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spotkania

Pielgrzymka służb mundurowych i rolników

W święto Siewnej
8 września w kościele katolickim obchodzone jest święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny nazywane też
świętem Matki Boskiej Siewnej. Tego
dnia, jak każe tradycja, rolnicy przynosili
zawsze do kościołów dożynkowe wieńce,
dziękowali za zebrane plony i przynosili
z sobą ziarno do poświęcenia przed zasiewem. Czynili tak od lat w nadziei, że w następnym roku da ono obfitszy plon.
Od wielu lat do Bazyliki w Leżajsku
8 września przybywają nie tylko rolnicy
z Ziemi Leżajskiej na Dożynki Powiatowe, ale też pielgrzymka służb mundurowych Województwa Podkarpackiego.
W tym toku w uroczystości uczestniczyły
kompanie honorowe: 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji,
Ochotniczych Straży Pożarnych, Jednostka Strzelecka z Leżajska. Po raz pierwszy
udział wzięła także kompania Straży Marszałkowskiej Sejmu RP z komendantem
Mieczysławem Kurasem na czele.
Uroczystość rozpoczęła się przemarszem służb mundurowych i delegacji
z wieńcami dożynkowymi z gmin i wiosek
powiatu leżajskiego na plac przed Bazyliką, gdzie przy ołtarzu polowym odprawiona została koncelebrowana Msza św. Dożynkowa. Przewodniczył jej Metropolita
Krakowski ks. kardynał Stanisław Dziwisz.
Uczestniczyli w niej również ks. bp Adam
Szal z Przemyśla i ks. bp Piotr Herkulan
Marczuk z Odessy oraz księża okolicznych



parafii. Obecni byli parlamentarzyści z posłem na Sejm RP Zbigniewem Rynasiewiczem, wojewoda Podkarpacki Mirosław
Karapyta, Marszałek Województwa Podkarpackiego Zbigniew Cholewiński, przedstawiciele samorządów powiatu leżajskiego. Oprawę muzyczną zapewniła Wojskowa Orkiestra Garnizonowa z Lublina.
Podczas Mszy św. odbyło się uroczyste
zawierzenie służb mundurowych Matce Bożej Leżajskiej. Ks. kardynał Stanisław Dziwisz w swej homilii zwrócił się szczególnie
do rolników, którzy nas żywią oraz do służb
mundurowych, które nas bronią. Podziękował też ojcom bernardynom za ich czterechsetletnią obecność w Leżajsku.

(bwl)

dzień za dniem
Nagrodzeni w konkursie

„NAJPIĘKNIEJSZA
POSESJA”
w latach 2003–2007
ROK 2003

1. ul. Armii Krajowej nr 17 (p. Stopyra)
ul. Ks. Czesława Brody nr 25 (p. Golik)
2. ul. Rzeszowska nr 64 (p. Wojtera)
3. ul. Św. Jadwigi Królowej nr 20
Wyróżnienie – ul. Sandomierska nr 87–
–103 (nowa zabudowa szeregowa).
Odrębne wyróżnienie – „ogród botaniczny” przy ul. Mickiewicza nr 20 (p. Konieczna).

ROK 2004

Najpiękniejsze posesje 2008
29 sierpnia 2008 r. rozstrzygnięty został – ogłoszony wiosną przez Burmistrza Leżajska – „Konkurs na najpiękniejszą posesję” w naszym mieście (zob. strona 23).
Komisja – powołana przez Burmistrza
Leżajska do oceny nieruchomości –
w składzie: Ewa Jagusiak (architekt miejski) – przewodnicząca komisji, Jan Dec
(radny, przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska) –
członek komisji, Stanisław Brzuzan (właściciel firmy „Karol”, zajmującej się utrzymaniem zieleni miejskiej) – członek komisji; Beata Jodkowska (inspektor ds. ochrony środowiska) – członek komisji, dokonała w miesiącach letnich bieżącego roku
przeglądu posesji mieszkalnych indywidualnych położonych na terenie miasta Leżajska, zwracając uwagę na zagospodarowanie poszczególnych nieruchomości,
a w szczególności na: • stan techniczny
i wygląd budynków, w tym elewacji frontowych, • wygląd i stan ogrodzeń, • stan
zieleni wokół budynków: trawniki, rabaty, ogródki, balkony, • ogólny widok posesji z ulicy.
Na podstawie przeprowadzonego przeglądu, komisja postanowiła zakwalifikować do finału konkursu nieruchomości
wyszczególnione w zestawieniu z dnia
25 sierpnia 2008 r.
Po przeglądzie tych nieruchomości
oraz dokonaniu ich oceny, komisja postanowiła ostatecznie przyznać następujące nagrody:

I miejsce – posesji Państwa Marty
Grudzińskiej-Kosakowskiej i Stanisława Kosakowskiego przy ul. Podleśnej
nr 11A,
II miejsce – posesji Państwa Elżbiety i Bogdana Stępniowskich przy ul.
Kwiatowej nr 7,
III miejsce – posesji Państwa Krystyny i Michała Ćwieków przy ul. K.K. Baczyńskiego nr 6.
Specjalne wyróżnienie – rezydencji
Państwa Doroty i Janusza Lorfingów
przy ul. Bocznej Moniuszki nr 8.
Komisja uważa, że na uznanie zasługują wszyscy właściciele posesji zakwalifikowanych do finału, w tym właściciele
nieruchomości, które w latach ubiegłych
zostały nagrodzone oraz wyróżnione
w konkursie i obecnie także znalazły się
w ścisłej czołówce, lecz zgodnie z regulaminem konkursu nie mogą otrzymać ponownie nagród.
W podsumowaniu niniejszego konkursu
członkowie komisji wspólnie stwierdzają,
że z każdym rokiem przybywa na terenie
miasta posesji, które mogą konkurować
o miano „najpiękniejszej”.

1. ul. Zielona nr 4 (p. Knap)
2. ul. Boczna Moniuszki nr 3 (p. Dziuba)
3. ul. Sandomierska nr 29 (p. Grabarz).
Odrębne wyróżnienie – p. Stanisław
Brzuzan (właściciel firmy „KAROL”)
za utrzymanie zieleni miejskiej.

ROK 2005
1. ul. Lipy nr 8 (p. Żurawscy)
2. ul. Podolszyny nr 10 (p. Hozer)
ul. Sandomierska nr 22A (p. Klimczak)
3. ul. Leśników nr 1 (p. Pytko).
Szczególne wyróżnienie – ul. Sandomierska nr 87–103 (nowa zabudowa szeregowa – zagospodarowanie ogrodów).

ROK 2006
ul. Armii Krajowej nr 39 (p. Drożdżak)
ul. Lipy nr 26 (p. Wilk)
ul. Podolszyny nr 19 (p. Zygmunt)

ROK 2007
1. ul. Ogrodowa nr 11A (p. Samborscy)
2. ul. Opalińskiego nr 53G (p. Sroka)
ul. Orzeszkowej nr 2C (p. Lasota)
3. ul. Opalińskiego nr 114F (p. Kulka).

(ej)

Wiadomość z ostatniej chwili:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział
w Rzeszowie ogłosiła przetarg na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na II etap obwodnicy miasta
Leżajska.
Więcej szczegółów na ten temat w następnym numerze „BM”.

Uczniom Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku wytrawni grzybiarze mogą zazdrościć. 14 października br. Łukasz Jakubiec,
Łukasz Szabat i Damian Mach mieli wielki fart. Przy płocie koło sklepu Lidl znaleźli borowika, który ważył 1,32 kg, a średnica kapelusza miała 31,2 cm. I pomyśleć,
że tego dnia robiłam zakupy w Lidlu! Byłam tak blisko!

(bwl)

Fot. Janusz Berestka



ZUS informuje

Policz sobie emeryturę

dzień za dniem

ZUS przygotował kalkulator emerytalny, dzięki któremu można obliczyć przyszłą
emeryturę. Skorzystanie z niego nie wymaga wychodzenia z domu, ponieważ został on
umieszczony w Internecie. Dostęp do kalkulatora jest całkowicie bezpłatny i nie wymaga podawania danych osobowych.
Kalkulator emerytalny służy do obliczania
prognozowanych wysokości emerytur wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jest on dostępny na stronie mojaemerytura.zus.pl, na którą można przenieść się bezpośrednio ze strony głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl.
Przy wprowadzaniu danych do kalkulatora
emerytalnego należy wykorzystać informacje o stanie konta, które użytkownik otrzymał
z ZUS. Kalkulator emerytalny daje możliwość
wyboru, czy chce się przeprowadzić obliczenia w wersji uproszczonej, czy w wersji zaawansowanej.
W wersji uproszczonej użytkownik ma
mniejszą swobodę wyboru i podaje mniejszą liczbę parametrów. W tej wersji przyjmuje się, że wynagrodzenie (wyrażone w procencie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej) od teraz do momentu przejścia
na emeryturę nie zmieni się.
W wersji zaawansowanej kalkulatora użytkownik ma znaczniejszą swobodę dokonywanych wyborów, ale musi podać większą liczbę parametrów niezbędnych do wyliczenia
emerytury. Wersja ta umożliwia uwzględnianie różnych wysokości wynagrodzeń (wyrażonych w procencie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej) w poszczególnych latach. Umożliwia też – poprzez wpisanie w określonych latach wynagrodzenia
równego zeru – wyłączenie tych lat z okresu
ubezpieczenia.
Wystarczy podać:

•
•
•
•

ostatnią informację z ZUS o stanie konta,
płeć i datę urodzenia,
kwotę zwaloryzowanych składek,
kwotę składek za 12 miesięcy kalendarzowych,
• wiek przejścia na emeryturę i rok rozpoczęcia lub wznowienia pracy,
• obecne miesięczne wynagrodzenie brutto
oraz procent przeciętnego wynagrodzenia
w przyszłości.
Każde pole zostało wyposażone w możliwość zasięgnięcia dodatkowych informacji.
Przy pomocy kalkulatora emerytalnego
nie można obliczyć:
• wysokości emerytur z II filaru,
• wysokości emerytur ze starego systemu.
Kalkulator emerytalny korzysta z tablic
średniego dalszego trwania życia publikowanych przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z wymaganiami art. 26
ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Wysokość emerytury wyliczonej za pomocą kalkulatora ma charakter kwoty prognozowanej na podstawie przyjętych założeń (w
tym założeń makroekonomicznych) i parametrów wpisanych przez użytkownika kalkulatora. Obliczana przez kalkulator wysokość prognozowanej emerytury jest podawana brutto,
tzn. przed potrąceniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Małgorzata Bukała
Rzecznik prasowy
Oddziału ZUS w Rzeszowie

Łatwiejszy kontakt z ZUS

Zdarza się, że klienci ZUS-u mają trudności z dodzwonieniem się do Oddziału, ponieważ zainteresowanych uzyskaniem informacji jest nieraz bardzo dużo – o wiele więcej,
niż osób mogących udzielić odpowiedzi...
Mając to na uwadze, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych uruchomił końcem ubiegłego
roku automatyczny telefoniczny system informacyjny IVR (ang. Interactive Voice Response). Usługa przeznaczona jest dla wszystkich grup klientów ZUS, tj. płatników składek,
ubezpieczonych, emerytów i rencistów, zasiłkobiorców oraz lekarzy. Do tej pory skorzystało z niej już blisko 65 tys. osób.
Co oferuje ten system?
Zapewnia ciągły i szybki dostęp do podstawowych informacji z zakresu ubezpieczeń
społecznych, takich jak wysokość świadczeń
i składek, zmiany w systemie ubezpieczeń
społecznych czy koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.
W jaki sposób można skorzystać z tej
usługi?
System jest czynny przez 24 godziny
na dobę i we wszystkie dni w roku. Jest dostępny z sieci operatorów stacjonarnych i komórkowych pod następującymi numerami telefonów: • 0 801 044 044 – dla użytkowników



telefonów stacjonarnych; • 022 43 33 000 –
dla użytkowników telefonów komórkowych lub
stacjonarnych.
System jest prosty w obsłudze. Wyboru interesującego zagadnienia dokonuje się
za pomocą klawiszy numerycznych telefonu
(wybieranie tonowe). Po przyjęciu zgłoszenia system IVR wyszukuje informacje interesujące klienta i automatycznie je odczytuje.
W każdej chwili można też przerwać odsłuchiwany komunikat, a po jego zakończeniu odsłuchać go ponownie. System pozwala również (po wprowadzeniu przez osobę dzwoniącą własnego kodu pocztowego) na ustalenie
adresu najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.
Ile wynosi opłata za korzystanie z systemu?
Opłata za połączenie jest zgodna z planem
taryfikacyjnym danego operatora.
Małgorzata Bukała
Rzecznik prasowy
Oddziału ZUS w Rzeszowie

Nowy Zarząd Koła Polskiego Towarzystwa
Numizmatycznego w Leżajsku. Od lewej: Janusz Żuraw – sekretarz, Mariusz Trojnar i Zbigniew Garbacki – członkowie, Andrzej Szumilas
– prezes, Radzisław Barański – skarbnik.

Dzień Głośnego Czytania

29 września obchodzony jest Ogólnopolski
Dzień Głośnego Czytania ogłoszony przez Polską Izbę Książki w 2001 roku.
Biblioteka Publiczna w Leżajsku w tym dniu zorganizowała głośne czytanie dzieciom klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej nr 1. Niewątpliwie
dużą niespodzianka dla dzieci byli goście, którzy
czytali bajki.

Młodszy kapitan Marek Wnęk z Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Leżajsku
przeczytał bajkę „Jak Wojtek został strażakiem”.
Po przeczytaniu bajki pan kapitan opowiedział
o swojej codziennej pracy o niebezpieczeństwach
a także o sytuacjach, w których strażacy wykazują
się odwagą i bohaterstwem.
Natomiast pan Wojciech Osada strażnik Straży Miejskiej przeczytał uczniom bajkę „Co wolno,
a czego nie wolno, czyli małego kruka grzeczności
nauka”. Bajka wspaniale odnosiła się do codziennej pracy strażnika miejskiego, który dba o porządek publiczny.
Głośne czytanie bajek zakończyło się przypomnieniem podstawowych zasad zachowania w sytuacjach niebezpiecznych oraz przypomnienie zasad dobrego wychowania.

Wrócili z tarczą

(kb)

W Jarosławiu podczas spotkania z poezją Zbigniewa Herberta pod hasłem „U wrót doliny” nasze miasto reprezentowali Monika Urban i Mateusz
Odachowski. Monika zdobyła wyróżnienie, a Mateusz – I miejsce, pobijając przy tym ponad pięćdziesięcioosobową konkurencję.
Konkurs recytatorski połączony był z warsztatami literackimi, które poprowadził poeta – Józef
Baran, oraz z warsztatami recytatorsko-aktorskimi,
na których dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie – Przemysław Tejkowski szkolił
młodzież, jak zachowywać się na scenie.
Leżajsk również włącza się w obchody Roku
Herbertowskiego. W ramach programu „Herbert”,
ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, leżajska Biblioteka Publiczna oraz
Miejskie Centrum Kultury organizują konkurs recytatorski, a Grupa Teatralna Baratario (której zwycięzcy z Jarosławia są członkami) pokaże spektakl
„Pan Cogito skowany”. Realizacja projektu zaplanowana jest na 27–28 listopada br.

(am)

inwestycje

Szosa wiodąca z Leżajska do Sokołowa
jest w remoncie. Są pewne utrudnienia w ruchu.
Zakończenie prac ma nastąpić pod koniec października 2010 roku. Ale już na wielu długich jej odcinkach jedzie się jak po maśle.
Droga wojewódzka nr 875 z Leżajska do Sokołowa od lat mogła się kojarzyć z jakimś dziurawym,
od czasu do czasu łatanym duktem, ale nie z drogą wyższej rangi. Wzdłuż niej pojawiało się coraz
więcej znaków ostrzegawczych z napisem: wyboje! Kierowcy z niepokojem sprawdzali zawieszenie
w swych autach, zwłaszcza w osobowych i z niecierpliwością czekali na jej kapitalny remont.
I wreszcie ten dzień nastał. W sierpniu br. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał
umowę z firmą Skanska i na drodze pojawił się profesjonalny sprzęt, zaroiło się od ludzi w pomarańczowych i zielonych kamizelkach. Przez cały wrzesień w strugach deszczu odziani w pomarańczowe peleryny mężczyźni uwijali się zasypując kruszywem wykopy związane z poszerzeniem jezdni,
zmiatając z niej grudki asfaltu skruszonego przez
maszynę, wylewając masę asfaltową w wycięte
w jezdni miejsca, ustawiając światłą, lub ręcznie
kierując ruchem. Ktoś, kto jeździ tą drogą codziennie, jest w stanie dokładnie ocenić szybkość i jakość działań tych ludzi. Byli na całej trasie, w różnych jej miejscach wykonywali inne prace i z godziny na godzinę widać było jej efekty. I nawet ani
korki nie były dokuczliwe, ani ten ruch wahadłowy
w niektórych punktach nie był tak dokuczliwy jak
te dawne dziury.
– Pracujecie w zawrotnym tempie – powiedziałam, gdy spotkałam kierownika budowy tej drogi

Część ekipy SKANSKA budującej drogę Leżajsk – Sokołów, którą „BM” zastał w czasowej siedzibie w Brzózie Królewskiej. Od lewej: Iwona Michalik – sprawy rozliczeniowe, Andrzej Kapusta
– laboratorium, Marcin Kuś – majster, Stanisław Babiś – kierownik budowy, Damian Solarz – kierownik robót, Marek Wasiuta – laboratorium.

Droga marzeń
Stanisława Babisia. Odrzekł: – To nie jest zawrotne
tempo, dla Skanskiej to normalne. Budujemy drogę o długości 21,6 km. Będzie budowana od drogi krajowej nr 19 czyli od Sokołowa do drogi nr 77
czyli do Leżajska. Istniejąca droga ma szerokość 6
metrów. Jest poszerzana do 7 metrów. Wzdłuż drogi asfaltowej były wykonane poszerzenia na głębokość 28 cm, które zasypywano kruszywem, potem
starannie ubijano specjalnymi maszynami i walcami. Na drodze położone zostaną trzy warstwy masy
asfaltowej. Najpierw warstwa profilowa o grubości
2 – 3 cm, potem warstwa wiążąca o grubości 8 cm,
a na koniec 5-centymetrowa warstwa ścieralna.
Zakończenie prac zgodnie z umową przewidziane jest na koniec października 2010.
Na sporym odcinku drogi jest już położona druga warstwa asfaltu. – Dziennie układamy ponad
tysiąc ton masy – mówi kierownik robót Krzysztof
Stopyra. Jednocześnie inne maszyny wykopują
rowy, przygotowywane jest podłoże na pobocza.
Będą zrobione one z kruszywa położonego na głębokość 12 cm. Chodniki zostaną ułożone w Sokołowie i w Leżajsku na całej ulicy Tomasza Michałka. Wiosną zaczną się roboty w Leżajsku. Poło-

żona zostanie trzywarstwowa nawierzchnia asfaltowa i nowe chodniki.
Na tej drodze są trzy mosty. One też będą zmodernizowane. Mają mieć zwiększoną nośność
do 30 ton.
Skanska prowadzi laboratorium, które bada
skład wylewanej masy bitumicznej zwanej też betonem asfaltowym. Codziennie pobierane są próbki bezpośrednio sprzed rozścielacza i z położonej
już nawierzchni i badane w laboratorium stacjonarnym w Borze oraz w niezależnym laboratorium
polowym. – Badamy, bo chcemy mieć pewność,
że masa, jaką układamy na drodze odpowiada recepturze – mówi kierownik robót Damian Solarz.
Ta masa to różne kruszywa, asfalt, środki poprawiające przyczepność.
Drogę Leżajsk – Sokołów buduje ta sama ekipa, która przed dwoma laty budowała drogę Leżajsk – Łańcut. Czyli jako kierowcy możemy spać
spokojnie.

Barbara Woś-Lisiecka

Utwardzanie pasa poszerzającego drogę.

Pierwszy z lewej przy rozścielaczu Krzysztof Stopyra – kierownik robót.

Pogłębianie rowów.



gospodarka
Inwestycje w Leżajsku
Zadania inwestycyjne w naszym mieście zaplanowane
na ten rok są sukcesywnie realizowane, a większość z nich
już zakończono, jak na przykład remont ulic: Jana Brzozy, Paderewskiego, ks. Brody, Boczna Podolszyny czy budowa parkingu na Pl. Jaszowskiego.
Inwestycje te głównie dotyczą udogodnień komunikacyjnych czyli przebudowy lub remontu ulic i chodników oraz tworzenia nowych
miejsc postojowych.
O postępie prac w realizacji zadań inwestycyjnych w mieście mówi Piotr Urban
zastępca burmistrza Leżajska, który na co dzień zajmuje się problemami rozwoju gospodarczego miasta.

Ulica Sandomierska

W końcowym stadium znajduje się remont ulicy Sandomierskiej. Jezdnia została poszerzona, wyprofilowano łagodniejsze zakręty tak, by były wygodniejsze
dla kierowców i bezpieczniejsze dla pieszych. Na całej długości drogi położono
nową nawierzchnię asfaltową, wzdłuż ulicy ułożono jednostronny chodnik z kostki
i nowe krawężniki.
Dążyliśmy do tego, żeby jezdnia na całej długości miała 6 metrów szerokości.
Niestety, nie do końca udało się to zrobić
i w niektórych miejscach jest ona nieco
węższa. Powody są oczywiste – nie pozyskaliśmy gruntu na jej poszerzenie, ponieważ nie wszyscy właściciele posesji
przy ulicy Sandomierskiej byli chętni odsprzedać potrzebne cząstki swych działek. Mimo to myślę, że teraz ta ulica ma
lepszy zarówno kształt jak i wygląd.
Nastąpiły też pewne zmiany w organizacji ruchu. Dotyczą one skrzyżowania z ulicą Kołłątaja, na której teraz ruch
odbywa się w jednym kierunku i nie ma
z niej wjazdu na ulicę Sandomierską. Ulica Kołłątaja odpowiednio została oznakowana. Ta zmiana organizacji ruchu była
konieczna, ponieważ na tym skrzyżowaniu dochodziło często do stłuczek i wypadków. Nie ukrywam, że zasugerowali
ją mieszkańcy.
Mam niestety informacje, że niektórym kierowcom zdarza się nie patrzeć
na znaki drogowe i jak się to mówi „jadą
na pamięć”, co budzi zgrozę. Ale my-



nio czterech metrów, w niektórym miejscach nieco więcej. Jest na niej wąski mostek na potoku Jagoda, z którym na razie
nic nie możemy zrobić. Nie jest to ulica
o parametrach drogi publicznej, na której mógłby się odbywać swobodnie ruch
w dwóch kierunkach i nie ma szans na jakikolwiek chodnik. Jest to tzw. ciąg pieszo-jezdny.
Po wykonaniu go będziemy musieli zarządzić tam zmianę organizacji ruchu –
ponieważ nie spełnia on warunków ulicy
dwukierunkowej, będzie to z racji bezpieczeństwa ulica jednokierunkowa.

ślę, że jest to kwestia czasu. I tu apel
do wszystkich użytkowników tej ulicy, ażeby się stosowali także do znaków ograniczenia prędkości i zdejmowali nogę
z gazu, bo niektórzy rozwijają nadmierną prędkość. Rozumiem, że po drodze
o nowej, gładkiej nawierzchni dobrze się
jedzie i człowieka za kierownicą może ponosić chęć szybkiej jazdy, ale jest to ulica
wewnątrz miasta, z której korzysta także
bardzo wielu przechodniów i dzieci (wejście do przedszkola sióstr służebniczek,
wejście do Ogródka Jordanowskiego,
wjazd do sklepu Lidla), dlatego apeluję
do kierowców o rozwagę i zachowanie
odpowiedniej prędkości.

Łącznik ulic
Kochanowskiego
i Tomasza Michałka
Prace zostały zakończone. Wykonał
je Miejski Zakład Remontowo-Budowlany. Przygotowano podłoże pod właściwą
nawierzchnię. Kooperacja z Zakładem
Energetycznym w zakresie przebudowy
sieci elektrycznej i zmiany lokalizacji słupa, który stał na środku drogi wypadła pomyślnie.
Będą tu ułożone krawężniki, a cały łącznik zostanie wyłożony kostką betonową.
Jeśli kiedyś uda się pozyskać dodatkowy grunt, wówczas będzie tu można – dokładając kostkę – stworzyć ulicę pełno wymiarową. Teraz ma ona szerokość śred-

Ulica Górna
Jesteśmy po przetargu na wykonanie
remontu ulicy Górnej i budowę parkingu.
Wygrało go Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów w Leżajsku. Termin wykonania to koniec listopada.
Na długości około 140 metrów nastąpi
wymiana krawężników, położonych zostanie około 400 m kw. chodników z kostki,
nawierzchnia asfaltowa pokryje jezdnię.
W zakres robót wchodzi również wymiana pięciu lamp oświetleniowych. Parking
o powierzchni około 400 metrów kwadratowych wykonany zostanie z kostki brukowej.
Część prac przy remoncie tej ulicy
prawdopodobnie trzeba będzie jednak
odłożyć do wiosny. Dotyczy to tego fragmentu, na którym Zakład Energetyczny
ma zmieniać usytuowanie stacji transformatorowej. Wówczas dokończone zostanie to zadanie inwestycyjne.

inf. urzędowy
Parking
za Domem Książki przy
ulicy Mickiewicza
Pod koniec października Miejski Zakład
Remontowo-Budowlany wejdzie na plac
budowy. Jeszcze w tym roku powstanie
tam parking z kostki o powierzchni ponad
800 metrów kwadratowych. Dzięki niemu
zyskamy w mieście kolejnych 27 miejsc
postojowych.

Ulice Podolszyny,
Siedlanka, Polna
Czekamy na weryfikację złożonego przez nas wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego, jakim jest połączenie
ulic Podolszyny, Siedlanka, ulica Polna.
W czwartym kwartale ma być wydana decyzja, a realizacja tego zadania przewidziana jest na lata 2009–2010.

Ulica Podzwierzyniec
Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie
około 650 metrów kanalizacji deszczowej ulicy Podwierzyniec oraz przebudowę urządzeń kolidujących typu wodociąg,
gazociąg, sieć energetyczna.

Ulica Żeromskiego
Na wniosek mieszkańców bloków położonych przy ulicy Żeromskiego obok Zakładu Przetwórstwa Tytoniu oznakowane
zostało przejście dla pieszych. Jednocześnie dzięki przychylności zakładu należącego dziś do koncernu Philip Morris Tobacco, który wykonując ogrodzenie swego terenu, cofnął je nieco w głąb swej posesji, mogliśmy poszerzyć chodnik wzdłuż
tej ulicy. Wykonaliśmy go z płytek betonowych uzyskanych z rozbiórki chodników
w innych rejonach miasta. Jest wygodny,
już nie tak wąski jak poprzedni, z czego
mogą być zadowoleni zwłaszcza mieszkańcy bloków zakładowych, którzy najczęściej z niego korzystają i oczywiście
pracownicy zakładu.

Tu muszę podkreślić, że współpraca
między zakładem Philip Morris w Leżajsku i Urzędem Miejskim układa się bardzo dobrze, czego widomym przykładem
jest przychylność dyrekcji zakładu wobec
kwestii poszerzenia chodnika.

Ulica Studzienna
Nie rozpoczęliśmy na razie budowy
ulicy Studziennej. W toku jest ponownie
wszczęte przez Starostwo Powiatowe
postępowanie dotyczące nabycia gruntu i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.
Trwa natomiast remont sieci energetycznej na ulicy Moniuszki boczna, Studzienna i Spokojna. Wykonuje go Zakład
Energetyczny. Po zakończeniu prac przez
ZE założymy na postawionych słupach
lampy oświetleniowe.

Nadbudowa
oficyny ratusza
Chcemy jeszcze w tym roku rozpocząć
nadbudowę oficyny – a przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zakończyć ten etap budową dachu.

Oświata
Wraz z nastaniem roku szkolnego zakończyliśmy wszystkie remonty na obiektach oświatowych. Były to głównie docieplenia budynków i nowe elewacje. W planach na przyszły rok budżetowy uwzględniamy dalsze bieżące remonty w naszych
szkołach.
Mamy dokumentację i pozwolenie
na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2. W związku z tym
przygotowujemy wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Wartość tego zadania określana jest na kwotę około 4,5
mln zł. Ale czy nasz wniosek zostanie zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski, tego jeszcze nie wiemy.

Sprawozdanie
z XX sesji
Rady Miejskiej
w Leżajsku
10 września 2008 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbyła się XX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku. Obecnych było
14 radnych.
Była to sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym w oparciu o art. 20 ust.
3 ustawy o samorządzie gminnym,
na wniosek grupy siedmiu radnych.
Radni wystąpili do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zwołanie
sesji Rady Miejskiej w Leżajsku celem podjęcia nowej uchwały w sprawie zbycia udziałów Gminy Miasto
Leżajsk w ZPOW Hortino Sp. z o.o.
w Leżajsku i uchylenia uchwały w tej
sprawie podjętej 26 czerwca 2008
r. Zdaniem wnioskodawców podjęta
w czerwcu uchwała ogranicza w sposób nieuzasadniony możliwość nabycia udziałów przez zainteresowanych
przez co jest niekorzystna dla budżetu Miasta.
W tym temacie odbyła się dość długa dyskusja, której zasadnicze elementy dotyczyły zmiany dotychczasowej uchwały w zakresie dopuszczenia wszystkich udziałowców do przetargu (nie tylko producentów rolnych
związanych umowami kontraktacyjnymi, samorządy i pracowników spółki) oraz określenia minimalnej ceny
za udział w kwocie 3000 zł.
Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami
i opiniami w tej sprawie Rada przyjęła
uchwałę zaproponowaną przez wnioskodawców wraz z naniesionymi poprawkami. Ustala w niej, iż zbycie 606
udziałów w ZPOW Hortino Sp. z o.o.
w Leżajsku, o łącznej wartości nominalnej 303 000 zł nastąpi w formie pisemnego przetargu ograniczonego
ogłoszonego w co najmniej jednym
dzienniku o zasięgu wojewódzkim
oraz Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Leżajsku, po cenie nie niższej niż 3000 zł za jeden
udział. Oferta skierowana jest do dotychczasowych wspólników-udziałowców Spółki.
Tym samym straciła moc uchwała
w tej sprawie podjęta w czerwcu br.
i anulowany został przetarg, ogłoszony na jej podstawie.
C. Turosz



gospodarka
Rozmowa z prezesem
ZPOW Hortino
Danielem Zającem
● Od września tego roku jest pan prezesem Zarządu ZPOW Hortino, trzecim
w historii tego zakładu. Dlaczego Rada
Nadzorcza zdecydowała się na dokonanie zmiany na tym stanowisku?
● Poprzedni prezes w dniu rozpoczęcia obrad Rady złożył rezygnację i postawił nas przed faktem dokonanym. Musieliśmy wybrać nowego prezesa.
● Dlaczego Rada postawiła na pana?
● Można powiedzieć, że Rada Nadzorcza musiała podjąć decyzję w krótkim czasie. Z kilku kandydatów branych
pod uwagę, zaproponowano mnie. Byłem
akurat wolny zawodowo, przyjąłem więc
propozycję objęcia funkcji prezesa Hortino. A ponieważ od 2006 roku byłem członkiem Rady Nadzorczej Hortino i sprawy
związane z funkcjonowaniem zakładu są
mi znane, podjęcie tej decyzji nie było dla
mnie problemem.
● Czy wieloletnie doświadczenia
w pracy na strategicznym stanowisku
w leżajskim Browarze miały wpływ
na podjęcie tej decyzji?
● Przede wszystkim uznałem, że mogę
coś dobrego dla tej spółki zrobić. Dlatego
się zdecydowałem.
● W jakim stanie przejął pan zakład?
● Można powiedzieć, że mamy pewne problemy. Ale są to problemy do rozwiązania i w tym kierunku działam wspólnie z kadrą kierowniczą Hortino. Między
innymi z tego powodu 13 października
zorganizowałem spotkanie udziałowców.
Przybyli najwięksi, którzy w sumie reprezentują około 60 procent udziału kapitałowego. Uczestniczyli w nim też przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z naszego terenu: Pan poseł
Zbigniew Rynasiewicz, marszałek województwa podkarpackiego Pan Zygmunt
Cholewiński, dyrektor Departamentu
Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Pan Bogusław Kmieć, dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego Pani Krystyna Gdula, starosta
leżajski Pan Robert Żołynia, burmistrzowie i wójtowie z okolicznych gmin.
● Czego spodziewał się pan po spotkaniu tego gremium?
● Chciałem uzyskać zgodę na podjęcie pewnych kroków kapitałowych, które – jak uważam – są spółce niezbędne.
To dosyć trudny zabieg, ponieważ nasi
dotychczasowi udziałowcy są poróżnieni. Niemniej wydaje mi się, że częściowo to spotkanie przyniosło spodziewany
efekt. Bo co prawda konkretne ustalenia
nie zapadły, ale przyjęte zostały pewne
uzgodnienia między udziałowcami i jeśli
pójdziemy tą drogą, którą zaczęliśmy formować, to uważam, że zmierzamy w dobrym kierunku. Nie chciałbym zdradzać
szczegółów przynajmniej na razie.



Daniel Zając

Zmiany w Hortino
● Zna pan kondycję ZPOW Hortino
z okresu, kiedy zarząd spółki przejmował pana poprzednik?
● Ogólnie znam.
● Więc w jakiej kondycji był wtedy
zakład?
● W lepszej, niż teraz.
● W dużo lepszej?
● Nie licytujmy się.
● Czy to prawda, że zakładowi grozi upadek?
● Ze strony zakładu takiego niebezpieczeństwa nie ma. Natomiast ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie
sprowadza do naszego kraju kryzys. Banki dosyć mocno się usztywniają, jeśli chodzi o kredytowanie firm. Mówi się coraz
głośniej o limitowaniu kredytów. Nasza
firma korzysta z dużego zaangażowania
kredytowego. I gdyby banki zauważyły,
że ze strony udziałowców nie ma zainteresowania tą firmą, to trudno powiedzieć,
jaką podjęłyby decyzję w sprawie udzielenia nam kolejnych kredytów. Dlatego
chciałem na tym spotkaniu doprowadzić
do jakiegoś ruchu kapitałowego, który dałby sygnał bankom, że właściciele zakładu
są zainteresowani jego rozwojem.
● A są?
● Tak. Sytuacja Hortino jest trudna,
ale nie aż tak zła, żeby groziła upadłość
czy likwidacja tego zakładu. Takiego wariantu nie przewidujemy. Wszystkim, zarówno plantatorom jak i załodze zależy
na tym, by ten zakład się dalej rozwijał. Ma
na to duże szanse, ponieważ rynek mrożonek owoców i warzyw ma tendencję wzrostową o około 5–6 procent rocznie. I o ile
w Polsce przeciętny Polak zużywa 2 kg
mrożonek rocznie, to we Francji – 8 kilogramów. Nasze poziomy życia będą się wy-

równywały. Więc zapotrzebowanie na mrożonki będzie rosło. W dodatku w naszym
zakładzie mamy coraz więcej propozycji gotowych dań, a ten segment produkcji spożywczej jest bardzo atrakcyjny.
● Zakład został wybudowany w latach
siedemdziesiątych. Maszyny i urządzenia pochodzą z tamtych czasów?
● Postęp w rozwoju techniki maszynowej jest tak duży, że między tym sprzętem,
jakim dysponujemy, a tym, który można
teraz kupić i zamontować, jest przepaść
jednego wieku. Niestety, nie mamy pieniędzy na nowe maszyny. Więc chciałem
na tym spotkaniu przekonać udziałowców
o potrzebie wykonania takiego ruchu, który pozwoliłby na unowocześnienie naszego parku maszynowego. Wówczas moglibyśmy obniżyć koszty produkcji, a przez
to stać się bardziej atrakcyjni na rynku.
I mielibyśmy szansę na to, by zacząć się
wspomagać marketingiem oraz reklamą.
Dotychczas te działania były ograniczone ze względu na brak środków na ten
cel. Hortino ma dobre produkty, ich jakość nie budzi zastrzeżeń i tym kupujemy rynek, ale nie wspieramy go ani marketingiem, ani reklamą. Powstają nowe
firmy, zaczynamy odczuwać konkurencję i musimy mieć tego świadomość. Dlatego tym bardziej powinniśmy podnieść
kapitał, technicznie i technologicznie zakład wzmocnić i wynieść na określony poziom, żebyśmy mogli konkurować na rynku cenowym.
● Ten zakład kilkakrotnie w swej historii przeżywał ciężkie chwile, a jednak zawsze wychodził z nich obronną
ręką. Najgorzej było chyba osiem lat
temu, kiedy ówczesny właściciel Hortex postanowił go zlikwidować.

● Było to ogromne zagrożenie. Wtedy
wysiłkiem wielu ludzi, miejscowych władz,
rolników, samorządów, firm, ludzi biznesu zebrano 12 milionów kapitału i założono spółkę, a potem wykupiono majątek od Horteksu. Ale największym sukcesem wszystkich ludzi w tamtym okresie,
którzy stworzyli Hortino, było to, że przetrwali. W momencie, kiedy Hortex zorientował się, że zaczyna mu zagrażać konkurencja, rozpoczął procesy sądowe o znak
firmowy, w wyniku czego Hortino straciło
około 5 milionów złotych.
● Produkty Hortino, które od dwóch
lat ukazują się na rynku pod marką Poltino, są nadal znane na rynku, cenione przez konsumentów, nagradzane
medalami.
● To zależy od wielu ludzi, a najwięcej
od pracowników, bo to oni, szczególnie
kadra inżynieryjno-technologiczna swymi pomysłami utrwaliła pozycję produktów na rynku i znajdujemy się w tej chwili na drugim miejscu w rankingach krajowych, depczą nam po piętach nowe firmy, powstające na bazie zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego, które
mają pieniądze. Na przykład jedna z firm,
która wchodzi na rynek mrożonek i ma
ambicje w ciągu trzech lat zdobyć drugą pozycję na rynku, czyli nas zdeklasować, przeznacza na ten cel 50 milionów złotych z tego 30 milionów złotych
na promocję i marketing! Nas akurat
na to nie stać.
● Co pan zamierza?
● Jako cel postawiłem sobie dwa priorytety: odzyskać płynność finansową i obniżyć koszty funkcjonowania firmy.
● Jak chce pan to uczynić?
• Można działać różnymi metodami.
Po pierwsze należy zwiększyć sprzedaż,
żeby podnieść przychody, a tym samym
obniżyć koszty stałe. Udało się naszym
handlowcom sprzedać cały zapas koncentratu jabłkowego z 2007 roku, który
zalegał w magazynach, co w znacznym
stopniu poprawiło finanse spółki. Skróciliśmy okres zatrudnienia pracowników sezonowych i mamy pewne oszczędności.
Pracujemy nad programami oszczędnościowymi w każdym pionie. Ale największe oszczędności możemy uzyskać instalując nowe urządzenia. Dam przykład:
jest opracowany na początku tego roku
program inwestycyjny, który w ramach
projektu unijnego „Modernizacja produkcji mrożonek” został złożony jako wniosek o dofinansowanie z programu roz-

woju obszarów wiejskich na lata 2007–
2013. Wartość projektu 6350 tys. zł. Możliwość dofinansowania w kwocie 1590 zł
istnieje po zakończeniu inwestycji. W ramach tego projektu planowany jest zakup
nowego tunelu do zamrażania surowców
o wartości 1370 tys. zł, który dałby obniżkę kosztów w skali roku o 421 tys. zł, oraz
drugiego urządzenia – sortownika mrożonek o wartości 831 tys. zł, dzięki któremu
moglibyśmy obniżyć koszty o 300 tys. zł
rocznie. Praktycznie w ciągu trzech lat
te urządzenia się zamortyzują. Ale żeby
je kupić, musimy mieć pieniądze.
● Na co jeszcze Hortino nie ma pieniędzy?
● W momencie, kiedy przyszedłem
do firmy, były pewne zaległości z ZUS,
ale już ich nie ma. Niektóre płatności
regulujemy z pewnym opóźnieniem,
ale na pewno ze wszystkich zobowiązań
się wywiążemy. Rolnikom płacimy z kredytu skupowego, więc z tym nie mamy
problemów. Na bieżące funkcjonowanie zakładu, na płace i pochodne, na zakup surowców pieniądze są. Bolączką
jest ich brak na inwestycje.
Daniel Zając z wykształcenia jest magistrem inżynierem technologiem środków spożywczych.
Przez wiele lat związany był zawodowo
z Browarem w Leżajsku, gdzie piastował
kierownicze stanowiska – głównego technologa i dyrektora ds. produkcji.
Od 2006 roku był członkiem Rady Nadzorczej ZPOW „Hortino” Sp. z o.o. Reprezentował w niej kapitał samorządu Gminy
Miasta Leżajsk.
W tym czasie sprawował funkcję zastępcy burmistrza Leżajska. Po zakończeniu
kadencji pracował w Urzędzie Miejskim
na stanowisku kierownika Referatu Planowania, Rewitalizacji, Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych.
● Hortino ma do dyspozycji dawny zakład przy ulicy Fabrycznej, który
znajduje się na terenie miasta w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej...
● ... On już w strefie nie jest. Dyrekcja mieleckiego Parku wykreśliła ten obszar ze strefy.
● Dlaczego?
● Bo przez pięć lat nie znaleziono inwestora, który miałby pomysł na zagospodarowanie tego terenu.

● Pana poprzednicy to zaniedbali?
● Nie, nie o to chodziło. Myślę,
że nie było zainteresowania ze strony biznesu. Hortino mogło inwestować w strefie, ale nie w produkcję związaną z dotychczasową działalnością. Nie było takiej potrzeby. Zakład przy Fabrycznej
jest wykorzystywany do produkcji mrożonek. Przyjmujemy w nim surowce,
szczególnie w okresach, kiedy jest spiętrzenie dostaw warzyw i owoców. Produkujemy tam również lody i małe serie naszych wyrobów. Część wiat wynajmujemy zainteresowanym firmom. Uważam,
że powinniśmy część majątku sprzedać,
tę część, która nie jest nam potrzebna
w naszej statutowej działalności. Ale takie decyzje leżą w gestii właścicieli czyli udziałowców. Jeżeli podejmą decyzję
o sprzedaży, będę szukał kupca. Jestem
zdania, że jako spółka powinniśmy się
pozbyć pewnych terenów czy majątku
składowego, który jest dla nas balastem.
Dlatego na tym spotkaniu sugerowałem
właścicielom spółki, żeby rozważyli taką
ewentualność.
● Czy Hortino czeka restrukturyzacja?
● Myślę, że tak, ale jeszcze nie na tym
etapie, może w przyszłym roku. Wszystko
zależy od tego, jakie postanowienia zapadną na walnym zgromadzeniu wspólników.
● Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka



spotkania
„BAJKA”
dla wszystkich dzieci

Przedszkole Miejskie nr 3 w Leżajsku obchodziło w czerwcu br. Jubileusz 25-lecia. Z tej okazji na wniosek grona pedagogicznego i rodziców Rada Miejska w Leżajsku nadała naszemu
Przedszkolu imię „BAJKA”.

cia dużej szybkości, to dla dzieci wielkie przeżycie,
które często naśladowały w zabawie. Teraz mogły
tego doświadczyć naprawdę.
Dzieci zwiedziły obiekt sportowo-rekreacyjny,
gdzie mogły odpocząć, pobiegać i zjeść smakołyki,
które zabrały ze sobą. Miłe przyjęcie ze strony maszynisty pociągu i konduktora, uprzyjemniły dzieciom podróż i szczęśliwy powrót do przedszkola.

Spotkanie z pisarką

Dzień Nauczyciela

Dzień Edukacji Narodowej, obchodzony
14 października, jest świętem polskiej oświaty. Tradycyjnie z tej okazji nauczyciele szkół
i przedszkoli miejskich spotykają się na uroczystej akademii.
Tak było i w tym roku. W przeddzień święta dyrektorzy placówek oświatowych wraz z gronem pedagogicznym oraz nauczyciele emerytowani spotkali się w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury, dla których ładny, inteligentnie skomponowany program artystyczny „W ogrodzie wdzięczności” przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 3. I jak zwykle, na zakończenie obdarowali zebranych słodyczami i owocami. Był to symboliczny wyraz podziękowania za trud, jaki nauczyciele i wychowawcy wkładają w naukę i wychowanie
młodego pokolenia.
Wcześniej jednak, po oficjalnym powitaniu zebranych przez dyrektora Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół i Przedszkoli Miejskich
Janusza Orłowskiego, głos zabrał burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz. Podziękował pedagogom
za wysiłek wkładany każdego dnia w wychowanie
dzieci i młodzieży oraz nieustanne przekazywanie
wiedzy i poszerzanie ich horyzontów myślowych.
Przedstawił aktualną sytuację miejskiej oświaty,
osiągnięcia uczniów i ich nauczycieli w ubiegłym
roku szkolnym, przypomniał o ustanowionym konkursie „Talent Roku”. Złożył wszystkim nauczycielom serdeczne życzenia.
Z kolei kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia o. Jarosław Kania zaapelował do nauczycieli, aby, wzorem Jana Pawła II – wychowawcy
młodzieży, tak formowali osobowość młodych ludzi, by nigdy swej wiedzy nie wykorzystali przeciw innym ludziom.
Następnie burmistrz Leżajska wręczył nauczycielom nagrody przyznane za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Otrzymali je: Ewa Rejman – SP 3, Marta Orłowska – GM, Bożena Murdzia – PM 3, Ryszard Pysz – SP 1 i Józef Rzeszutko – SP 2.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznane zostały też ordery i odznaczenia państwowe.
Z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty odebrali je w Rzeszowie: złoty medal – Grażyna Dąbal,
srebrny medal – Barbara Długoń, Krystyna Kwiecińska, Grażyna Siwek, Urszula Litwin, Władysława Kuszaj, brązowy medal – Krystyna Goździewska.

Rada Miejska doceniając osiągnięcia naszego Przedszkola w okresie ćwierćwiecza jego istnienia nadała mu honorowa odznakę „Zasłużony
dla miasta Leżajska” Uroczystości srebrnego jubileuszu odbyły się w Miejskim Centrum Kultury
z udziałem Burmistrza Leżajska, radnych Rady
Miejskiej, przedstawiciela Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz innych zaproszonych gości –
dyrektorów szkół, przedstawicieli zakładów pracy,
sponsorów, rodziców i licznie przybyłych mieszkańców miasta. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów
sympatii i uznania dotyczących działalności naszego Przedszkola. Były listy gratulacyjne i kwiaty. Byliśmy świadkami poświęcenia pamiątkowej
tablicy z nazwą Przedszkola, którego dokonał ks.
Radosław Maziarz.
Występy dzieci – inscenizacje, piosenki, układy taneczne – w kolorowych strojach, w otoczeniu pięknej bajkowej dekoracji sceny, wzbudziły uśmiech, wzruszenie i zachwyt widzów licznie
zgromadzonych na sali widowiskowej. Słysząc
ich głośne oklaski oraz po zakończonej uroczystości słowa uznania, byłyśmy dumne i szczęśliwe
z powodu umiejętności zaprezentowanych przez
nasze dzieci. Sukcesy i osiągnięcia dzieci stanowią cel naszej pracy.
W uroczystości zaprezentowali się również absolwenci przedszkola: Klaudia Andres i Kaja Nazar
– śpiew, Katarzyna Biskup – gra na flecie, Zespół
„Kycie” (w składzie: Grzegorz Kycia, Kamil Kycia,
Konrad Kycia, Piotr Kycia, Paweł Kycia, Wojciech
Kycia) oraz Zespół ze Szkoły Podstawowej nr 2 –
gimnastyka artystyczna (w składzie: Daria Trojan,
Natalia Kwiecińska, Maryla Leszczak, Gabrysia
Gomuła, Agnieszka Jarek, Iwonka Kuczek).

bmw

„Bajkowa” podróż

23 września br. w MCK – Bibliotece Publicznej w Leżajsku, w ramach projektu TU CZYTAMY – Dyskusyjne Kluby Książki, odbyło się
spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską, autorką książek dla młodzieży i dorosłych.
Barbara Kosmowska, pisarka doceniana zarówno przez krytyków jak i czytelników, również w Leżajsku ma spore grono fanów. Wśród młodzieży
popularność zyskała książkami „Pozłacana rybka”,
„Buba” czy „Puszka”. Starsi cenią ją za „Teren prywatny”, „Prowincję”, „Niebieski autobus”, „Gobelin”
oraz „Hermańce”.
Poprzez ciekawe portrety swoich bohaterów pisarka pokazuje różne postawy moralne i trudne wybory, przed którymi stajemy w życiu. W „Pozłacanej
rybce” na przykład poruszane są bardzo poważne
i trudne tematy, takie jak śmierć, choroba, rozpad
rodziny, alkoholizm.

Podczas spotkania Pani Barbara dała się poznać jako świetny partner do rozmów. Cieszyły
ją wszystkie pytania zadawane przez uczniów.
Z humorem opowiadała o sobie, swojej rodzinie,
pracy na uniwersytecie i środowisku pisarskim.
Podczas spotkania autorka przybliżyła, niektóre
okoliczności powstawania swoich książek. Zdradziła, że pisząc „młodzieżowe” dialogi często szukała pomocy u swoich córek lub w „Wypasionym
słowniku najmłodszej polszczyzny”.
W spotkaniu udział wzięli uczniowie Gimnazjum
Miejskiego w Leżajsku i zaproszeni goście. Na zakończenie autorka rozdawała autografy i podpisywała swoje książki. Spotkanie, pełne subtelnego
żartu i ciepła płynącego od gościa, uprzyjemnił występ solistek grupy Meritum MCK w Leżajsku.

Jolanta Korasadowicz

Inauguracja roku
w NKJO Leżajsk

(bwl)

Realizując jeden z priorytetów Podkarpackiego Kuratora Oświaty, który brzmi: „Podwyższenie efektywności wykorzystania działalności krajoznawczo-turystycznej i rekreacyjnej do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych” oraz wykorzystując ostatnie ciepłe dni lata, grupa dzieci
5–6 letnich wraz ze swoimi wychowawczyniami
z Przedszkola Miejskiego nr 3 „Bajka” wyruszyła 11
września br. na wycieczkę do Nowej Sarzyny.
Najważniejszą atrakcją tej wyprawy była jazda
pociągiem; dla niektórych dzieci po raz pierwszy.
Było to nie lada nowe doznanie. Szarpnięcie pociągu, gwizd i powolne ruszanie aż do osiągnię-
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10 października 2008 roku w Nauczycielskim
Kolegium Języków Obcych w Leżajsku nastąpiła uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2008/2009.
Dyrektor Bożena Zawadzka powitała gorąco
wszystkich zgromadzonych, a szczególne słowa
otuchy skierowała do słuchaczy I roku, którzy otrzymali indeksy.
Słuchaczom II i III roku, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w zgłębianiu tajników języka angielskiego, wręczone zostały stypendia. Całoroczna praca
i wysoka średnia z egzaminów przyniosła najlepszym już teraz wymierne korzyści, a na pewno zaprocentuje jeszcze bardziej w przyszłości.
Wykład inauguracyjny wygłosił dyrektor Instytutu
Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
prof. dr hab. Grzegorz Kleparski. Tematem wykładu były „Zapożyczenia angielskie w języku polskim:
czy wyraz dokładnie jest jednym z nich?”

(bz)

W ramach X Międzynarodowego Festiwalu Łowieckiego 3 października br. w salach wystawienniczych Muzeum Ziemi Leżajskiej otwarta została okolicznościowa wystawa trofeów myśliwskich oraz walorów kolekcjonerskich.

Wystawa łowiecka
w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Uroczystego otwarcia dokonał burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz oraz wiceburmistrz Miasta
i Gminy Nowa Sarzyna Józef Gramatyka. Na wystawę przybyło wielu znamienitych gości oraz delegacji krajowych i zagranicznych, m. in. Wielki
Mistrz Zakonu Orderu Złotego Jelenia Antoni Papież, Honorowy Wielki Mistrz Zakonu Marek Piotr
Krzemień, przewodnicząca Klubu Kolekcjonera
PZŁ na Podkarpaciu Grażyna Kret, przedstawiciele
władz samorządowych województwa i powiatu.
Problematykę łowiectwa oraz zasady wyceny
trofeów i zawartość jubileuszowej wystawy przybliżył zgromadzonym gościom prof. Roman Dziedzic z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Prezentacji poszczególnych działów wystawy dokonali właściciele kolekcji. Imprezę uświetniły występy artystyczne zespołu wokalno-estradowego
„Meritum” z MCK w Leżajsku oraz zespołu z Pyriatynia z Ukrainy.
Jak podkreślają autorzy wystawy, jedną ze sfer
łowiectwa jest pozostawianie pamiątek ze szczególnie udanych łowów, a najstarsza kolekcja oręży
pochodzi z Grecji sprzed ok. 3200 lat.
Wystawa jubileuszowa została przygotowana
przez Lecha Steligę przy współudziale Nadleśnictwa Leżajsk i była wyjątkowo cenna. Jak dotąd największa w Polsce. Zgromadzono na niej ok. 400
trofeów łowieckich, rogi myśliwskie okute w srebro i mosiądz, ponad 50 poroży jeleni, rekordowej wielkości czaszka lisa i równie okazała czaszka niedźwiedzia, 300 parostków saren, skóry różnych drapieżników oraz dzicze oręża (szable, fajki). Część kolekcjonerską wystawy stanowiły stare
zegary o tematyce myśliwskiej z XVIII i XIX wieku,
medale i odznaczenia kół oraz organizacji łowieckich, znaczki okolicznościowe, sygnałówki myśliwskie, a także broń biała używana przez myśliwych.
Na wystawie zaprezentowano ponadto niezwykle
bogaty zbiór prac malarskich (w tym płótna autorstwa Juliana Fałata) oraz fotografii polskich fotografików przyrody okręgu roztoczańsko-podkarpackiego pt. „Magia kresowej przyrody”.
Niewątpliwą atrakcją szczególnie dla najmłodszych były spreparowane zwierzęta leśne – sarenka, bóbr, borsuk, kilka gatunków ptaków oraz skóry drapieżników. Wystawa cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem zwiedzających, których liczbę
organizatorzy szacują na kilka tysięcy, oraz związanych z leśnictwem delegacji państw Unii Europejskiej goszczących w tym czasie w Generalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych.

(it)

Fot. R. Węglarz, A. Kuźma

Dzieje Festiwalu
Łowieckiego
Międzynarodowy Festiwal Łowiecki w Leżajsku jest imprezą cykliczną, odbywającą się
rokrocznie na przełomie września i października, poświęconą tradycji i kulturze łowieckiej
adresowaną nie tylko do czynnych myśliwych
lecz także do wszystkich miłośników przyrody i sympatyków łowiectwa z kraju i z zagranicy. Jest ponadto ważnym wydarzeniem kulturalno-społecznym umożliwiającym utrzymanie
stałych, bezpośrednich kontaktów z myśliwymi
z różnych krajów Europy.
Tegoroczna impreza odbyła się w 85-lecie Polskiego Związku Łowieckiego – organizacji, która
stoi na straży polskiej przyrody, współorganizatora festiwalu.
Pomysł zorganizowania imprezy poświęconej
kulturze i obyczajowości łowieckiej zrodził się ponad 10 lat temu. Jego autorami byli: Wojciech Wirski – pełnomocnik burmistrza ds. Promocji Miasta
i Natalia Kowal z Pałacu Kultury w Nowojaworowsku oraz Janusz Wylaź – ówczesny burmistrz Leżajska, Lech Steliga – leśniczy z Nadleśnictwa Leżajsk, a także Eugeniusz Gwiazdowski – artysta
i myśliwy z Leżajska.
Początkowo w konkursowe szranki stawali sygnaliści myśliwscy z Polski, Ukrainy oraz Czech.
Potem dołączyli do nich przedstawiciele Niemiec,
Białorusi i Estonii. Z tego powodu w roku 2001 Kresowy Festiwal Łowiecki zmienił nazwę na Międzynarodowy Festiwal Łowiecki. Równocześnie zwiększyła się liczba zespołów krajowych i reprezentujących państwa europejskie. Liczniej przybywali
myśliwi z różnych krajów Europy (Holandia, Węgry, Szwecja).
Co roku do Leżajska zjeżdżają także licznie
członkowie Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej
przygotowując okolicznościowe wystawy. Na leżajskiej imprezie nigdy nie zabrakło przedstawicieli
władz Polskiego Związku Łowieckiego, które wpisały Festiwal do kalendarza swoich oficjalnych imprez, przedstawicieli administracji państwowej oraz
władz samorządowych.
Dla urozmaicenia festiwalowych programów organizatorzy przygotowują liczne imprezy towarzyszące, do których należą konkursy: wiedzy przyrodniczo-łowieckiej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych oraz plastyczny, adresowany do dzieci z leżajskich szkół podstawowych.
Zapraszane są zespoły folklorystyczne i rozrywkowe, twórcy rękodzieła ludowego i artystycznego,
organizowane są kiermasze myśliwskie i agroturystyczne, wystawy prac plastycznych o tematyce
myśliwskiej i cieszące się wielkim zainteresowaniem wystawy trofeów myśliwskich. Dużą atrakcją, nie tylko dla najmłodszych, są pokazy psów
myśliwskich.
Na tegoroczny jubileuszowy „X Międzynarodowy Festiwal Łowiecki” zaproszone zostały renomowane zespoły krajowe i zagraniczne oraz myśliwi z różnych zakątków Europy. Poznaliśmy nowe
i zaprzyjaźnione już zespoły sygnalistów myśliwskich, pieśni i obrzędy łowieckie, obyczaje myśliwych, tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie. Las, jego ludzie i mieszkające w nim zwierzęta stali się nam bliżsi.

(it)
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Wielki festyn Festiwalu
5 października br. na placu przy Gimnazjum Miejskim odbyły się w Leżajsku
uroczystości związane z trzecim – finałowym dniem jubileuszowego X Międzynarodowego Festiwalu Łowieckiego.

Organizatorami Festiwalu byli Urząd
Miejski w Leżajsku, Zarząd Okręgowy
PZŁ województwa podkarpackiego oraz
– po raz pierwszy – Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, a także Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, które przejęło
na siebie obowiązek „dopięcia” imprezy
w każdym calu. Patronat honorowy objęli: minister środowiska Maciej Nowicki i przewodniczący Zarządu Głównego
Polskiego Związku Łowieckiego Łowczy
Krajowy dr Lech Bloch.
Wyjątkowo huczne było tegoroczne
święto myśliwych w Leżajsku, a to za sprawą potrójnego jubileuszu. Festiwal w naszym mieście odbył się już po raz dziesiąty, dziesięć lat ma także Klub Kolekcjonera, skupiający swe zainteresowanie
na tematyce myśliwskiej, natomiast Polski Związek Łowiecki obchodzi w tym roku
swoje 85-lecie.
Trzeci dzień Festiwalu rozpoczęła Msza
Święta Hubertowska odprawiona w bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku. Mszę
celebrowali: opat Eugeniusz Augustyn
z opactwa cysterskiego w Wąchocku,
ks. Edward Rusin z parafii św. Huberta
w Mirocinie, ks. Jerzy Lic z Przemyśla,
ks. Jacek Rawski z parafii św. Marcina
w Błażowej oraz ks. Jan Cebulak z parafii
Znalezienia Krzyża Świętego w Brzostku.
Oprawę muzyczną zapewnił Zespół Muzyki Myśliwskiej PZŁ. Po jej zakończeniu
uczestnicy, poczty sztandarowe Kół i Organizacji Łowieckich, zaproszeni goście
z Orkiestrą Wojska Polskiego Garnizonu
Rzeszowskiego na czele ruszyli w paradnym pochodzie na plac przed Gimnazjum
Miejskim im. Władysława Jagiełły.
Podczas niedzielnego finału, po Mszy
Św. Hubertowskiej, nadszedł czas, aby
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świętować rocznice i nagrodzić tych, którzy pracują na rzecz upowszechnienia
kultury łowieckiej, między innymi także
poprzez organizację Festiwalu Łowieckiego w Leżajsku. Wręczaniem odznaczeń
rozpoczęło się spotkanie na placu Gimnazjum Miejskiego.
Po występie orkiestry wojskowej na scenę zaproszono poczty sztandarowe oraz
komitet organizacyjny i komitet honorowy
Festiwalu. Swoje odznaczenia postanowiła przy tej okazji wręczyć Naczelna Rada
Łowiecka PZŁ, aby nagrodzić szczególne
osiągnięcia w krzewieniu kultury łowieckiej. Medal św. Huberta otrzymali: Grażyna Kret, Eugeniusz Gwiazdowski, Marek
Stańczykowski i Tadeusz Ryczaj, Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej otrzymał Jan
Banaś, a Odznakę za zasługi dla łowiectwa Maria Horoszko i Tadeusz Trębacz.
Okolicznościowe dyplomy w imieniu Komitetu Organizacyjnego Festiwalu wręczyli
burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz i dyrektor MCK Maria Horoszko. Uhonorowani
nimi zostali: Zdzisław Ziobrowski, Roman
Dziedzic, Józef Lorenc, Lech Steliga, Marek Rogoziński oraz Alfred Hałasa. Na koniec swoje odznaczenia przyznała także
Kapituła Zakonu „Kawalerów Orderu Złotego Jelenia”. Odznaczeni Medalem Bene
Merenti Kulture Venacionis Polonia zostali
Roman Dziedzic i Alfred Hałasa.
Rangę i wyjątkowość tej chwili podkreślił odegrany przez Zespół Sygnalistów
Teresy Sibigi festiwalowy hejnał.
I rozpoczęła się część artystyczna.
Jako pierwszy wystąpił Reprezentacyjny
Zespół Muzyki Myśliwskiej PZŁ, a po nim
Orkiestra Dęta z Rakszawy.
Jednym z ciekawszych punktów programu był pokaz psów myśliwskich, pod-

czas którego można było nie tylko zobaczyć psy wykorzystywane podczas polowań, ale także poznać ich charaktery,
zwyczaje i osiągnięcia.
Międzynarodowy Festiwal Łowiecki w Leżajsku służy nawiązywaniu kontaktów ludzi, których pasją jest łowiectwo i szeroko pojęte umiłowanie przyrody. Przyciąga leśną brać zarówno z Polski jak i innych krajów. W tym roku, prócz
członków krajowych Kół Łowieckich oraz
pasjonatów myślistwa i łowiectwa z całej Polski, gościliśmy delegacje z Estonii,
Szwecji oraz z Ukraińskich miast: Pyriatynia, Koziatynia, Nowojaworowska i Bolechowa.
Przybyli goście zwiedzali Leżajsk i okolice, uczestniczyli w biesiadzie, a w niedzielę uczestniczyli w przeglądzie konkursowym zespołów myśliwskich.
W konkursie tym wzięło udział aż jedenaście zespołów i był to w tym roku największy przegląd zespołów myśliwskich
w Polsce. W jury, które miało naprawdę trudne zadanie, zasiedli znani leżajscy muzycy: Mieczysław Szarek, Andrzej
Wziątka i Elżbieta Majcher.
Najlepszy okazał się Zespół „Leśne
Trąbki” z Bolechowa, który zdobył Grand
Prix Festiwalu i pamiątkowy puchar.
Pierwsze miejsce wywalczył Zespół The
Folk Band of Estonia, drugie – Zespół Sygnalistów Myśliwskich Koła Łowieckiego
„Sarenka” z Harty, a trzecie – Zespół „Wołogar” z Pyriatynia. Wszyscy uczestnicy
tego przeglądu otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy z rąk burmistrza Leżajska Tadeusza Trębacza i burmistrza Nowej Sarzyny Roberta Gnatka oraz pamiątkowe, okolicznościowe kufle, które osobiście wręczył dyrektor Browaru Leżajsk
Mattheus Dietvorst.
Wcześniej, nim doszło do ogłoszenia
wyników, na estradzie wystąpiły jeszcze
dwa zespoły: „Alebabki” z MCK i „Kalina”
z Przychojca.
Międzynarodowy Festiwal Łowiecki Leżajsk 2008 zakończył się koncertami za-

adresowanymi do szerszej społeczności,
nie tylko miłośników łowiectwa. Zgromadziły przed estradą tysiące ludzi. Najpierw
wystąpił zespół „Video”, który rozgrzał publiczność przed mającym nadejść koncertem wielkiej gwiazdy polskiego bluesa. Późnym wieczorem na scenę wyszedł kultowy zespół „Dżem”. Zgromadzona publiczność bawiła się wspaniale;
wszyscy: najmłodsi i najstarsi śpiewali razem z wokalistą dobrze znane i lubiane,
ponadczasowe przeboje: „Sen o Wiktorii”,
„Wehikuł czasu”, „Lunatycy”, „Harley mój”.
A gdy przed estradą pojawili się harlejowcy, członkowie leżajskiego klubu „Wehikuł” i przy tej piosence włączyli silniki motocykli, muzycy z trudem kryli wzruszenie.
Po koncercie publiczność nie mogła się
rozstać z zespołem, a muzycy byli – jak
mówili – pod wielkim wrażeniem słuchaczy, którzy – co dostrzegli – wraz z nimi
śpiewali ich piosenki.
Gdy ucichły dźwięki muzyki, nad miastem rozbłysły sztuczne ognie. X Międzynarodowy Festiwal Łowiecki przeszedł
do historii.
Przeszedł do niej jako jeden z najbardziej udanych pod każdym względem,

poza aurą, która mu nie sprzyjała. Merytorycznie nie zabrakło niczego. A jednak we wszystkie te dni odczuwało się
jakiś niedosyt. Odczuli go zwłaszcza organizatorzy, bo podczas tego Festiwalu
nie było z nimi śp. Wojciecha Wirskiego,
który był pomysłodawcą i współtwórcą tej
promującej Leżajsk imprezy i który przez
dziewięć poprzednich Festiwali nie tylko działał w Komitecie Organizacyjnym,
ale też w najdrobniejszych szczegółach
go przygotowywał. Odszedł od nas w tym
roku na zawsze, ale czuliśmy, że Jego
duch był obecny we wszystkie festiwalowe dni.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznej edycji Festiwalu, zwłaszcza zaś sponsorom. Sponsorami głównymi byli
Browar w Leżajsku oraz Polski Związek Łowiecki, Urząd Marszałkowski zaś wspomagającymi:
Nadleśnictwo Leżajsk, Koła Łowieckie: „Polana”
Nowa Sarzyna, „Wydra” Dębno, „Kuropatwa”
Żołynia, „Dzik” Leżajsk, „Ryś” Łańcut, „Silikaty
Ostrołęka” Sp. z o.o., Multifarb Sp. z o.o. w Rzeszowie, Zakład Produkcji Drzewnej LAS-POL
Jan Bełz, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe INTEGRAL Rzeszów Sp. z o.o., HUN-

TER – WILD Wałbrzych, Mistrzowska Pracownia Grawersko-Złotnicza MIRO w Pełczycach,
Firma Galicja II sp.j., Fabryka Maszyn w Leżajsku, Termoinstal Sp. z o.o. w Łańcucie, ECORES Sp. z o.o., ZPOW „Orzech” w Kolbuszowej,
firma BMF Polska, Miejski Zakład Komunalny
w Leżajsku, Starostwo Powiatowe w Leżajsku,
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A.
w Leżajsku, Biuro Polowań Dewizowych „Art –
Hubert” w Leżajsku, WELES Sp. z o.o. Poznań,
Miejski Zakład Remontowo-Budowlany, IGLOBUD w Leżajsku, Merlin w Leżajsku. Festiwal
zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego.
Podziękowania należą się także Nadleśnictwu Leżajsk, które od początku bardzo mocno angażowało się w organizację Festiwalu,
a ponadto: Oddziałowi Pogotowia Ratunkowego w Leżajsku, Firmie VAP System, Bazarowi
u Wojciecha, „Pilawie” Sj., Komendzie Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej,
Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Leżajsku, Zespołowi Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku,
Firmie Ochroniarskiej SKAREM i wszystkim,
którzy wsparli organizatorów.

Agnieszka Margas
Zdjęcia: R. Węglarz, A. Kuźma,
B. Woś-Lisiecka

Festiwalowe łowy
2 października br., w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Łowieckiego Leżajsk 2008, odbyło się wielkie polowanie
w okolicznych lasach. Wzięli w nim udział
myśliwi z Polski i z zagranicy.
Po porannej odprawie pod budynkiem
Nadleśnictwa, którą poprowadził Lech
Steliga, rozeszli się po lasach. A polowanie odbywało się w obwodach pięciu
kół łowieckich: „Polana” Nowa Sarzyna,
„Dzik” Leżajsk, „Wydra” Dębno, „Ryś”
Łańcut i „Kuropatwa” Żołynia.
Mimo niepogody łowy okazały się całkiem owocne – upolowano sześć lisów,
a królem polowania został uznany Marian
Stąpor (prezes Koła Łowieckiego „Borek”
Kolbuszowa). W strugach deszczu otrzymał on z rąk burmistrza Tadeusza Trębacza pamiątkowy Puchar, ufundowany
przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Zygmunta Cholewińskiego.
Tradycyjnie każde polowanie kończy
pokot. Upolowaną zwierzynę układa się
na jedlinie, a myśliwi na trąbkach sygnałówkach odgrywają sygnał na pożegnanie. Zdejmują kapelusze z głów. Każdemu
zwierzęciu należy się inny sygnał. Tym razem odegrano jeden – pożegnanie lisa.
Po pokocie odbyło się przyjęcie do grona myśliwych nowych członków. Jak nakazuje obyczaj muszą oni złożyć ślubowanie i zostać pasowani na myśliwych.

Muszą też mieć swoich „ojców chrzestnych”, wprowadzających ich do tego elitarnego grona. Adepci sztuki łowiectwa
składają przysięgę klęcząc na jednym kolanie, a wprowadzający ich, doświadczeni myśliwi, stoją za nimi trzymając rękę
na ich ramieniu. Odbierający ślubowanie
pasuje ich na myśliwych. W tym momencie zaczyna się ich przynależność do myśliwskiej braci.
Tego roku podczas X Międzynarodowego Festiwalu Łowieckiego do grona
myśliwych nowych członków kół łowieckich przyjmował Lech Steliga. – To kolega Banaś z koła „Polana”, kolega Simenko z „Wydry” i kolega Cyburt z koła „Ryś”
– powiedział.
Finałem polowania jest – jak tradycja
każe – leśna uczta. Często jest to pieczony na ruszcie nad ogniskiem upolowany
dzik albo jeleń.
Biesiada myśliwska w leśniczówce
„Marysin” miała nieco inny charakter. Pod
namiotami Browaru Leżajsk, które chroniły wszystkich przed strugami deszczu,
na zmarzniętych i przemoczonych myśliwych czekał gorący bigos i grochówka,
a do tańca przygrywał kapela Brzozoki
z Brzózy Królewskiej. Biesiadę zasponsorowały koła łowieckie, na których terenie odbywało się polowanie.

(am)
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Wykazali się wiedzą łowiecką

W dniach 3–5 października br. odbył się
w Leżajsku X Międzynarodowy Festiwal
Łowiecki Leżajsk 2008. Niezmiennie towarzyszył mu Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Łowieckiej skierowany do uczniów
szkół średnich i gimnazjalnych.
Od początku, od pierwszego Festiwalu organizatorom zależało na tym,
aby rozpowszechniać wiedzę z zakresu przyrodoznawstwa, kultury i zwyczajów myśliwskich oraz ochrony środowiska, a także na promowaniu młodzieży,
która w szczególny sposób interesuje się
przyrodą.
Do udziału w konkursie zaproszono
trzyosobowe drużyny, które reprezentowały szkoły miast partnerskich: Lubaczowa, Leska, Sędziszowa Młp., Baranowa Sandomierskiego, Iwonicza Zdróju,
Łańcuta, Nowej Sarzyny i Leżajska. Finał
konkursu odbył się pierwszego dnia Festiwalu – 3 października w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku. Młodzi
uczestnicy odpowiadali na wylosowane

pytania, a komisja w składzie: Lech Steliga – leśnik, przewodniczący Koła Łowieckiego „Polana”, Teresa Sibiga – przedstawiciel Koła Łowieckiego „Dzik” i mistrzyni sygnalistka oraz dr Józef Lorenc
– przedstawiciel Komisji Kultury Łowieckiej Zarządu Okręgowego PZŁ w Rzeszowie oceniała jakość odpowiedzi.
W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce zdobyła reprezentacja z Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie, drugie miejsce
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Grodzisku
Dolnym, a trzecie Gimnazjum Miejskie im.
Władysława Jagiełły w Leżajsku. W kategorii szkół średnich zwyciężyła grupa młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych im.
Tadeusza Kościuszki w Leżajsku, na drugim miejscu był Zespół Szkół Leśnych
z Leska, natomiast trzecie miejsce wywalczyli licealiści z Zespołu Szkół im. Bo-

Tropem leśnej zwierzyny

W ramach jubileuszowego X Festiwalu Łowieckiego Leżajsk 2008 rozstrzygnięty został tradycyjny konkurs plastyczny dla dzieci tym razem pod hasłem „Tropem leśnej zwierzyny”. Celem tych konkursów jest rozbudzenie zainteresowań
obyczajami łowieckimi wśród najmłodszych.
Adresatami konkursu były dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Napłynęło ponad 100 prac, z których jury w składzie: Dorota Wylaź, Jolanta Kędzierska i Marta Zdeb wybrało najciekawsze i najlepiej oddające sedno konkursowego tematu. Prace w tym roku były
wyjątkowo ciekawe, dlatego na rozdaniu
nagród spotkało się 41 laureatów.
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Otwarcia wystawy prac nagrodzonych
dokonał zastępca burmistrza Leżajska
Piotr Urban, który wraz z dyrektor MCK
Marią Horoszko wręczył laureatom nagrody.
Nagrodzeni w konkursie:
● uczniowie szkół podstawowych kl.
I–III: I miejsce – Mateusz Babiarz, II miejsce – Weronika Sudoł i Matylda Ćwik,
III miejsce – Aleksandra Kędzierska
i Iga Zagraba. Wyróżnienia otrzymali:
Maksymilian Bryła,
Jakub Sudoł, Sabina Paszko, Maryla Leszczak, Kamil
Naróg.
● uczniowie szkół
podstawowych kl.
IV–VI oraz gimnazjum: I miejsce –
Klaudia Kuczek,
Magdalena Wołek, Patrycja Gdula i Ewelina Daź, II
miejsce – Łukasz

lesława Chrobrego w Leżajsku, a czwarte – Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Lubaczowie, a piąte Zespół
Szkół w Oleszycach.
Wysiłek młodzieży został doceniony –
na zakończenie konkursu wszyscy otrzymali wartościowe nagrody.
Niespodzianka konkursowego, jubileuszowego spotkania było wręczenie panu
Lorencowi podziękowania od Komitetu
Organizacyjnego za ogrom pracy i zapału, jaki wkłada we współorganizację Festiwalu, a także za uwrażliwianie naszego społeczeństwa na wspaniałą i ogromną moc natury. Wręczył je zastępca burmistrza Leżajska Piotr Urban.
Gościny dla rozegrania finału tego konkursu użyczył Zespół Szkół Technicznych
im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku, któremu organizatorzy tego Festiwalowego
konkursu wyrażają serdeczne podziękowania.

A. Margas

Gdula, Natalia Sudoł, Jakub Sztyrak,
Dominika Czwakiel, III miejsce – Katarzyna Brudniak, Sebastian Mach i Piotr
Federkiewicz. Wyróżnieni zostali: Jakub
Babiarz, Adrian Półtorak, Łukasz Wojtyna, Luiza Szumańska, Aleksandra Dąbek,
Dominika Portka, Dawid Majcherczyk, Albin Klimczuk, Justyna Jurczak, Tadeusz
Rejman, Magdalena Rozenbangier, Katarzyna Krzan, Seweryn Boratyn, Mirosław Podolec, Małgorzata Jodłowska,
Ewa Gałdyś.
● w kategorii formy przestrzennej nagrodzeni zostali: I miejsce – Magdalena Szczepanik, II miejsce – Elżbieta Ożóg i Barbara
Masełek, III miejsce – Julia Śmiałek.
Organizatorzy dziękują serdecznie wszystkim dzieciom i nauczycielom za udział i zaangażowanie się
w X Międzynarodowy Festiwal Łowiecki. Wszystkim gratulują i zapraszają za rok.

(am)
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Dobry zawód
to pierwszy krok do sukcesu
Od września br. uczniowie klas technikum oraz zasadniczych szkół zawodowych Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku uczestniczą
w czterech projektach edukacyjnych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łączna wartość wszystkich projektów wynosi
590 tys. zł, z czego 12 proc. to wkład własny w kwocie 70 tys. zł.

Każdy z uczestników projektu odbędzie szkolenie w wymiarze od 70 do 250 godzin organizowanych w formie zajęć pozalekcyjnych. W ramach
szkolenia młodzież otrzymuje dodatkowo zestaw
materiałów edukacyjnych oraz wyżywienie.
Ideą przewodnią wszystkich projektów
jest zwiększenie szans na rynku pracy przyszłych
absolwentów ZST poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania
ważnych decyzji życiowych i zawodowych.
W ramach projektu „Wyższe kompetencje szansą na rynku pracy” uczniowie zdobywają wiedzę
teoretyczną i praktyczną w zakresie obrabiarek sterowanych numerycznie. Równolegle uczestniczą
w zajęciach z przedsiębiorczości oraz poznają specjalistyczny, techniczny język angielski.
Projekt „Rynek pracy – orientacja zawodowa w kraju i za granicą” ma na celu przekazanie
uczniom niezbędnego kompendium wiedzy gwarantującej im pełną mobilność na krajowym jak
też zagranicznym rynku pracy, a w szczególności
na rynkach krajów Unii Europejskiej. Młodzież odbywa szkolenia w ramach trzech modułów: orientacja zawodowa w kraju i za granicą, kontakty interpersonalne i techniki negocjacyjne oraz komunikacja zawodowa w języku angielskim lub niemieckim.

Wyłącznym adresatem projektu „Certyfikat Europejski Spawacza możliwością szybkiego zatrudnienia” są uczniowie klas trzecich zasadniczych szkół zawodowych. Młodzież poznaje jedną z dwóch nowoczesnych metod spawania: MAG135 oraz TIG-141. Projekt jest realizowany dzięki
posiadanej przez ZST nowoczesnej bazie techniczno-dydaktycznej. Uczniowie po zakończeniu
cyklu szkoleń przystąpią do egzaminu prowadzonego przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Pozytywny wynik egzaminu potwierdzony zostanie
wydaniem Certyfikatu Europejskiego Spawacza
wraz z książeczką spawacza.
Funkcjonująca od 2001 roku w Zespole Szkół
Technicznych w Leżajsku AKADEMIA LOKALNA
CISCO zainspirowała kolejny projekt – „Nowoczesne technologie komputerowe drogą do zatrudnienia”. Realizacja tego projektu stawia wysokie
wymagania pod względem wyspecjalizowanej kadry posiadającej uprawnienia instruktorskie Akademii Cisco oraz specjalistycznego sprzętu sieciowego. Celem projektu jest przekazanie jego uczestnikom niezbędnej wiedzy w obszarze projektowania,
budowy i administrowania sieciami komputerowymi
w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zajęcia
prowadzone są z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego oraz technologii e-lerningu. Finalną częścią zajęć jest egzamin na serwerze firmy Cisco.
Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do otrzymania certyfikatu wystawionego przez firmę CISCO
SYSTEMS, uznawanego na całym świecie.
Na uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie projekty
cieszą się wielkim zainteresowaniem wśród młodzieży. Dyrekcja szkoły wraz z zespołem wdrażającym ww. projekty już dzisiaj rozważa możliwość
aplikowania kolejnych środków z budżetu UE w ramach następnych edycji konkursowych.
Halina Samko

KATARZYNA GROCHOLA: „Trzepot
skrzydeł”. Opowieść o młodej kobiecie, która ma męża, pracę, własny dom.
Z pozoru wszystko wygląda kolorowo,
naszej bohaterce niczego nie brakuje,
a jednak Hanka nie promienieje szczęściem. Za zamkniętymi drzwiami, gdy nikt
nie widzi, jej życie zamienia się w koszmar, z którego nie...
PAWEŁ HUELLE: „Opowieści chłodnego morza”. Najnowszy tom opowiadań
Pawła Huelle to nietypowa saga nadmorska, której bohaterowie dążą do odnalezienia prawdy. Jedni poszukują jej w księdze
przemian, inni w księdze spisanej w uniwersalnym języku albo w tym, co drzemie pod powierzchnią wspomnień. Każdy
z nich, naznaczony samotnością,...
STEPHEN KING: „Ręka mistrza”.
Najlepsza od lat książka mistrza grozy
Stephena Kinga! To nie tylko znakomity
horror, ale też rewelacyjna powieść psychologiczna. Edgar Freemantle w ciężkim
wypadku samochodowym traci rękę i równowagę psychiczną. Nękany niekontrolowanymi napadami szału, musi zacząć życie od początku. Za radą psychologa wyrusza na Duma Key, olśniewająco piękną
i odludną wyspę na wybrzeżu Florydy, należącą do sędziwej Elizabeth Eastlake.
NORMAN DAVIES: „Europa walczy
1939–1945”. To udana realizacja na pozór niewykonalnego pomysłu: przedstawienia wszystkich aspektów II wojny światowej w Europie w jednej książce. Efektem jest zapierająca dech w piersiach,
odkrywcza panorama historii kontynentu z lat 1939–1945. W przeciwieństwie
do wielu publikacji na ten temat Norman
Davies nie analizuje jednego wybranego
zagadnienia wojny. Nie zajmuje się tylko armiami albo tylko cierpieniem ludności. Przedstawia całościową wizję konfliktu i demaskuje stronniczość jego dotychczasowego postrzegania. Książka
Normana Daviesa z całą pewnością zrewolucjonizuje nasze myślenie o II wojnie
światowej.
STEEL DANIELLE: „Pierwszy bal”.
Romans obyczajowy – para bliźniaczek
o różnych charakterach, rozbuchane namiętności, konflikty rodzinne, wyraziste
charaktery. Zaproszenie na elitarny bal
debiutantek...
ERIC-EMMANUEL SCHMITT: „Tektonika uczuć”. Błyskotliwy dramat, pełen ciągłego napięcia między dwojgiem bohaterów, to laboratoryjna analiza mechanizmów
manipulacji. Wśród intryg i podchodów, aluzji i podtekstów Schmitt kolejny raz pokazuje, że najsilniejszych uczuć nie można
od siebie odróżnić i wszyscy nosimy maski. Bo miłość to nieustająca gra.
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mała ojczyzna

Z kart historii leżajskiego
klubu sportowego
Dziesiątki lat dzielą nas współczesnych od początków rozwoju nowoczesnej
kultury fizycznej na ziemiach polskich a w tym i w rejonie Leżajska. Dokumentów z końca XIX i początków XX wieku pozostało niewiele a świadków jeszcze
mniej.

Zanim powstał klub
Z ogólnie dostępnych źródeł dowiadujemy się,
że już w wieku XVIII sport był uznawany za jeden
z ważniejszych środków wychowania młodego pokolenia, a dzieło usportowienia młodzieży – zapoczątkowane przez Komisję Edukacji Narodowej –
zaczęło się urzeczywistniać od XIX wieku.
Przeszkodą i wielkim utrudnieniem były czasy
zaborów a później okupacji i wojen światowych,
ale pędu do rozwoju sportu nie można było zatrzymać. W 1867 roku powstało Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, którego celem było fizyczne
i duchowe odrodzenie narodu. Data ta tratowana
jest jako narodziny sportu polskiego.
Potem nastały lata popularyzacji wielu nowych
dyscyplin sportowych i kształtowanie struktur organizacyjnych dla osób uprawiających sport. Były
to: koła i kluby sportowe, różne stowarzyszenia
(np. TG „Sokół”, Związek Strzelecki, harcerstwo)
i tzw. niestowarzyszeni.
Pierwsze kluby sportowe zaczęły powstawać w Galicji już na początku XX wieku, głównie w większych miastach, a wśród nich: Czarni
Lwów (1903), Pogoń Lwów (1904), Cracovia i Wisła Kraków (1906), Resovia (1905), Wisłoka Dębica (1907), Czuwaj Przemyśl (1908), Polonia Przemyśl, Tarnovia (1909).
W mniejszych miastach powstawały także małe
koła lub grupy sympatyków i osób uprawiających
różne dyscypliny sportowe, jak np. piłkę nożną,
siatkówkę, koszykówkę, gimnastykę, tenis, kolarstwo, wybrane konkurencje lekkiej atletyki itp. Niektóre z nich działały w ramach gniazd sokolich (w
Leżajsku od 1903 roku) lub Związku Strzeleckiego powstałego nieco później, względnie jako tzw.
niezrzeszeni.
Niezrzeszeni byli najliczniejszą grupą, tworzyli
często tzw. WKS-y (wakacyjne koła sportowe) działające najczęściej sezonowo. We własnym zakresie organizowali ćwiczenia i towarzyskie zawody
sportowe, najczęściej w piłkę nożną. W Leżajsku
mecze rozgrywano między drużynami z poszczególnych dzielnic miasta lub z piłkarzami z Łańcuta, Sieniawy, Sokołowa, Niska, Rakszawy, Jarosławia, Przemyśla i z innych miejscowości. Zawodnicy
z własnych środków kupowali ubiory, piłkę i pokrywali koszty przejazdów, a niektórzy z nich finansowali nawet większe wydatki. Z uznaniem wymieniane są nazwiska Szczytkowskiego, Szumilasa,
Dańczaka, Pudełkiewicza i innych.
Cała wiedza o działalności sportowej w naszym
mieście do 1939 roku pochodzi głównie ze wspomnień najstarszych mieszkańców, gdyż oprócz
nielicznych amatorskich zdjęć i notatki prasowej
z 1938 r. nie zachowały się inne źródłowe dokumenty świadczące o trwale zorganizowanej pracy klubowej.
Osoby, wspominające tamte lata, nie bez trudu
odtwarzają sylwetki działaczy sportowych i zawodników oraz miejsca gier i zabaw, a także drobne
epizody z towarzyskich spotkań.
Z sympatią wspominane są nazwiska zapamiętanych propagatorów przedwojennego sportu
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a wśród nich ppłk. Ludwika Sawickiego, murarza
Antoniego Kiełbowicza, Franciszka Grelę – późniejszego działacza Związku Polaków, założyciela gniazda „Sokoła” – Stanisława Wodzińskiego,
prezesa koła – Wiktora Bieńka, założycieli i prezesów Związku Strzeleckiego W. Sulimy-Popiela, F. Larendowicza, S. Mochylskiego, J. Grögera i innych.
Duży wkład w popularyzację sportu wnieśli też
nauczyciele gimnazjum a wśród nich: A. Topolski,
J. Depowski – organizator koła sportowego „Świt”
w tej szkole i inni.
Wspominane są także nazwiska wielu piłkarzy,
a wśród nich m.in. W. Gdula, T. i S. Wojciechowscy, M. Gieleciński, L. J. i T. Słaby, E. Łobodziński,
M. Dudziński, S. Dańczak, Szczytkowski, W.Kwieciński, J.Raźnikiewicz, J. Pudełkiewicz, A. i R. Keiper, B. Kozyra, A. Ramocki, M. Kaczurba, T. Karasiński, S. Rząsa, K. Dereń, J. Owsik, E. Partyka,
Śliże, Hajduki, Simkowie i inni.
Jaka była wówczas baza sportowa?
Mimo niełatwej sytuacji społeczno-ekonomicznej
powoli przybywało placów do gier i sal do ćwiczeń.
Przy końcu lat 30. bazę tę tworzyły: boisko o pow.
3 ha. na błoniach, nazywane od 1930 r. stadionem
Powiatowego Komitetu PW i WF, boisko przy gimnazjum, sala widowiskowa, boisko, kort i kręgielnia przy Domu Narodowym, sala w „Poświcie”,
sala w ratuszu, sala w budynku państwa Kisielewiczów przekazana dla potrzeb gimnazjum w 1929 r.,
strzelnica i boisko do piłki siatkowej w Dołach Niemieckich, kręgielnia E. Dziurzyńskiego, trasy narciarskie w Dołach Niemieckich i na nieistniejących
już wzniesieniach za zakładem silikatowym. Większość tych obiektów wykonano po I wojnie światowej przy udziale społeczności lokalnej.
Z czasem rozwój sportu i wychowania fizycznego w mieście nabierał tempa zarówno w szkołach
jak i w działaniach różnych organizacji a w tym
i sportowych. Organizowano wiele ćwiczeń i pokazów masowych, wypracowano różne formy i metody działalności organizacyjnej. Brano też przykład z innych.

Początki działalności
klubowej

W odrodzonej Ojczyźnie niemal wszystko
zmieniało się począwszy od 1918 roku. W sporcie także.
Jeżeli w 1918 r. zarejestrowanych było w kraju zaledwie 36 klubów z ok. 500 zawodnikami,
to w 1921 r. było ich 126 z 2 400 sportowcami,
a w 1930 r. w PZPN zaewidencjonowano już 663
kluby zrzeszające ponad 33 000 zawodników.
W nowopowstających klubach dominowały
sekcje piłki nożnej, dla których PZPN (utworzony w 1919 r.) organizował rozgrywki w klasie A,
B i C.
Z terenu naszego obecnego województwa
po 1920 r. w podokręgach ZPN Przemyśl i Tarnów w rozgrywkach kl. A (obecna I liga) uczestniczyła Polonia Przemyśl, w kl. B – Resovia, Czarni Jasło i Wisłoka Dębica a w kl. C – Gryf Mielec.
Później do rozgrywek w kl. B i C przystąpiły Kro-

sno, Pogoń Jarosław, Rymanów, Sokołów, Nisko
i Polna Przemyśl.
Leżajsk jeszcze tu nie figurował.
* * *
Na tle tych i innych informacji rodzi się pytanie:
czy i kiedy w Leżajsku powstał klub sportowy spełniający wymogi odpowiednich organów? Brak dokumentów źródłowych uniemożliwia udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, a różne wspomnienia wielu osób nie wnoszą konkretnych danych.
Ważnym przyczynkiem do odtworzenia historii
klubu jest krótki zarys napisany w 1984 roku przez
Jerzego Kochmańskiego.
Autor m.in. pisze, że końcem lat 30. sympatycy
sportu leżajskiego z kręgu rzemieślników i uczniów
utworzyli Koło Sportowe „Pogoń”. Wnioskodawcą tej nazwy był prawdopodobnie były zawodnik
Pogoń Lwów Julian (?) Ziatkowski, który pojawił
się w Leżajsku – jak wspominał Jan Raźnikiewicz
– wraz z piłkarzami Pogoni ok. 1937 r. Miał on rodzinę w Wierzawicach.
Dalszych szczegółów brak, ale informacje te
nabierają szczególnego znaczenia w konfrontacji z notatką prasową zamieszczoną w gazecie
„Zew Rzeszowa” nr 23 z 10 sierpnia 1938 r. Autor
tej notatki donosi, że czynione są starania o utworzenie podokręgu Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie i na tę okoliczność zwołano w dniu 17 lipca
1938 r. zebranie informacyjne. W zebraniu tym
uczestniczyli przedstawiciele klubów z Rzeszowa, Łańcuta, Przeworska, Stalowej Woli, Leżajska i Sokołowa.
Dzięki tym zapisom zostaliśmy upewnieni,
że w 1938 r. (lub w 1937 r.?) powstały kolejne kluby sportowe a w tym i w Leżajsku i że zgłosiły one
swój akces do rozgrywek mistrzowskich w piłce
nożnej.
Przed wojną powstały też kluby w Rudniku (1936
r.), Stalowej Woli (1938 r.) i w Mielcu (1939 r.).
Szybko zbliżający się wybuch II wojny światowej przerwał te wszystkie starania. Sportowcy z Leżajska zdążyli jeszcze, tuż przed wojną, rozegrać
ostatnie mecze z „Cukrownią” Przeworsk i z drużyną 10 Pułku Strzelców Konnych z Łańcuta. Potem nastała okupacja a wraz z nią rozwiązanie klubów sportowych, zakaz uprawiania sportu i wszelkie inne restrykcje.
***
Dla współczesnych władz leżajskiego klubu i dla
sympatyków sportu pozostaje do rozstrzygnięcia
dylemat: czy uznać, że historia tego klubu zaczęła się w 1938 r., (czyli byłoby to 70-lecie „Pogoni”),
czy też od 1948 r., w którym powstał powojenny
klub sportowy „UNIA – PIŁA” (co oznaczałoby 60lecie istnienia obecnego klubu).
I dodatkowe pytanie: jak wybraną rocznicę
uczcić tak, aby była ona świętem sportu w Leżajsku.
O tym, jak powstał leżajski klub sportowy po II
wojnie światowej i o jego przekształceniach w latach następnych napiszę w kolejnych numerach
BM.

Kazimierz Kuźniar
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TMZL znów na rowerach

Pogoda w sobotę, 11 października br. okazała się bardzo łaskawa dla uczestników rajdu rowerowego „Po zdrowie”. Grupa przyjaciół TMZL i rowerowych eskapad licząca około 50 osób zebrała się na placu przed Muzeum Ziemi Leżajskiej,
skąd wyruszyła na trasę rajdu „Szlakami walk niepodległościowych”.

Spotkanie z Almanachem

19 września br. po południu w sali reprezentacyjnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława
Wyspiańskiego w Leżajsku odbyło się spotkanie promujące pierwszy numer wznowionego
„Almanachu Leżajskiego”.
Uczestniczyli w nim autorzy zamieszczonych
w wydawnictwie publikacji, przedstawiciele władz
samorządowych, zaproszeni goście oraz członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej. Zebranych powitała Maria Horoszko, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku jako gospodarz
a jednocześnie wiceprezes Towarzystwa.
Z kolei głos zabrał Kazimierz Kuźniar członek
Zarządu TMZL oraz zespołu redakcyjnego. Przybliżył zgromadzonym historię tworzenia Almanachu w latach osiemdziesiątych i obecnie. Pan Kazimierz jest pomysłodawcą i współtwórcą wszystkich numerów „Almanachu Leżajskiego” sprzed 20
lat i aktualnie wydanego.
Profesor Józef Półćwiartek, również członek Towarzystwa, autorytet w świecie nauki, człowiek oddany idei leżajskiego regionalizmu, w swoim wystąpieniu nakreślił główne zagadnienia zawarte w jego
artykule oraz podzielił się z obecnymi swoimi refleksjami na temat działalności Towarzystwa, naszej
małej ojczyzny i wznowionego wydawnictwa.
Pierwszą część spotkania zakończyło wystąpienie prezesa Towarzystwa Leszka Sarzyńskiego, który we własnym imieniu oraz z racji sprawowanej funkcji bardzo serdecznie podziękował
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wydania „Almanachu Leżajskiego” lub
wspierają bieżącą działalność TMZL. Wyrazami
wdzięczności objął władze samorządowe, lokalne
instytucje kultury, autorów zamieszczonych artykułów, zespół redakcyjny, hojnych sponsorów i darczyńców, członków Towarzystwa zaangażowanych
w jego działania, oraz wszystkich życzliwych idei
regionalizmu ludzi.
Po krótkiej przerwie prezentacji swoich artykułów dokonali autorzy: Antoni Bereziewicz, Kazimierz Kuźniar, Andrzej Chmura, Dariusz Półćwiartek, Iwona Tofilska, Bogumił Pempuś, Lech Steliga,
Marian Matkowski oraz Leszek Sarzyński.
Następnie odbyła się dyskusja, w której trakcie
obecni na spotkaniu dzielili się refleksjami na różne tematy, dotyczące promowanego wydawnictwa
oraz działalności TMZL. Zabierający głos deklarowali wolę dalszej współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów „Almanachu Leżajskiego”.
Zarząd Towarzystwa pragnie wyrazić serdeczne podziękowania dyrektor MCK Marii Horoszko
kierownikowi Biblioteki Publicznej Jolancie Korasadowicz za udostępnienie pomieszczeń Biblioteki i pomoc w organizacji spotkania.
Pierwszy numer wznowionego „Almanach Leżajskiego” jest do nabycia w Centrum Informacji
Turystycznej w Leżajsku oraz księgarniach i wybranych detalicznych punktach sprzedaży.

Adam Kaduk – inicjator i główny organizator rajdu przedstawił przebieg trasy i na dobry początek zadeklamował
wiersz tematycznie związany z poprzednim rajdem. Rolę przewodnika historycznego przyjął Antoni Bereziewicz, który
już przed Dworem Starościńskim przypomniał historię miasta Leżajska i samego Dworu, mieszczącego od stycznia
2008 r. Muzeum Ziemi Leżajskiej. Następnie wszyscy uczestnicy rajdu wyruszyli
w kierunku Cmentarza Komunalnego, aby
przypomnieć historię i miejsce spoczynku uczestnika powstania listopadowego
– Korwina Kamińskiego, zapalić znicze
przed Pomnikiem Sokoła z 1904 r. oraz
pod poświęconym ofiarom zbrodni komunizmu Krzyżem Katyńskim.
O grobach żołnierzy z I wojny światowej mówił dociekliwy badacz i miłośnik historii pan Sławomir Kułacz. Po opuszczeniu leżajskiego cmentarza grupa dotarła
do wzniesienia, na którym znajduje się
wieża przekaźnikowa (130 m), skąd wszyscy mogli podziwiać panoramę Leżajska.
Marian Pliszka przypomniał uczestnikom
rajdu historię kapliczki upamiętniającej
walkę starosty leżajskiego Łukasza Opalińskiego ze słynnym „diabłem łańcuckim”
– Stanisławem Stadnickim.
Następnie trasa rajdu biegła drogą polną przez Gillershof do kościoła w Giedlarowej. Przed kościołem odbyła się kolejna
lekcja historii tym razem przeprowadzona
przez Bogumiła Pempusia, który przedstawił historię kościoła i wsi, jaka w przyszłym roku będzie obchodzić 600-lecie
istnienia, a także wspomniał o znajdujących się na jej terenie miejscach pamięci
narodowej. Kolejnym miejscem postoju
uczestników rajdu było Grodzisko Dolne.
Pierwszy postój to kaplica św. Huberta –
patrona myśliwych. W Grodzisku „miasteczku” B. Pempuś przybliżył historię „rewolucji grodziskiej” z czerwca 1933r. i pomników temu wydarzeniu poświęconych.
W Grodzisku w okresie wielkanocnym tradycyjnie straż przy grobie pana Jezusa
pełnią „Turki” i im też został poświecony
jedyny w Polsce pomnik „Turka” stojący
przy Domu Kultury. Niezwykle interesująca była też historia Krzyża Grunwaldzkiego, bezpośrednio związanego z tradycją
i nastrojami patriotycznymi. Ostatnie urokliwe miejsce to niedawno gruntownie odrestaurowany kościół parafialny pod wezwaniem św. Barbary.
Punktem kulminacyjnym rajdu był cross
rowerowy, którego trasa biegła w kierunku
grodziskiej góry zamkowej, a nagrodą dla
wszystkich był wspaniały widok na dolinę Sanu i Wisłoka. Kolejnym etapem były
Chałupki Dębniańskie, gdzie panie z Koła
Gospodyń Wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury przygotowały smaczny bigos,
smalec z jabłkiem, placek regionalny oraz
zimne i gorące napoje. W gospodarstwie
agroturystycznym Krystyny Wanat, w którym odbyła się gościna, panowała wspaniała, domowa atmosfera. Panie z Koła
Gospodyń obsługiwały uczestników rajdu
w strojach regionalnych, a miejscowa młodzież przywitała wszystkich pięknym układem tanecznym. Po krótkim odpoczynku

rozegrano różne konkurencje sportowo–
zabawowe. W konkursie na najładniej zaśpiewaną piosenkę zwyciężyła Dominika
Sarzyńska, a w rozegranych wcześniej
zawodach na ocenę odległości w terenie
oraz w rzucie do tarczy wzięli udział niemal wszyscy uczestnicy rajdu.
W trasę powrotną rajd wyruszył około godz.16., a przed Dworem Starościńskim czekała na uczestników ostatnia
tego dnia atrakcja. Adam Kaduk wręczył
nagrody zwycięzcom wszystkich wcześniej rozegranych konkursów oraz nagrodę główną ufundowaną przez firmę
BMF Polska. Szczęśliwą właścicielką
nowego roweru wylosowanego spośród
wszystkich uczestników imprezy okazała się pani Justyna Sołek. Najmłodszy uczestnik rajdu, 5-letni Michał Pyż
otrzymał grę komputerową ufundowaną przez Mieczysława Szpilę, natomiast
najstarszy Henryk Atemborski z Nowej
Sarzyny – album o Gminie Leżajsk.
Na uwagę zasługuje fakt, iż H. Atemborski w wieku 75 lat objechał rowerem
Europę, a Józef Magiel ze Starego Miasta, który też brał udział w rajdzie, odbył dwie wyprawy rowerowe do Rzymu
i siedem do Wilna.
Wszystkim sponsorom dziękujemy
za wsparcie, a szczególnie: Andreasowi Wielosinskiemu (BMF Polska),
Urzędowi Gminy Leżajsk, Mieczysławowi Szpili, Eugeniuszowi Bieńkowi, firmie Philips Morris, Krzysztofowi Stopyra (DOMBUD), Zdzisławowi i Zbigniewowi Haszto, Igorowi Długoszowi

(PIONIER), Krzysztofowi Brudniakowi
(MOTO-GUM), Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN, Adamowi Pęcakowi (APEX), MWM-SPORT, Jerzemu Murdzi (JAMFOT), Ewie Kaduk, Józefowi Mazurkowi i Irenie Fus (Silikaty
Leżajsk), Browarowi Leżajsk, Markowi
Żurkowi (Firma Handlowa CENTRUM),
Stanisławowi Chmieleckiemu (PRĄDEX), Ryszardowi Hadale (Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku).
Zarząd Towarzystwa składa podziękowanie Adamowi Kadukowi za przygotowanie trasy, świetną organizację rajdu
i profesjonalne przeprowadzenie zawodów sportowych, oraz Antoniemu Bereziewiczowi, Bogumiłowi Pempusiowi i Sławomirowi Kułaczowi za podzielenie się
wiedzą historyczną o odwiedzanych miejscach.

Iwona Tofilska
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oświata
Przeciwko
przemocy
W Miejskim Gimnazjum w Leżajsku
od początku września realizowany
jest projekt „Przemoc Stop”. Rozpoczął się od spotkań pedagoga szkolnego
Beaty Śliwińskiej z każdą z klas. Ich celem było wytypowanie liderów klasowych,
którzy realizowaliby dalszą kampanię antyprzemocy. Do udziału w programie zostały przez uczniów wybrane osoby komunikatywne, czasem charyzmatyczne,
gotowe na nowe wyzwania, wzbudzające
zaufanie wśród ogółu szkolnego.
I tak dnia 17 września br. z determinacją i ciekawością wyjechaliśmy w 30osobowej grupie na 3-dniowe szkolenie
do Rakszawy. Chcieliśmy zdobyć wiedzę
o przemocy oraz dowiedzieć się szczegółów nt. dalszego rozwoju projektu.

o gruszkach na wierzbie. To jest do zrobienia, jeśli tylko będziemy chcieć coś w ogóle zrobić” – powiedział jeden z uczestników szkolenia.
Poczuliśmy się odpowiedzialni
za kształtowanie umiejętności prospołecznych wśród rówieśników. Doceniliśmy
również udział pedagoga szkolnego w życiu gimnazjalistów Jako jedna z uczestników szkolenia twierdzę, że nie był to czas
zmarnowany. Wręcz przeciwnie, wszyscy wzbogaciliśmy się o wiele pozytywnych wrażeń, zdobyliśmy nowe informacje i umiejętności, które wykorzystamy realizując program „Przemoc Stop”. Nasze
najbliższe zadania to spotkania z klasami z naszego gimnazjum, na których będziemy się starali zwiększyć świadomość
wagi problemu, zmienić postawę wobec
przemocy oraz zachęcić uczniów do reagowania w czasie zauważenia takiego
zjawiska. Chcemy także zadziałać szerzej
niż tylko w obrębie naszej szkoły. Mamy
nadzieję, że nasze starania przyniosą pożądany efekt.

Magdalena Półtorak

Przez naukę
do zatrudnienia

Pomimo okropnej pogody wśród nas
panowała atmosfera miła i przyjazna. Podzieleni na dwie mniejsze grupy uczestniczyliśmy w zajęciach się od śniadania
do kolacji. W czasie ich trwania próbowaliśmy odpowiedzieć na pytania: jakie działania powinniśmy podjąć w naszej szkole,
by zaradzić problemowi, jakim jest agresja, jak powinni reagować świadkowie
zdarzenia, jak pomóc ofierze, co czuje taka osoba, z jakich powodów ludzie
używają przemocy, jaki wpływ na agresje mają media? Pojawiły się również takie zagadnienia jak tolerancja czy bezpieczeństwo w szkole. Próbowaliśmy również w konstruktywny sposób rozwiązać
już zaistniałe konflikty. Na zakończenie
drugiego dnia odbyła się debata, w czasie
której żywo dyskutowaliśmy na dwa tematy: „czy ofiara jest sama sobie winna?”
oraz „czy przemoc jest skutecznym narzędziem w osiąganiu celu?” Każdy mógł
wyrazić swoje zdanie, poprzeć je argumentami.
„Wiadomo, że nie zlikwidujemy całkowicie problemu przemocy w szkole, ale będziemy się starać zmieniać ogólne nastawienie naszych rówieśników do agresji. Wbrew temu co myślą przeciwnicy tej
akcji – bo przecież wiadomo, że tacy też
się znajdą – dla nas to nie jest kolejny sen

18

We wrześniu 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program stanowi
odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również
Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska.
Do wyzwań tych należą: uczynienie
z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca
do lokowania inwestycji i podejmowania
pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz
tworzenie większej liczby trwałych miejsc
pracy. Zgodnie z założeniami Strategii
Lizbońskiej oraz celami polityki spójności
krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy
oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności
gospodarki. Celem głównym Programu
jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej. Cel ten ma być realizowany m.in.
poprzez aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie
poziomu wykształcenia społeczeństwa,
zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów
efektywnego zarządzania w administracji państwowej.
Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Unia Europejska przeznaczyła 9,7 mld euro. Program zakłada realizację projektów w trybie systemowym oraz konkursowym w ramach dziewięciu priorytetów. W woj. podkarpackim
instytucją, która zajmuje się wdrażaniem
Programu, jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. W październiku 2007 r.
WUP ogłosił konkurs pilotażowy w ramach priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Do konkursu stanęło, wśród ok. 250
innych organizacji i instytucji, Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej
„Integracja” z projektem: „Przez naukę
do zatrudnienia”. Autorkami projektu
są: Beata Śliwińska i Ewa Rejman, które
na co dzień pracują jako pedagodzy w leżajskich szkołach. Projekt spodobał się
komisji konkursowej, która nie tylko przy-

jęła go do realizacji, ale jeszcze oceniła
najwyżej ze wszystkich. Jest to tym większy sukces, że konkurencja była duża,
a dla autorek było to pierwsze doświadczenie z pisaniem projektów unijnych.
Projekt będzie realizowany w 3 zawodowych szkołach ponad gimnazjalnych
w powiatach: leżajskim, mieleckim i kolbuszowskim w terminie od marca do czerwca 2008. W Leżajsku w projekcie uczestniczy Zespół Szkół Technicznych.
Odbiorcami projektu jest 120 uczniów
przedostatnich lub ostatnich klas zawodowych szkół ponad gimnazjalnych, którzy nie podjęli jeszcze decyzji, czy będą
kontynuować naukę po ukończeniu szkoły. W ZST – odbiorcami bezpośrednimi
projektu jest grupa 40 uczniów.
Celem projektu jest podniesienie świadomości uczniów w zakresie korzyści płynących ze zdobywania wykształcenia.
Nie ulega wątpliwości, że zdobywanie wykształcenia i podnoszenie kwalifikacji jest w obecnych czasach czynnikiem zwiększającym szanse na znalezienie zatrudnienia. Autorki uważają,
że właśnie na tym etapie edukacji (II–
III klasa) należy podejmować działania,
które zaowocują zwiększeniem motywacji do kontynuowania nauki na wyższym
poziomie. Objęcie wsparciem tej grupy
odbiorców jest bardzo istotne. Absolwenci szkół zawodowych są zwolnieni z konieczności dalszej edukacji, co oznacza, że ewentualna kontynuacja nauki
jest całkowicie uzależniona od ich woli
i motywacji. Pod koniec kl. II i w kl. III decydują o tym, czy i gdzie będą się dalej
kształcić. Jest to najlepszy czas na podnoszenie ich motywacji do kontynuowania nauki, a tym samym na podnoszenie ich świadomości w zakresie korzyści i możliwości, jakie daje posiadanie
lepszego wykształcenia.
W ramach projektu uczniowie będą
uczestniczyć w szkoleniu, podczas którego nabędą szereg umiejętności koniecznych do sprawnego poruszania się
w kontaktach społecznych i interpersonalnych, umiejętności kreatywnego poszukiwania informacji na temat ofert
szkoleniowych oraz zdobywania wiedzy
o zawodach poszukiwanych na rynku
pracy. W trakcie szkolenia zaplanują akcje promujące zdobywanie wykształcenia, które następnie przeprowadzą na terenie swoich szkół. Ze względu na te akcje, realizacja projektu ma szansę wpłynąć pozytywnie na przekonania wielu innych uczniów stojących przed podjęciem
decyzji dotyczących dalszych losów życiowych.
Stowarzyszenie „Integracja” ma wieloletnie doświadczenie w realizacji różnych projektów edukacyjnych i profilaktycznych adresowanych m.in. do młodzieży, nauczycieli, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i bezrobotnych, których podstawowym celem jest aktywizacja osób lub środowisk lokalnych. W Leżajsku stowarzyszenie realizowało projekty: „Młodzi Młodym – program aktywizacji liderów i wolontariuszy młodzieżowych”, „Narkotyki Stop”, „Nauczyciel –
Wychowawca – Człowiek”, „Dać szansę
młodym – program aktywizacji młodzieży
bezrobotnej” i inne.
O przebiegu obecnie realizowanego
projektu będziemy informować czytelników BM na bieżąco.

Ewa Rejman, Beata Śliwińska

sport
Trójka mieszkańców powiatu leżajskiego – olimpijska medalistka Zofia Turosz wraz z wnuczką
i synem pokonała trasę maratonu.

Spełnione marzenie

28 września br. w Warszawie odbył się 30. jubileuszowy Maraton Warszawski.
W biegu wzięło udział 2750 zawodników z 42 krajów (w tym 205 kobiet). Liczącą 42 km 195 m trasę prowadzącą centralnymi ulicami stolicy pokonało 2640
uczestników.

Trasa maratonu była bardzo atrakcyjna i pokazywała najciekawsze miejsca
w Warszawie. Maratończycy wystartowali
z Podzamcza, a dalej biegli między innymi Krakowskim Przedmieściem, Nowym
Światem, Al. Jerozolimskimi, Marszałkowską, Królewską, Czerniakowską do Wilanowa i z powrotem na Podzamcze.

Zwycięzcą biegu został dwudziestoletni Etiopczyk Alemayehu Shumye, który
do mety dobiegł w czasie 2:11.50 ustanawiając rekord trasy, a wśród kobiet najszybsza była Małgorzata Sobańska, która nie tylko pobiła rekord trasy, ale ustanowiła najlepszy wynik na polskich ziemiach 2:31:20.
30. Jubileuszowy Maraton Warszawski był również jubileuszowym 50. maratonem pani Zofii Turosz. Przebiegła
go razem z wnuczką Iwoną Turosz i synem Mirosławem, wygrywając w swojej kategorii wiekowej. Spełniło się w ten
sposób jej sportowe marzenie i obietnica dana po przyjściu na świat pierwszej

wnuczki. Babcia z wnuczką pokonały trasę razem w czasie 4:41.15 (warto dodać,
że babcia w tym roku skończyła 70 lat,
a wnuczka 18). Pierwszy Warszawski Maraton Pokoju, który odbył się 30 lat temu
Pani Zofia przebiegła z czasem 3.22.47
zajmując 5 miejsce.
Pani Zofia Turosz to znana biegaczka, maratonka a także chodziarka. Rekordzistka świata w chodzie na 50 km
(5.13.49), posiadaczka najlepszego wyniku w historii w Polsce w biegu na dystansie 100 km (8:18.04) i w biegu 24godzinnym, podczas którego przebiegła
210,51 km.
Przez 50 lat swojej kariery sportowej
startowała w niezliczonej ilości różnych
biegów, biła rekordy, wygrywała. Gdyby tak
zliczyć, to ponad dwa razy obiegła już kulę
ziemską. Zgromadziła niezwykłą kolekcję
pucharów i medali. Przebiegła najsłynniejsze maratony świata – w Bostonie (1987
r.), gdzie pobiła rekord trasy w kategorii
wiekowej z wynikiem 2:57.21, potem najliczniejszy maraton w Nowym Jorku (24
tys. zawodników), a w 1991 r. w Los Angeles przebiegła maraton olimpijski. Do Los
Angeles została zaproszona po przyznaniu jej w 1990 r. tytułu „Biegaczka Roku
1990”. To był wymarzony start, ok. 20 tysięcy uczestników i ona 53 wśród kobiet,
pierwsza w swojej kategorii (3:13.29). Została medalistką olimpijską.
Czy wnuczka pójdzie w jej ślady, to się
okaże. Od wielu lat ćwiczy karate, pasjonuje się snowboardem, jednak bieganie
nie jest jej ulubionym zajęciem. Być może
ukończony bez trudu maraton i ogromna
satysfakcja z tym związana będzie tym,
co każe jej stanąć na starcie kolejnych
biegów i spełniać już nie tylko marzenia
Babci ale i swoje.
W dowód uznania dla osiągnięć sportowych Pani Zofii Turosz jej fotografia w gronie kilku innych maratończyków znalazła się na wystawie promującej tegoroczny maraton. Wystawę „Twarze maratonu” można było oglądać w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

(cel)
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zdrowie i uroda

Andrzejki 2008

Pochmurne niebo, siąpiący deszcz, snujące się
mgły, tak najczęściej myślimy o listopadzie. W zamierzchłych czasach uważano, że to wtedy na ziemię zstępują duchy. W noc zaduszkową oczekiwano przyjścia krewniaków z zaświatów. Zostawiano
uchylone furtki, nawet drzwi i okna, palono światła
przez całą noc, by zmarznięte duszyczki mogły się
ogrzać przy domowym ognisku.
Do naszych czasów przetrwały wierzenia, że także późniejsze listopadowe święta „katarzynki” i „andrzejki” dają sposobność kontaktów z zaświatami
choć w innej formie. Życzliwe duchy mogą odsłonić
przed ciekawskimi zasłonę przyszłości, stąd zwyczaj wróżenia w wigilię świąt Katarzyny i Andrzeja. Stare przysłowie mówi: „Na świętego Andrzeja
dziewczęcych wróżb nadzieja”.
Listopadowa aura nie sprzyja uroczystościom
na świeżym powietrzu, za to spotkania andrzejkowe mogą być wyjątkowe, jeżeli wzbogacimy
je o staropolskie wróżby i zwyczaje. Lanie rozto-

Doniczka
pełna młodości

Nie bez powodu preparaty z aloesu robią dziś
karierę w ciepłych krajach.
Kiedy po przyjeździe do Indonezji, nie osłoniłam
twarzy kapeluszem, wieczorem moje czoło i nos
wyglądały, jakby je dotknęła rozżarzona patelnia.
Wtedy to miły właściciel hotelu poratował mnie,
okładając poparzenia miąższem aloesu zerwanego za domem. Pod zielonym, galaretowatym okładem skóra zrobiła się elastyczna i miękka, przestała piec i zagoiła się błyskawicznie.
Jego gorzki sok doceniały także starożytne piękności, nazywając go nektarem Afrodyty – znakomicie bowiem wpływał na ich urodę, zwłaszcza
na cerę. Indianie z kolei nadali mu miano „fontanna młodości”. Zawiera mnóstwo witamin, ponadto
wapń, fosfor, potas, sód, magnez, miedź, krzem
i cynk a także enzymy i aminokwasy. Ma właściwości bakteriobójcze, przeciwzapalne, regenerujące błony śluzowe i skórę. Hamuje nawet rozwój
niektórych nowotworów, pobudza też mechanizmy
obronne organizmu, czyli mobilizuje go do szybkiego zwalczania choroby. Pomaga pozbyć się wrzodów i hemoroidów, leczy zapalenie migdałów, dzią-
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pionego wosku przez klucz to najbardziej znany
zwyczaj, odczytywanie z kształtu figur przyszłości
może dostarczyć wiele zabawy i emocji.
Dla wzmocnienia sił i poprawy nastroju,
ale i podkreślenia niezwykłości spotkania należało by przygotować dania aromatyczne. Cynamon, wanilia, majeranek, bazylia to przyprawy,
które pobudzają zmysły i poprawiają samopoczucie. Majeranek – zioło, które znali już starożytni grecy, palili je przed posągami Afrodyty,
przyprawiali nim wino wierząc w magiczną moc
miłosną. Substancje w nim zawarte wzmagają
potencję, regulują pracę układy pokarmowego.
Stosowany jest w wielu krajach do tradycyjnych
potraw a nasze grochówki, żur, flaki i pieczenie
bez majeranku nie smakowały by tak wybornie.
Cynamon ma właściwości rozgrzewające układ
pokarmowy, pobudza krążenie, pomaga zmniejszyć bezsenność, łagodzi depresję i zaburzenia nerwowe. Dodawany jest też do kadzidełek
i pachnideł. Wanilia działa pobudzająco, poprawia nastrój, łagodzi stres. Chili i pieprz wyzwalają produkcję endorfin, które dają uczucie radości. Bazylia łagodzi zmęczenie pracą intelektualną, pomaga się zrelaksować. Dlatego dobrze
by było przygotować potrawy, zawierające niektóre z tych ziół i przypraw.
Pałeczki miodowe
Składniki: 50 dag mąki, 25 dag cukru, 3 łyżki
płynnego miodu, płaska łyżeczka sody oczyszczonej, 4–5 jaj, przyprawy: po szczypcie imbiru i gałki muszkatołowej, 6–8 utłuczonych goździków, ćwierć łyżeczki cynamonu lub półtorej
łyżeczki przyprawy do pierników. Do dekoracji
jajo, orzechy włoskie.

Wykonanie: Wszystkie składniki ciasta połączyć, starannie wyrobić i odstawić na 4–5 godzin
w chłodne miejsce. Następnie utoczyć z ciasta wałeczki o średnicy 6–7 mm i pokroić je na 3–4 centymetrowe kawałki. Ułożyć je niezbyt gęsto na natłuszczonej blasze, posmarować rozmąconym jajem, wcisnąć w każde ciasteczko ćwierć orzecha.
Piec w temperaturze 190–200oC.
Grzaniec staropolski
Składniki: Butelka czerwonego wytrawnego
wina, 2 surowe żółtka, 1–2 łyżki miodu (najlepiej
gryczany), 1 łyżka cukru, 3–4 goździki, szczypta cynamonu.
Wykonanie: Żółtka ucieramy z cukrem na pianę. Wino wlewamy do rondelka, podgrzewamy pod
przykryciem z goździkami i cynamonem. Nie gotujemy. Zdejmujemy z ognia, dodajemy miód, wyjmujemy goździki. Gorące wino powoli wlewamy
do żółtek, cały czas ubijając trzepaczką. Wstawiamy rondel do garnka z gorącą wodą i jeszcze kilka
minut ubijamy, potem rozlewamy wino do szklanek
i od razu podajemy.
Nadziewane kulki z mięsa
Składniki: 50 dag mielonego mięsa, 2 jaja,
kromka czerstwej bułki, 1/3 szklanki mleka, pieprz,
sól, majeranek do smaku, słoiczek małych marynowanych pieczarek, tarta bułka, olej.
Wykonanie: Mięso wyrobić z namoczoną w mleku i odciśniętą bułką oraz jednym jajkiem. Przyprawić. Pieczarki osączyć z zalewy. Każdą pieczarkę
oblepić masą mięsną, uformować kulki. Kulki panierować w rozmąconym jajku i tartej bułce. Olej
dobrze rozgrzać w głębokiej patelni, włożyć kulki,
smażyć około 10 minut. Po usmażeniu osaczyć.
Podawać na zimno lub gorąco z pieczywem.

seł i gardła, a także niestrawności, biegunkę i nadkwasotę. Z tych względów stosuje się go w lecznictwie i kosmetyce.
Znajdziemy więc aloes w szamponach wzmacniających włosy i przeciw łupieżowych, maseczkach odżywczych i przeciw zmarszczkowych,
w środkach przeciw parodontozie, chorobom żołądka, oczu i skóry. Żele aloesowe doskonale nawilżają wyschniętą, zwiotczałą cerę i ujędrniają
każdy jej rodzaj.
Po pechowym początku wakacji w Indonezji
na dalszą podróż wzięłam ze sobą flakonik 98procentowego żelu aloesowego i ze zdumieniem
obserwowałam, jak pod jego wpływem odmładza
się moja twarz. Polecam także stosowanie okładów z aloesu własnej hodowli – jego nie preparowany sok i miąższ są nie tylko tańsze niż gotowe
kosmetyki, ale i często skuteczniejsze.
Aloes świetnie rośnie w doniczce, jego uprawa
nie wymaga jakiś szczególnych zabiegów. Uwaga!
Do użytku nadają się rośliny co najmniej 3-letnie!
Z wyrośniętego krzaczka oderwij liść wraz z pochwą, tuż przy głównej łodydze (nie obcinaj niczym
ostrym). Włóż go na 3 dni do lodówki, a następnie po przecięciu liścia wydobądź miąższ. Uważaj,
by nie zmieszał się z żółto- pomarańczowym płynem z żyłek na powierzchni rośliny (to aloina o silnym działaniu przeczyszczającym).

Żel nawilżający
Do około 100 g miąższu (z kilku liści) dodaj
100 g gliceryny, łyżkę soku z cytryny, wymieszaj,
przechowuj w lodówce. Smaruj tym żelem wymytą twarz na 15–20 minut przed położeniem kremu
– rano i wieczorem.

Wspaniały peeling
Miąższ z aloesa nałóż na 15– 20 min. na twarz,
szyję i dekolt, możesz go też zmieszać z innymi
owocami – wtedy działa mocniej.

Maseczka odżywiająca
2 łyżki miąższu wymieszaj z ubitym na sztywno białkiem i łyżką soku z cytryny. Nałóż na twarz,
szyję i dekolt. Po 15 min. zmyj letnią przegotowaną (lub oligocenską) wodą . Wklep krem. Doskonałe na cerę zwiotczałą i zmęczoną!
Odżywka do włosów
Sokiem z aloesu możesz poratować słabe włosy
i usunąć łupież.. Po każdym myciu głowy wcieraj
sok mocno w skórę i wklepuj opuszkami palców.
Dodatkowo co wieczór przed zaśnięciem wypijaj
kieliszek soku lub zjedz miąższ z dwóch liści.
Wino aloesowe
Jeśli sok jest dla ciebie zbyt gorzki, zrób sobie
wino aloesowe. 50 g miąższu zmiksuj, zalej 1/2
wytrawnego czerwonego wina gronowego, dolej
50 dag miodu, wymieszaj i odstaw szczelnie zamknięte na 3-4 dni w ciemne miejsce. Przecedź,
pij 3-4 razy dziennie po łyżce.
Miód aloesowy
100 g miazgi miąższu wymieszaj z 200 g miodu, powoli doprowadź do wrzenia, odstaw. Następnego dnia znów podgrzej do wrzenia, przecedź. Przechowuj w lodówce. Zażywaj po łyżce
rano (na czczo) oraz przed obiadem – doskonały
na nieżyt lub wrzody żołądka i jelit.

sport

Pogromca stresu
i nadwagi
Aqua aerobik i aerobik to jedne z tych zajęć ruchowych, dzięki którym czujemy się lepiej.
Ale to nie same ćwiczenia powodują nasze rozluźnienie i poprawę
samopoczucia. Większy wpływ ma
na to nasza psychika. To my sami
musimy umieć pozostawić stres
i zmęczenie z sobą, a na zajęcia
iść rozluźnieni.
AQUA AEROBIK – zajęcia aerobiku
w wodzie w rytm pobudzającej muzyki.
To przede wszystkim świetna zabawa.
By się nią cieszyć, nie musisz umieć pływać. Wspaniała forma dla każdego, kto
chce w szybki, przyjemny i wolny od potu,
choć nie od wysiłku, sposób zredukować
wagę, odprężyć się i odstresować. W czasie zajęć wykorzystywane są makarony,
deski, piłki lub pasy.
Pierwsze ćwiczenia przy muzyce w wodzie realizowano pod koniec lat 80. w Stanach Zjednoczonych. Jest to styl gimnastyki korekcyjnej, który wywodzi się
od ćwiczeń rehabilitacyjnych w wodzie.
To rodzaj ćwiczeń najkorzystniejszy dla
osób nie uprawiających czynnie sportu,
z nadwagą (w ciągu godziny spalanych
jest około 580 kcal), osób starszych i mających problemy ze schorzeniami układu kostno-stawowego. Siła wyporu wody
sprawia, że ciało człowieka staje się lżejsze i łatwiej jest wykonywać ćwiczenia,
a na ciało działa ciśnienie hydrostatyczne, które wywiera duży wpływ na ruchy
klatki piersiowej odciążając jednocześnie
mięśnie potrzebne do utrzymania sylwetki w pionie oraz kręgosłup i stawy. Aqua
aerobik jest polecany jako forma usprawnienia, dostępna dla wszystkich: dla osób
po operacjach, otyłych, starszych, cierpiących na artretyzm, osteoporozę, mających problemy z układem kostno-stawowym. W wodzie bez obaw mogą też
ćwiczyć kobiety w ciąży.

Zalety:

● wysmukla sylwetkę, ● redukuje tkankę tłuszczową, ● odciąża stawy i kręgosłup, ● poprawia giętkość ciała, ● wzmacnia mięśnie grzbietu, pośladków, ● obniża napięcie mięśni i ułatwia korygowanie
postawy, ● zwiększa ruchomość stawów,
● rozwija mięśnie i ułatwia likwidacją celulitusu, ● zwiększa elastyczność mięśni,

szachy
ścięgien i wiązadeł, ● zwiększa wytrzymałość organizmu, poprawia koordynację ruchową i równowagę, ● zwiększa pojemność wyrzutową serca oraz siłę mięśni
związanych z oddychaniem, ● uwalniana w trakcie zajęć endorfina wpływa korzystnie na samopoczucie likwidując napięcie i stres, ● aktywne i przyjemne spędzenie czasu.
Popularny AEROBIK jest rodzajem
filozofii życiowej, stylu bycia, „mody
na sprawność” i sportową sylwetkę.
To nie tylko ćwiczenia fizyczne, to także sposób postępowania, mający na celu
zwiększenie wydolności fizycznej organizmu, regulacji masy ciała i rozładowania
napięcia psychicznego. Termin „aerobik”
pochodzi od greckich słów aer (powietrze) i bios (życie), co oznacza, że aby
być zdrowym, należy dostarczać organizmowi tlen poprzez ruch czyli ćwiczenia
gimnastyczne. Z punktu widzenia fizjologii człowieka aerobik można zdefiniować
jako ćwiczenia fizyczne, podczas których
większość energii niezbędnej do wykonania pracy mięśniowej powstaje w procesach tlenowych czyli aerobowych.
Aerobik to ćwiczenia wykonywane
w rytm muzyki w dość szybkim tempie
i wielokrotnie powtarzane. W ćwiczeniach, które zawiera aerobik, dominują
kroki taneczne połączone z elementami
gimnastyki. Odpowiedni dobór ćwiczeń
angażuje kolejno wszystkie partie mięśniowe, a odpoczynkiem są ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.
Aerobik to forma aktywności sprawnościowo-zdrowotna oparta na intensywnej
wymianie tlenowej. Ma pozytywny wpływ
na wydolność układu sercowo-naczyniowego, wzmacnia aparat mięśniowy, podnosi sprawność ogólną, przyczynia się
do wzrostu wytrzymałości i wydolności
kondycyjnej, pozwala zachować zgrabną sylwetkę ciała.

Zalety:

● poprawia kondycję fizyczną, ● poprawia wytrzymałość, układu krążenia, ●
dotlenia organizm, ● redukuje ilość tkanki tłuszczowej, ● wzmacnia poszczególne partie (grupy) mięśniowe, ● rzeźbi
kształt figury, ● kształtuje prawidłową postawę ciała, ● pozwalają poczuć swoje
własne ciało poprzez ćwiczenia dynamiczne, rozluźniające i relaksacyjne, ●
poprawia koordynacje ruchową, ● rozwija wyobraźnie przestrzenna, ● poprawiają pracę układu oddechowego, krwionośnego, ● wzmacniają mięsień sercowy,
● uelastyczniają arterie i żyły, ● obniżają poziom tłuszczu we krwi oraz w całym organizmie.

Witam w kolejnym wydaniu BM. Na samym początku serdecznie zapraszam
wszystkich szachowych sympatyków
do udziału w VI Mikołajkowym Turnieju
Szachowym o Puchar Burmistrza Miasta Leżajska, który odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika 7
grudnia o godz. 10. Polecam także rozwiązanie kolejnych szachowych zadań.
Powodzenia!!!
Mat w dwóch posunięciach. (zaczynają białe)
Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego
wydania BM.
Zad. 1 H:h7+, W:h7, f7 – mat; Zad.
2 f4+, K:f4, Wd3 – mat; Zad. 3 We4+,
K:d6, c5 – mat; Zad. 4 Sh5+, Ke8, S:
f6 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz
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na ryby
Podkarpacki
Serwis
Informacyjny
W sobotę, 20 września br. odbyło się spotkanie
„uczestników-aktywistów” leżajskiego serwisu wędkarskiego. Przy okazji serwis zmienił adres internetowy (choć na stary się można jeszcze logować).
Zmianie uległa też nazwa serwisu na PODKARACKI SERWIS WĘDKARSKI.

Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w życiu
tej strony, ale również forum z nim związanego:
http://www.fishing.org.pl, ponieważ opcja komentarzy przy artykułach na stronach PZW jest kiepska.
Chciałbym, aby ewentualne dyskusje nt. artykułów, które zamieszczam na stronach PZW przenosiły się na to forum. Na stronie znajdziecie obszerną relację ze zlotu przygotowaną przez kol. Wiesława Furmańskiego.

Dzięki funkcjonalnemu forum możemy szybko
wymieniać informacje, umawiać się na ryby, czy pisać o swoim sprzęcie. Najbardziej aktywni użytkownicy serwisu planują przygotowanie i wydanie
przewodnika wędkarskiego po wodach naszego
okręgu. Szukamy ewentualnych sponsorów takiego wydawnictwa – w zamian damy możliwość zamieszczenia reklam.
Ja z kolei zapraszam do lektury stron PZW: www.
pzw.org.pl/1320/, www.pzw.org.pl/1295/, www.pzw.
org.pl/1324/, http://www.pzw.org.pl/1321/. Na stronach tych zamieszczam krótkie informacje, relacje
z zawodów, ciekawostki i zdjęcia w galeriach. Każdy
wędkarz znajdzie tam coś dla siebie. Jeśli zechcecie podzielić się później uwagami, to proszę, róbcie
to forum z strony PSW (Podkarpacki Serwis Wędkarski).

Ożanna

Na początku września wszystkich naszych wędkarzy zelektryzowała wieść, że znów będzie opusz-

czana woda na Ożannie. W związku z tym napisaliśmy pismo do UG Kuryłówka i Okręgu PZW
w Rzeszowie. Później UG Kuryłówka zaprosił nas
na spotkanie w sprawie opuszczenia wody w zbiorniku Ożanna, które odbyło się w dniu 8 października br. w Urzędzie Gminy, później pojechaliśmy
nad zbiornik.
W spotkaniu uczestniczyli ze strony UG: wójt
Tadeusz Halesiak, jego zastępca Ryszard Skiba,
Maria Mazurek-Szozda zajmująca się ochroną środowiska w Gminie. Ze strony Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
Inspektorat w Leżajsku Jerzy Szajner. Dzierżawców reprezentował Marian Szklany, PZW – Roman
Depowski prezes ZO, Adam Kowalik dyrektor Biura ZO, Koło PZW nr 18 – prezes Grzegorz Gorzkiewicz, wiceprezes Lech Sokołowski, sekretarz
Roman Górski oraz piszący te słowa Stanisław
Mączka – komendant Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Leżajsk.

chodzi o możliwy zakres prac, jakie można wykonać. Na niektóre rzeczy wpływ UG czy dzierżawców jest minimalny (zachowania ludzi, dopływ zanieczyszczeń biologicznych do zbiornika).

Sandacz złowiony przez Romana Mikruta
z Rzeszowa na Ożannie.

Warto pamiętać, że gdy przy budowanym zbiorniku w Biszczy powstanie planowana infrastruktura, zbiornik ten będzie ogromną konkurencją dla
Ożanny. Na razie turystów, grzybiarzy i w końcu
wędkarzy zapraszam nad Ożannę. Warto tam pojechać, to wizytówka powiatu leżajskiego.

Otwarcie Ośrodka
Zarybieniowego
w Dobrzechowie
Przez ponad godzinę strony przekonywały się
wzajemnie co do swoich racji. Dopiero wyjazd nad
wodę doprowadził do kompromisu. Uzgodniono,
że opuszczenia będą zgodne z książką eksploatacji zbiornika, czyli raz na dwa lata. Termin: ok.
20 września. Przed tym czasem każdorazowo
odbędzie się spotkanie nad zbiornikiem i zostaną uzgodnione szczegóły. Z naszej strony prosiliśmy o to, by początek opuszczania wody był terminowy tzn. żeby nie powtarzała się sytuacja z lat
ubiegłych, że przyjeżdżamy na umówioną godzinę, a woda już jest opuszczona w 50 procent. Gmina prosiła, by przypilnować wędkarzy (i nie tylko)
podczas kontroli i uświadamiać im konsekwencje
pozostawiania śmieci na brzegu czy – co gorsza
– w wodzie.
Ponadto, zgodzono się, że zbiornik wymaga
opuszczenia i całkowitego remontu, co jest zgodne z książką eksploatacji – raz na 10 lat (ostatnie
takie prace w 1997 roku). Na taki zakres prac potrzebne są jednak spore fundusze. Pod tym względem nie jest możliwe duże wyprzedzenie (uprzedzenie zainteresowanych). Jako PZW nie wnosiliśmy zastrzeżeń, rozumiemy taką konieczność.
Zwróciliśmy jednak uwagę na fakt, że przy ewentualnym pozyskiwaniu funduszy z UE trzeba zaproponować rozwiązania, które przedłużałyby żywotność zbiornika: czyli uporządkowanie zlewni zbiornika (już się coś robi, bo wsie w Gminie są kanalizowane); oraz rozważenie zastosowania nowych
technik, jak aeratory mechaniczne. Wójt przyjął te
uwagi z zainteresowaniem.
Generalnie dobrze nas przyjęto i po początkowym usztywnieniu stanowisk doszliśmy w końcu
do porozumienia. Bezdyskusyjnym faktem jest to,
że Ożanna jest naprawdę dobrze utrzymana, jeśli

5 października br. odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu. W programie była wizyta w Dobrzechowie. Oficjalne otwarcie zbiornika odbyło się dużo
wcześniej, bo 28 sierpnia. Wśród zaproszonych
gości byli m.in. przedstawiciele RZGW w Krakowie, prezes ZG PZW Eugeniusz Grabowski, rzecznik PZW Antoni Kustusz. Na stronie ZG była krótka
relacja, a w listopadowych Wiadomościach Wędkarskich pojawi się artykuł na ten temat.
Oprócz tej wizyty miałem okazję przez ostatnie lata bywać w Dobrzechowie przynajmniej raz
w roku, praktycznie od początku mojej przygody
z Zarządem Okręgu (czyli ponad 10 lat). Widziałem
te zmiany! Dziś praktycznie każdy staw czy nawet
rów (jest ich razem chyba 23, ale nie jestem pewien) przygotowany jest do hodowli i chowu ryb,
przygotowane są płuczki i przechowalniki. Teren
jest ogrodzony, oddano ostatni etap inwestycji –
wylęgarnię. Mieliśmy jedyną okazję wejść tam ot
tak. Gdy ruszy produkcja ryb, trzeba będzie tam
zachowywać laboratoryjne warunki.
Jednocześnie z inwestycjami na Dobrzechowie
prezes usilnie zabiega o nowe kontakty na „rynku rybnym”, bowiem nie sztuka wyprodukować,
ale jeszcze sprzedać. Trzeba mieć świadomość,
że możliwości produkcyjne Dobrzechowa będą
bardzo duże. Powinny zaspokoić w pełni nasze
potrzeby, aczkolwiek części gatunków nie da się
produkować w Dobrzechowie albo się nie opłaca.
Nie jest to radosna wiadomość.
Zarobione pieniądze na sprzedaży nadwyżki ryb
będzie można przeznaczyć na zakup właśnie takich ryb (produkcje na sprzedaż też można zaplanować, zebrać wcześniej zamówienia itp.). Nie jestem ichtiologiem, ale Dobrzechów mi się teraz
bardzo podoba!

Wodom Cześć!
Stanisław „Esox” Mączka
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III miejsce
– posesja Państwa Krystyny i Michała Ćwieków.

I miejsce
– posesja Państwa Marty Grudzińskiej-Kosakowskiej
i Stanisława Kosakowskiego.
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Specjalne wyróżnienie
– rezydencja Państwa Doroty i Janusza Lorfingów.

II miejsce
– posesja Państwa Elżbiety i Bogdana Stępniowskich.

Wizja
św. Antoniego
Czytelnym akcentem wystawy we wnętrzu klatki schodowej, komunikującej z górnymi kondygnacjami Muzeum, jest obraz wykonany techniką olejną
na desce, przedstawiający Wizję św. Antoniego Padewskiego.
Patron wizerunku klęczy przed Madonną z Dzieciątkiem, tronującą wśród obłoków, na tle poświaty niebiańskiej. Bogurodzica ma na sobie czerwoną tunikę z białą chustą oraz ciemnoniebieski
płaszcz okrywający Jej ramiona. Długie włosy, z widoczną na wysokim czole
przedziałką, starannie uczesane, spływają prostymi puklami na Jej plecy. Dziewczęcą twarz widzianą nieco z boku, charakteryzują wyraziste brwi oddane półkolistymi liniami, oczy ujęte ciężkimi powiekami, a także długi i cienki nos, zgrabne, wąskie i lekko przymknięte usta oraz
subtelny podbródek, pod którym widnieje długa szyja ujęta wydatnym dekoltem.
Oblicze Maryi ma cielistą karnację, uzyskaną odpowiednim zestawieniem czerwieni, brązów, szarości i czerni, miejscami rozjaśnionych bielą. Podobne tonacje
posłużyły akcentowaniu cieni uwydatniających strukturę włosów oraz podkreślających artykulację fałd draperii, na powierzchni płaszcza układających się pionowo i promieniście, pod szyją zaś i na powierzchni rękawów
– rytmicznie, w formie półkolistych odcinków.
Dzieciątko Jezus, dyskretnie okryte skrawkiem białego płótna, stoi na kolanach Madonny. Jego Ciałko, oddane mocno rozbielonymi odcieniami czerwieni i żółci, namalowane jest nieporadnie. Główkę Jezusa okrywają krótko strzyżone, ciemnobrązowe włosy, zaś twarz z wysokim, jasnym czołem znamionują
szeroko otwarte oczy wpatrzone w nieokreśloną dal, zaakcentowane uniesionymi brwiami, wąskie usta oraz nieco przysadzisty i niezgrabny nosek.
Maleńki Jezus wyciąga ramiona w stronę Antoniego odzianego
w ciemnobrązowy, niemal czarny habit franciszkański. Zakonnik
klęczy i niezdecydowanie zwraca się w stronę niebiańskiej poświaty. Głowę Świętego wyróżnia tonsura. Jego twarz widziana
niemal z profilu, promieniująca nadziemską świeżością, jest delikatna i młodzieńcza. Oblicze charakteryzuje wysokie jasne czoło, prosty, nieco wystający, pięknie namalowany nos oraz lekko
otwarte, dziewczęce usta. Z układu wysoko uniesionych brwi,
zaznaczonych schematycznie półkolistymi odcinkami linii, oraz
z pozycji ciężkich powiek, okrywających oczy wpatrzone w oblicze Dzieciątka nietrudno odczytać stan zamyślenia i błogiego
trwania w modlitewnym uniesieniu. W lewej dłoni Święty trzyma
gałązkę lilii, której trzy kwiaty oddane są realistycznie.
Najbardziej czytelnym akcentem pierwszego planu jest wzgórek, na którym leży otwarta księga. Miejsce modlitwy stanowi
integralną część pierwszego planu pokrytego trawą i kwiatami,
łączącego się z szeroko rozbudowanym, odległym pejzażem
zróżnicowanym łanami zbóż i pojedynczymi drzewami. Linia
horyzontu kontrastuje z nieco jaśniejszym niebem, pokrytym
obłokami. Realna rzeczywistość pozostaje w pewnej opozycji
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do poświaty niebiańskiej, wypełnionej ciemnoszarymi obłokami, zróżnicowanymi za pomocą półkolistych kresek wywołujących wrażenie głębi. Istotne atrybuty przedstawienia stanowią
świetliste aureole.
Koncepcję tę pod względem formalnym charakteryzuje podział
na dwie strefy uporządkowane wertykalnie, symbolizujące rzeczywistość niebiańską i ziemską. Odzwierciedlają one, popularny w XVII i XVIII w., staropolski schemat ikonograficzny, służący prezentowaniu oranta adorującego Madonną z Dzieciątkiem.
W przedstawieniach tego typu, patron – zwykle prezentowany
pierwszoplanowo w ciemnym wnętrzu – klęczy przed mensą ołtarzową z dłońmi złożonymi do modlitwy i wpatruje się w scenę niebiańską. Schemat ten znalazł najpełniejszy wyraz w obrazach ukazujących Bogurodzicę ofiarującą Różaniec św. Dominikowi i Szkaplerz św. Szymonowi Stockowi.
Sylwetka adoranta, wyrażająca stan uniesienia duszy, będąca w ikonografii pierwszych wieków chrześcijaństwa symbolem
pobożności i modlitwy, służyła u schyłku średniowiecza prezentacji donatorów i ich patronów. Według starożytnych kosmologii
niebo ukazywane w górnej strefie oznaczało wyżyny oddzielone od ziemskich padołów, śmiertelnikowi
niedostępne, podkreślające istotną różnicę między transcendentnym Bogiem
i człowiekiem. Dwa plany, umieszczone
jeden nad drugim, ilustrowały kontrast
materii i ducha, ciała i duszy. Góra kojarzyła się też z pojęciem szlachetności,
wzniosłości, wieczności oraz czystości
i dobra, dół posiadał odcień wulgarny,
nieczysty, zły i odnosił się do ziemi jako
czasowego miejsca pobytu człowieka.
Dualizm ten w okresie baroku, pojmowany w kategoriach pewnego kanonu,
zgodny był z proponowaną przez Sobór Trydencki funkcją sztuki rozumianej
w kategoriach narzędzia przekazu treści religijnych oraz sposobu reagowania
Kościoła przez ikonografię hagiograficzną na postulaty reformacji negujące boskość Matki Bożej i kult świętych. Zadaniem sztuki było zachwycić, wzruszyć,
pouczyć i przekonać. Niezbędne zatem
stało się znalezienie właściwych środków wyrazu, których poszukiwano wśród
osiągnięć plastycznych minionego okresu. Dezaprobacie podlegała jedynie zawiłość i enigmatyczność dorobku późnorenesansowych mistrzów. W kreowaniu nadprzyrodzoności artyści
nie sięgali po symbole czy formy abstrakcyjne, lecz dążyli do „realnego” zaprezentowania rzeczywistości „nierealnej”, do nadania
wizji znamion prawdy. Dla zilustrowania tego, co niewidzialne,
zobowiązani byli do posługiwania się formą realistyczną, która w nowych potrzebach musiała współgrać ze spirytualizmem
treści. Dlatego musiała być konkretną, bliską przeciętnemu odbiorcy, sprzyjającą medytacji i adoracji. Tylko wtedy wszystko,
co w niej „fikcyjne”, mogło się zdawać „rzeczywiste”. Artyści
operowali więc obiektami wziętymi z natury, takimi jak światło,
gwiazdy, obłoki, które porządkowane były na obrazie czytelnym
i powszechnie akceptowanym wzorem.
Przedstawienie, które omawiamy, stanowi niewątpliwie odzwierciedlenie tych właśnie tendencji. Ilustruje mistyczne obcowanie św. Antoniego z rzeczywistością świętą, w której istotną
rolę pełni Bogurodzica, Wszechpośredniczka łask, z której ramion zstępuje Syn Boży jako Dar niebios. Powyższy typ ilustrowania określonych treści, nawiązujący do wybranego momentu
życia znamienitego Padewczyka i propagujący pewien aspekt
jego kultu, był zarazem plastyczną zachętą do modlitwy i kontemplacji. Nie dziwi, że konkurował z prostymi ujęciami św. Antoniego adorującego lub trzymającego w dłoniach Dzieciątko Jezus i budził zainteresowanie tak wielkich artystów jak Anton van
Dyck (zm. 1641), Alonso Cano (zm. 1667), a także wielu anonimowych, cechowych malarzy działających w Polsce, do których należał nieznany, czynny prawdopodobnie w XVIII w., autor naszego obrazu.
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