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Najpiękniejsze 
posesje
Protokół	 sporządzony	 w	 dniu	 24	

sierpnia	2007	r.	w	Urzędzie	Miejskim	
w	Leżajsku	na	okoliczność	rozstrzyg-
nięcia	„Konkursu	na	najpiękniejszą	po-
sesję”	na	terenie	miasta	Leżajska.

Komisja powołana przez Burmistrza Le-
żajska Tadeusza Trębacza do oceny nie-
ruchomości, w składzie: Ewa Jagusiak 
(architekt miejski) – przewodnicząca ko-
misji, Jan Dec (radny, przewodniczący 
Komisji Porządku Publicznego i Ochrony 
Środowiska) – członek komisji, Stanisław 
Brzuzan (właściciel firmy „Karol”, zajmu-
jącej się utrzymaniem zieleni miejskiej) 
– członek komisji, Beata Jodkowska (in-
spektor ds. ochrony środowiska w Urzę-
dzie Miejskim) – członek komisji dokona-
ła w miesiącach letnich bieżącego roku 
przeglądu posesji mieszkalnych indywi-
dualnych położonych na terenie miasta 
Leżajska, zwracając uwagę na zagospo-
darowanie poszczególnych nieruchomo-
ści, a w szczególności na:
● stan techniczny i wygląd budynków, 

w tym elewacji frontowych,
● wygląd i stan ogrodzeń,
● stan zieleni wokół budynków: trawniki, 

rabaty, ogródki, balkony,
● ogólny widok posesji z ulicy.

Na podstawie przeprowadzonego prze-
glądu, komisja postanowiła zakwalifiko-
wać do finału konkursu nieruchomości 
wyszczególnione w zestawieniu z dnia 
21 sierpnia 2007 roku, stanowiącym za-
łącznik do niniejszego protokołu.

Po przeglądzie ww. nieruchomości oraz 
dokonaniu ich oceny, komisja postanowi-
ła ostatecznie przyznać następujące na-
grody:
I	miejsce	●	posesji	Państwa	Agniesz-

ki	i	Mieczysława	Samborskich	przy	ul.	
Ogrodowej	nr	11A,
II	miejsce	exequo
●	posesji	Państwa	Magdaleny	i	Ma-

cieja	Sroków	przy	ul.	Ł.	Opalińskiego	
nr	53G,
●	posesji	Państwa	Lidii	Szpili-Laso-

ty	i	Piotra	Lasoty	przy	ul.	E.	Orzeszko-
wej	nr	2C,
III	miejsce	●	posesji	Państwa	Marii	

i	Janusza	Kulków	przy	ul.	Ł.	Opaliń-
skiego	nr	114F.

Komisja uważa, że na uznanie zasłu-
gują wszyscy właściciele posesji zakwa-
lifikowanych do finału, w tym właściciele 
nieruchomości, które w latach ubiegłych 
zostały nagrodzone i wyróżnione w kon-
kursie oraz obecnie także znalazły się 
w ścisłej czołówce, lecz zgodnie z regu-
laminem konkursu nie mogą otrzymać po-
nownie nagród.

W podsumowaniu tego konkursu 
członkowie komisji wspólnie stwierdzają, 
że z każdym rokiem przybywa na terenie 
miasta posesji, które mogą konkurować 
o miano „najpiękniejszej”.

(ej)

Ogrodowa 11A

Opalińskiego 53G

Laureaci Konkursu „Najpiękniejsze posesje 2007”.ciąg dalszy na stronie 23
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  dzień za dniem
Nowy rok 
w NKJO

Po	raz	czwarty	Nauczycielskie	Kole-
gium	Języków	Obcych	w	Leżajsku	in-
auguruje	kolejny	rok	szkolny.	Kolegium	
kształci	przyszłych	nauczycieli	języka	
angielskiego	w	systemie	dziennym.

Po 3-letnim cyklu kształcenia, obronie 
pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu licen-
cjackiego absolwenci kolegium otrzymują 
tytuł licencjata. Uprawnia ich to do kon-
tynuowania nauki na magisterskich stu-
diach uzupełniających jak również pod-
jęcia pracy w zawodzie nauczyciela ję-
zyka angielskiego. Nauka jest bezpłatna, 
słuchacze mogą także liczyć na stypen-
dia socjalne i za dobre wyniki w nauce. 
W tym roku szkolnym do grona słuchaczy 
II i III roku dołączy 33 nowych słuchaczy, 
którzy poznawać będą tajniki języka an-
gielskiego.

Nauczycielskie Kolegium Języków Ob-
cych w Leżajsku powstało dzięki stara-
niom członka Zarządu Województwa Pod-
karpackiego prof. Jana Burka i ówczes-
nemu staroście leżajskiemu Zbigniewo-
wi Rynasiewiczowi oraz dyrekcji Zespołu 
Szkół Licealnych. Opiekę naukowo-dy-
daktyczną sprawuje Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyrekto-
rem leżajskiej placówki jest Bożena Za-
wadzka.

Kolegium dysponuje świetnie wyposa-
żonymi salami dydaktycznymi, labora-
torium językowym, pracownią kompute-
rową, centrum multimedialnym i bogato 
wyposażoną biblioteką. Kadra kolegium 
to najlepsi specjaliści języka angielskie-
go, w tym dwóch obcokrajowcach (ję-
zyk angielski i hiszpański). Nauczyciel-
skie Kolegium Języków Obcych w Leżaj-
sku chce być obecne w środowisku lokal-
nym, wychodzić z inicjatywą do młodzie-
ży szkół ponad gimnazjalnych, gimna-
zjalnych i dzieci ze szkół podstawowych 
organizując konkursy, dni otwarte, kier-
masze wydawnictw językowych. Dyrek-
cja Kolegium planuje zacieśnienie współ-
pracy ze szkołami w ramach odbywania 
praktyk. Zorganizowane zostaną warszta-
ty metodyczne dla nauczycieli języka an-
gielskiego z powiatu leżajskiego i szkół, 
w których słuchacze odbywają praktyki. – 
Mamy nadzieję – mówi Bożena	Zawadz-
ka – że stanie się to tradycją naszego 
kolegium, gdyż będą to już kolejne war-
sztaty. Kolejny rok szkolny to kolejne wy-
zwania. Głównym celem kolegium będzie 
jak najlepsze przygotowanie słuchaczy 
do pracy z dziećmi i młodzieżą, obrony 
prac dyplomowych i zdania egzaminu li-
cencjackiego.

(bz)

Przedsiębiorczość w cenie
10	września	2007	r.	w	Pałacu	Prezydenckim	odbyła	się	Gala	Przedsię-

biorczości	–	finał	programu	„Dzień	Przedsiębiorczości”,	w	której	wziął	
udział	Prezydent	Rzeczypospolitej	Polskiej	Lech	Kaczyński.	W	katego-
rii:	„Najbardziej	przedsiębiorcza	szkoła”	–	Zespół	Szkół	Technicznych	
im.	Tadeusza	Kościuszki	w	Leżajsku	został,	wraz	z	21	innymi	szkołami	
z	całej	Polski,	nagrodzony	statuetką	i	pamiątkowymi	dyplomami.
ZST	w	Leżajsku reprezentował dyrek-

tor szkoły Mieczysław Sroka oraz koor-
dynatorzy programu: Krystyna Zastawny 
i Ewelina Surma. Podczas uroczystości 
dyrektor szkoły Mieczysław Sroka ode-
brał statuetkę oraz dyplom dla najbardziej 
przedsiębiorczej szkoły w województwie 
podkarpackim będącej laureatem Dnia 
Przedsiębiorczości 2007.

W kategorii najaktywniejsza firma-insty-
tucja w województwie podkarpackim zo-
stał uhonorowany Urząd	Miejski	w	Le-
żajsku, który był reprezentowany przez 
Burmistrza Leżajska Tadeusza Trębacza 
oraz Klasztor	O.O.	Bernardynów w Le-
żajsku reprezentowany przez Kustosza 
o. Jarosława Kanię i o. Radomiła Wójci-
kowskiego.

W uroczystości uczestniczyli również: 
podsekretarz stanu w Kancelarii Prezy-
denta RP Ewa Junczyk-Ziomecka, pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Olaf Gajl, prezes 
Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsię-
biorczości Zbigniew Modrzewski, prze-
wodnicząca Rady Dyrektorów Fundacji 
Młodzieżowej Przedsiębiorczości Sonia 
Wędrychowicz, przedstawiciele nagro-
dzonych szkół, firm oraz instytucji.

Dzień przedsiębiorczości jest projek-
tem sprzyjającym podejmowaniu przez 
młodych ludzi trafnych decyzji w plano-
waniu dalszej drogi edukacyjnej i zawo-
dowej. Poprzez udział w programie ucz-
niowie mają możliwość: ● odbycia kilku-
godzinnych praktyk w wybranym miejscu 
pracy, ● zweryfikowania swoich wyobra-
żeń o wymarzonym zawodzie, ● pozyska-
nia informacji o wykształceniu, umiejęt-
nościach czy predyspozycjach niezbęd-

nych do wykonywania danego zawodu. 
Dzień Przedsiębiorczości organizowany 
jest w Zespole Szkół Technicznych w Le-
żajsku od trzech lat. Koordynatorami tej 
akcji są nauczycielki przedmiotów eko-
nomicznych Krystyna Zastawny, Eweli-
na Surma.
25	czerwca	2007	roku odbyło się spot-

kanie Komitetu Honorowego „Dnia przed-
siębiorczości”. Jego celem było wyłonie-
nie najaktywniejszych szkół oraz firm i in-
stytucji, biorących udział w programie. 
Spośród 598 szkół w kraju Komitet wy-
brał 22 najaktywniejsze szkoły, a wśród 
nich Zespół	Szkół	Technicznych	im.	Ta-
deusza	Kościuszki	w	Leżajsku.	W tego-
rocznym „Dniu Przedsiębiorczości” udział 
wzięło 38293 uczniów z 598 szkół oraz 
17239 instytucji i firm z całej Polski.

Za najaktywniejsze instytucje, wspie-
rające program, w województwie pod-
karpackim uznano Urząd Miasta Leżajsk 
oraz Klasztor O.O. Bernardynów w Le-
żajsku.

Program objęty był honorowym patro-
natem Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Lecha Kaczyńskiego.

*	 *	 *
Dziękujemy inicjatorom Dnia Przedsię-

biorczości, wszystkim przedstawicielom 
firm i instytucji za stworzenie możliwo-
ści wspierania młodzieży w świadomym 
kształtowaniu własnej drogi zawodowej, 
edukacyjnej. Sądzimy, że młodzież dzię-
ki uczestnictwu w tym programie została 
wdrożona do formułowania własnych ce-
lów życiowych, ich hierarchizacji i realiza-
cji dla swojej lepszej przyszłości.

E.	Surma,	K.	Zastawny

Od lewej: o. Radomił Wójcikowski, Krystyna Zastawny, Mieczysław Sroka, Ewelina Sur-
ma, o. Jarosław Kania i Tadeusz Trębacz.

Profesor Jan Burek wręcza Annie Ponoma-
renko stypendium naukowe.
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  dzień za dniem

Radosny dzień
Pragniemy	podzielić	się	z	czytelni-

kami	„Biuletynu	Miejskiego”	miłą	wia-
domością.	W	dniu	25	sierpnia	br.	odbył	
się	Zjazd	Koleżeński	z	okazji	50-lecia	
ukończenia	Liceum	Ogólnokształcą-
cego	w	Leżajsku.	W	spotkaniu	wzię-
ło	 udział	 48	 osób,	 które	 przyjecha-
ły	na	tę	uroczystość	niejednokrotnie	
z	różnych	stron	Polski	oraz	ze	Stanów	
Zjednoczonych,	Niemiec	i	Austrii.

Powitanie było radosne, a niekiedy na-
wet zabawne i pełne zaskoczenia, gdyż 
zdarzało się, że po wielu latach pewne 
osoby nie mogły się rozpoznać. Nasze 
spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą 
św. w Klasztorze o.o. Bernardynów cele-
browaną m.in. przez trzech księży z na-
szego rocznika. Bardzo piękne i wzru-
szające kazanie do wszystkich wygło-
sił nasz kolega ks. dziekan Józef Lizak, 
a całą Mszę św. uświetnił swą grą na or-
ganach pan Roman Chorzępa, nasz były 
nauczyciel śpiewu w Liceum.

Uroczysty obiad odbył się w restauracji 
„U Braci Zygmuntów”. Były wspomnienia 
o naszych szkolnych latach. Nasz kole-
ga Henryk Miller opracował i odczytał hi-
storię rozwoju naszego miasta, jaki to był 
Leżajsk, gdy zaczynaliśmy swą edukację 
w Liceum, a po tych 50 latach, jak nasze 

miasto rozwinęło się i wypiękniało. Słu-
chaliśmy tych wspomnień z wielką uwagą. 
Radość i duma wstąpiła do naszych serc, 
że jesteśmy z tego pięknego miasta, choć 
los porozrzucał nas w różne strony.

Pamiętaliśmy również o naszych zmar-
łych koleżankach, kolegach i profesorach. 
Na Ich grobach złożyliśmy kwiaty oraz za-
paliliśmy znicze.

Postanowiliśmy, że za dwa lata znów 
się spotkamy.

Komitet	Organizacyjny	Zjazdu:
Ela	Niemczyk-Dziurzyńska,

Lilka	Wojnar-Kucharska,
Henryk	Miller,	Mieczysław	Zygmunt,	

Michał	Żołynia

3 października br. w Urzędzie Miejskim w Leżajsku 
cztery pary: Helena	i	Stanisław Brzyscy, Genowe-
fa	i	Władysław	Czubatowie, Zofia	i	Roman	Kiesie-
lewiczowie	oraz Krystyna	i	Tadeusz	Stolarzowie	
obchodziły wyjątkową rocznicę – 50 lat wspólnej dro-
gi życiowej. Z tej okazji Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej przyznał jubilatom Medale „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie”. Odebrali je z rąk burmistrza Ta-
deusza Trębacza i zastępcy burmistrza Piotra Urba-
na. Przez włodarzy miasta podjęci zostali w sali po-
siedzeń ratusza. Przy lampce szampana, słodyczach 
i owocach z nostalgią wspominali uciekający czas, 
dzielili się swymi doświadczeniami w wychowywaniu 
młodego pokolenia oraz spostrzeżeniami dotyczący-
mi aktualnego obrazu miasta i jego rozwoju.

(am)

3	października	br.	wizytę	w	ratuszu	złożyła	dele-
gacja	uczniów	wraz	z	opiekunami	z	prowincji	Här-
jedalen	w	Szwecji. Towarzyszyli im: dyrektor eko-
nomiczno-administracyjny miejskich szkół i przed-
szkoli Janusz Orłowski, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 1 Ryszard Pysz oraz przedstawiciel szkolnej 
rady rodziców i Eligiusz Szuty od wielu lat związany 
z tym krajem, a od roku mianowany ambasadorem 
prowincji Härjedalen.

Gości ze Szwecji przyjął burmistrz Leżajska Tade-
usz Trębacz, który opowiedział im o historii i współ-
czesności naszego miasta, jego zabytkach i przyro-
dzie. W składzie delegacji byli: Henry	Dalhstrom – 
dyrektor oświaty, Marika	Karsikas – międzynarodo-
wy koordynator oraz uczennice Karin	Regnander, 
Josefin	Nordin i Johanna	Jonasson. Obie strony 
zadeklarowały chęć podpisania porozumienia o sta-
łej współpracy.

Wizyta Szwedów w naszym mieście i na Podkar-
paciu była następstwem wcześniejszych kontaktów, 
między innymi warsztatów plastycznych poświęco-
nych Skandynawii, jakie w maju br. Eligiusz Szuty 
prowadził w Szkole Podstawowej nr 1. Ich pokłosiem 
była wystawa „Dzieci północy”, którą w miesiącach 
wakacyjnych zaprezentował w Szwecji i Norwegii. 

(bwl)

Złote gody

Goście ze Szwecji
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Święto plonów

Gospodarzem	 tegorocznych	doży-
nek	powiatowych	był	Burmistrz	Leżaj-
ska.	Wieniec	miasta	w	kształcie	bochna	
chleba	„naszego	powszedniego”	pro-
wadził	dożynkowy	orszak	przed	ołtarz	
polowy	leżajskiej	Bazyliki.	Towarzyszył	
mu	pochód	służb	mundurowych.

8 września, święto Matki Boskiej Siew-
nej, jest od lat dniem pielgrzymki do le-
żajskiego sanktuarium rolników, żołnierzy, 
strażaków, policjantów, celników i służby 
więziennej.

Koncelebrowanej mszy św. przewodni-
czył biskup diecezji zamojsko-lubaczow-
skiej ks. prof. dr hab. Jan Śrutwa, którego 
– jak każe tradycja – chlebem i solą przy-
witali starostowie dożynek: Maria Czubat 
i Alfred Pelc. Wojskowa Orkiestra Garni-
zonowa 21 Brygady Strzelców Podhalań-
skich uczestniczyła w oprawie mszy św.

Podczas uroczystości odbyło się mi-
sterium zawierzenia służb mundurowych 
leżajskiej Matce Bożej Pocieszenia oraz 

poświęcenie przez biskupa Śrutwę sztan-
daru służb więziennictwa.

Kulminacją uroczystości było poświęce-
nie przez biskupa wieńców dożynkowych 
misternie uplecionych z tegorocznych 
zbiorów. Harcerze z Hufca Leżajsk roz-
dawali przybyłym na uroczystość kromki 
chleba upieczonego z pierwszych ziaren 
tego lata. Dzielono się też ziarnem i owo-
cami z dożynkowych wieńców.

(bwl)

Dar dla szpitala
27	września	br.	w	leżajskim	Szpita-

lu	Powiatowym	im.	Matki	Bożej	Pocie-
szenia odbyła się uroczystość oficjalnego 
przyjęcia	daru – wysokiej jakości wielo-
funkcyjnego aparatu ultrasonograficzne-
go. W gabinecie dyrektora szpitala Ma-
riana Furmanka akt darowizny podpisał 
Heinrich	Steinbrecher, właściciel Bürner 
Maschinenfabrik GmbH Geschäftsführer 
und Inhaber z Niemiec. Obecni byli m. 
in.: zastępca dyrektora szpitala Zbigniew 
Goch, ordynator oddziału wewnętrznego 
Stanisław Tomas oraz Andreas Wielosin-
ski – dyrektor firmy BMF Instal w Leżaj-
sku, której właścicielem jest właśnie Hein-
rich Steinbrecher. Głównemu sponsorowi 
ultrasonografu towarzyszyli żona i syn, 
który chętnie wystąpił w roli królika do-
świadczalnego podczas prezentacji moż-
liwości tego aparatu medycznego.
Ultrasonograf firmy Toshiba o bardzo 

dobrej jakości obrazu ma cztery	głowice, 
dzięki którym można uzyskać obraz w ko-
lorze i wykonywać różnego rodzaju bada-
nia: jamy brzusznej, narządów powierzch-
niowych (np. tarczycy, sutka), serca oraz 
przepływu krwi. Aparat trafił na oddział	
wewnętrzny do pracowni ultrasonogra-
fii. Umożliwia on szybkie diagnozowanie 
schorzeń, a co się z tym wiąże – szybkie 
postawienie diagnozy.

(bwl)

Andreasowi 
Wielosinskiemu

Prezesowi	
BMF	Instal	w	Leżajsku

wyrazy	
głębokiego	współczucia

z	powodu	śmierci

ŻONY
s k ł a d a j ą

Burmistrz	
i	Rada	Miejska	Leżajska

Prezesowi	
BMF	Instal	w	Leżajsku

Andreasowi 
Wielosinskiemu
wyrazy	szczerego	żalu	

po	stracie

ŻONY
s k ł a d a

Zarząd	
MZKS	„Pogoń”	Leżajsk

Dyrektorowi
BMF	Instal	w	Leżajsku

Andreasowi 
Wielosinskiemu
wyrazy	szczerego

i	głębokiego	współczucia
z	powodu	śmierci

ŻONY
s k ł a d a j ą

Dyrekcja	
i	pracownicy	MCK	w	Leżajsku

Ogłoszenie
Naczelnik Urzędu Skarbowego 

w Leżajsku informuje, że w ponie-
działki zostały wydłużone godziny 
pracy Urzędu. Tak więc w	każdy	
poniedziałek	Urząd Skarbowy	
w Leżajsku czynny będzie w	go-
dzinach	od	8–18.

Złoto dla Leżajska
Trzeci	 raz	 z	 kolei	 miasto	 Leżajsk	

otrzymało	prestiżowy	certyfikat	„Gmi-
na	Fair	Play	2007”	–	tym	razem	złoty.	
Odebrał	go	5	października	br.,	podczas	
finałowej	gali	w	Pałacu	Kultury	i	Nauki	
w	Warszawie,	burmistrz	Leżajska	Tade-
usz	Trębacz.

Kapituła tego ogólnopolskiego konkur-
su przyznała go za całokształt poczynań 
władz Leżajska na rzecz rozwoju infra-
struktury i wyglądu miasta, promowania 
proekologicznych działań, przede wszyst-
kim zaś za aktywność w tworzeniu od-
powiednich warunków i właściwego kli-
matu sprzyjającego pozyskiwaniu przed-
siębiorców. Laureaci tego konkursu to – 
zdaniem kapituły – doskonali partnerzy 
dla biznesu, wiarygodni i zaangażowani 
w swoją pracę.

W tegorocznej VI edycji konkursu, któ-
rego głównym organizatorem jest Krajo-
wa Izba Gospodarcza, Leżajsk znalazł się 
wśród 153 wyróżnionych gmin w kraju.

Certyfikat „Gmina Fair Play 2007” ozna-
cza, że Leżajsk jest miastem przyjaznym 
inwestorom. (bwl)



�

  fakty i opinie
W	dyskusji	o	perspektywach	rozwoju	Leżajska	i	powiatu	leżajskiego	

uczestniczyli:	poseł	na	Sejm	RP	minionych	kadencji	 i	ubiegający	się	
o	mandat	parlamentarzysty	w	kolejnej	kadencji	Zbigniew	Rynasiewicz,	
przewodniczący	Rady	Miejskiej	Mieczysław	Sroka,	burmistrz	Leżajska	
Tadeusz	Trębacz	i	zastępca	burmistrza	Piotr	Urban.	Dyskusja	odbyła	się	
2	października	br.	w	leżajskim	ratuszu.

Tadeusz	 Trębacz: Panie pośle, 
czy mógłby pan z perspektywy dotych-
czasowych kadencji podzielić się z nami 
swą oceną działań a zwłaszcza współ-
pracy z samorządem lokalnym miasta Le-
żajska.
Zbigniew	Rynasiewicz: Miasto od dłuż-

szego czasu prowadzi rozsądną polity-
kę zrównoważonego rozwoju. Tak bym 
to określił. Nie zmarnowało szansy w po-
staci całego pakietu związanego ze stre-
fą ekonomiczną. I ona jest, funkcjonu-
je. Nie do końca udała się sprawa granic 
miast, ale jest to temat przyszłościowy, 
który w dalszym ciągu należy dyskuto-
wać. Bez powiększenia granic Leżajska 
i stworzenia nowych terenów inwestycyj-
nych będzie miastu bardzo trudno rywa-
lizować z innymi ośrodkami na Podkar-
paciu. Łatwiej pomagać dobrze przygo-
towanym.
Tadeusz	 Trębacz: Najważniejsza 

rzecz to sprawa przyszłości, a zadania 
przed miastem są ogromne. Potrzebne 
są nam dobre, nowoczesne drogi dojaz-
dowe ze wszystkich stron. Na drogi w kie-
runku Jarosławia i Łańcuta już nie mo-
żemy narzekać. Teraz Leżajsk potrzebu-
je nowych rozwiązań komunikacyjnych 
w kierunku Sokołowa i Naklika a przede 
wszystkim obwodnicy miasta. Jest 2 paź-
dziernika, nie mamy terminu składania 
wniosków o dofinansowania unijne.
Zbigniew	 Rynasiewicz: Złożyłem 

w Sejmie interpelację poselską i zada-
łem pytanie, czy będą przesunięcia środ-
ków w odniesieniu do tych inwestycji, któ-
re nie są objęte programem Euro 2012. 
Myślę, że to jest sprawa, którą trzeba bę-
dzie pilnować od samego początku no-
wej kadencji parlamentu i nowego rzą-
du. To jest temat priorytetowy, temat nu-
mer jeden, bo obwodnica zdecydowanie 
udrożni Leżajsk. Pozwoli mu się rozwinąć 
– powstaną nowe tereny inwestycyjne.

Chciałbym też poruszyć wątek dotyczą-
cy parku przemysłowego, uruchomianego 
przez Gminę Leżajsk. Jest to cenna ini-
cjatywa, która powinna tworzyć tak zwa-
ną wartość dodaną, czyli budować więcej 
od tego, co już jest. Dlatego przyszłość 
takich firm jak Browar Leżajsk czy MZK 
nie może być zagrożona w wyniku realiza-
cji parku. Rozmowy na linii szefostwo par-
ku i browaru powinny się zacząć od tego: 
chcemy zainwestować w okolicy browa-
ru, może macie jakieś propozycje. Gru-
pa Żywiec ma do wyboru inwestowanie 
w Warce, Żywcu, ale także i w Leżajsku. 
Dobra atmosfera powinna zachęcić właś-
cicieli zakładu do zainwestowania u nas 
i wprowadzenia nowych technologii, któ-
re zapewnią browarowi dobre funkcjo-
nowanie przez lata. W interesie browa-

ru jest bezpieczeństwo produkcji zwią-
zane z czystością wód głębinowych, któ-
re są atutem tego terenu. To zrozumia-
łe, że browar walczy o swoje. Obowiąz-
kiem władz spółki, realizującej idee par-
ku, jest również działanie w interesie przy-
szłości istniejących zakładów, choćby dla-
tego, że tam pracuje kilkaset osób z na-
szego terenu.
Tadeusz	Trębacz: Browar jest szcze-

gólnym zakładem i z tej racji powinien być 
dobrze traktowany przez wszystkich, tak-
że przez tych, którzy tworzą strategię par-
ku technologicznego. Niedopuszczalne 
jest budowanie hal produkcyjnych czy ma-
gazynowych w pobliżu ochronnych ujęć 
wody, z których korzysta browar, ale też 
mieszkańcy Leżajska. Może się okazać, 
że kilka lat Leżajsk zostanie pozbawiony 
wody pitnej jak dziś Hrubieszów czy Nowy 
Tomyśl.
Zbigniew	Rynasiewicz:	Dodam tyle 

– działania, mogące pogorszyć sytuację 
Browaru i MZK, są sprzeczne z interesami 
mieszkańców powiatu, miasta, gminy.
Piotr	 Urban: Zwłaszcza Gminy Le-

żajsk, bo browar jest kurą znoszącą złote 
jaja – dwa miliony podatku rocznie to spo-
ra suma w budżecie.
Zbigniew	Rynasiewicz: Miasto umie-

jętnie wykorzystuje możliwości płynące 
z przemysłowej przeszłości Leżajska. 
Teraz trzeba się zastanowić, jak ten te-
ren przemysłowej aktywności poszerzyć, 
żeby móc tu lokować nowe inwestycje.
Tadeusz	Trębacz: Bez powiększenia 

terytorium miasta nie będzie to możliwe.
Mieczysław	 Sroka: Myślę, że cze-

ka nas perspektywa długich rozmów. 
Nie chciałbym, by tej tematyce towa-
rzyszyła atmosfera wojny podjazdowej. 
Trzeba się spotykać, rozmawiać, poro-
zumieć. Uważam, ze klasycznym mode-
lem rozwiązania był sposób przyłączenia 
dwóch osiedli mieszkaniowych – leśników 
i służby zdrowia – i porozumienie z gmi-
ną Nowa Sarzyna. Dla władz tej gminy 
była to ewidentna strata, ale zwyciężył 
rozsądek, bo przecież te osiedla de facto 
były bardziej związane z Leżajskiem niż 
z Nową Sarzyną.
Tadeusz	Trębacz: Podobna sprawa 

dotyczy części mieszkańców Wierzawic, 
których posesje leżą między Leżajskiem 
a lasem wierzawickim. Na moje ręce zło-
żyli petycję, w której proszą o przyłącze-
nie do miasta Leżajska. Myślę, że ten te-
mat powinien być poddany konsultacji.
Zbigniew	Rynasiewicz: Powtarzam, 

do problemu poszerzenia granic trzeba 
będzie wrócić.
Piotr	Urban: Sądzę, panie pośle, że po-

trzebne będzie najpierw wytworzenie od-
powiedniego klimatu zrozumienia potrzeb 

mieszkańców całego powiatu leżajskie-
go. Miasto stanowi centrum, które przy-
ciąga ludzi z okolicznych miejscowości – 
z Kuryłówki, Grodziska, Starego Miasta, 
Brzózy Królewskiej. Tu są urzędy, szko-
ły średnie, różnego asortymentu sklepy, 
szpital, z którego wszyscy korzystają. Tak 

Priorytety: 
jest i tak pozostanie przez następne trzy-
sta czy więcej lat. Sprawy, które wynika-
ją z niedorzeczności zadawnionych za-
pisów musza ulec zmianie. Jeśli stacja 
gazowa, znajdująca się dwieście metrów 
od Rynku w Leżajsku w połowie przyna-
leży do miasta a w połowie do wsi Wie-
rzawice w gminie Leżajsk, czy jest to sy-
tuacja normalna, rzecz do zaakceptowa-
nia? To powinno ulec jakiejś naturalnej ko-
rekcie! I tu nie można mówić o zamachu 
miasta na teren gminy. Naszym wspólnym 
interesem – i miasta, i gminy jest dążenie 
do tego, by Leżajsk się rozrastał i rozwijał. 
To także interes całego powiatu.
Zbigniew	Rynasiewicz:	Dlatego trze-

ba stworzyć dobrą atmosferę do dysku-
sji i podejmowania właściwych decyzji, 
bo wyeksponowanie miasta Leżajska 
nie jest działaniem przeciw mieszkańcom 
Wierzawic, Giedlarowej, Starego Miasta, 
Brzózy Królewskiej czy Nowej Sarzyny. 
Bo jeśli Leżajsk będzie mógł się rozwi-
jać będą nowi inwestorzy i nowe miejsca 
pracy, będzie łatwiej żyć nam i naszym 
dzieciom.
Piotr	Urban: Jestem członkiem Powia-

towej Rady Zatrudnienia w Powiatowym 
Urzędzie Pracy. Problemem numer jeden 
jest brak fachowców w konkretnych zawo-
dach, problemem numer dwa – brak sta-
żystów. Uciekają za granicę. Jest chyba 
jakaś luka w kształceniu.
Mieczysław	Sroka: W tej chwili zdecy-

dowanie zmieniają się proporcje kształce-
nia. Z 27 procent na 70 procent w przy-
padku tworzenia szkół zawodowych. 
Ale to problem innej rangi. Jeżeli chce-
my budować Polskę silną gospodarczo, 
nie może być tak, żeby absolwent mojej 
szkoły – technik z przygotowaniem CNC 
miał pracować za 800 złotych! On wyje-
dzie do Irlandii! Niby w Polsce jest coraz 
lepiej, mamy wzrost gospodarczy, a lu-
dziom wciąż żyje się źle. Trzeba, panie 
pośle, generalnie przewartościować cały 
system płac. Mamy strajki lekarzy. Dla-
czego?
Zbigniew	Rynasiewicz: Powiem krót-

ko, finansowanie służby zdrowia trzeba 
całkowicie zmienić. Dlatego potrzebna 
jest determinacja i odwaga. Taka, jaką 
my mieliśmy uzdrawiając sytuację finan-
sową szpitala w Leżajsku.
Tadeusz	Trębacz: Skoro zahaczyliśmy 

o oświatę, chciałbym powiedzieć, że na-
sze szkoły mają bardzo mocne notowa-
nia zarówno u władz oświatowych jak i ro-
dziców. Nasze szkoły podstawowe i gim-
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nazjum osiągnęły wyniki powyżej śred-
niej w województwie. Dzieci z okolicznych 
miejscowości powiatu leżajskiego garną 
się do naszych, miejskich szkół. Wszyst-
kie nasze dzieci objęte są nauką pływa-
nia. To też jest naszym atutem i to tak-
że ma wpływ na to, że rodzice uczniów 

z Grodziska, Jelnej, Wierzawic, Kuryłówki 
szukają dla swych dzieci miejsca w szko-
łach podstawowych a szczególnie w gim-
nazjum.
Mieczysław	Sroka: I to jest kolejny ar-

gument za tym, że mimo podziału admini-
stracyjnego jesteśmy społecznością wspól-
nego terytorium. Dlatego, myślę, samorzą-
dy gmin tworzących powiat leżajski, powin-
ny zrozumieć sens rozszerzenia granic na-
szego miasta. Ten temat wraca jak bume-
rang. Ale nie jest on tematem tabu. Pro-
szę zobaczyć, co dzieje się w Rzeszowie, 
w Przemyślu – to jest tworzenie metropo-
lii. Ursus był kiedyś miejscowością oddalo-
ną o kilkanaście kilometrów od Warszawy, 
Wieliczka – od Krakowa. Teraz jest to jed-
na wielka aglomeracja. Możemy stawać 
okoniem, ale wcześniej czy później mia-
sta rozwiną skrzydła i okoliczna ludność 
będzie mogła je podnieść. Kiedy? Gdy im 
na to pozwolą sąsiedzi terytorialni. Gdy 
pojmą sens idei wzrastania.
Zbigniew	Rynasiewicz: Trzeba roz-

mawiać o tych problemach z mieszkań-
cami okolicznych gmin. Ludzie zrozumie-
ją, że przyszłość całej Ziemi Leżajskiej 
zależy w dużym stopniu od sukcesu Le-
żajska.

Tadeusz	 Trębacz:	Myślę, że – tro-
chę zmieniam temat – olbrzymią szan-
są dla Leżajska jest zbudowanie obwod-
nicy miasta. Osiemdziesiąt procent po-
jazdów przejeżdżających teraz przez Le-
żajsk skierowałaby ona na inną drogę, 
miasto by odetchnęło. Jesteśmy przygo-

towani do rozpoczęcia budowy łącznika 
z obwodnicą. Mamy skompletowaną do-
kumentację. Czekamy na decyzje Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
oraz środki unijne. Przeszliśmy wszyst-
kie fazy przygotowań do rozpoczęcia tej 
inwestycji.
Zbigniew	Rynasiewicz: W pierwszym 

okresie możliwości z korzystania ze środ-
ków unijnych udało się zrealizować kilka 
inwestycji na drogach powiatowych i woje-
wódzkich (droga Łańcut – Leżajsk). Teraz 
dzięki staraniom władz miasta i powiatu, 
marszałka Jana Burka i moim zaplanowa-
na jest przebudowa od podstaw drogi z Le-
żajska do Sokołowa, a rok później z Leżaj-
ska w kierunku Naklika. W grę wchodzi 
też przebudowa mostów na trasie, by mo-
gły one sprostać ciężarom tirów, jadących 
do leżajskich zakładów. W kwestii budowy 
obwodnicy wyszliśmy z dobrego założenia 
– trzeba mieć komplet dokumentów. Do-
brze, że miasto tego pilnuje.
Piotr	 Urban: Dokumentację mamy. 

Zawsze wychodziłem z założenia; rób-
my swoje, ale bierzmy wzorce z mocniej-
szych. Więc patrzę na nich, na Tarnów, 
Dębicę, Bochnię, obserwuję, co się zmie-
niło. Nie ma już obwodnicy dębickiej. In-

frastruktura, która się wokół rozwinęła, 
wchłonęła ją.
Zbigniew	 Rynasiewicz: Podobnie 

jest z obwodnicą Biłgoraja, miasta dwa 
razy większego od Leżajska, powstałą kil-
kanaście lat temu. Już jej nie ma, bo zo-
stała zabudowana prze sklepy, hotele, 
stacje paliw, zakłady usługowe. I w pla-
nach rozwojowych województwa lubel-
skiego Biłgoraj ma wpisana już nową ob-
wodnicę! To inwestycja miastotwórcza 
i Leżajsk musi ją mieć. A przychodzi do-
bry okres, bo unijnych pieniędzy na te 
cele będzie sporo. Jest więc realna szan-
sa, że obwodnica Leżajska powstanie. 
I może już w najbliższej przyszłości.
Piotr	Urban: Pilotuję tę sprawę. Mając 

pełną dokumentację i spełnione warun-
ki formalno-prawne, staniemy na placu 
boju może nawet wcześniej niż zaplano-
wała to Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad. I nie zaskoczy nas także 
i to, że nie będziemy mogli do tej obwod-
nicy dojechać. Dochodzimy do momen-
tu, w którym to nie od nas zależy rozpo-
częcie tej inwestycji. My jesteśmy przy-
gotowani. Teraz krok należy do General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
I Unii Europejskiej.
Zbigniew	 Rynasiewicz: Dokumen-

ty w zanadrzu i rywalizowanie z silniej-
szym jest też moją dewizą. Ale pozwólcie, 
że zmienię temat naszej rozmowy. Dru-
gim miastem w naszym powiecie jest też 
Nowa Sarzyna. W sprawie zmiany granic 
zachowała się prawidłowo.
Tadeusz	 Trębacz: Miasto Leżajsk 

na miarę swoich możliwości chętnie słu-
ży radą, doświadczeniem, pomocą. Nam 
zależy na dobrej współpracy z sąsiednimi 
gminami. Dam przykład: gmina Kuryłów-
ka zdecydowała się za niewielką jedno-
razową kwotę na korzystanie z miejskiej 
oczyszczalni ścieków i obie strony są za-
dowolone. Nam zależy na dobrej współ-
pracy z każdą gminą a zwłaszcza z gmi-
ną Leżajsk. Nie chcemy utarczek, chce-
my współpracy i wzajemnej życzliwości, 
zrozumienia potrzeb mieszkańców całe-
go powiatu.
Mieczysław	Sroka: Jesteśmy otwar-

ci. Ale nasze propozycje współpracy tra-
fiają jak dotąd na glebę jałową. Wielo-
krotnie chcieliśmy się spotkać, opraco-
wać wspólne plany rozwoju – bez skutku. 
A przecież jesteśmy tak z sobą powiąza-
ni, że nie ma cienia szansy, aby budować 
powiat osobno.

W wielu naszych poczynaniach wspie-
rali nas parlamentarzyści – zarówno pan, 
poseł Ziemi Leżajskiej, jak i marszałek Jó-
zef Zych, nasz rodak, oraz członek Zarzą-
du Województwa Podkarpackiego Jan Bu-
rek. Jesteśmy – jako przedstawiciele sa-
morządu lokalnego, społeczności Ziemi 
Leżajskiej – za to bardzo wdzięczni. Życzy-
my Panu sukcesu w wyborach parlamen-
tarnych, a samorządowi nadal tak owoc-
nej współpracy jak dotychczas. Bo prze-
cież dobro mieszkańców Ziemi Leżajskiej 
jest także i naszym wspólnym dobrem.

(bwl)

wspólnota i rozsądek

Od lewej: Tadeusz Trębacz, Piotr Urban, Zbigniew Rynasiewicz, Mieczysław Sroka.
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  gospodarka
Inwestycje w mieście
O	tym,	jakie	dukty	w	naszym	mieście	w	ciągu	ostatnich	

tygodni	zbudowano	lub	zmodernizowano	mówi	zastępca	
burmistrza	Leżajska	Piotr	Urban.	To	w	jego	gestii	leży	re-
alizacja	wszelkich	inwestycji	w	mieście	i	tych	zaplanowa-
nych	w	budżecie,	i	tych,	które	można	zrealizować	poza	
planem,	bo	pojawiły	się	dodatkowe	możliwości	(dofinan-
sowanie	ministerialne).

Ulica	Boczna	Sikorskiego
Zakończone zostały wszelkie prace 

przy modernizacji tej ulicy; utwardzono 
rów melioracyjny, położono nawierzchnię 
z kostki, ustawiono oświetlenie. (to wyko-
nano w latach wcześniejszych). Od pry-
watnych właścicieli miasto nabyło niewiel-
ki kawałek gruntu, by można było wyko-
nać – zgodny z przepisami o ruchu dro-

gowym – zakręt, wjazd w tę ulicę z ulicy 
Sikorskiego. 

Jest to początek inwestycji. W przyszło-
ści musi nastąpić jej kontynuacja, ponie-
waż wzdłuż niej powstają kolejne domy, 
do których też będzie potrzebny dobry 
dojazd. (tego bym nie pisał – dalszy odci-
nek drogi jest prywatną własnością, cho-
ciaż prawdą jest, że rozwija się tam bu-
downictwo).

Plac	Targowy
Cały Plac Targowy ma już nową na-

wierzchnię asfaltową, wszystkie ulice 
dojazdowe wokół też. Wymieniono kra-
wężniki, ustawiono nowe, ozdobne lam-
py. W trzeciej dekadzie października, kie-

dy pozwoli na to proces technologiczny, 
na asfaltowym parkingu na Placu Targo-
wy zostaną wymalowane białe pasy (gdy-
byśmy zrobili to wcześniej, straciłyby ko-
lor – asfalt musi odparować), wyznacza-
jące miejsca parkingowe dla pojazdów. 
Ten zakątek miasta wygląda już dobrze. 
Na przeciw sklepu Texas wykonany został 
wzdłużny parking, gdzie pięć, sześć sa-
mochodów osobowych może się zatrzy-
mać na postój. Wokół nowe nawierzchnie, 
nowa kostka - to kawałek dobrze wyko-
nanej roboty.

Boisko	wielofunkcyjne
Na zapleczu Pływalni „Oceanik” i Gim-

nazjum Miejskiego budowane jest ogólno-
dostępne boisko wielofunkcyjne. Różnej 
konfiguracji i koloru pasy wyznaczać będą 

dwa boiska do siatkówki, dwa – do koszy-
kówki, jedno – do tenisa i jedno – do piłki 
ręcznej. Na całym tym terenie położona 
zostanie nawierzchnia poliuretanowa.

Czas wykonania tego boiska jest bardzo 
krótki, dlatego wykonawca czyli Przedsię-
biorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżaj-
sku bardzo się spieszy. Jest to zadanie in-
westycyjne, na które miasto dostało do-

tację z Ministerstwa Sportu w wysokości 
200 tysięcy złotych. Ale... termin zakoń-
czenia prac i rozliczeń budowy został na-
rzucony przez fundatora. Jest nim koniec 
października tego roku.

Boisko powstaje więc w szaleńczym 
tempie, ale nie tylko z tego powodu. Tech-
nologia układania nawierzchni poliureta-
nowej ma swoje wymagania – tempera-
tura powietrza nie może być niższa niż 5 
stopni Celsjusza. A meteorolodzy zapo-
wiadają szybkie nadejście zimy; już w paź-
dzierniku. Oczywiście te prognozy mogą 
się nie sprawdzić (oby!), ale lepiej nie ry-
zykować. Tak więc na koniec tego mie-
siąca możemy się spodziewać oddania 
do użytku tego nowego w mieście obiek-
ty sportowego.

Ulica	Leśna
W poprzednim numerze „BM” pisali-

śmy o tym, że na tej ulicy od hotelu pie-
lęgniarek do szpitala stary, bardzo znisz-
czony chodnik wymieniany jest przez mia-

sto na nowy, z kostki. Wtedy prace były 
w toku. Zdejmowano stare płyty chodniko-
we, które kruszyły się w rękach, przygoto-
wywano grunt, zwożono palety z kostką. 
Dziś chodnik jest już gotowy, zmieniła się 
estetyka tej ulicy, nikt nie łamie już obca-
sów i nie skręca kostek. 

W tej części ulicy pozostaje jeszcze 
kosmetyka, niwelacja terenu czyli wywie-

zienie sterty ziemi zgromadzonej podczas 
dawniejszych robót po przeciwnej stronie 
drogi, która w zimie utrudniała prawidło-
we odśnieżanie.

W głębi ulicy Leśnej, na osiedlu służ-
by zdrowia rozpoczęły się prace przy bu-
dowie dróg dojazdowych do poszczegól-
nych posesji. 

Ulica	Mickiewicza
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad przygotowała całą dokumen-
tację na modernizację organizacji ruchu 
na całej ulicy Mickiewicza od granic mia-
sta po stronie północnej aż po wylot w kie-
runku Jarosławia. Definiowane są wszyst-
kie przejścia dla pieszych, wszystkie znaki 
drogowe. Reorganizacja ruchu ma służyć 
ułatwieniu poruszania się po tej ulicy.

Władze miejskie przedstawiły General-
nej Dyrekcji swoje uwagi i propozycje; za-
biegają między innymi o oznakowanie do-
datkowego przejścia przez ulicę Mickiewi-
cza na wysokości dworku starościńskiego 
oraz na ulicy Rzeszowskiej w okolicy Ryn-
ku. Dodatkowe przejścia powinny się po-
jawić na wysokości ulicy Paderewskiego 
i Sanepidu. Zmiana sygnalizatorów świet-
lnych na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, 
Kolejowej i Curie-Skłodowskiej może być 
wykonana jeszcze w tym roku.

W programie właściciela tej drogi kra-
jowej, jaką jest ulica Mickiewicza, jest też 
wprowadzenie bardzo wyraźnego ozna-
kowania wszystkich przejść dla pieszych. 
Będą to dodatkowe, umieszczone na wy-
sięgnikach, pulsujące światła. Ten sposób 
informowania kierowców o przejściach dla 
pieszych ma być zastosowany na terenie 
miasta Leżajska. Ale jest to już kwestia 
roku następnego roku.

Skrzyżowanie	w	okolicy	klasztoru
To skrzyżowanie należy do trudniejszych 

w mieście. Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych zaplanowała korektę organizacji 
ruchu w tym miejscu i zmianę sygnaliza-
torów świetlnych. Będzie inny układ jezdni 
i zmieniona automatyka sterowania świat-
łami. Jest to pokłosie wypadków, jakie się 
w tym miejscu zdarzały.

Mickiewicza	62	i	64
Bloki mieszkalne zostały docieplone, 

mają nową fasadę. Zdecydowanie popra-
wił się ich wygląd. Teraz przystępujemy 
do remontu chodników i drogi dojazdo-
wej. Chodniki zostaną ułożone z kostki, 
droga otrzyma nawierzchnię asfaltową, 
parking przy bloku 64 będzie miał nową 
nawierzchnią z kostki.

Chodniki realizowane są w części 
przez miasto (krawężniki), w części przez 
wspólnotę mieszkańców (nawierzchnia 
z kostki), ponieważ budynki te znajdują 
się w zarządzie administracji MZK oraz 
Wspólnoty. Natomiast droga w całości fi-
nansowana jest budżetu miejskiego.

Parking	przy	ulicy	Górnej
Ta inwestycja niestety nieco przesu-

nie się w czasie. Pierwszym krokiem ma 
być przeniesienie podstacji transforma-
torowej. Zakład Energetyczny kompletu-
je dokumentację formalno-prawną, cze-
ka na wydanie pozwolenia na budowę. 
Wykonanie parkingu teraz mijałoby się 
z celem, bo ciężki sprzęt, jaki musi wje-
chać teren, by przenieść podstację, zruj-
nowałby go. Musimy więc z tą inwestycją 
poczekać prawdopodobnie do marca lub 
kwietnia przyszłego roku.
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  festiwale
Grand Prix IX Międzynarodowego Festiwalu Łowieckiego zdobyli 
Estończycy, a królem polowania został myśliwy z Białorusi

W	ostatni	niemal	letni	weekend	
września	odbył	się	w	naszym	mie-
ście	IX	Międzynarodowy	Festiwal	
Łowiecki.

Tegoroczny Festiwal zainaugurowało 
uroczyste polowanie w lasach okalają-
cych Leżajsk, w którym udział wzięli za-
proszeni goście, myśliwi z miejscowych 
kół łowieckich oraz Słowacji, Białorusi, 
Ukrainy i Estonii. Po jego zakończeniu 
wszyscy spotkali się w Marysinie, w osa-
dzie łowieckiej leżajskiego Koła Łowie-
ckiego „Dzik”. Na jedlinie złożyli ustrzelo-
ne trzy lisy i bażanta, które zgodnie z my-
śliwską tradycją pożegnano odegranymi 
im na pożegnanie sygnałami. W uroczy-
stym pokocie uczestniczyli członkowie ze-
społów sygnalistów myśliwskich, którzy 
przybyli na tegoroczny Festiwal. Szefem 
polowania zorganizowanego przez Koła 
Łowieckie „Dzik” z Leżajska i „Polana” 
w Nowej Sarzynie był Lech Steliga.

Kolejnym punktem spotkania w Marysi-
nie było uhonorowanie myśliwych, którym 
podczas polowania udało się nie spud-
łować. Królem polowania został myśliwy 
z.Białorusi, który ustrzelił dużego lisa. 
Otrzymał on z rąk Tadeusza Trębacza 
puchar Burmistrza Leżajska.

Tradycyjnie też do grona myśliwskiej 
braci przyjęto adepta sztuki łowieckiej. 
Ślubowanie nowoprzyjętego członka Koła 
Łowieckiego „Dzik” odebrał Marek Rogo-
ziński prezes Okręgowej Rady Łowieckiej 
w Rzeszowie.

Drugi dzień imprezy rozpoczęła Msza 
św. Hubertowska odprawiona w bazylice 
OO. Bernardynów w Leżajsku w uroczy-
stej oprawie muzycznej Reprezentacyj-
nego Zespołu Muzyki Myśliwskiej PZŁ. 
Po jej zakończeniu uczestnicy, pocz-
ty sztandarowe Kół i Organizacji Łowie-
ckich, zaproszeni goście z Orkiestrą Miej-
ską na czele ruszyli w paradnym pocho-
dzie na plac przed Gimnazjum Miejskim 
im. Władysława Jagiełły.

Oficjalnego otwarcia imprezy doko-
nał Burmistrz Leżajska Tadeusz Trę-
bacz w asyście pocztów sztandarowych. 
Po odegraniu hejnału festiwalowego i pre-
zentacji zespołów uczestniczących w Fe-
stiwalu odbył się koncert Orkiestry Miej-
skiej, Reprezentacyjnego Zespołu Muzy-
ki Myśliwskiej PZŁ a po nim pokaz psów 
myśliwskich.

Kolejnym punktem programu tegorocz-
nego festiwalu były występy zespołów za-
proszonych na Festiwal: „Lubartowianie” 
z Iwonicza Zdroju oraz ubiegłorocznego 
Laureata Grand Prix. Po takim występie 
przyszedł czas na przegląd konkursowy 
krajowych i zagranicznych zespołów my-
śliwskich. Konkursowe prezentacje oce-
niało jury w składzie: Teresa Sibiga (Koło 
Łowieckie „Dzik”), Mieczysław Szarek – 
emerytowany dyrektor leżajskiej Szkoły 
Muzycznej oraz nauczyciel muzyki Kon-
rad Oniszczuk.

Grand Prix tegorocznego Festiwalu 
zdobył zespół „The Folk Band of Esto-
nia Hunters Society” z Tallina w Estonii 
za oryginalność i różnorodność programu. 
Jury doceniło także precyzję wykonania 
utworów przyznając pierwsze miejsce ze-
społowi „Trubaci OMS Presov” z Czech, 
oraz wyraz artystyczny i czystość wyko-
nania utworów przyznając specjalne wy-
różnienie „Trio Marzenie” z Młodzieżowe-

go Centrum Kultury Polskiej z Emilczyna 
na Ukrainie. Wieczorny blok koncertów 
estradowych adresowanych do całej fe-
stiwalowej publiczności rozpoczął Zespół 
Artystyczny KOP z Krakowa programem 
zatytułowanym „Szlagiery minionej ery”. 
Kolejną atrakcją był występ kapeli „Beka” 
z sąsiedniego Przeworska. Gwiazdą wie-
czoru, oklaskiwaną przez kilkutysięczną 
publiczność był laureat tegorocznego so-
pockiego festiwalu – zespół „SUMPTUA-
STIC”. Festiwal zakończył mistrzowski 
pokaz sztucznych ogni. Równocześnie 

w leżajskiej Bazylice miał miejsce kon-
cert muzyki poważnej w wykonaniu świa-
towej sławy organisty Roberta Grudnia, 
któremu na rogu alpejskim towarzyszył 
Austriak Herman Ebner.

Imprezami towarzyszącymi tegoroczne-
mu Festiwalowi były dwa konkursy: Wie-
dzy przyrodniczo-łowieckiej dla młodzieży 
szkół gimnazjalnych i średnich reprezen-
tującej miasta partnerskie-Baranów San-
domierski, Iwonicz Zdrój, Lesko, Łańcut, 
Lubaczów, Sędziszów Małopolski i Le-
żajsk oraz Plastyczny: „Moja leśna przy-
goda” adresowany do dzieci z leżajskich 
szkół podstawowych. Tradycyjnie na miej-
scu festiwalowych koncertów swoje sto-
iska zorganizowali wytwórcy rękodzieła 
ludowego i artystycznego, plastycy z klu-
bu „Słoneczni” oraz kolekcjonerzy walo-
rów łowieckich.

Sponsorem Głównym tegorocznego 
festiwalu był: Browar Leżajsk oraz Za-
rząd Okręgowy PZŁ woj. Podkarpackie-
go. Sponsorzy wspomagający to: Las Pol, 
Firma Galicja, PBDiM S.A Leżajsk, Nad-
leśnictwo Leżajsk, Poltino, Lidl, Market-
chem, Fundusz Ochrony Środowiska przy 
Urzędzie Miejskim w Leżajsku.

Tegoroczny Festiwal Łowiecki prze-
szedł już do historii, ale każdy, kto w nim 
uczestniczył zapamięta go jako bardzo 
udaną imprezę, która dostarczyła wie-
lu wrażeń zarówno zespołom uczestni-
czącym w konkursach i myśliwym, jak 
i mieszkańcom Leżajska.

Za rok spotkamy się na jubileuszowym 
już X Międzynarodowym Festiwalu Łowie-
ckim. A że wszystko może być lepsze niż 
jest, mamy nadzieję, że ten przyszłorocz-
ny będzie równie udany.

Iwona	Tofilska
Zdjęcia: Adam Kuźma i Ryszard Węglarz

Darz bór!



10

  prezentacje

Historia Fabryki Maszyn w Leżajsku 
sięga początku lat siedemdziesiątych, 
kiedy utworzono oddział zamiejscowy 
Kombinatu HSW. Na początku kombinat 
zajmował się montażem, potem produk-
cją maszyn budowlanych, części zamien-
nych, podzespołów. W tamtym okresie 
duży nacisk kładziono na przemysł cięż-
ki, dlatego zakład rozwijał się dość szyb-
ko, a zatrudnienie w tamtym czasie się-
gało nawet 1000 osób w systemie pracy 
trzyzmianowym.

Fabryka tak prosperowała do począt-
ku lat 90. XX w., kiedy nastąpił kryzys go-
spodarczy w kraju. Nieustające zmiany 
wymusiły restrukturyzację i reorganiza-
cję całego kombinatu HSW i wtedy od-
dział HSW przekształcono w samodziel-
ny zakład pod nazwą Fabryka Maszyn 
w Leżajsku.

6 sierpnia 1999 roku na podstawie aktu 
notarialnego zakład przekształcony został 
z przedsiębiorstwa państwowego w spół-
kę z ograniczoną odpowiedzialnością pod 
nazwą Fabryka Maszyn w Leżajsku Sp. 
z o.o., w której jedynym udziałowcem 
jest Skarb Państwa.

Przedmiotem działalności Fabryki Ma-
szyn od wielu lat jest: ● produkcja betono-
mieszarek samochodowych hydraulicz-
nych, ● wózków platformowych akumula-
torowych: bez kabiny, z kabiną metalową, 
z laminatu, z zabudową, ● wózków plat-
formowych akumulatorowych – wywrotek, 

● ciągników akumulatorowych, przyczep 
platformowych, m.in. do transportu dłuży-
cy, ● Części zamiennych do betonomie-
szarek i wózków.

Zatrudnienie w leżajskiej Fabryce Ma-
szyn w ostatnich latach zmieniało się wy-
kazując tendencję wzrostową. W latach 
siedemdziesiątych, kiedy zakład był częś-
cią kombinatu Huty Stalowa Wola, zatrud-
niał około 1000 osób, jednakże zmiany 
gospodarcze i gwałtowny kryzys na po-
czątku 1991 roku spowodowały, że za-
trudnienie znacznie zmalało. W 2002 roku 

na stanowiskach robotniczych, nierobot-
niczych i pokrewnych średnie zatrudnie-
nie wynosiło 250 osób.

Wyraźny wzrost zatrudnienia dał się 
zaobserwować w ostatnim kwartale 
2004 roku, kiedy w zakładzie pracowało 
285 osób. Dość szybko rozwijająca się 
sprzedaż, szybki rozwój firmy po wejściu 
do Unii Europejskiej spowodował wzrost 
zapotrzebowania na wykwalifikowanych 
pracowników i kolejne zatrudnienia, któ-
re osiągnęły poziom 356 osób na koniec 
2005 roku.

Obecnie Fabryka Maszyn w Leżaj-
sku zatrudnia wynosił 475 osób, w tym 
na stanowiskach robotniczych i pokrew-
nych – 419 osób, na nierobotniczych – 72 
osoby. Zatrudnienie nadal będzie miało 
tendencję wzrostową, ponieważ spółka 
nie przewiduje zmniejszenia liczby zamó-
wień na własne wyroby.

Strategia Spółki zakłada oprócz utrzy-
mania dotychczasowej struktury produk-
cji zwiększenie wydajności pracy, termi-
nowości oraz jakości produkowanych 
wyrobów poprzez mechanizację niektó-
rych procesów produkcyjnych, jak rów-
nież pozyskiwanie nowych rynków zby-
tu, co pozwoli na zwiększenie obrotów 
i wzrost dochodów ze sprzedaży produ-
kowanych wyrobów.

W Fabryce Maszyn zamierza się utrzy-
mać dotychczasowy profil działalności 
przy istotnym zwiększeniu posiadanych 

zdolności produkcyjnych i handlowych. 
Firma postawiła sobie za cel również ob-
niżenie kosztów produkcji, uzyskanie sta-
bilizacji finansowej i trwałego wypraco-
wania zysku, realizację planów inwesty-
cyjnych oraz obniżenie pracochłonności 
i zwiększenie sprzedaży.

Głównym problemem Fabryki Maszyn, 
jest wysoka cena stali jako głównego 
materiału wykorzystywanego w produk-
cji podstawowego źródła dochodu czy-
li betonomieszarek. Na ogólną kondycję 
finansową; jako że firma w głównej mie-
rze sprzedaje na rynki UE, ma negatywny 
wpływ dość znacznie wahający się kurs 
euro, który w ostatnich kilku miesiącach 
znacznie obniżył notowania.

Dyrektorem Fabryki Maszyn w Leżaj-
sku jest Jan Hajduk.

(bs)
Fot. bwl

Fabryka Maszyn w Leżajsku
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  informator urzędowy
Sprawozdanie

z X sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku

Głównym celem sesji było podjęcie 
uchwały w sprawie utworzenia odrębne-
go obwodu głosowania w Szpitalu Powia-
towym w Leżajsku. Obowiązek ten wyni-
ka z ustawy Ordynacja wyborcza do Sej-
mu i Senatu.

Skrócenie kadencji Parlamentu spo-
wodowało również skrócenie terminów 
wykonania niektórych czynności wybor-
czych, w tym utworzenia odrębnego ob-
wodu głosowania m. in. w szpitalach, 
w których przebywać będzie w dniu wy-
borów minimum 50 wyborców.

Korzystając z przyspieszonego termi-
nu sesji, Burmistrz Leżajska przedłożył 
pod rozwagę radnych kilka innych pil-
nych spraw.

Rada podjęła uchwałę intencyjną o przy-
stąpieniu Gminy Miasto Leżajsk do wspól-
nej realizacji projektu pn. Podkarpacki 
Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej 
i Rozwoju Infrastruktury Sportowej „EURO-
BOISKA”. Program dotyczy szkolenia mło-
dzieży piłkarskiej i rozwoju infrastruktury 
sportowej związanej z piłką nożną. Stwo-
rzy to szansę pozyskania środków unij-
nych na modernizację nawierzchni boiska 
stadionu, oświetlenia, zaplecza socjalne-
go, widowni, ogrodzenia.

Następnie w związku z podjętą w czerw-
cu br. uchwałą o przystąpieniu do spo-
rządzenia miejscowego planu dla terenu 
klasztoru wraz z przyległym lasem (kalwa-
rią), Rada postanowiła równolegle prze-
prowadzić procedurę zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Leżajska, 
aby ustalenia planu były zgodne ze Stu-
dium.

Rada wprowadziła też zmianę w za-
łączniku graficznym do uchwały dotyczą-
cej przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu położonego przy ul. 
Kopernika w Leżajsku, wyłączając z opra-
cowania objętego planem fragment dział-
ki zwrócony na rzecz poprzedniego właś-
ciciela.

W związku z przystąpieniem do opra-
cowania planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu po spalonym przed-
szkolu przy ul. Kopernika wraz z terenem 
przyległym – Rada po szerokiej dyskusji 
przyjęła stanowisko, aby teren po przed-
szkolu, stanowiący własność Miasta, 
przeznaczyć pod zieleń rekreacyjną z pla-
cem zabaw.

C.	Turosz

Składy osobowe
Stałych Komisji

Rady Miejskiej w Leżajsku
Komisja rewizyjna
1. Radny Władysław	BRYNIARSKI – Przewodniczący
2. Radny Zbigniew	POLICZKIEWICZ	 – Członek
3. Radny Jerzy	ŚWITA – Członek

Komisja Gospodarki i Budżetu
1. Radny Tadeusz	SROCZYK – Przewodniczący
2. Radny Władysław	BRYNIARSKI – Członek
3. Radny Zbigniew	POLICZKIEWICZ	 – Członek
4. Radny Wojciech	TOKARZ – Członek
5. Radny Marek	KARAKUŁA – Członek

Komisja Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
1. Radny Jan	DEC – Przewodniczący
2. Radny Ryszard	DZIURA – Członek
3. Radny Krzysztof	KWIECIŃSKI – Członek
4. Radny Leszek	SOŁEK – Członek
5. Radny Tadeusz	SROCZYK – Członek
6. Radny Krzysztof	URBAŃSKI – Członek

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
1. Radny Wojciech	TOKARZ – Przewodniczący
2. Radna Lidia	DZIURZYŃSKA – Członek
3. Radna Eleonora	SAS-GONTARZ – Członek
4. Radny Jerzy	ŚWITA – Członek
5. Radny Krzysztof	URBAŃSKI – Członek

Wniosek
o nowy dowód osobisty

Złożenie	wniosku	o	wydanie	dowodu	
osobistego	i	odbiór	tegoż	dowodu	wy-
maga	osobistego	stawiennictwa	wnio-
skodawcy.

Wniosek składa się za pośrednictwem 
organu gminy właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania.

Jeżeli złożenie go we właściwym or-
ganie gminy nie jest możliwe, składa-
my go za pośrednictwem organu gminy 
właściwego ze względu na miejsce poby-
tu czasowego wnioskodawcy.

Wniosek wypełnia i podpisuje osoba 
ubiegająca się o wydanie dowodu oso-
bistego.
Do	wniosku	dołączamy:
● dwie aktualne, wyraźne fotografie 

o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawia-
jące twarz bez nakrycia głowy i okularów 
z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby 
ukazywały jej lewy pół profil z widocznym 
lewym uchem,

● dowód uiszczenia opłaty za wydanie 
dowodu osobistego w wysokości 30 zł,

● odpis skrócony aktu urodzenia – 
w przypadku osób, które nie wstąpiły 
w związek małżeński (kawaler, panna),

● odpis skrócony aktu małżeństwa wraz 
z adnotacją o aktualnie używanym nazwi-
sku w przypadku pozostałych stanów cy-
wilnych (żonaty, mężatka, wdowiec, wdo-
wa, rozwiedziony, rozwiedziona).

Do wniosku nie dołącza się ww. odpisów, 
jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu 
cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega 
się o wydanie dowodu osobistego.

Minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji zapowiedział wprawdzie, iż termin 
wydawania nowych dowodów osobistych 
zostanie przedłużony do końca I kwartału 
2008 roku (obowiązywał będzie po uka-
zaniu się odpowiedniego aktu prawnego), 
ale mimo wszystko nie warto zwlekać i jak 
najszybciej postarać się o uzyskanie no-
wego dowodu osobistego.

13	września	br.	odbyła	się	X	sesja	Rady	Miejskiej	w	Leżajsku	zwołana	w	trybie	
nadzwyczajnym	na	wniosek	Burmistrza	Leżajska	w	związku	z	Postanowieniem	
Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej	z	dnia	7	września	2007	r.,	dotyczącym	za-
rządzenia	wyborów	do	Sejmu	i	Senatu	RP.

Władze miasta Leżajska
przyjmują obywateli

w sprawach skarg i wniosków:

Burmistrz	Miasta
TADEUSZ	TRĘBACZ

w każdy wtorek
w godzinach: 13.00–15.30

Zastępca	Burmistrza	Miasta
PIOTR	URBAN
w każdą środę

w godzinach 13.00–15.00
Sekretarz	Miasta

EUGENIUSZ	MAZUR
w każdy czwartek

w godzinach: 13.00–15.30
Przewodniczący	Rady	Miejskiej

MIECZYSŁAW	SROKA
w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek 

miesiąca
w godzinach 13.00–14.00

Wiceprzewodniczący	Rady	Miejskiej
WOJCIECH	TOKARZ

w każdy trzeci poniedziałek miesiąca
w godzinach 14.00–15.00

Wiceprzewodniczący	Rady	Miejskiej
IRENEUSZ	STEFAŃSKI

w każdy czwarty poniedziałek miesiąca
w godzinach 14.00–15.00
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  informator urzędowy
OBWIESZCZENIE

Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 8 września 2007 r.

Na podstawie art. 137 ust. 3 i art. 192 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwiet-
nia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 z późn.) 
Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców in-
formację o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 
21 października 2007 r.:
Okręg	wyborczy	nr	23	do	Sejmu i okręg	wyborczy	nr	22	do	Se-

natu obejmują ten sam obszar stanowiący część	województwa	pod-
karpackiego.

W okręgu wyborczym nr 23 do Sejmu wybieranych będzie 15 po-
słów, w okręgu wyborczym nr 22 do Senatu wybieranych będzie 3 se-
natorów.
W	skład	każdego	z	tych	okręgów	wyborczych wchodzą	powia-

ty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczy-
cko-sędziszowki, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski 
oraz miasta	na	prawach	powiatu: Rzeszów i Tarnobrzeg.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Rzeszowie przy 
ul. Grunwaldzkiej 15.

Przewodniczący
Państwowej	Komisji	Wyborczej

Ferdynand	Rymarz
Zmiany	wymienionej	ustawy	zostały	ogłoszone	w	Dz.U.	z	2001	r.	Nr	74	poz.	786	

i	Nr	154	poz.	1802;	z	2002	r.	Nr	14	poz.	128,	Nr	113	poz.	984,	Nr	127	poz.	1089	
i	Nr	153	poz.	1271;	z	2003	r.	Nr	57	poz.	507	i	Nr	130	poz.	1188;	z	2004	r.	Nr	25	
poz.	219;	z	2005	r.	Nr	140	poz.	1173;	z	2006	r.	Nr	218	poz.	1592	oraz	z	2007	r.	Nr	25	
poz.	162	i	Nr	112	poz.	766.

21 października wybieramy
posłów i senatorów do parlamentu

Okręgi wyborcze
W	wyborach	do	Sejmu	i	Se-

natu	okręgi	wyborcze	obejmu-
ją	ten	sam	obszar	stanowiący	
część	województwa	podkarpa-
ckiego.
Okręg	wyborczy	do	Sejmu ma 

Nr	23 i wybieranych będzie w nim 
15	posłów, natomiast okręg	wy-
borczy	do	Senatu ma Nr	22 i wy-
bieranych będzie w nim 3	sena-
torów.

W skład każdego z tych okręgów 
wyborczych wchodzą powiaty: dębi-
cki, kolbuszowski, leżajski, niżański, 
ropczycko-sędziszowski, rzeszow-
ski, stalowowolski, strzyżowski, tar-
nobrzeski oraz miasta na prawach 
powiatu: Rzeszów i Tarnobrzeg.

Gdzie głosujemy?
Wyborcy naszego miasta gło-

sują w ośmiu stałych obwodach 
głosowania oraz dziewiątym od-

rębnym, obejmującym Szpital Po-
wiatowy.
Siedziby	Komisji	Wyborczych 

mieścić się będą tradycyjnie 
w tych samych budynkach co do-
tychczas.
Lokale	wyborcze	otwarte będą 

w dniu 21	października	br. w go-
dzinach od 6–20. (Szczegółowa 
informacja o numerach, granicach 
oraz siedzibach obwodowych ko-
misji wyborczych jest publikowa-
na obok).

Jak głosujemy?
Głosować może tylko wyborca 

wpisany do spisu wyborców, a tak-
że wyborca dopisany do tego spisu 
przez Komisję w sytuacjach wymie-
nionych w ustawie (jak np. zaświad-
czenie o prawie do głosowania, po-
minięte w spisie omyłkowo).

Na każdej karcie do głosowania 
zamieszczona będzie zwięzła in-
formacja o sposobie głosowania.

W	wyborach	do	Sejmu wyborca 
głosuje tylko na jedną	listę	okrę-
gową, stawiając na karcie do gło-
sowania znak	„x” w kratce z le-
wej strony obok nazwiska jedne-
go z kandydatów z tej listy, przez 
co wskazuje jego pierwszeństwo 
do uzyskania mandatu.
W	wyborach	do	Senatu wybor-

ca głosuje na określonych kandy-
datów, stawiając znak	„x” w krat-
ce z lewej strony obok nazwisk naj-
wyżej tylu kandydatów, ilu sena-
torów jest wybieranych w okręgu 
wyborczym. Wyborca może gło-
sować na mniejszą liczbę kandy-
datów, aniżeli wynosi liczba sena-
torów wybieranych w danym okrę-
gu wyborczym.
W	naszym	okręgu	wyborczym	

Nr	22 wybieranych będzie 3 sena-
torów, tak więc wyborca może gło-
sować maksymalnie	na	3	kan-
dydatów.

Lokale dla osób 
niepełnosprawnych

Na terenie miasta Leżajska 
będą urządzone 3 lokale wy-
borcze przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych (szczegó-
łowa informacja obok). Wybor-
cy niepełnosprawni – ujęci w in-
nych obwodach – aby mogli ko-
rzystać z tych lokali w dniu wybo-
rów, winni wcześniej złożyć wnio-
sek do Urzędu Miejskiego w celu 
wpisania się do spisu wyborców 
właściwego dla tego rodzaju ob-
wodu głosowania.

Zaświadczenia 
o prawie 

do głosowania
Wyborcy, którzy zamierza-

ją zmienić miejsce pobytu przed 
dniem wyborów, mogą otrzymać 
zaświadczenie	o	prawie	do	gło-
sowania.	Z zaświadczeniem ta-
kim można głosować w dowolnym 
obwodzie głosowania w kraju lub 
za granicą.

Zaświadczenia wydawane 
są w Urzędzie Miejskim w go-
dzinach pracy Urzędu w pokoju 
Nr 24B	najpóźniej w drugim dniu 
przed dniem wyborów, tj. do 19 
października 2007 roku.
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I N F O R M A C J A
B U R M I S T R Z A  L E Ż A J S K A

z dnia 14 września 2007 r.
Na	podstawie	art.	32	ust.1	ustawy	z	dnia	12	kwietnia	2001	r.	Ordynacja	wyborcza	do	Sejmu	Rze-

czypospolitej	Polskiej	i	do	Senatu	Rzeczypospolitej	Polskiej	(Dz.U.	z	2001	r.	Nr	46	poz.	499,	Nr	74	
poz.	786,	Nr	154	poz.	1802,	z	2002	r.	Nr	14	poz.	128,	Nr	113	poz.	984,	Nr	127	poz.	1089,	Nr	153	poz.	1271,	
z	2003	r.	Nr	57	poz.	507,	Nr	130	poz.	1188,	z	2004	r.	Nr	25	poz.	219,	z	2005	r.	Nr	140	poz.	1173,	z	2006	r.	
nr	218	poz.	1592,	z	2007	r.	Nr	112	poz.	766)	podaje	się	do	wiadomości	wyborców	informację	o	nume-
rach,	granicach	obwodów	głosowania	oraz	siedzibach	obwodowych	komisji	wyborczych	do	prze-
prowadzenia	wyborów	do	Sejmu	Rzeczypospolitej	Polskiej	i	Senatu	Rzeczypospolitej	Polskiej	za-
rządzonych	na	dzień	21	października	2007	r.

Nr 
obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba

Obwodowej Komisji

1
Ulice:	28 Maja; Blacharska; Boczna Moniuszki; Cmentarna; Dol-
na; Furgalskiego; Garncarska; Górna; Grunwaldzka; Jarosław-
ska; Krótka; Kwiatowa; Mickiewicza 1–34; Moniuszki; Ogrodowa; 
Piekarska; Pl. Jaszowskiego; Pl. Targowy; Rynek; Rzeszowska; 
Sandomierska; Spokojna; Studzienna; Szkolna; Targowa; Wało-
wa; Żwirki i Wigury.

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Grunwaldzka 1

tel. 242–61–14

2 Ulice: Kołłątaja; Kopernika 1 i 2; Mickiewicza 35–52; Mickiewicza 
54–62; Mickiewicza 64–67; Sanowa 1–24; Spółdzielcza; Słowac-
kiego; Staszica.

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Mickiewicza 51

tel. 242–17–54

3 Ulice: Kopernika 3–11; Mickiewicza 53; Mickiewicza 63 i 63A;
Miejskie Centrum Kultury

ul. Mickiewicza 61
tel. 242–11–34

4 Ulice: Br. Śniadeckich; Skłodowskiej.
Gimnazjum Miejskie

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

5
Ulice: Chrobrego; Iwaszkiewicza; Jagiełły; Kochanowskiego; Ko-
nopnickiej; Kossaka; Kraszewskiego; Matejki; Mickiewicza 69–119; 
Opalińskiego; Paderewskiego; Plac Dworcowy; Sienkiewicza; Szo-
pena; Św. Jana z Dukli; Tuwima; Wyspiańskiego.
Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Zespół Szkół Technicznych
ul. Mickiewicza 67

tel. 240–61–04

6
Ulice: Broniewskiego; Brzozy; Leśna; Leśników, Kąty; Kilińskie-
go; Kościuszki; Ks. Brody; Michałka; Mickiewicza od 120 do koń-
ca; Nowińskiego; Orzeszkowej; Pl. Mariacki; Podleśna; Ks. Popie-
łuszki; Prusa; Pułaskiego; Sosnowa; Warszawska.
Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Szkoła Podstawowa nr 3
ul. 11 Listopada 8

tel. 240–24–92

7
Ulice:	Akacjowa; Baczyńskiego; Błonie; Burm. Zawilskich; Św. Ja-
dwigi Królowej; Klonowa; Kpt. Kuczka; Lipy, Nizinna; Podolszyny; 
Podzwierzyniec; Reymonta Sikorskiego; Sportowa; Wierzbowa; 
Ppłk. Więcława „Śląskiego”; Witosa; Zmuliska.

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Grunwaldzka 1

tel. 242–00–33

8
Ulice:	11 Listopada; Armii Krajowej; Bernardyńska; Borki; Boro-
nia; Fabryczna; Franciszkańska; Hutnicza; Klasztorna; Łąkowa; 
Nad Stojadłem; Narodowej Organizacji Wojskowej; Odległa; Pol-
na; Przemysłowa; Sanowa od 25 do końca; Siedlanka; Sielanka 
Boczna; Słoneczna; Zielona; Żeromskiego.
Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. 11 Listopada 8

tel. 240–24–91

9 Szpital	Powiatowy	(obwód odrębny).
Szpital Powiatowy

ul. Leśna 22
tel. 242–71–13

Lokale	Obwodowych	Komisji	Wyborczych	otwarte	będą	w	dniu	21	październi-
ka	2007	r.	w	godzinach	600–2000.

Burmistrz	Leżajska
(-)	Tadeusz	Trębacz
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  dzień za dniem

Remont w leżajskiej Farze
Począwszy	od	II	połowy	lat	90.	Parafia	Rzymskokatolicka	pw.	Św.	Trójcy	

w	Leżajsku	przy	wielkim	wysiłku	finansowym	parafian	i	z	dużym	wspar-
ciem	partnerów	administracji	publicznej	prowadzi	kompleksowy	remont	
zabytkowego	Zespołu	Kościoła	Farnego.

Wiek oraz brak dotychczasowej syste-
mowej ochrony zabytku (składającego się 
między innymi z budynku kościoła, mu-
rowanej dzwonnicy, plebanii – dawnego 
klasztoru w parterze budynku oraz ota-
czających murów obronnych) zmusił pa-
rafię do wielu bardzo kosztownych dzia-
łań. Pierwszą długotrwałą i kosztowną in-
westycją było uratowanie ołtarza główne-
go z wykonaniem remontu jego konstruk-
cji i ogólną konserwacją.

Do chwili obecnej przywrócono 
do świetności budynek kościoła farnego 
(jego konserwacja znajduje się w koń-
cowym etapie), wykonano wiele robót 
w pozostałych obiektach, z nową elewa-
cją dzwonnicy (ze środków pochodzą-
cych z budżetu Miasta Leżajska) i elewa-
cją murów od strony rynku, a w ostatnich 
latach prowadzone są prace w budynku 
plebanii, który wymaga gruntownego re-
montu, ponieważ zagrożony jest przez 
całkowicie zniszczone niektóre elementy 
konstrukcyjne. W ubiegłym roku dokona-
no wymiany całej więźby dachowej i po-
krycia dachu, gdyż z pewnością budynek 
nie przetrwałby kolejnej zimy. W tym roku 
wykonuje się remont zniszczonego drew-
nianego stropu strychowego oraz wzmoc-
nienia elementów konstrukcyjnych z prze-
budową nadproży i wymianę części sto-
larki okiennej. Był to kolejny niezbędny 
do wykonania zakres robót, który aktual-
nie znajduje się w końcowym etapie.

W tym miejscu pragnę gorąco podzię-
kować przede wszystkim za wielki wysi-
łek parafian i wielu ludzi dobrej woli spo-
za parafii,, ponoszących ciężar” remon-
tów. Nie sposób nie docenić również wiel-
kiej ofiarności liderów i osób wielu instytu-
cji wspomagających działania Parafii. Od 
lat aktywnie współdziałają z nami liczni 
partnerzy ze szczególnym uwzględnie-
niem samorządów i administracji rządo-
wej. Należą do nich: ●	Miasto	Leżajsk	
–	najbliższy	sąsiad	Parafii,	●	Zarząd	
Województwa	Podkarpackiego,	●	Wo-

jewódzki	Urząd	Ochrony	Zabytków	–	
Delegatura	w	Rzeszowie,	●	Podkarpac-
ki	Wojewódzki	Konserwator	Zabytków	
z	siedzibą	w	Przemyślu,	●	Powiat	Le-
żajski.

Ich udział w ostatnich 3 latach w fi-
nansowaniu przedsięwzięcia sięga łącz-
nej sumy 205 tys. zł. Wartość koszto-
rysowa robót budowlanych zaplanowa-
nych na rok bieżący wynosi 277 tys. zł. 
Jest to najwyższa suma w ciągu ostat-
nich 10 lat prac renowacyjnych przy na-
szych zabytkowych obiektach. Społecz-
ność parafii nie jest w stanie opierając 
się na własnych środkach podołać tym 
zadaniom, stąd jak co roku koniecznością 
było szukanie wsparcia w instytucjach ze-
wnętrznych, w tym samorządowych i pań-
stwowych.
Począwszy	od	początku	2007	roku	

na	prace	remontowe	Parafia	Farna	uzy-
skała	dotacje	od Miasta	Leżajska, Wo-
jewódzkiego	Konserwatora	Zabytków	
i Zarządu	Województwa	Podkarpackie-
go.	Bez	tego	wsparcia	nie	byłoby	moż-
liwe	wykonanie	tak	wielu	zaplanowa-
nych	robót.	W	imieniu	Parafii	za	ofia-
rowaną	pomoc	pragnę	wyrazić	wielką	
wdzięczność.

Kontynuując tegoroczne prace wciąż 
liczymy na wsparcie leżajskiego powia-
tu, który pod koniec ubiegłego roku tak 
skutecznie pomógł uzupełnić brakujące 
finanse umożliwiając rozliczenie zapla-
nowanego zakresu robót.

A gdyby tak jeszcze udało się w przy-
szłości otrzymać unijne dotacje, wtedy by-
łaby szansa na zdecydowanie szybsze 
zakończenie prac łącznie z pozostałymi 
obiektami (budynek Kościoła pw. Jezusa 
Miłosiernego i budynki parafialne), które 
także wymagają remontu. Liczę tu tak-
że na pomoc wielu dotychczas sprzyja-
jących Parafii osób. Bez pomocy partne-
rów będzie to bardzo trudne i mało praw-
dopodobne.

ks.	proboszcz	Ryszard	Królicki

Spotkanie 
Trzech Kultur
W	 pierwszy	 weekend	 września	

w	Miejskim	Domu	Kultury	w	Leżajsku	
odbyła	się	impreza	pod	nazwą	Spotka-
nie	Trzech	Kultur.

Spotkanie zajmuje ważne miejsce w ka-
lendarzu kulturalnych wydarzeń miasta, 
a odbyło się w tym roku już po raz szó-
sty. Idea imprezy związana jest w znacz-
nym stopniu z historią naszego miasta, 
zamieszkałego niegdyś przez trzy nacje: 
Polaków, Żydów i Rusinów. Początkowo 
impreza funkcjonowała jako dni kultury 
żydowskiej, lecz organizatorzy postano-
wili rozszerzyć jej formułę. Poprzez Spot-
kania organizatorzy chcą zmienić stereo-
typowe postrzeganie przedstawicieli in-
nych nacji zamieszkujących przed laty na-
sze miasto, przybliżyć ich dorobek kultu-
ralny i uświadomić, że to, co nas różni, 
nie musi nas dzielić.

Tegorocznym Spotkaniom nadano 
szczególny charakter, a w swych działa-
niach próbowano dotrzeć także do mło-
dego pokolenia.

W sobotni i niedzielny wieczór odbyły 
się plenerowe koncerty muzyczne, na któ-
rych zaprezentowane zostały elementy 
tradycyjnej muzyki polskiej, żydowskiej 
oraz ukraińskiej. W sobotę (2 września) 
zobaczyliśmy na scenie „Rzeszów Kle-
zmer Band”, a w niedzielę (3 września) 
oklaskiwać mogliśmy zespół regionalny 
„Grodziszczoki”, krakowską grupę „Max 
Klezmer Band” oraz Ryszarda Denisiuka 
z „Ukraińskim Randez Vouz”.

Po zakończeniu występów plenero-
wych na rozstawionej przed MCK estra-
dzie impreza przeniosła się do sali wido-
wiskowej, na której deskach wystąpiła 
„Grupa Rafała Kmity” w programie „Aj-
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waj! czyli historie z cynamonem”. Rów-
nocześnie można było odwiedzić okolicz-
nościową wystawę pt. „Jeden świat – trzy 
kultury”, na której zaprezentowano cieka-
we dokumenty i eksponaty udostępnione 
przez miejscowych kolekcjonerów, foto-
grafie oraz prace plastyczne działającej 
przy MCK grupy „Słoneczni”. Wystawa 
czynna była do 20 września.

W ramach imprezy ogłoszone zostały 
konkursy fotograficzne i literackie dla ucz-
niów szkół gimnazjalnych i ponad gimna-
zjalnych, a ponadto odbyła się sesja po-
pularno-naukowa, podczas której zapre-
zentowano dwa wykłady: „Konsekwencje 
dyfuzji trzech kultur” i „Leżajsk – miastem 
zrozumienia i tolerancji”. Wykłady skie-
rowane były głównie do młodzieży star-
szych klas gimnazjalnych i szkół ponad 
gimnazjalnych oraz do nauczycieli historii 
i języka polskiego naszego regionu.

Organizator imprezy Miejskie Centrum 
Kultury w Leżajsku oraz współorganizato-
rzy: Urząd Miasta w Leżajsku, Starostwo 
Powiatowe w Leżajsku i Urząd Marszał-
kowski pragną gorąco podziękować spon-
sorom, dzięki którym Spotkanie Trzech 
Kultur mogło stać na tak wysokim pozio-
mie artystycznym. Sponsorem głównym 
był Grupa Żywiec S.A. – Browar w Le-
żajsku oraz Pełnomocnik Zarządu Grupy 
Żywiec S.A. Dyrektorowi Browaru Mat- 
theus Dietvorst.

Serdeczne podziękowania składamy 
również sponsorom wspomagającym, 
a byli nimi: Bank Ochrony Środowiska 
Odział w Rzeszowie, Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów S.A. w Leżajsku, 
Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzyw-
nego „Poltino” w Leżajsku, Zakład Mięs-
ny „Smak-Eko” Sp. z o. o. w Górnie, BMF 
Instal Sp. z o. o. w Leżajsku (szczegól-
ne podziękowania dla Andreasa Wielo-
sinskiego i Anny Defus), Miejski Zakład 
Komunalny w Leżajsku, Nadleśnictwo 
w Leżajsku, Zakład Przetwórstwa Owo-
cowo-Warzywnego „Orzech”, Elektro- 
ciepłownia w Nowej Sarzynie, Zakłady 
Chemiczne „Organika-Sarzyna S.A.”, 
Gminna Spółdzielnia „SCH” – Edward 
Maj, PUB Legenda w Leżajsku, Kawiar-
nia „Kameleon” s.c. w Leżajsku, Chasy-
dzi Leżajsk Polska.

Iwona	Tofilska
Fot. Adam Kuźma i Ryszard Węglarz

Główne projekty 
informatyzacji Podkarpacia

W dniu 30 sierpnia 2007 r. odbył się ko-
lejny warsztat poświęcony opracowaniu 
Strategii	Informatyzacji	Województwa	
Podkarpackiego	 na	 lata	 2007–2013. 
Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie 
„Miasta w Internecie” wspólnie z Departa-
mentem Społeczeństwa Informacyjnego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego oraz Politechniką Rze-
szowską. Urząd Miejski w Leżajsku repre-
zentował Paweł Bucior – informatyk.

Uczestnicy warsztatu podjęli temat pro-
jektów głównych w zakresie informatyza-
cji województwa podkarpackiego w latach 
2007–2013. Następnie zostały przedsta-
wione wyniki prac nad sformułowaniem 
priorytetów Strategii, stanowiących punkt 
wyjścia do opracowania koncepcji projek-
tów głównych Strategii.

Strategia Informatyzacji Podkarpa-
cia zostanie oparta na czterech priory-
tetach:

a) stymulowanie wzrostu gospodarcze-
go Podkarpacia poprzez zapewnienie do-
stępu przedsiębiorców i mieszkańców wsi 
do podnoszenia umiejętności cywilizacyj-
nych, budowę wielofunkcyjnej regionalnej 
platformy ICT oraz zwiększenie nasyce-
nia lokalną infrastrukturą społeczeństwa 
informacyjnego,

b) upowszechnienie wśród przedsię-
biorców i pracowników sektora publicz-
nego umiejętności niezbędnych do pracy 
w otoczeniu innowacyjnych rozwiązań te-

leinformatycznych oraz budowa systemu 
transferu i dyfuzji wiedzy na temat rozwo-
ju społeczeństwa informacyjnego na po-
ziomie regionów europejskich,

c) pobudzanie ekologicznie zrównowa-
żonego rozwoju podkarpackiej wsi po-
przez tworzenie warunków dla uzyskania 
miejsc pracy w branżach pozarolniczych 
oraz podnoszenie jakości życia, edukacji 
oraz opieki zdrowotnej dzięki zastosowa-
niu narzędzi komunikacji elektronicznej 
i dziedzinowych systemów ICT,

d) podnoszenie innowacyjności regionu 
dzięki promowaniu profesjonalnej kultury 
wdrażania projektów teleinformatycznych 
w sektorze publicznym, wspieraniu regio-
nalnych mechanizmów kooperacji (sieci, 
partnerstw, klastrów) oraz wdrażaniu wy-
soko innowacyjnych projektów dla społe-
czeństwa informacyjnego.

Działania te uzyskają wsparcie władz 
województwa, które zadbają o powsta-
nie kilku projektów regionalnych o zna-
czącej skali, realizowanych z udziałem 
samorządów lokalnych i będą je koor-
dynowały. Wskazano siedem propozycji 
projektów głównych, które mają zapew-
nić koncentrację środków RPO na sfi-
nansowanie najważniejszych innowacyj-
nych przedsięwzięć regionalnych wyni-
kających ze Strategii oraz sprawne za-
rządzanie procesem koordynacji i budo-
wania partnerstw. Wśród	nich	znajduje	
się	budowa	sieci	szerokopasmowego	
dostępu	do	Internetu	wraz	z	projekta-
mi	uzupełniającymi.

Kolejnym ważnym punktem Strate-
gii jest budowa Elektronicznego	Obie-
gu	Dokumentów	dla	urzędów	w	wo-
jewództwie	podkarpackim. Dla stwo-
rzenia elektronicznego środowiska pra-
cy urzędów oprócz wyposażenia w od-
powiedni sprzęt informatyczny koniecz-
ne jest również przeprowadzenie toku 
szkoleń, które zapewnią wzrost kompe-
tencji pracowników i wsparcie technicz-
ne systemu.

Nad postępem prac związanych z bu-
dową sieci szerokopasmowego dostępu 
do Internetu będziemy Państwa informo-
wali w kolejnych wydaniach „Biuletynu 
Miejskiego”.

Paweł	Bucior

Komunikat
Informujemy zainteresowanych mieszkańców Leżajska, 

że w każdy poniedziałek i piątek tygodnia sprawy związane 
z	wymianą	dowodów	osobistych można załatwiać w Urzę-
dzie Miejskim – Referat Spraw Obywatelskich – do	godziny	
17.00.
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  mała ojczyzna
Dzieje Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Leżajskiej

(ciąg dalszy)

Powstanie	i	pierwsze	lata	działalności	Towarzystwa

W II połowie lat 60. ubiegłego wieku 
grupa miejscowych regionalistów zdecy-
dowała się na utworzenie Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Leżajskiej (TMZL).

Po odpowiednich przygotowaniach for-
malno-prawnych Wydział Kultury Prezy-
dium PRN w Leżajsku w dniu 18 marca 
1969 roku złożył do Urzędu Spraw We-
wnętrznych Prezydium WRN w Rzeszo-
wie wniosek o rejestrację Towarzystwa 
i zatwierdzenie jego statutu. Pod wnio-
skiem tym podpisało się 16 osób niżej 
wymienionych – założycieli nowego To-
warzystwa: S. Boroń, D. Dańczak, E. 

Dziubek, M. Góral, M. Gdula, H. Grzyw-
na, J. Kisiel, J. Kozaczenko, K. Kuźniar, 
J. Słupek, R. Szczupak, J. Szymański, 
K. Urbański, T. Więcek, W. Wilk i A. Żub-
liński.

Po kilku miesiącach otrzymano z Rze-
szowa decyzję z dnia 2 czerwca 1969 r. 
zn. USW.III.900/20/69 potwierdzającą wpi-
sanie TMZL do rejestru stowarzyszeń pod 
numerem 3450.

Pierwszy krok został zrobiony.
Następne poczytania polegały na opra-

cowaniu programu działania, dokonaniu 
wyboru władz i co najważniejsze – uzy-
skaniu poparcia i sympatii wśród społe-
czeństwa władz miejscowych.

Wiele miesięcy upłynęło na załatwianiu 
tych wszystkich spraw.

Wreszcie, w dniu 27 marca 1972 r. od-
było się pierwsze walne zebranie człon-
ków, na którym przyjęto program działa-
nia i wybrano władze.

W skład pierwszego Zarządu weszli: 
prezes – Edward Dziubek, zastępca – Ju-
lian Słupek, sekretarz – Helena Grzywna, 
skarbnik – Zofia Bauer, członkowie: Jani-
na Kozaczenko, Stanisław Kurp i Włady-
sław Dubik.

W czasie trwania tej kadencji główną 
uwagę skupiano na pozyskiwanie nowych 
członków, głównie z Leżajska, Grodziska 
Dolnego i Woli Żarczyckiej oraz współ-
uczestniczenie w organizacji lokalnych 
imprez kulturalnych. Ponadto rozpoczę-

to prace nad przygotowaniem wydawni-
ctwa o historii Leżajska i okolic. Warto 
też przypomnieć, że nowopowstałe To-
warzystwo było współorganizatorem (od 
1974 r.) Dni Leżajska pod nazwą Dni Kwit-
nącej Azalii, podjęło współpracę z miej-
scowymi placówkami kulturalno-oświa-
towymi, ze szkołami i z nowoutworzo-
nym Rzeszowskim Towarzystwem Kul-
tury (RTK) w Rzeszowie, którego człon-
kiem została m.in. Helena Grzywna. To-
warzystwo znalazło swą siedzibę w no-
wym budynku Powiatowego Domu Kul-
tury (obecnie MCK).

Druga kadencja działalności Towarzy-
stwa rozpoczęła się 30 listopada 1975 r. 
Na walnym zebraniu członków omówio-
no dotychczasowe dokonania i wybrano 
nowe władze w składzie: Zarząd: prezes 
– Jerzy Depowski, zastępca – E. Dziubek, 
sekretarz – H. Grzywna, skarbnik – A. Ja-
nikowski, członkowie: Zbigniew Budziak, 
Tomasz Czapla, Danuta Dańczak, J. Słu-
pek i S. Kurp. Komisja Rewizyjna: prze-
wodniczący – Stanisław Socha, członko-

wie: Aleksandra Wilk i Józef Szymański. 
Sąd Koleżeński: przewodniczący – Eu-
geniusz Mendyk, członkowie: Eugeniusz 
Josse i Jan Czekierda.

Doświadczenia z pierwszych lat dzia-
łalności zaczęły owocować. Towarzy-
stwo nadal uczestniczyło w organizacji 
Dni Leżajska i innych imprez. Rozpoczę-
to działalność odczytową i organizację se-
sji popularno-naukowych na tematy hi-
storyczne. Przy pomocy RTK zorganizo-
wano wiele spotkań m.in. Na tematy: od-
kryć geologicznych, zabytków, sztuki lu-
dowej, rozwoju literatury itp. Organizo-
wano występy miejscowych zespołów ar-
tystycznych, spotkania z dziennikarzami 
i naukowcami. Dyskutowano o potrzebie 
zorganizowania wydawnictwa lokalnego 
i gromadzeniu eksponatów muzealnych.

W 1977 r. ważnym wydarzeniem w ży-
ciu regionalistów był I Kongres Towa-
rzystw Regionalnych, który odbył się w Ol-
sztynie. Uczestniczył w nim także delegat 
z Leżajska – Z. Budziak.

Z uwagi na to, że organizacja wielu im-
prez i spotkań wymagała niezbędnych na-
kładów z tego też względu skromne środ-
ki własne powiększały dotacje Wydzia-
łu Kultury Urzędu Wojewódzkiego, RTK 
i władz miejskich.

Dwuletnia kadencja Zarządu Towarzy-
stwa dobiegła końca.

W dniu 3 grudnia 1977 r. odbyło się 
III zebranie sprawozdawczo-wyborcze, 
na którym ponownie oceniono miniony 
okres i wybrano nowe władze. W skład 
Zarządu weszli: prezes – Ryszard Górni-
siewicz, zastępca – J. Słupek, sekretarz – 
E. Josse, skarbnik – A. Janikowski, człon-
kowie: E. Dziubek, Z. Budziak, J. Depow-
ski, H. Grzywna i S. Boroń. Do Komisji 
Rewizyjnej wybrano na przewodniczą-
cego – S. Sochę i członków: A. Wilk i T. 
Czapla, a w Sądzie Koleżeńskim: prze-
wodniczącym został Marian Mroczkow-
ski, zaś członkami: D. Dańczak i Broni-
sław Antczak.

Efekty pracy z roku na rok były coraz 
większe a działania Towarzystwa coraz 
bardziej widoczne. Uczestniczono w or-
ganizacji wielu imprez kulturalnych, zdy-
namizowano działalność odczytową i or-
ganizację wielotematycznych sesji popu-
larno-naukowych, różnych spotkań i wy-
staw, którymi zainteresowano także sze-
rokie kręgi młodzieży szkolnej. Utworzono 
dwie sekcje: historyczną i etnograficzną 
zajmującą się badaniami nad przeszłoś-
cią i teraźniejszością tych ziem, rozwojem 
twórczości Ludowej, dorobkiem kulturo-
wym, opieką nad zabytkami itp.

Przy pomocy młodzieży szkolnej przy-
stąpiono do gromadzenia zbiorów dla 
przyszłego muzeum regionalnego, o któ-
re zabiegano coraz aktywniej. Znaczą-
cym osiągnięciem było wydanie w 1980 r. 
przygotowanej od wielu lat pracy zbio-
rowej pod redakcją prof. Zbigniewa 
Andresa pt. „Z dziejów Leżajska i oko-
lic”. Część artykułów napisali leżajscy re-
gionaliści. O wielu tych i innych dokona-
niach mówiono m.in. na Sejmiku Towa-
rzystw Regionalnych województwa rze-
szowskiego, które odbyło się w dniu 5 
lutego 1981 r.

Było to także symboliczne zbilansowa-
nie ponad 10-letnich doświadczeń i doko-
nań młodego stowarzyszenia, jego władz 
i wszystkich członków, których ilość wzro-
sła z 30 do ponad 70 osób. Mimo wie-
lu niedostatków Towarzystwo wyraźnie 
zaakceptowało swą obecność i udział 
w życiu kulturalnym miasta. Dostrzega-
ły to również władze miasta dokonując 
wpisu do Księgi Zasłużonych niektórych 
działaczy Towarzystwa, a wśród nich: 
w 1975 r. – Józefa Depowskiego i Julia-
na Słupka, w 1976 r. – Edwarda Dziubka, 
w 1978 r. – Władysława Kota, w 1979 r. 
– Danutę Dańczak, a w 1980 r. – Zdzi-
sława Karlika.

Kazimierz	Kuźniar
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Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej

Rowerem przez historię
Pogoda	w	sobotę,	22	września	br.,	okazała	się	bardzo	łaskawa	dla	organizato-

rów	i	uczestników	drugiego	rajdu	rowerowego	„Po	zdrowie”.

W promieniach słońca, które towarzy-
szyło mam cały dzień, wyruszyliśmy w tra-
sę. Tym razem impreza była partnerska, 
gdyż w organizacji połączyły siły Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Leżajskiej i Zespół 
Szkół Licealnych im. B. Chrobrego, a pa-
tronatem całe przedsięwzięcie objął Sta-
rosta Leżajski – Robert Żołynia.

Tradycyjnie miejscem spotkania był 
parking przed pływalnią miejską. Po za-
rejestrowaniu uczestników w imieniu or-
ganizatorów przywitał wszystkich prezes 
TMZL Leszek Sarzyński, wiceprezes An-
toni Bereziewicz i główny koordynator 
Adam Kaduk. Po krótkiej odprawie, omó-
wieniu zasad bezpieczeństwa i pamiątko-
wych zdjęciach, 52-osobowa grupa wyru-
szyła na trasę rajdu. Pierwszy etap prowa-
dził polnymi drogami na „Florydę”, gdzie 
podziwiano oczko wodne, dawne „bobro-
wisko” i piękne miejsca wzdłuż ścieżki dy-
daktyczno-przyrodniczej. Jest to niezwy-
kle piękne miejsce – warto tam zapuścić 
się na jesienny spacer.

Następnie uczestnicy rajdu udali się 
do „Lasu Klasztornego”; tam poznali 
cząstkę historii tego miejsca, które było 
świadkiem zmagań wojennych w czasie 
pierwszej wojny światowej, czego zna-
kiem są resztki zachowanych obwarowań 
i okopów obronnych. Poznali też historię 
kapliczki – dawnego znaku granicznego, 
który dawno temu spełniał też funkcję dro-
gowskazu. W tamtej scenerii, ale poza ob-
szarem chronionym została wyznaczona 
trasa crossu rowerowego. W zawodach 
udział wzięli wszyscy chętni, a zwycięzca-
mi zostali: w kategorii młodzieżowej: Łu-
kasz Wojtyna, Mateusz Dmitrowski i Mi-
chał Sołek, w kategorii pań: Beata Wo-
łoch, Irena Sarzyńska i Karolina Zielińska, 
w kategorii panów: Zbigniew Turosz, Le-
szek Wylaź i Adam Pęcak. Dzieci młodsze 
i starsze też próbowały swoich sił i wśród 
nich zwyciężyli: Anna Miś i Krzysztof Ma-
ciejasz. Rywalizacja na trudnej i wymaga-
jącej trasie była zacięta i wszyscy startu-
jący wykazali się – oprócz wielkiej ambi-
cji i woli walki – bardzo dobrymi umiejęt-
nościami jazdy na rowerze w warunkach 
terenowych.

Po tych emocjach kolejnym etapem był 
przejazd duktem leśnym w kierunku Ma-
lenisk. Była to dawna droga prowadząca 

do Sokołowa. Atrakcją na tej trasie był 
stary ponad 250-letni buk oraz unikato-
we skupisko leśnego bluszczu kwitnące-
go w sąsiedztwie leśniczówki „Lesina”. 
Na uczestnikach wrażenie zrobił też 350- 
-letni dąb z pięknie ukształtowaną koroną. 
W Hucisku poznali historię tej starej miej-
scowości jako ważnego w tych okolicach 
ośrodka hutnictwa żelaza i szkła. Dalsza 
trasa prowadziła wzdłuż rzeki Tarlaki, 
gdzie w uroczym zakolu rzeki obok pięk-
nej kapliczki była krótka przerwa na od-
poczynek.

Następnie ścieżką wzdłuż rzeki doje-
chano do Brzózy Królewskiej. Na sta-
dionie rozegrał się ostatni etap zmagań 
konkursowych. W dyscyplinach takich 
jak: rzut lotkami do tarczy, rzut do celu 
piłeczkami tenisowymi i kółkami uczest-
niczyli prawie wszyscy świetnie i weso-
ło się przy tym bawiąc. Jednak punktem 
kulminacyjnym był quiz historyczno-przy-
rodniczy przygotowany przez nauczycie-
li Zespołu Szkół Licealnych: Iwonę Ka-
rakułę-Stadnik, Antoniego Bereziewicza 
i Leszka Sarzyńskiego oraz Adama Ka-
duka. Uczestnicy w wielkim skupieniu od-
powiadali na trudne i podchwytliwe pyta-
nia i zaznaczali odpowiedzi na przygoto-
wanych kartach. Poziom był bardzo wy-
soki. Zwyciężył Wiesław Wołoch uzysku-
jąc 26 punktów na 32 możliwe do zdoby-
cia. Jury przyznało też trzy równorzędne 
drugie miejsca dla: Ewy Jagusiak, Jakuba 
Jagusiaka i Ireny Sarzyńskiej. Uczestnicy 
rajdu poczęstowani zostali posiłkiem przy-
gotowanym przez „Pub Legenda” i Marka 
Karakułę – jednego ze sponsorów.

Stąd droga powrotna prowadziła 
już prosto do Leżajska. Na miejscu po-
rannej zbiórki, przy zapadającym zmro-
ku nastąpiła uroczystość rozdania na-
gród zwycięzcom wszystkich rozegra-
nych konkurencji oraz rozlosowania na-
gród dla uczestników rajdu. Główna na-
groda za zwycięstwo w crossie rowero-
wym tj. puchary i nagrody rzeczowe zo-
stała ufundowana przez Starostę Powiatu 
Leżajskiego Pana Roberta Żołynię. Zwy-
cięzców w kategorii pań nagrodziła fir-
ma „Brzost”, w kategorii panów: Browar 

Leżajsk i firma „Apex”. Nagrody za zwy-
cięstwo w quizie historyczno-przyrodni-
czym ufundowała firma BMF „Instal” oraz 
Posłowie na Sejm RP ostatniej kadencji 
Zbigniew Rynasiewicz i Kazimierz Goło-
juch. Największą atrakcją było losowanie 
nagrody głównej dla uczestnika rajdu tj. 
pięknego roweru górskiego, który ufun-
dowały „Silikaty” Zakład w Leżajsku. Ma-
lutka Małgosia Miś wylosowała szczęśli-
wy znaczek z numerem 28, co oznaczało, 
że los uśmiechnął się do Piotra Ząbczyka 
i to właśnie do niego trafiła ta piękna na-
groda. Między pozostałych uczestników 
rajdu zostało rozlosowanych wiele nagród 
rzeczowych, które organizatorzy zgroma-
dzili dzięki hojności sponsorów.

Za pośrednictwem „Biuletynu Miejskie-
go” dziękujemy za wsparcie naszej im-
prezy przez Grupę Żywiec S.A. Browar 
w Leżajsku, ZPOW „Holtino” Leżajsk Sp. 
z o.o., Burmistrza Leżajska Tadeusza Trę-
bacza, Wójta Gminy Leżajsk Mieczysława 
Tołpę, Jacka Bielę ze Stacji Paliw w Le-
żajsku i wielu innych sponsorów, których 
pełny wykaz znajdziecie Państwo na stro-
nie internetowej Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Leżajskiej www.tmzl.lezajsk.pl. 
Na stronie znajduje się też galeria zdjęć 
z rajdu i dokładny przebieg.

Jako organizatorzy cieszymy się, że na-
sze inicjatywy spotykają się z tak życz-
liwym przyjęciem ze strony władz sa-
morządowych, mieszkańców miasta 
i że jest wiele instytucji, firm i ludzi do-
brej woli, którzy doceniają nasz wysi-
łek. Opisany rajd, jako kolejna impreza 
TMZL, jest dowodem na to, że jest za-
potrzebowanie na czynny wypoczynek, 
i pożyteczne spędzanie wolnego czasu 
w pięknych miejscach naszego regionu. 
Budujące jest to, że wspólnie mogą ba-
wić się i wypoczywać wszyscy. Nasz rajd 
przyciągnął dzieci w wieku szkolnym, mło-
dzież ze szkół ponad gimnazjalnych, całe 
rodziny i osoby dorosłe. Mamy nadzieję, 
że nasze kolejne inicjatywy spotkają się 
z równie gorącym przyjęciem.

W imieniu TMZL składam szczegól-
ne podziękowania Adamowi Kadukowi 
– głównemu organizatorowi rajdu i An-
toniemu Bereziewiczowi za historyczne 
opowieści o odwiedzanych miejscach. 
Wszystkich mieszkańców miasta i oko-
lic zapraszamy do współpracy z naszym 
Towarzystwem.

Prezes	TMZL	Leszek	Sarzyński
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  podróże
W	Zakładach	Przemysłu	Owocowo-Warzywnego	„Hortino”	stało	się	już	trady-

cją	organizowanie	przez	Związek	Zawodowy	Pracowników	zakładowych	wycie-
czek	krajowych	i	zagranicznych.	W	dniach	21–25	sierpnia	br.	49-osobowa	grupa	
przebywała	w	Mołdawii.	Chętnych	było	więcej,	ale	tylko	tyle	było	miejsc	w	auto-
karze,	który	bezpiecznie	przez	ponad	2000-kilometrowa	trasę	prowadzili	na	zmia-
nę	mistrzowie	kierownicy	Zbigniew	Federkiewicz	i	Krzysztof	Betka.

Zachęcam do zwiedzania Mołdawii, 
krainy, której przyroda tchnie spokojem, 
a paleta kolorów ogranicza się do jasne-
go błękitu nieba, ciemniejszego błękitu 
nieśpiesznie meandrujących rzek i niezli-
czonych wariantów soczystej zieleni pa-
stwisk, pól, lasów i winnic. Główne rze-
ki, pomiędzy którymi położona jest część 
kraju, to Prut i Dniestr. W Mołdawii nie ma 
zabytków architektonicznych klasy świa-
towej, ale krajobraz pomimo skromności 
i wiejskości urzeka malowniczością. Po-
dróżując po tym kraju widzimy duże area-
ły upraw kukurydzy, pomidorów, słonecz-
ników, sady jabłkowe oraz stada pasą-
cych się kóz, owiec i krów, daleko od sie-
bie położone wioski, w których niewielkie 
domki harmonizują z intensywną ziele-
nią. Domki mieszczą się w głębi podwórza 
ogrodzonego płotem, a przed nim znajdu-
je się ozdobiona dekoracyjnym zadasze-
niem studnia. Obszar Mołdawii zajmuje 
33 840 km kw. i jest mniejszy 10-krotnie 
od Polski. Stolicą kraju jest Kiszyniów.

Jednym z pięciu większych miast Moł-
dawii jest Balti (Bielce), gdzie mieszka 
ponad tysiąc Polaków. Pani Irena Lisow-
ska, dyrektorka Domu Polskiego, twier-
dzi, że ich działalność mocno wyróżnia się 
w życiu Bielczan, a władze miasta ich sza-
nują i są otwarte na ich potrzeby. Pro-
wadzone są zespoły muzyczne i tanecz-
ne jak np. „Jaskółka”, odnoszący sukce-
sy w konkursach krajowych i zagranicz-

nych. Ponadto w Domu Polskim odbywa-
ją się lekcje języka polskiego, wydawany 
jest miesięcznik „Jutrzenka” a przez jedną 
godzinę w tygodniu nadaje audycję roz-
głośnia radiowa. Nieopodal Bielc znajduje 
się wioska Styrcza zamieszkała również 
przez Polaków.

Ciekawym i ważnym miejscem do zwie-
dzania jest Soroca, miasto nad malow-
niczym Dniestrem, graniczące z Repub-
liką Naddniestrzańską. W tutejszej for-
tecy spotkaliśmy Nikolaja Bulata, czło-
wieka posiadającego ogromną wiedzę 
i wspaniałego gawędziarza, który chęt-
nie opowiedział nam o dziejach zamczy-
ska, ale również o współczesnej Mołda-
wii, jej perspektywach i problemach. For-
teca, położona nad brzegiem Dniestru, 
jest w kształcie koła o średnicy 37 m, 
grubość murów sięga 3, 5 metra, wy-
sokość od 17 do 20 metrów. Soroca 
to nie tylko forteca. Osobliwością tego 
miasta jest też słynna dzielnica położo-
na na wzgórzu, w której mieszka ludność 
cygańska. Znajdują się w niej kolorowe 
i wystawne siedziby cygańskich baronów 

ścigające się bogactwem elementów de-
koracyjnych.

Podróżując po Mołdawii nie można 
pominąć najpiękniejszego ze wszystkich 
Mołdawskich monastyrów położonego 
w miejscowości i nad rzeczką Saharna. 
Monastyr o powierzchni 670 ha zbudowa-
ny jest na kamieniach, które kiedyś były 
dnem morza sarmańskiego. Mieści się 
tu Cerkiew Św. Trójcy i Cerkiew Zaśnięcia 
Matki Boskiej. Obok klasztoru na wzgórzu 
jest mała kapliczka upamiętniająca obja-
wienie Matki Bożej – jest tam widoczny 
ślad: stopa odciśnieta w kamieniu. Po-
nadto można podziwiać 22 wodospady, 
z których największy ma 4 metry. Jest też 
cudowne źródełko z pitną wodą, z które-
go po odmówionej modlitwie należy napić 
się wody i trzykrotnie się w niej zanurzyć. 
Przechodząc przez wiszący most zoba-
czymy monastyr skalny „Zwiastowania”, 
do którego wchodzi się przez niskie i wą-
skie przejście, a prośby zapisane na pa-
pierze umieszcza się w szczelinach skal-
nych. To piękne miejsce wyzwala atmo-
sferę spokoju i wyciszenia.

Z Saharna w drodze do Orcheiul Vechi 
mijamy miasto Orcheiów, w którym miesz-
ka Siostra Dawida, pochodząca z Sarzyny. 
Siostra Dawida mówi, że pobyt w Mołdawii 
jest dla niej prawdziwym wyzwaniem, zaj-
muje się odbudową zniszczonego kościo-

ła pod wezwaniem Matki Boskiej Często-
chowskiej. W kwietniu 2006 roku ponownie 
oddano kościół katolikom w fatalnym sta-
nie. Zakończenie prac remontowych pla-
nowane jest w przyszłym roku. Na razie 
msze św. odprawiane są trzy razy w tygo-
dniu w domu obok kościoła.

W Orcheiul Vechi podziwiamy kompleks 
archeologiczny. Tu odnosi się wrażenie, 
że cała cywilizacja kończy się w tym miej-
scu. Widok elementów skalnych pocho-
dzących z przed wielu tysiącleci, z epo-
ki kamienia i brązu tworzy niesamowity 
klimat bogactwa natury trudnej do wy-
tłumaczenia i opisania. Kompleks poło-
żony w dolinie rzeki Raut, w środku któ-
rego rozciąga się cypel w kształcie jaja 
o długości 2 kilometrów otoczony wodami 
Rautului. Brzegi jego są kamieniste, ufor-
mowane z resztek kamienia z przed 16–
18 milionów lat. Na tych kamieniach w IV 
wieku powstał monastyr dla mnichów.

Podróżując po Mołdawii możemy po-
rozumiewać się w języku rosyjskim. Moł-
dawianie są ludźmi gościnnymi i przyja-
znymi. Bez żadnych obaw można zwie-
dzać ten piękny kraj. Mieszkańcy Leżaj-
ska i okolic w sierpniu tego roku zwiedzali 
Mołdawię i są nią zauroczeni. Planujemy 
w przyszłym roku również podróż do tego 
ciekawego kraju, bo już tęsknimy za pięk-
ną przyrodą, krajobrazem i zwiedzaniem 
nowych terenów.

Wybierając się na podbój egzotycznego 
dla nas i nieznanego nam wówczas kra-
ju, byliśmy pełni obaw, ponieważ dociera-
ły do nas różne niepokojące informacje. 
Tak naprawdę – nie ma trudności z prze-
kroczeniem granicy, a podróż po drogach 
Mołdawii jest bezpieczna.

Zachęcam do zwiedzania tego piękne-
go kraju i spotykania się z tamtejszą Po-
lonią.

Tekst	i	zdjęcia:
Dorota	Męczyńska

Balti, Saharna, Orcheiów
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  sport
Euroboiska
Przygotowania	do	organizacji	piłkar-

skiego	EURO	2012	w	Polsce	trwają.	Po-
wstał	komitet	organizacyjny,	na	które-
go	czele	stanął	premier	Jarosław	Ka-
czyński.

Polska zawarła z UEFA umowę, 
że do końca czerwca 2010 mają być go-
towe wszystkie stadiony. Wszystkie te 
wielkie, nowoczesne stadiony, na któ-
rych będą rozgrywane mecze na wagę 
złota EURO 2012.

To na szczycie. W metropoliach. 
W tych, w których odbywać się będą roz-
grywki piłkarskie. Tam muszą powstać 
ekstra obiekty sportowe, ekstra stadio-
ny, ekstra hotele z basenami, saunami 
i gabinetami odnowy biologicznej dla za-
wodników. I... ekstra drogi, autostrady, 
którymi dojeżdżać będą piłkarze i trener-
sko-lekarska asysta, sędziowie i działa-
cze sportowi.
A	co	na	Podkarpaciu?
Co	nam	w	Polsce	gminnej	i	powiato-

wej	przyjdzie	z	tego,	że	Polska	ma	być	
gospodarzem	EURO	2012?	Co	zyska	
na	tym	Leżajsk?

Okazuje się, że szanse na nowoczesne 
inwestycje sportowe w tej mniejszej cząst-
ce Polski są i to duże. I że można uzyskać 
na nie dofinansowanie z Unii Europej-
skiej. Trzeba się jednak o to mocno sta-
rać. Powstał bowiem „Podkarpacki	Pro-
gram	Szkolenia	Młodzieży	Piłkarskiej	
i	Rozwoju	Infrastruktury	Sportowej	EU-
ROBOISKA	2012”. W ramach tego pro-
gramu nakreślono kilkanaście punktów 
do realizacji. Punkt numer jeden to budo-
wa na obszarze poszczególnych samo-
rządów lokalnych boisk sportowych, mo-
dernizacja istniejących stadionów i obiek-
tów sportowych. Punkty kolejne to szko-
lenie trenerów i młodzieży oraz działaczy, 
merytoryczna pomoc klubom sportowym, 
organizacja rozgrywek piłkarskich drużyn 
dziecięcych i młodzieżowych, promocja 
edukacji poprzez sport.

Powstał też na Podkarpaciu projekt 
„Euroboiska 2007–2013”. Na inauguru-
jącym program spotkaniu w Boguchwale, 
zorganizowanym przez prezesa Podkar-
packiego ZPN Kazimierz Grenia, w któ-
rym uczestniczyli przedstawiciele samo-
rządów lokalnych naszego województwa 
(Leżajsk	reprezentował	zastępca	bur-
mistrza	Piotr	Urban) szef Komisji Pozy-
skiwania Funduszy Strukturalnych PZPN 
Jan Bednarek o idei powiedział: – Chce-
my budować obiekty sportowe, by przy-
ciągnąć do nich młodzież. Na dziurawej 
i nierównej płycie żadne dziecko nie bę-
dzie chciało uczyć się gry w piłkę. Nie ma 
mowy o szkoleniu, jeśli nie będzie odpo-
wiednich boisk! Chcemy też szkolić lu-
dzi, którzy w fachowy sposób pracować 
będą z młodzieżą na nowo powstałych 
boiskach.

Ich nawierzchnia pokryta ma być two-
rzywem, dzięki czemu można będzie 
na nich trenować przez cały okrągły rok. 
Pieniądze na budowę takich boisk ma 
Unia Europejska, ale samorządy lokalne 
muszą też wnieść w ich realizację włas-
ny wkład.

Inspiracją do stworzenia tego projek-
tu była koncepcja zrealizowana w woje-
wództwie zachodniopomorskim. Tam zbu-
dowano już osiem boisk, a kilka kolejnych 
jest w trakcie realizacji.

Akces	do uczestniczenia w podkarpa-
ckim projekcie budowy	euroboisk zgłosi-
ło 14 miast: Głogów Młp., Jasło, Kańczu-
ga, Kolbuszowa, Krosno, Lesko, Leżajsk, 
Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Rudnik, 
Rzeszów i Stalowa Wola.

W spotkaniu w Boguchwale uczestni-
czyło około 60 przedstawicieli samorzą-
dów lokalnych – burmistrzów, wójtów, 
ich zastępców. Ukonstytuował się wów-
czas ośmioosobowy Zespół ds. Eurobo-
isk, w którego składzie jest zastępca	bur-
mistrza	Leżajska	–	Piotr	Urban.

Zadaniem tego gremium będzie kiero-
wanie całym procesem przygotowań ma-
jących na celu pozyskanie środków finan-
sowych na modernizację miejskich i gmin-
nych boisk. Według wstępnych ustaleń 
środki własne mają stanowić 15 procent 
a unijne – 85 procent. Zespół skierował 
do Marszałka Województwa Podkarpa-
ckiego stosowne wystąpienie. Samorzą-
dy, które zadeklarują chęć przystąpienia 
do przygotowywanego projektu budowy 
euroboisk, mogą liczyć na kompletną mo-
dernizację stadionów w swoich miejsco-
wościach. W grę wchodzi wiele innowacji 
– zamiana nawierzchni boiska z trawiaste-
go na sztuczną trawę, budowa odpowied-
niego oświetlenia stadionu, żeby można 

było prowadzić treningi w porze wieczoro-
wej, modernizacja bazy zaplecza socjal-
nego stadionu, ogrodzenia, budowa par-
kingu przy stadionie. I co również istotne – 
budowa względnie modernizacja widowni 
stadionu, zastąpienie drewnianych ławek 
krzesełkami z tworzywa sztucznego, być 
może i zadaszenia.

Leżajsk, przystępując do udziału 
w przygotowaniach i realizacji tego pro-
jektu, może wiele zyskać. Radni leżaj-
scy ze zrozumieniem i aprobatą podeszli 
do tego problemu, dlatego podjęli odpo-
wiednią uchwałę intencyjną.

Nad całością realizacji zadania będzie 
czuwał Podkarpacki Związek Piłki Nożnej.

(bwl)

Zespół	ds.	Euroboisk	tworzą: wi-
ceprezydent Krosna – Bronisław Ba-
ran, dyrektor Wydziału Pozyskiwania 
Funduszy UM w Rzeszowie – Stanisła-
wa Bęben, zastępca prezydenta Miel-
ca – Bogdan Bieniek, prezydent Prze-
myśla – Robert Choma, prezes Pod-
karpackiego ZPN – Kazimierz Greń, 
burmistrz Leska – Barbara Jankie-
wicz, zastępca	burmistrza	Leżajska	
–	Piotr	Urban i wiceprezydent Stalo-
wej Woli Franciszek Zaborowski.

Nie tak miało być
Do końca rozgrywek rundy jesiennej 

w IV lidze pozostało jeszcze 6 spotkań.
Jak na razie leżajska „Pogoń” zajmuje 

pierwsze miejsce, ale pod względem uzy-
skanych remisów (sześć). Tylko dwa zwy-
cięstwa to poniżej oczekiwań działaczy, 
kibiców i sympatyków piłki nożnej.

A jest o co powalczyć w tym sezonie 
rozgrywek – informowaliśmy o tym w po-
przednim wydaniu „Biuletynu Miejskiego”. 
Jest to walka o nową III ligę, czyli o wyż-
szy pułap piłkarski, uznanie prestiż i rów-
nocześnie promocje naszego miasta oraz 
regionu.

Miejmy nadzieję, że końcówka tej rundy 
będzie lepsza, szczęśliwsza i nasi chłop-
cy zaczną w końcu zdobywać te uprag-
nione punkty, bo one zadecydują o awan-
sie drużyny.
Z	ostatniej	chwili: nowym trenerem 

I drużyny „Pogoni” został Jerzy Daniło. 
Zastąpił Henryka Rożka.

em

Tabela rozgrywek po 11 kolejce
 1. Orzeł 11 28 18–6
 2. Izolator 11 23 27–11
 3. Siarka 11 ��  15–6
 4. Unia 11 20 24–14
 5. Stal Sanok 11 �� 18–11
 6. Stal Mielec 11 18 19–15
 7. Kraśniak Karpaty 11 17 21–14
 8. Polonia 11 17 17–17
 9. Igloopol 11 �� 12–11
10. Rzemieślnik 11 14 13–14
11. Pogoń 11 ��  9–10
12. Galicja 11 ��  6–8
13. Lechia 11 �� 13–28
14. Kolbuszowianka 11 �� 11–16
15. Żurawianka 11 10 10–18
16. Zryw 11 10 14–24
17. JKS Jarosław 11  �  7–19
18. Korona 11  3  9–27

MZKS „POGOŃ” w Leżajsku
Terminarz rozgrywek o mistrzostwo IV ligi w sezonie 2007/2008

runda jesienna 2007
Data Dzień Godz. Mecz Wyniki

8 sierpnia Środa 18.00 ZRYW Dzikowiec – POGOŃ 1:4
15 sierpnia Środa 17.00 POGOŃ – ŻURAWIANKA Żurawica 0:0
19 sierpnia Niedziela 17.00 POGOŃ – KOLBUSZOWIANKA 0:2
25 sierpnia Sobota 11.00 GALICJA Cisna – POGOŃ 0:0
29 sierpnia Środa 17.00 POGOŃ – ORZEŁ Przeworsk 0:0
1 września Sobota 17.00 SIARKA Tarnobrzeg – POGOŃ 0:0
9 września Niedziela 17.00 POGOŃ – STAL Sanok 1:1
12 września Środa 17.00 IGLOPOL Dębica – POGOŃ 2:1
16 września Niedziela 16.00 POGOŃ – IZOLATOR Boguchwała 1:3
22 września Sobota 15.00 POLONIA Przemyśl – POGOŃ 0:0
30 września Niedziela 16.00 POGOŃ – KORONA Załęże 2:1
6 października Sobota 15.00 LECHIA Sędziszów Młp. – POGOŃ
14 października Niedziela 15.00 POGOŃ – KROŚNIANKA Krosno
21 października Niedziela 14.00 UNIA Nowa Sarzyna – POGOŃ
28 października Niedziela 14.00 POGOŃ – STAL Mielec
3 listopada Sobota 14.00 JKS 1909 – POGOŃ 
11 listopada Niedziela 14.00 POGOŃ – RZEMIEŚLNIK Pilzno
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  zdrowie i uroda

Owoce 
zdrowia i urody
W	 Egipcie	 faraonów	 wierzono,	

że	sam	zapach	jabłek	przyczynia	się	
do	długowieczności	i	odradza	siły	fi-
zyczne.
Składano	je	w	ofierze	Hapie	–	bogo-

wi	Nilu.	Najedzony	jabłkami	sprawiał,	
że	woda	rozlewała	się	szeroko,	użyź-
niając	pola.

Współczesna nauka stwierdziła, 
że jabłka dodają zdrowia i urody. Zawie-
rają mnóstwo witamin m.in. prowitaminę 
A (beta-karoten), C (obie są doskonały-
mi przeciwutleniaczami, neutralizujący-
mi przyśpieszające starzenie się komó-
rek, wolne rodniki) i z grupy B, a także 
sole mineralne, zwłaszcza wapń, żelazo, 
fosfor i potas.

Jedzenie ich zalecane jest przy niedo-
krwistości, awitaminozach, problemach 
z przewodem pokarmowym i wątrobą. 
Ceni się je jako środek wzmacniający, 
moczopędny, przeciwmiażdżycowy, prze-
ciwreumatyczny, odtruwający, przeciwka-
micowy. Pomagają przy bezsenności, wy-
czerpaniu fizycznym i umysłowym. Ko-
rzystnie wpływają na pracę serca, dosko-
nale oczyszczają zęby. Często są skład-
nikiem diet odchudzających, bo zawierają 
sporo błonnika i niewiele kalorii.

Ale uwaga! Objadając się nimi w nad-
miarze, utyjesz – mają sporo cukru.
Jabłka	mogą	także	zastąpić...sklep	

kosmetyczny.

Maseczka	odświeżająca
Umyte nie obrane jabłko zetrzyj na tar-

ce i rozsmaruj na twarzy i szyi. Po 10 mi-
nutach zmyj letnią wodą. Wygładzi, na-
wilży i uelastyczni skórę.

Maseczka	
	na	podrażniona	skórę

Zetrzyj umyte jabłko i 1 młodą mar-
chewkę, dodaj łyżeczkę mleka w prosz-
ku, wymieszaj i nałóż na twarz. Przykryj 

gazą. Po 30 minutach spłucz przegoto-
waną, letnią wodą.

Maseczka	przeciwtrądzikowa
Ugotuj 2 jabłka, miękkie przetrzyj przez 

sitko, rozsmaruj papkę na skórze, zmyj 
po 20 minutach letnią wodą. Działa an-
tybakteryjnie.

Oczyszczający	tonik
Ugotuj 3 jabłka w 1/2 litra wody. Odcedź 

i używaj jej jako toniku. Odświeża skórę 
i łagodzi podrażnienia.

Odświeżająca	płukanka	do	ust
Do szklanki świeżo wyciśniętego z jab-

łka soku dodaj po szczypcie suszonej, 
zmielonej mięty, imbiru i goździków. Od-
staw na 20 minut, wymieszaj i płucz usta 
2–3 łyżkami płukanki kilka razy dziennie. 
Odkazisz jamę ustną i zęby, odświeżysz 
oddech.

Okłady	na	podpuchnięte	oczy
Pokrój jabłko w plasterki, włóż 

je na 30 minut do lodówki, a potem część 
rozłóż na oczach i po 10 minutach zmień 
okład, używając reszty jabłka z lodówki.

A może by 
na grzyby!?
Jesień	piękna,	złota	to	wymarzona	

pora	na	grzybobranie.	Niektórzy	z	nas	
lubią	spacerować	godzinami	po	lesie,	
a	zdobyczą	są	kosze	dorodnych	praw-
dziwków,	podgrzybków,	kurek.

Potem trzeba je szybko przetworzyć 
na marynaty, ususzyć czy ugotować aro-
matyczną grzybową zupę. Jest wielu ama-
torów potraw z grzybów, są jednak tacy, 
którzy ich nie lubią lub nie mogą ich jeść. 
Niestety, potrawy z grzybów są ciężko-
strawne i nie wszyscy mogą je spoży-
wać. W naszej tradycji kulinarnej mary-
naty z grzybów podaje się często do al-
koholu. Nie jest to najlepsze zestawienie, 
ponieważ pod wpływem mocnych alkoho-
li stają się one jeszcze trudniej strawne. 
Grzyby bardzo łatwo wchłaniają z pod-
łoża, na którym rosną, metale ciężkie. 
Nie powinno się ich zbierać w okolicy du-
żych zakładów przemysłowych czy głów-
nych dróg.

Grzyby cenimy za smak i aromat. Nasz 
zmysł smaku reaguje na nie podobnie jak 
na mięso, ponieważ mają podobną kon-
systencję – dużą ilość substancji smako-

wo-zapachowych np. glutaminian sodu, 
które – podobnie jak przyprawy – dodają 
smaku potrawom. Grzyby swoje walory 
zachowują w każdej postaci, ale zdania 
na temat ich wartości odżywczej są po-
dzielone. Posiadają one znaczne ilości 
witamin tj. B1, B2, ß-karotenu, soli mi-
neralnych, błonnika, ale za mało tłusz-
czów.

Ale lubimy je zbierać i lubimy je jeść.

Kasza	gryczana	z	grzybami
Składniki: 2 szklanki kaszy gryczanej, 

warzywa średniej wielkości: marchew, pie-
truszka, seler, 500 g grzybów leśnych, 2 
cebule, 1 łyżka startego ostrego sera żół-
tego, czubata łyżka masła, kostka bulionu 
grzybowego, 2 łyżki oleju, pieprz, sól.
Wykonanie:	Kaszę ugotować na syp-

ko z dodatkiem kostki bulionowej i star-
tych na grubej tarce warzyw, oczyszczone 
umyte grzyby pokroić na plastry, obsma-
żyć na łyżce masła, cebule posiekać i ze-
szklić na oleju, resztą masła wysmarować 
naczynie żaroodporne. Ułożyć na prze-

mian warstwę kaszy, grzybów wymiesza-
nych z cebulą i przyprawami. Na wierzchu 
posypać startym serem. Wstawić do na-
grzanego piekarnika (180oC) i zapiekać 
około 10 minut. Podać z ogórkami kiszo-
nymi lub warzywami z wody.

Ragoût	z	grzybów
Składniki:	500 g grzybów, 2 cebule, 

100 g wędzonego boczku, 50 g koncen-
tratu pomidorowego, 1 ząbek czosnku, 
1 łyżka posiekanej zielonej pietruszki, 
200 ml bulionu, 1 łyżeczka mąki, sól, cu-
kier, tymianek.
Wykonanie:	Grzyby oczyścić, umyć, 

osączyć, pokroić. W rondlu stopić pokro-
jony w kostkę boczek, podsmażyć posie-
kaną cebulę. Dodać grzyby, koncentrat 
pomidorowy, posiekany czosnek, i dusić 
~15 minut, dolać bulion i tymianek i dusić 
kolejne 25 minut. Podprawić mąką, do-
dać sól, cukier do smaku, posypać zielo-
ną pietruszką. Podawać z ryżem lub pie-
czywem.

Zupa	z	grzybów	i	warzyw
Składniki: 750 g grzybów, seler, 3 ce-

bule, 3 marchewki, 2 pietruszki, puszka 
zielonego groszku, czubata łyżka mąki 
ziemniaczanej, 1–2 łyżeczki imbiru, natka 
pietruszki, 2 l bulionu drobiowego, pieprz, 
sól, sos sojowy do smaku.
Wykonanie: Groszek osączyć, grzyby 

oczyścić, umyć, pociąć w paseczki. Wa-
rzywa pokroić w cienkie słupki a cebu-
lę w plasterki. W rondlu podsmażyć ce-
bulę, dodać grzyby, chwilę razem sma-
żyć, przełożyć do dużego garnka. Dodać 
resztę warzyw, imbir, wlać bulion i goto-
wać ~15 minut. Przyprawić sosem sojo-
wym, solą pieprzem i zagęścić zupę mąką 
ziemniaczaną. Podawać zupę posypaną 
posiekaną natką. 
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dzie poza trasowej jak np. muldy i puch. 
Promień pozostawionego śladu na śniegu 
waha się od 14 do 24 m. Zaleca się uży-
wania do tego typu nart kijków.

narty	grupa	cross-carve	(freeride)
Przeznaczone głównie do jazdy poza 

trasą. Świetnie się nadają do jazdy w żle-
bach, muldach i puchu. Są to narty o bar-
dzo zaawansowanej technologii produk-

cyjnej ,  wytrzyma -
łe na wszelkiego ro-
dzaju zgięcia i skręty 
jak wzdłużne tak i po-
przeczne. Charakte-

ryzują się znacznie 
większą szerokością 
a ich promień jest za-
zwyczaj większy niż 
20 m. Polecam wszyst-
kim, którzy lubią popo-
łudniowo-wieczorne, 
polskie stoki.

narty	grupa	easy-carve
Narty typowo dla początkujących i śred-

nio jeżdżących narciarzy, zalecane rów-
nież osobom starszym. Przyszykowa-
ne na łatwe i dobrze przygotowane tra-
sy. Należą do najłatwiejszych ze wszyst-
kich wymienionych grup. Bardzo miękkie, 
nie dają sobie rady na oblodzonych sto-
kach przy większych szybkościach (mowa 
o pozostawieniu śladu ciętego). Ich pro-
mień skrętu waha się od 14 do 24 m w za-
leżności od marki i długości narty.

narty	grupa	fun-carve
Grupa nart, która niestety zanika. 

Jej odpowiednikiem staje się slalom ex-
terme. Narty przeznaczone do ekstre-
malnego wykładania się na śniegu, za-
bawy oraz… zawodów fun-carvingo-
wych. Jazda na tych nartach jest bar-
dzo widowiskowa, zazwyczaj jeździ się 
bez kijków, po to, by można całymi dłoń-
mi trzeć, podpierać się w skręcie. Zale-
cam narciarzom o wysokiej sile i kon-
dycji. Charakteryzują się bardzo małym 
promieniem skrętu w granicy 9 m. Dłu-
gość narty w stosunku do wzrostu dobie-
ra się nawet o 40 cm mniejszą. Zalecane 
użycie wysokiej płyty pod wiązaniem – 
dzięki niemu odciążymy kolana i zmniej-
szymy przenoszenie drgań. Bardzo mało 
stabilna podczas jazdy na wprost, przy 
każdej okazji inicjuje skręt agresywnym 
szarpnięciem.
Powyższy	podział	wynika	 ze	 spo-

sobu	jazdy,	do	jakiego	są	dostosowa-
ne,	terenu	na	którym	będą	używane,	
i	szybkości	z	jaką	będzie	się	na	nich	
jeździć.	W	narciarstwie	nie	ma	pojęcia	
„pół-klasyczne”,	„pół-carvingi”.

  szachy

Na narty!
Zbliża	się	okres	przygotowań	do	zi-

mowego	szaleństwa.
Zaczynamy szukać nart lub desek. Jed-

nak zanim wybierzemy się na zakupy, za-
poznajmy się z kilkoma nazwami. W pro-
fesjonalnych sklepach spotkamy sprze-
dawców świetnie operującymi zwrotami, 
które dla niektórych mogą być niezrozu-
miałe.

Narty najogól-
niej można podzie-
lić na zjazdowe, 
biegowe, skoko-
we. Największą po-
pularnością wśród 
narciarzy cieszą 
się narty zjazdowe, 
wśród których wy-
różniamy:

narty	wyczynowe	gigantowe
Narty te są bardzo wymagające, 

nie tolerują braku umiejętności i raczej 
nie możemy liczyć na żaden kompromis 
z ich strony. Służą do ścigania się, więc 
zaczynają pokazywać, co potrafią, do-
piero przy dużych prędkościach na twar-
dych i ostrych stokach. Ich promień skrę-
tu waha się od 22 do 28 m w zależności 
od długości narty.

narty	wyczynowe	slalomowe
Narty te występują na rynku w dwóch 

wersjach: Slalom Race i Slalom Extreme. 
Różnią się promieniem skrętu oraz twar-
dością (race mają niewiele większy pro-
mień skrętu i są troszeczkę twardsze). 
Grupa ta charakteryzuje się wyjątkową 
uniwersalnością, na pewno zadowoli pro-
fesjonalistę, wytrawnego narciarza, jak 
i początkujący amator wyśmienicie będzie 
sobie z nimi poczynał. Polecam wszyst-
kim, którzy lubią szybkie, cięte skręty, tra-
cą stabilność przy dużych szybkościach 
w czasie jazdy na wprost. Ich promień 
skrętu waha się od 9 do 16 m w zależno-
ści od długości oraz modelu narty.

narty	grupa	race-carve
Jest to alternatywa dla ludzi, którzy lu-

bią szybką jazdę i łatwe wejście w skręt 
cięty. Jest to okiełzana gigantówka. Nar-
ta daje się dość łatwo prowadzić i wyra-
ża chęci do współpracy z nami wybacza-
jąc niewielkie błędy. Narty dosyć twar-
de a ich promień skrętu waha się od 16 
do 24 m w zależności od długości narty.

narty	grupa	allroud-carve	
(popular)

Narty uniwersalne. Ich zaletą a zara-
zem wadą jest wszechstronność, ponie-
waż narta dobra do wszystkiego tak na-
prawdę nie jest w niczym dobra. Pozwa-
lają one jeździć tzw. techniką tradycyj-
ną jak i świetnie wchodzą na krawędź 
(zaleca się użycie płyty pod wiązaniem). 
Świetnie sobie radzą na twardym stoku, 
ale również nieźle poczynają sobie w jeź-

Witam	wszystkich	sympatyków	kró-
lewskiej	gry	w	kolejnym	wydaniu	BM.	
Przed	nami	jesień	i	dłuższe	wieczory,	
a	tym	samym	więcej	wolnego	czasu.	
Dlatego	też	polecam	Wam	kolejną	por-
cję	zadań	szachowych.	Powodzenia!

Mat	w	dwóch	posunięciach (zaczy-
nają białe).

Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania	zadań	z	poprzedniego	
wydania	BM
Zad.	1. Wg2+, Kf8, Wa8 – mat. Zad.	

�. Wh3+, Kg6, Wh6 – mat. Zad.	3 Hh8+, 
Kf7, He8 – mat. Zad.	4 Hh6+, Kg8, Hh7 
– mat.

Andrzej	Mazurkiewicz
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wiło ryby (łącznie 33, 993 kg). Sponso-
rem zawodów był Jerzy Sienkiewicz właś-
ciciel Sklepu Wędkarskiego OKOŃ Le-
żajsk i dzierżawca polan namiotowego 
na Ożannie gdzie odbył się zawody oraz 
Zywiec Trade o.Leżajsk. Po zawodach 
zawodnicy otrzymali też poczęstunek 
przy ognisku.

Wyniki: 1. Paweł Gołąb 6010 pkt.; 2. 
Maciej Kucharski 5350 pkt.; 3. Wiesław 
Kozyra 3550 pkt.; 4. Zdzisław Gdula 3310 
pkt.; 5. Paweł Smotryś 3000 pkt.; 6. Miro-
sław Łuc 2610 pkt.
Ale ryby....

K o l e g a 
Henryk Rycz-
ko przekazał 
mi kilka foto-
grafii złowio-
nych przez 
siebie kar-
pi. Złowio-
ne zostały 
w zbiorniku 
Brzóza Kró-
lewska mię-
dzy 4 a 15 lip-
ca tego roku. 
Mam nadzie-
ję, że Kol. 
Ryczko do-

starczy szczegółów i wtedy opiszę do-
kładniej, kiedy zostały złowione i ile wa-
żyły poszczególne ryby.

Na razie możemy pozazdrościć....

  na ryby
Ostatnie zawody 
Spinningowego GP

Zapraszam na zawody w dniu 28 paź-
dziernika br.!

Zawody odbędą się na rzece San, zbiór-
ka przy moście w miejscowości Rzuchów 
o godzinie 7. Zawody trwać będą w godzi-
nach od 8–13. Wpisowe 20 złotych. Mam 
nadzieję, że przewidywane na połowę 
października załamanie pogody nie po-
trwa długo i zawody te rozegramy przy 
wspaniałej pogodzie, jak to było w Miel-
cu 23 września br. Zawody te miały być 
rozegrane na Wiśle, ale z powodu wyso-
kiego stanu wody w tej rzece, zmieniliśmy 
lokalizację na Wisłokę w Mielcu.

Wyniki: 1. Stanisław Mączka1550 pkt., 
2. Mariusz Machnica 1090 pkt., 3. Arka-
diusz Kierepka 585 pkt., 4. Tomasz No-
wak 510 pkt., 5. Mariusz Ruszała 485 pkt., 
6. Jacek Ruszała 425 pkt.

Zawody rozpoczęły się dla mnie do-
brze, drugie czy trzecie miejsce, na któ-
rym się zatrzymałem, dało mi kilkanaście 
okoni w tym cztery miarowe. Po jakiejś 
godzinie poszedłem dalej, lecz za jakiś 
czas wróciłem w to miejsce i złowiłem ko-
lejne okonie, ale małe. Miałem już zmienić 
brzeg (do mostu nie było daleko), ale coś 
mnie tknęło i nie chciałem po porostu iść 
tak na łatwiznę. Przez najgorsze krzaki 
zacząłem przedzierać się w stronę kład-
ki. Opłaciło się, bo złowiłem 55 cm szczu-
paka. Za niedługi czas miałem kolejnego 
szczupaka, ale z powodu braku podbie-
raka straciłem go. Zły na siebie, że przez 
to mogę dużo stracić (miałbym już kom-
plet) zdecydowałem się na powrót w stro-
nę biura zawodów. Wybrałem chyba naj-
szersze miejsce przy rzece zajęte przez 
zarośla. Na dodatek wdepnąłem w gniaz-
do szerszeni i musiałem się dość szybko 
ewakuować – do dziś mam podrapania 
– ale żądeł uniknąłem. Ostatecznie oka-
zało się, że szczupak i 4 okonie wystar-
czyło, by wygrać.

*	 *	 *
Mając na uwadze zasadę, że odlicza-

my najsłabszy wynik z całego cyklu zawo-
dów, to na ten moment nasz ranking rocz-
ny wygląda następująco (zostały jeszcze 
jedne zawody): 1. Mariusz Ruszała 136 
pkt., 2. Leszek Flak 130 pkt., 3. Stanisław 
Mączka 128 pkt., 4. Henryk Płoszaj 118 
pkt., 5. Jacek Ruszała, Arkadiusz Kierep-
ka po 111 pkt.

Zawody sponsorowane były przez Gru-
pę Żywiec S.A. – Browar w Leżajsku. 
Dziękujemy!

Zawody dla dzieci o puchar 
MZK Leżajsk
Impreza	odbyła	się	16	września	br.	

Pogoda była wymarzona (poprawiła się 
co prawda na same zawody), ale była. 
Dlaczego taka mała frekwencja? Zarybi-

liśmy zbiorniki, rano były zawody w Gro-
dzisku i na Ożannie i wykruszyli się po-
tencjalni zawodnicy. Wyniki:

1. Łukasz Mączka 400 pkt.; 2. Hubert 
Ciurko 340 pkt.; 3. Marta Mączka 75 pkt.; 
4. Małgorzata Malita 35 pkt.; 5. Aleksan-
dra Rudzińska; 5. Krzysztof Malita 0 pkt.

Po raz trzeci w tym roku zwyciężył Łu-
kasz Mączka – to swoisty hat-trick*)!

*) Hat-trick – sportowe określenie, związane 
z osiągnięciem czegoś w ilości trzech. Termin 
wywodzi się z krykieta, gdzie jest zwyczaj da-
wania kapelusza (ang. hat – „kapelusz” oraz 
trick – „sztuczka”) lub czapki zawodnikowi, któ-
ry wyeliminował trzech batsmanów trzema ko-
lejnymi rzutami.

Dziękujemy sponsorowi zawodów – 
Prezesowi MZK Leżajsk
Zawody jesienne Koła 
o Puchar Sklepu OKOŃ Leżajsk

Zawody były udane, wzięło w nich 
udział 26 zawodników z czego 14 zło-

Zawody dla dzieci 
o Puchar SSRyb. Koła Leżajsk

Zawody	odbyły	się	26	sierpnia	br.	
Wyniki w kategorii 11–14 lat: 1. Karol 
Danys 573 pkt.; 2. Maciej Murdzia 570 
pkt.; 3. Piotr Krajcarski 361 pkt.; 4. Marta 
Mączka 359 pkt.; 5. Kelly Zalot 358 pkt.; 6. 
Damian Szarek 155 pkt.; 7. Aneta Trest-
ka 130 pkt.; 8. Marcin Decowski 23 pkt.; 
9. Aleksandra Rudzińska 17 pkt.; 10. Ka-
mil Mączka 0 pkt.

Kategoria do 10 lat: 1. Łukasz Mączka 
751 pkt.; 2. Kacper Gorzkiewicz 368 pkt.; 
3. Wivianna Gdula 331 pkt.; 4. Adrian Ja-
worski 314 pkt.; 5. Piotr Decowski 278 
pkt.; 6. Klaudia Danys 238 pkt.; 7. Mag-
da Mączka 118 pkt.; 8. Grzegorz Nowak 
93 pkt.; 9. Małgorzata Malita 70 pkt.; 10. 
Krzysztof Malita 20 pkt.

Zawody sponsorowane były przez Koło 
Leżajsk (nagrody rzeczowe), Społecz-
ną Straż Rybacką Koła Leżajsk (książ-
ki i puchary), Starostwo Powiatowe Le-

żajsk (książki-albumy) oraz Firmę „STYL” 
E. Szpila Leżajsk (książki).

Pogoda dopisała, ryby nie bardzo. Pra-
wie każdy zawodnik złowił, choć jedną 
sztukę. Ponieważ zostało nagród, zgod-
nie uchwaliliśmy, że spotkamy się jesz-
cze raz 16 września, podczas zakończe-
nia akcji Sprzątania Świata.

Cieszę się szczególnie ze zwycięstwa 
Łukasza w młodszej kategorii, to drugie 
z rzędu zawody wygrane przez niego. 
Mam nadzieje, że rośnie nam nowy za-
wodnik na zawody okręgowe.

Dziękuję też pozostałym sponsorom 
zawodów: Starostwu i Firmie STYL. Tak 
jak już wcześniej pisałem gdyby było wię-
cej sponsorów zawody dla dzieci mogli-
byśmy robić częściej.

Wodom	Cześć!
Stanisław	„Esox”	Mączka
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W finale
Nieruchomości	nominowane	do	ty-

tułu	najpiękniejszych	posesji	w	Leżaj-
sku	w	2007	roku.

Po dokonaniu w miesiącach letnich (li-
piec i sierpień) 2007 roku przeglądu in-
dywidualnych posesji położonych na te-
renie miasta Leżajska, komisja do finału 
konkursu postanowiła zakwalifikować na-
stępujące nieruchomości: ● ul. Lipy nr 8, 
12, 14, 16, 18, 24, 26, 33b, 48 ● ul. Pod-
zwierzyniec nr 18A, 56, 56A, 62 i 80 ● ul. 
Reymonta nr 3 i 16 ● ul. Zmuliska nr 1E, 
1F ● ul. Świętej Jadwigi – Królowej nr 10, 
18 i 20 ● ul. Sikorskiego nr 3, 5 i 20 ● ul. 
Nizinna nr 20 ● ul. Jarosławska nr 21 ● 
ul. Rzeszowska nr 64 ● ul. Moniuszki nr 8 
● ul. Boczna Moniuszki nr 3, 8 ● ul. Stu-
dzienna nr 13 ● ul. Ogrodowa nr 8, 9A, 
11A, 18, 20 i 21 ● ul. Kwiatowa nr 7, 9 i 13 
● ul. Sandomierska nr 4B, 22A, 29, 73 
i 87–103 (szeregówki) ● ul. Słowackiego 
nr 2 ● ul. Konopnickiej nr 70, 88 ● ul. Tu-
wima nr 4, 6, 8 ● ul. Kochanowskiego nr 3, 
3A, 6, 20, 61 ● ul. Szopena nr 29, 31, 33, 
35 ● ul. Paderewskiego nr 1, 2, 4, 11 ● ul. 
Opalińskiego 10, 12, 53D, 53E, 53F, 53G, 
55C, 55F, 61, 114F, 116A ● ul. Mickiewi-
cza nr 30, 59, 99 ● ul. Leśników nr 1, 11, 
16, 20, 21, 24 ● ul. Sosnowa nr 4, 5, 7, 9, 
10, 11 ● ul. Leśna nr 26, 33 ● ul. Podleś-
na nr 11A ● ul. T.Michałka nr 12, 15A, 17 
● ul. Orzeszkowej nr 2C ● ul. 11 Listopa-
da nr 2 ● ul. Franciszkańska nr 43, 52 ● 
ul. Armii Krajowej nr 17, 37, 39 ● ul. Ks. 
Czesława Brody nr 25 ● ul. Ks. Jerzego 
Popiełuszki (szeregówki) ● ul. Burm. No-
wińskiego (szeregówki) ● ul. Wyspiań-
skiego nr 13, 17 ● ul. Kossaka nr 4, 6, 8, 
10 ● ul. Słoneczna nr 7 ● ul. Zielona nr 4, 
6 ● ul. Łąkowa nr 6 ● ul. Witosa nr 4, 16 
● ul. Podolszyny nr 10, 19, 50, 56 ● ul. 
Siedlanka nr 21A.

Orzeszkowej 2C

Opalińskiego 114F
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Apostoł
ze złotym kluczem
Apostoł
ze złotym kluczem
W	Galerii	Rzeźby	Statuarycznej	i	Przyściennej	Mu-

zeum	znajduje	się	drewniana	rzeźba	ukazująca	męż-
czyznę	stojącego	na	cokole,	odzianego	w	ciemnonie-
bieską	tunikę	i	czerwony	ornat	kroju	gotyckiego	z	tur-
kusowym	podbiciem.

Z układu bosych stóp, wystających spod krawędzi szaty, z któ-
rych prawa jest wysunięta do przodu, lewa cofnięta i nieznacznie 
skręcona w bok, można odczytać pewien ruch postaci. Wrażenie 
to pogłębia nieznaczny skręt bioder oraz układ głowy uniesionej 
i zwróconej w stronę lewego ramienia.

Wiek mężczyzny określa znaczna łysina, 
uwydatniająca krótko strzyżony kędzierzawy 
zarost z niewielką kępką włosów wieńczą-
cą wysokie gładkie czoło. O ekspresji twa-
rzy skierowanej ku górze decydują wydatne 
brwi, szeroko otwarte oczy z wyrazistymi nie-
bieskimi źrenicami, subtelnie oddane policzki, 
prosty wąski nos i krótka, trefiona identycznie 
jak włosy, broda z przedziałką oraz wąsy od-
słaniające lekko przymknięte i kształtne usta. 
Cechy te nadają obliczu charakter ponadcza-
sowej młodości.

W prawej dłoni, nieco uniesionej, męż-
czyzna trzyma klucz z bogato zdobionym 
uchem, stylizowanym na sposób barokowy. 
Lewą dłonią przyciska do biodra zamkniętą 
księgę. Układ rąk uwydatniają fałdy widocz-
ne na powierzchni ornatu, w obrębie zgię-
tych łokci tworzące ostre załamania, na wy-
sokości bioder opadające ku dołowi delikat-
nymi pojedynczymi kaskadami. Tej pełnej nie-
pokoju rytmice rozczłonkowania powierzchni 
bryły, zdominowanej podziałami diagonalny-
mi, wtóruje bardziej przestrzenny dukt nieco 
drobniejszych, pionowych fałd różnicujących dolną część tuniki. 
Ułożona na powierzchni ornatu srebrna w kolorze wstęga, opa-
sująca szyję postaci i biegnąca ku dołowi zgodnie z artykulacją 
powierzchni szaty, stanowi paliusz arcybiskupi. Rzeźba przed-
stawia św. Piotra Apostoła.

Szymon – nazwany przez Chrystusa Piotrem, czyli Skałą – 
był rybakiem. Pochodził z Kafarnaum, gdzie wraz ze swym bra-
tem Andrzejem został powołany do grona Dwunastu (Mk 1, 16–
20). Nowe imię wyróżniało go wśród uczniów. Wraz z Jakubem 
i Janem był obecny przy wskrzeszeniu córki Jaira (Mk 5, 35–42) 
i podczas Przemienienia Pańskiego (Mk 9, 2–8). On także wy-
stępuje jako główna postać w cudzie ukazującym Jezusa kroczą-
cego po jeziorze (Mt 14, 22–33) oraz wtedy, gdy poborcy upo-
mnieli się o daninę na potrzeby świątyni, jaką ich zdaniem wi-
nien był uiścić Jezus wraz z uczniami (Mt 17, 24–27). Podczas 
pobytu w Cezarei Filipowej Piotr, reprezentując grono Dwunastu, 
wyznał, że Jezus jest Mesjaszem (Mk 8, 27–30; Łk 9, 18–21), 
na co w odpowiedzi usłyszał znamienne słowa: „Ty jesteś Piotr, 
czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekiel-
ne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego” 
(Mt 16, 13–20). Piotr też, jako jedyny z grona uczniów, wzbra-
niał się przed tym, by Jezus umył mu symbolicznie nogi w Wie-
czerniku (J 13, 6–10), a w chwili pojmania Mistrza odciął słudze 
arcykapłana prawe ucho (Mk 14, 43–54; Łk 22, 47–53; J 18, 2– 
–11. 22). Gdy zaś po pamiętnym epizodzie w Ogrodzie Oliwnym, 
zgodnie z przepowiednią, trzykroć wyparł się związku z Jezu-
sem (Mk 14, 30–32. 66–72), wyszedł na zewnątrz pałacu ar-

cykapłańskiego i „gorzko zapłakał” (Mt 26, 69–75; Łk 22, 54– 
–62; J 18, 15–27). Piotrowi, pierwszemu z uczniów, Jezus uka-
zał się po Zmartwychwstaniu (Łk 24, 34; 1 Kor 15, 5). Gdy zaś 
wkrótce potem Apostołowie powrócili do Galilei, Piotr mógł usły-
szeć od Mistrza: „Paś owce moje”. Po Zesłaniu Ducha Święte-
go (Dz 1, 13; 2–5; 8–12), przewodnicząc kolegium Dwunastu, 
wygłosił słynną mowę misyjną do Żydów, był także sprawcą 
spektakularnego uzdrowienia człowieka chromego od urodze-
nia oraz innych cudów. Dwukrotnie był więziony. Po swej dzia-
łalności apostolskiej przybył do Rzymu i został stracony za cza-
sów cesarza Nerona w 64 roku.

Apokryficzny tekst zwany Dziejami Piotra z ok. 190 r. opo-
wiada, że gdy uchodził ze stolicy Imperium, zjawił mu się Chry-
stus. Na pytanie Piotra: „Quo vadis Domine?” (Dokąd idziesz 
Panie?) Chrystus odrzekł mu, że do Rzymu, by dać się ponow-
nie ukrzyżować, ponieważ Jego najlepszy uczeń stamtąd ucie-
ka. Na te słowa Piotr zawrócił, po czym został ukrzyżowany – 
według tradycji głową w dół. Jego grób znajduje się pod bazy-
liką watykańską.

Bogata ikonografia rozwijająca się od IV wieku, oprócz poje-
dynczych przedstawień, ukazujących Piotra w pozycji siedzącej 
na tronie oraz występującego wraz z Chrystusem w otoczeniu 

grona Dwunastu, powstawały także cykle scen 
z życia i działalności Apostoła. We wczesno-
chrześcijańskiej rzeźbie sarkofagowej i w ma-
larstwie katakumbowym szczególnie popular-
ne były sceny ilustrujące: Cud ze źródłem, Za-
parcie się Piotra, Pojmanie Piotra. Od V wieku 
wykształcił się motyw Traditio legis ukazujący 
Chrystusa stojącego między Piotrem a Pawłem 
i przekazującego Prawo Mojżeszowe. Cykle, 
powstające w późnym średniowieczu i w rene-
sansie, posiadały sceny takie jak: Pozdrowie-
nie w Rzymie, Mowa i dysputa z Szymonem 
Magiem przed Neronem, Uzdrowienie chro-
mego, Wskrzeszenie Tabity, Grosz czynszo-
wy, Chrzest udzielany przez Piotra, Uzdrowie-
nie przez cień, Rozdzielanie jałmużny, Śmierć 
Ananiasza, Wskrzeszenie syna Teofila, Mę-
czeństwo Apostoła, niekiedy także Połów ryb 
i Powołanie Piotra, Wręczenie kluczy ze sło-
wami „Paś baranki moje” i inne. W średniowie-
czu Piotr ukazywany bywał w przedstawieniach 
Sądu Ostatecznego jako odźwierny niebieski.

Częste w sztuce, zwłaszcza polskiej, są rów-
nież przedstawienia pojedynczej postaci Pio-
tra z tradycyjnymi atrybutami. Występują one 

m.in. w temacie „sacra conversazione” w gotyckim malarstwie 
tablicowym. Licznych przykładów wyobrażenia postaci Piotra 
dostarcza barokowa rzeźba ołtarzowa.

Do najważniejszych atrybutów Piotra, kultywowanych 
już w sztuce IV wieku, należą charakterystyczne rysy twarzy, 
łysina z lokiem nad czołem oraz krótka, gęsta broda. Tradycja 
z VI	w. zna jego wizerunki z tonsurą, bez nakrycia głowy, odzia-
nego w strój lub płaszcz, niekiedy jednak również jako biskupa 
lub papieża w szacie pontyfikalnej, z księgą lub zwojem, później 
z jednym lub dwoma kluczami. Długi krzyż o trzech ramionach 
poprzecznych, zestawiany z postacią Piotra od XIII w., symbo-
lizował urząd papieski, natomiast krzyż odwrócony – jego mę-
czeństwo. Do rzadkich atrybutów należy motyw koguta, ryby lub 
łodzi, będących plastycznym odniesieniem do wydarzeń w ży-
ciu Apostoła i jego misji.

Do tej właśnie tradycji ikonograficznej nawiązał autor intere-
sującej nas rzeźby, odnalezionej przed laty wśród pamiątek oca-
lonych w trakcie powojennej repatriacji. Posąg ten, wykonany 
dla jednej z nastaw ołtarzowych kościoła Ojców Bernardynów 
w Krystynopolu pod koniec XIX wieku, posiada wiele znamion 
charakteryzujących sztukę eklektyczną, modną w tym okresie. 
Anatomiczna poprawność oraz kolorystyka akcentująca sub-
telne zestawienia czerwieni, różnych odcieni błękitu i zieleni, 
świadczą o dużym poziomie warsztatu plastycznego niezna-
nego twórcy.

o.	Efrem	Obruśnik
Fot. brat Walter


