna Szczuka, Beniamin Szczuka, Maryla Leszczak – 9 pkt., 5. Izabela Dec – 7 pkt., 6. Ilona Krupa – 5 pkt., 7. Konrad
Kowalski – 4 pkt., 8. ex equo Krystian Nieznajko
i Monika Pacoń – 3 pkt., 9. ex equo Maciej Jeziorowski, Sylwia Leja, Konrad Bilski – 2 pkt., 10. ex
equo Paula Majder, Natalia majewicz, Iwona Turosz, Wiktor Tokarz, Joanna Jaworska, Kewin Marcinkowski i Michał Leja – 1 pkt.

(mb)

(jm)

W minionym roku członkowie Leżajskiego
Klubu Kyokushin Karate brali udział w 10 im-

Marcin Olszowy – I miejsce kategoria open
Jasło 2008.

23

zdrowie i uroda

Wielkanoc 2009

Przygotowania do świąt już na ukończeniu. Ostatnie porządki, zakupy i można zabierać się za sporządzanie wielkanocnych potraw.
Od wielu lat trwa spór o to, które święta są obfitsze i „smaczniejsze”. Którekolwiek zwyciężyłyby w tym rankingu, to menu powinno być takie, jak
nakazuje tradycja. A nakazuje ustawić na stole baranka wielkanocnego, ozdobione jajka, koszyczek
z święconymi potrawami i wszelkie inne jadło.
Jajka to symbol odradzającej się przyrody, życia płodności. Używano ich kiedyś do odczyniania
uroków, służyły jako lekarstwo, uchronić miały przed
pożarem oraz zapewnić urodzaj, szczęście i pomyślność. Zwyczaj ozdabiania jaj, pochodzi jeszcze z czasów pogańskich a według legend ewangelicznych krople krwi Jezusa umęczonego na Golgocie zamieniały się w kraszanki. Z łez Maryi cierpiącej pod krzyżem powstały pisanki. Pisanki, kraszanki, hołdunki, tak je kiedyś nazywano, w okresie świątecznym stały się zwyczajowym podarunkiem dla rodziny i przyjaciół. Dzisiaj częściej obdarowujemy się czekoladowymi jajkami niż tradycyjnymi pisankami.
Z jajek gotowanych na twardo można przyrządzić jaja nadziewane. Wydrążone połówki jaj napełnia się pastami z rozdrobnionych żółtek i różnych składników np. śledzi, wędzonej ryby, łososia, szynki, oliwek. Przyprawia się je solą, papryką, czosnkiem, według upodobań. Efektownie wykończone i podane na półmiskach będą równocześnie ozdobą stołu.

Oliwkowe pieszczoty

Indyjskie kobiety wierzą w niezwykłe właściwości oleju sezamowego. Arabki – w oliwę. W Sri Lance najpopularniejszy jest tłuszcz
z kokosów. Moda na oleje przywędrowała też
do Polski.
Mistrzowie starożytnej medycyny hinduskiej –
ajurwedy – twierdzą, że oleje są lepiej wchłaniane
przez nasze ciało niż jakikolwiek żel, krem czy balsam. Przed ślubem każda Hinduska codziennie korzysta z olejowych masaży ciała i twarzy w ajurwedyczynych salonach piękności. Zgodnie ze zwyczajem, pierwszego dnia przychodzą tam z nią
wszystkie kobiety z jej rodziny i pod czujnym okiem
specjalisty gładzą jej ciało ciepłym olejem sezamowym. Po miesiącu masaży skóra nabiera blasku
i staje się miękka niczym jedwab.
Oleje cenione są od wieków we wszystkich krajach rozpalonych słońcem także za to, że chronią
skórę przed poparzeniem i wysuszeniem. W starożytnym Rzymie i Egipcie produkowano specjalne pachnidła w postaci niewielkich piramidek nasączonych aromatem tłuszczów. Stożki te umieszczało się na głowach, a pachnący olej ściekał powili na twarz i szyję.
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Wszystkie potrawy doskonale smakują z zimnymi sosami, żurawiną, chrzanem i ćwikłą. Do sałat,
mięs należy dodać ziół np. tymianek, estragon, ponieważ poprawiają trawienie. Chrzan ma działanie
lecznicze, zaostrza apetyt, zapobiega bólom brzucha, głowy, poprawia trawienie, przeczyszcza nos
i gardło. Nie wszyscy znoszą, jego ostry smak i zapach. W postaci zimnych sosów na bazie majonezu lub śmietany jest doskonałym dodatkiem do jaj,
mięs i wędlin. Rzeżucha to niepozorna z wyglądu
roślina była znana już w Persji. Używano jej jako
lekarstwa na porost włosów, sporządzając z niej
okłady na głowę. Kiełki rzeżuchy, bogate są w witaminę E, folacynę, nienasycone kwasy tłuszczowe obniżające poziom cholesterolu. Rzeżucha zawiera witaminę C i żelazo, ułatwia usuwanie skutków przeziębienia, działa moczopędnie i dezynfekuje przewód pokarmowy, orzeźwia i odkaża organizm. Doskonale smakuje z twarożkami, ale można ją dodawać do sałatek z selera, zielonych sałat
i zimnych sosów.
W dawnej Polsce na „święcone” starano się zawsze o potrawy bardzo niezwykłe, a kiełbasy prosięta, czy drób pieczony za takie nie uchodziły. Przygotowywano zatem dziczyznę, którą my w większości spożywamy sporadycznie. Stosując marynaty,
zioła, odpowiednio postępując z mięsem baranim,
wieprzowym czy drobiem, możemy uzyskać potrawy określane jako „na dziko” a w smaku przypominające dziczyznę.
Mazurki to ciasta uznawane za typowo wielkanocny i polski wypiek. Poprzednik wielkanocnego
mazurka pochodzi z Turcji. Było to płaskie ciasto,
a właściwie to odpowiednio przygotowane bakalie
rozsmarowane na cienkim opłatku. Przez lata udoskonalano ten smakołyk, ale warunek: ma być dużo
masy na waflu, opłatku lub cieście kruchym i półkruchym. Dodanie do ciasta mielonych migdałów,
orzechów, cynamonu, wanilii lub skórki z cytryny
uświetni ciasto. Na wierzch placka duża ilość bakalii,
owoców, polew, czekolady i jeszcze odrobina fantazji przy ozdabianiu – wedle zasady „dużo, kolorowo,
słodko” a mazurek wielkanocny będzie gotowy.
Wieprzowina á la dzik
Składniki: 1,5 kg wieprzowiny bez kości, 3–4
łyżki oleju, 1/2 łyżeczki mielonego jałowca, 2 duże
cebule, sól. Marynata: 1/2 szklanki octu winnego,

1/2 szklanki białego wytrawnego wina, skórka otarta
i sok z 1/2 cytryny, 1/2 łyżeczki cukru, 20 ziarenek
jałowca, po 10 ziarenek pieprzu i ziela angielskiego,
listek laurowy, 3–4 goździki. Sos: 2 łyżki marmolady głogowej lub śliwkowej, 2 łyżki oleju, łyżka mąki,
szklanka bulionu. Wykonanie: Dokładnie umyte
i osuszone mięso kilkukrotnie odciskamy, masując.
Wkładamy do wyparzonego kamiennego garnka obłożonego plastrami cebuli i zalewamy gorącą marynatą. Przechowujemy w chłodnym miejscu w temperaturze około 4oC przez 3–5 dni, codziennie obracamy dla równomiernego marynowania. Po wyjęciu
z marynaty, lekko spłukujemy, osuszamy, nacieramy
równomiernie solą i formujemy pieczeń. Obsmażamy ze wszystkich stron i przekładamy do brytfanny.
Rozgrzewamy nieco olej, mieszamy z mielonym jałowcem i polewamy mięso, wstawiamy je do nagrzanego piekarnika (~200oC) i pieczemy 90–100 minut,
skrapiając podczas pieczenia przecedzoną marynatą. Z tłuszczu i mąki sporządzamy białą zasmażkę, rozprowadzamy zimnym bulionem i gotujemy
na małym ogniu, mieszając aż do zgęstnienia sosu.
Dodajemy przetarty przez sito sos z pieczeni i marmoladę, dokładnie mieszamy. Pokrojoną na plastry
pieczeń, układamy w żaroodpornym półmisku, lekko
polewamy sosem, podgrzewamy 4–5 minut w piekarniku. Pieczeń podajemy na gorąco.
Mazurek kajmakowy
na kruchym cieście
Ciasto: 3/4 kostki masła, 1/2 kg mąki, 1/2 filiżanki cukru, 2 łyżki kwaśnej śmietany, 3 żółtka. Masa
kajmakowa: 1/2 l mleka lub puszka mleka skondensowanego, 1,5 filiżanki cukru, 2 łyżki masła,
kawałek laski wanilii. Dekoracja: orzechy, migdały w płatkach, kandyzowane owoce. Wykonanie:
sporządzić kruche ciasto i schłodzić przez około 2
h w lodówce. Mleko z cukrem, masłem i wanilią,
gotować powoli, tak długo aż masa będzie gęsta
i jasnobrązowa. Żeby nie przypalić mleka, należy
go mieszać w trakcie gotowania. Masa jest gotowa,
gdy kropla masy na talerzyku zastyga i nie rozpływa się. Ciasto rozwałkować, wyłożyć blachę, brzegi
wywinąć wyżej aby nie rozlewała się polewa. Ciasto upiec w piekarniku (~200oC) na złoto brązowy
kolor. Gotową polewę wylać na upieczone i przestudzone ciasto, udekorować orzechami i owocami wedle uznania.

Wbrew obiegowym opiniom tłuszczem roślinnym warto wysmarować się nie tylko po wyjściu
z wanny, ale przede wszystkim przed kąpielą,
gdyż tylko on potrafi zmyć z powierzchni naskórka to wszystko, czemu nie da rady woda z mydłem. Poza tym olej doskonale ochrania skórę przed wysuszającymi detergentami zawartymi w preparatach do mycia. I dopiero wtedy, gdy
całe ciało lśni, warto rozpocząć prawdziwą kąpiel!
Olej, którym się smarujemy, nie powinien zawierać żadnych dodatkowych składników. Jedynym
dopuszczalnym dodatkiem jest witamina E, która
wzbogaca odżywczą wartość tłuszczu. Najwięcej
cennych substancji ma olej tłoczony na zimno,
a nie rafinowany.
Warto zrobić miksturę do masażu z garści świeżych ziół zalanych 1 litrem oleju sezamowego lub
oliwą z oliwek. Trzymaj ją w szklanych przezroczystych pojemnikach przez kilka tygodni na słońcu.
Płatki kwiatów nagietka odmładzają i mają właściwości gojące, rumianku rozluźniają mięśnie, lawendy leczą trądzik.

Przeciwbakteryjna gorczyca. 1 łyżeczkę od herbaty oleju gorczycznego wymieszaj ze szczyptą soli
i przyłóż na miejsce z ropną zmianą.

Kuracje z połyskiem
Maseczka ujędrniająca. Podgrzej oliwę, rozprowadź ją dokładnie na twarzy i szyi, przykryj kilkoma warstwami gazy. Po 10–15 minutach usuń
resztki nie wchłoniętej oliwy chusteczką.
Łagodzący okład. 1 łyżeczkę od herbaty oleju kokosowego wymieszaj z 1 kroplą olejku kamforowego i posmaruj swędzące lub zaczerwienione miejsca.

Balsam odsiwiający. Dokładnie rozprowadź
na włosach ciepły olej kokosowy, wetrzyj go w skórę. Umyj włosy po godzinie. Taka maseczka powstrzymuje siwienie włosów.
Odżywka do włosów. Delikatnie masuj skórę
głowy olejem sezamowym, wcieraj go w pasma
włosów. Zmyj po godzinie. Maseczka odżywia cebulki włosowe, zapobiega wypadaniu włosów.
Nawilżająca kąpiel. Wmasuj oliwę w całe ciało.
Wlej do wanny z ciepłą wodą napar ziołowy (5 łyżek kwiatu lipy lub lawendy zaparzonych w 1 litrze
wrzątku). Oliwa w połączeniu z ziołami oraz ciepłem
łagodnie zmywa zanieczyszczenia. Nawilża i działa antybakteryjnie.
Wygładzająca mikstura. Zmieszaj 50 ml oleju
sezamowego, 10 ml oleju z zarodków pszenicy i 25
ml oleju rycynowego oraz 5 kropel aromatycznego
olejku (np. różanego, lawendowego, jaśminowego,
ylangowego lub gerniowego). Wlej do butelki i mocno potrząśnij. Nacieraj codziennie zgrubiałą skórę
na kolanach, łokciach i piętach.
Wzmacniająca oliwka. Rozgrzej olej z nasion
dyni w miseczce wstawionej do większego naczynia z gorącą wodą i zanurz w niej palce na kilkanaście minut. Następnie osusz je chusteczką higieniczną. Jeśli masz mało czasu, po prostu wetrzyj w paznokcie odrobinę oleju. Dzięki temu będą
mocniejsze i nabiorą zdrowego połysku.

sport

szachy

Czas podsumować
zimowe szaleństwo

Omawiany w artykule problem jest źródłem wielu kontrowersji pomiędzy znawcami tematu. Pewnym podstawowym zasadom nie da się jednak zaprzeczyć.
Po zejściu ze stoku należy usunąć pozostały śnieg z nart czy deski. Zapobiegnie
to osadzaniu się rdzy na krawędziach.
Dokonuje się tego za pomocą plastikowej cykliny i miotełki.
Pamiętajmy jednak, że te czynności wykonujemy zaraz po zejściu ze stoku i służą bardziej sferze utrzymania porządku
w bagażniku auta lub bagażniku dachowym. Natomiast praca, związana z konserwacją, to coś więcej niż usunięcie śniegu i nasmarowanie ślizgów (na gorąco lub
na zimno) przez zjazdem.
Kolejny etap przygotowania sprzętu
do przeprowadzenia konserwacji wykonujemy w domu, po zakończonym sezonie. Kolejność działań jest następująca:
1. oględziny ślizgów nart, deski; 2. obejrzenie wiązań, 3. obejrzenie butów narciarskich.
Nim przystąpimy do podjęcia czynności związanych ze smarowaniem
(bo to wszystkim kojarzy się z konserwacją nart), wykonajmy wpierw małą
kąpiel naszym nartom. Dlaczego?
Otóż, większość z nas przewozi narty
na dachu samochodu na bagażnikach
otwartych, a w tym przypadku nasze narty narażone są na działanie czynników
chemicznych związanych z utrzymaniem
dróg czyli sól, piasek, drobny żwir itp.
Wszystko to zostaje na naszym sprzęcie i niekorzystnie wpływa na jego kondycję a na pewno na wiązania, co w końcu przekłada się na nasze bezpieczeństwo. I dlatego należy najpierw wypłukać pozostałości brudu i osadu soli, piasku z wiązań by nożna było je prawidłowo zakonserwować. Po zakończo-

nej kąpieli należy osuszyć narty wraz
z wiązaniami.
Konserwacja wiązań polega przede
wszystkim na skręceniu od minimum
wartości Din, zapobiega to traceniu przez
sprężynę jej wartości dynamicznych. Natomiast zapięcia tylne można wysunąć
z prowadnic i nałożyć na nie smar grafitowy, wsunąć ponownie i zapiąć. Jeśli
boimy się przestawiania zapięć, to przynajmniej pozostawmy zapięcia w pozycji zamkniętej, czyli tak jakby był założony but. Całość wiązań można posmarować oliwą – również elementy z tworzywa – i tzw. ABS.
W przypadku wystąpienia ubytków
na ślizgu, wynikających np. z kontaktu
narty z kamieniem, należy tę wyrwę uzupełnić. Służą do tego specjalne pałeczki
lub proszek „Kofix”. Proces regeneracji
ślizgu polega na zapaleniu pałeczki i kapaniu topniejącym tworzywem na uszkodzone miejsce. Jednak jeżeli ktoś tego
nie robił wcześniej i nie podpatrzył, to radzę udać się do serwisu, a koszty regeneracji są takie same jak koszt zakupu
pałeczek.
Jeśli nie stwierdzimy ubytków w ślizgu
nart, wykonajmy tylko czynności zapobiegające rdzewieniu krawędzi nart czyli przesmarowanie samych ślizgów oraz
wiązań, a całość narty spryskajmy „plakiem”. Krawędzie i ślizg można zakonserwować zwykłą parafiną do nart lub popularną świeczką. Tak zakonserwowane
narty powinny w suchym miejscu przeczekać do kolejnego sezonu. Ostrzenie
krawędzi nart zostawmy na nowy sezon
i niech dokona tego ktoś doświadczony.
Buty narciarskie dokładnie oglądamy
i jeśli nie stwierdzimy pęknięć najczęściej
w okolicach zapięć i klamer, po wysuszeniu wkładek, zapinamy ich skorupę łącznie z paskiem tzw. Velcro.
Początkującym konserwacja zajmie
nie więcej niż 30 minut i najlepiej rozłożyć ją w czasie np. dwóch dni – w jednym
dniu umyć, z grubsza osuszyć i pozostawić, by reszta wody z zakamarków sama
wyparowała. W drugim dniu przesmarować – smar grafitowy lepiej przylega do suchej powierzchni i się nie przemieszcza.
Życzę wszystkim miłośnikom białego
szaleństwa miłej i udanej pracy.

Klub Małego
Pływaka

Od marca br. na Pływalni „Oceanik” w Leżajsku
odbywają się zajęcia dla niemowlaków i ich rodziców.
Klub Małego Pływaka prowadzi instruktor pływania
Wiesław Sondej. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od godz. 15 do 16, trwają 30 minut.
Zachęcamy wszystkich rodziców, by brali udział
w tych zajęciach, nawet jeśli dziecko ma więcej niż kilka miesięcy. Dzięki tym zajęciom dzieci nabywają właściwej koordynacji ruchowej oraz podwyższają swoją
odporność zdrowotną. Kontakt małego dziecka z wodą
pozwala w przyszłości uniknąć niepotrzebnych stresów
zarówno dziecku jak i rodzicom. Woda to świetne miejsce do zabawy z dziećmi, które po kilku spotkaniach
będą się czuć „jak ryba w wodzie”.
Wszelkich informacji udziela prowadzący zajęcia Wiesław Sondej. Zapraszamy!

Wojciech Surma

Witam w kolejnym numerze BM.
Wszystkich sympatyków królewskiej
gry serdecznie zapraszam do udziału w VII Ogólnopolskim Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza Miasta
Leżajska, który odbędzie się 30 maja
o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej
nr 1 w Leżajsku. Można się do niego
dobrze przygotować, rozwiązując poniższe zadania. Powodzenia!!!
Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe).
Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego
wydania BM:
Zad. 1 Hf8+, S:f8, Wf8 – mat; zad. 2
Wh8+, G:h8, Wh7 – mat; zad. 3 H:f6+, H:
f6, W:h7 – mat; zad. 4 Wh8+, K:h8, Hh7
– mat.

Andrzej Mazurkiewicz
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na ryby
Wykaz władz
Koła PZW nr 18
„San” w Leżajsku
kadencja 2009–2012
Witam. W dniu 8 lutego br. wybraliśmy
Kolegów do Zarządu Koła, natomiast
na zebraniu Zarządu Koła w dniu 19 lutego br. Zarząd się ukonstytuował, czyli przydzielono funkcje poszczególnym
członkom (poza prezesem wybieranym
już na zebraniu). Oto, jak wyglądają władze Koła na następne 4 lata.

Zarząd Koła: 1. Grzegorz Gorzkiewicz – prezes; 2. Sokołowski Lech – wiceprezes; 3. Flak Leszek – wiceprezes;
4. Gdula Zdzisław – skarbnik; 5. Czekirda Paweł – sekretarz; 6. Dąbrowski Andrzej – gospodarz Koła; 7. Ożga Henryk
– gospodarz Koła; 8. Smoleń Eugeniusz
– członek; 9. Gdula Paweł – członek; 10.
Kwieciński Adam – członek; 11. Furmański Wiesław – członek; 12. Kulpa Wojciech – członek; 13. Kwieciński Zygmunt
– członek; 14. Górski Roman – członek;
15. Jarzyński Leszek – członek, Komendant SSR Koła. Komisja Rewizyjna: 1.
Jan Kaszycki – przewodniczący; 2. Aleksander Kuras – członek; 3. Marian Krajcarski – członek. Sąd Organizacyjny: 1.
Czesław Rutowicz – przewodniczący; 2.
Paweł Kochmański – członek; 3. Władysław Karcz – członek. „San” – Sekcja
Koła w Dębnie: 1. Leszek Jarzyński –
przewodniczący; 2. Michał Dziob – wiceprzewodniczący; 3. Wojciech Kulpa –
członek; 4. Marian Krajcarski – członek,
Andrzej Karcz – Rzecznik Koła, Stanisław Mączka – Komendant SSRyb. powiatu Leżajsk.
Uchwała Walnego
Sprawozdawczo-Wyborczego
Zebrania Koła
1. Kontynuować zakup prasy i książek
o tematyce wędkarskiej oraz przekazać
je do Biblioteki Miejskiej i szkół współpracujących z kołem oraz do sklepów wędkarskich.
2. Stosować ulgi w opłatach wędkarskich dla członków, którzy ukończyli 75
rok życia.
3. Przyjąć powszechne ubezpieczenia
członków w kole Nr 18 w ramach składki
na Fundusz Koła.
4. Przyjąć sprawozdania Zarządu Koła
Nr 18 za 2008 r.
5. Przyjąć plan pracy Zarządu Koła
Nr 18 na 2009 r.
6. Przyjąć preliminarz budżetowy
na 2009 r.

7. Nie wyrażać zgody na organizowanie
zawodów przez wędkarzy z innych okręgów na zbiornikach, które są pod opieką koła nr 18, z wyjątkiem zawodów dla
dzieci.
8. Zwolnić z opłat młodzież do lat 18
biorącą udział w oficjalnych zawodach
organizowanych przez Koło nr 18 w Leżajsku.
9. Przy pobieraniu składek zbierać informacje o adresach internetowych naszych wędkarzy i za ich pisemną zgodą rozsyłać ważne informacje dotyczące
działalności Koła.
10. Przyjąć nazwą naszego Koła: Koło
PZW Nr 18 „SAN” w Leżajsku.
11. W planie kosztów i dochodów koła
na 2009 r. zapis w §409 – Podróże służbowe, zmniejszyć wydatki na działalność młodzieżową z 200 zł na 100 zł oraz
na działalność sportową z 1000 zł na 300
zł, a zwiększyć na działalność organizacyjną do 2000 zł.
12. Udzielić absolutorium ustępującemu Zarządowi.

13. Wystąpić do Z.O. o zwiększenie wymiaru ochronnego sandacza do 50 cm.
14. Wystąpić do Z.O., aby zakazać wywozu przynęt naturalnych na zbiornikach
będących pod opieką Koła nr 18 „SAN”
w Leżajsku.
15. Zwiększyć kontrolę straży na zbiornikach Ożanna i Floryda.
16. Zwracać większą uwagę na porządek na stanowiskach oraz w miarę możliwości rozprowadzać worki na śmieci
wśród wędkarzy podczas kontroli przez
SSR.
17. Wystąpić do Z.O., żeby po złapaniu sandacza większego niż 70 cm, karpia powyżej 70 cm i szczupaka powyżej
80 cm wypuszczać je na łowisko.
18. Zmniejszyć o 50% wszystkie opłaty
za wędkowanie dla kobiet, które wstępują do Koła nr 18 „SAN” w Leżajsku, przez
1 rok.
19. Wystąpić do Z.O. o zmniejszenie
opłat dla wszystkich kobiet należących
do Okręgu PZW w Rzeszowie.

Kalendarz zawodów Koła nr 18 w Leżajsku 2009 r.
DATA
25.01.2009
01.02.2009
29.03.2009
10.05.2009
30.05.2009
30.05.2009
30.05.2009

RODZAJ ZAWODÓW
Podlodowe Mistrzowstwa Koła
Zawody Podlodowe
Mistrzostwa Drgającej Szczytówki
Spławikowe Mistrzostwa Koła
Dni Leżajska Zawody o Puchar Przew. Rady Miasta
Dni Leżajska Zawody dla Dzieci
Zawody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka

ORGANIZATOR
Koło nr 18
Koło nr 18
Koło nr 18
Koło nr 18
Koło nr 18
Koło nr 18
Koło nr 18

07.06.09

Spinningowe Mistrzostwa Koła

Koło nr 18

27/28.06.2009
05.07.2009
30.08.2009
13.09.2009

Maraton Karpiowy im. Mieczysława Dziurzyńskiego
Zawody dla dzieci
Zawody dla dzieci
Zawody Jesienne Puchar Sklepu Okoń

Koło nr 18
Koło nr 18
Koło nr 18
Koło nr 18

MIEJSCE
Ożanna
Floryda
Floryda
Floryda
Floryda
Floryda
Floryda
Chodaczów
lub Ożanna
Ożanna
Floryda
Floryda
Ożanna

Kapitanat Sportowy przy kole nr 18 w Leżajsku.

Spotkanie SRRyb.
w Starostwie Leżajsk

dano 3587,24 zł. Społeczny wkład strażników: 2555,02 zł.

Dzięki przychylności Starostwa Powiatowego w Leżajsku mieliśmy możliwość zorganizowania spotykania SSRyb.
w dniu 28 lutego br. W spotkaniu wzięło udział 13 osób, w tym Komendant posterunku PSR Rzeszów Andrzej Błażej
i mł.asp. Wiesław Homel z KPP Leżajsk.
Przedstawiłem wyniki za rok 2008, wykorzystanie funduszy PZW i od sponsorów, ograniczenia w wędkowaniu w roku
2009, przedstawiono plan pracy na rok
2009. Następnie dyskutowano na tematy związane z ochroną wód, przeprowadzaniem kontroli i sporządzaniem notatek. Składam serdeczne podziękowanie
Staroście Leżajskiemu za udostępnienie
Sali Konferencyjnej na przeprowadzenie
spotkania.
Najważniejsze liczby SSRyb. Powiatu
leżajskiego w roku 2008: ● – skontrolowano 430 osób; ● przejechano 1768 km;●
ujawniono 17 naruszeń przepisów, ● czas
trwania kontroli łącznie 161 godzin; ● wy-

Żegnaj zimo!

Czytając te słowa pewnie już nie będziecie pamiętać, że ta zima pierwszy raz
od 2 lat pozwoliła na budowę bałwanów,
bo spadło trochę więcej śniegu. Skwapliwie skorzystałem z okazji. Zresztą nie tylko ja. Na terenie Leżajska też powstało mnóstwo bałwanów, bałwanków, a nawet całych bałwanich rodzin. Jeśli macie uwiecznione na zdjęciach swoje śniegowe budowle (niekoniecznie bałwany),
przyślijcie je, proszę, na mój adres e-mail
(podany poniżej) – proszę napisać w mailu, że zgadzacie się na publikację zdjęcia, swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej Koła Leżajsk: www.pzw.
org.pl/1295/. Obiecuję stworzyć fotogalerię, w której się one znajdą.

Wodom Cześć!
Stanisław „Esox” Mączka
stanislaw.maczka@interia.pl

Biuletyn Miejski nr 3–4 (188–189) marzec–kwiecień 2009. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. Wydawca: Rada Miejska w Leżajsku.
Kolegium redakcyjne: Piotr Urban, Eugeniusz Mazur, Barbara Woś-Lisiecka (red. nacz.), Celina Turosz, Iwona Tofilska, Janusz Berestka, Grzegorz Korasadowicz.
Adres redakcji: 37-300 Leżajsk, Rynek 1a (wieża), tel. 017 240 73 33 w. 122, http://www.lezajsk.um.gov.pl; e-mail: bm@lezajsk.um.gov.pl
Łamanie i druk: „Mitel”, 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 5/7. Złożono do druku 24 marca 2009. Nakład 1500 egzemplarzy.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk dozwolony z podaniem źródła. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, zmiany tytułów. Za treść
reklam nie bierze odpowiedzialności. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
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Zarząd Klubu: prezes – Andreas WIELOSINSKI,
wiceprezesi: Janusz DĄBEK i Henryk STAWARSKI, sekretarz i skarbnik Mariusz CZENCZEK,
Członkowie: Janusz Berestka, Jan Król, Zbigniew
Szmuc, Bogusław Babiarz, Czesław Tworek.

Międzyzakładowy Klub Sportowy, rok założenia 1962, barwy: niebiesko-żółto-czerwone. Adres:
37-300 Leżajsk, ul. Sportowa 1, tel. 017 242-73-22,
strona internetowa: pogon-lezajsk.blogspot.
com. Stadion – Leżajsk, ul. Sportowa 1; boisko
112 x 68metrów, oświetlenie: brak, miejsc siedzących: 800.

Trener Tomasz SZMUC, kierownik drużyny Zbigniew
SZMUC, masażysta Paweł CZEKIRDA.

Bramkarze: Krystian Pietrycha (1989), Adrian Rauza (1987).
Obrońcy: Dawid Herdyna (1990), Łukasz Krasowki (1986), Piotr
Krawczyk (1985), Krzysztof Myćka (1988), Sebastian Padiasek
(1987), Szymon Pazdan (1983), Łukasz Rogala (1988). Pomocnicy: Andrzej Błotni (1978), Jacek Bujniak (1986), Paweł
Kędzierski (1989), Wojciech Lubaczewski (1985), Kamil Padisek (1986), Michał Pietrycha (1992), Daniel Serafin (1987), Tomasz Warzocha (1978). Napastnicy: Sławomir Dejnaka (1980),
Arkadiusz Kaszowski (1987), Piotr Misiąg (1988), Mateusz Sroka (1990), Marcin Szmuc (1981).

Kadra I drużyny

Miasto Leżajsk

Sponsorzy: Urząd Miejski w Leżajsku, Grupa Żywiec S.A. Browar Leżajsk,
firmy: BMF – Polska, Energoprojekt – Bartłomiej Pikuła (Kańczuga), Styropianex – Eugeniusz Bucior, Śrub-Res – Ryszard Kraus i Tadeusz Rzeźnik (Rzeszów), Vobis-Tal – Jacek Bielecki (Jastkowice), Apteka „Pod Gwiazdą” – Janusz Lorfing (Leżajsk).

1. Seniorzy – IV Podkarpacka Liga – trener Tomasz Szmuc
2. Juniorzy starsi T-3 – II Podkarpacka Liga – trener Krzysztof Cich
3. Juniorzy młodsi T-4 – II P Podkarpacka Liga – trener Piotr Czarnecki
4. Juniorzy młodsi B T-5 – Podkarpacka Liga – trener Zbigniew Mazurkiewicz
5. Trampkarze starsi T-6 – Podkarpacka Liga – trener Tomasz Kisielewicz
6. Młodzicy młodsi T-9 – Podkarpacka Liga – trener Tomasz Szmuc

Drużyny POGONI Leżajsk

... i ich następcy. Od lewej: stoją – A. Wielosinski prezes Klubu, T. Kwieciński, B. Ostrowski,
A. Krupa, D. Piątek, S. Czarniecki, Ł. Posobiec, A. Lewkowicz, M. Zygmunt, J. Rydzak, M. Beńko,
M. Staroń, J. Dąbek wiceprezes, K. Cich trener, klęczą – D. Mazur, D. Dąbek, M. Warenica, M. Sierżęga,
A. Ćwikła, K. Bukowski, M. Filarowski.
Fot. BM – em

sezon 2008/2009
wiosna 2009

KLUBU SPORTOWEGO
POGOŃ Leżajsk

60 LAT

Pierwsza drużyna Pogoni... Od lewej: w górnym rzędzie – wiceprezes Dąbek, zawodnicy: Pazdan,
S. Padiasek, Krasowski, Misiąg, Kędzierski, Krawczyk, Warzocha, Myćka, kierownik drużyny Z. Szmuc,
w środkowym rzędzie – prezes Wielosinski, trener T. Szmuc, zawodnicy: Pietrycha, Rauza, M. Szmuc,
Bujniak, w dolnym rzędzie – Lubaczewski, Herdyna, Serafin, Sroka, K. Padiasek, Kaszowski.
Fot. „Nowiny” Dariusz Danek

Główny
sponsor
Klubu

Chrystus w Ogrójcu
W obrębie klatki schodowej prowadzącej na drugą
kondygnację Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów
eksponowany jest obraz ukazujący Modlitwę Chrystusa w Ogrójcu.

Akcja sceny rozgrywa się na pierwszym planie. Centrum kompozycji zajmuje Zbawiciel ujęty całopostaciowo, widziany od lewej strony, który klęczy obok skalnej pieczary. Pośrodku niebiańskiej poświaty z obłokami widnieje samotny kielich mszalny. Pan
Jezus odziany jest w długą białą tunikę przepasaną na wysokości bioder płóciennym paskiem oraz w obszerny, intensywnie niebieski płaszcz, przerzucony przez prawe ramię, z fałdami opadającymi na piesi. Spod obszernej szaty wierzchniej wystaje obnażona stopa.
Głowę Zbawiciela, uniesioną ku górze, stanowiącą czytelny akcent kompozycji odcinający
się od gładkiego, ciemnego tła, okrywają długie czarne włosy odsłaniające czoło, opadające niemal pionowo na ramiona i plecy.
Blada młodzieńcza twarz Chrystusa, widoczna z profilu, pozbawiona oznak zmęczenia i cierpienia fizycznego, okolona
ciemną brodą i starannie przystrzyżonymi wąsami, uderza ostrością rysów. Wysokie czoło, wydatne brwi, zgrabny, długi
i prosty nos, lekko uchylone usta, a także
otwarte oczy wpatrzone w górę, stanowią
istotne czynniki nastroju rozmodlenia. Delikatne dłonie, założone jedna na drugą,
wystające z obszernych, podwiniętych rękawów tuniki, spoczywają na gładkiej powierzchni skały, przypominającej masywny klęcznik, spowitej trawą, pojedynczymi
latoroślami i kwiatami. Nad linią horyzontu unosi się gładka tarcza bladego zachodzącego słońca.
Obraz stanowi ilustrację sceny określanej w tekstach kanonicznych jako „Modlitwa i trwoga konania”, w której, oprócz
Chrystusa, biorą udział Apostołowie. Według relacji Ewangelistów, po Ostatniej
Wieczerzy Jezus udał się razem z Apostołami na Górę Oliwną. Św. Marek podaje
słowa, jakie Chrystus „rzekł (…) do swoich uczniów: Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił. Wziął z sobą Piotra,
Jakuba i Jana i począł drżeć, i odczuwać trwogę. I rzekł do nich:
Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie!
I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby – jeśli to możliwe – ominęła Go ta godzina. I mówił: Abba, Ojcze,
dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie!
Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty niech się stanie! Potem
wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz?
Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się,
abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Odszedł znowu i modlił się, powtarzając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były snem
zmorzone, i nie wiedzieli, co Mu odpowiedzieć. Gdy przyszedł
po raz trzeci, rzekł do nich: Śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć!
Przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce
grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca”
(Mk 14, 32–42).
Modlitwa w Getsemani była dla Jezusa bolesnym przedsmakiem Wielkopiątkowego konania na krzyżu. Relację o szczególnym w niej udziale Piotra, Jakuba i Jana zamieszczają wszyscy
czterej Ewangeliści. Cytujemy wersję św. Marka, gdyż ucho-
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dzi ona za nieco dokładniejszą w referowaniu treści samej modlitwy, choć nie powtarza, jak to czyni relacja Mateuszowa, tej
samej prośby o oddalenie kielicha cierpień. Św. Łukasz dodaje, że w czasie modlitwy Jezusowi „ukazał (…) się anioł z nieba i umacniał Go” (Łk 22, 43) oraz że podczas męki Jego pot
był jak krople krwi.
W tradycji ikonograficznej ukazywano Chrystusa leżącego
z twarzą na ziemi i rozkrzyżowanymi ramionami lub też klęczącego ze złożonymi względnie uniesionymi rękami. Do kanonu należy motyw anioła trzymającego czarę lub kielich goryczy – symbol męki i śmierci. Ze sceną główną artyści łączyli śpiących uczniów, umieszczanych na drugim planie, w kontekście żołnierzy nadchodzących z latarniami, prowadzonych
przez Judasza.
Jedną z najbardziej znanych koncepcji zrealizował Andrea
Mantegna (zm. 1506). Na uwagę zasługuje także „wizjonerska” koncepcja El Greca, podziwiana w obrazie eksponowanym w londyńskim National Gallery oraz w Museum of Art w Toledo, prezentująca Apostołów w chmurze, jak gdyby oddzielonych od całej sceny. Na innym obrazie tego artysty, wystawionym w Musée des Beaux-Arts w Lille, uczniowie widoczni są na pierwszym planie. Giambattista Tiepolo (zm.
1770) na obrazie w hamburskim Kunsthalle przedstawił Jezusa w płomienistym obłoku, mdlejącego w ramionach anioła, widzianego przez nadchodzącą kohortę.
Nikt jednakże nie podjął tego wspaniałego tematu w sposób bardziej wzruszający niż artyści romantyczni, zwłaszcza
Francisco de Goya (zm. 1828). Ilustracją
tego tematu jest obraz artysty, znany także z repliki eksponowanej w Luwrze, ukazujący klęczącego Chrystusa. Rozłożone ramiona wyrażają błaganie, akceptację i wzruszającą bezbronność. U Wiliama Blake’a (zm. 1827), koncentrującego
uwagę widza na elementach symbolizujących uścisk i rolę mistycznego spotkania
duszy z Bogiem, omdlewający Chrystus
gwałtownie osuwa się w ramiona anioła,
który nie trzyma kielicha.
Temat Modlitwy Chrystusa a Ogrójcu
uwzględnił w swym dorobku Eugène Delacroix (zm. 1863). Obok wersji z kościoła Sainy-Paul-Saint-Louis, na której Chrystus zdaje się odrzucać pomoc grupy stroskanych aniołów, za najbardziej wzruszającą uchodzi ta z Rijksmuseum w Amsterdamie, prezentująca Jezusa samotnego,
modlącego się z twarzą zwróconą ku ziemi, duchowo wyczerpanego. Warto wspomnieć także o obrazie Alfreda de Vigny,
z Chrystusem pytającym Boga „niemego,
ślepego i głuchego na krzyk stworzenia”,
a także o dziele Gerarda de Nerval, z Chrystusem odkrywającym nicość: „Otchłań! Otchłań! Otchłań! Bóg nie istnieje na ołtarzu, na którym jestem ofiarą. Nie ma Boga! Już nie ma Boga!”.
Twórcy okresu romantyzmu przedstawiali Chrystusa w Ogrójcu
nie tyle jako uosobienie dogmatu i myśli religijnej, ale jako wizję
psychologiczną, poetycką i mistyczną postaci współczesnego
bohatera podatnego na wątpliwości i rozpacz.
Nieznany autor obrazu znajdującego się w Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów, podejmujący ów temat pod koniec XIX
względnie na początku XX wieku, partycypuje w tradycji ikonograficznej dość swobodnie. Jego dzieło koncentruje uwagę widza jedynie na samym dramacie „Modlitwy Konania”, możliwej
do ogarnięcia oczyma cielesnymi. Jego Chrystus pozbawiony
jest zewnętrznych oznak cierpienia fizycznego. Z twarzy Zbawiciela da się odczytać jedynie pełną osłupienia zadumę. Anioł towarzyszący Zbawicielowi jest na obrazie niewidzialny dla śmiertelników. W roli historycznych świadków dramatu malarz stawia
samych wiernych, modlących się przed wizerunkiem.
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