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w pamięci pokoleń

W święto niepodległości
Tradycyjnie, w dniu święta narodowego Rzeczypospolitej Polski, które przyda na dzień 11 listopada, mieszkańcy Leżajska i powiatu czczą pamięć bohaterów, którzy w powstaniach i wojnach
walczyli o wolność naszej Ojczyzny.
W tym roku w 90. rocznicę odzyskania niepodległości po blisko 150 latach niewoli
i wymazania Polski z mapy Europy, uroczystości rozpoczęła w Bazylice koncelebrowana msza św. w intencji patriotów i Ojczyzny. Przewodniczył ks. bp Edward Frankowski z Diecezji Sandomierskiej. Wśród licznie zgromadzonych mieszkańców obecni byli przedstawiciele parlamentu RP, samorządów województwa, miasta i powiatu
leżajskiego, kombatanci, żołnierze AK, harcerze, poczty sztandarowe organizacji, instytucji, szkół. Byli też członkowie Jednostki Strzeleckiej 2035 z Leżajska. To im przekazany został symbolicznie sztandar Związku Strzeleckiego z okresu Polski międzywojennej – odnaleziony i odrestaurowany, poświęcony podczas mszy św. przez bpa
E. Frankowskiego.
Młodzież z Zespołu Szkół Licealnych zaprezentowała patriotyczny program słowno-muzyczny. Następnie wszyscy udali się pod pomnik patriotów. Harcerze salutowali
im, trzymając wartę, płonęły znicze, składano wieńce. Złożyli je między innymi: poseł
na Sejm PR Zbigniew Rynasiewicz, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Jan Burek, burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz.
Drugą część uroczystości rozpoczął przemarsz zgromadzonych na plac przed Dwór
Starościński, w którym mieści się Muzeum Ziemi Leżajskiej. Tam odbyła się ceremonia wbijania gwoździ do drzewca sztandaru. Tkwiły w nim już gwoździe ludzi wielkich
z przeszłości, między innymi marszałka Józefa Piłsudskiego, teraz doszły nowe.
Uroczystość zakończył recital Mariusza Drzewickiego, pianisty pochodzącego z Ziemi Leżajskiej, pracownika Akademii Muzycznej w Łodzi oraz prezentacja pierwszego
wydawnictwa Muzeum, książki Sławomira Kułacza o okolicach Leżajska i Sieniawy
w przededniu i w czasie I wojny światowej.

(bwl)

Zdjęcia: Andrzej Tofilski



dzień za dniem
MZK znów w krajowej czołówce
Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku
od 2002 roku plasuje się na pierwszych
miejscach w kraju w dziedzinie zbierania
i odzyskiwania surowców wtórnych. Tylko w 2007 roku dzięki leżajskiemu MZK 6
tysięcy ton surowców wtórnych nie trafiło
na wysypiska śmieci. I nie zatruwa naszego środowiska naturalnego.
Ale też z tego powodu nasza rodzima
firma w gronie kilkuset innych z całej Polski jest rokrocznie w pierwszej dziesiątce najlepszych. Była na I miejscu w 2002
i 2007 roku zdobywając Wielki Puchar Recyklingu. „Po drodze” zgarnęła kilka statuetek za zbiórkę szkła, puszek i tworzyw
sztucznych.
– Za rok ubiegły znaleźliśmy się zupełnie nowej konkurencji – na najlepszą sortownię, obsługującą więcej niż sto tysięcy
mieszkańców, i także zdobyliśmy statuetkę. W tym roku po raz kolejny otrzymaliśmy
statuetkę „Zielony punkt” za zbiórkę sprzętu elektrycznego i elektronicznego – mówi
prezes MZK Stanisław Żołyniak. – Do-

datkowo zostaliśmy uhonorowani za siódmą edycję konkursu zbiórki surowców wtórnych przez młodzież szkolną – otrzymaliśmy wyróżnienie. Otrzymaliśmy też nominację do tytułu „Tygrys Recyklingu”. Trzeba
na nią zasługiwać przez trzy kolejne lata.
Mamy za sobą dwa. Więc jesteśmy blisko.
To tytuł, który w naszym środowisku, zajmującym się zbiórką odpadów, segregacją i recyklingiem jest znaczącym wyróżnieniem. Żeby do tego dojść, trzeba się znaleźć w ścisłej czołówce krajowej.
Za swoje osiągnięcia MZK w Leżajsku
dostało nagrodę finansową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska w Rzeszowie. Na Podkarpaciu nikt wcześniej
jej jeszcze nie dostał. To świadczy o prestiżu firmy.
Na koniec powiemy jeszcze i to, że prezes MZK Stanisław Żołyniak może mieć
osobistą satysfakcję z poczynań firmy,
którą kieruje. Otóż za 2007 rok otrzymał
tytuł Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miasta. Konkurencja była bardzo silna. Tylko pięć osób w skali kraju na ten tytuł zasłużyło. Stanisław Żołyniak odebrał
go wraz ze statuetką Heraklesa z miotłą
na ostatnich targach Pol-Eko w Poznaniu
z rąk ministra środowiska.

◄ Trzy tegoroczne nagrody dla MZK.

(bwl)

Mieszkańcom Leżajska
miłej i sympatycznej atmosfery
w Święta Bożego Narodzenia
oraz pomyślnego i szczęśliwego
Nowego Roku 2009
życzy

Jan Burek

członek Zarządu
Województwa Podkarpackiego
Mieszkańcom Ziemi Leżajskiej
i Wszystkim Sympatykom Browaru
z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzę
wszystkiego najlepszego,
a w nadchodzącym

Nowym Roku 2009
dobrego zdrowia
oraz sukcesów
w życiu prywatnym i zawodowym
Mattheus Dietvorst
Dyrektor Browaru w Leżajsku

Aby nadchodzące Święta
Bożego Narodzenia
upłynęły w radości i spokoju,
a nadchodzący Nowy Rok
spełnił wszystkie oczekiwania
życzy
Wszystkim Mieszkańcom
Andreas Wielosinski
Prezes Zarządu
BMF Polska
w Leżajsku
Stanisław Żołyniak i statuetka „Herakles z miotłą”.

Mieszkańcom Leżajska i Ziemi Leżajskiej
pogodnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia
pełnych ciepła rodzinnego, wiary, nadziei i miłości
oraz wszelkiej pomyślności

w Nowym Roku 2009

życzy

Zbigniew Rynasiewicz
Poseł na Sejm RP

Najlepsze życzenia
zdrowia i szczęścia
z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
oraz

wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku
składają

wszystkim Leżajszczanom
oraz swoim sponsorom
i współpracownikom
Dyrekcja oraz pracownicy
Miejskiego Centrum Kultury
w Leżajsku



ZUS informuje
O zasiłku
chorobowym
Pracownik, który jest niezdolny do pracy z powodu choroby, zachowuje prawo
do wynagrodzenia za okres pierwszych 33
dni zwolnienia lekarskiego w danym roku
kalendarzowym. W takim wypadku wynagrodzenie jest wypłacane ze środków
własnych pracodawcy. Jeśli natomiast
choroba trwa dłużej niż 33 dni, to zasiłek
chorobowy wypłacany jest z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych.
– Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie wymaganego okresu ubezpieczenia. Okres ten
jest zróżnicowany w zależności od tego
czy ubezpieczony podlega ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo czy dobrowolnie. W przypadku pracowników
jest to okres obowiązkowego ubezpieczenia i wynosi 30 dni. Natomiast dla osób,
które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie (np. z tytułu wykonywania działalności pozarolniczej) wymagany okres ubezpieczenia wynosi 180
dni.
Zasiłek chorobowy w wysokości 80
proc. podstawy wymiaru przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy z powodu choroby. Jeśli jednak chory
przebywa w szpitalu, to wysokość tego
zasiłku jest obniżona do 70 proc. podstawy wymiaru. Pobyt w szpitalu nie musi
być dodatkowo dokumentowany. Taka
informacja znajduje się w zaświadczeniu lekarskim, czyli druku ZUS ZLA, który jest wystawiany przez szpital.
Zaświadczenie lekarskie o czasowej
niezdolności do pracy ubezpieczony musi
dostarczyć płatnikowi składek w terminie
7 dni od daty jego otrzymania. Jeżeli płatnik składek nie jest zobowiązany do wypłaty świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, to przekazuje zaświadczenie
lekarskie do ZUS-u wpisując na jego odwrocie datę dostarczenia tego zaświadczenia przez ubezpieczonego.
Lepiej nie spóźniać się z przekazaniem
zaświadczenia o chorobie, gdyż jego dostarczenie po upływie wyznaczonego terminu spowoduje obniżenie zasiłku chorobowego o 25 proc. za każdy dzień opóźnienia, za okres od 8 dnia niezdolności
do pracy do dnia dostarczenia zwolnienia lekarskiego. Zaświadczenie lekarskie
jest wystawiane z dwiema kopiami. Oryginał zaświadczenia lekarz jest zobowiązany przesłać do oddziału ZUS w ciągu
7 dni od dnia wystawienia. Pierwszą kopię otrzymuje ubezpieczony, natomiast
druga kopia pozostaje u lekarza przez
okres 3 lat.
Warto też pamiętać, że okres pobierania zasiłku chorobowego wynosi 182 dni,
a w przypadku gruźlicy jest to 270 dni.
ZUS może też sprawdzić ubezpieczonego czy jest faktycznie chory. Taką kontrolę
wykonuje lekarz orzecznik ZUS.

Małgorzata Bukała
rzecznik prasowy
Oddziału ZUS w Rzeszowie



Zdobywca lodowców
Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników
Ziemi Leżajskiej przy współudziale Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się spotkanie z Tadeuszem Janasem – zdobywcą
Mont Blanc (4807 m n.p.m.), najwyższego szczytu Alp i Europy, potocznie nazywanego Dachem Europy, Wysokich Taurów (najwyższa część Alp Austriackich)
oraz Elbrusa (5642 m.n.p.m.).
Na spotkanie, które odbyło się 18 listopada 2008 roku przybyła bardzo liczna grupa młodzieży licealnej oraz wielu
członków TMZL.
Pan Tadeusz Janas podzielił się wrażeniami z wyprawy na Elbrus.
Jest to najwyższy szczyt Rosji i masywu górskiego Kaukazu położony w zachodniej części głównego łańcucha na terenie Kabardo-Bałkarii. Dwuszczytowy
wulkaniczny Elbrus prawie w całości pokryty lodowcami przyciąga turystów, narciarzy, alpinistów żądnych wrażeń i niebezpiecznych wyzwań.
W porównaniu z Mont Blanc (4807
m n.p.m.), kaukaski Elbrus, mimo że
jest o prawie 800 metrów wyższy, wydaje się górą znacznie łatwiejszą do zdobycia. Jednak wspinaczka może być bar-

dzo niebezpieczna i ryzykowna. Nagłe
załamania pogody podczas, której widoczność nagle spada do zera, kłopoty z aklimatyzacją przy bardzo rozrzedzonym powietrzu oraz wulkaniczne góry
pokryte poszarpanymi lodowymi szczelinami to główne utrudnienia dla uczestników wyprawy.

(ao)
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”ALICJA”
Rok założenia 1996

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
Licencja UMiRM nr 224,
Pośrednik Ubezpieczony od Odpowiedz.Cywilnej.

Członek Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
z siedzibą w Krakowie.

Pośrednictwo w sprzedaży, kupnie i wynajmie:

MIESZKAŃ, DOMÓW,
DZIAŁEK i LOKALI
Rynkowa wycena nieruchomości
Leżajsk ul. Jana z Dukli (100 m od Basenu)
tel. (017) 242-12-72 kom. 693 969 917
e-mail: alicjatm@wp.pl

Zapraszamy
od 5 stycznia 2009 r

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00

wokół nas
Spotkanie
z mieszkańcami
W czwartek, 20 listopada br., w sali
reprezentacyjnej Biblioteki Publicznej
w Leżajsku odbyło się spotkanie z Burmistrza Miasta Leżajska Tadeusza Trębacza z mieszkańcami. Ze strony samorządu miejskiego wzięli w nim udział też
wiceburmistrz Piotr Urban, kierownik Referatu Gospodarki Miasta Leszek Gdula
i kierownik Referatu Gospodarki Gruntami
i Mieniem Komunalnym Karol Więcław.
Uczestniczyli w nim również radni: Ryszard Dziura, Ireneusz Stefański i Marek
Karakuła. Sala, przygotowana na spotkanie, zapełniła się po brzegi. Tematyka była
niezwykle interesująca – sprawa numer
jeden to stan prac nad przygotowaniem
terenów w mieście pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe w rejonie: Lipy
– Podzwierzyniec, Studzienna – Moniuszki, Jarosławska – Dolna, Sandomierska –
Ogrodowa, numer dwa to plany realizacji
zadań inwestycyjnych na najbliższy rok
i lata następne.
Na początek burmistrz Tadeusz Trębacz przedstawił zgromadzonym zakres
wykonanych prac związanych z budową obwodnicy Leżajska – sprawą priorytetową dla miasta i jedynie teraz mającą szansę realizacji. Dla władz centralnych najważniejszymi inwestycjami
drogowymi są aktualnie autostrada A-4
i droga krajowa E-19. O powstanie wszelkich innych dróg trzeba się bardzo starać, mieć pełną dokumentację. Leżajsk
już ją ma. – Jest szansa i mamy tę gwarancję, że w I kwartale 2010 roku rozpocznie się budowa I etapu obwodnicy i natychmiast po jej zakończeniu rozpocznie
się budowa II etapu, bo opracowywanie
dokumentacji jest już w toku.
Na koniec wiceburmistrz Piotr Urban
przedstawił zestaw zaplanowanych inwestycji do realizacji na rok 2009. Zaznaczył, że będę one realizowane dopiero
po zaakceptowaniu ich przez Radę Miejską na sesji budżetowej, która odbędzie
się 17 grudnia br.
Główną część zebrania wypełniły opinie, pytania, a także i pretensje mieszkańców. Zebranie z wielką swobodą
i znawstwem, wręcz znakomicie poprowadził radny Ryszard Dziura. A atmosfera
byłą momentami gorąca, zwłaszcza wte-

dy, gdy przybyli na spotkanie próbowali
roztrząsać swoje problemy podwórkowe.
W trakcie spotkania mieszkańcy poruszyli
też wiele innych spraw, nie zawsze dotyczących szerszej społeczności. I nie zawsze znajdujących się w gestii zarządu
miasta. Tak na przykład było w przypadku
ulicy Lipy. Jeden z mieszkańców zarzucał
burmistrzowi, że nie dba o tę ulicę. Okazało się, że jest to ulica, której zarządcą
jest starostwo powiatowe. Radny R. Dziura skutecznie ingerował w dyskusje dotyczące „własnego podwórka”.
Najważniejszy problem czyli przygotowanie terenów pod budownictwo jednorodzinne okazał się tematem najtrudniejszym. Głos w tej kwestii parokrotnie
zabierali Karol Więcław i Leszek Gdula,
tłumacząc zasady scalania gruntów i podziału działek. Niektórzy mieszkańcy mieli pretensje, zarzucali Urzędowi opieszałość. Dyskusję bardzo trafnie podsumował Ryszard Dziura, mówiąc, że „do tanga trzeba dwojga”. Bo nie można przeprowadzić scalenia gruntów, jeśli właściciel jednego z nich się na to nie zgadza.
W wielu wypadkach miasto musi podejmować próby niejednokrotnie trudnych
i długich negocjacji. – Przy scaleniach,
przy wytyczaniu terenów budowlanych
najważniejszą rzeczą jest wspólna wola
wszystkich uczestników scaleń – powiedział R. Dziura.
Miasto przygotowało 7 enklaw, gdzie
można tworzyć budownictwo jednorodzinne. Jedna z nich to okolice ulic Moniuszki, Studzienna, Boczna Moniuszki. Proces
scalenia rozpoczęto w 1994 roku na wnio-

sek właścicieli, posiadających 82 procent powierzchni na tym terenie. Na powierzchni 5 ha 74 ary mogłoby powstać
55 nowych działek. Ale nie ma na to zgody pozostałych mieszkańców i sprawa
tkwi w martwym punkcie. Druga enklawa
– ulice Konopnickiej i Kochanowskiego
scalenie trwa. Powstanie tu 29 działek.
Trzecia – ulice Ogrodowa i Sandomierska
30 sierpnia 2007 Rada Miejska podjęła
uchwałę o rozpoczęcie scalenia i podziału
nieruchomości położonych w okolicy tych
ulic ogólna – powierzchnia 7 hektarów
55 arów 43 m kw. Wystąpili o to właściciele posiadający 60 procent powierzchni. Kolejne enklawy to: Podzwierzyniec –
38 działek, ulice Dolna i Garncarska – 22
działki budowlane, teren pomiędzy cmentarzem żydowskim, Jarosławską i Ogrodową – 13 działek oraz enklawa ostatnia okolice ulic: Studzienna, Spokojna,
ogródki działkowe. Tu przeszkodą w rozpoczęciu procesu scaleń jest brak dojazdu ze względu na niedokończone scalenie przy ulicach Moniuszki, Boczna Moniuszki i Studzienna.
W sumie na 33 ha 25 arów może powstać 225 działek budowlanych. Miasto
nie uchyla się od przystąpienia do scaleń i stworzenia nowych terenów budowlanych. Rzecz w tym, by wszyscy zainteresowani byli jednomyślni. Rozważano też kwestię anulowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przeprowadzenia scaleń we własnym zakresie osób tym zainteresowanych.

(bwl)



wywiad miesiąca
Rozmowa z
Markiem Ordyczyńskim
dyrektorem
Podkarpackiego Oddziału
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
w Rzeszowie
• Rzadko ostatnio widuje się Pana
w Leżajsku. Dlaczego?
• To prawda. Od 4 marca pracuję w Rzeszowie, pełnię funkcję dyrektora Podkarpackiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co zobowiązuje mnie do tego, abym był obecny
nie tylko tutaj w Rzeszowie, gdzie mieści
się siedziba oddziału, ale również przebywał w wielu miejscach województwa.
W każdym powiecie Agencja ma swoje biuro i zatrudnia ponad 700 pracowników. Nowe wyzwanie wyznacza nowy
rytm pracy.
• Wcześniej był Pan zawodowo związany z Leżajskiem i powiatem leżajskim.
• Po studiach moim pierwszym miejscem zatrudnienia był Powiatowy Urząd
Pracy w Leżajsku, gdzie pracowałem
najdłużej. Ten czas wspominam z dużym
sentymentem, ponieważ tam miałem
możliwość poznania pracy od podstaw.
Zacząłem jako szeregowy pracownik zajmujący się wprowadzaniem danych, potem byłem doradcą zawodowym, kierownikiem działu, aż w końcu zostałem kierownikiem Urzędu Pracy. Jest to okres
i miejsce, które mnie ukształtowały.
• Jakie doświadczenia z tego czasu
ceni Pan najwyżej?
• W latach dziewięćdziesiątych nastąpił
okres wzmożonej współpracy międzynarodowej. W Urzędzie Pracy miałem możliwość szerokich kontaktów zagranicznych
w ramach organizowanych wtedy przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
tzw. programów specjalnych, których celem było przeciwdziałanie bezrobociu. Byłem między innymi konsultantem współpracującym z Duńskim Ministerstwem
Pracy, które w Polsce realizowało ten
program. Byliśmy pionierami w tworzeniu tych programów w kraju. Wychodziłem
znacznie poza obszar Leżajska i zdobywałem kompetencje, które dzisiaj pozwalają na realizację programów przynoszących teraz Polsce, jako krajowi członkowskiemu UE, konkretne pieniądze. Przygotowywaliśmy się do tego stanu.
• Kierował Pan Urzędem Pracy, a dzisiaj zarządza Pan instytucją płatniczą,
która działa w obszarze rolnictwa.
Czy jest w tym zbieżność działań?
• Nie ma konfliktu. Procentują doświadczenia związane z rynkiem pracy, także
z brakiem pracy na obszarach wiejskich.
Proszę zauważyć, że w samej nazwie
Agencji mówi się o restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. A instrumentem, który ma w tym pomóc, jest przede wszyst-



kim Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mieszczą się w nim zagadnienia
nie tylko bezpośrednio związane z rolnictwem, ale właśnie z przedsiębiorczością na wsi, z tworzeniem miejsc pracy na wsi. Wszyscy doskonale wiemy,
że nie każdy z pracy na roli w małym gospodarstwie jest w stanie się wyżywić.
Przez tych kilkanaście lat po transformacji
widzimy, jak duże zmiany zaszły na polskiej wsi, ale też jak dużo problemów pozostało do rozwiązania. Tysiące mieszkańców wsi w poszukiwaniu pracy wyjeżdża za granicę. Ważne jest więc tworzenie pozarolniczych źródeł dochodu –
tym też zajmuje się Agencja. Doświadczenia zdobyte w Urzędzie Pracy procentują. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym
chciałbym wspomnieć. Przez wiele lat
współpracowałem z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, byłem koordyna-

większość to gospodarstwa małe i niskotowarowe. Ważne więc, żeby były takie
instrumenty, które dadzą im szanse rozwoju; żeby młodzi rolnicy mogli nabywać
ziemie, żeby mogli otrzymać dofinansowanie. Jest taki program „Ułatwianie
startu młodym rolnikom” – rolnicy, którzy
nie przekroczyli 40 roku życia i chcą zajmować się działalnością rolniczą, mogą
uzyskać dotację bezzwrotną w wysokości
50 tys. zł. Ale dla województwa podkarpackiego jest przeszkoda ustawodawcza
– żeby uczestniczyć w programie, trzeba
mieć gospodarstwo 10-hektarowe, czyli znajdować się w pułapie średniej krajowej. Wielu chętnych nie spełnia tego
kryterium.
• Co jako Agencja możecie w tej kwestii zrobić?
• Mamy pieniądze, możemy wypłacać,
ale ten podstawowy warunek na to nie po-

W stronę normalności
torem dużego programu, dzięki któremu
przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa,
Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, samorządów powiatowych poznawali
program unijny „Leader. Dziś jest to program ogólnie znany, ale wtedy był absolutną nowością i dziś „Leader” jest jedną
z czterech osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
• Co jest pierwszorzędnym zadaniem
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
• Sprawą numer jeden jest sprawna obsługa dopłat obszarowych. Polska jako
kraj członkowski Unii Europejskiej uczestniczy we wspólnej polityce rolnej. I korzystamy z tych możliwości, jakie nam ona
stwarza. Podstawowym instrumentem
są dopłaty obszarowe. Więc rolą Agencji jest rokroczne zbieranie wniosków
od rolników, przeprowadzanie kontroli,
wydawanie decyzji i wypłacanie należnych kwot. To wszystko jest uwarunkowane pewnymi procedurami unijnymi, ponieważ nasza Agencja utworzona została na wzór instytucji tego samego rodzaju
w każdym państwie członkowskim.
• Polska ARiMR jest największą
agencją płatniczą w Europie?
• Tak, bo mamy najwięcej beneficjentów,
bezpośrednio czynnych rolników. Liczba
zarejestrowanych rolników jest znacznie
większa niż w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wciąż struktura
zawodowa w naszym kraju jest inna niż
w krajach Europy zachodniej.
• Tam dominują gospodarstwa wielkopowierzchniowe.
• Właśnie. A u nas, zwłaszcza na Podkarpaciu, w Małopolsce, w Świętokrzyskiem gospodarstwa są rozdrobnione.
W naszym województwie średnia wielkość to niewiele ponad 4 hektary. Mamy
ponad 174 tysiące gospodarstw – z tego

zwala. Jako dyrektor jestem tym zainteresowany, żeby przy kolejnym naborze
ten warunek został zmieniony. Podejmujemy działania, żeby tak się stało. Mamy
deklaracje od przedstawicieli rządu i naszych parlamentarzystów, że problem ten
zostanie rozwiązany.
• Wspomniał Pan, że ARiMR poza realizacją dopłat obszarowych dla rolników zajmuje się także realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
• To program, który stwarza różne możliwości wsparcia finansowego gospodarstw rolnych – modernizację, zakup
maszyn, ale też szukanie pozarolniczych
źródeł dochodu, jak na przykład „Rozwój i tworzenie mikro przedsiębiorstw”.
To działanie podobne do podejmowanych w Urzędach Pracy. Takich działań jest kilkadziesiąt w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–
–2013. W jego puli jest ponad 17 miliardów euro do rozdysponowania na cały
kraj. To pieniądze unijne. I tu jest ogromna
rola Agencji nie tylko jako instytucji płatniczej, która wypłaci pieniądze beneficjentom, ale również jako instytucji wdrażającej różne działania pomocy dla rolników,
przedsiębiorców, zakładów przetwórstwa
rolnego. To kilkadziesiąt różnych działań.
Naszą rolą jest je wdrożyć i później wypłacić środki finansowe.
• Jaki był najtrudniejszy problem,
z którym się Pan spotkał w Agencji?
• Agencja w 2008 roku dokonała potężnego skoku w swym rozwoju. W 2007
roku nie posiadała jeszcze tzw. akredytacji na realizację wielu działań w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Akredytację czyli potwierdzenie, że Agencja jest gotowa, by dobrze zrealizować
program, uzyskuje się od Ministra Finansów. Ciężkie prace nad jej uzyskaniem
trwały do października tego roku. Ode-

Marek Ordyczyński
tchnęliśmy z ulgą, bo teraz będzie można normalnie funkcjonować. Nadrobiliśmy czas z roku 2007, kiedy większość
działań, wiele programów – ze względu
na brak tych akredytacji – nie mogło być
wdrożonych. Kiedy przyszedłem do Agencji, panował z tego powodu marazm, dziś
można działać spokojnie, systematycznie, bez przeszkód. To bardzo ważne dla
pracowników Agencji i przede wszystkim
dla naszych benificjentów.
• Teraz rozumiem, dlaczego w różnych oddziałach Agencji w listopadzie
ubiegłego roku rolnicy po dwa dni stali
na mrozie, by złożyć wnioski na modernizację swych gospodarstw, co pokazywano w relacjach telewizyjnych.
• Mogli otrzymać dotację bezzwrotną
do 300 tysięcy złotych, ale okazało się,
że Agencja była na to zupełnie nieprzygotowana. Złożone wnioski nie mogły być
rozpatrzone, ponieważ nie było takich
możliwości proceduralnych. Rok 2008
niezwykle pracowity w Agencji, zakończony zdobyciem akredytacji, jest znaczącym
sukcesem. Obecnie podpisujemy umowy
z rolnikami, którzy wtedy złożyli wnioski
i przekazujemy pieniądze na modernizacje ich gospodarstw. Dzięki akredytacji
w kolejnych latach nabory będzie można spokojnie zaplanować, szybko rozpatrzyć wnioski i wypłacić pieniądze. To bardzo ważne, żeby Agencja mogła działać
płynnie bez ograniczeń proceduralnych,
bo jest to instytucja dysponująca potęż-

nym budżetem na rozwój naszego rolnictwa. Z samych dopłat obszarowych w tym
roku wpłynie kwota 340 milionów złotych.
Nasi rolnicy naprawdę nie stracili na wejściu Polski do Unii Europejskiej.
• Czy Agencja wspiera rozwój rolnictwa ekologicznego?
• To, że kiedyś nie stosowano nawozów,
herbicydów w takiej ilości jak w krajach
dawnej piętnastki jest dziś dla Polski wielkim bogactwem. Myślę, że ten potencjał
powinniśmy wykorzystywać. Pamiętam
jedną z wizyt w Holandii. Tamtejsi rolnicy
powiedzieli: „Zazdrościmy wam czystej,
nie skażonej ziemi. My wcześniej wydawaliśmy miliardy guldenów na intensyfikowanie produkcji, a teraz będziemy wydawali miliardy euro, żeby doprowadzić
naszą ziemię do takiego stanu, jaki macie w Polsce”. Mamy przykłady rozwoju
rolnictwa ekologicznego, są też programy, które je wspierają, i my jako Agencja
je obsługujemy.
• Wyznaczony został kierunek działań na lata 2007–2013. Co będzie potem? Czy będą dopłaty obszarowe?
Czy będą inne formy pomocy? Są państwa, które są przeciwne subwencjonowaniu rolnictwa. Jak będzie wspólna polityka rolna?
• Moim zdaniem dla polskiego rolnictwa ten okres jest zdecydowanie za krótki.
Nie mamy jeszcze dopłat w tej wysokości,
w jakiej otrzymują je kraje członkowskie
piętnastki. Dopiero dochodzimy do pew-

nego poziomu. Jak będzie wyglądała
Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku,
to jeszcze wielka niewiadoma, ale w interesie Polski jest jej kontynuowanie. Polscy rolnicy powinni z niej nadal korzystać
i to w stopniu znacznie większym niż
to ma obecnie miejsce. To ważne zadanie dla polskiego rządu, posłów zasiadających w Europarlamencie, żeby mieć realny wpływ na to, co będzie po 2013 roku.
Widzimy, że niektóre państwa tzw. starej
piętnastki są za ograniczeniem wspólnej
polityki rolnej, stąd już teraz trzeba być
aktywnym na arenie międzynarodowej,
aby zadbać o rozwiązania korzystne dla
Polski.
• Wróćmy z wielkiego świata do naszego ogródka. Na 21 siedzib biur
powiatowych Agencji tylko 4 w województwie podkarpackim są jej własnością. ARiMR w Leżajsku jest jedną z nich.
• To prawda. Nasz budynek znajduje
się obok kompleksu Dworu Starościńskiego i dzięki dobrej współpracy z władzami miasta w 2004 roku doszło do porozumienia między burmistrzem Leżajska
Tadeuszem Trębaczem a ówczesnym dyrektorem, dzięki czemu Agencja stała się
właścicielem budynku, w który inwestuje.
Inwestuje też w jego otoczenie. Cieszę
się, że z perspektywy Rzeszowa mogę
mieć jeszcze wpływ na możliwość rozwoju tej części Leżajska. Wiem, jak Leżajsk
jest postrzegany w województwie i innych
częściach Polski – piękne miasto, życzliwi
i przedsiębiorczy ludzie, wspaniałe zabytkowe obiekty. Jestem dumny, że pochodzę z Leżajska.
• Jest Pan energiczny, młody, twórczy, kompetentny. Jakie są Pana plany
na przyszłość? W ostatnich wyborach
samorządowych starał się Pan o mandat radnego Sejmiku Wojewódzkiego.
Zabrakło niewielu głosów. Czy ponownie ma zamiar wejść w szranki?
• Nie myślę o tym. Teraz sprawą najważniejszą dla mnie jest sprawne i kompetentne działanie Podkarpackiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dobre wykonywanie swojej pracy. Dzisiaj widzę, jak dużo powinienem zrobić jako dyrektor Agencji. Moją
ambicją jest to, żeby instytucja, która kieruję, była postrzegana jako firma profesjonalnie realizująca zadania związane
z rozwojem podkarpackiej wsi.
Jeszcze jedno. Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. To wyjątkowa okazja.
Chciałbym wszystkim mieszkańcom Leżajska i powiatu leżajskiego złożyć moc
najserdeczniejszych życzeń, aby te Święta były pełne ciepła, wzajemnej życzliwości, by każdy mógł odczuć spokój wewnętrzny i żeby 2009 rok przyniósł jedynie szczęśliwe wydarzenia.
• Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka



gospodarka
Inwestycje w Leżajsku
O stanie realizacji inwestycji ujętych w budżecie miasta na rok 2008 oraz zamierzeniach inwestycyjnych
na przyszłość mówi zastępca burmistrza Leżajska Piotr
Urban.
Ponieważ 2008 rok zbliża się ku końcowi, wypada podsumować nasze działania
inwestycyjne, jakich podjęliśmy się w zakresie remontów i nowych budów. W zasadzie wszystkie zadania – poza jednym
– zaplanowane na ten rok zostały przez
miasto zrealizowane.
Najpoważniejszym zadaniem inwestycyjnym była przebudowa ulicy Sandomierskiej. Jak ona teraz wygląda, każdy
widzi. Przede wszystkim ulica jest szersza, korekcie poddana została geometria jezdni, na całej długości tej ulicy położono chodnik – wszystko to w trosce
o bezpieczeństwo zarówno kierowców,
jak i pieszych. To zadanie inwestycyjne
jest już zakończone.
Nie wykonaliśmy, niestety, żadnego ruchu budowlanego, jeżeli chodzi o budowę
ulicy Studziennej – sprawy formalno-prawne są w toku. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zostaną zakończone.
Wykonaliśmy łącznik od ulicy Kochanowskiego do ulicy Tomasza Michałka
– jest to ciąg pieszo-jezdny, i jak mówiłem w poprzednim wydaniu BM, zastanawiamy się nad zmianą organizacji ruchu
w tym miejscu. Nie jest to bowiem ulica,
po której bezkolizyjnie mogłyby się mijać samochody osobowe i jeszcze omijać
przechodniów. W niektórych miejscach
ma ona szerokość 6 metrów, w innych 4
a nawet 3 metrów. Musimy przeprowadzić
uzgodnienia ze starostwem powiatowym
i komendą policji. Są propozycje, żeby
była to ulica jednokierunkowa, ale jest pytanie w którym kierunku: czy zjazd z osie-



dla w kierunku Tomasza Michałka, czy odwrotnie. Myślę, że tu Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji będzie miał decydujący głos.
Sfinalizowane zostały budowy chodników przy ulicy Podolszyny, Brody, Opalińskiego oraz Paderewskiego, a także w poważnym stopniu na ulicy Górnej. W zakresie przebudowy tej ulicy współpracujemy ściśle z Zakładem Energetycznym,
tam gdzie ZE wykonał swoje prace, my
zakończyliśmy nasze roboty. Po zmianie
lokalizacji stacji trafo, kosmetyka tej ulicy
zostanie wykonana na wiosnę.
Z satysfakcją muszę powiedzieć,
że udało nam się zakończyć budowę
parkingu za domem książki przy ulicy
Mickiewicza. Jest tam 27 miejsc postojowych. O tym, iż była to inwestycja celowa świadczy fakt, że praktycznie parking
ten jest ciągle zapełniony.
Zrobiliśmy też dodatkowe miejsca parkingowe na Pl. Jaszowskiego. Ale nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa,
już teraz poczyniliśmy pewne prace przygotowawcze do budowy na tym placu
kolejnych miejsc parkingowych. Zależy
nam na tym, by samochody nie parkowały w ciasnych uliczkach staromiejskich
i nie utrudniały ruchu.
Jesteśmy po rozstrzygnięciach dotyczących nadbudowy oficyny ratusza,
jest wyłoniony wykonawca. Z przyczyn
proceduralnych realizacja tego przedsięwzięcia przesunęła się nieco w czasie,
czym przyznaję, nie jestem usatysfakcjonowany. Myślę, że pieniądze przewi-

dziane na ten cel zostaną przeniesione
na przyszły rok jako tzw. środki nie wygasające i wiosną rozpocznie się rozbudowa.
W kompleksie ulic Moniuszki, Moniuszki Boczna, Studzienna, Spokojna, fragment Rzeszowskiej trwa jeszcze remont
sieci energetycznej. Z chwilą, gdy Zakład
Energetyczny zakończy swe prace, przystąpimy do budowy oświetlenia ulic Studziennej i Spokojnej.
Wykonany został projekt techniczny
na połączenie ulicy Podolszyny z Siedlanką.
Nie wykonaliśmy niestety projektu budowlanego na budowę chodnika wzdłuż
ulicy Sikorskiego w kierunku Podolszyn
na przejeździe przez tory kolejowe. Przyczyna jest banalna – na terenie Podkarpacia nie ma projektanta, który by posiadał uprawnienia do wykonywania tego
typu prac projektowych na terenach kolejowych. Zwróciliśmy się do wykonawców zewnętrznych, między innymi w Krakowie. Kwoty za wykonanie dokumentacji
przeszły nasze wyobrażenia. Ale niestety
wygląda na to, że będziemy je musieli po-

nieść, ponieważ w przeciwnym razie tego
chodnika na przejeździe przez tory kolejowe nie można by zbudować. A jest on
tam ze względów bezpieczeństwa absolutnie konieczny.
Wykonaliśmy remont części ulicy Jana
Brzozy (skośny łącznik), gdzie położona
została nawierzchnia z kostki.
W trakcie wykonywania znajduje się projekt połączenia ulic Jana Brzozy i Tomasza Michałka. Sprawa napotyka na opór
mieszkańców. Część z nich jest przeciwna poszerzeniu tej ulicy. Jest za tym, żeby
utwardzić to, co jest, czyli ulicę o szerokości trzech i pół, czterech metrów. My chcemy tam zrobić 5 metrową jezdnię, jednostronny chodnik i opaskę bezpieczeństwa. Na to potrzebujemy pasa o około
8,5 metrowej szerokości.
Nie ukrywam, że naszym zamiarem
jest zrobienie ulicy, która spinałaby ulicę Opalińskiego z przedłużeniem Kochanowskiego i Konopnickiej i kończyła się wylotem do Tomasza Michałka
przed stacją paliw. Wówczas osoba jadąca z Opalińskiego czy Kochanowskiego w kierunku Sokołowa, nie wracałaby
się do Jana z Dukli i omijałaby skrzyżowanie koło klasztoru. Uważam, że jest to celowe rozwiązanie i wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa. Będziemy dyskutowali. Jeśli nie uzyskamy zgody wszystkich
mieszkańców i nie pozyskamy potrzebnych gruntów (metr, pół metra, metr dwadzieścia), znów trzeba będzie zrobić ulicę
jednokierunkową. Bo przepisy rządzące
ruchem drogowym mówią, że jeżeli ulica
nie spełnia warunków drogi pełnogabarytowej, to muszą na niej nastąpić pewne
ograniczenia w korzystaniu z niej, a więc
ograniczenie tonażu, prędkości, kierunku itp. Ustawodawca powiada, że realizując drogę publiczną, zarządca drogi,
czyli miasto, powinien wycinać pas 10metrowy. W szczególnie uzasadnionych
wypadkach może ulec on zmniejszeniu.
My uznając, że jest to szczególnie uzasadniony przypadek mówimy o około 8,5
metrowej szerokości pasa. To jest minimum. I teraz wszystko zależy od stanowiska mieszkańców, od ich dobrej woli
i zrozumienia sytuacji.
Mamy gotową koncepcję zagospodarowania wąwozu i placu targowego przy ulicy Sikorskiego. Są dwie wersje, jedna dosyć interesująca. Myślę, że trzeba będzie
wkrótce podjąć wiążącą decyzję i przystąpić do zagospodarowania placu targowego oraz wąwozu, bo jak dotąd ta część
miasta chluby nam nie przynosi.
Jesteśmy po przetargu na wykonanie
ulicy Podzwierzyniec. Budujemy tam kanalizację deszczową, wykonujemy przebudowę urządzeń kolidujących.
Zrobiliśmy w bieżącym roku też remont
połaci dachowych, płyt czołowych okalających dach i elewacji kaplicy cmentarnej, której jako miasto jesteśmy właścicielem.
Mamy za sobą remonty cząstkowe dróg
na wiosnę i jesień, dbamy o bieżące utrzy-

manie dróg. W zakresie zieleni zrobiliśmy
wszystko, co zostało zaplanowane. Teraz
kończymy przygotowania wystroju miasta
na okres świąteczny. Nie jest tak bogaty,
jak w metropolii wojewódzkiej, ale nie stać
nas na luksusy. O świąteczne dekoracje
– pozytywnie przez mieszkańców miasta
przyjmowane – dba firma, która zajmuje
się utrzymaniem zieleni.

Obwodnica

Zamykając 2008 rok mogę powiedzieć,
że cały czas staraliśmy się o przybliżenie
możliwości realizacji obwodnicy dla miasta Leżajska.
Na I etap jest ogłoszenie o wszczęciu
postępowania o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji drogi przez wojewodę
podkarpackiego. Postępowanie się toczy. Jeszcze ma się w tym roku ukazać
decyzja ULD. Występuje o nią Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
jako przyszły właściciel tej drogi.
I tu muszę z przyjemnością poinformować mieszkańców Leżajska, że – wbrew
obawom części mieszkańców – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
rozpoczęła procedurę przygotowywania II
etapu obwodnicy. Czyli to, co zawsze powtarzaliśmy, stało się faktem.
Otóż, 27 listopada br. w oddziale
GDDKiA w Rzeszowie odbył się przetarg na przygotowanie projektu budowlanego łącznie ze specyfikacją przetargową na wykonawstwo II etapu i na nadzór
autorski. W materiałach przetargowych,
w harmonogramie jest zapisane, że w ciągu 73 miesięcy od daty podpisania z firmą umowy na projekt budowlany II etapu,
ma nastąpić przecięcie wstęgi na wybudowanym II etapie obwodnicy. Czyli za 6
lat. Wcześniej oddany zostanie do użytku etap pierwszy.
Co do realizacji jest optymistą, aczkolwiek te wszystkie formalno-prawne przygotowania dokumentacji posuwają się
bardzo wolno, jednak jestem zwolennikiem zasady powoli krok po kroczku a stabilnie. I ta taktyka nas nie zawodzi. Powoli, bez przeskoków, bez luk proceduralnych.
Myślę, że w następnym numerze „BM”
będę mógł poinformować szerzej Na ten
temat. Nie wiemy jeszcze, kto będzie
przygotowywał dokumentację na II etap,
natomiast mogę powiedzieć, że do przetargu przystąpiło 5 kontrahentów, a GDDKiA ma pieniądze na wykonanie tej dokumentacji. Z pewnością więc w niedługim czasie wyłoniony zostanie wykonawca i od tego momentu zaczniemy odliczać
73 miesiące.
I to jest optymistyczny akcent na koniec roku 2008.

Przygotowania
do roku 2009

Do 15 listopada burmistrz ma obowiązek przedstawić Radzie Miejskiej projekt budżetu na następny rok. Jest to ter-

min obligatoryjny. Radni projekt budżetu na rok 2009 otrzymali, analizowali go na posiedzeniach wszystkich komisji stałych, na konwencie. Ostatecznie na sesji Rady Miejskiej, 17 grudnia
br. budżet na 2009 rok ma zostać przyjęty. Dopiero wtedy będziemy mogli mówić
o zadaniach, jakie mamy do wykonania
w przyszłym roku.
Na razie pozostają one w fazie zamierzeń.
Projekt budżetu na 2009 rok zawiera
dość duży kompleks zadań w zakresie
budowy dróg. Największym planowanym
zadaniem inwestycyjnym jest budowa
łącznika pomiędzy Podolszynami a Siedlanką wraz z przebudową ulicy Borki
i ulicy Polnej. Jest to obszar trzech ulic,
na którego budowę i przebudowę złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w wysokości 80–85 procent kosztów ze środków Unii Europejskiej. To kwota ponad
3 mln złotych.
Zaplanowaliśmy, że uda nam się sfinalizować formalno-prawne przygotowanie budowy ulicy Studziennej, że zbudujemy ulicę boczną Moniuszki, zakończymy przebudowę ulicy Podzwierzyniec.
Będziemy też chcieli przebudować ulicę
Zmuliska – na pewnym fragmencie wykonać kanalizację deszczową i jednostronny chodnik. Będzie to łącznik do ulic: kpt
Kuczka i Lipy, których przebudowę projektuje starostwo powiatowe.
Przewidujemy przebudowę ulicy Spokojnej, zakończenie modernizacji ulicy
Górnej i sąsiadujących z Rynkiem uliczek: Krótkiej, Piekarskiej oraz budowę
nowych miejsc parkingowych na Placu
Jaszowskiego.
Mamy zamiar przystąpić do przygotowania opracowań dokumentacyjnych
na przebudowę ulic: Skłodowskiej i św.
Jana z Dukli – wzmocnienie nawierzchni, zbudowanie chodnika wzdłuż św. Jana
z Dukli. Przymierzamy się do opracowania projektu budowy ulicy Franciszkańskiej. Chcemy wykonać projekty budowy
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
do ulicy Kąty, projekt chodnika na przejściu przez tory kolejowe w ulicy Sikorskiego oraz dokumentację na powiększenie
parkingu w pobliżu Bazyliki.
Kontynuować będziemy wspólnie
ze starostwem przebudowę ulic: Lipy
i kpt Kuczka.
W projekcie budżetu przeznaczamy
dość duże kwoty na oświetlenie miasta,
bo ulic nam przybywa, oraz większe fundusze na oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni i cmentarza komunalnego.
Uważamy, że o wizerunek miasta trzeba
dbać nadal i nie schodzić z tego poziomu,
do jakiego już doszliśmy.
To wszystko faza projektu. W jakiej
formie zostanie budżet uchwalony, zobaczymy. Na niektóre inwestycje jesteśmy już przygotowani, niektóre są w fazie
przygotowywania dokumentów formalnoprawnych.



przemysł

Wiklinowy świat

Świat wikliny wciąż kochają setki tysięcy ludzi.

Kiedyś istniała w Leżajsku Spółdzielnia „Azalia”, która zajmowała się wyrobami z drewna. W latach osiemdziesiątych
był popyt na modne drewniane ścianki.
Potem było gorzej i w końcu zakończyła
działalność ogłosiwszy upadłość.
Firmę kupił Coopexim sp. z o. o.
w Warszawie, który zajmuje się – mówiąc
w skrócie – skupem i sprzedażą koszy
wiklinowych. Tak powstał w Leżajsku oddział warszawskiej spółki. Większość pracowników znalazła zatrudnienie w nowej
firmie. Dziś pracuje w niej 21 osób.
Leżajski Coopexim zajmuje się wyłącznie skupem wyrobów z wikliny, głównie
różnego rodzaju i wielkości koszy i poddaje je dalszej obróbce – malowaniu, lakierowaniu, obszywaniu tkaninami, zgodnie z życzeniami klientów. Potem pozostaje pakowanie, konfekcjonowanie i spedycja.
Odbiorców pozyskuje centrala w Warszawie, tam mieści się biuro handlowe
firmy.
Jej leżajskim oddziałem zarządza dyrektor Wiktor Frankiewicz, który w branży wikliniarskiej pracuje od 1968 roku. –
Współpracujemy z ludźmi z okolicznych
miejscowości, którzy prowadzą działalność gospodarczą, wystawiają faktury
i wytwarzają wyroby z wikliny – mówi.
– Skupujemy je, potem uszlachetniamy.
Mamy kontakt z ponad dwustu rodzinnymi firmami z okolic Leżajska.
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Wiklina cieszy się powodzeniem na całym świecie, nie tylko w Europie, głównie
w Niemczech i we Francji, ale też w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie a także
w Japonii.
Coopexim co roku uczestniczy
w targach. – Bierzemy udział szczególnie w dwóch wielkich spotkaniach handlowych, które odbywają się w Norymberdze
i we Frankfurcie. W Norymberdze organizowane są targi różnego rodzaju wyrobów dla dzieci – od rękodzieła ludowego
i wikliny poprzez nowoczesne przedmioty
z drewna i plastiku: zabawki, lalki, wózki,
mebelki... Targi we Frankfurcie mają charakter ogólno-przemysłowy i adresowane
są do każdego odbiorcy. Od wielu lat wystawiamy na nich swoje wyroby.
Na tych targach pojawiają się kosze
z całego świata, także z Chin, Tajlandii. Tworzywo, z jakiego są wyplatane,
nie przypomina naszej, rodzimy wikliny,
ale wzornictwo często bywa niemal identyczne. Bo konkurencja nie śpi. Podpatruje, kopiuje.
– Często jest tak, że wzory, jakie pokazała Polska w jednym roku, w następnym
pokazują się na stoisku tajskim, czy chińskim. Tyle, że z innego surowca. Ale my
nie jesteśmy konkurencją dla Wschodu,
ani Wschód dla nas – mówi Wiktor Frankiewicz.
Takiego wyrobu, jak kosz, nie można
opatentować. Każde odstępstwo od nor-

my powoduje, że jest to już inny wyrób.
W wiklinie trudno utrzymać idealnie ten
sam wymiar. Nie da się zrobić dwóch idealnie takich samych koszy. Wzór owszem,
ale wymiary są inne. Tym bardziej, że robią je różni ludzie i każdy inaczej.
– Mamy trzy tysiące wzorów, głównie
kosze różnego rodzaju i kształtu.
We wzorcowni można dostać zawrotu
głowy. Są tam nie tylko kosze, także meble, wózki dla dzieci, kule, choinki, taczki,
riksze, wozy, nawet kapelusze. Praktycznie wszystko, o czym człowiek zamarzy,
można wypleść z wikliny.
Wiktor Frankiewicz twierdzi, że mimo
wciąż wielkiego zainteresowania w świecie wyrobami z wikliny, popyt maleje.
Z nostalgią wspomina czasy, kiedy koszami z samego tylko Rudnika załadowywano 50, 60 wagonów kolejowych dziennie. A na koniec jednego padł nawet rekord – 150 wagonów.
– Kryzys dotknął nas, kiedy niespodziewanie euro zaczęło tracić na wartości
i trzeba było podnosić ceny. W takich sytuacjach klienci rezygnują lub zmniejszają zamówienia. Dochodzi do tego, że aby
ich nie stracić, trzeba ustalać ceny na poziomie kosztów.
Takie zawirowania powodują, że zaczynają znikać popularne i ładne, ale bardzo pracochłonne wzory, jak kosze typu
holender, czy wiatrak. Katalogi wyrobów
są robione dwa razy w roku. Jeśli nie ma
ich w produkcji, znikają też z katalogu.
I giną śmiercią naturalną.
A jednak przeciętnie na tira pakuje się
3500 koszy. Miesięcznie około 25 tirów
wyrusza z nimi z Leżajska do różnych
krajów.
Świat wikliny wciąż kochają setki tysięcy ludzi.

Barbara Woś-Lisiecka

zabytki
Sztandar Związku Strzeleckiego
przekazany w 1939 roku Józefowi
Wrzesińskiemu z Siedlanki, zagorzałemu zwolennikowi marszałka Józefa Piłsudskiego po 65 latach wydobył z niebytu Roman Federkiewicz i przekazał
go do Muzeum Ziemi Leżajskiej.
– W sierpniu 1939 roku oficer Wojska
Polskiego, pracujący przy budowie zakładów chemicznych w Sarzynie, który kwaterował po sąsiedzku domu mojej mamy
(z domu Wrzesińskiej) zwrócił się do mojego dziadka z prośbą o ukrycie i przechowanie sztandaru Związku Strzeleckiego
– mówi Roman Federkiewicz. – Rodzina
dziadka zastanawiała się, jak go ukryć.
Wojna wisiała na włosku. Nadchodził czas wszelkich niebezpieczeństw,
a tu taki sztandar do ukrycia!
– Jeden z wujów, starszy brat mamy,
zbił skrzynię, schował w niej sztandar bez
drzewca, umocował na skrzyni obraz Matki Boskiej Leżajskiej i umieścił go w koronie olbrzymiej lipy rosnącej koło domu.
Mama pamięta, jak pielgrzymki zdążające do klasztoru, zatrzymywały się przed
tą lipą, jak przed kapliczką, i odmawiały modlitwę.
Po wojnie sztandar przechowywany był
w domu na strychu. Któregoś dnia ów wuj,
Marian Wrzesiński, zabrał go z sobą
do Gdyni, gdzie mieszkał i służył w Marynarce Wojennej. Nie zdradził nikomu
tajemnicy, czasy nie sprzyjały wyciągnięciu go na światło dzienne. Przed śmiercią
zdecydował, że sztandar powinien wrócić
do Leżajska.
– Zostawił go u nas w domu w 2000
roku, żebyśmy go przekazali, jak się wyraził, w godne ręce. Znalazłem ten sztandar w 2004 roku, robiąc porządki na strychu. Płótno było już w bardzo złym stanie, ale grot nie.
W marcu tego roku R. Federkiewicz
przyniósł go do Muzeum Ziemi Leżajskiej. Postanowiono poddać go renowacji.
Ostatecznie podjęły się tego siostry bernardynki z Chęcin. Tylko oryginalne orły
udało się uratować i przeszyć na nowe

Roman Federkiewicz i jego mama Zofia Federkiewicz z domu Wrzesińska, wbijająca
gwóźdź w imieniu rodziny Wrzesińskich.

Historia
sztandaru Strzelców
płótno. Wieniec laurowy i napisy zostały
pieczołowicie odwzorowane.
Teraz trzeba było dorobić drzewiec i odszukać gwoździe, które tkwiły w oryginale. A były to gwoździe wbijane przez znaczące w historii postacie, jak: marszałek
Piłsudski, gen. Rydz-Śmigły... Fundatorami wielu innych byli przedstawiciele leżajskich rodów.
– Poprosiłem moje dwie ciocie,
by odszukały sztandarowe gwoździe.
Dwa z nich znalazły się u jednej z nich
Janiny we Władysławowie, a później 197
gwoździ odnalazło się w Nowej Sarzynie
u mojej cioci Izabeli. Wśród nich dwa były
bez grawerunku. Postanowiliśmy na nich
wygrawerować nazwiska Franciszka Larendowicza, bo jego gwóźdź się nie zachował i Zbigniewa Larendowicza, jako
jeden z ostatnich był uczestnikiem uroczystości w czasie poświęcenia pierwszego
sztandaru tego w 1927 roku w leżajskim
kościele farnym.
Roman Federkiewicz uważa, że co najmniej kilku starych gwoździ brakuje.
– Na pewno powinien być gwóźdź hrabiego Alfreda Potockiego, bo od księcia
Lubomirskiego z Przeworska jest, a rodzina Potockich była bardziej związana z Leżajskiem. Prawdopodobnie też gen. Józefa Hallera oraz prof. Kornela Szabo, który
przewodniczył uroczystości. Jest gwóźdź
Rady Miejskiej, nie ma gwoździa ówczesnego burmistrza. Będę ich szukał.
R. Federkiewicz pisze książkę „Historia
Związku Strzeleckiego w Leżajsku w la-

tach 1927–2008”. Będzie to druga publikacja wydana przez Muzeum Ziemi Leżajskiej. Wciąż szuka śladów przeszłości, nowych faktów. Liczy na pomoc tych,
którzy jeszcze pamiętają tamten czas. Lista osób, których gwoździe się zachowały, znajduje się w Muzeum Ziemi Leżajskiej. Nie wszyscy należeli do przedwojennej elity. Przekrój społeczny fundatorów sztandaru jest bardzo zróżnicowany.
O wielu z nich nic nie wiadomo.
– Komendant Główny Związku Strzeleckiego w Polsce a zarazem dyrektor
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie prof. Janusz Cisek twierdzi, że to jedyny w skali kraju sztandar przedwojenny, który się zachował i został odrestaurowany – mówi dyrektor Muzeum Andrzej Chmura. – Będzie on eksponatem
Muzeum. Ale Związek Strzelecki będzie
go mógł wypozyczać na wszelkie uroczystości patriotyczne, narodowe, strzeleckie. W jednym z pomieszczeń północnej
oficyny Jednostka Związku Strzeleckiego
w Leżajsku będzie miała swą siedzibę.
7 marca przyszłego roku podczas obchodów jubileuszowych 90 rocznicy
śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie planowana jest przysięga 150
strzelców z województwa podkarpackiego na ten właśnie sztandar.
11 listopada br. podczas uroczystości
Święta Niepodległości sztandar został
udekorowany Medalem Związku Oficerów Rzeczypospolitej Polski.

Barbara Woś-Lisiecka

Mieszkańcom Leżajska i Ziemi Leżajskiej
najlepsze życzenia z okazji
nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia marzeń
w Nowym Roku 2009
życzy
Zarząd i członkowie TMZL
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spotkania
31 października br. w bibliotece Gimnazjum
Miejskiego im. Władysława Jagiełły w Leżajsku odbyła się pierwsza impreza z nowego cyklu „Spotkania z ludźmi z pasją”.
To nowe przedsięwzięcie nauczycielek gimnazjum – M. Motor i B. Zygmunt – ma na celu przybliżenie uczniom sylwetek ludzi, pochodzących z naszego regionu, którzy mają ciekawy sposób na życie, a także zachęcenie młodzieży do realizowania
swoich marzeń i zainteresowań.
Pierwszą osobą zaproszoną do gimnazjum był
pan Henryk Atemborski – podróżnik, członek
PTTK, który za rozsławienie imienia Nowej Sarzyny na drogach całej Europy w czasie samotnej
wyprawy rowerowej otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
Henryk Atemborski urodził się 10 kwietnia 1928 r.
w Łodzi. W okresie wojny związany był z partyzantką ziemi kieleckiej. Po wojnie został aresztowany
i w następstwie prześladowany. Od 1954 r. rozpoczął działalność społeczną w dziedzinie sportu i turystyki. Był członkiem założycielem PTTK w WSK
Mielec i później kontynuował tę działalność w Nowej Sarzynie. Jest przewodnikiem, przodownikiem
i instruktorem krajoznawstwa PTTK. Był członkiem
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” i delegatem na I Zjazd Krajowy w Gdańsku

Ludzie z pasją
w 1981 r. Posiada wiele odznaczeń, m.in. Krzyż
Narodowego Czynu Zbrojnego (1955), Krzyż Partyzancki (1995), Krzyż Więźnia Politycznego (1997),
Krzyż Semper Fidelis (1980), Order Przelanej Krwi
za Ojczyznę (1997), Order Męczeństwa i Zwycięstwa (1997), Odznaka Weterana Walki o Niepodległość, Złoty Krzyż Zasługi RP (2001). W dniach
5.05.2002–22.04.2003 odbył samotną rowerową
podróż dookoła Europy: odwiedził najdalej wysunięte na północ, południe, wschód i zachód miejsca. Wrażenia z tej wyprawy opisał w swojej książce „Rowerem dookoła Europy”.
W czasie spotkania podzielił się z młodzieżą
swoimi przemyśleniami o zwiedzanych krajach
i spotkanych ludziach. Opowiadał o przygodach
w czasie podróży, dawał odpowiedzi na liczne pytania młodzieży oraz demonstrował swoją sprawność fizyczną, wykonując różnorodne ćwiczenia.
Uczniowie byli bardzo zainteresowani ciekawostkami z wyjazdu, chętnie obejrzeli film o przygotowaniach do wyprawy i ustawili się w kolejce po au-

tografy. Na zakończenie wręczyli gościowi kwiaty
i podziękowali za interesujące wypowiedzi.
Spotkanie okazało się sukcesem, więc, zgodnie
z oczekiwaniami dyrekcji, nauczycieli i uczniów,
28 listopada odbyło się kolejne. Tym razem gościem biblioteki gimnazjalnej był dawny uczeń naszej szkoły, astronom, pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – dr Andrzej Baran.
Ten znany w środowisku naukowym astronom
pochodzi z Leżajska. Tu uczęszczał do „Jedynki”,
a następnie do byłej Szkoły Podstawowej nr 3,
gdy mieściła się w budynku obecnego gimnazjum.
Po ukończeniu Technikum Mechanicznego w naszym mieście studiował astronomię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tytuł doktora
nauk fizycznych otrzymał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie prowadzi zajęcia
z astronomii dla studentów geografii i fizyki na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie. Oprócz zajęć dydaktycz-

nych prowadzi prace naukowo-badawcze w Obserwatorium Astronomicznym na Suhorze – szczycie
o wysokości 1000 m n.p.m. w Gorcach, na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego. Na jego
lokalizację wybrano ten właśnie szczyt ze względu na czyste powietrze i brak w pobliżu większych
miejscowości, które by swoimi światłami zakłócały
obserwację. Dr Andrzej Baran ma na swoim koncie szereg publikacji w specjalistycznych czasopismach anglojęzycznych a także artykuły w polskim
czasopiśmie „Urania – Postępy Astronomii”.
W taki sposób przedstawiły gościa uczniom i nauczycielom gimnazjum gospodynie spotkania, panie B. Zygmunt i M. Motor. Wszyscy spodziewali
się typowego naukowca, który mówi językiem pełnym specjalistycznych terminów. Tymczasem pan
astronom zrobił wszystkim wielką niespodziankę.
Okazał się człowiekiem bardzo dowcipnym, mającym doskonały kontakt z młodzieżą. Przygotował niezwykle ciekawą prezentację multimedialną opatrzoną komentarzami jasnymi i zrozumiałymi dla uczniów. Opowiadał o swojej przygodzie
z astronomią oraz o obserwacjach i badaniach prowadzonych na Suhorze. Pokazał uczestnikom spotkania mapy nieba i miejsca, które zwiedził, jeżdżąc na sympozja naukowe. Spotkanie odbywało
się pod hasłem „W obserwatoriach świata”, nie zabrakło więc też opowieści o innych kontynentach,
kulturach, zorzach polarnych, a także o przedmiocie badań naszego gościa – gwiazdach zmiennych
zaćmieniowych oraz pulsujących. Dr Andrzej Baran
zachęcał uczniów do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich pasji, bo to jest warunkiem satysfakcjonującej pracy i ciekawego życia. Opowieści były
tak zajmujące, że spotkanie przewidziane na dwie
godziny, trwało ponad trzy. Na szczęście dr Andrzej
Baran obiecał przyjazd do naszej szkoły w roku
2009, ogłoszonym przez ONZ Rokiem Astronomii
z okazji rocznicy 400 lat od pierwszego użycia teleskopu przez Galileusza.
Spotkania z ludźmi z pasją na trwałe wpisały
się w kalendarz imprez Biblioteki Szkolnej Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku. Następne odbędzie
się już w nowym roku. Mamy nadzieję, że uda się
na nie zaprosić znanych leżajszczan i jednocześnie ludzi z pasją: pana Zbigniewa Larendowicza
i panią Zofię Turosz. Do zobaczenia na kolejnych
spotkaniach.

(bmz)
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Klub Seniora w Leżajsku

Czwartki w Proświcie

Grupa aktywnych kobiet naszego miasta, zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Kobiety Razem”, chcąc działać i spotykać się pod egidą klubu, wystąpiła z tym pomysłem i prośbą o użyczenie lokalu do dyrektora Miejskiego Centrum Kultury
Marii Horoszko. Inicjatywa została poważnie potraktowana i... 23 października
br. w sali reprezentacyjnej Biblioteki Publicznej w Leżajsku odbyła się inauguracja Leżajskiego Klubu Seniora.
Szczerej aprobaty dla inicjatywy seniorów udzielił Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz. W wystąpieniu podczas
uroczystości zapewnił o swojej przychylności i obiecał wsparcie finansowe. Maria Horoszko przyjęła klub pod szerokie
skrzydła MCK. Równocześnie wystąpiła z propozycją współpracy w tworzeniu
oraz upowszechnianiu kultury i tradycji
naszego miasta oraz zaoferowała lokal
w siedzibie Biblioteki Publicznej i opiekuna z ramienia instytucji – Martę Zdeb. Jolanta Korasadowicz, kierownik Biblioteki
Publicznej w Leżajsku, powitała wszystkich zebranych w gościnnych progach
dawnej Proświty, udostępniając na działalność klubową salę reprezentacyjną biblioteki. Prezes Stowarzyszenia „Kobiety Razem” Maria Martula opowiedziała

Pierwsza robocza narada Klubu Seniora, która odbyła się zaraz po części
oficjalnej, miała na celu przedyskutowanie propozycji, programu działania klubu oraz ustalenie terminu spotkań. Według wstępnych założeń działalność klubu
obejmować będzie m.in. szkolenia z zakresu obsługi komputera, stolik szachowy i karciany, pracownię rękodzieła artystycznego, kącik prasowy, koło przyjaciół
dobrej książki, kącik kulinarny, grupę śpiewaczą, gimnastykę i basen, wspólne wyjścia na wystawy i koncerty, wycieczki bliższe i dalsze (może rowerowe?), spotkania przy ognisku. Za dogodny termin spotkań uznano każdy czwartek od godz.
15 do 18.
Głównym celem organizatorów
jest umożliwienie klubowiczom spotkań

o długotrwałym procesie powstawania
klubu i o jego ogromnej potrzebie społecznej. Miłym akcentem tego uroczystego spotkania był występ grupy śpiewaczej „Alebabki”, działającej od dwóch lat
przy MCK, a stanowiącej zarazem aktyw
i zalążek klubu.

w gronie przyjaciół o podobnych zainteresowaniach. Zapraszamy więc wszystkich
sympatyków dobrej zabawy na cotygodniowe „Czwartki w Poświcie”! Obowiązuje hasło: Zaproś do klubu sąsiada!

M. Zdeb

Ogłoszenie
Marek Dzięba przeprasza państwa Niemczyków i Majderów zam.
w Piskorowicach za nieumyślne spowodowanie wypadku samochodowego dnia 9 lipca 2001 r. w Piskorowicach w wyniku którego
poniosły śmierć Ewelina Majder, Ewa Niemczyk.

Starszaki
z „Promyczka”
uczą
patriotyzmu
W trosce o wychowanie najmłodszych, poszanowanie tradycji patriotycznych, integrację ze środowiskiem
społecznym, w którym żyjemy, w środę 12 listopada br. w Przedszkolu Miejskim nr 2 „Promyczek” w Leżajsku odbyła się uroczysta akademia z okazji
Święta Niepodległości. Brały w niej
udział dzieci, dyrektor Lucyna Pudełkiewicz, grono pedagogiczne oraz cały
personel przedszkola.
Budzenie świadomości narodowej
u przedszkolaków nie jest łatwe, słowo „patriotyzm” jest dla dzieci jeszcze
niezrozumiałe. Zorganizowanie akademii z okazji 11 listopada pozwoliło zrozumieć przedszkolakom, że Ojczyzna
to najbliższe otoczenie – rodzina, miejscowość, w której mieszkamy, przyroda
i polski język.
Dzieci sześcioletnie z grupy „Wiewiórki”
wraz z nauczycielkami Bogusławą Gwizdak i Elżbietą Haliniak przygotowały i zaprezentowały swoim młodszym kolegom
montaż słowno-muzyczny, który w prostej formie przedstawił historię odzyskania niepodległości przez Polskę. Przedszkolaki w swoim programie odwołały się
do najważniejszych polskich symboli: godła, flagi, hymnu. W programie poza wierszami nie zabrakło piosenek i pieśni patriotycznych. Pięknym akcentem był narodowy taniec polski – polonez, zatańczony w strojach specjalnie przygotowanych na tę uroczystość. Na zakończenie
akademii wszyscy zgromadzeni wspólnie odśpiewali hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.
Tego samego dnia akademia została
również przedstawiona rodzicom, którzy z zainteresowaniem i ogromna dumą
oglądali występ swoich pociech.
Zajęcia historyczne w przedszkolu muszą być dobrą i radosną zabawą. Dzieci powinny mieć możliwość wczucia się
w rolę i przeżywania. Jest to szczególnie istotne, gdyż wtedy budzi się zainteresowanie i przekazywane treści zostają na długo w pamięci. Myślę, że nasza
przedszkolna uroczystość i to niecodzienne spotkanie odniosło taki właśnie skutek
i pozytywnie wpłynęło na realizację celów z zakresu wychowania patriotycznego w przedszkolu.

Wioletta Kurasiewicz

Uwaga!

W SP ZOZ w Leżajsku nastąpiła
zmiana numerów
telefonicznych. Numer centrali: 240-49-00, numer sekretariatu szpitala 240-47-00.
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informator urzędowy
UCHWAŁA
Nr XXI/127/08

Sprawozdanie
z XXI sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku

Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 6 listopada 2008

6 listopada 2008 r. odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej, uczestniczyło w niej 14 radnych.
Po wprowadzeniu zmian w porządku obrad, Rada
wysłuchała sprawozdania burmistrza i jego zastępcy
z prac w okresie międzysesyjnym.
Następnie Rada rozpatrzyła skargę mieszkańców ul. Św. Jana z Dukli i ulic przyległych na działanie Burmistrza w zakresie okresowego włączenia
ul. Św. Jana z Dukli do planowanej obwodnicy m.
Leżajska. Rada zapoznała się z opinią Komisji Rewizyjnej, do której została skierowana skarga celem
jej szczegółowej analizy oraz wysłuchała argumentów przedstawianych przez przedstawiciela skarżących mieszkańców. Po dyskusji Rada – biorąc pod
uwagę ustalenia Komisji i zaawansowanie prac związanych z realizacją poszczególnych etapów budowy
obwodnicy oczekiwanej przez mieszkańców – oddaliła skargę i wniosek dotyczący odstąpienia od włączenia ul. Św. Jana z Dukli do planowanej obwodnicy miasta Leżajska. Rada zobowiązała jednocześnie
Burmistrza do zastosowania podczas modernizacji
ul. Św. Jana z Dukli takich rozwiązań technicznych,
aby zniwelować do minimum wpływ natężenia ruchu drogowego na otaczające budynki i zamieszkałych tam ludzi. Po rozpatrzeniu skargi przystąpiono
do rozpatrywania kolejnych punktów obrad.
Realizując porządek obrad Rada podjęła następujące uchwały:
• w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Leżajsk
na lata 2008–2013 – konieczność opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych wynika
z zapisów ustawy o pomocy społecznej. Jest to również jeden z warunków występowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie projektów systemowych stwarzających możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne do 2013 roku.
• w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Leżajsk
do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 –
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – uchwała ta spełnia
warunek konieczny do podpisania umowy o finansowaniu projektu złożonego przez Szkołę Podstawową nr 3 pod tytułem „Moje kompetencje – mój atut”.
Na jego realizację szkoła otrzymała środki finansowe w kwocie 120 270 zł. Odbiorcami projektu będzie
30 uczniów klas IV–VI, którzy osiągają słabe wyniki
w nauce oraz 30 uczniów zdolnych. Ogólnie zaplanowanych jest ponad 1300 godzin różnego rodzaju dodatkowych zajęć. Czas trwania projektu to lata 2008–
2010. Udzielenie wsparcia uczniom słabym pozwoli
im osiągnąć lepsze wyniki w nauce, a uczniom zdolnym osiągnąć sukcesy w szkole i poza nią.
• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – Rada uchwaliła
nowe stawki podatku od środków transportowych,
które będą obowiązywać w 2009 r. Wysokość stawek
wzrosła średnio o 9,5 proc., przy czym żadna stawka
nie przekracza 95 proc. maksymalnej stawki określonej rozporządzeniem Ministra Finansów. Ponadto
w podatku tym zlikwidowany został podział pojazdów
o niższej kategorii ze względu na lata produkcji.
• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – Rada uchwaliła nowe stawki
podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą
w 2009 r. podwyższając je wskaźnikiem inflacji roku
bieżącego tj. średnio o ok. 5 proc.
• w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2009 r. – Rada postanowiła obniżyć ogłoszoną przez GUS cenę sku-
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pu żyta stosowaną do celów wymiaru podatku rolnego w 2009 r. z kwoty 55,80 zł do kwoty 40,00 zł
za 1 dt.
• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 r. – w zakresie wydatków Rada przeznaczyła 729 584 zł na pokrycie wydatków związanych
z wynagrodzeniami nauczycieli wynikających z podwyżek wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2008 r.
(zgodnie z Kartą Nauczyciela). Środki te do tej pory
nie znajdowały pokrycia w budżecie miasta; 35 000
zł przeznaczono na modernizację terenu przy budynku Plac Jaszowskiego 6; 14 000 zł na zakup kosiarki
samojezdnej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
(ze środków własnych jednostki); 22 000 zł na funkcjonowanie szaletów miejskich. Wprowadzono też
zmiany po stronie dochodów i wydatków przewidziane wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
związane z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej
w zakresie realizacji przez MOPS projektu unijnego
Kapitał Ludzki. Głównym źródłem zabezpieczenia
wydatków jest podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 577 270 tys. zł oraz wolne środki
po stronie dochodów budżetowych z tytułu nie wydatkowanych środków niewygasających za 2007 r.
• w sprawie zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego pn. Nadbudowa oficyny Ratusza – Rada
podjęła uchwałę, która upoważni Burmistrza do zawarcia umowy na cały zakres robót budowlanych
związanych z nadbudową oficyny Ratusza, w związku z tym, że po rozstrzygnięciu przetargu wartość
robót przekroczyła ilość środków finansowych zarezerwowanych w budżecie na 2008 r. w kwocie
400 tys. zł.
• w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców – Rada
wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 60 proc. od ceny lokali położonych w budynku
przy ul. Mickiewicza 63A sprzedawanych na rzecz
ich najemców.
• w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego dotyczącego projektu pn. Modernizacja układu
komunikacyjnego dróg miejskich w Leżajsku wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 877 Leżajsk-Naklik przebudowa ul. Borki i ul. Polna – celem umożliwienia złożenia
wniosku o dofinansowanie z Narodowego Programu
Przebudowy dróg lokalnych 2008-2011, Rada podjęła uchwałę o zagwarantowaniu w budżecie miasta na 2009 r. środków na realizację tego zadania
w kwocie 430.800 zł, jako wkład własny. Wartość
całego projekt wynosi 888.400 zł.
• w sprawie określenia stawek opłaty targowej
oraz sposobu jej poboru – Rada określiła nowe stawki opłaty targowej, jakie będą obowiązywać w 2009 r.
przyjmując ich średni wzrost na poziomie 5-8 procent.
Ponadto na sesji tej Przewodniczący Rady, spełniając wymóg formalny wynikający z ustawy o samorządzie gminnym przedstawił informację w sprawie
oświadczeń majątkowych za 2007 r. – Burmistrza
i Przewodniczącego Rady, które składane były Wojewodzie oraz radnych złożonych na ręce Przewodniczącego Rady. Sekretarz Miasta w imieniu burmistrza poinformował na temat oświadczeń składanych
Burmistrzowi przez: Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, 8 pracowników Urzędu upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych, 12 kierowników jednostek organizacyjnych
miasta, 2 członków Zarządu MZK. Poza niewielkimi
uchybieniami formalnymi oświadczenia zostały złożone prawidłowo, w ustawowym terminie.

C. Turosz

w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.
40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity. Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art.10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844
z późn. zmian.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
Ustala się roczne stawki podatku
od środków transportowych na terenie
Miasta Leżajska w następujących wysokościach:
1. Od samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton bez
względu na rok produkcji
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
622,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie
1066,00 zł
c) powyżej 9,0 ton a poniżej 12,0 ton
1294,00 zł
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej
lub wyższej niż 12 ton – w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
stawki podatkowe określa tabela 1.
3. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12
ton bez względu na rok produkcji.
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
1064,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie
1196,00 zł
c) powyżej 9,0 ton a poniżej 12,0 ton
1332,00 zł
4. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej
niż 12 ton – stawki podatkowe określa tabela 2.

Tabela 1
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita w tonach

nie mniej niż

mniej niż

Tabela 2

Stawka podatku w złotych
Oś jezdna (osie jezdne) z za- Inne systemy
wieszeniem pneumatycznym zawieszalub zawieszeniem uznanym
nia osi
za równoważne
jezdnych
Dwie osie

12

13

1118,00 zł

1346,00 zł

13

14

1346,00 zł

1792,00 zł

14

15

1792,00 zł

2012,00 zł

2018,00 zł

2234,00 zł

15 i powyżej

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

nie mniej niż

17

1118,00 zł

1346,00 zł

17

19

1346,00 zł

1562,00 zł

19

21

1578,00 zł

1792,00 zł

21

23

1792,00 zł

2018,00 zł

23

25

2234,00 zł

2462,00 zł

2234,00 zł

2462,00 zł

25 i powyżej

Cztery osie i więcej
12

25

1792,00 zł

2018,00 zł

25

27

2018,00 zł

2234,00 zł

27

29

2234,00 zł

2342,00 zł

29

31

2342,00 zł

2556,00 zł

2400,00 zł

2556,00 zł

31 i powyżej

5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego bez względu na rok produkcji.
a) od 7 ton do 10 ton włącznie
b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton

998,00 zł
1116,00 zł

6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe określa tabela 3.
7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia bez względu na rok produkcji:
a) mniej niż 30 miejsc			
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc		

1434,00 zł
1944,00 zł

§2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Leżajska.
§3
Traci moc uchwała nr II/6/06 XI/71/07 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz uchwała

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem Inne systemy
pneumatycznym
zawieszalub zawieszeniem
nia osi
uznanym za
jezdnych
równoważne
Dwie osie

Trzy osie
12

mniej niż

Stawki podatku w złotych

12

18

1330,00 zł

1328,00 zł

18

25

1386,00zł

1430,00 zł

25

31

1490,00 zł

1534,00 zł

1600,00 zł

1922,00 zł

31 i powyżej

Trzy osie
12

40

40 i powyżej

1776,00 zł

1782,00 zł

2136,00 zł

2520,00 zł

Tabela 3
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa /przyczepa/ + pojazd silnikowy
(w tonach)

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku powyżej złotych

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszania osi
jezdnych

Jedna oś
12

18

998,00 zł

1102,00 zł

18

25

1102,00 zł

1224,00 zł

1224,00 zł

1447,00 zł

25 i powyżej

Dwie osie
12

28

1102,00 zł

1224,00 zł

28

33

1224,00 zł

1330,00 zł

33

38

1330,00 zł

1446,00 zł

1490,00 zł

1752,00 zł

38 i powyżej

Trzy osie
12

38
38 i powyżej

1390,00 zł

1446,00 zł

1718,00 zł

1852,00 zł

Nr XI/71/07 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/6/06 XI/71/07 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia
6 grudnia 2006 roku.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma
zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2009 roku.
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inf. urzędowy
UCHWAŁA Nr XXI/128/08
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 6 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,71
zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90 zł od 1
ha powierzchni,
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,16 zł od 1 m² powierzchni,
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,50 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 19,79 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
c) zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,24 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,00 zł do 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,00 zł od 1 m² powierzchni,
3. Od budowli – 2 % ich wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§2
Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Leżajska.
§3
Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się
Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Leżajsku.
§4
Traci moc Uchwała Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie
do podatków należnych od 1 stycznia 2009 roku.
1
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.
Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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Szczególna ekspozycja
W pierwszej dekadzie października br. w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się
z ofiarodawcami eksponatów połączone z otwarciem wystawy „Dary mieszkańców Ziemi Leżajskiej dla Muzeum”.
Wszystkim 40 osobom, które przekazały eksponaty do Muzeum wręczono listy
gratulacyjne. Ich dary stały się zalążkiem
tej wystawy, która ma pokazywać bogatą
kulturę tego regionu.
Andrzej Chmura, dyrektor Muzeum:
„Cenniejsze zbiory to: pieczęć miasta
Leżajska z 18 wieku, księgi podatkowe
z przełomu XIX i XX wieku znalezione
na dworze w czasie prac remontowych,
księga cmentarna z okresu międzywojennego do 1946 roku ze szczególnym wyróżnieniem osób, które zginęły w czasie
pacyfikacji 20 maja 1943 roku, plan cmentarza z lat 30. z zaznaczonymi kwaterami, gdzie były chowane osoby, które zginęły w czasie pacyfikacji, odrestaurowany
patefon z 1922 roku z płytami, kafle i formy kaflarskie, zestaw medali odbieranych
przez nauczycieli, zestaw widokówek Leżajska z lat 20 i 30 dwudziestego wieku,
orzeł z budynku dawnej szkoły, sztandar
Związku Strzeleckiego z okresu międzywojennego”.
Wśród eksponatów są także sprzęty używane powszechnie w gospodarstwach domowych w latach przedwojennych i po drugiej wojnie światowej.
Mieszkańcy Ziemi Leżajskiej, którzy
przekazali dary dla Muzeum: Roman
Federkierwicz w imieniu rodziny Wrzesińskich, ks. Stanisław Majkut, Juliusz Ulas
Urbański, Jan Kupras, Stanisław Słychan,
Bogusław Rup, Robert Żołynia, Stanisława Kaczyńska, Stanisław Chmura, Natalia Ćwikła, Irena Piechocka, Arkadiusz
Grzywacz, Jerzy Gdański, Karolina Duda,
Urszula Ścisłowicz, Władysław Giża, Jan
Kula, Bartosz Wawrzak, Mariusz Nazar,
Zofia Miller, Józef Bańka, Józef Leja,
Adam Kaduk, Sławomir Sowa, Genowefa Szajnar, Antoni Mach, Wojciech Giża,
Marek Pracoń, Eugeniusz Paul, Regina
Kud, Leszek Sarzyński, Agnieszka Wańczyk-Chmura, Ireneusz Sudoł, państwo
Kędziorkowie, Lucyna Niemczyk, Maria
Karasińska, Czesława Tupaj, Henryk Sarzyński, Joanan Kozłowska, Stefan Szepelak, Agata Zygmunt, Związek Kombatantów RP, Jan Dec, Alfred Kosior i anonimowo 10 osób.

(bwl)

po dzwonku

W świecie Ani Shirley
Nikt nie jest za stary na marzenia.
Tak jak marzenia nigdy się nie starzeją.
(Lucy Maud Montgomery)

Postać znanej marzycielki z Avonlea – Ani Shirley zgromadziła miłośników
twórczości Lucy Maud Montgomery w Szkole Podstawowej nr 3, gdzie 18 listopada br. odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „W świecie Ani Shirley”.
W konkursie wzięło udział 22 uczniów
z klas IV–VI z trzech leżajskich szkół podstawowych. Uczestnicy etapu miejskiego
zostali wyłonieni w obrębie wewnątrzszkolnych eliminacji. Wszystko to za sprawą rudowłosej dziewczynki, o której świat
po raz pierwszy usłyszał sto lat temu –
20 czerwca 1908 r. ukazało się bowiem
pierwsze wydanie książki „Ania z Zielonego Wzgórza”.
Celem konkursu – zorganizowanego
przez nauczycieli SP3 – Jolantę Sanecką
i Annę Trębacz, było włączenie się w światowe obchody setnej rocznicy pierwszego
wydania powieści Lucy Maud Montgomery oraz propagowanie wśród dzieci wartości widocznych w działach pisarki takich
jak: optymistyczna postawa wobec życia,
dobro, przyjaźń, rodzina. Każdy konkurs
recytatorski odgrywa również ogromną
rolę w upowszechnianiu wśród najmłodszych kultury żywego słowa oraz rozbudza zainteresowania literackie.
Ania Shirley, o której Mark Twain mówił: „najwspanialsza i najbardziej czarująca bohaterka książek dziecięcych od czasów pamiętnej „Alicji w krainie czarów”
nie straciła nic ze swojego uroku i nadal
cieszy się popularnością, co zostało potwierdzone dużym zainteresowaniem
konkursem oraz wysokim poziomem recytatorskich wystąpień.
Jury konkursu (Barbara Woś-Lisiecka,
Małgorzata Kowalska, Elżbieta Piechota,
Wojciech Surma) przyznało trzy nagrody,
które otrzymali: I – Wioleta Pelc (SP2), II
– Iga Konior (SP1), III – Mikołaj Lasota (SP3) oraz wyróżnienia, które dostały:

Monika Garbacz (SP3), Natalia Sudoł
(SP1), Sabina Kąpińska (SP3). Nagrodę
przyznał również Wojciech Surma – przewodniczący Rady Rodziców przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Leżajsku, którą otrzymała Wioleta Pelc (SP2).
Uczestnicy konkursu odebrali pamiątkowe dyplomy, a najlepsi z nich – nagrody ufundowane przez dyrektora SP3 oraz
dyrektora MOSiR w Leżajsku. Dzięki temu
wysiłek dzieci włożony w przygotowanie
do recytatorskich zmagań mógł być należycie doceniony, za co organizatorzy
konkursu składają sponsorom serdeczne podziękowania.
Ania Shirley oczarowała miliony czytelników na całym świecie, ponieważ wartości, które reprezentuje są bliskie każdemu, bez względu na wiek. Dlatego uczestnicy konkursu zapewne jeszcze nie raz
z przyjemnością zanurzą się w pogodnej
atmosferze Zielonych Wzgórz.

Andrzejkowe
wróżby
w „Promyczku”
„Andrzejki” to ludowa tradycja wieczoru wróżb, pielęgnowana od najdawniejszych czasów i przekazywana
z pokolenia na pokolenie. Nawet jeśli
podchodzimy do niej z przymrużeniem
oka, jest niewątpliwie wspaniałą okazją
do radosnego spędzenia wolnego czasu w gronie miłych nam osób.
27 listopada br. w naszym przedszkolu
zostało zorganizowane czarowne, pełne
wróżb i przepowiedni popołudnie, w którym uczestniczyły dzieci wszystkich grup
wiekowych i ich rodzice. W przygotowanie spotkań andrzejkowych w poszczególnych grupach, dużym zaangażowaniem
wykazali się także rodzice. Na szczególne
wyróżnienie zasługuje Pani Ewa Maciejarz, która „zamieniona” w piękną wróżkę,
w poetycki sposób przedstawiła dzieciom
z grupy „Motylki” tradycje andrzejkowe.
W atmosferze niezwykłości, którą tworzyły dekoracje sal i wróżebne rekwizyty,
dzieci rozwijały swoje zainteresowani tradycjami, obrzędami i zwyczajami ludowymi. Wzbogacały wiadomości na temat tradycyjnych wróżb i zabaw andrzejkowych.

Jolanta Sanecka
Wzmacniały więzi emocjonalne z rodzicami podczas zabaw integracyjnych.
Wróżb było wiele. Te znane wszystkim jak: wychodzenie bucików za próg,
lanie wosku, moneta w studni. Jak i te
mniej znane: kostka szczęścia, wróżba
ze sznurkiem, wróżba z ciasteczek. Interpretacja tajemniczych przepowiedni w dużym stopni zależała od fantazji, wyobraźni
oraz pomysłowości dzieci i ich rodziców.
Zabawa udała się znakomicie a jej niezwykłą, ciepłą atmosferę podkreślali zarówno przybyli rodzice, jak też dzieci i nauczyciele.

Krystyna Sęk
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felieton

książki

Podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku każdy koncert w Bazylice poprzedzony był felietonem pióra o. dra Efrema Obruśnika dyrektora Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów.
Cykl tych felietonów publikujemy w „BM”.

Czterechsetlecie posługi Ojców Bernardynów w Leżajsku

Od tej wizji wszystko się zaczęło
Myślą przewodnią tegorocznego
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej pragniemy uczynić treści
dotyczące jubileuszu czterechsetlecia obecności Ojców Bernardynów
na Ziemi Leżajskiej. Ten wyjątkowy kontekst podyktowany jest przeświadczeniem o istnieniu związku imprez muzycznych
z przeszłością tutejszego Sanktuarium.
W 1590 r., w miejscu, gdzie obecnie
znajduje się Bazylika, na pniu drzewa ściętego w gąszczu
leśnym, objawiła się Matka Boża ze św.
Józefem. Świadkiem cudu był Tomasz
Michałek z Giedlarowej, słodownik leżajskiego browaru. Kronikarz napisał:
„człowiek w Leżajsku na imię Michał
Piwowar, którego ludzie od jego prostoty i cichości Michałkiem nazywali.
Ten był Boga się bojący i ku Najświętszej Pannie bardzo nabożny, w postach i modlitwie bardzo się kochający,
żywność sobie z pracy rąk własnych
obmyślający. Ten tedy Michał albo Michałek często bardzo do bliskiego boru
chodził dla łuczywa i drewek i inszych
potrzebek domowych, gdyż wszędzie
tu bór był gdzie jeno teraz jest gołe
pole, i zachodził aż za karczmę, która stoi za rzeczką, i w nim często sam
a sam zostając, modlitwy i paciorski
swe w nim odprawował”. Z tejże kroniki dowiadujemy sie, że „czasu jednego, gdy się dłużej nad zwyczaj zabawił, obaczył światłość wielką, którą bór i drzewa otoczyło i przelększy
się, patrzy co by to było. Ali ono osoba
wspaniała i poważna we środku onej
jasności stanęła; A ta Najświętsza Panna Matka Syna Bożego, która do zdumiałego one święte a szczęśliwe słowa wyrzekła. Tu Boga swego a Syna
mego chwałę i pomoc moję poznacie.
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Tom sobie miejsce obrała abym na nim
ludzi ratowała i przed Synaczkiem zastępowała” (Metryka, k. 5).
Do wydarzenia
tego nawiązał bernardyński malarz,
autor XVII-wiecznego cyklu obrazów wyeksponowanych w dolnym
korytarzu klasztornym. Na jednym
z płócien widzimy oddane pierwszoplanowo postacie Matki Bożej
i św. Józefa. Przed
Świętymi, stojącymi na pniu ściętego drzewa, klęczy
Tomasz Michałek z dłońmi złożonymi do modlitwy.
U stóp Wizjonera leży proste nakrycie
głowy oraz siekiera z wiązką chrustu
drzewnego, symbolizujące ubóstwo
i codzienny trud bytowania Piwowara.
Scenę główną malarz umieścił na tle
pejzażu, w obrębie którego można domyślać się rzeki San z widniejącymi
obok konturami miasta, a także z budowlami przypominającymi Bazylikę
i klasztor wzniesione w pierwszej połowie XVII wieku. Temat wizji Michałkowej ma także późniejsze, zwłaszcza XVIII-wieczne interpretacje. Należy do nich malowidło widoczne na południowej ścianie wnętrza Bazyliki, powyżej arkady, sąsiadujące z prospektem organów głównych oraz zasłona
Cudownego Obrazu Matki Bożej.
Przedstawienie to ilustruje jeden
z najważniejszych etapów historii leżajskiego Sanktuarium. Jesteśmy
przekonani, że bez tamtego zdarzenia nie wzniesionoby wspaniałej Bazyliki, stanowiącej bezcenny pomnik
kultury narodowej i sztuki przynależącej do kilku epok, nie powstałyby także
wspaniałe organy leżajskie, przy których odbywają się nasze spotkania festiwalowe.

o. dr Efrem Obruśnik OFM

KHADY „Okaleczona”: Autobiografia znanej
bojowniczki o honor afrykańskich kobiet. Historia
dziewczyny „oczyszczonej” i wydanej za mąż wbrew
woli. Problem obrzezania, któremu co roku poddaje się 2 miliony dziewczynek. Beztroskie dzieciństwo Khady w rodzinnym Senegalu zostało brutalnie przerwane, kiedy to siedmioletnią dziewczynkę poddano tradycyjnemu zbiegowi „oczyszczenia”
czyli obrzezania. Gdy miała lat trzynaście, wydano ją za mąż i wywieziono do Francji. Zbuntowana
przeciwko barbarzyńskim zwyczajom Khady podjęła
walkę o prawo kobiet do stanowienia o sobie.
DORIS LESSING „Dobra terrorystka”: Anglia,
lata 80., apogeum rządów Margaret Thatcher. Grupa młodych anarchistów zajmuje przeznaczony
do zburzenia dom w centrum Londynu. Jest wśród
nich 36-letnia Alice Mellings, która – nienawidząc
klasy średniej i drobnomieszczańskich cnót – sama
jest ich najlepszą wyrazicielką. Nieprzystosowani,
porywczy marzą o dokonaniu ataku terrorystycznego, który odmieniłby rzeczywistość.
MAŁGORZATA SZEJNERT „Czarny ogród”:
To opowieść o katowickim osiedlu Giszowiec. Zaczyna się jak bajka. „Sto lat temu na Górnym Śląsku
powstało osiedle, w którym miały rozkwitać cnoty rodzinne i pracownicze. Domy pod wysokimi dachami z gontu stały w jabłoniach”. Szybko jednak bajka zmienia się w fascynującą opowieść o śląskich
rodach, a w losach Giszowca jak w soczewce odbijają się dzieje Śląska.
HOLDEN WENDY „Szkoła dla mężów”: Sophie i Mark są szczęśliwym małżeństwem z kilkumiesięcznym synem Arthurem. Ale na tym monolicie
ujawnia się pierwsza skaza. Aby wykazać się w nowej pracy, Mark zostaje po godzinach i zaniedbuje
rodzinę. Sophie podejrzewa go o romans. Do akcji
wkracza jej matka, której ambicją jest mieć bogatego zięcia. Mark do takich nie należy, tymczasem
na horyzoncie pojawia się dawna sympatia Sophie,
piekielnie bogaty, choć bezduszny Simon, wybrany
na ojca chrzestnego Arthura. Rozwód wisi na włosku. Zagęszcza się sieć intryg.
BARBARA KOSMOWSKA „Puszka”: Opowieść
o wrażliwym poznawaniu świata, który jest już obok,
ale aby go poznać, trzeba przebić mur. Nie głową
ale sercem. Bohaterka „Puszki” musi przejść przez
mrok rodzinnych tajemnic, przeżyć gorycz pozornej przyjaźni, odkryć samą siebie, musi też odpowiedzieć na pytania, których, poza własnym sumieniem, nikt jej nie zada.
CABOT MEG „Top modelka”: Siedemnastoletnia Emerson uwielbia gry komputerowe i seriale
na Discovery, za to nie zależy jej na wyglądzie ani
powodzeniu. I nagle staje się zupełnie inną dziewczyną: po dziwnym wypadku budzi się w ciele sławnej super modelki. Ale w nowym życiu czekają na nią
nie tylko flirt, blask fleszy i seksowne kreacje...
TOMASZ CHMIELEWSKI „Księga Zamków
i Duchów”: Książka mówi o dziejach oraz współczesności najpiękniejszych polskich zamków
i ich nieziemskich mieszkańcach: duchach, upiorach, zjawach. Opowiada o ludziach, którzy niegdyś
naprawdę żyli w realnym świecie, by po śmierci zamieszkać w naszej wyobraźni i w bezcielesnej postaci pojawiać się w komnatach, na murach arystokratycznych rezydencji, starych warowni.
DAISY MEADOWS „Wróżka Róża. Strażniczka
Barwy Czerwonej. Tęczowa Magia”: Wróżka Róża
opowiada Soni i Kai niezwykłą historię, a potem zabiera je do Krainy Magii. Jeśli chcesz wiedzieć, jaki
jest cel tej fantastycznej podróży w nieznane, przeczytaj tę książkę. W każdej książce z serii Tęczowa
magia poznasz jedną z siedmiu wróżkę. Odszukaj
je wszystkie i przywróć barwy Magicznej Krainie!

mała ojczyzna

Edward Dziubek

(7.10.1923 – 24.10.2008)

W ostatnią niedzielę października na cmentarzu w Leżajsku zebrało się liczne grono przedstawicieli władz, pedagogów, regionalistów
i osób zaprzyjaźnionych, aby pożegnać śp. Edwarda Dziubka.
Odszedł od nas Człowiek wielce zasłużony dla rozwoju oświaty w powiecie, historyk z wykształcenia, regionalista z zamiłowania, ciągle zatroskany
o bliską Rodzinę i swoje miasto.

Drugi numer Almanachu
Leżajskiego już wkrótce

Na przełomie roku Towarzystwo Miłośników
Ziemi Leżajskiej odda do Państwa rąk drugi numer Almanachu Leżajskiego. Mamy nadzieję,
że podobnie jak pierwszy spotka się z równie
ciepłym przyjęciem ze strony czytelników.
Przy opracowaniu materiału redakcyjnego
uwzględniliśmy część sugestii i oczekiwań kierowanych do Zespołu Redakcyjnego i zapewniamy,
że nasze wydawnictwo w dalszym ciągu będzie się
rozwijało tematycznie i merytorycznie.
W drugim numerze Almanachu znajdą czytelnicy
artykuły o różnorodnej tematyce i tak: o archeologii
i badaniach archeologicznych w okolicach Leżajska napisała Urszula Ścisłowicz, o życiu mieszkańców Leżajska w czasach pierwszej wojny światowej w latach 1914–1918 Antoni Bereziewicz, o ruchu ludowym na Leżajszczyznie w latach 1919–
1939 Dariusz Półćwiartek, a o wojennych i powojennych wydarzeniach na Zasaniu przypomniał Tadeusz Bazan. Niewątpliwą ciekawostką będą sensacyjne informacje o siedemnastowiecznych malowidłach odkrytych w Klasztorze Ojców Bernardynów, którymi podzielił się z nami o. dr Andrzej
Efrem Obruśnik. Na uwagę zasługuje też artykuł
Janusza Motyki o leżajskiej Farze – bożogrobcach
i historii zespołu kościelnego. W poprzednim numerze Almanachu pisaliśmy o Muzeum Ziemi Leżajskiej, a w numerze drugim nieznane fakty o muzealnictwie leżajskim przybliży czytelnikom prof.
Józef Półćwiartek.

Przeszedł długą i niełatwą szkołę życia.
Wyrastał w rodzinie zamieszkałej na wsi
podłańcuckiej. W okresie okupacji pracował fizycznie w lesie, przy budowie Huty
Stalowa Wola, a potem na lotnisku i w kolejowych zakładach naprawczych w Rzeszowie.
Doceniał też potrzebę kształcenia się.
W 1947 roku rozpoczął wielką przygodę
swego życia w zawodzie nauczycielskim,
w którym przepracował 40 lat.
Był nauczycielem i dyrektorem Szkoły
Podstawowej w Giedlarowej, a od 1966
roku – Inspektorem Oświaty w powiecie
i w mieście i końcowo dyrektorem szkół
podstawowych nr 4 i 5 w Leżajsku. Cały
czas towarzyszył przeprowadzanym reformom oświaty w powiecie i budowie licznych szkół oraz domów nauczyciela.
Jako pasjonatowi historii, bliskie mu
były także dzieje Leżajska i okolic. W 1969
roku był jednym z współtwórców Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej, a następnie długoletnim jego prezesem (do
1997 r.).
Jakkolwiek niełatwe było przecieranie pierwszego szlaku dla Towarzystwa,
to jednak z dumą i radością mówił o wspólnych dokonaniach m. in. w postaci: wydania I tomu „Dzieje Leżajska”, wydawania „Almanachu Leżajskiego” w latach
1982 – 1987, utworzenia muzeum regionalnego (1982 r.), o rozpoczęciu organizacji Dni Leżajska od 1974 roku, o wielu

uroczystościach patriotycznych i spotkaniach z regionalistami całego województwa.
W zamyśle Prezesa było też wiele
innych działań, na które nie wystarczało już sił, środków i czasu. Marzył
o wydaniu II tomu monografii miasta,
o wznowieniu „AL”, o ratowaniu zabytków a w tym dworu starościńskiego,
o krzewieniu wśród młodzieży miłości
do swego miasta.
Kiedy na wiosnę tego roku uhonorowano Prezesa Edwarda tytułem
„Honorowego Członka Towarzystwa”
nikt z zebranych nie dopuszczał myśli, że mimo sędziwego wieku – 85 lat,
zabraknie Go wkrótce wśród nas.
Nikt też nie przypuszczał, że tak
szybko odejdzie, gdy z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej i burmistrza
miasta Leżajska odbierał w tym roku
odznakę „Zasłużony dla Miasta Leżajska”.
Dziś ponownie chylimy czoło przed
Jego mogiłą i przed dorobkiem Jego
życia, a także składamy wyrazy szczerego współczucia Żonie i Rodzinie.
Następcy będą chcieli kontynuować dzieło rozpoczęte przez Prezesa Edwarda.

O leżajskim poecie Tadeuszu Hollendrze, jego
twórczości, życiu i tragicznej śmierci przypomni
nam prof. Zbigniew Andres. Poznamy też bliżej
poetkę związaną z Leżajskiem Jadwigę Zengteller, której sylwetkę i wybrane utwory przedstawi
Stanisław Chmura.
Obszerny materiał faktograficzny o budowie
i rozbudowie miasta Leżajska w II połowie XX
wieku przedstawi Kazimierz Kuźniar, a o pomnikach Jana Pawła II w Polsce i historii powstania
pomnika w Leżajsku pisze dr Kazimierz S. Ożóg.
Z aspektami poszukiwania różnych źródeł informacji na temat genealogii rodzin zapozna nas Anna
Ordyczyńska.
W tym numerze „Almanachu” znajdą czytelnicy
też stałe rubryki: wywiad – tym razem z Panią Lidią Chmurą, który przeprowadziła Iwona Tofilska,
historię Zespołu Pieśni i Tańca „Leliwa” przedstawiły Elżbieta Kuźma i Teresa Dydacka-Jarek, krótką monografię „Silikatów” – zakładu, który odgrywa
ogromną rolę w życiu gospodarczym miasta opisał
Wiesław Pachałko, a o faunie naszych lasów jak
zwykle pięknie i z pasją opowie nam Lech Steliga.
Będzie też nowość – „newsy sprzed lat” – ciekawe
kartki z historii, ciekawostki, sensacje przygotowane przez Stanisława Chmurę.
Dla „szperaczy” w historii miasta i regionu będzie druga część źródeł i bibliografii przygotowana przez Mariana Matkowskiego.
Na zakończenie numeru – kalendarium Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej – 2008 przygotowane przez Leszka Sarzyńskiego – Prezesa
Towarzystwa.

Mamy nadzieję, że lektura tego numeru zaspokoi oczekiwania czytelników. Ogromna wartość historyczna i badawcza materiałów przygotowanych
przez autorów zasługuje na uznanie.
Zespół Redakcyjny składa podziękowanie
za wsparcie Panu Tadeuszowi Trębaczowi Burmistrzowi Leżajska, Panu Robertowi Żołyni Staroście Leżajskiemu, partnerom medialnym oraz
wszystkim sponsorom, którzy zostaną wymienieni w publikacji, a bez których pomocy ta publikacja by nie powstała.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej
i Przyjaciele

Zespół Redakcyjny
Almanachu Leżajskiego

Sprostowanie do artykułu
„TMZL znów na rowerach”
(BM nr 10 – październik 2008)
W treści ww. artykułu z przyczyn od autora niezależnych pojawiła się nieścisłość. Zamiast słów: „W gospodarstwie agroturystycznym Krystyny Wanat” powinno być: „W placówce Gminnego Ośrodka Kultury w Chałupkach
Dębniańskich”.
Przepraszamy pana dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk z siedzibą w Giedlarowej Stanisława Majchra i panią
Krystynę Wanat za tę nieścisłość”.

(tmzl)
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mała ojczyzna
Z kart historii
leżajskiego klubu sportowego
Lata 1944–1948
Po zakończeniu działań wojennych,
przed społeczeństwem Leżajska stanęło wiele ważnych zadań. W procesie odbudowy uczestniczyli wszyscy, a wśród
nich także sportowcy i działacze. Samorzutnie reaktywowali oni koło sportowe,
we własnym zakresie kupowali sprzęt i organizowali różne zawody, głównie w piłce nożnej.
Aktywność tę akceptowały władze miejscowe. W planie działania MRN, sporządzonym w miesiącu październiku 1945
roku, zapisano m.in. że najważniejszymi tematami pracy Rady w najbliższym
okresie będzie: „…elektryfikacja, remonty szkół i ośrodka zdrowia, aprowizacja, współpraca z kołem sportowym
i harcerstwem oraz udzielenie pomocy
najbiedniejszym”. Szkoda, że z tych lat
nie pozostały jakiekolwiek dokumenty
oprócz kilku wspomnień.

Stąd też, sportowcy liczyli na samych
siebie i ofiarność wielu działaczy, podobnie jak w okresie przedwojennym. Byli
wśród nich m.in. Jan Pudełkiewicz, Seweryn Dańczak, Ludwik Sawicki, Władysław Jeżowiecki, Józef Sikorski, Aleksander Schmidt, Jan Raźnikiewicz, Józef
Chodorowski, Stefan Pietraszek, Tadeusz Zajączkowski, Leopold Felkel, Walerian Podgórski, Józef Szułakiewicz, Michał Duda, Jan Motor, Julian Żołyniak,
Władysław Markiewicz i inni.

Utworzenie i działalność
RKS „Piła” (1948–1956)
W trosce o umocnienie działalności
sportowej w mieście utworzono w czerwcu 1948 roku – Robotniczy Klub Sportowy „Piła” przy Tartaku. Przedsięwzięciu temu sprzyjały władze miejskie i dyrektor Józef Sikorski. Zatrudnił on w Tartaku wielkiego sympatyka sportu ppłk.
Ludwika Sawickiego, który w 1947 roku
powrócił do kraju po wieloletniej niewoli.
Ppłk L. Sawicki był organizatorem i pierwszym prezesem nowego klubu, który pierwotnie przyjął nazwę: RKS „Piła”, od 1950
roku – „Unia – Piła”, a od 1952 roku –
KS „Unia”. Nowopowstały klub przyjął
w swe szeregi wszystkich dotychczasowych działaczy i sportowców miasta Leżajska. Na podstawie nielicznych dokumentów, jakie pozostały z działalności KS
„Unia” i wspomnień byłych działaczy, odtworzono 8-letnią historię, pierwszego powojennego klubu sportowego.

leżało do niego 198 członków. Poza Tartakiem doraźnej pomocy udzielała MRN,
PSS i Bank Spółdzielczy.

2. Działalność sportowa
Ze sprawozdania zarządu koła wynika,
że utworzono w nim kilka sekcji sportowych, a mianowicie: piłki siatkowej, piłki
nożnej, szachową, tenisa stołowego i motorową a później lekkoatletyczną. Praca
w tych sekcjach sprowadzała się głównie do zajęć rekreacyjnych i do udziału
w różnych zawodach, rajdach czy konkursach organizowanych przez komitet kultury fizycznej, związki branżowe lub samo
koło. Były to turnieje szachowe, zawody
sprawnościowe na zdobywanie np. odznaki SPO, różne konkurencje lekkoatletyczne a wśród nich biegi i marsze patrolowe oraz spotkania towarzyskie i mistrzowskie, organizowane na szczeblu
miasta, powiatu i województwa w różnych
grach zespołowych a szczególnie w piłce
nożnej. W piłkę nożną grano nieustannie,
ale system rozgrywek wykształcał się dopiero z upływem czasu.
Przypomnijmy ogólne ramy tych rozgrywek mistrzowskich po II wojnie światowej.

1. Działalność organizacyjna

Ppłk Ludwik Sawicki, prezes KS Unia Piła
6.1948 – 12.1951

Z roku na rok sytuacja w kraju zmieniała się. Dużym wsparciem dla rozwoju kultury fizycznej i sportu były decyzje
władz centralnych, a wśród nich uchwała Kongresu Zrzeszenia Pracowniczych
ZZ z 1945 roku, obligująca zakłady pracy
do udzielenia pomocy kołom sportowym.
Ważna też była ustawa z 1948 roku o powszechnym obowiązku przysposobienia
zawodowego, w.f. i organizacji kultury fizycznej oraz kolejna ustawa z 1949 roku
o organizacji kultury fizycznej w Polsce.
Pokłosiem tych ustaw była m.in. decyzja
CRZZ z 1949 roku o utworzeniu związkowych zrzeszeń sportowych. Istniały one
do 1974 roku. Dla wielu środowisk w kraju
decyzja ta była korzystna, ale w Leżajsku
mniej, bo w mieście był tylko jeden zakład
produkcyjny – tartak, który i tak – na ile
mógł – pomagał miastu w rozwiązywaniu
jego problemów.
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Prezesami Koła byli: od czerwca 1948
roku do grudnia 1951 roku – ppłk Ludwik
Sawicki, od stycznia 1952 roku do września 1953 roku – Aleksander Schmidt,
od września 1953 roku do II poł. 1956
roku – Seweryn Dańczak i prawdopodobnie pod koniec tego okresu ponownie A. Schmidt. We władzach klubowych
zasiadało wielu wymienionych wcześniej
działaczy, a w latach 1952–1953 pełny
skład zarządu przedstawiał się następująco: Aleksander Schmidt – prezes, Danuta
Kurowska i Józef Szułakiewicz – zastępcy, Andrzej Płochocki – sekretarz, Zygmunt Szepelak – skarbnik, Władysław
Markiewicz – gospodarz, Józef Wagner
– kierownik świetlicy, Emil Woszczyna,
Zbigniew Zawilski i Janusz Engel – kierownicy drużyn piłkarskich. Komisję rewizyjną tworzyli: Stefan Jankiewicz – przewodniczący, Danuta Mrozek i Stefan Pietrasik – członkowie.
Koło zorganizowało własną świetlicę (od 1951 r.) w prywatnym domu pani
Zofii Stąporowej, przy ulicy Mickiewicza
i tu odbywały się wszystkie zebrania i różne gry świetlicowe. Działalność koła spotkała się z dużym poparciem społecznym
o czym świadczy fakt, że w 1952 roku na-

Aleksander Schmidt, prezes KS Unia Piła
1.1952 – 9.1953

W 1945 roku odbył się I zjazd PZPN,
a po nim zaczęły powstawać okręgowe związki piłki nożnej (OZPN). W naszym województwie powstały dwa okręgi z siedzibą w Rzeszowie i Przemyślu.
Leżajsk należał do OZPN w Przemyślu.
Na początku, czołowymi drużynami naszego okręgu byli: Czuwaj Przemyśl, Polonia Przemyśl, JKS Jarosław, Cukrownia Przeworsk, Stal Stalowa Wola i Sokół Rozwadów. Później dochodziły następne – w miarę ich powstawania. Wiosną 1946 roku rozpoczęto rozgrywki o mistrzostwo okręgu. Zwyciężył w nich Czuwaj Przemyśl. W terenie natomiast rozgrywano zawody odpowiadające późniejszym kryteriom dla klasy A, B i C. W latach 1947–1948 na szczeblu centralnym

wykrystalizowała się organizacja I i II ligi.
W pierwszych rozgrywkach eliminacyjnych do I ligi z naszego terenu uczestniczyli Orzeł Gorlice i Czuwaj Przemyśl,
a nieco później JKS Jarosław i Legia Krosno, ale niestety, bez powodzenia. W walce o II ligę awans zdobyła Polonia Przemyśl (1948 r.) i uczestniczyła ona w tych
rozgrywkach przez 5 lat.
Kolejnymi II ligowcami na krótko byli:
Czuwaj Przemyśl i Legia Włókniarz Krosno (1951 r.). Na kolejne awanse do tej
ligi trzeba było czekać kilka lat. Wywalczyli je: Stal Mielec (1955 r.), Stal Rzeszów (1956 r.) i Legia Krosno (1957 r.).
W 1952 roku utworzona została rzeszowsko-lubelska III liga. Z naszego województwa uczestniczyli w niej: GWKS
Rzeszów, Włókniarz Krosno, Stal Rzeszów, Budowlani Przemyśl, Ogniwo Rzeszów i Spójnota Jarosław. W klasie „A”
w tych latach, walczyło 18 drużyn z okręgu Rzeszów i Przemyśl a wśród nich pobliskie nam Sparta Łańcut, Sparta Nisko,
Sparta Przeworsk, Kolejarz Jarosław i Kolejarz Rozwadów (1955 r.). Proces powstawania klubów sportowych trwał nieustannie.
W 1958 roku na terenie całego województwa w rozgrywkach mistrzowskich
wszystkich klas uczestniczyły już 282 drużyny, w tym m. in.: w II lidze – 3, w lidze
okręgowej – 12, kl. A – 12, kl. B – 48, kl.
C – 91, w lidze juniorów – 8, kl. A juniorów – 21, kl. B juniorów – 27 i trampkarze – 29. Wśród nich znajdowały się także drużyny z Leżajska. Na podstawie dokumentów Przemyskiego Podokręgu Piłki
Nożnej, ustalono, że pierwsze zgłoszenie
leżajskiej drużyny do rozgrywek mistrzowskich nastąpiło w dniu 28 sierpnia 1948
roku. W protokole zapisano: „Odczytano
zgłoszenia do tut. Podokręgu następujących klubów: Piła Leżajsk, KS ZMP Nisko, KS PRN Wilczanka Przemyśl i Gwardia Jarosław”.
16 stycznia 1949 roku w walnym zgromadzeniu członków Podokręgu w Przemyślu uczestniczył delegat z Leżajska
Jan Pudełkiewicz. Nie zachowały się, niestety, pierwsze tabele wyników o mistrzostwo klasy „C” w którym uczestniczył klub
leżajski. Jedynie na łamach prasy wojewódzkiej (Nowiny Rzeszowskie) można było znaleźć pojedyncze zapisy, np.:
9.10.1950 r. – w zawodach o mistrzostwo
kl. „C” Gwardia Przeworsk – Unia Leżajsk
1:1, 23.10.1950 r. – zespół KS Unia Leżajsk uczestniczy w rozgrywkach o mistrzostwo klasy „C” z drużynami Kolejarz
II Przemyśl, LZS Bolestraszyce, Gwardia
Przeworsk i LZS Sonina, 25.04.1951 r. –
w ramach mistrzostw klasy powiatowej
ZKS Unia Leżajsk pokonał ZKS Włókniarz
Rakszawa 4:3 (bramki dla Unii zdobyli:
Kościółek, Szkodziński, Kwieciński i Zawilski), 10.06.1951 – w ramach rozgrywek o mistrzostwo klasy powiatowej Unia
Leżajsk pokonała LZS Soninę 5:0 (bramki zdobyli: Szelewicz – 2, Kwieciński – 2,
Fortuna – 1).
Bezcennym dokumentem, wiele mówiącym o działalności klubu, jest Księ-

ga Kasowa KS Unia Leżajsk z lat 1950–
–1953, która przechowywana była w Tartaku. Skrupulatny skarbnik zapisywał m.
in. kiedy i z jakimi drużynami grali piłkarze z Leżajska ale bez adnotacji czy były
to zawody mistrzowskie lub towarzyskie
i jakim wynikiem zostały one zakończone.
Przeciwnikami drużyny Unii byli: w 1950 r.
– Burza Ulanów, Związkowiec Sokołów,
Spólnota Pracy Przemyśl, Kolejarz Jarosław, Stal Stalowa Wola i Ogniwo Nisko,
w 1951 r. – Stal Stalowa Wola, Kolejarz
Przeworsk, LZS Radymno, Unia Sarzyna, Spójnia Rzeszów, Spójnia Jarosław,
Kolejarz Jarosław, Unia Przeworsk, Ogniwo Nisko, Budowlani Jarosław, Włókniarz
Rakszawa, Budowlani Przemyśl, Ogniwo Tarnów, Spójnia Łańcut i Soninianka
Sonina, w 1952 r. – Kolejarz Przeworsk,
WKS Nisko, Ogniwo Nisko, Włókniarz
Rakszawa, Stal Stalowa Wola, Spójnia
Przeworsk, Junak Sarzyna, LZS Ulanów,

Kiełbowicz, Zbigniew Kozyra, Adam Szozda, Mieczysław Góral, Zbigniew Fortuna,
Jerzy Góral, Czesław Kościółek, Zenon
Zawilski, Tadeusz Szelewicz, Ludwik Więcław, Tadeusz Koczocik, Stanisław Cupiał, Józef Zwoliński, Stanisław Czerwonka, Henryk Grabarz, Stanisław Korasadowicz, Augustyn Domański, Stanisław Martyszko, Wiktor Kwieciński, Antoni Chamiec, Wolan, Jerzy Kochmański,
Henryk Kusy i inni. W miarę upływu czasu drużyna Unii grała coraz lepiej i na zakończenie rozgrywek o mistrzostwo klasy
„C” pod dotychczasowym szyldem – wywalczyła w 1956 roku tytuł mistrzowski
i pierwszy awans do klasy B.
O wiele skromniejszy dorobek sportowy miała drużyna piłki siatkowej i pozostałe sekcje. Siatkarze uczestniczyli najczęściej w rozgrywkach pucharowych i towarzyskich. Wielkie wydarzenia w tej dyscyplinie będą miały miejsce dopiero za kilkanaście lat.

3. Działalność gospodarcza

Seweryn Dańczak, prezes KS Unia Piła
9.1953 – II p. 1956

Gwardia Przeworsk, Spójnia Sokołów,
Kolejarz Rozwadów, Pol – WKS Nisko,
w 1953 r. – Kolejarz Przeworsk, LZS Przybyszówka, Włókniarz Rakszawa, Kolejarz
Rozwadów, LZS Białobrzegi, Budowlani
Rzeszów, Włókniarz Strzyżów, Gwardia
Dębica, LZS Sonina, Kolejarz Rzeszów,
Spójnia Łańcut i LZS Zaczernie.
Nieco poszerzoną informacją o działalności sekcji piłki nożnej jest sprawozdanie
zarządu koła za 1952 r. Czytamy w nim
m.in.: „…najbardziej czynna była sekcja
piłki nożnej, która odbyła 18 zawodów mistrzowskich w trzech klasach, z tej liczby
w klasie II – 8 wygrali, 2 – przegrali, w klasie III – 2 mecze przegrali a 2 są do rozegrania, w klasie V – 2 mecze wygrali i dwa
przegrali. Ponadto pierwsza drużyna rozegrała 13 spotkań towarzyskich.”
Dzięki wspomnieniom wielu działaczy i byłych zawodników można ustalić, że najczęściej w tym okresie (1948–
–1956) na boiskach występowali m.in.:
Jan Pudełkiewicz, Jan i Stanisław Czosnyk, W. Tryczyński, Stefan Owsik, Stanisław Haszto, Zygmunt Zagórski, Adam

Główny wysiłek klubu skierowany był
na budowę obiektu sportowego oraz na finansowanie bieżącej działalności tj. zakupy sprzętu i pokrywanie kosztów organizacji zawodów.
Budowa stadionu. Klub, od chwili jego
powstania, za zgodą władz miejskich był
głównym użytkownikiem skromnego boiska przy ul. Podolszyny. Niezbędne było
jego ogrodzenie, zmeliorowanie terenu,
zbudowanie szatni, wykonanie ławek
i podstawowych urządzeń lekkoatletycznych (bieżnie, skocznie, rzutnie) a przede
wszystkim boiska do piłki nożnej. W okresie istnienia KS „Piła” wszystkie prace wykonano od podstaw przy pomocy różnych
dotacji (m.in. od MRN – 20 000 zł. w 1948
i 50 000 zł. w 1950 r. i z WKKF Rzeszów
– 12 000 zł. w latach 1953/54) oraz w ramach prac społecznych (przy pomocy zakładów pracy i własnej robocizny sportowców).
Zakres wykonanych prac był duży: odwodniono płytę boiska, splantowano cały
teren, zasiano trawę i posadzono drzewa, wybudowano ogrodzenie, kasę, studnię i ustępy. W tym czasie MRN podjęła
uchwałę w dniu 27 września 1950 r. o wydzierżawieniu dla klubu Unia Piła terenu pod stadion o pow. 2 ha. na okres 29
lat za symboliczny czynsz w wysokości
1 zł rocznie. Zbudowanie tego stadionu
i jego urządzanie – było wielkim wspólnym osiągnięciem sportowym i organizacyjnym władz miasta, zakładów pracy
i całego klubu. W latach następnych prace te kontynuowano.
Finansowanie bieżącej działalności.
Klub nie otrzymywał zbyt wielkich dotacji
na bieżącą działalność sportową. Wpływy
pochodzące ze sprzedaży biletów wstępu na zawody i z organizowanych zabaw
musiały wystarczać na wszystkie koszty organizacji spotkań piłkarskich oraz
na drobny poczęstunek dla zawodników
(np. zakup 3 kg jabłek lub pastylek mięciąg dalszy na stronie 22
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mała ojczyzna

sport

Z kart historii leżajskiego
klubu sportowego
ciąg dalszy ze strony 21

towych albo skromna kolacja, względnie
bilety do kina). Nieodzowne były też zakupy sprzętu sportowego i mundurków
gdyż pomoc Rady Okręgowej Zrzeszenia
„Unia” była niewystarczająca. Np. w 1952
roku Klub otrzymał z okręgu: w dniu 19
lipca – 6 koszulek sportowych, w dniu
15 sierpnia – 1 flagę, 2 dresy, 25 emblematów Unii a w dniu 18 września – kulę
4,5 i 7,25 kg, piłkę do koszykówki i igłę
do pompki, kolce damskie, dysk i oszczep
– wszystkiego po 1 sztuce.
Dużym wsparciem dla klubu była wieloraka pomoc MRN. Rada ta wielokrotnie
oceniała działalność klubu na swych posiedzeniach a między innymi 25 marca
1950 r., 8 maja 1951 r., 17 kwietnia i 19
sierpnia 1952 r. oraz w grudniu 1954 r.
Pomagano klubowi w rozwiązywaniu
wszystkich problemów a równocześnie
doceniano wysiłek działaczy sportowych
i skromne sukcesy sportowców.
Zbliżał się do końca rok 1956, ósmy rok
istnienia KS „Unia” w Leżajsku. Przez ten
okres uporządkowano wiele spraw, ustabilizowała się działalność sportowa, działacze nabyli wiele doświadczenia. Barierą
na drodze dalszego rozwoju koła były jednak ciągłe niedostatki finansowe. Opiekujący się zakład nie był w stanie łożyć większych nakładów na ten cel.
W mieście, zaczęły wyłaniać się nowe
szanse. Otóż w 1956 roku miasto stało się
siedzibą nowoutworzonego powiatu. Powiększyła się administracja, przybyło kilka
nowych zakładów pracy a wśród nich fermentownia tytoniu. Przedstawiciele władz
zainteresowani rozwojem sportu doradzali dokonania ewentualnej zmiany zrzeszenia sportowego. I stało się. Po zakończeniu sezonu piłkarskiego, na walnym zgromadzeniu klubu podjęto uchwałę o wystąpieniu z Zrzeszenia „Unia” i przejściu
do Zrzeszenia „Sparta”, w którym upatrywano szansę na większą pomoc materialną.
O nowym rozdziale w życiu miejskiego
klubu sportowego napiszę w następnym
numerze BM.
I jeszcze refleksja końcowa. W 2008
roku upływa 60 lat od powstania miejskiego klubu sportowego po II wojnie światowej. Działa on nieustannie choć był w kilku zrzeszeniach. Aby pamiętać o swych
korzeniach niezbędna jest decyzja władz
kompetentnych czy będziemy obchodzić
70-lecie czy też 60-lecie leżajskiego klubu i kiedy.
Z sentymentem przeglądam w swoich zbiorach stare notatki prasowe i afisze m. in. o tym, jak LKS „Azalia” Brzóza
Królewska 18 lipca 1999 roku obchodził
swoje 50-lecie. Było okolicznościowe spotkanie pokoleń, sprawozdania, odznaki
i wyróżnienia dla 50 osób, zawody o puchar wójta, orkiestra, zabawa. Sponsorami byli wójt gminy, Browar a nawet przedsiębiorcy z Krzeszowa. Jak będzie w Leżajsku – zobaczymy.

Kazimierz Kuźniar
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„Feniks”
po sezonie

W dniach 7–9 listopada br.
rozegrany został w Leżajsku IV
Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Chłopców „Od młodzika
do juniora”

Turniej cieszył się ogromnym zainteresowaniem kibiców. Mecze otwarcia oraz finałowe, rozgrywane były
przy pełnych trybunach, co jest to niezbitym dowodem na wielką popularność piłki siatkowej w Leżajsku.
Indywidualne wyróżnienia w kategorii młodzika z zespołu „Feniks”
Leżajsk otrzymali: Paweł Szlajnda
– najlepszy rozgrywający turnieju
i Wojciech Bałut – największy talent. Indywidualne wyróżnienia w kategorii juniora z zespołu „Feniks” Leżajsk otrzymali: Jakub Zygmunt –
najlepszy rozgrywający turnieju i Paweł Zygmunt – najlepszy środkowy.
Wyniki Turnieju:
Młodzicy: 1 „Juwena” Rawa Mazowiecka, 2. „Feniks” Leżajsk, 3. „AKS
Resovia” Rzeszów, 4. „UKS dwójka”
Stalowa Wola, 5. „Orkan” Nisko, 6.
„UKS dwójka” Stalowa Wola II.
Juniorzy: 1. „Wifama” Łódź, 2. „Feniks” Leżajsk, 3. „AKS Resovia” Rze-

szów, 4. „Orkan” Nisko, 5. UKS Jastarnia, 6. „Anilana” Rakszawa.
Okazałe puchary oraz nagrody indywidualne ufundowali i wręczyli: starosta leżajski Robert Żołynia, zastępca
burmistrza Leżajska Piotr Urban i prezes PWZPS Wiesław Radomski.
Organizatorzy Turnieju składają podziękowania sponsorom: Robertowi
Żołyni staroście leżajskiemu, Tadeuszowi Trębaczowi burmistrzowi miasta Leżajska, Wiesławowi Radomskiemu prezesowi PWZPS, Wojciechowi Tokarzowi zastępcy dyrektora
Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku, a także firmom: Hotelowi „U braci Zygmuntów”, Pubowi „Legenda”,
Browarowi w Leżajsku oraz sędziom,
a w szczególności Piotrowi Dudkowi i wszystkim, którzy przyczynili się
do organizacji tej pięknej sportowej
imprezy.
(jz)

Sukcesy Ryszarda Drypsa

Ostatnie miesiące to kolejne pasmo sukcesów Ryszarda Drypsa, członka Polskiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki.
Podczas zawodów Pucharu Europy,
które odbyły się 30 sierpnia br. w Malmo,
zdobył aż dwa złote medale – na dystansach 800 i 1500 m.
Świetną formę potwierdził 6 września br. w Rzeszowie, zajmując 1 miejsce na dystansie 6 km w Biegu Nocnym
z okazji rocznicy Solidarności. Nie można nie wspomnieć o uczestnictwie Drypsa w Ogólnopolskim Biegu Ulicznym organizowanym 20 września br. w Wołowie,
gdzie na dystansie 5 km wywalczył sobie

7 miejsce w open, a w swojej kategorii 1 miejsce. Na tym nie poprzestał i 26
października br. wystartował w Międzynarodowym Biegu Ulicznym w Bogatyni,
uzyskując rewelacyjny wynik plasujący
go na 1 miejscu w kategorii wiekowej.
Ryszard Dryps w dalszym ciągu
z powodzeniem promuje firmę HORTINO ZPOW Leżajsk Sp. z o.o. nie tylko
w kraju, ale również na arenie międzynarodowej.

(mn)

Składy zespołów
ITS „Feniks”:

Młodzicy: Patryk Sadlej, Wiktor
Kosior, Paweł Szlajnda, Mateusz Dąbek, Damian Zygmunt, Wojciech Bałut, Dawid Górski, Kamil Siedlecki,
Marcin Kania, Mateusz Masełek, Kamil Rajski, Łukasz Hanus, Artur Burek, Jakub Wójcik. Trenerzy: Janusz
Zygmunt, Tomasz Kisielewicz.
Juniorzy: Jakub Zygmunt, Paweł
Zygmunt, Marcin Baran, Szymon
Tuptoński, Arkadiusz Bosak, Piotr
Wojtyna, Dawid Sierżęga, Ernest Kulpa, Aleksander Franus, Adrian Zych,
Michał Cymerman. Trener: Adam Kowalski.

IV Liga
na półmetku

Końcowa tabela rozgrywek IV ligi
runda – jesień 2008 r.

W pierwszych dniach listopada dobiegły końca rozgrywki IV Ligi Podkarpackiej rundy jesiennej. Leżajska
„Pogoń” walczyła w niej ze zmiennym
szczęściem.
Początek rundy był nie najlepszy. Drużyna grała w miarę dobrze, lecz nie zdobywała punktów. Dopiero pod koniec
rozgrywek (po zmianie trenera) nastąpił znaczny wzrost dorobku punktowego.
Na rozegranych 15 spotkań nasza drużyna uzyskała trzy piątki, a konkretnie odniosła pięć zwycięstw, doznała pięciu porażek i pięć meczów zremisowała. Jej dorobek w tej rundzie to zdobycie 20 punktów, strzelenie 19 i utrata 16 bramek.
„Pogoń” ostatecznie w końcowej
klasyfikacji rozgrywek uplasowała się
w środku tabeli zajmując 9. pozycję.

(em)

1.

Stal Sanok

pkt.
35

bramki
37-9

2.

Polonia Przemyśl

33

22-8

3.

Siarka Tarnobrzeg

29

32-15

4.

Kolbuszowianka

27

25-14

5.

JKS Jarosław

26

20-18

6.

Igloopol Dębica

23

15-13

7.

Błękitni Ropczyce

23

13-15

8.

Strumyk Malawa

21

21-25

9.

Pogoń Leżajsk

20

19-16

10.

Zryw Dzikowiec

19

13-19

11.

Czarni Jasło

19

15-21

12.

Rzemieślnik Pilzno

17

20-23

13.

Żurawianka

14

13-25

14.

Czuwaj Przemyśl

12

16-21

15.

Sokół Nisko

11

14-28

16.

Lechia Sędziszów

5

14-39
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zdrowie i uroda

Święta i Karnawał 2008

Jeszcze kilkanaście dni i będą święta, „sylwester” i Nowy Rok.
Obserwatorzy przyrody utrzymują, że każdy
dzień od świętej Łucji (13 grudnia) prognozuje pogodę na kolejne miesiące roku. Czas Wigilii i świąt
Bożego Narodzenia pełen jest zwyczajów, znaków,
przepowiedni, którym staramy się sprostać, by zapewnić sobie przychylność Opatrzności. Choinka,
siano na stole, parzysta liczba biesiadników, puste krzesło czekające na niespodziewanego gościa
to wszystko ma znaczenie. Potrawy, które sporządza się na Wigilię muszą pochodzić z lasu, rzek,
i płodów ziemi, aby nie zabrakło ich w następnym
roku. Bogactwo tych wierzeń pochodzi z czasów
staropolskich nawet pogańskich, ale i z nie tak odległych wieków. Zmieniały się na przestrzeni dziejów tak jak ciasto piernikowe.
Obrzędowym daniem na pogańskich stołach był
pierwowzór naszego piernika. Grubo zmiażdżone ziarna pszenicy z miodem z dzikich pszczół.
Z czasem receptury udoskonalano samo wykonanie ciasta nie było trudne, ale wymagało cierpliwości i siły. Należało go wyrabiać przez kilka dni, aby
było bardzo gęste i twarde. Musiało dojrzewać powoli nawet miesiącami. Najwartościowszy był sam
zaczyn, który często stanowił część posagu panny młodej. Pierniki staropolskie po upieczeniu były

Piękne, zdrowe dłonie
na Święta i nie tylko...

Wiek kobiety poznasz po wyglądzie jej dłoni. Traktowane zwykle po mocoszemu, niestety
dodają lat. Nie wystarczy pomalować paznokcie
i udawać, że wszystko jest w porządku. Pomarszczona, wysuszona i spękana skóra powie o Tobie wszystko. Warto przyzwyczaić się do gumowych ochronnych rękawic – najlepiej o numer
większych, by osłonić dłonie przed detergentami. Choć zwykle narzekamy, że jest nam w nich
niewygodnie, trzeba je koniecznie nałożyć przed
świątecznymi porządkami.
Jeżeli jednak zupełnie nie potrafisz w nich pracować, pamiętaj o paru radach, które pomogą ci utrzymać dłonie w niezłej kondycji. Nawet po intensywnej
pracy nie będziesz musiała się ich wstydzić.
Gimnastyka rąk
• Złap lewą dłoń przegub prawej ręki i potrząsaj nim, tak aby prawa dłoń swobodnie „biegała”
w górę i w dół. Policz do 20 i zmień rękę. • Wyciągnij przed siebie prawą rękę, dłoń odwróć wnętrzem
do góry. Lewą obejmij wszystkie palce z wyjątkiem
kciuka i delikatnie wyginaj je w stronę podłogi, równocześnie odginając kciuk jak najdalej od reszty palców. Powtórz 5–10 razy, potem zmień ręce. • Ugnij
ręce w łokciach, przyciśnij przedramiona do boków
i spleć przed sobą palce – na wysokości piersi. Rób
dłońmi kółeczka tak, aby nadgarstki były w ruchu –
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twarde i dopiero po wielu tygodniach leżenia nadawały się do konsumpcji. Wtedy same rozpływały
się w ustach. Nazwa piernik pochodzi od pieprznej przyprawy korzennej, po staropolsku „piernej”.
Bez miodu nie ma prawdziwego piernika. Miód zawsze symbolizował dobrobyt obfitość i bogactwo.
Według Skandynawów, kto spożywał miód zyskiwał mądrość i poetyckie natchnienie. W „Miodowy
miesiąc” w ich tradycji podczas 30 dni trwającego
wesela raczono się szlachetnymi miodami, które
dawały radość weselnikom i młodym małżonkom.
Hipokrates nazywał miód eliksirem życia. Wzmacnia ogólną odporność organizmu, działa antybakteryjnie, pobudza procesy przemiany materii i działa
odtruwająco. Jego składniki są łatwo przyswajalne: cukry proste, mikroelementy, witaminy z grupy
B, kwasy organiczne i inhibina – związek o właściwościach bakteriostatycznych. Niestety ulega ona
zniszczeniu po podgrzaniu do temperatury 500C.
Dlatego miód najlepiej spożywać po rozpuszczeniu
w letniej wodzie. Ciasto piernikowe oprócz miodu
zawiera wiele przypraw: goździki, cynamon, kardamon, ziele angielskie, imbir, które złożone w kompozycje przyprawy piernikowej nadają wypiekom
specyficzny korzenno słodki smak. Nagromadzone
w przyprawach składniki ogólnie działają rozgrzewająco, regulują trawienie i krążenie krwi, łagodzą
stres i poprawiają humor. Pierniki pieczone w dni
poprzedzające wigilię swoim aromatem wypełniają
cały dom przybliżając atmosferę świąt.
Święta, choć najpiękniejsze w końcu też miną,
ale przed nami „sylwester” i karnawał. Choinka
zostaje, a to zawsze skłania do organizowania
przyjęć potańcówek i ucztowania. Sałatki, śledzie, zimne mięsa, marynowane warzywa, grzyby, paszteciki, drobne ciastka to najczęstsze zakąski. Do nich podaje się wina, wódki, ale coraz
więcej osób preferuje koktajle alkoholowe. W szkle
o pięknych kształtach ozdobione owocami, sporządzone z dodatkiem soków, barwnych zapraw, kostek lodu prezentują się ciekawie, zawierają mniej
alkoholu, a można delektować się nimi cały wieczór. Po sylwestrowych toastach a zwłaszcza fa-

jerwerkach na świeżym powietrzu należałoby zjeść
coś rozgrzewającego i treściwego. Bo przecież zabawa może trwać do rana!
Piernik świąteczny
Składniki: ½ kg miodu, 2 szklanki cukru, 25
dag masła, 1 kg mąki pszennej, 3 jaja, 3 łyżeczki
sody oczyszczonej. ½ szklanki mleka, ½ łyżeczki soli, 2 torebki przypraw do piernika. Wykonanie: Miód, masło, cukier podgrzewać powoli, prawie do zawrzenia, odstawić masę do ostygnięcia.
Gdy będzie już letnia dodawać stopniowo wyrabiając ciasto ręką mąkę, sodę rozpuszczoną w zimnym mleku, sól i przyprawy. Ciasto starannie wyrobić, nadać mu kształt kuli włożyć do kamionkowego garnka, przykryć ściereczką i pozostawić
w chłodnym miejscu by dojrzewało przez 3–4 tygodnie. Dojrzałe ciasto podzielić na 2–3 części.
Każdą porcje rozwałkować, włożyć do natłuszczonej formy i piec około 30 minut w temperaturze 1800C. Po upieczeniu placki są twarde, po 2–
–3 dniach można je przełożyć powidłami lub inną
masą, a po wierzchu ozdobić polewą czekoladową. Jeśli ciasto rozwałkujemy bardzo cienko, można powycinać z niego małe pierniczki na choinkę
(piecze się je 10 min). Gdy są ciepłe ozdobić je polewą, lukrem i posypkami. Pierniczki trzeba upiec
4–5 dni przed świętami bo po upieczeniu są twarde i trzeba czasu, by skruszały.
Pierścionki cebulowe
Składniki: 6–7 dużych cebul – (około 1 kg), 2
szklanki piwa jasnego pełnego, szklanka i ¼ mąki
pszennej, 1 jajo, pieprz cayenne, pieprz czarny, sól
do smaku, olej do głębokiego smażenia. Wykonanie: Cebule obrać, wypłukać, pokroić na grube plastry, podzielić na pierścionki, włożyć do miski, zalać piwem, odstawić na godzinę, potem osączyć.
Szklankę piwa z którym moczyła się cebula, zmiksować z mąką i jajem, wymieszać, doprawić solą,
pieprzem cayenne i czarnym. W głębokiej patelni
rozgrzać olej, każdy pierścionek cebuli zanurzyć
w cieście i usmażyć na złoty kolor. Wyjąć z oleju,
osączyć z tłuszczu na papierowym ręczniku, ułożyć na półmisku.

10 razy w prawo i 10 w lewo. • Wyciągnij ręce przed
siebie. Zaciśnij pięści, a potem wolno je otwieraj, jak
najszerzej rozstawiając palce. Powtórz 10 razy. Te
ćwiczenia, wykonywane choć raz dziennie, usprawnią Twoje dłonie, uelastycznią mięśnie i stawy, zapobiegną obrzękom i skurczom. Są świetne zwłaszcza
dla osób, które intensywnie pracują – zarówno przy
porządkach, jak i przy komputerze.
Eliksir młodości dla skóry
• Jeżeli nie masz dłoni szczególnie zaniedbanych, wystarczy codziennie smarować je sokiem
z cytryny wymieszanym pół na pół z oliwą. Mieszankę lekko podgrzej w kąpieli wodnej (do temp. ciała)
i nałóż na dłonie. Spłucz po 10 minutach, starannie osusz ręce i wklep dobry krem odżywczy. Unikniesz zmarszczek i zachowasz delikatną, białą skórę. • Dłonie bardzo zniszczone ratuj maseczkami odżywczymi. 2 łyżki gęstej śmietany wymieszaj z łyżką
otrąb pszennych i łyżką soli. Gdy otręby spęcznieją
(po ok. 20 minutach) nałóż papkę na ręce. Spłucz
po 15 minutach. Zabieg rób co drugi dzień – naprzemiennie z drugą maseczką, zrobioną z łyżki drobno posiekanej cebuli wymieszanej na gęstą papkę
z 2 łyżkami otrębów oraz maślanką. Rozprowadź
ją na dłoniach, owiń folią i dodatkowo ręcznikiem
(musi Ci ktoś pomóc, albo najpierw pielęgnuj jedną rękę, a potem drugą). Po 15 minutach zmyj ciepłą wodą. • Spierzchniętą skórę wygładzi grejpfrut.
Połówkę owocu zmiksuj, wymieszaj z 3–4 łyżkami
maślanki i 2 łyżeczkami oliwy. Papką masuj dłonie przez kilka minut, potem wysusz je papierowym
ręcznikiem i nie myj przez ok. 30 minut. Ten sposób stosuj na zmianę z moczeniem rąk w glicerynie
wymieszanej pół na pół z mlekiem. Zamocz dłonie
na 15 minut, potem je opłucz i osusz. • Zaczerwienioną i popękaną skórę dłoni pielęgnuj ziołami. Wymieszaj w równych proporcjach suszoną korę dębową, skrzyp i pokrzywę. 3 łyżki ziół zalej 3 szklan-

kami wody i powoli podgrzewaj na małym ogniu.
Gdy się zagotują, natychmiast odstaw i przestudź.
W letnim wywarze mocz dłonie przez 10 minut. Zabieg powtarzaj codziennie używając świeżego naparu. To naprawdę działa, sprawdziłam!
Gładka zimą jak winogrono
Spójrz na dorodne winogrona i pomarszczone rodzynki. Jakże się różnią! A przecież rodzynki
to winogrona. Tyle że wysuszone – bez soku. Tak
właśnie zaczyna wyglądać nasza skóra pozbawiona wilgoci. W krajach, gdzie panuje wilgotny klimat, ludzie mają piękną cerę i mniej zmarszczek
niż Ci, którzy żyją w suchym powietrzu. W Polsce,
zwłaszcza zimą, stale jesteśmy „przesuszeni”. Jeśli
nie chcesz upodobnić się w szybkim tempie do rodzynka, nawilżaj się!! Od wewnątrz – pijąc dużo (co
najmniej 2 litry dziennie!) niegazowanej wody mineralnej, soków, herbatek ziołowych. Od zewnątrz –
odpowiednimi kosmetykami: bezalkoholowymi tonikami, maseczkami warzywnymi i owocowymi oraz
kremami nawilżającymi.
Ziołowy tonik dla przesuszonej cery
Wymieszaj w równych proporcjach suszony kwiat
lipy i rumianku. 2 łyżki ziół zalej wrzątkiem, odstaw
i po 20 minutach przecedź. Przemywaj naparem
twarz rano i wieczorem.
Maseczki nawilżające
Jabłkowa: umyj jabłko, ale go nie obieraj. Zetrzyj na tarce i wyciśnij sok. Dodaj do niego łyżeczkę oleju słonecznikowego i tyle mleka w proszku,
by po wymieszaniu powstała gęsta papka (1–2 łyżki). Nałóż ją na twarz, po 15 minutach zmyj letnią
wodą.
Fasolowa: ugotowaną fasolę rozgnieć, wymieszaj z łyżką oliwy soku z cytryny. Rozprowadź
po twarzy. Zmyj po 15 minutach.
Te maseczki możesz nakładać wymiennie – raz
jedną, raz drugą 2–3 razy w tygodniu.

sport

Zdrowa
inwestycja
na przyszłość
Drodzy rodzice, jeżeli Wasze dziecko większość czasu wolnego spędza
przed komputerem lub telewizorem,
może to mieć ogromny wpływ na złe
kształtowanie się układu kostnego,
stawów i kręgosłupa. Za tym idzie; nieprawidłowa postawa, zwyrodnienia.
Znikomy ruch młodych ludzi powoduje
zmniejszenie objętości płuc prowadząc
do obniżenia wydolności oddychania oraz
szybszego zmęczenia podczas wykonywania zwykłych czynności ruchowych.
Poza tym dzieci narażone są na szkodliwe działanie promieniowania monitora
lub ekranu telewizora, które może popsuć
wzrok w krótkim czasie.
Czy wiesz, że omijając na pierwszy
rzut oka błahe sprawy, takie jak: ciężkie tornistry noszone często przez dzieci na jednym ramieniu czy wiele godzin
spędzonych w ławkach szkolnych, mogą
się przyczynić do niewłaściwego rozwoju kośćca, rozciągnięcia lub przykurczenia mięśni oraz wiązadeł?
To natomiast krótka droga do powstania
wad postawy, których leczenie jest bardzo trudne i wymaga wielu godzin żmudnych ćwiczeń korekcyjnych. Postaraj się
jakoś inaczej zorganizować czas Twojego dziecka.
Zbliża się okres zimowy, trudno więc
o zabawę na boisku sportowym. Basen
to idealna forma kształtowania kręgosłupa, przy czym zapewni Waszym pociechom dobrą zabawę i mnóstwo radości
pod opieką ratowników. Swobodne pływanie czy zabawy w wodzie są świetną formą relaksu i odprężenia poprzez procesy
regeneracyjne, doprowadzające do stanu
równowagi psychosomatycznej. W wieku
wczesnoszkolnym dzieci mają dużą potrzebę spontanicznej i ukierunkowanej aktywności ruchowej. Czas spędzony na basenie pozwoli dziecku pozbyć się nadmiaru energii i spokojnie spać przez całą
noc (zalecane jest szczególnie dzieciom
z ADHD). Ponadto polepszy stan dotlenienia młodego organizmu, sprawności
fizycznej, sprzyja poprawie ruchomości
w stawach, a także odciążeniu i rozluźnieniu otaczających go tkanek i mięśni. Ma
także dobroczynny wpływ na układ nerwowy i wzrost odporności organizmu.
Twoje dziecko nie chce jeść?
Ruch w wodzie powoduje pobudzenie
komórek, aby pobierały materiały zapasowe potrzebne do metabolizmu, pobudzając przy tym apetyt dziecka, ponieważ organizm będzie się domagał uzupełnienia
białek, tłuszczy, cukrów, itp.
Pływanie czy ruch w wodzie ma tak
samo dobry wpływ na dorosłego człowieka jak i na młody organizm. Jedna godzi-

szachy
na lub dwie z dzieckiem na pływalni zapewni mu prawidłowy rozwój fizyczny, poprawi stan zdrowia oraz dostarczy wiele
wrażeń. Jeszcze więcej dostarczą ich jacuzzi i zjeżdżalnia albo przebywanie pod
wodospadem.
Spędzisz w ten sposób mądrze i korzystnie wolny czas ze swoją pociechą.
Naprawdę warto.
Czy wiesz, ile waży plecak Twojego
dziecka?
http://www.profeo.pl/board/topic/11775/
zwaz-plecak-swojego-dziecka.html

Witam w naszym kąciku szachowym.
Na grudniowe dni polecam kolejne zadania życząc w zbliżającym się Nowym
Roku 2009 wszelkiej pomyślności oraz
wielu szachowych zwycięstw. Powodzenia!!!
Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe)
Zadanie 1.

Zadanie 2.

Kręgosłup prosty – postawa prawidłowa rys. przedstawia skrzywienie wtórne, może ono widok z przoduprowadzić
do skoliozy strukturalnej (nieodwracalnej).
ZACZNIJ DBAĆ, ZANIM BĘDZIE ZA
PÓŹNO.

Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Nowy Rok
niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych marzeń.
Niech przyniesie nowe spojrzenie na
poprawę własnej kondycji fizycznej
uczęszczając na basen oraz korzystając
z innych zajęć rekreacji ruchowej.

życzą wszystkim czytelnikom BM
pracownicy MOSiR w Leżajsku

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego
wydania BM
Zad. 1 S:g6+, Kg8, Sf7 – mat, zad. 2
Wc2+, K:c2, Sb4 – mat, zad. 3 Hg7+, G:
g7, Sf6 – mat zad. 4 Sf5+, Kf7, We6 –
mat.

Andrzej Mazurkiewicz
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na ryby
Na gorącym
uczynku...

W sobotę, 8 listopada br. wspólny patrol PSR
Rzeszów i Policji leżajskiej, w którym uczestniczył
też członek Zarządu naszego Koła ujawnił przypadek kłusownictwa rybackiego na rzece San.

czyć? W przypadku, gdy zostaniecie złapani, konsekwencje mogą być poważne. Przepadek sprzętu, grzywna, nawiązka – kara pozbawienia wolności... warto ryzykować?

Spinningowe
Grand Prix
Klubu i Okręgu
– koniec sezonu

W Dąbrówkach zwyciężyli: 1. Antoni Ochalik –
Rzeszów; 2. Andrzej Peret – Mielec; 3. Tomasz
Zygmunt – Nowa Sarzyna.
Zapraszam na stronę http://www.fishing.org.pl,
tam bardzo fajna relacja uczestników tego Grand
Prix.
Oto, co o tym można przeczytać na stronie Podkarpackiej Policji, KPP Leżajsk:
2008-11-10. Poniedziałek policjant i funkcjonariusze Państwowej Straży Rybackiej zatrzymali dwóch
mężczyzn, którzy zajmowali się nielegalnym połowem ryb.
W sobotę w południe na rzece San w Starym
Mieście, podczas kontrolowania zbiorników wodnych, strażnicy Państwowej Straży Rybackiej wraz
z Policjantami Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku ujawnili dwóch mężczyzn, którzy przy użyciu łodzi, urządzenia elektrycznego oraz sprzętu
wędkarskiego łowili ryby w rzece San. Po wylegitymowaniu okazało się, że mężczyźni nie posiadali kart wędkarskich. Właściciel łodzi i sprzętu
nie miał przy sobie dokumentów rejestracyjnych
łodzi. Mężczyźni do chwili zatrzymania złowili 13
sztuk ryb różnych gatunków w tym okonie, miętusy, klenie.
Zatrzymanych doprowadzono do Komendy
Powiatowej Policji w Leżajsku, gdzie złożyli wyjaśnienia. Zabezpieczony sprzęt będzie dowodem
w prowadzonym dochodzeniu. Obu podejrzewanym o kłusownictwo rybne – mieszkańcom podleżajskich wsi – 31-letniemu Wiesławowi G. oraz
24-letniemu Stanisławowi S. postawiony zostanie
zarzut naruszenia przepisów ustawy o rybactwie
śródlądowym. Grozi im kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.
* * *
Ze swej strony zapewniam, że sprawy nie pozostawimy samej sobie. Przestrzegam wszystkich
potencjalnych nabywców tzw. „elektrycznej wędki” przed jej używaniem na naszych wodach. Uda
Wam się raz czy kilka razy. Wydacie 1000 złotych
na ten sprzęt (sprawdzałem w Internecie, tyle kosztuje). To prawie 100 kg karpia lub 50 kg np. filetów
ze szczupaka w sklepie. Statystycznie jemy kilka kilogramów ryb słodkowodnych rocznie – czyli
za te pieniądze można kupić ryb na 10 lat! A gdzie
wartość łódki i innego sprzętu? Po co się tyle mę-

Kol. Antoni Ochalik swoje zwycięstwo przypieczętował pięknym, prawie czterokilogramowym
szczupakiem.

Zawody w Dąbrówkach
zakończyły rywalizację 2008.

Oto jej wyniki:
1. Tomasz Zygmunt – Nowa Sarzyna (141 pkt.);
2. Mariusz Ruszała – Strzyżów; Antoni Ochalik –
Rzeszów nr 8 (po 130 pkt); 4. Jan Siwiec – Nowa
Sarzyna (128 pkt.); 5. Henryk Płoszaj – Nowa Sarzyna (106 (pkt.); 6. Leszek Flak – Leżajsk (100
pkt); 7. Zdzisław Porada – Rzeszów nr 8 (75 pkt.);
8. Marcin Cieszkowski – Rzeszów nr 10 (72 pkt.);
9. Jacek Ruszała – Strzyżów (71 pkt.); 10. Arkadiusz Kierepka – Nowa Sarzyna (57 pkt.).
Chciałbym serdecznie podziękować Grupie Żywiec S.A. Browar w Leżajsku za sponsorowanie całego cyklu zawodów. Składam też podziękowania dla Norberta Maczugi za przekazanie nagród dla zwycięzców w całym cyklu. Dziękuję też
wszystkim, którzy pomogli.

Zostałem testerem
firmy MIKADO

O tym, że zostałem zakwalifikowany do testowania, dowiedziałem się przez e-mail. Niecierpliwie
czekałem na przesyłkę. W końcu przyszła! Żona
podśmiechiwała się ze mnie, gdy wszystkie oglądałem i cierpliwie fotografowałem... Ze względu
na pracę i wyjazdy służbowe, pierwszy test mogłem zrobić na zawodach GP naszego Klubu 26

października, ale o tym napiszę osobno. Twistery i fishuntery są fajne. Jedyne, na co mogę ponarzekać, to brak żółtego koloru. Ale może dobrze, zbyt się przyzwyczaiłem i nie korzystam z innych barw).
Relacje z poszczególnych wypraw testowych można znaleźć na stronie: www.pzw.org.
pl/1320/.

Wybory na kadencję
2009–2012

Zarząd Koła nie ma jeszcze 100 procent potwierdzenia, ale prawdopodobnie 8 lutego 2009
roku odbędzie się walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków koła. Miejsce: Zespół Szkół
im. Tadeusza Kościuszki.
Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza(y) zebrania. 3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania. 4. Przyjęcie
regulaminu obrad. 5. Wybór Komisji: Wniosków
i Uchwał, mandatowo-sktutacyjnej, wyborczej. 6.
Przedstawienie sprawozdań: 1) Zarządu Koła; 2)
Komisji Rewizyjnej; 3) Sądu Organizacyjnego; 4)
Społecznej Straży Rybackiej; 5) rzecznika Dyscyplinarnego Koła. 7. Dyskusja nad sprawozdaniami. 8. Przyjęcie planu pracy i preliminarza budżetowego na 2009 r. 9. Głosowanie nad udzieleniem
absolutorium ustępującym władzom. 10. Przerwa.
11. Wybory nowych władz, organów koła oraz delegatów i ich zastępców na okręgowy Zjazd. 12.
Wolne wnioski. 13. Przyjęcie Uchwały Zebrania.
14. Zakończenie obrad.
Razem z prezesem Gorzkiewiczem doszliśmy
do wniosku, że nie będziemy startować do władz
Koła i Okręgu w następnej kadencji. Kol. Gorzkiewicz był prezesem przez 3 ostatnie kadencje,
działaczem Koła jest od niemal 30 lat. Ja też mam
już niezły staż, od 1991 roku. Od 3 kadencji jesteśmy obaj w Zarządzie Okręgu. Od dwóch kadencji w Zarządzie Okręgu próbujemy przeforsować
wniosek naszego Koła o rozwiązanie porozumień
z Zamościem i Tarnobrzegiem i rzeczywiste wprowadzenia zasady „tam, gdzie łowisz, tam płacisz”.
Nie zanosi się na to, że to się zmieni. To też jeden
z powodów ustąpienia z władz, może następcy
będą skuteczniejsi?
Coraz bardziej brak nam też czasu, funkcje pełnione w PZW są funkcjami społecznymi, my przede
wszystkim pracujemy zawodowo, to nasz priorytet.
Dlatego też prosimy o dużą frekwencje na tym zebraniu, oraz o to by byli chętni do zastąpienia nas
we władzach koła. Z tego, co wiemy, jeszcze kilka
osób z Zarządu Koła nie zdecyduje się na kontynuację pracy w Zarządzie Koła. Ja chcę kontynuować
pracę w Społecznej Straży Rybackiej oraz Wędkarskim Klubie przy Okręgu (również strony internetowe). Te zajęcia angażują mi też sporo czasu,
ale dam sobie radę, może lepiej jak dotąd. Dobrze
by było, gdyby w Zarządzie Koła pojawiła się osoba, która zechce opracowywać materiały do „Biuletynu Miejskiego” – na początek wspólnie ze mną,
później już samodzielnie.
W imieniu Zarządu Koła składam
najlepsze Bożonarodzeniowe i Sylwestrowe życzenia. Oby Święta były
rodzinne, a Nowy 2009 Rok jeszcze
lepszy niż ubiegły!

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

Biuletyn Miejski nr 11–12 (184–185) listopad–grudzień 2008. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. Wydawca: Rada Miejska w Leżajsku.
Kolegium redakcyjne: Piotr Urban, Eugeniusz Mazur, Barbara Woś-Lisiecka (red. nacz.), Celina Turosz, Janusz Berestka, Grzegorz Korasadowicz.
Adres redakcji: 37-300 Leżajsk, ul. Jarosławska 1, tel. 240-26-65, fax 247-73-33, http://www.lezajsk.um.gov.pl; e-mail: bm@lezajsk.um.gov.pl
Łamanie i druk: „Mitel”, 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 5/7. Złożono do druku 3 grudnia 2008. Nakład 1800 egzemplarzy.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk dozwolony z podaniem źródła. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, zmiany tytułów. Za treść
reklam nie bierze odpowiedzialności. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
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Drużyna piłkarska rok 1954. Od lewej: S. Owsik, R. Kruk,
M. Bieniarz, S. Korasadowicz, J. Świeżawski, S. Tworzydło Z. Sztyrak, H. Kusy, S. Bartman, J. Kochmański, S. Czerwonka, Z. Zagórski, R. Gdula.

Oldboye. Od lewej: A. Schmidt, W. Dasłek, J. Pudełkiewicz,
W. Kwieciński, W. Markiewicz, G. Wymazała, E. Łobodziński,
Cz. Pisarski, R. Rappe, J. Górali i S. Rząsa.

Drużyna piłkarska rok 1955. Od lewej: A. Chamiec,
A. Kiełbowicz, Suszczyński, J. Kochmański, S. Markocki,
S. Czosnyk, S. Ignakiewicz, klęczy Z. Zagórski, leżą:
W. Kubicki, R. Kruk i M.Bieniarz.

w
Leżajsku

60
lat
piłkarstwa

Od lewej: J. Pudełkiewicz, J. Raźnikiewicz, W. Kwieciński,
R. Tryczyński, L. Więcław, R. Janowski, S. Haszto, W. Szkodziński,
J.Czosnyk, Z. Fortuna, M. Rysiak, Z. Zawilski, L. Sawicki – prezes, J. Sokal – sekretarz. W pozycji leżącej – A. Chamiec.

Drużyna piłkarska KS Piła z lat 40. i 50. Od lewej: J. Sokal, J. Góral, Cz. Kościółek, W. Kwieciński, Wolan, S. Martyszko, J. Czosnyk, przedstawiciel Federacji z Rzeszowa,
Z. Fortuna, W. Szkodziński, M. Rysiak, Z. Zawilski, leży
J. Pudełkiewicz (bramkarz).

Niebiański miłośnik

Słowa Wcielonego
Wśród eksponatów w ciągu ekspozycyjnym klatki schodowej Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów, poświęconych treściom hagiograficznym, znajduje się obraz z drugiej połowy XVII wieku przedstawiający św. Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem Jezus.
Sylwetka Patrona ukazana jest całopostaciowo, ubrana w habit franciszkański. Głowę
Świętego, nachyloną w stronę prawego ramienia, malarz wyróżnił zakonną tonsurą i aureolą ujętą perspektywicznie. Chłopięca pociągła twarz Antoniego charakteryzuje się wysokim czołem, szeroko otwartymi i zamyślonymi
oczami, prostym i długim nosem oraz wąskimi,
lekko uchylonymi ustami. W lewej dłoni Święty
trzyma gałązkę lilii, w drugiej – księgę. Na jego
prawym ramieniu siedzi Dzieciątko Jezus.
Pulchne ciałko maleńkiego Jezusa jest jakby zawieszone w powietrzu. Odzienie Dzieciątka to znikoma przepaska okrywająca biodra oraz ciemnoniebieska draperia, widoczna w tle postaci, opadająca ku dołowi, pełniąca być może funkcję płaszcza lub kołderki.
Główka Jezusa zwrócona jest w lewą stronę.
W tym samym kierunku podąża Jego wzrok.
Chrystus zdaje się obejmować Antoniego
za szyję, a prawą, wysuniętą do przodu rączką wyciszać widza. Nóżki Dzieciątka są szeroko rozstawione i zgięte w kolanach.
Istotną rolę w obrazie pełni światło. Promieniuje ono z Ciała Dzieciątka i spoczywa na twarzy Antoniego, a także na jego dłoniach i stopach obutych w sandały. Złocista karnacja, uzyskana zestawieniem koloru bieli i czerwieni,
pełni funkcję czynnika hierarchizującego poszczególne elementy sceny pierwszoplanowej oraz porządkującego strukturę semantyczną przedstawienia w obrębie ciemnego i gładkiego tła,
w strefie dolnej wzbogaconego sekwencją pejzażową.
Koncepcja zrealizowana na obrazie odzwierciedla typ przedstawienia – popularny w ikonografii antonińskiej, trwale związany ze sztuką i religijnością polską – w którym św. Antoni,
urzekając powierzchownością i delikatnymi rysami twarzy, rozpoznawalny dzięki habitowi franciszkańskiemu, księdze i lilii,
jest uczestnikiem nadprzyrodzonej rzeczywistości z udziałem
Syna Bożego.
Scena przedstawiona przez nieznanego malarza nawiązuje
do epizodu opisanego po 1369 r. w Liber Miraculorum („Księdze Cudów”). Z relacji hagiografa wynika, że Święty Padewczyk,
po wygłoszeniu nauk w bliżej nieokreślonej miejscowości na terenie Włoch, nie miał dokąd się udać na spoczynek. Otrzymał
propozycję zamieszkania w domu pewnego mieszczanina. Dogodne warunki, sprzyjające modlitwie i medytacji, nie okazały
się jednak czynnikiem pełnej dyskrecji. Wielkoduszny gospodarz, pragnąc dowiedzieć się, jak kaznodzieja spędza noc, przez
chwilę obserwował go z ukrycia. Wówczas, pośrodku niezwykłej jasności, bijącej z wnętrza pokoju, ujrzał przepiękne Dzieciątko, spoczywające w ramionach Antoniego. Święty z uwagą
wpatrywał się w oczy Niemowlęcia.
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Za wiarygodnością relacji zamieszczonej w Liber Miraculorum
przemawiają okoliczności towarzyszące Antoniemu w ostatnim
roku jego życia, gdy słynął z wyjątkowego zatopienia się w lekturze Pisma św. W czasie bytności w Camposampierro doświadczył „intensywnych przeżyć mistycznych w zjednoczeniu z Bogiem. I chyba dlatego wielu autorów sądzi, że właśnie wtedy, (...)
cieszył się wizją Dzieciątka Jezus”. Epizod ten, niezależnie od legendy, rozważany bywa również jako cud lub i wizja, w trakcie
której Antoni zatopiony w modlitwie bądź w lekturze Pisma św.,
na kartach księgi zobaczył Chrystusa – Żywe Słowo.
Atrybut Dzieciątka Jezus w ikonografii antonińskiej pojawił
się w 1439 roku, w tym samym mniej więcej czasie, co wspomniany tekst legendy. Odtąd literacka fabuła stała się rodzajem narracyjnej konkretyzacji prawdy teologicznej. Najstarsze
przedstawienia tej sceny przepojone były intymnością, czytelną w pełnym uczucia zespoleniu dwóch istot kochających się
wzajemnie. Kilka wieków istnienia kultu św. Antoniego przyczyniło się do stopniowego rozbudowywania prostych interpretacji plastycznych dodatkowymi treściami hagiograficznymi i teologicznymi. Ewolucja ta zmierzała w kierunku akcentowania na obrazach dialogu między
osobami tytułowymi, pogłębiania przestrzeni tła, a także rozbudowywania grona drugorzędnych postaci. W przedstawieniach tych
rzeczywistość niebiańska stawała się coraz
bardziej realna, jakby ingerująca w ziemską,
ubogacana obłokami symbolizującymi nadprzyrodzoność i oślepiającymi promieniami
światła. Z czasem scenę wizji zaczęto sytuować pośrodku pomieszczenia spowitego
sączącą się ku dołowi i jaśniejącą poświatą,
wyposażonego w klęcznik, pulpit z otwartą
księgą, stolik lub ołtarzyk. Wśród promieni
umieszczano pulchne i zmysłowe Dzieciątko, nierzadko kokieteryjne, otoczone aniołkami, posiadające wszelkie znamiona ludzkiego
niemowlęcia. Sztuka XVIII wieku, w tej odrealnionej atmosferze, przesiąkniętej duchem
medytacji, pełnej mistycyzmu i teatralności,
osobnego smaku nadała postaci Antoniego,
którą artyści prezentowali w pozycji klęczącej przed stolikiem
przypominającym kamienny postument lub sarkofagową mensę ołtarzową. Twarz Świętego była oświetlona niebiańskim blaskiem, z oczyma namiętnie wpatrzonymi w Dzieciątko, siedzące na obłokach lub stojące na ołtarzu.
Niezależnie od tych zjawisk, zwłaszcza na terenie Polski, powstały przedstawienia malarskie i rzeźbiarskie, które temat wizji św. Antoniego ilustrowały za pomocą zaledwie kilku podstawowych atrybutów. Wizerunki tego typu ukazywały Świętego
w pozycji stojącej, jednym ramieniem tulącego do siebie Dzieciątko Jezus, w drugiej dłoni trzymającego gałązkę lilii. Tę daleko posuniętą syntezę treści wymusił kul Świętego jako opiekuna ubogich i patrona rzeczy zgubionych, któremu fundowano osobne ołtarze. W przedstawieniach tych Dzieciątko stanowi
nie tyle echo prastarej legendy, ile istotny atrybut św. Antoniego,
odróżniający go od innych świętych franciszkańskich.
Do takiej konwencji zbliżony jest nasz obraz wykonany pod
koniec XVII wieku. Nieznany autor, najprawdopodobniej malarz bernardyński, przedstawiając Patrona na gładkim, neutralnym tle nawiązał do bogactwa rodzimego, staropolskiego malarstwa portretowego. Z tradycjami tego rodzaju twórca zetknął
się we własnym środowisku, z którym związany był znamienity
malarz, o. Franciszek Lekszycki, znany dzięki stworzonej przez
siebie koncepcji ikonograficznej św. Antoniego Padewskiego
w typie całopostaciowego konterfektu sarmackiego.
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