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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżet państwa w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
– Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości

BEZPŁATNE, KOMPLEKSOWE WSPARCIE DORADCZE,
SZKOLENIOWE I FINANSOWE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH

ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju od września 2006 r.
przystępuje do realizacji projektu:

„PRZEDSIĘBIORCY NA START”
Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności regionu poprzez promocję i rozwój przedsię-
biorczości na terenie Województwa Podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu 
Leżajskiego.

W ramach projektu uczestnikom oferujemy kompleksowe wsparcie obejmujące:
● Dotację inwestycyjną w wysokości do 20 000 zł,
● Refundację składek ZUS przedsiębiorcy przez okres 6 miesięcy,
● Szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
● Indywidualne doradztwo.

Uczestnikiem projektu może być każda osoba (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświad-
czenie zawodowe), która:

● Nie jest zarejestrowana jako bezrobotna,
● Zamierza rozpocząć działalność gospodarczą,
● Nie prowadziła działalności gospodarczej po 1 stycznia 2004 r.

Od 1 września 2006 r., formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem będzie dostępny do pobra-
nia na stronie internetowej www.lsr.pl, a także w siedzibie Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju 
i Lokalnych Punktach Konsultacyjnych LSR.

Terminy przyjmowania zgłoszeń:
● 01.09.2006 r. – 30.09.2006 r. – I edycja
● 01.05.2007 r. – 31.05.2007 r. – II edycja

w godz. 7.30–15.30 w siedzibie Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz w Lokalnych Punk-
tach Konsultacyjnych LSR

Leżajskie Stowarzyszenie 
Rozwoju

ul. Targowa 9
Leżajsk

tel./fax (17) 242 79 08

Punkt Konsultacyjny 
w Przeworsku

ul. Rynek 1
Przeworsk

tel./fax (16) 648 18 51

Punkt Konsultacyjny 
w Łańcucie

ul. Piłsudskiego 70/4
Łańcut

tel./fax (17) 225 79 54
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Złota matura
W ostatnią sobotę sierpnia tego roku 

spotkali się w Leżajsku dawni ucznio-
wie miejscowego liceum ogólnokształ-
cącego. Świętowali jubileusz 50-lecia 
matury.

Dzień rozpoczęli od uczestnictwa w mszy 
św. w kościółku parafii farnej, na którego 
schodach robili pamiątkowe zdjęcia. Już 
wtedy było widać, że mieli sobie bardzo 
wiele do opowiedzenia. Ci, którzy od daw-
na nie byli w naszym mieście (wiodą żywot 
za granicą), byli wręcz zszokowani zmia-
nami, jakie zastali, zachwycali się jego wi-
zerunkiem.

Jednym z maturalnych jubilatów był po-
seł na Sejm RP, marszałek Sejmu dr Józef 
Zych, którego – korzystając z okazji – „BM” 
poprosił o wypowiedź.

– To spotkanie jest pełne emocji i reflek-
sji. Wspaniale jest zobaczyć się po tylu la-
tach, zwłaszcza, że nieczęsto dochodziło 
do tego rodzaju spotkań. To chwile pełne 
wzruszenia, jest w nas tyle serdeczności 
wobec siebie, jak przed maturą. Każdego 
z nas interesują losy innych koleżanek i ko-
legów z klasy.

ście i powiecie. Często też odwiedza na-
sze miasto; ostatnio był na uroczystości 
otwarcia nowego ronda.

– Jesteśmy na co dzień w kontakcie 
z władzami Leżajska, nie tylko ja, także 
wszyscy koledzy posłowie z Podkarpacia. 
Tu się wraca, tu jest rodzina, tu się czuje 
zupełnie inną atmosferę. I zawsze, ile razy 
będzie coś można zrobić dla Leżajska, je-
stem do dyspozycji.

(bwl)

ROWEZ w Leżajsku
W dniach 21–22 sierpnia br. w Zespo-

le Szkół Technicznych w Leżajsku odby-
ła się konferencja zorganizowana przez 
OKE Kraków dla Regionalnych Ośrod-
ków Wspierania Egzaminów Zawodo-
wych. Celem spotkania było podsumo-
wanie ich rocznej działalności. W kon-
ferencji uczestniczyli przedstawicie-
le OKE Kraków: dyrektor Henryk Sza-
leniec, Małgorzata Bednarek, Elżbieta 
Araminowicz i Tomasz Filek.

Rowezy to Regionalne Ośrodki Wspiera-
nia Egzaminów Zawodowych, które funk-
cjonują w województwie małopolskim, lu-
belskim, podkarpackim. Ich celem jest 
wspieranie inicjatyw dyrektorów szkół 
i nauczycieli w działalności zmierzającej 
do podniesienia wyników kształcenia w za-
kresie przedmiotów zawodowych oraz zajęć 
praktycznych. Służy temu organizowanie 
konferencji szkoleniowych i pokazowych 
egzaminów próbnych.

W trakcie konferencji, zorganizowanej 
w ZST w Leżajsku, poruszone zostały te-
maty dotyczące wykorzystania wiedzy i do-
świadczeń zdobytych w trakcie przepro-
wadzenia egzaminów zawodowych zarów-
no w zasadniczych szkołach zawodowych 
jak i w technikach oraz szkołach police-
alnych. Uczestnicy szkolenia wymienia-
li poglądy na temat dobrych i złych stron 
prowadzonej formy egzaminu zawodowe-
go. W wyniku dyskusji i wymiany poglą-
dów stwierdzono, iż obecna forma egza-
minów zawodowych pozwala w sposób 
jednolity sprawdzić wiadomości i umie-
jętności uczniów. Powinna być ona jed-
nak ciągle udoskonalana. Programy na-
uczania i system szkolnictwa zawodowe-
go powinny być dostosowywane do wyma-
gań stawianych uczniom na egzaminach 
zawodowych. Wszyscy uczestnicy zgod-
nie stwierdzili, iż należy położyć większy 
nacisk na modernizację i dostosowywa-
nie bazy dydaktycznej w ramach posia-
danych środków finansowych. Dokonano 
także podsumowania i analizy pracy ka-
dry egzaminatorów; stwierdzono, że eg-
zaminatorzy zostali przygotowani bardzo 
dobrze i w trakcie egzaminów pracowali 
bez zarzutów. Wskazane jest prowadzenie 
szkoleń, pozwalających udoskonalać pra-
cę kadry egzaminatorów w kolejnych se-
sjach egzaminacyjnych. Nauczyciele, któ-
rzy uzyskali uprawnienia egzaminatorów, 
powinni w swoich placówkach dzielić się 
zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami 
i w ten sposób udoskonalać metody pra-
cy z młodzieżą.

Ważną kwestią, która została poruszona 
w trakcie konferencji, jest szersza i sku-
teczniejsza promocja egzaminów zawodo-
wych a także całego szkolnictwa zawodo-
wego w mediach.

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku 
jest w woj. podkarpackim ROWEZEM 
w branży handlowo-usługowej. Oprócz 
tego funkcjonują w naszym wojewódz-

twie ROWEZY w branżach: gastronomicz-
nej (ZSS Rzeszów), budowlanej (CKP Jaro-
sław), elektrycznej (CKP Rzeszów), samo-
chodowej (CKP Tarnobrzeg), mechanicz-
no-rolniczej (CKP Mielec).

W konferencji wzięło udział 38 dyrekto-
rów z terenu działania OKE Kraków.

Artur Wiatrowicz

Parada złoczyńców
To książka Janusz Klicha – 44 wstrzą-

sające reportaże o najgłośniejszych 
sprawach karnych w regionie w latach 
1945–1990.

Druga rzecz, rozrzuceni jesteśmy po kra-
ju i świecie, a jednak wszyscy interesujemy 
się sobą nawzajem i tym, co dzieje się w na-
szym mieście (ja pochodzę z Giedlarowej, 
ale jestem choćby przez szkolne lata zwią-
zany emocjonalnie z Leżajskiem, podobnie 
jak wiele innych moich koleżanek i kole-
gów). Utożsamiamy się z tym miastem.

Rzecz trzecia – Leżajsk to już nie ten sam 
Leżajsk, jaki zapamiętaliśmy w dniu ma-
tury, to wspaniałe miasto. Wszyscy to do-
strzegają. To jest miasteczko znakomicie 
odnowione. Widać tu rękę porządnych go-
spodarzy. I życzyłbym Leżajskowi – zresz-
tą nie tylko ja – żeby jak najszybciej miał 
wreszcie obwodnicę, o którą – jak wiem – 
władze miasta czynią intensywne stara-
nia. Wkrótce spotkamy się z ministrem Po-
laczkiem, żeby podziękować za jego męską 
decyzję o wprowadzeniu naszej obwodnicy 
do planu na 2007 rok i prosić go, aby czu-
wał nad tym przedsięwzięciem.

Marszałek Zych przez cały czas swojej 
parlamentarnej działalności – choć miesz-
ka teraz w Zielonej Górze – nie zapominał 
o Leżajsku i przyczynił się do powstania 
wielu bardzo istotnych inwestycji w mie-

Dwa z nich związane są Leżajskiem i je-
go okolicą.

Spotkanie z autorem „Parady złoczyń-
ców” odbyło się w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej.

Janusz Klich jest dziennikarzem. Ukoń-
czył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, a następnie Podyplomowe Stu-
dium Dziennikarstwa UJ w Krakowie. Był 
redaktorem naczelnym ogólnopolskiego 
miesięcznika młodzieżowego „Prometej”, 
wydawanego w Rzeszowie, (do momentu 
likwidacji pisma w stanie wojennym), póź-
niej kierownikiem działu informacji „No-
win” i w latach 1986–1992 najpopular-
niejszym autorem tej gazety. Był też re-
porterem „Sztandaru Młodych”, tygodni-
ka „Veto”, „Gazety Krakowskiej” i tygodni-
ka „Kobra”. Od 1997 roku jest publicystą 
prawnym „Super Nowości”. W 1978 roku 
został nagrodzony „Złotym Piórem” Klu-
bu Dziennikarzy Sportowych SDP, w 1995 
roku ukazała się jego reporterska książka 
„Barwy Stali”.

O „Paradzie złoczyńców” napisali:
Prof. dr hab. Stanisław Waltoś z UJ 

w Krakowie: – Osobliwością książki jest 
podział na część pierwszą, w której autor 
przedstawia głośne procesy na podstawie 
relacji uzyskanych od praktyków wymia-
ru sprawiedliwości i część drugą, napisa-
ną tylko na podstawie zachowanych akt 
sądowych. Autor stworzył panoramę prze-
różnych zbrodni i występków, w których 
zło przeplata się z tragedią, a przypadek 
z nieuchronnością losu.

Adw. dr Piotr Blajer, dziekan Okręgo-
wej Rady Adwokackiej w Rzeszowie: – (...) 
Ich opisanie przez autora zostało dokona-
ne bardzo starannie, odpowiada regułom 
wiedzy prawniczej (...).

Dr Zbigniew Kallaus, sędzia Sądu Ape-
lacyjnego w Rzeszowie: – Szczęśliwie się 
stało, że opisu tych zmagań (rzeszowskie-
go wymiaru sprawiedliwości z przestępczo-
ścią – przyp. red.) podjął się dziennikarz 
z prawniczym wykształceniem i wieloletnią 
praktyką oraz doświadczeniem w udanych 
próbach reportażu sądowego.

To pierwszy i jedyny pitaval, który 
przedstawia zbrodnie dokonane w Polsce 
po drugiej wojnie światowej.

(bwl)
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Zaproszenie
Dyrekcja Samodzielnego Publiczne-

go Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżaj-
sku zaprasza wszystkie ubezpieczone 
kobiety w wieku od 25–59 roku życia, 
które w ostatnich trzech latach nie mia-
ły wykonanego badania cytologiczne-
go, do skorzystania z możliwości zro-
bienia bezpłatnego BADANIA CYTOLO-
GICZNEGO – BEZ SKIEROWANIA w ra-
mach „Programu profilaktyki raka szyj-
ki macicy”.

Wykonanie badań od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7.00 do 14.35.

W celu ustalenia terminu wykonania 
badania należy skontaktować się z Po-
radnią Ginekologiczną – parter Przy-
chodni Specjalistycznej lub telefonicz-
nie: 017-242-71-13 w. 711.
Dyrektor SP ZOZ w Leżajsku

Aktywni na starcie
Ostatniego sierpnia bieżącego roku 

zakończona została realizacja projek-
tu Powiatowego Urzędu Pracy w Leżaj-
sku „Aktywni na starcie”. Trwała ona 
przez pół roku.

Projekt ten miał na celu ułatwienie star-
tu zawodowego oraz zwiększenie szans na 
podjęcie zatrudnienia przez młodzież do 
25 roku życia oraz absolwentów znajdu-
jących się w ewidencji osób bezrobotnych 
do 24 miesięcy. Całkowity budżet opie-
wał na kwotę 2 607 860 zł (w tym kwo-
ta dofinansowania z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego wyniosła 2 162 840). 
Wartość projektu, jak i liczba osób, obję-
tych wsparciem, ulegała zmianie w okre-
sie jego realizacji. Chcąc sprostać potrze-
bom i oczekiwaniom klientów, PUP kilka-
krotnie wprowadzał zmiany do projektu, 
zwiększając ostateczną liczbę beneficjen-
tów do 718 osób. Spośród nich 700 osób 
skorzystało z nakładowych form wsparcia, 
takich jak: staż (428 osób), przygotowanie 
zawodowe (132 osoby), szkolenia (83 oso-
by), prace interwencyjne (42 osoby) oraz 
jednorazowe środki na podjęcie działalno-
ści gospodarczej (15 osób).

Na uwagę zasługuje fakt, iż jeszcze przed 
zakończeniem realizacji projektu pracę 
znalazło 207 osób.

Dzięki uzyskanemu w ramach projek-
tu wsparciu, 583 osoby podniosły swoje 
kwalifikacje. Wszystkie osoby skorzysta-
ły z usług doradcy zawodowego oraz po-
średnictwa pracy.

Przeprowadzono również badania an-
kietowe wśród 272 uczestników projektu. 
Niemal wszyscy (98,91 proc.) wykazali za-
dowolenie z udziału w nim.

Edyta Matusz odbyła przygotowanie 
zawodowe w sekretariacie szkoły podsta-
wowej w Kuryłówce. Dzięki niemu naby-
ła wiele umiejętności, które pomogły jej 
w znalezieniu pracy o podobnym charak-
terze w dużej, krakowskiej firmie, gdzie 
zajmuje się administracją i księgowością. 
Praca podczas przygotowania zawodowego 
spełniła wszystkie jej oczekiwania.

Urszula Bigas była jedną z osób, które 
otrzymały dotacje na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej. Po otrzymaniu środ-
ków, przed ośmioma miesiącami założyła 
niewielką, jednoosobową firmę. W związ-
ku z tym, że prosperuje ona coraz lepiej, 
właścicielka zaczyna zarabiać i zamierza 
wkrótce zatrudnić pracownika.

Jednym z pracodawców, którzy wzięli 
udział w projekcie, była firma „Coopexim”, 

oddział w Leżajsku. W ramach projektu, 
firma przyjęła cztery osoby na staż, z któ-
rych jedna podpisała kilkuletnią umowę 
o pracę.

Innym pracodawcą, biorącym udział 
w projekcie był Miejski Zakład Komunal-
ny w Leżajsku. W okresie trwania projektu 
znalazło w nim zatrudnienie kilka osób po 
przygotowaniu zawodowym na nowo utwo-
rzonych miejscach pracy.

Także Zakład Opieki Zdrowotnej w Le-
żajsku brał udział w projekcie. Spośród 
wielu osób, będących tam na stażach, 
przygotowaniach zawodowych oraz pra-
cach interwencyjnych, zatrudnienie zna-
lazły 3 osoby, które miały dokładanie ta-
kie wykształcenie i umiejętności, jakich 
potrzebowano na konkretne stanowi-
ska.

Obecnie Powiatowy Urząd Pracy realizu-
je kolejną edycję projektu „Pierwszy krok 
do pracy”. Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o kontakt – tel. 017-242-73-73.

(up)

Lidl w Leżajsku
Łąkę naprzeciw gimnazjum, gdzie ostat-

nio co jakiś czas stawiał arenę cyrk lub 
rozbijało się wesołe miasteczko, otoczono 
niedawno blaszanym płotem. Zza tego pło-
tu zaczęły wyjeżdżać ciężarówki wypełnio-
ne ziemią. To początek budowy w naszym 
mieście supermarketu „Lidl”.

Teren ten położony przy ulicach: M. Cu-
rie-Skłodowskiej i Sandomierskiej w prze-
szłości należał do miasta.

W 1996 roku prawo wieczystego użytko-
wania owego gruntu o powierzchni 83 ary 
69 metrów kwadratowych nabyła w dro-
dze przetargu Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Leżajsku z przeznaczeniem pod zabudo-
wę budynkami wielorodzinnymi. Stało się 
jednak inaczej; na przejętym terenie nie 
powstały ani wielokondygnacyjne budyn-
ki mieszkalne, ani osiedle domów jedno-
rodzinnych. Przez osiem lat rosły na nim 
chwasty. 23 kwietnia 2004 roku w dro-
dze przetargu Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Leżajsku prawo użytkowania tego te-
renu sprzedała na rzecz osób fizycznych. 
Łąka stała się więc majątkiem prywatnych 
właścicieli.

Wolą Rady Nadzorczej i Zarządu Spół-
dzielni Mieszkaniowej zmienione zostało 
pierwotne przeznaczenie terenu i w miej-
scu, gdzie miały stanąć bloki mieszkal-
ne, budowany jest supermarket „Lidl Pol-
ska” sp. z o.o.

(um)

Święto Policji

24 lipca jest dniem szczególnym dla 
stróżów prawa, jest świętem Policji.

Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku 
rozpoczęła swe święto uroczystą mszą św. 
w bazylice. Odprawił ją i homilię wygło-
sił biskup świdnicki Ignacy Dec. W gronie 
koncelebransów oprócz duchownych z le-
żajskich parafii był również kapelan poli-
cjantów ks. Bogusław Przeklasa.

Na uroczystość, w której wzięli udział 
przedstawiciele władz miasta z burmi-
strzem Tadeuszem Trębaczem i powiatu 
ze starostą Władysławem Kozikowskim, 
uczestniczył Wojewódzki Komendant Po-
licji gen. Dariusz Biel. On też wręczał od-
znaczenia i akty mianowania na wyższe 
stopnie policyjne.

Bezpłatne szkolenia językowe
Od listopada roku 2006 rozpoczną się bezpłatne kursy z języka angielskiego i nie-

mieckiego dla osób pracujących, chcących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju otrzymało dotację na realizację projektu edukacyjne-

go pt. „Uśmiech to za mało – porozmawiajmy” w ramach Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami 
regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”. Celem niniej-
szego projektu będzie podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych osób pracują-
cych w zakresie posługiwania się językami obcymi.

Okres realizacji projektu potrwa od 1 września 2006 r. do 28 lutego 2008 r. W projekcie zre-
alizowany zostanie cykl szkoleń językowych z zastosowaniem nowych technik multimedial-
nych, ułatwiających naukę języków obcych. W przedsięwzięciu tym przewidziane są kursy 
z języka angielskiego Metodą Avalona dla 70 osób oraz z języka niemieckiego dla 20 osób. 
Łącznie przeszkolonych zostanie 90 osób z terenu powiatu leżajskiego, łańcuckiego i prze-
worskiego.

Wszelkich informacji o projekcie „Uśmiech to za mało – porozmawiajmy” zaczerpnąć można 
w Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju. Szczegółowe dane dotyczące składania zgłoszeń do-
stępne będą od połowy września br. w siedzibie LSR i na stronie internetowej www.lsr.pl.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Budżet Państwa w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczo-
ny został asp. szt. Mieczysław Zygmunt, 
Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant” 
– st. asp. Krzysztof Brzyski, który jedno-
cześnie awansował na aspiranta sztabo-
wego. Młodszym inspektorem Policji został 
Ryszard Kula, podinspektorem – Tadeusz 
Chmiel, nadkomisarzem – Dorota Ćwikła. 
Nominacje na komisarza Policji otrzymali: 
Bogumiła Dąbek i Arkadiusz Cyrnek, aspi-
rantami sztabowymi zostali: Ryszard Ko-
zioł, Marek Przepaśniak i Stanisław Szpila, 
aspirantem – Jan Kucło, młodszymi aspi-
rantami: Andrzej Mazurek i Bogumił Rud-
nicki, sierżantem sztabowym – Dariusz 
Pietrzyk, starszymi sierżantami – Mariusz 
Ćwikła i Krzysztof Kryla. Na stopień star-
szych posterunkowych awansowali: Ry-
szard Mędrek i Paweł Niemczyk.

(bk)
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Na nowy
rok szkolny

30 sierpnia br. odbyła się w Leżajsku 
konferencja dyrektorów i nauczycieli 
wszystkich miejskich placówek oświa-
towych. Uczestniczył w niej – oprócz 
przedstawicieli samorządu: burmistrza 
Tadeusza Trębacza i przewodniczące-
go Rady Miejskiej Mieczysława Sroki 
– przedstawiciel Podkarpackiego Kura-
torium Oświaty wizytator Henryk Ro-
gus.

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Ad-
ministracyjnego Szkół Janusz Orłowski 
przedstawił dokonania szkół i przedszko-
li w minionym roku oraz zadania czeka-
jące placówki oświatowe w nowym roku 
szkolnym.

Czterem nauczycielom leżajskich szkół 
wręczono nadanie aktów stopnia awan-
su zawodowego na nauczyciela mianowa-
nego. Otrzymali je: Barbara Kątnik-Sim-
ko i Katarzyna Szuty (Gimnazjum Miej-
skie), Beata Woś (Szkoła Podstawowa nr 
2) i Maciej Peszko (Szkoła Podstawowa 
nr 3). Wręczyli je wizytator Henryk Rogus 
i burmistrz Tadeusz Trębacz.

Henryk Rogus gratulował sukcesów 
osiągniętych przez uczniów, co w jakiejś 
części stało się też za sprawą ich nauczy-
cieli. Powiedział, ze szkoły leżajskie nale-
żą do nielicznego grona w województwie 
podkarpackim, które ilością i jakością 
wprowadzanych programów innowacyj-
nych przewyższają wiele innych placówek 
oświatowych w województwie. – Prezentu-
ją patrzenie na proces dydaktyczny w spo-
sób nowoczesny, przyjazny dziecku, przy-
czyniają się podnoszenia wyników naucza-
nia, czego efekty są wyraźnie widoczne. 
Podkreślił, iż Leżajsk „naprawdę ogromne 
środki dodatkowe przeznacza na rozwój 
oświaty”, za co należą się słowa uznania 
i podziękowania władzom miasta.

Subwencja oświatowa pokrywa jedynie 
część kosztów związanych z edukacją mło-
dego pokolenia. Rada Miejska rokrocznie 
jedną piątą budżetu miasta przeznacza na 
szkolnictwo po to, by nasze dzieci miały 
możliwość realizacji swoich celów i ambi-
cji edukacyjnych.

(bwl)

Tomograf
w Leżajsku

Od sierpnia br. w leżajskim szpita-
lu funkcjonuje Pracownia Tomografii 
Komputerowej. W ten sposób zakończył 
się drugi etap projektu „Modernizacja 
i wyposażenie szpitala w nowoczesne 
urządzenia diagnostyczne”, realizowa-
nego w ramach Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regionalne-
go, współfinansowanego przez Unię Eu-
ropejską.

Oficjalne uroczyste otwarcie pracowni 
tomograficznej odbyło się 1 sierpnia br. 
z udziałem przedstawicieli samorządów 
wojewódzkiego, powiatowego i miejskiego 
oraz wojewódzkich instancji służby zdro-
wia. Obecni byli m. in.: poseł na Sejm RP 
Zbigniew Rynasiewicz, członek Zarządu 
Województwa Podkarpackiego Jan Burek, 
dyrektor Podkarpackiego Oddziału Woje-
wódzkiego NFZ Piotr Latawiec, konsultant 
wojewódzki ds. Radiologii Antoni Samo-
jedny. Ta poważna inwestycja w leżajskim 
szpitalu, jaką jest powstanie Zakładu Dia-
gnostyki Obrazowej, nowoczesnej, wypo-
sażonej w wysokiej klasy sprzęt specjali-
styczny oznacza podniesienie jakości le-
czenia pacjentów, ale także prestiżu tego 
szpitala.

(bwl)

Leżajsk
wczoraj, dziś, jutro

„Cudze chwalicie swego nie znacie…” 
– pod tymi słowami mogłoby się podpi-
sać wielu najmłodszych mieszkańców 
Leżajska, którzy niejednokrotnie nie 
potrafią docenić jego walorów.

Wynika to nierzadko z niewielkiej zna-
jomości kilkusetletniej historii własnego 
miasta oraz braku zaangażowania w to, 
czym żyje dziś. Postanowiły to zmienić 
nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 3 
w Leżajsku – Jolanta Sanecka, Elżbieta 
Wirska-Więcław, Renata Brzuzan, któ-
re opracowały projekt „Leżajsk wczoraj, 
dziś, jutro”, dofinansowany przez Akade-
mię Szkoły z klasą oraz Telekomunikację 
Polską. Głównym celem programu było 
zapoznanie uczniów z historią i tradycją 
miasta, jego walorami turystycznymi, za-
bytkami jak również sprawami, które do-
tyczą współcześnie żyjących leżajszczan. 
Dzieci miały także przedstawić wizję swo-
jego miasta w przyszłości.

Od stycznia do marca br. na zajęciach 
pozalekcyjnych grupa uczniów klas IV–VI, 
pracując w poszczególnych sekcjach, od-
bywała wraz z nauczycielkami wycieczki 
po mieście, m.in. do muzeum Prowincji 
Ojców Bernardynów, prowadziła wywia-
dy, zapoznawała się z przekazami literac-
kimi i historycznymi, fotografowała, po-
znawała podstawy komputerowej obróbki 
zdjęć cyfrowych, tworzyła mapki Leżajska, 
wyszukiwała w Internecie niezbędne ma-
teriały. Efektem tej pracy są piękne prze-
wodniki i foldery Leżajska, zdjęcia, legendy 
o naszym mieście, rysunki i listy. Owoce 
tych działań rodzice, dzieci z innych szkół, 
mieszkańcy miasta mogli obejrzeć na wy-
stawach w szkole, Urzędzie Miasta oraz na 
stronie internetowej szkoły. Podczas Dni 
Leżajska zaprezentowane zostały w Miej-
skim Centrum Kultury.

(bsw)

W pierwszym etapie (zakończonym 
w grudniu ub.r.) została zmodernizowa-
na całkowicie pracownia rentgenowska. 
W jej miejsce utworzono Zakład Diagno-
styki Obrazowej, w którego skład wcho-
dzą dwie pracownie: radiologii i tomogra-
fii komputerowej. Kierownikiem Zakładu 
jest doktor Monika Witek. W pracowni ra-
diologii są trzy nowe aparaty rentgenow-
skie oraz czwarty – przewoźny, przyłóż-
kowy. Zakupiono też aparat USG, dają-
cy możliwość wykonywania badań dople-
rowskich. Koszt realizacji tego projektu 
wyniósł 4,5 mln. złotych, z czego około 2 
mln. zł kosztowała sama pracownia tomo-
grafii komputerowej.

Co z punktu medycznego oznacza uru-
chomienie tej pracowni?

Mówi zastępca dyrektora SP ZOZ w Le-
żajsku doktor Zbigniew Goch: – To jest 
rzecz nie do przecenienia dla pacjentów, 
zwłaszcza tych, z wypadków. Dla nich naj-
ważniejsza jest pierwsza, tak zwana „złota 
godzina”. Mając tomograf tu, na miejscu, 
możemy szybko postawić diagnozę i rozpo-
cząć leczenie. Do tej pory, wszyscy nasi pa-
cjenci wożeni byli do Rzeszowa. Tę pierw-
szą godzinę spędzali w karetce pogotowia. 
Teraz w tym czasie są już nie tylko zdia-
gnozowani, ale i – jeśli taka jest koniecz-
ność – operowani. Możemy szybciej dzia-
łać. Tomograf w szpitalu podnosi szybkość 
diagnozowania i podjęcia prawidłowego le-
czenia. – To też jeden z warunków właści-
wego funkcjonowania szpitalnego oddziału 
ratunkowego i wzmocnienia oddziału neu-
rologii – dodaje dyrektor SP ZOZ Marian 
Furmanek. – W ubiegłym roku składaliśmy 
wniosek, żeby lekarze z oddziału neurolo-
gii mogli prowadzić specjalizacje i dostali-
śmy odmowę. Jedynym powodem był brak 
tomografu.

Radnej Rady Miejskiej w Leżajsku

Eleonorze Sas-Gontarz
wyrazy szczerego żalu

i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają

Rada Miejska w Leżajsku 
i Burmistrz Leżajska
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gospodarka

Kapliczka
„Latarnia”

Przydrożnych kapliczek nikt nie budował 
ot, tak sobie. Ich wznoszeniu towarzyszyła 
zawsze jakaś intencja. Siedemnastowiecz-
ną kapliczkę przy ulicy Rzeszowskiej, na 
wzgórzu pomiędzy dwoma pagórkami, po-
stawiono za spokój duszy oficera w wojsku 
starosty leżajskiego Łukasza Opalińskie-
go, dowódcy obrony starościńskiego zam-
ku, który zwał się Grzegorz Tulejka, a w 
tym miejscu, gdzie ona stoi, został żywcem 
pogrzebany. Pisze o tym Włodzimierz Su-
lima Popiel w książce „W sidłach diabła” 
wydanej w Krakowie w 1910 roku. Frag-
ment powieści przytoczył Edward Dziubek 
w „Almanachu leżajskim” z grudnia 1983 
roku wydanym przez Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Leżajskiej.

Otóż, od początku siedemnastego wieku 
Leżajsk był wielokrotnie najeżdżany i plą-
drowany przez właściciela Łańcuta, Sta-
nisława Stadnickiego, którego nazywano 
„diabłem łańcuckim”. W 1607 roku, po ko-
lejnym zajeździe Opalińskiego przez Stad-
nickiego, starosta leżajski poniósł klęskę. 
Jego zamek został złupiony, a żołnierze 
wzięli do niewoli. Jednym z nich był do-
wódca Tulejka, którego z racji jego stanu 
i stanowiska, dla większej hańby, Stadnic-
ki kazał prowadzić swemu zaufanemu słu-
dze, który nazywał się Ilko. Ów Ilko zna-
komicie wypełniał swą rolę; prowadził Tu-
lejkę na powrozie zaciągniętym wokół jego 
szyi i okrutnie nim poniewierał. Kiedy poj-
mani dochodzili do granic miasta, Tulej-
ka nie zdzierżył zniewag, wyzwolił się z pęt 
i drągiem, który zamiast szabli, przytro-
czono mu do pasa, zdzielił Ilkę w czerep. 
Ten padł bez ducha. Stadnicki, rozparty 
w kolasie, zagrabionej Opalińskiemu, ka-
zał jeńcom gołymi rękami kopać grób dla 
swego oficera i wraz z nim pogrzebać żyw-
cem tego, który go zabił. Później na grobie 
usypano kopiec, a na jego szczycie wysta-
wiono kapliczkę, w której przez całe wie-
ki żarzyło się światło, stąd nazwano ka-
pliczkę: „Latarnią”, bo płomień, tlący się 
w intencji spokoju ducha Tulejki, rozja-
śniał też mrok wjeżdżającym do miasta 
przybyszom.

Kapliczka na wzgórzu stoi już prawie 
cztery wieki. Wielokrotnie była poddawa-
na różnego rodzaju remontom, ziemia się 
osuwała, kapliczka „traciła grunt pod no-
gami”, tynk kruszył się o odpadał. Była 
zaniedbana przez bardzo wiele lat. Miesz-
kańcy ulicy Moniuszki, którzy na mia-
rę swoich możliwości troszczyli się o nią, 
by nie dopuścić do jej zniszczenia, prosili 
nas o pomoc – mówi Leszek Gdula, kierow-
nik referatu Rozwoju Gospodarczego Mia-
sta w Urzędzie Miejskim. – Wnioski w tej 
sprawie były kierowane do nas od kilku 
lat. W tym roku podjęte zostały prace. Na-
wieźliśmy ziemię, skarpa została umocnio-
na i poszerzona. Wykonane zostało rów-

nież wzmocnienie fundamentów, położo-
ne nowe tynki, została pomalowana, wy-
konano nowe pokrycie z blachy. Roboty 
były prowadzone przez leżajski Igloobud 
i prywatną firmę Kazimierza Monicza, któ-
ry mieszka w sąsiedztwie tego historyczne-
go obiektu i który wielokrotnie deklarował 
współpracę. Prace były prowadzone pod 
okiem konserwatora zabytków.

Ulice, parkingi, 
chodniki

Leśna. Budowana jest droga, która pro-
wadzi od szpitala do osiedla służby zdro-
wia, przyłączonego do Leżajska w wyniku 
korekty granic. Została już wykonana ka-
nalizacja deszczowa, trwają prace przygo-
towawcze do położenia nawierzchni asfal-
towej i ułożenia chodników. Inwestycja na 
być sfinalizowana do końca września br.

Mickiewicza. To już chyba ostatni od-
cinek wymiany chodnika na nowy, z kost-
ki, na który materiały przekazała General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 
Jego ułożenie finansuje Miasto. Wykonu-
je to Miejski Zakład Remontowo-Budow-
lany.

Reymonta. Do końca września wykona-
ne zostanie odwodnienie, ułożenie krawęż-
ników i poszerzenie drogi na odcinku do 
skrzyżowania z ulicami Wierzbową i Klo-
nową. Na razie tylko na taki zakres robót 
pozwalają środki z budżetu miasta. Prace 
powinny być kontynuowane w roku przy-
szłym.

Braci Śniadeckich. Miasto wspólnie ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową dokonało liftin-
gu tej ulicy – co nastąpiło na zasadzie pod-
pisanego wcześniej porozumienia, z któ-
rego wynika, że każda ze stron finansuje 
prace na swoim gruncie. Wykonany został 
remont nawierzchni ulicy Braci Śniadec-
kich. Miasto zadbało o nawierzchnie na tej 
ulicy i zatoki po lewej stronie patrząc od 
strony Kopernika. Natomiast parking po 
przeciwnej stronie jest inwestycją Spół-
dzielni Mieszkaniowej. Tu nasuwa się sta-
re porzekadło: razem można wiele.

Parking przy M. Curie-Skłodowskiej. 
Nabrał wyrazu teren wzdłuż ulicy Marii 

Podolszyny. Prace trwały od ubiegłego 
roku. Zostały już zakończone. Była to in-
westycja realizowana w ramach ZPORR ze 
środków Unii Europejskiej. Na całej dłu-
gości ma nową nawierzchnię asfaltową, 
nowe chodniki z kostki, zostało wykona-
ne odwodnienie terenu, rowy wyłożone 
betonowymi płytami, a w miejscu starego 
mostku, łączącego Podolszyny z ulicą Bor-
ki, wybudowano nowy przepust skrzyn-
kowy nad rowem melioracyjnym, założo-
no nowe barierki. Ulica całkowicie zmie-
niła swój wygląd. (Kiedy robiliśmy zdjęcia 
tej ulicy „w nowej szacie”, przejeżdżają-
cy na rowerze mieszkaniec, pomachał do 
nas, krzycząc: chwała wam za to, teraz 
jest tu pięknie).

Klonowa, Akacjowa, Wierzbowa. Pra-
ce przy budowie tych trzech ulic również 
finansowane były w zdecydowanej części 
ze środków unijnych. Prowadzone były 
w tym roku. Zostały zakończone. Wykona-
no kanalizację deszczową, oświetlenie, na-
wierzchnię asfaltową i jednostronny chod-
nik. Z kasy miejskiej wydano na tę inwe-
stycję piętnaście procent jej kosztów.

Burmistrzów Zawilskich. Wybudowany 
został kolektor burzowy i położony chod-
nik.

Przemysłowa. Położony został chodnik 
na całej długości tej ulicy.

Podzwierzyniec. W ramach remontów 
cząstkowych wykonana została nawierzch-
nia asfaltowa wzdłuż torów od ulicy Po-
dzwierzyniec do skrzyżowani z ulicą Klo-
nową.

ul. Burmistrzów Zawilskich

ul. Klonowa

parking przy ul. Braci Śniadeckich

chodnik przy ul. Przemysłowej

chodnik przy ul. Akacjowej
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Inwestycje w mieście

Curie-Skłodowskiej, na którym dotąd bez 
ładu i składu parkowali swe samocho-
dy mieszkańcy osiedla Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Wątpliwej jakości trawniki po-
orane były oponami samochodów. Teraz 
około sześćdziesiąt samochodów ma wy-
znaczone miejsce na postój, jest obszerny 
parking. Mógł być większy, lecz wskutek 
protestów kilku mieszkańców, obrońców 
zaniedbanego trawnika, został on nieco 
skrócony. Przy okazji tym, którzy chcieli-
by, aby samochody na tym parkingu mo-
gły stać w dwóch rzędach, jak na parkin-
gu naprzeciw Komendy Policji, wyjaśnia-
my, że nie pozwala na to prawo – musiał-
by on być usytuowany w odległości 20 me-

trów od okien budynków mieszkalnych, 
czyli mniej więcej na środku ulicy. Par-
king sfinansowany został w połowie przez 
Urząd Miejski i Spółdzielnię Mieszkanio-
wą zgodnie z przynależnością terenów do 
właścicieli.

Nowe skrzyżowanie. Planowana jest 
przebudowa kolejnego komunikacyjnego 
„węzła gordyjskiego” w mieście, utrudnia-
jącego ruch. Ze środków Miasta opracowa-
na została koncepcja nowego rozwiązania 
skrzyżowania ulic Mickiewicza, Skłodow-
skiej i Kolejowej. Przedstawiona General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
została zaopiniowana pozytywnie. To za-
danie inwestycyjne ma wejść do realizacji 
w przyszłym roku. Przebudowa przewidu-
je wykonanie dodatkowych pasów ruchu 
z ulicy Mickiewicza – skręt w ulicę Kole-
jową i skręt ulicę Skłodowskiej. Wykona-

na zostanie też nowa sygnalizacja świetl-
na sterowana ruchem pojazdów.

Obwodnica. Został wyłoniony wy-
konawca projektu na przedłużenie uli-
cy Władysława Jagiełły czyli łącznika do 
obwodnicy. Wykonawcą tym będzie fir-
ma Klotoida, która projektuje również ob-
wodnicę. Wszelkie prace przygotowawcze 
do rozpoczęcia inwestycji powinny zostać 
zakończone w roku przyszłym. Następ-
stwem będzie rozpoczęcie budowy. Te 
same działania czyni jednocześnie Mia-
sto, jak i Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad, ponieważ zadanie to 
musi być realizowane równolegle – mia-
sto budować będzie ponad 800-metrowy 
łącznik do obwodnicy, czyli przedłużenie 

ulicy Władysława Jagiełły za około półto-
ra miliona złotych, a GDDKiA – obwod-
nicę Leżajska za ponad 30 milionów zło-
tych. Prace są tak zaawansowane, że za 
dwa, trzy lata Leżajsk uwolni się uciąż-
liwości tirów.

Tekst i zdjęcia
Barbara Woś-Lisiecka

parking przy ul. Braci Śniadeckich

ul. Rzeszowska

ul. Wierzbowa

parking przy ul. M. Curie-Skłodowskiej

ul. Rzeszowska

ul. Reymonta

ul. Leśna

ul. Podolszyny – most

ul. Podolszyny

ul. Podolszyny – ciek

ul. Mickiewicza
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W koncercie inauguracyjnym, który cie-
szył się dużym zainteresowaniem melo-
manów, wystąpiła „Capella Cracoviensis” 
pod dyrekcją Stanisława Krawczyńskiego 
oraz Ryszard Haba, który wykonał Koncert 
na sześć kotłów i orkiestrę Jirziego Dru-
żeckyego. Na organach grał Józef Serafin, 
od kilku lat dyrektor artystyczny festiwa-
lu. Równie dużym zainteresowaniem cie-
szył się koncert finałowy, w którym wzię-
li udział: Julian Gembalski (organy) i ze-
spół wokalny „Affabre Concinui”, wyko-
nujący utwory a capella, złożony głównie 
z dorosłych już „poznańskich słowików”. 
Stefana Stuligrosza i jego chór chłopięcy 
gościł Leżajsk podczas jednego z pierw-
szych festiwali.

W tegorocznym – w pierwszej części 
koncertów wystąpili organiści: Cyprian 
Jagiełło, Marek Wolak, Mirosława Seme-
niuk-Podraza i Adam Załęski z Polski oraz 
Jens E. Christensen z Danii, Hans Jurgen 
Kaiser z Niemiec i Dan Lonnqvist z Finlan-
dii. Część kameralną koncertów wypełniły: 

Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodo-
wej, Zespół Muzyki Dawnej „Giulivamen-
te” PSM I st. w Kolbuszowej, Męski Zespół 
Wokalny „Triplum” oraz Jadwiga Skwierz 
(sopran), Zygmunt Skwierz (trąbka) i Ga-
briela Kluza (organy). Ten koncert przy-
ciągnął szczególną rzeszę słuchaczy, wzięli 
w nim bowiem artyści związani swym ro-
dowodem z Ziemią Leżajską rodzeństwo: 
Jadwiga i Zygmunt Skwierz. Dla Między-
narodowego Festiwalu Muzyki Organowej 
i Kameralnej w Leżajsku odkrył ich pierw-
szy dyrektor artystyczny tej prestiżowej dla 
miasta i klasztoru imprezy Robert Gru-
dzień, który zaprosił ich na jubileuszowy 
X Festiwal.

Trzy z dziewięciu festiwalowych koncer-
tów ograniczone zostały wyłącznie do reci-
tali organowych.

Program był bardzo ambitny. Można 
było usłyszeć utwory mało znane, trud-
ne w odbiorze dla przeciętnych słucha-
czy, znakomite dla koneserów. Ale nie za-
brakło też utworów Wolfganga Amadeusza 
Mozarta, Jana Sebastiana Bacha, Rober-
ta Schumanna i Feliksa Mendelsona-Bar-
tholdiego.

* * *
28 sierpnia br., już po zakończeniu Fe-

stiwalu, odbył się jeszcze jeden, dodatko-
wy koncert – jubileuszowy. Okazji do świę-
towania było kilka. Otóż, po pierwsze był 
to festiwal piętnasty, po drugie – odby-
wał się w roku 20-lecia pracy artystycz-
nej Roberta Grudnia, inicjatora i pierw-
szego dyrektora artystycznego tej wielkiej 
imprezy kulturalnej w Leżajsku, po trzecie 
– właśnie w tym roku 70-lecie swej pracy 
artystycznej obchodzi organista leżajskiej 
bazyliki (wcześniej leżajskiej fary) Roman 
Chorzępa.

Po festiwalu
Dobiegł końca XV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej 

i Kameralnej w Leżajsku. Trwał on od 2 czerwca do 21 sierpnia 
br. Koncerty odbywały się w Bazylice Ojców Bernardynów w ko-
lejne poniedziałkowe wieczory.

W części organowej mieli wystąpić Ro-
man Chorzępa i Robert Grudzień. Wystą-
pił tylko senior organistów, ponieważ Ro-
bert Grudzień brał w tym czasie udział 
w koncertach z Krzysztofem Penderec-
kim. (Obiecał, że wystąpi w październiku 
podczas Międzynarodowego Festiwalu Ło-
wieckiego, co uwzględnił już w swoich pla-
nach koncertowych.) Część drugą koncer-
tu w bazylice wypełniła wokalistka jazzo-
wa Urszula Dudziak z zespołem.

Koncert Romana Chorzępy mieszkań-
cy Leżajska przyjęli z rozrzewnieniem. On 
sam z rąk włodarzy województwa, powia-
tu i miasta odebrał gratulacje, życzenia 
i bukiety kwiatów. To był koncert wspa-
niały i niezapomniany, tak mówili ci, któ-
rzy na nim byli.

(bwl)
Zdjęcia: Ryszard Węglarz

Capella Cracoviensis i solista Ryszard 
Haba.

Jens E. Christensen z Danii.

Jadwiga Skwierz (sopran) I Zygmunt 
Skwierz (trąbka).

VIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ŁOWIECKI
w Leżajsku odbędzie się

w dniach 30 września – 1 października 2006

Program
30 września – sobota

• godz. 9.30 – uroczysta Msza Św. Hu-
bertowska w Bazylice OO. Bernardynów 
w Leżajsku w oprawie muzycznej Repre-
zentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej 
PZŁ, • godz. 11.00 (po Mszy Św.) parada 
uczestników na trasie Pl. Mariacki – plac 
przy ul. Władysława Jagiełły (obok pływal-
ni). W paradzie wezmą udział: Orkiestra 
Garnizonu WP Rzeszów, Poczty Sztandaro-
we Kół i Organizacji Łowieckich woj. pod-
karpackiego, zaproszone zespoły krajowe 
i zagraniczne. Paradę zakończy przejazd 
samochodów terenowych i specjalistycz-
nych Straży Leśnej.

Plac przy ul. Władysława Jagiełły (obok 
pływalni)

• godz. 11.20 – oficjalne otwarcie Fe-
stiwalu przez Burmistrza Miasta Leżaj-
ska Tadeusza Trębacza w asyście Pocztów 
Sztandarowych, • wystąpienie okoliczno-
ściowe Przewodniczącego Zarządu Głów-
nego PZŁ dr Lecha Blocha, • odegranie hej-
nału festiwalowego oraz prezentacja zespo-
łów uczestniczących w Festiwalu, • występ 

Orkiestry Garnizonu WP Rzeszów, • godz. 
12.30 – otwarcie kiermaszów: agrotury-
stycznych, myśliwskich, stoisk z wyroba-
mi rękodzieła ludowego oraz wystawa kon-
kursowa obrazów o tematyce myśliwskiej, 
zwiedzanie wystaw: rzeźby w korzeniu i fo-
tograficznej oraz pokonkursowej prac wy-
konanych przez dzieci i młodzież szkolną 
(sala kameralna i atrium MCK), • godz. 
13.00–13.45 – koncert Reprezentacyjnego 
Zespołu Muzyki Myśliwskiej PZŁ, • godz. 
14.00–16.00 – przegląd konkursowy ze-
społów myśliwskich krajowych i zagra-
nicznych, pokaz psów myśliwskich (oko-
ło godz. 15.30), • godz. 16.00–18.15 – 
piknik myśliwski: koncert laureata Grand 
PRIX z 2005r. (Zespół Sygnalistów Myśliw-
skich Koła Łowieckiego „Sarenka” w Har-
cie ), „Po co to wszystko” – koncert zespo-
łu „JUPA”, • godz. 18.30–20.00 – koncert 
zespołu „BAND BONG BLUES” z Krakowa, 
• godz. 19.00 – koncert w Bazylice OO. 
Bernardynów: Robert Grudzień – organy 
oraz Iwona Jędruch – gongi i misy dźwię-
kowe „Misterium dźwięku”, • godz. 20.30 
– koncert zespołu „VOX”, • godz. 22.00 – 
pokaz sztucznych ogni.

Imprezy towarzyszące
29 września – piątek

• godz. 10.00 – Konkurs Wiedzy Przy-
rodniczo-Łowieckiej dla młodzieży szkół 
gimnazjalnych i średnich reprezentującej 
miasta partnerskie : Baranów Sandomier-
ski, Iwonicz Zdrój, Lesko, Łańcut, Luba-
czów, Sędziszów Młp. i Leżajsk – sala Ze-
społu Szkół Technicznych, • godz. 11.00 
– otwarcie wystawy pokonkursowej prac 
wykonanych przez uczniów leżajskich 
szkół podstawowych – atrium MCK, • 
godz. 11.30 – otwarcie wystaw: korze-
nioplastyki i fotograficznej – sala kame-
ralna MCK.

1 października – niedziela
• godz. 8.30 – uroczysta odprawa 

przed polowaniem (plac przed Nadleśnic-
twem w Leżajsku), • godz. 9.00 – 13.00 
Polowanie w Julinie i okolicznych miej-
scowościach, z udziałem zaproszonych 
gości, • godz. 13.30 (Julin) – uroczyste 
zakończenie polowania i wręczenie kró-
lowi polowania pucharu przez Wojewo-
dę Podkarpackiego. Po uroczystości ślu-
bowanie nowo przyjętych myśliwych do 
kół łowieckich „Dzik”, „Polana”, „Wydra”, 
• godz. 14.00 – 18.00 – Biesiada myśliw-
ska – Julin.

Głównymi sponsorami są: Grupa Ży-
wiec S.A. i Polski Związek Łowiecki.
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– Za dużo przesady w związku 
z moją osobą, proszę mi wierzyć, 
że ja się tym krępuję – powiedział 
Roman Chorzępa, kiedy spotkali-
śmy się dwa dni po koncercie. Ten 
koncert odbył się w leżajskiej bazy-
lice 28 sierpnia br. z okazji jubile-
uszu 70-lecia pracy.

Roman Chorzępa od czterdziestu lat 
jest organistą w bazylice, w Sanktuarium 
Matki Bożej Pocieszenia, znajdującym się 
pod pieczą ojców bernardynów. Wcześniej 
przez trzydzieści lat był organistą w leżaj-
skiej farze. Przez 70 lat związany jest z Le-
żajskiem.

Urodził się w 1914 roku w pobliskim So-
kołowie. Do Leżajska po raz pierwszy w ży-
ciu przywędrował z matką jako pielgrzym 
na odpust do Sanktuarium Matki Bo-
żej Pocieszenia. Był wtedy ministrantem, 
uczniem ówczesnej podstawówki w Soko-
łowie. – Nigdy tego nie zapomnę – mówi – 
dłonie mi zadrżały, gdy usłyszałem pierw-
szy dźwięk organów. Co za potęga! Jakie 
brzmienie! Boże, pomyślałem, jaka byłaby 
to satysfakcja móc choć raz zagrać na tym 
instrumencie. A potem Opatrzność spra-
wiła, że mnie, niegodnemu, takie szczę-
ście się trafiło!

Organy to moje życie
po wąskich drewnianych schodach i za-
siada przy jednym z trzech instrumen-
tów – nawy głównej i dwóch naw bocz-
nych. W dni powszednie są cztery msze 
św., w niedziele i święta – jest ich siedem. 
– Policzyłem kiedyś ile schodów pokona-
łem przez te wszystkie lata w bazylice. Wy-
szła mi w zaokrągleniu nieludzka cyferka 
– piętnaście milionów dwieście tysięcy. Nie 
liczyłem ani ślubów, ani pogrzebów, ani 
koncertów dla turystów.

W 2004 roku pan Roman Chorzępa, od-
znaczony odznaką „Zasłużony dla miasta 
Leżajska”, obchodził swe dziewięćdziesią-
te urodziny. Od przewodniczącego Rady 
Miejskiej i burmistrza Leżajska otrzymał 
list gratulacyjny, w klasztorze odprawiona 
została uroczysta koncelebrowana msza 
św. w jego intencji.

W tym roku wypadł jubileusz 70-lecia 
pracy artystycznej pana Chorzępy.

W tydzień po zakończeniu XV Między-
narodowego Festiwalu Muzyki Organowej 
i Kameralnej wystąpił w bazylice z koncer-
tem, którym słuchacze byli zachwyceni.

– Było to dla mnie wielkie przeżycie – 
wspomina. – Przez kilka dni żyłem w stra-
chu. Budziłem się w nocy i pierwszą myślą 
był ten mój poniedziałkowy koncert. Go-
rąco mi się robiło. Dzieci pytały: co ty tato 
taki nerwowy jesteś, taki spięty? Odpowie-
działem im: nie dziwcie się, choć jestem 
stary i do instrumentu przyzwyczajony, to 
świadomość, że nie idę grać normalnie, po-
wiedzmy, w ramach swoich obowiązków, 
tylko na zaproszenie, trochę mnie przytła-
cza. Bo to jest różnica, człowiek inaczej się 

czuje, jeżeli wie, że ludzie przyszli się mo-
dlić i ja jestem gdzieś tylko w tle, a co in-
nego, jak się ma świadomość, że przyszli 
specjalnie, żeby słuchać mnie. Cała ro-
dzinka się zjechała i Niska, i z Rudnika. 
Jak wróciłem wtedy z kościoła powiedzia-
łem: chwała Bogu, dzisiaj będę mógł spo-
kojnie spać. Ale obserwując w czasie kon-
certów festiwalowych tych wszystkich ar-
tystów, którzy występują, widzę, że oni tak 
samo są spięci, denerwują się, pocą, ocie-
rają czoła, wstają od instrumentu. Grają 
zawsze bez marynarki, a koszula mokra, 
jakby na żniwach pracowali. To jest prze-
życie, wysiłek umysłowy i fizyczny.

Program koncertu dobierał bardzo sta-
rannie, żeby pokazać pełnię brzmienia 
wszystkich trzech instrumentów.

– Pomyślałem, że skoro ma to być kon-
cert, to powinienem wybrać utwory o ra-
czej wesołym brzmieniu, żeby to była mu-
zyka jasna, durowa a nie molowa, smutna. 
Jestem lirykiem, sangwinikiem, ale raczej 
lirykiem, lubię twórczość poważną, reflek-
syjną. I właśnie takie pieśni i utwory do-
brałem – spokojne, liryczne, uczuciowe.

Nie zabrakło w koncercie wykonania 
„Ave Maria” ozdobionego różnego rodzaju 
efektami, które można wydobyć z tych or-
ganów. Właściwie wszystkie utwory i pie-
śni słuchało się z przyjemnością i rozrzew-
nieniem. Szczególne jednak wrażenie zro-
biła pieśń „Cicho Boską pełnić wolę”. – Ten 
wierszyk pamiętam z dzieciństwa. Kiedy 
byłem chłopczykiem, w Sokołowie chodził 
po kolędzie ksiądz Pacuła, zostawiał ob-
razki. Na jednym z nich był właśnie ten 
wiersz. Ja ten obrazek stale miałem przy 
sobie w książeczce do nabożeństwa. I jak 
poszedłem na wojnę – też. Ale zaszli nas 
Niemcy, wszystko zostało w samochodzie 
i przepadło. Szkoda. To była pamiątkowa 
książeczka, tyle ją miałem i byłbym ją był 
przywiózł z powrotem...

Mam jeszcze inną pieśń, którą bardzo 
lubię – „Cicho zamkniesz oczy w grobie, 
da Bóg tobie niebo”... i ja ją w tym miej-
scu wyciszam. Śpiewam tę pieśń rzadko, 
zwykle wtedy, jak mam jakieś uroczysto-
ści rodzinne.

Ten szczególny koncert w bazylice Ro-
man Chorzępa potraktował więc jak spo-
tkanie w rodzinnym gronie.

Barbara Woś-Lisiecka
Zdjęcia: Ryszard Węglarz

Od dziecka wykazywał zdolności mu-
zyczne, więc ojciec, wiejski skrzypek, spra-
wił mu fujarkę – ligawkę, żeby mógł pa-
sąc krowy, wygrywać melodie. Siadywał 
na pastwisku, grał, śpiewał. Ludzie słu-
chali i zachwycali się.

Od dziecka interesował się też organami. 
Kiedy w 1925 roku w sokołowskim koście-
le budowano ten instrument, nosił na chór 
piszczałki. Gdy skończył szkołę powszech-
ną, wyjechał kształcić się dalej; najpierw 
do Rozwadowa, później do Krakowa, do 
Kolegium Serafickiego oo. Kapucynów. 
Uczył się gry na organach, na skrzypcach, 
śpiewu chóralnego. Chciał być organistą 
i został nim. Od pierwszej niedzieli adwen-
tu w 1937 roku zaczął grać jako oficjal-
ny organista w leżajskiej farze. W marcu 
1938 roku w Kurii Biskupiej w Przemyślu 
w referacie organistowskim zdał egzamin. 
Następnego dnia rozpoczął służbę wojsko-
wą, a potem wybuchła wojna.

Po wojnie wrócił do pracy w farze i pozo-
stał w niej jako organista do końca 1967 
roku. Jednocześnie przez osiemnaście lat 
prowadził w szkole chór. – Pewnego dnia 
zostałem zwolniony – wspomina. – Uzna-
no, że organista w szkole to persona non 
grata.

W 1966 roku, po śmierci organisty 
w klasztorze ojców bernardynów, ojca 
pana Zbigniewa Larendowicza, zapropo-
nowano mi przejście do bazyliki. Już wcze-
śniej słano wici. Pokusa była wielka, bo 
to i zaszczyt wielki, i instrument wspa-
niały. Ale nie mogłem tak od razu zosta-
wić fary. Dopiero 10 stycznia 1968 roku, 
gdy kościół farny miał już nowego organi-
stę, Roman Chorzępa przeszedł na stałe 
do bazyliki. Mieszka w sąsiedztwie klasz-
toru. Dzień w dzień wielokrotnie przemie-
rza ruchliwą ulicę, w bazylice wspina się 

Roman Chorzępa po koncercie jubile-
uszowym z okazji 70-lecia pracy arty-
stycznej.

Przy tych organach spędził 40 lat.

Od lewej: członek Zarządu Województwa 
Podkarpackiego Jan Burek, burmistrz 
Leżajska Tadeusz Trębacz i kustosz o. 
Jarosław Kania składają gratulacje.
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Świat pierwszy to powojenna odnowa, odbudowa 
i rozbudowa Leżajska, świat drugi to Ochotnicza Straż 
Pożarna, świat trzeci to „Wspólnota” – zarządzanie ma-
jątkiem mieszkańców wielokondygnacyjnego bloku. 
Który z nich jest najważniejszy? Wszystkie są jedna-
kowo ważne, tylko każdy z nich zamyka w sobie jakąś 
swoistą cząstkę czasu.

Antoni Parobek jest „krzokiem”. Nie jest Leżajszczani-
nem z dziada pradziada. Urodził się w Ożannie. – Pierw-
szy raz w Leżajsku byłem w połowie lat trzydziestych mi-
nionego już stulecia – opowiada. – A była po temu ważna 
okoliczność; mama wzięła nas do fotografa, żeby wysłać 
zdjęcie do taty, który był we Francji. Fotograf był wte-
dy w małej przybudówce ze szklanym dachem przy Ja-
rosławskiej.

Drugi kontakt Antoniego Parobka z Leżajskiem był 
znacznie dłuższy – to okres nauki w szkole podstawowej, 
średniej. Potem wojenna rzeczywistość rozrzuciła ludzi 
w różne miejsca.

Aktualnie pełni funkcję przewodniczącego Głównej Ko-
misji Rewizyjnej.

Przez cały czas pracował w Powiatowej Radzie Narodo-
wej. Po jakimś czasie został sekretarzem PRN. – Przewod-
niczący Boroń, typowy gospodarz powiada: ja nie będę za 
wszystkim jeździł, załatwiaj sprawy, które nadzorujesz. 
Tą pierwszą sprawą była budowa poczty, początki teleko-
munikacji w mieście.

Po odejściu Stanisława Boronia do Łańcuta, został prze-
wodniczącym Powiatowej Rady Narodowej w Leżajsku. – 
W schedzie zastałem na biurku pismo: trzeba budować 
szpital. Wiele nocy i dni spędziliśmy wtedy z doktorem Ka-
rakułą, który odpowiadał za służbę zdrowia w powiecie. 
I ten szpital powstał.

Powstała też Spółdzielnia Mieszkaniowa. Był to rok 
1969. Sukcesywnie budowała blok za blokiem.

Nic tak nie rozwija miasta jak przemysł. W Leżajsku za-
domowił się już Hortex, gdy rozeszła się wieść, że Zjed-
noczenie Przemysłu Piwowarskiego szuka lokalizacji pod 

Trzy światy Antoniego Parobka

Wrócił do Leżajska w 1956 roku, kiedy stworzony został 
tu powiat. Rozpoczął pracę w referacie wojskowym Powia-
towej Rady Narodowej. – Akurat skończyłem służbę woj-
skową i WKU skierowała mnie do pracy tutaj.

Wówczas rozpoczął się jego etap pracy z jednostkami 
Ochotniczej Straży Pożarnej. I w Leżajsku, i w okolicz-
nych wsiach domy były drewniane, kryte strzechą, a od 
świecy czy lampy naftowej do pożaru była niedaleka dro-
ga. Straż była potrzebna, ktoś musiał gasić pożary. I ktoś 
musiał też grać na różnych uroczystościach. A kto zagra 
lepiej niż strażacka orkiestra dęta? – Zmienialiśmy da-
chy ze strzechy na dachówkę, przebudowywaliśmy komi-
ny z gliny na ceglane, poprawialiśmy stan bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego w powiecie. Potrzebny był sprzęt, mun-
dury, remizy strażackie, baseny przeciwpożarowe. Robo-
ty było huk. Ten związek z OSP trwa do dziś. Antoni Pa-
robek jest już trzecią kadencję (15 lat) członkiem Komisji 
Rewizyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 

największy jak na owe czasy browar. Zaczęła się walka. 
Najpierw chodziło o pokłady dobrej wody. Geolog woje-
wódzki miał wątpliwości, że można ją znaleźć w Leżaj-
sku. – Trzy dni sprawdzałem w Rzeszowie dokumentację 
wszystkich odwiertów studni głębinowych na terenie mia-
sta. W końcu znaleźliśmy źródło krystalicznej wody. Ale 
był jeszcze jeden szkopuł. Musieliśmy ponieść koszt budo-
wy infrastruktury. I musieliśmy szybko działać, żeby nas 
ktoś inny nie ubiegł.

Pokonali wszystkie trudności i i browar w Leżajsku sta-
nął. Jest do dziś.

Nie byłoby w Leżajsku tego browaru, ani Hotreksu, ani 
Fabryki Maszyn, ani wielu innych instytucji, gdyby nie 
było światła.

Pierwszych kilka latarni założył właściciel tartaku, istnie-
jącego tu jeszcze przed wojną. Tartak miał agregaty, mu-
siał mieć prąd, żeby napędzał piły. Ale reszta miasta tonęła 
w ciemnościach. Dopiero w latach sześćdziesiątych w ra-
mach powszechnej elektryfikacji powstał w Leżajsku zakład 
energetyczny i zapłonęły w domach pierwsze żarówki.

Co jeszcze zmieniło się w Leżajsku w czasie, gdy przewod-
niczącym Powiatowej Rady Narodowej był Antoni Parobek? 
Powstał budynek liceum, bloki wielorodzinne, bo zaczął się 
głód mieszkaniowy, kotłownia miejska opalana miałem wę-
glowym (już jej nie ma, a była w miejscu, gdzie teraz jest Ze-
spół Szkół Technicznych). I nadleśnictwo w Leżajsku (wcze-
śniej jego siedzibą były Dąbrówki koło Łańcuta).

Kiedy przeszedł na emeryturę, mógł zacząć się wylegi-
wać w ciepłych kapciach przed telewizorem. Wybrał inny 
wariant. Gdy prawo zezwoliło na tworzenie się wspólnot 
mieszkańców i wybieranie swoich zarządców, został pre-
zesem zarządu „Wspólnota”, przedstawicielem interesów 
Mieszkańców bloku przy Mickiewicza 55. – Przeanalizo-
wałem koszty i doszedłem do wniosku, że większość na-
szych pieniędzy pochłania ogrzewanie. Zaproponowałem 
budowę własnej kotłowni. Wyprosiłem w Banku Pekao SA 
kredyt i plan się powiódł. Tak się zaczęło.

Antoni Parobek, prezes „Wspólnoty” od kilku już lat ma 
się czym pochwalić. Dom jest ocieplony od fundamen-
tów po dach, wymienione okna, instalacje, wewnątrz bu-
dynku wprowadzone zostały różnego rodzaju udogodnie-
nia dla mieszkańców, łącznie ze światłem z piwnicy, któ-
re samo gaśnie po kilkunastu sekundach od zamknięcia 
drzwi. Czynsz został obniżony, jest najniższy w Leżajsku. 
Kwiatki wokół bloku posadzone... Może coś jeszcze znaj-
dzie się do zrobienia?

Te trzy światy Antoniego Parobka, który całe swoje do-
rosłe życie związał z Leżajskiem, nadal istnieją, żyją i roz-
wijają się.

W tym roku Rada Miejska uhonorowała Antoniego Pa-
robka odznaką „Zasłużony dla Miasta Leżajska”. W ten 
sposób wyraziła uznanie dla jego zasług w rozwój nasze-
go miasta.

Barbara Woś-Lisiecka

Antoni Parobеk Fot. bwl



11

• • •  
nowy rok szkolny w szkołach

Władysław Pyż,
dyrektor Gimnazjum Miejskiego 
w Leżajsku:

Do Gimnazjum Miejskiego im. Włady-
sława Jagiełły w Leżajsku w roku szkol-
nym 2005/2006 uczęszczało 630 uczniów, 
z czego 203 zostało absolwentami. Praco-
wało z nimi 55 pedagogów. O wspólnych 
efektach pracy świadczą wyniki uzyskane 
przez uczniów GML zarówno w egzaminie 
gimnazjalnym, jak również w konkursach, 
zawodach, przeglądach w różnych dziedzi-
nach i dyscyplinach. Wyniki tegoroczne-
go egzaminu gimnazjalnego tradycyjnie są 
wyższe od średnich uzyskanych w powie-
cie, jak również w województwie. W roku 
szkolnym 2005/2006 średni wynik z egza-
minu w naszym gimnazjum wyniósł 57,19 
pkt. Dla porównania średnia gimnazjów 
powiatu wyniosła 54,44 pkt., a z woje-
wództwa – 55,67 pkt. Podkreślić trzeba, 
że wyniki te w kolejnych latach mają ten-
dencje wzrostowe.

Wiele sukcesów odnieśli gimnazjaliści 
w różnych konkursach, olimpiadach, za-
wodach zarówno o zasięgu wojewódzkim, 
ogólnopolskim a także międzynarodowym. 
Szczególnie cieszy fakt, że nie są to suk-
cesy w konkursach z jednego przedmio-
tu lub dyscypliny, lecz dotyczących wie-
lu dziedzin. Najważniejsze to: • III miejsce 
i dwa wyróżnienia w międzynarodowym 
konkursie matematycznym „Kangur ma-
tematyczny”, • II miejsce i Srebrny Kamer-
ton w finale ogólnopolskim chóru szkol-
nego Ogólnopolskiego Konkursu Chórów 
a’ Capella Dzieci i Młodzieży, • II miejsce 
kl. 3B w Ogólnopolskim Pikniku Olimpij-
skim w Warszawie, • XI miejsce w Ogól-
nopolskiej Gimnazjadzie w piłce siatko-
wej chłopców, • I miejsce w wojewódz-
twie w piłce siatkowej chłopców, • V miej-
sce w półfinale Wojewódzkiej Gimnazjady 
w unihokeju chłopców, • V miejsce w pół-
finale Wojewódzkiej Gimnazjady w pływa-
niu – drużynowo, • VII miejsce w półfina-
le Wojewódzkiej Gimnazjady w unihokeju 
dziewcząt, • I miejsce w kategorii wiersza 
w V Jubileuszowym Festiwalu Ekologicz-
nym Piosenki i Wiersza dla dzieci i mło-
dzieży szkolnej Racibórz 2006, • II miejsce 
indywidualnie w wojewódzkim konkursie 
teatru „Maska” w Rzeszowie, • dwie nagro-
dy specjalne w II Ogólnopolskim Konkur-
sie Literackim: „O kwiat azalii”.

W okresie wakacji w szkole przeprowa-
dzono remonty, ograniczone niestety ilo-
ścią dostępnych środków finansowych na 
ten cel. Dokonano naprawy pokrycia da-
chowego jednego z segmentów, wyremon-
towano dwie łazienki, pomalowano trzy 
klasy lekcyjne oraz sanitariaty.

W nowym roku szkolnym w naszym 
gimnazjum zmniejszy się liczba oddziałów 
ze względu na niż demograficzny. W pierw-
szych klasach będzie ich siedem (dla po-
równania w 1999 roku było ich 10). W ro-
ku szkolnym 2006/2007 starać się będzie-
my utrzymać wysokie wyniki z egzaminów 
gimnazjalnych oraz w konkursach przed-
miotowych organizowanych przez Kura-
torium Oświaty w Rzeszowie. W dalszym 
ciągu będziemy oferować młodzieży wiele 
zajęć pozalekcyjnych, zgodnie z zaintere-
sowaniami uczniów. Sądzimy, że również 
w tym roku odniosą oni sukcesy, promu-
jąc w województwie i Polsce swoją szkołę 
i miasto. Sądzimy, że między innymi dzięki 
szerokiej ofercie edukacyjnej uda nam się 
pozyskać więcej młodzieży spoza miasta 
Leżajska. Dużą uwagę będziemy przykła-
dać do jeszcze efektywniejszej współpra-
cy z rodzicami. Bardzo istotne są dla nas 
również prace remontowe, pozwalające za-
pewnić uczniom coraz lepsze warunki do 
nauki. Chodzi przede wszystkim o dokoń-
czenie wymiany okien i docieplenie budyn-
ku. Pozwoli to po pierwsze na zapewnie-
nie odpowiedniej temperatury w pomiesz-
czeniach szkoły, jak również w ciągu kil-

ku lat zwrot kosztów tych prac w postaci 
oszczędności w wydatkach na ogrzewanie. 
Starać się będziemy również o środki na 
remont sanitariatów dla uczniów, które nie 
odpowiadają standardom XXI wieku. Są-
dzimy, że wiele z tych zamierzeń uda się 
spełnić w najbliższej przyszłości dla dobra 
całej społeczności szkolnej.

Ryszard Pysz,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
im. M. Kopernika w Leżajsku:

Podsumowując osiągnięcia uczniów na-
szej szkoły w poprzednim roku szkolnym, 
warto wymienić między innymi: I miej-
sce w IV Wojewódzkim Konkursie Infor-
matycznym „Nauka z komputerem” uzy-
skane przez Zuzannę Chrząstek, III miej-
sce w Wojewódzkim Przeglądzie Piosen-
ki Obcojęzycznej dla zespołu wokalne-
go „Pierniczki”, X miejsce w Ogólnopol-
skim Konkursie języka angielskiego „The 
big challenge”, wyróżnienie w Ogólnopol-
skim konkursie ekologicznym „Eko-Pla-
neta”. Ponadto 84 uczniów wzięło udział 
w Konkursach Interdyscyplinarnych or-
ganizowanych przez Podkarpackie Kura-
torium Oświaty w Rzeszowie, z czego 28 
uzyskało więcej niż 50 procent punktów. 
Wspomnieć również należy o wielu suk-
cesach szachowych, takich jak chociaż-
by: V miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej w Szachach Drużyno-
wo, I miejsce w Powiatowych Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej w Szachach Drużyno-
wo, IV miejsce w Wojewódzkich Rozgryw-
kach V ligi szachowej. Wśród licznych 
sukcesów naszych uczniów warto wymie-
nić wyniki tegorocznego „Trzecioteściku”, 
który w naszej szkole przeprowadzany jest 
od lat przez Instytut Badań Kompetencji 
w Wałbrzychu. W bieżącym roku maksy-
malna liczba punktów do uzyskania przez 
uczniów klas III wynosiła 61. Średni wynik 
w Polsce wynosi 49,66 punktów, a w na-
szej szkole wyniósł 56,26 punktów. W od-
niesieniu do badanych szkół jest to poziom 
najwyższy, co świadczy o bardzo dobrym 
opanowaniu wiadomości z zakresu klas I–
–III przez trzecioklasistów.

Od 1 września do naszej szkoły uczęsz-
czać będzie 237 uczniów. Biorąc pod uwa-
gę zainteresowania i wszechstronny rozwój 
naszych wychowanków, od września wdra-
żane będą następujące innowacje progra-
mowe: „Jestem częścią przyrody – chcę 
poznawać, odkrywać i chronić swoją małą 
Ojczyznę” – uwzględniająca nie tylko ele-
menty edukacji regionalnej i poznawanie 
przyrody, ale także wszechstronną znajo-
mość najbliższej okolicy. W związku z du-
żym zainteresowaniem działalnością kół-
ka teatralnego, dzieci będą uczestniczyć 
w innowacji „Spotkania z teatrem”, uzdol-
nienia muzyczne będą rozwijać uczniowie 
podczas zajęć z cyklu „Jak prosto jest mu-
zykować”. Od kilku lat już nasi wychowan-
kowie chętnie grają w szachy, a teraz będą 
mogli robić to również najmłodsi podczas 
innowacji „Bawimy się, grając w szachy 
w klasie I”. Od roku działa u nas Szkol-
ny Klub Europejski; od tego roku wiedzę 
o krajach Europy dzieci będą poszerzać łą-
cząc wiadomości z geografii, historii, języ-
ka angielskiego i informatyki w trakcie in-
nowacji „Poznajemy naszych rówieśników 
krajach europejskich, wędrując wirtualnie 
po Europie”. Nie sposób wychowywać mło-
dych ludzi bez ekologii, stąd zajęcia „Eko-
logia – i Ty to potrafisz”, które pomogą na-
uczyć, jak i dlaczego należy dbać o czy-
stość środowiska. Wprowadzane dodatko-
we działania niewątpliwie uczynią naukę 
jeszcze ciekawszą i z pewnością przyczynią 
się też do sukcesów naszych dzieci.

Aby nasi uczniowie przebywali w szko-
le z przyjemnością, niezbędna jest na-
sza dbałość o bazę lokalową, dlatego też 
od lat jest ona modernizowana i dosko-
nalona. Znacznie zmienił się jej wygląd, 
funkcjonalność i wyposażenie. Konieczne 

jest jeszcze wykonania łącznika budynku 
głównego z halą sportową, remont stropów 
i podłóg w starej części szkoły oraz remont 
łazienek dziewcząt. Mamy nadzieję, że na-
stąpi to w roku 2007.

Józef Rzeszutko,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
w Leżajsku:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku 
wchodzi w nowy rok szkolny z nadzieją na 
utrzymanie wysokiego poziomu osiągnięć 
edukacyjnych i sportowych (w poprzednim 
roku m.in. laureat i finalista kuratoryjne-
go konkursu języka angielskiego, laure-
at wojewódzkiego konkursu Poeci, pisarze 
dzieciom, laureaci konkursów ortograficz-
nych Corrida, laureaci i finaliści wojewódz-
kich zawodów sportowych w lekkiej atle-
tyce i pływaniu, laureaci konkursów pla-
stycznych). Wierzymy także, że uda nam 
się utrzymać wysoką średnią na spraw-
dzianie klas szóstych. Sprzyjającą oko-
liczność może stanowić w tym przypadku 
zmniejszenie liczby oddziałów do 20, po-
ciągające za sobą ograniczenie współczyn-
nika zmianowości w klasach 4–6.

W okresie wakacyjnym szkoła podjęła 
starania w zakresie poprawy bazy mate-
rialnej. Wyremontowana została całko-
wicie jedna sala lekcyjna, odnowiono kil-
ka pomieszczeń dydaktycznych i zaple-
cze kuchenne. Szkoła została wyposażo-
na ze środków unijnych w drugą pracow-
nię komputerową i biblioteczne centrum 
multimedialne. Zakupiono także nowocze-
sne stoły na wyposażenie kuchni.

Ze względu na podjęte kroki w kierun-
ku rozbudowy sali gimnastycznej zawie-
szona została kwestia remontu elewacji 
budynku szkolnego. Mamy nadzieję, że 
osiąganiu wysokich wyników pracy sprzy-
jać będzie kontynuacja dobrej współpra-
cy z władzami samorządowymi oraz rodzi-
cami uczniów we wszystkich obszarach 
funkcjonowania naszej szkoły.

Elżbieta Dmitrowska-Kaduk,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
w Leżajsku:

Okres wakacji dla Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Leżajsku przebiegł dosyć pracowi-
cie. Wreszcie uczniowie klasy III „c” docze-
kali się swojej klasy lekcyjnej, którą wy-
budowano w czasie wakacji, dzięki fundu-
szom pozyskanym od burmistrza nasze-
go miasta. Oprócz sali dydaktycznej dla 
„Małej Ziemi Leżajskiej”, jak i wszystkich 
uczniów naszej szkoły, powstałą estrada 
artystyczna a obok niej w miarę już za-
gospodarowany plac na czas zabaw i za-
jęć pozalekcyjnych. Chcemy, aby ucznio-
wie naszej szkoły przerwy międzylekcyj-
ne w okresie letnim spędzali na podwór-
ku szkolnym.

Czas wakacji to również dla wielu pla-
cówek oświatowych okres remontów i na-
praw. W naszej szkole był to czas przezna-
czony na pomalowanie części pomieszczeń 
szkolnych, tak aby zajęcia można było roz-
począć w jak najlepszych warunkach.

Podczas wakacji nasi uczniowie – spor-
towcy ostro trenowali i swój wolny czas 
wakacyjny spędzali w sali gimnastycznej 
pod czujnym okiem trenera Jana Macha, 
który przygotowywał swoich siatkarzy do 
Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej 
o Puchar Polski w Zabrzu. Siatkarze tre-
nowali od 1 sierpnia, bo na turniej ten wy-
jechali 1 września.

Daniel Domagała trenował nasze siat-
karki, aby nowy sezon sportowy rozpoczęły 
w jak najlepszej formie. Uczniowie chętnie 
przychodzili na te zajęcia łącząc przyjem-
ne z pożytecznym.

Rok szkolny nasza „trójka” rozpoczyna 
z rzeszą około 320 uczniów.
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informator urzędowy

Ogłoszenie
Urząd Miejski w Leżajsku informuje i przypomina wszystkim zainte-

resowanym, że od 1 stycznia 2006 roku obowiązuje uchwalony przez 
Radę Miejską nowy regulamin dotyczący utrzymania czystości i po-
rządku na terenie miasta. Został on opracowany zgodnie z wymoga-
mi Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

Zgodnie z wyżej wymienionymi regulacjami prawnymi każdy wła-
ściciel (użytkownik) posesji ma obowiązek podpisania umowy na od-
biór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości płynnych z firmą 
do tego uprawnioną.

Regulamin ten zobowiązuje też wszystkich właścicieli (użytkowni-
ków) posesji do selektywnej zbiórki odpadów.

Brak zawartej umowy powoduje określone w regulaminie sankcje, 
które zgodnie z prawem będą egzekwowane.

Sprawozdanie
z XXXV sesji Rady Miejskiej

w Leżajsku
30 sierpnia br. – po przerwie wakacyjnej – odbyła się kolejna, XXXV 
sesja Rady Miejskiej w Leżajsku.

W obradach uczestniczyło 14 radnych 
na ogólną liczbę 15.

Na początku sesji, po wprowadzeniu 
zmian w porządku obrad, przewodniczą-
cy Rady wraz z burmistrzem wręczyli ho-
norową odznakę „Zasłużony dla miasta Le-
żajska” Marianowi Ciskowi, dyrektorowi 
Browaru w Leżajsku, który był nie obec-
ny podczas uroczystego wręczenia odzna-
czeń w czerwcu br.

Następnie Rada wysłuchała sprawozda-
nia Burmistrza Leżajska z prac w okresie 
międzysesyjnym, po czym przystąpiono do 
rozpatrywania kolejnych punktów obrad.

Realizując porządek obrad Rada podjęła 
uchwały w następujących sprawach:
• w sprawie wprowadzenia zmian w bu-

dżecie miasta na 2006 r. – w zakresie 
wydatków Rada przeznaczyła 20 000 
zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. 
„Budowa drogi ul. Opalińskiego bocz-
na, 6000 na remont ratusza – zabezpie-
czenie elewacji przez opadami deszczu, 
15 000 zł na promocję miasta, z czego 
10 000 zł na zadanie realizowane przez 
MCK – Festiwal Trzech Kultur i 5000 zł 
na Festyn Rodzinny organizowany przez 
Klasztor OO. Bernardynów, 25 000 zł 
na remont budynku Przedszkola nr 2, 
42 000 zł na działalność podstawową 
MCK w tym 13 tys. zł od Marszałka Wo-
jewództwa na organizację Festiwalu Mu-
zyki Organowej, 10 000 zł na remont 
obiektu sportowego na stadionie. Na za-
bezpieczenie tych potrzeb przeznaczono 
zwolnioną kwotę 45 000 zł zarezerwowa-
ną w budżecie na wypłatę stypendiów 
dla uczniów (Wojewoda zabezpieczył te 
wydatki z własnych środków) oraz po-
nadplanowe dochody w części dotyczą-
cej podatków i wydatków nie wygasają-
cych.

• w sprawie zakresu i formy informacji 
o przebiegu wykonania budżetu mia-

sta Leżajska oraz informacji o przebie-
gu wykonania planu finansowego insty-
tucji kultury za I półrocze – uchwała ta 
spełnia wymogi nowej ustawy o finan-
sach publicznych włączając do informa-
cji o przebiegu wykonania budżetu mia-
sta również informację o przebiegu wy-
konania planu finansowego instytucji 
kultury. Burmistrz przedstawia ww. in-
formację (w szczegółowości nie mniejszej 
niż w uchwale budżetowej) Radzie i Re-
gionalnej Izbie Obrachunkowej w termi-
nie do 31 sierpnia każdego roku.

• w sprawie zaciągnięcia zobowiązania in-
westycyjnego ponad budżet 2006 pod na-
zwą „Budowa ulicy Władysława Jagieł-
ły – przedłużenie” – zadanie to przekra-
cza rok budżetowy w związku z czym nie-
zbędna jest uchwała, która upoważnia 
Burmistrza do zawarcia umowy na wyko-
nanie całego zakresu prac projektowych 
z wykonawcą wyłonionym w trybie usta-
wy o zamówieniach publicznych. Wiel-
kość środków potrzebnych na 2007 r. – 
70 000 zł. W tym roku zostaną sfinanso-
wane prace na kwotę 50 000 zł.

• w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/212/
05 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 
kwietnia 2005 r. dot. ustalenia Regu-
laminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów za-
mieszkałych na terenie Gminy Miasta Le-
żajsk – Rada dokonała zmian w tabeli 
progów dochodowych i progów wysoko-
ści przyznawanej pomocy materialnej. 
Po wprowadzeniu zmiany regulamin stał 
się bardziej elastyczny i pozwoli łatwiej 
dostosować łączną wysokość przyznanej 
uczniom pomocy materialnej do otrzy-
manej dotacji z budżetu państwa i wy-
korzystać ją w całości.

• w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/
265/05 Rady Miejskiej w Leżajsku 
z dnia 14 grudnia 2005 r. dot. zatwier-

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

DANIEL ZAJĄC
w każdą środę

w godzinach: 13.00–15.30
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: 14.00–15.00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

TADEUSZ KARAKUŁA
w każdy czwarty poniedziałek

miesiąca
w godzinach: 14.00–15.00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
PIOTR URBAN

w każdy drugi poniedziałek
miesiąca

w godzinach: 14.00–15.00

dzenia przychodów i wydatków Miej-
skiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na 2006 r. – Rada 
zwiększyła przychody Miejskiego Fun-
duszu o 47 214 zł otrzymane z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska z przeznaczeniem na zakup sto-
jaków do selektywnej zbiórki odpa-
dów oraz dokonała przesunięcia kwo-
ty 33 500 zł niewykorzystanej na zada-
niu pn. „Budowa kanalizacji burzowej 
przy ulicy „Burmistrzów Zawilskich”, 
przeznaczając 23 000 zł na zakup ko-
szy i 10 000 zł na konserwację rowów 
melioracyjnych. Ponadto na wniosek Ko-
misji Porządku Publicznego i Ochrony 
Środowiska Rada rozszerzyła zapis dot. 
zadania pod nazwą „Zagospodarowanie 
terenów zielonych w tym konserwacja 
urządzeń zabawowych” dopisując „oraz 
wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy 
ulicy Broniewskiego”.

• w sprawie zatwierdzenia rocznego skon-
solidowanego bilansu Miasta Leżajska 
za rok 2005 – uchwała spełnia wymóg 
formalny wynikający z ustawy o ra-
chunkowości. Skonsolidowany bilans 
za rok ubiegły obejmuje wszystkie jed-
nostki miejskie, tak więc oprócz wyko-
nania budżetu miasta, zawiera również 
wykonanie planów finansowych dwóch 
osób prawnych: MCK – jednostki kultu-
ry i MZK – spółki prawa handlowego.

C. Turosz
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Drugie rondo
Rok temu u styku ulic Mickiewicza i Słowackiego zwłaszcza w godzi-

nach szczytu tworzyły się gigantyczne korki. Dziś jest w tym miejscu 
rondo. Nikt nikomu nie złorzeczy, ruch odbywa się płynnie i spokojnie. 
Na jego środku powstała ciesząca oko kompozycja zieleni, kapliczka od-
zyskała blask i stoi w bezpiecznym miejscu, właściciele terenu, na któ-
rym powstało rondo, otrzymali w zamian za dopłatą dwie niezabudowa-
ne działki w mieście. Chyba wszyscy są zadowoleni.

Uroczystość oficjalnego oddania tej in-
westycji nastąpiła 27 lipca br. Trwała krót-
ko. Na kilkanaście minut został wstrzyma-
ny ruch. Przybyli na nią nie tylko ci, którzy 
w powstaniu tego ronda mieli swój udział, 
ale też mieszkańcy Leżajska, którzy dzień 
po dniu śledzili postępy prac. Rondo i ka-
pliczkę poświęcił proboszcz Fary ks. Ry-
szard Królicki, kierowcom pobłogosławi-
li ks. prałat Władysław Głowa i .kustosz 
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia o. 
Jarosław Kania. Wstęgę przecinali po ka-
wałeczku: posłowie Józef Zych i Zbigniew 
Rynasiewicz, wicemarszałkowie Wojewódz-
twa Podkarpackiego Jan Burek i Julian 
Ozimek, dyrektor rzeszowskiego oddziału 
GDDKiA Władysław Kowal, prezes PBDiM 
Ryszard Hadała, przewodniczący Rady 
Miejskiej Mieczysław Sroka i... burmistrz 
Leżajska Tadeusz Trębacz, który dokonał 
ostatecznego cięcia. W tym momencie ron-
do zaczęło żyć swoim rytmem.

A jeszcze wczesną wiosną wszystkie po-
jazdy, które chciały wjechać lub wyjechać 
ze Słowackiego musiały ustąpić pierwszeń-
stwa samochodom jadącym ulicą Mickie-
wicza. Właściwie tylko od Rynku w kierun-
ku klasztoru można było przejechać swo-
bodnie. Bez pomocy policji drogowej trud-
no było sobie poradzić. Burmistrz i rad-
ni wciąż powtarzali, że ten węzeł gordyj-
ski trzeba przeciąć. Ale jak? Najpierw trze-

ba było przekonać o tym właścicieli tych 
dróg czyli Generalną Dyrekcję Dróg Kra-
jowych i Autostrad oraz Podkarpacki Za-
rząd Dróg Wojewódzkich, żeby zechciały 
sfinansować przebudowę tego skrzyżowa-
nia, potem, gdy powstała koncepcja bu-
dowy ronda, pertraktować z właściciela-
mi nieruchomości, by zechcieli ją miastu 
odsprzedać. Sprawa nie była łatwa, ponie-
waż w miejscu, gdzie miało powstać ron-
do, stał dom mieszkalny a przed nim za-
bytkowa kapliczka.

Ostatecznie 6 lipca 2005 roku podpisa-
ny został akt notarialny na którego mocy 
miasto stało się właścicielem gruntu po-
trzebnego pod nowe rozwiązanie komuni-
kacyjne. Od tego momentu sprawy poto-
czyły się jak lawina. Tydzień później te-
ren ten miasto przekazało Skarbowi Pań-
stwa w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, która zaczę-
ła intensywne przygotowania do rozpoczę-
cia tej inwestycji. Ogłoszony został prze-
targ na wykonawcę ronda, a zanim go roz-
strzygnięto, rozebrany został budynek, te-
ren oczyszczony z gruzu i korzeni, kaplicz-
ka odrestaurowana (zgodnie z wymogami 
konserwatora zabytków) i przeniesiona na 
nowe miejsce odległe o około 38 metrów od 
poprzedniego. Prace stanęły, gdy nadeszła 
zima. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mo-
stów w Leżajsku, które wygrało przetarg, 

Stanisław Brzuzan, właściciel firmy „Ka-
rol”, która zajmuje się zielenią w mieście, 
że jest to zasługą włodarzy miasta, bo 
przeznaczyli na ten cel określone środki 
i zależy im na tym, by Leżajsk nie był be-
tonową pustynią, lecz by zdobiły go kwia-
ty, klomby, drzewa, kolorowa, atrakcyjnie 
wyglądająca roślinność.

Pierwszy przetarg na zajmowanie się zie-
lenią w mieście przed trzynastu laty wy-
grała firma „Karol” i od tej pory nic się nie 
zmieniło. Sadzi kwiaty i drzewa, plewi, 
podlewa, przycina, uzupełnia zniszczone 
lub skradzione. Dba też o czystość powie-
rzonych jej terenów. Dekoruje też miasto 
z okazji rocznic i świąt państwowych, sta-
wia świąteczną choinkę i rozwiesza w mie-
ście świetlne ozdoby.

- Jestem w stałym kontakcie z panem 
Leszkiem Gdulą, kierownikiem referatu 
Rozwoju Gospodarczego Miasta – mówi 
Stanisław Brzuzan. - Nie robię niczego na 
własną rękę. Jeżeli mam zagospodarować 
jakiś teren, robię projekt i, po akceptacji, 
realizuję. Tak było z klombami w Rynku, 
gdzie z kwiatów jest ułożony herb miasta, 
z wystrojem jednego i drugiego ronda. 

Jest też tak, że sam podsuwa różne po-
mysły i rozwiązania – skrzynki na kwiaty, 

cebry, donice, formy kwietników, na przy-
kład ślimaka przed MCK. Urządził tak też 
teren po stawie w okolicy ulicy Broniew-
skiego – zamienił gruzowisko w piękny 
plac zabaw dla dzieci. Ma pod opieką wie-
le miejsc, między innymi Ogródek Jorda-
nowski. Jest autorem wszystkich aranża-
cji roślinnych w Leżajsku na terenach na-
leżących do miasta, a także drewnianych 
elementów – ławki, czy drewniane tablice 
informacyjne.

Cały czas musi też czuwać na określo-
nym budżetem, tak gospodarzyć, by wy-
starczyło nie tylko na rośliny wiosną i za-
biegi pielęgnacyjne latem i jesienią, ale też 
by nie zabrakło na choinkę i bożonarodze-
niowe dekoracje. Nie wszystkie sadzonki 
kupuje, wiele z nich produkuje sam. Zna 
się na tym, bo jego rodzice w Giedlarowej, 
skąd pochodzi, odkąd pamięta, zajmowa-
li się hodowaniem kwiatów i iglaków. Ma 
też gdzie je produkować. W Giedlarowej 
ma też stolarnię, która od czasu do czasu 
zmienia się w warsztat naprawczy uszko-
dzonych ławek, skrzyń kwiatowych, huś-
tawek na placach zabaw, a także i lampek 
choinkowych. Stanisław Brzuzan jest więc 
nie tylko artystyczną duszą – wiele klom-
bów w mieście to jak obrazy z kwiatów – 

ale i „złotą rączką”, która potrafi naprawić 
prawie wszystko.

Nie bez przyczyny jest też członkiem ko-
misji, która rokrocznie rozstrzyga „Kon-
kurs na najpiękniejszą posesję”. Jego zda-
niem większość mieszkańców Leżajska ma 
tak pięknie urządzone i zadbane ogrody, 
że nieraz aż trudno wyjść z podziwu. Nie-
stety, on jako miejski ogrodnik, nie może 
sobie pozwolić na zakup pojedynczych eg-
zemplarzy egzotycznych i drogich roślin. 
Jego ogród jest znacznie większy.

Barbara Woś-Lisiecka
Fot. Barbara Woś-Lisiecka

gromadziło materiały i czekało z utęsknie-
niem nadejścia wiosny. Sprzyjająca aury 
dopiero w połowie kwietnia pozwoliła na 
rozpoczęcie prac.

O przebiegu budowy „BM” rozmawiał 
z wykonawcą drugiego ronda w Leżaj-
sku prezesem PBDiM Ryszardem Hada-
łą. – Plac budowy został nam formalnie 
przekazany 19 stycznia tego roku. Zaczę-
liśmy od zakupu kostki granitowej i grani-
towych krawężników prostych, łukowych, 
odpowiednio profilowanych. Uporaliśmy 
się z tym szybko. W połowie lutego byli-
śmy przygotowani i osobowo, i technicz-
nie do rozpoczęcia budowy. Wstrzymywa-
ła nas tylko aura. Oddanie ronda było za-
planowane na czerwiec, ale przedłużająca 
się zima spowodowała miesięczne opóźnie-
nie. Od momentu rozpoczęcia prac budow-
lanych, nie ustaliśmy ani na chwilę. Praco-
waliśmy na dwie, nawet trzy zmiany. Przy-
znaję, było ciężko, zwłaszcza w lipcu, gdy 
upały sięgały zenitu. Niektórzy pracownicy 
nie byli w stanie ich znieść, chorowali. Do-
datkowym utrudnieniem było prowadzenie 
robót pod tak zwanym ruchem. Organizacja 
ruchu była dostosowana do naszych po-
trzeb i potrzeb kierowców. Żadna z ulic nie 
została wyłączona z ruchu, jedynym ogra-
niczeniem były ustawione na jakiś czas 
światła, które stymulowały ruchem. Ale tę 
uciążliwość dało się jakoś znieść.

Zapewne wiele jeszcze innych niedogod-
ności dałoby się znieść, żeby teraz mieć taki 
komfort jazdy. Mieszkańcy okolicznych po-
sesji też swoje przecierpieli, gdy przez dwa 
czy trzy tygodnie nie mieli szans dojechać 
do swoich posesji. Ale to wszystko już minę-
ło. I teraz wprost ze swych posesji łagodnie 
włączają się do ruchu na rondzie.

Tekst i zdjęcia:
Barbara Woś-Lisiecka

(patrz strony 14 i 15)

Stanisław Brzuzan.

W miejskim ogrodzie
Leżajsk zaczyna przypominać w wielu miejscach zadbany i gu-

stownie urządzony ogród. Czyja to zasługa?
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Historia budowy
nowego ronda
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Prymasowska wspólnota
„Naród przyszłości, jeśli ma wydać
błogosławione owoce,
musi być powiązany z przeszłością
przez współczesność.”
ks. Stefan kardynał Wyszyński

Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku na pierwszym Ogólnopolskim
Zlocie Szkół imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28–29 maja 2006.

Współczesność – czas, który został nam 
„dany i zadany”; czas, wypełniony rado-
ściami i smutkami, codzienną krzątani-
ną, zabieganiem, poświęcony refleksjom 
i zadumaniu nad przemijaniem.

Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas 
Tysiąclecia – Wielki Polak, który na za-
wsze już wpisał się w serca Polaków. Oko-
ło 200 szkół w Polsce za swego patrona 
wybrało właśnie Jego. Dzięki ogromne-
mu zaangażowaniu i poświęceniu wielu 
ludzi, w dniach 29–30 maja 2006 r. od-
był się w Warszawie I Ogólnopolski Zlot 
Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskie-
go, dla uczczenia 25 rocznicy Jego odejścia 
do Domu Ojca. W Zlocie wzięło udział 110 
szkół z całej Polski. Mottem Zlotu stały się 

słowa Prymasa „Kocham Ojczyznę wię-
cej niż własne serce i wszystko, co czy-
nię dla kościoła czynię dla niej”.

Jedną ze szkół uczestniczących w Zlo-
cie była Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku, 
reprezentowana przez dyrekcję SP nr 3 – 
E. Dmitrowską Kaduk i M. Mach dwie na-
uczycielki: E. Sobejko i E. Rejman, przed-
stawiciela Kuratorium Oświaty w Rzeszo-
wie – starszego wizytatora K. Czubarę oraz 
ośmiu uczniów, przedstawicieli społeczno-
ści uczniowskiej. Nasza młodzież wyróż-
niała się pośród wszystkich uczestników 
Zlotu. Dziewczynki ubrane były w mun-
durki biało-granatowe. Budziły podziw 
i ogólne zainteresowanie nie tylko za-

proszonych gości, ale także 
przedstawicieli mediów.

Zlot rozpoczął się 29 maja 
br. w Sali Kongresowej Pałacu 
Kultury i Nauki. Podczas czę-
ści oficjalnej na scenę wprowa-
dzono 110 sztandarów szkół 
prymasowskich. Były okolicz-
nościowe przemówienia do-
stojnych gości, wspomnienia 
świadków oraz fragmenty fil-
mu „Non possumus”.

W części artystycznej młodzież gimna-
zjalna pokazała spektakl słowno-muzycz-
ny poświęcony Księdzu Prymasowi. W Pa-
łacu Kultury i Nauki odbyły się również 
warsztaty dla uczniów i seminarium dla 
nauczycieli. Nauczyciele zastanawiali się, 
jak wychować młodzież do patriotyzmu. 
Gościem seminarium był prof. o. Jacek 
Salij, który podzielił się swoimi rozważa-
niami na temat „Wychowania do patrio-
tyzmu”. Wystąpienie spotkało się z ży-
wym przyjęciem i wywołało głęboką dys-
kusję.

Uczniowie rozważali zagadnienie patrio-
tyzmu: jak go rozumiał ich Patron i czy 
dzisiaj można być prawdziwym patriotą. 
Pracowali oni w pięciu grupach i zajmo-
wali się następującymi problemami: ● po-
znawanie dziejów Polski, ● kultywowanie 
tradycji i zwyczajów ze szczególnym umi-
łowaniem ziemi ojczystej i szacunku do 
chleba, ● troska o kulturę ojczystą, która 
wyraża się dbałością o piękno i czystość 
języka oraz odpowiedzialnością za słowo, 
● walka z wadami narodowymi, ● rola ro-
dziny, istota więzi rodzinnych.

Atmosfera była wspaniała; wszyscy pra-
gnęli pogłębić swoje wiadomości oraz prze-
żyć niepowtarzalne chwile w łączności du-
chowej ze swoim Patronem. O godzinie 19 
odbyła się Msza św. w Archikatedrze Świę-
tego Jana Chrzciciela pod przewodnictwem 
J. E. Kardynała Józefa Glempa, Prymasa 
Polski oraz wspólna modlitwa przy Grobie 
Kardynała Wyszyńskiego z prośbą o Jego 
rychłą beatyfikację. Po Mszy św. nastąpił 
uroczysty przemarsz wszystkich uczestni-
ków I Ogólnopolskiego Zlotu pod pomnik 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Marsz 
był bardzo wzruszający i piękny; 110 pocz-
tów sztandarowych to setki uśmiechnię-
tych uczniów, nauczycieli i przyjaciół szkół 
noszących imię Prymasa Tysiąclecia. Przy 
pomniku odbył się Apel Jasnogórski, od-
śpiewane zostały pieśni maryjne i patrio-
tyczne oraz złożone kwiaty. Nikt nie krył 
łez radości i wzruszenia.

W drugim dniu zlotu, 30 maja 2006 r. 
przedstawiciele szkół spotkali się z Pre-
zydentem RP Lechem Kaczyńskim, który 
gratulował młodzieży wybitnego i godnego 
Patrona. Naszą młodzież reprezentowała 
Ania Sobota, uczennica klasy VI. Mło-
dzi ludzie opowiadali o działaniach szkół 
prymasowskich. Na spotkaniu z sekre-
tarzem stanu Mariuszem Błaszczakiem, 
szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
RP, rozdane zostały nagrody dla laureatów 
konkursów i szkół szczególnie wyróżniają-
cych się w przygotowanie Zlotu.

Dzień ten poświęcony był również zwie-
dzaniu Warszawy, podążaniu ścieżkami 
i śladami patriotyzmu. Młodzież udała 
się między innymi do Muzeum Powstania 
Warszawskiego, Belwederu, Królewskich 
Łazienek, Sejmu i Senatu.

I Zlot Szkół im. Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego przebiegał w serdecznej, ro-
dzinnej atmosferze. Wszyscy byli radośni, 
opromienieni wewnętrznym pięknem. Spo-
tkania, warsztaty i przedstawienia zmu-
szały do refleksji. Uczestniczy Zlotu roz-
stawali się z żalem, ale i gorącym posta-
nowieniem, że to początek wspólnej pra-
cy. Zaplanowano kolejny Zlot, może już 
za rok.

Krystyna Czubara
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Sposób
na wakacyjną nudę

W miesiącach letnich Miejska Biblio-
teka Publiczna w Leżajsku zorganizo-
wała II warsztaty literacko-plastycz-
ne pod nazwą „Sposób na wakacyjną 
nudę”. Sukces poprzedniej, ubiegłorocz-
nej edycji warsztatów skłonił organiza-
torów do nadania im charakteru dzia-
łania cyklicznego.

II Spotkanie
z Jazzem w Leżajsku

Wakacje
w Okunince

Trzydziestoosobowa grupa uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku 
wypoczywała przez dwa tygodnie na 
przełomie lipca i sierpnia br. na kolo-
nii w Okunince nad jeziorem Białym.

Główną atrakcją była nauka jazdy kon-
nej pod okiem wykwalifikowanych in-
struktorów w stadninie koni „Cwał”, któ-
rej właścicielem jest T. Adamczyk. Wielką 
radość sprawiała dzieciom zarówno jazda 
na koniach, jak i przebywanie na terenie 
stadniny oraz obcowanie ze zwierzętami. 
Nie była to jedyna atrakcja, jaką zapew-
niły uczestnikom organizatorki kolonii, 
nauczycielki z SP 2 Teresa Dydacka-Ja-
rek, Lidia Kucharska i Jolanta Żołyniak. 
W upalne dni koloniści korzystali z kąpieli 
wodnych i słonecznych. Mieli również oka-
zję poznać urocze zakątki Poleskiego Par-
ku Narodowego. Poznali Chełm i spotka-
li w kredowych podziemiach Ducha Bie-
lucha. Spacerując po Włodawie – mieście 
trzech kultur, zwiedzili synagogę, cerkiew 
oraz kościół katolicki. Kilkanaście dni wy-
poczynku nad pięknym i czystym jeziorem 
Białym pozwoliło dzieciom zregenerować 
siły. Z bagażem niezapomnianych wspo-
mnień, wzbogacone o nową wiedzę i do-
świadczenia oraz umiejętność jazdy na ko-
niach wróciły do domów.

W tegorocznych warsztatach wzięła 
udział grupa kilkudziesięciu dzieci z leżaj-
skich szkół, a zajęcia odbywały się w sa-
li reprezentacyjnej biblioteki. Taka for-
ma spędzania czasu w bibliotece wpływa 
bardzo korzystnie na rozwój intelektual-
ny i emocjonalny oraz pogłębia edukację 
kulturalną, szczególnie czytelniczą. Orga-
nizatorzy liczyli na to, iż zajęcia rozbudzą 
wyobraźnię i zainteresowania uczestni-
ków, wzbogacą wiedzę i słownictwo (rów-
nież w języku angielskim), wyciszą, wyro-
bią nawyk czytania na całe życie, mogą 
skutecznie przeciwdziałać nudzie, chuli-
gaństwu czy agresji.

Zajęcia warsztatowe odbywały się dwa 
razy w tygodniu w okresie od ostatniego ty-
godnia czerwca do końca sierpnia a prze-
prowadzili je instruktor, plastyk oraz lek-
tor. Spotkania rozpoczynały się głośnym 
czytaniem bajek i opowiadań, a następ-
nie prowadzone były zajęcia plastyczne. 
W trakcie zajęć uczestnicy pod kierunkiem 
plastyka wykonywali prace zainspirowane 
przeczytanym utworem. Młodzi artyści po-
znawali i doskonalili różnorodne techniki 
plastyczne od rysunku i malowania pa-
stelami, poprzez wyklejanki, kompozycje 
z bibuły aż po techniki przestrzenne – le-
pienie z gliny, plasteliny oraz wykonywa-
nie postaci kukiełkowych. Tegorocznym 
novum warsztatów był udział w zajęciach 
lektora języka angielskiego, który zapozna-
wał uczestników ze słownictwem dotyczą-
cym tematyki zajęć i wykonywanych w ich 
trakcie czynności. Realizację zadania za-
kończy wystawa prac zrobionych w trak-
cie trwania warsztatów.

Po tegorocznej edycji warsztatów pozo-
stanie w naszej bibliotece trwały nabytek 
w postaci nowoutworzonego działu ksią-
żek anglojęzycznych z literaturą na róż-
nych poziomach zaawansowania. W zbio-
rze kilkuset książek „coś dla siebie” znaj-
dą zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli. 
Książki z działu „English is fun” wypoży-
czyć można będzie już w miesiącu wrze-
śniu.

Projekt „Sposób na wakacyjną nudę – 
II warsztaty literacko-plastyczne” zreali-
zowano w ramach programu operacyj-
nego promocji czytelnictwa ogłoszonego 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego.

(it)

Fot. Ryszard Węglarz

W ostatnią niedzielę lipca na estradzie 
przed MCK w Leżajsku odbyła się impreza 
muzyczna pod nazwą „ II Spotkanie z Jaz-
zem”. W zamyśle organizatora – Miejskiego 
Centrum Kultury spotkania miały przybli-
żyć mieszkańcom miasta ten gatunek mu-
zyki, pokazać jazz w trochę innym świe-
tle, jak i dać możliwość przyjemnego spę-
dzenia czasu.

Koncert rozpoczęła grupa Hurrup z Łań-
cuta, znakomicie wprowadzając słucha-
czy w jazzowe klimaty. Członkowie gru-
py, jak sami przyznają nie grają wspólnie 
zbyt długo – bo zaledwie od trzech mie-
sięcy, ale dla mniej wytrawnego odbiorcy 
było to niezauważalne. Drugi w kolejności 
był rzeszowski zespół „Pectus” znany nie 
tylko na Podkarpaciu, lecz także widzom 
ogólnopolskich stacji telewizyjnych. Mu-
zyka „Pectusa”, którą wielu identyfikuje 
z pop-rockiem, przypadła do gustu leżaj-
skiej publiczności.

W przerwie tej muzycznej uczty, około 
godziny szóstej po południu mieszkańcy 
miasta jak i przyjezdni goście mogli podzi-
wiać jednoślady członków leżajskiego Klu-
bu Motocyklowego „Wehikuł”. O godzinie 
dwudziestej rozpoczął się koncert gwiaz-
dy wieczoru – światowej sławy gitarzysty 
basowego Krzysztofa Ścierańskiego z ze-
społem. Licznie zgromadzona przed sceną 
publiczność długo oklaskiwała prezentu-
jącego najwyższy kunszt i talent muzycz-
ny artystę.

II Spotkanie z Jazzem przeszły już do 
historii, a prowadząca koncert pani Elż-
bieta Lewicka zaprosiła już publiczność 
na trzecią edycję imprezy za rok. Przygo-
towanie i przeprowadzenie imprezy, oraz 
zaproszenie tak znakomitych gości nie by-
łoby możliwe gdyby nie wkład finansowy 
sponsorów, którym organizatorzy złożyli 
serdeczne podziękowania, a były to: MZK 
w Leżajsku, Smak „Eko” Górno oraz Bro-
war Leżajsk.

(jf)

Fot. Ryszard Węglarz

Organizatorzy, rodzice oraz uczestni-
cy kolonii składają szczególne podzięko-
wania Jackowi Głowackiemu, prezesowi 
Zarządu Elektrociepłowni Nowa Sarzyna 
oraz jego członkom za wsparcie finanso-
we, dzięki któremu po raz kolejny dzieci 
z „leżajskiej dwójki” mogły tak atrakcyj-
nie spędzić wakacje.

Kolejną okazją do aktywnego wypoczyn-
ku będą ferie zimowe, podczas których zor-
ganizowany zostanie szkolny obóz narciar-
ski.

(tlj)



18

• • •  
dzień za dniem

Z ekologią
za pan brat

Miejski Zakład Komunalny sp. z o.
o. w Leżajsku wspólnie z Powiatowym 
Szkolnym Związkiem Sportowym w Le-
żajsku zorganizowały IV edycję konkur-
su „Z Ekologią na Ty” – zbieramy su-
rowce chroniąc naturalne środowisko 
człowieka. W konkursie wzięły udział 
32 placówki, w tym szkoły podstawowe 
i gimnazja z terenu powiatu leżajskiego 
oraz Gimnazjum w Kamieniu należące 
do powiatu rzeszowskiego.

nia. Odbyły się także rywalizacje w zawo-
dach sportowych, stoczonych w hali Gim-
nazjum w Kamieniu. Przeprowadzony był 
między innymi turniej piłki nożnej, oraz 
turniej tenisa stołowego chłopców i dziew-
cząt o puchar Prezesa MZK Leżajsk. Ostat-
niego dnia zrealizowano konkurs piosenki 
i wiedzy ekologicznej a także przejazd do 
Woli Żarczyckiej w ramach zapoznania się 
z rezerwatem Azalii Pontyjskiej. Program 
rajdu zakończono trzeciego dnia w Kamie-
niu. Odbył się tam finał konkursu „Z eko-
logią na Ty”, połączony z uroczystym roz-
daniem nagród zwycięzcom rywalizacji 
sportowych, wraz z wręczeniem pucha-
rów i nagród dla najlepszych szkół. Noc-
legi oraz zaplecze gastronomiczne i sani-
tarne uczestnikom rajdu, zapewniły szko-
ły w Krzeszowie i Kamieniu.

Sponsorami nagród rzeczowych i upo-
minków były: Miejski Zakład Komunal-
ny sp. z o.o. w Leżajsku, Urząd Miejski 
w Leżajsku, Starostwo Powiatowe w Le-
żajsku, Recykling Centrum Jarosław, 
Rekopol Organizacja Odzysku Warsza-
wa, Browar w Leżajsku, MAANTE Leżajsk 
oraz SSI Schafer sp. z o.o. Odział Siemia-
nowice. Głównym celem konkursu ekolo-
gicznego było propagowanie selektywnej 
zbiórki surowców wtórnych oraz wdroże-
nie tego procesu na stałe w system gospo-
darki odpadami, a także rozpowszechnie-
nie wśród dzieci i młodzieży wiedzy ekolo-
gicznej. W przygotowywaniu jest już kolej-
na, piąta edycja rajdu ekologicznego, któ-
rej start ogłoszony zostanie we wrześniu 
2006 przez MZK.

Rafał Mądry

Wakacje
nad Bałtykiem

Tuż po ostatnim dzwonku, bo już 
24 czerwca br. grupa dzieci z Leżajska 
rozpoczęła wypoczynek na obozie tera-
peutyczno-wypoczynkowym w Stegnie. 
Dzięki inicjatywie osób zaangażowa-
nych w sprawy przeciwdziałania alkoho-
lizmowi, przychylności Rady Miejskiej, 
naczelnemu organizatorowi – Urzędo-
wi Miejskiemu w Leżajsku oraz pomo-
cy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, grupa 28 dzieci mogło wypoczywać 
nad morzem.

Koloniści zamieszkali w domu wczaso-
wo-kolonijnym „Polar”. Położony jest on 
w lesie sosnowym w odległości ok. 400 
metrów od plaży. Teren ośrodka jest mo-
nitorowany i ogrodzony a wewnątrz do-
stępne są liczne atrakcje jak boiska, plac 
zabaw, zadaszone miejsce na ognisko czy 
w końcu niewielki ale funkcjonalny ba-
sen. Wewnątrz budynku znajdowała się 
przestronna świetlica ze sprzętem RTV 
a do dyspozycji kolonistów była również 
dyskoteka prowadzona przez prawdziwe-
go „didżeja”.

Z racji tego, że dysponowaliśmy dodat-
kowym atutem w postaci autokaru na 
miejscu, mogliśmy się sprawnie przemiesz-
czać po okolicy bliższej i dalszej. Stąd też 
tak liczne wyjazdy i wycieczki. Pierwsza 
z nich odbyła się do Oliwy gdzie obejrzeli-
śmy ogród zoologiczny, katedrę Oliwską, 
centrum miasta Oliwa a później pojechali-
śmy na miejsce bohaterskiej walki żołnie-
rzy polskich we wrześniu 1939 r. – Wester-
platte. Kolejny wyjazd w kierunku Krynicy 
Morskiej przez Kąty Rybackie gdzie zwie-
dzaliśmy muzeum oraz park krajobrazo-
wy. W samej Krynicy Morskiej weszliśmy 
na prawdziwą latarnię morską skąd mo-
gliśmy podziwiać rozległy widok na mo-
rze i przepływające statki. W kolejnej tu-
rze wycieczkowej ponownie w Gdyni zwie-
dziliśmy oceanarium, gdzie koloniści mie-
li możliwość zapoznania się z ciekawymi 
okazami fauny morskiej tak żywymi jak 
i eksponatami. W drodze do oceanarium 
podziwialiśmy piękne i słynne polskie stat-
ki: niszczyciela z II wojny światowej – Bły-
skawicę oraz żaglowiec „Dar Pomorza”. Ko-
lejnym etapem wycieczki był spacer po so-
pockim molo oraz zwiedzenie wystawy ko-
tów rasowych. W tym dniu byliśmy rów-
nież na gdańskiej starówce i pod pomni-
kiem Neptuna. Widzieliśmy stary porto-
wy żuraw oraz posmakowaliśmy ręcznie 
robionych cukierków w pewnej cukierni 
przy jednej z bocznych uliczek.

Na wzór poprzednich turniejów, orga-
nizowanych w ubiegłych latach, IV edycja 
konkursu polegała na zbiórce surowców 
wtórnych przez dzieci i młodzież szkolną. 
Uczniowie gromadzili zużyte baterie i su-
rowce wtórne takie, jak: tworzywa sztucz-
ne, szkło, makulatura, puszki czy drobny 
złom. Surowce gromadzone były w trakcie 
trwania roku szkolnego, a następnie sys-
tematycznie przekazywano je sortowni od-
padów MZK w Leżajsku.

Akcja zbiórki trwała do końca kwietnia. 
Szkoły zebrały w sumie ponad 51 ton od-
padów nadających się do powtórnego wy-
korzystania. Zwycięską placówką okazało 
się po raz drugi Gimnazjum w Łętowni so-
łectwo Majdan Łętowski, które w poprzed-
niej, III edycji konkursu uzyskało również 
pierwsze zaszczytne miejsce. Uczniowie 
tego gimnazjum zebrali aż 12 ton surow-
ców nadających się do recyklingu. Każda 
szkoła biorąca udział w turnieju, otrzy-
mała od Miejskiego Zakładu Komunalne-
go nagrodę w formie sprzętu sportowego, 
a najbardziej wyróżniającym się szkołom, 
MZK ufundowało wartościowe nagrody 
rzeczowe i pieniężne.

Dodatkową wygraną był udział reprezen-
tacji uczniów z każdej zasłużonej szkoły 
w trzydniowym rajdzie rowerowym, który 
odbył się w dniach 23–25 maja br. na tra-
sie Leżajsk – Krzeszów – Kamień – Leżajsk. 
Udział w eskapadzie rowerowej wzięło 130 
uczniów z gimnazjów i podstawówek wraz 
z opiekunami. Bardzo bogaty program raj-
du zapewnił uczestniczącym wiele różnych 
atrakcji. Pierwszego dnia wycieczka rowe-
rowa wyruszyła spod pomnika Jana Pawła 
II znajdującego się na terenie Klasztoru Oj-
ców Bernardynów w Leżajsku, gdzie udzie-
lone zostało błogosławieństwo podróżują-
cym. Następnie młodzież szkolna zwiedzi-
ła sortownie odpadów MZK, kompostow-
nie i oczyszczalnie ścieków MZK, a tak-
że zabytkowe okolice Krzeszowa. Uczest-
nicy odbyli w tym dniu szkolenie na te-
mat dbania o ochronę środowiska we wła-
snych domach, oraz obejrzeli prezentację 
filmu o tematyce ekologicznej. Drugiego 
dnia uczestnicy porządkowali z odpadów 
i śmieci tereny zielone w okolicach Kamie-

Stegna to zarówno świetne miejsce na 
stacjonarny wypoczynek, jak i baza wypa-
dowa do okolicznych miast i innych miej-
scowości Mierzei Wiślanej. Stąd niedale-
ko jest do Trójmiasta i innych miejscowo-
ści położonych nad Zalewem Wiślanym. 
Atrakcją Stegny są przestronne i czyste 
plaże oraz bezpieczne kąpieliska. Stąd jest 
również niedaleko do Gdańska, Nowego 
Dworu Gdańskiego czy Krynicy Morskiej. 
Miejscowość z racji położenia ma jeszcze 
jedną zaletę – powietrze obfituje w jod, któ-
rego nie ma na Podkarpaciu.

W jednym z kolejnych dni wybraliśmy 
się na wycieczkę do Malborka gdzie z prze-
wodnikiem zwiedziliśmy słynny zamek mi-
strzów krzyżackich a przy okazji również 
wystawę sztuki z bursztynu. Już na za-
kończenie pobytu pływaliśmy statkiem po 
Zalewie Wiślanym. Zorganizowałyśmy rów-
nież 2 wycieczki piesze do centrum Stegny 
i muzeum bursztynu. Zgodnie z planem, 
aby nie stracić z oczu jednego z głównych 
celów obozu socjoterapeutycznego, odby-
ło się 10 zajęć socjoterapeutycznych. Spo-
tykaliśmy się również ciekawymi ludźmi 
m.in. z rybakiem, właścicielem kutra, któ-
ry ciekawie opowiadał o swojej pracy oraz 
z ratownikiem WOPR, który przedstawił 
kolonistom zasady właściwego zachowania 
się podczas kąpieli w morzu i w basenie. 
Przed obiadem koloniści z reguły wyruszali 
nad morze a wieczorem bawili się na dys-
kotece. Nie zabrakło też palenia ogniska 
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i pieczenia kiełbasy. Organizowane przez 
kadrę liczne konkursy, zawody sportowe 
kończyły się oczywiście rozdziałem nagród 
dla zwycięzców i uczestników.

Podsumowując wydaje się, że dzieci 
mają powody, aby być zadowolone z po-
bytu nad morzem w Stegnie. Zwłaszcza, 
że pogoda dopisała, a atrakcji było co nie 
miara. Mamy nadzieję, że dzieci dobrze wy-
poczęły i jeszcze lepiej się bawiły. Przy oka-
zji licznych wycieczek otarły się o histo-
rię tych ziem, zmieniły otoczenie i klimat, 
co powinno być korzystne dla ich zdrowia 
fizycznego i psychicznego. Na zakończe-
nie dziękuję jeszcze Zakładom Piwowar-
skim Żywiec S.A., które wsparły finanso-
wo kolonię.

Elżbieta Dąbrowska-Rutowicz

Letnia Akcja
Caritas

Leżajska
Rajdomania

18 czerwca br. w Leżajsku odbyła się 
Konkursowa Jazda Samochodem pod 
nazwą „Leżajska Rajdomania” w ramach 
III Eliminacji o Puchar Automobilklubu 
Doliny Sanu Ligi Ochrony Kraju – Stalo-
wa Wola. Organizatorami rajdu byli człon-
kowie Automobilklubu Doliny Sanu LOK – 
Stalowa Wola z (pochodzą) Leżajska. Spon-
sorami byli: „BROWAR Leżajsk”, „GRUPA 
ŻYWIEC S.A.”, „Stacja Paliw WATKEM”, 
„Restauracja 71” oraz „PPKS Leżajsk”. Im-
preza ta miała na celu doskonalenie tech-
nik prowadzenia samochodu oraz podnie-
sienie świadomości kierowców w zakresie 
niebezpieczeństwa związanego z prowa-
dzeniem auta z nadmierną prędkością.

Na starcie stanęło 13 załóg, które w za-
leżności od pojemności silnika wystarto-
wały w trzech klasach: w klasie I (do 900 
cm³) – 2 Fiaty 126p, Daewoo Tico, Fiat Ci-
nquecento, w klasie II (powyżej 900 cm³ do 
1400 cm³) – Peugot 106, Fiat 126 WRC, 
Suzuki Swift GTi, w klasie III (powyżej 
1400 cm³) – Ford Escort, BMW 750, Re-
nault Megane, BMW 318. W klasie GOŚĆ 
wystartowali dwaj kierowcy, którzy po-
siadają „licencje kierowców sportów sa-
mochodowych” – Marek Strzelecki z Wi-
toldem Sznajderem (Daewoo Nubira) oraz 
Marian Brożyniak z Grzegorzem Bajanem 
(Opel Corsa).

Trasa rajdu wiodła ulicami miasta 
i obejmowała 4 próby sprawnościowe. 
Zawodnicy wystartowali spod Stacji Paliw 
WATKEM, gdzie odbyła się pierwsza pró-
ba. Stamtąd załogi skierowały swe pojazdy 
na plac PKS – tam odbyła się druga próba. 
Następnie auta wyruszyły na plac przed 
Browarem, a ostatnia próba odbyła się na 
Placu Targowym. Meta znajdowała się na 
placu przy Stacji Paliw WATKEM. Załogi 
walczyły zacięcie o każdy ułamek sekundy. 
Była to niesamowita okazja do sprawdze-
nia przede wszystkim swoich umiejętno-
ści prowadzenia samochodu, a także moż-
liwości swojego auta.

W poszczególnych klasach zwycięży-
li: klasa I – Krzysztof Leja, Filip Pezdan 

Impreza ta cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców Leżajska, dlate-
go organizatorzy zapowiadają kontynuacje 
Konkursowej Jazdy Samochodem w przy-
szłym roku.

Serdeczne podziękowania wszystkim 
sponsorom za wsparcie imprezy składa-
ją organizatorzy – Automobilklub Doliny 
Sanu LOK – Stalowa Wola.

Alicja Kozłowicz
Fot. Alicja Kozłowicz

W Bieszczadach, w miejscowości 
Mchowa koło Baligrodu w dniach 9–17 
sierpnia br. odbyła się kolonia dla 52 
dzieci w wieku od 9–13 lat. Miejscowość 
od razu spodobała się wszystkim uczestni-
kom, były tam piękne bieszczadzkie wido-
ki. Czas tam spędzony upływał na konkur-
sach sportowych, plastycznych, piosenki 
karaoke, a także na wspólnym oglądaniu 
filmów oraz dyskotekach. W ciągu dnia 
nie zabrakło też zajęć ze śpiewu, plastyki 
czy szkoły modlitwy. Centralnym punktem 
każdego dnia była wspólna Eucharystia. 
Miłe chwile nieubłaganie dobiegały koń-
ca. Na zakończenie kolonii, której przy-
świecała nazwa „Przywracajmy nadzieję 
dzieciom”, każdy z jej uczestników otrzy-
mał drobne upominki przypominające im 
wspólne spędzone chwile. Przy wyjeździe 
nikt nie krył swojego wzruszenia. Nie była 
to zwykła kolonia, ale wspaniały czas spę-
dzony z ludźmi i Panem Bogiem.

Opiekunami kolonii byli: Anna Krysa, 
Andrzej Mazurkiewicz, Agnieszka Zacha-
ra, Janusz Jaworowski, Agnieszka Szott, 
Joanna Zygmunt, Anna Lautenszleger, 
Magdalena Bis, Katarzyna Bentkowska, 
kl. Paweł Chyliński, kl. Łukasz Filip, kl. 
Mateusz Mateja. Kierownikami byli dwaj 
wspaniali księża ks. Mirosław Mateja i ks. 
Michał Mazur.

Kolonia odbyła się dzięki ludziom do-
brego serca, którzy nie szczędzili swoich 
środków i zaangażowali się we wsparcie 
tej, jakże potrzebnej inicjatywy w naszym 
mieście. Dlatego też, chcemy wszystkim 
ofiarodawcom serdecznie podziękować.

Jednocześnie zapraszamy uczestników 
kolonii, rodziców i opiekunów oraz wszyst-
kich gości do uczestnictwa we wspólnej 
Eucharystii, która odbędzie się 10 wrze-
śnia 2006 r. o godz. 11.30 w kościele Far-
nym pod wezwaniem Jezusa Miłosierne-
go.

Magdalena Bis

– Fiat 126 p, w klasie II – Wojciech Augu-
styn, Wojciech Fedyk – Suzuki Swift GTi, 
w klasie III – Waldemar Chrzan, Tomasz 
Kozłowicz – Renault Megane.

Natomiast w klasyfikacji generalnej wy-
niki przedstawiają się następująco: I miej-
sce –Krzysztof Leja, Filip Pazdan (Fiat 
126p) z sumą czasów na poszczególnych 
próbach 597,04; II miejsce – Waldemar 
Chrzan, Tomasz Kozłowicz (Renault Mega-
ne) czas 614,63; III miejsce – Wojciech Au-
gustyn, Wojciech Fedyk (Suzuki Swift GTi) 
czas 640,51; IV miejsce – Dariusz Łaba, 
Joanna Turska (Fiat 126 p) czas 643,50; 
V miejsce – Jacek Obirek, Michał Obirek 
(Fiat Cinquecento) czas 644,83. Zwycięz-
cy oraz pozostałe ekipy otrzymały pucha-
ry, dyplomy i upominki ufundowane przez 
sponsorów.

Brawa dla Joasi
W dniach od 8–11 czerwca br. w Ra-

ciborzu odbywał się V Jubileuszowy Ra-
ciborski Festiwal Ekologiczny Piosenki 
i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkol-
nej o zasięgu ogólnopolskim. Honoro-
wy patronat nad tym festiwalem pełnił  
minister środowiska.

Joanna Borowska, uczennica Gimna-
zjum Miejskiego w Leżajsku wraz ze swo-
ją opiekunką, Lucyną Dąbrowską nauczy-
cielem geografii, miały możliwość uczest-
nictwa w tym festiwalu. Głównym celem 
konkursu było kreowanie i upowszech-
nianie – sztuką słowa i muzyki – postaw 
proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. 
Po wstępnych eliminacjach znalazła się tu 
młodzież z całej Polski – Szczecina, Gdań-
ska, Bielawy, Kraśnika, Wodzisławia Ślą-
skiego, Wałbrzycha.

Program festiwalu był bardzo cieka-
wy, a zarazem napięty i wyczerpujący. 
W pierwszym dniu na rynku miasta mło-
dzież prezentowała liczne formy prze-
strzenne, plakaty, projekty ścieżek ekolo-
gicznych, a na scenie mali artyści prezen-
towali program o tematyce ekologicznej.

Podczas festiwalu oprócz kiermaszów 
ekologicznych odbywały się warsztaty li-
terackie, wokalne, tańca, seminaria eko-
logiczne oraz spotkania z Miłośnikami Zie-
mi Raciborskiej, w których uczestniczyła 
młodzież i opiekunowie. Bardzo ciekawe 
seminarium odbyło się w Urzędzie Miasta 
Raciborza – gdzie młodzież miała możli-
wość zaprezentowania przedsięwzięć na 
rzecz ochrony środowiska podejmowanych 
we własnym regionie. Joanna Borowska 
opowiadała o podejmowanych działaniach 
proekologicznych w naszym gimnazjum, 
w mieście i powiecie. Podczas „Wieczo-
ru interpretacji”, kiedy młodzi wykonaw-
cy mieli możliwość zaprezentowania wła-
snych wierszy i piosenek o tematyce eko-
logicznej Joanna Borowska zajęła II miej-
sce w Polsce. 

Największe emocje towarzyszyły jed-
nak festiwalowemu Koncertowi Galowe-
mu, który odbył się na zakończenie tej im-
prezy. Laureaci prezentowali swoje wier-
sze i piosenki. Jury, przydzielając kolej-
ne miejsca, brało pod uwagę wkład pra-
cy podczas warsztatów literackich, upo-
wszechnianie idei ekologicznych przez pio-
senkę i wiersz, wyzwalanie artystycznych 
emocji i inspiracji twórczej. Sala widowi-
skowa Domu Kultury „Strzecha’’ w Racibo-
rzu wypełniona była do ostatniego miejsca. 
W napięciu oczekiwaliśmy na ocenę Jury. 
Przewodniczący Leszek Wojtowicz, artysta-
-bard „Piwnicy pod Baranami” z Krako-
wa ogłosił, iż zwycięzcą V Jubileuszowe-
go Raciborskiego Festiwalu Ekologicznego 
dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej o Zasięgu 
Ogólnopolskim została Joanna Borowska, 
uczennica Gimnazjum Miejskiego w Le-
żajsku zajmując I miejsce. 

Festiwal pokazał, że młodzież potrafi 
pięknym słowem i muzyką upominać się 
o szacunek dla przyrody, a jej twórczość 
jest pewnym rodzajem manifestu troski 
o środowisko naturalne.

(ld)
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piszą do nas

Z dnia na dzień coraz piękniejsze

Droga Redakcjo!
Przywołany do tablicy odpowiadam. 

Oto kilka uwag do obrońców Ogródka 
Jordanowskiego. Komentarz odredak-
cyjny zamyka sprawę i niewiele moż-
na dodać.

Budzi moje zdziwienie reakcja 
„rdzennych mieszkańców Leżajska”. 
Jest to po prostu strzelanie z armaty 
do komara, bo przecież to nie ja podej-
muję decyzje. W związku z czym rów-
nowartościowa jest moja wypowiedź, 
co i tych mieszkańców.

Martwi mnie jedno: z istoty pomysłu 
założenia parku miejskiego skoncen-
trowano się na propozycji, do której 
przywiązuję małą wagę, tj. przeniesie-
nia Ogródka Jordanowskiego. Zapro-
ponowałem tak, gdyż uważam, że nie-
rozsądne i kosztowne byłoby utrzymy-
wanie w pobliżu siebie dwóch placów 
zabaw. Zatem używanie przymiotni-
ków „irracjonalny i niedorzeczny” jest 
dużą przesadą. Nieprawdą jest jako-
by po przeniesieniu Ogródka przejście 
przez niego byłoby zlikwidowane. To 
przejście chroni prawo i zlikwidowa-
nie go byłoby złamaniem prawa.

Mój list przeczytano nieuważnie. 
Trzeba dużo czasu i wykonać należy 
wiele czynności, aby przenieść Ogró-
dek. Jestem przekonany, że tak się 
stanie, jeśli pomysł założenia parku 
miejskiego na całym terenie, łącznie 
z terenami spółdzielczymi, zostanie 
starannie zrealizowany. Na tym mi 
szczególnie zależy, a nie na budowie 
parkingu.

Na koniec pozwolę sobie odnieść się 
do sprawy, która mnie zbulwersowa-
ła, a nawet zdumiała: kilka słów o
„rdzennych mieszkańcach Leżaj-
ska”.

Wanda Moskała, emerytowana 
nauczycielka z Lublina, pochodzi 
z Leżajska i często przyjeżdża do 
swego rodzinnego domu – na „ojco-
wiznę”. W tym roku złożyła burmi-
strzowi Leżajska wizytę w ratuszu, 
przekazując jednocześnie egzem-
plarz pisma „Forum Polonijne”, wy-
dawanego w Lublinie przez Lubel-
ski Klub Polonijny, którego okładka 
zapełniona została zdjęciami z Le-
żajska. Wyraziła też swój zachwyt 
obecnym wizerunkiem miasta. Oto, 
co nam powiedziała:

Jestem dumna z mojego rodzinne-
go miasta Leżajska, gdyż staje się ono 
z każdym rokiem coraz piękniejsze. 
Zmierza w kierunku nowoczesności 
i rozwoju.

Z wielkim wzruszeniem wracam 
do wspomnień z mojego dzieciń-

stwa i młodości, które tu spędziłam. 
Po zdanej maturze w liceum wybra-
łam studia wyższe w Lublinie i dal-
sze swoje życie związałam z tym mia-
stem.

Leżajsk jednak pozostał dla mnie 
tym miejscem, do którego zawsze wra-
cam z wielkim sentymentem. Odwie-

dzam różne jego zakątki, często już 
nie istniejące lub zmienione. Słucham 
koncertów organowych, odwiedzam 
Muzeum Prowincji Ojców Bernardy-
nów i bazylikę.

Podziwiam odnowione kamieni-
ce, ratusz, chodniki wyłożone kost-
ką, nowe szkoły, krytą pływalnię, po-
mniki, piękne klomby, ogródek jorda-
nowski, nowe ronda.

Wszystkie te zachodzące zmiany 
to niewątpliwie zasługa burmistrza, 
Rady Miejskiej i mieszkańców, któ-
rzy wkładają wiele wysiłku i podej-
mują stale nowe wyzwania oraz ini-
cjatywy dla dobra miasta. Działania 
te przyczyniają się do tego, że mia-
sto Leżajsk zmienia swój wizerunek 
i stale zmierza w kierunku dalszego 
jego rozwoju.

Gratuluję władzom miasta i wszyst-
kim mieszkańcom sukcesów i życzę 
dalszych owocnych osiągnięć.

W sprawie
Ogródka Jordanowskiego
Szanowni Rdzenni (niektórzy, bo 

chyba nie wszyscy) Mieszkańcy Mia-
sta Leżajska. Przepraszam, że uży-
ję tego słowa, ale poglądy Wasze są 
anachroniczne. Czas skończyć z mi-
tem „krzoków, ptoków i pnioków”. 
Każdy, kto tu mieszka, ma prawo za-
brać głos i wartość jego wypowiedzi 
zależy od treści, a nie od tego, ile lat 
mieszka w Leżajsku.

Dziwne, że tego nie rozumiecie. Nie 
żyjmy wspomnieniami, ponieważ trzy-
manie się ich oznacza stagnację. Pro-
szę pamiętać, że to również dzięki 
przybyszom Leżajsk się rozwija i sta-
je się coraz milszym miastem.

Okażcie im chociaż trochę szacun-
ku.

Franciszek Bącal
12 lipca 2006 r.

P.S. Ponieważ, jak czytam, nie 
wszystko jest zdecydowane, apeluję, 
aby miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego nie przewidywał 
możliwości zabudowania miejsca po 
spalonym przedszkolu. Taka decyzja 
umożliwi trwałe urządzenie tego miej-
sca i nie uszczupli powierzchni plano-
wanego parku, który przecież nie bę-
dzie za duży.

• • •
Panie Burmistrzu,

Piszę w imieniu mieszkańców oko-
licznych bloków oraz sąsiadów Ogród-
ka Jordanowskiego.

Urząd Miasta ma zamiar likwidować 
Ogródek Jordanowski. Nie wiadomo 

tylko dlaczego, a może ktoś wziął za 
to pieniądze.

Mieszkańcy okolicznych bloków sta-
nowczo protestują przeciwko takim 
praktykom. Od godz. 9 ogródek jest 
pełen matek z dziećmi. Włożone zo-
stały w niego duże nakłady. Wresz-
cie mamy gdzie wyjść z dziećmi i gdzie 
odpocząć. W tej chwili chcecie to likwi-
dować i zniweczyć ogromną i ponieść 
duże koszty, nie wliczając w to włożo-
nych poprzednio pieniędzy. Jest tutaj 
przecież przedszkole u sióstr zakon-
nych i drugie w b. domu partii. Dzieci 
korzystają często z tego ogródka, ma-
jąc świeże powietrze. Co da ten par-
king, po co parking strzeżony. Kto bę-
dzie trzymał samochód i płacił. Gdy 
będzie obwodnica, ruch w mieście się 
ustabilizuje. Można będzie parkować 
nawet na niektórych ulicach.

Kosztem likwidacji zieleni chcecie 
zeszpecić tę część miasta.

Kosztem jednych chcecie poprawić 
samopoczucie innych.

Stare drzewa, które są ozdobą 
ogródka chcecie zniszczyć dla paru sa-
mochodów. Stan i tak nie rozwiąże za-
gadnienia, zresztą nie istniejącego.

Zbliżają się wybory i to na pewno 
nie będzie świadczyło o dobrej dzia-
łalności i nie przyspieszy obecnej wła-
dzy głosów.

Nie wyrażamy aprobaty temu po-
mysłowi i będziemy protestować aż 
do skutku.

Sąsiedzi ogródka
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odpowiedzi na listy

Sąsiedzi
ogródka!

Zacznę od spraw formalnych. Otóż, 
ten list nie powinien się znaleźć na ła-
mach „BM”. Zgodnie z prawem praso-
wym powinien wylądować w koszu, 
ponieważ jest anonimem. Zaczyna się 
od słów „piszę w imieniu mieszkań-
ców”, a kończy się podpisem „sąsiedzi 
ogródka”. Zasada jest prosta: mam 
coś do powiedzenia, mówię i mam od-
wagę nie ukrywać swej tożsamości. 
Zawsze jednak mogę sobie zastrzec 
anonimowość. Wtedy pod treścią li-
stu ukazuje się napis: imię i nazwisko 
znane redakcji. Ogół czytelników nie 
dowie się, kto jest autorem korespon-
dencji, a ów autor zachowa twarz – 
nie zostanie zaliczony do grona „życz-
liwych”, którzy „uprzejmie donoszą”.

Nie wyrzuciliśmy tego listu do ko-
sza tylko dlatego, że porusza on spra-
wy ważne dla ogółu mieszkańców Le-
żajska. Chodzi, oczywiście, o Ogródek 
Jordanowski.

To kolejny list, którego autor supo-
nuje, że władze miasta chcą zlikwi-
dować ten park dziecięcych zabaw. 
Tymczasem władze miasta nigdy nie 
miały takiego zamiaru!

Autor listu pisze: „Urząd Miasta 
ma zamiar likwidować Ogródek Jor-
danowski (...) może ktoś wziął za to 
pieniądze (...) nie wyrażamy aproba-
ty (...) będziemy protestować aż do 
skutku.”

Powiem Panu tak: Pana i pańskich 
sąsiadów to wola – protestujcie, ile 
chcecie, obyście tylko mieli przeciw-
ko czemu protestować. To po pierw-
sze. Po drugie – nie godzi się posądzać 
kogoś o branie za coś pieniędzy, je-
śli się nie ma pewności, że tak istot-
nie było. To uwłacza godności nie tyl-
ko pomówionemu, ale i pomawiają-
cemu. A po trzecie – bardzo byłabym 
wdzięczna autorowi listu, gdyby po-
trafił sprecyzować na jakiej podstawie 
oparł przeświadczenie, że Urząd Miej-
ski (nie Miasta jeśli chodzi o ścisłość) 
chce zlikwidować Ogródek Jordanow-
ski w Leżajsku.

Drogi Panie, podpisany jako sąsie-
dzi ogródka! Niepotrzebnie stracił Pan 
czas i nerwy na pisanie swego listu, 
szukanie argumentów za utrzyma-
niem Ogródka Jordanowskiego, ob-
rzucanie władz miasta inwektywami, 
wytaczanie dział, że zbliżają się wy-
bory...

Przykre to, ale prawdziwe – zbyt 
emocjonalnie podszedł Pan do tej 
kwestii. Myślę, że gdyby przeczytał 
Pan uważnie list jednego z naszych 
mieszkańców do „Biuletynu Miejskie-

go” (opublikowany w numerze kwiet-
niowo-majowym), wiedziałby Pan, że 
przeniesienie Ogródka Jordanowskie-
go w inne miejsce jest wyłącznie jego 
pomysłem. Zaiste niedorzecznością 
jest wyciągnąć z tego listu wniosek, 
że Urząd Miejski chce likwidować ten 
plac zabaw dla dzieci. Być może usi-
łował Pan czytać „między wierszami”, 
co było praktykowane w niedalekiej 
przeszłości, ale, niestety, tym razem 
trafił Pan kulą w płot.

Na koniec powiem Panu tyle: niech 
Pan śpi spokojnie. Ani Pan, ani pań-
scy sąsiedzi nie będziecie musieli le-
żeć plackiem na trawie pośród pia-
skownic i huśtawek w proteście przed 
zamianą ich na parking. Ten pomysł 
nie zrodził się w głowach władz mia-
sta Leżajska.

Dodam jeszcze jedno – w gruncie 
rzeczy, chociaż racja jest nie po Pana 
stronie, ważne jest to, że obchodzi 
Pana to, co dzieje się w naszym mie-
ście. To cenny dar.

Do Franciszka 
Bącala!

Swoim listem do „BM” wywołał Pan 
burze w szklance wody. Ma Pan pra-
wo mieć swoją wizję miasta. Niestety, 
wiele osób pańską koncepcję potrak-

7 lipca br. w kilku miejscach miasta i na tablicach ogło-
szeń Urzędu Miejskiego umieszczone zostało ogłoszenie 
dotyczącego Ogródka Jordanowskiego w Leżajsku.

Publikujemy je też w „Biuletynie Miejskim”.

Ogłoszenie w sprawie
„OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO”
Od pewnego czasu mieszkańcy Leżajska wyrażają zanie-

pokojenie co do przyszłości istniejącego w mieście „Ogród-
ka Jordanowskiego”.

Problem został wywołany listem od czytelnika do Biuletynu 
Miejskiego. Od autora tego listu wyszła propozycja przenie-
sienia istniejącego „Ogródka Jordanowskiego” w inną część 
miasta, a na jego miejscu wybudowania parkingu.

Burmistrz Leżajska o ś w i a d c z a, że ani on sam, ani 
Radni Rady Miejskiej w Leżajsku nigdy nie mieli zamia-
ru likwidowania „Ogródka Jordanowskiego”. Wręcz prze-
ciwnie – planowana jest budowa drugiego placu zabaw dla 
dzieci na terenie po spalonym przedszkolu.

Wszelkie obawy dotyczące pomysłu likwidacji przez władze 
samorządowe istniejącego „Ogródka Jordanowskiego” w mie-
ście są bezpodstawne.

Burmistrz Leżajska
Tadeusz Trębacz

towało jako pomysł władz miasta i na 
ich głowy posypały się gromy. Przyzna 
Pan, że niesłusznie.

Swoją drogą dziwi mnie, jak można 
czytać czyjąś wypowiedź, nie myśląc 
o tym, kto ją napisał. To tak, jakby 
Pana w ogóle nie było. Przykre to, ale 
prawdziwe. Bo Pana pomysł niektó-
rzy mieszkańcy przypisali władzom 
miasta.

Pisze Pan: „mój list przeczytano nie-
uważnie”. Zgadzam się z tym co do 
joty. Stąd wzięło się całe to zamiesza-
nie wokół sprawy, jaką Pan poruszył. 
Pan szuka rozwiązań na zagospoda-
rowanie terenu po spalonym przed-
szkolu, radni miejscy też nad tym się 
głowią. Mówiąc o zmianie lokalizacji 
Ogródka Jordanowskiego, wetknął 
Pan – chyba niechcący – kij w mrowi-
sko. Ale przecież tak naprawdę nie o to 
Panu chodziło. Chce Pan, żeby w miej-
scu po spalonym przedszkolu powstał 
park, w którym mogliby wypoczywać 
ludzie starsi i bawić się dzieci. Niewy-
kluczone, że tak się stanie. Rada Miej-
ska rozważa różne koncepcje.

A co do „rdzennych” ma Pan rację. 
Wart jest nie ten ptak, który opuszcza 
swoje gniazdo, ale ten, który w nim 
pozostaje, a jeszcze bardziej ten, któ-
ry do niego przybywa i w nim pozo-
staje.

Barbara Woś-Lisiecka
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dobre rady

radzi mgr inż. arch.
MAŁGORZATA TARKOWSKA
dyrektor Pracowni Projektowej
„Cheferen-Arch” w Leżajsku

• • •  
szachy

W ubiegłym roku zakończyłem 
budowę mojego jednorodzinnego 
domu. Chciałbym go oddać do użyt-
kowania, ale znajomy powiedział 
mi, że będę miał duże trudności, 
żeby to zrobić. Dom realizowałem 
na podstawie projektu gotowego, 
zatwierdzonego decyzją o pozwo-
leniu na budowę. Projekt typowy 
przerobiłem jednak tak, aby speł-
niał moje oczekiwania. Powiększy-
łem gabaryty domu o dwa metry 
z każdej strony i wykonałem piw-
nice, których w projekcie nie było. 
Podniosłem wyżej kalenicę dachu 
i teraz mam strych. Dom jest wy-
godny i ładny. Nie wiem, dlaczego 
miałbym mieć trudności z jego od-
daniem do użytkowania.

Pana znajomy miał niestety rację, 
ponieważ zrealizował Pan zupełnie 
inny obiekt, niż ten, na którego bu-
dowę miał Pan pozwolenie.

Kupując projekt typowy, należy pa-
miętać o tym, że ma on swojego autora 
i tylko autor może dokonywać zmian. 
Wprowadził Pan znaczne zmiany, któ-
re – zgodnie z obowiązującym prawem 
budowlanym – kwalifikowane są do 
tzw. „zmian istotnych” dla konstruk-
cji budynku. Wprowadzanie takich 
zmian skutkuje koniecznością wyko-
nania dokumentacji zamiennej, uchy-
lenia pierwotnej decyzji o pozwoleniu 
na budowę przez organ, który ją wy-
dał, a następnie uzyskanie nowej de-
cyzji o pozwoleniu na budowę w opar-
ciu o nową dokumentację zamienną. 
Zastanawiam się, dlaczego kierownik 
budowy nie uprzedził Pana o prawi-
dłowym toku postępowania i tak nie-
frasobliwie razem z Panem przerabiał 
projekt. Przede wszystkim naruszył 
Pan, jako inwestor, prawa autorskie 
projektanta, a – co gorsze – zdecydo-
wał Pan o dodatkowej kondygnacji 
bez dodatkowych obliczeń, przyjmu-
jąc swoje bliżej nie określone założe-
nia. A nie pomyślał Pan, że w razie 
katastrofy budowlanej to projektant 
będzie musiał wykazać, że zrobił do-
kumentację poprawnie, lecz inwestor 

wprowadził takie ulepszenia, że budy-
nek się zawalił! Popełnił Pan samowo-
lę budowlaną, a tego typu budowle 
kwalifikują się do rozbiórki.

Powiedzmy jednak, że powiatowy 
inspektor nadzoru budowlanego zli-
tuje się nad Panem i pozwoli na lega-
lizację samowoli. Będzie Pan musiał 
przygotować wiele dokumentów, nie-
zbędnych do takiego postępowania.

A zatem, jeżeli miał Pan kierownika 
na budowie, to zobowiązany był on do 
każdorazowego wpisu kolejnych eta-
pów budowy. Na tej podstawie upraw-
niony architekt, któremu musi Pan 
zlecić opracowanie dokumentacji za-
miennej, po dokonaniu dokładnych 
oględzin obiektu, napisze stosowne 
orzeczenie techniczne o poprawności 
wykonanych rozwiązań konstrukcyj-
nych i wykona stosowną inwentary-
zację budowlaną, która będzie stano-
wiła podstawę do projektu zamien-
nego. Gorzej byłoby dla Pana, gdy-
by nie miał Pan kierownika budo-
wy. Brak wpisów w dzienniku budo-
wy wymusza na Panu zlecenie rze-
czoznawcy budowlanemu eksperty-
zy technicznej obiektu, która jedno-
znacznie stwierdzi czy budynek zo-
stał zrealizowany zgodnie ze sztuką 
budowlaną czy też nie. Jeśli okaże 
się, że prace budowlane prowadzone 
były prawidłowo, a konstrukcje nie 
budzą zastrzeżeń, wówczas opraco-
waną dokumentację zamienną zano-
si Pan do wydziału architektury sta-
rostwa powiatowego i składa wniosek 
o uchylenie starej decyzji o pozwole-
niu na budowę i wydanie nowej. Po 
otrzymaniu nowej decyzji – u powia-
towego inspektora nadzoru budowla-
nego musi Pan przedłożyć stosowną 
dokumentację, aby uzyskać pozwo-
lenie na użytkowanie. Powinien mieć 
Pan zatem: aktualne pozwolenie na 
budowę, inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą, komplet dokumen-
tacji zamiennej z orzeczeniem tech-
nicznym lub ekspertyzą, protokół ko-
miniarski, protokoły odbioru przyłą-
cza wod.-kan., gazu i energetycznego 
oraz umowy o dostawy tych mediów, 
a także oświadczenie o prawie do dys-
ponowania gruntem.

W Pana przypadku potwierdził się 
fakt nieprzemyślanego wyboru pro-
jektu typowego. Niskie ceny typowych 
dokumentacji, niestety, kuszą i nikt 
nie myśli o konsekwencjach zmian. 
Jeśli miał Pan jakiś pomysł na własny 
dom, to należało zgłosić się do archi-
tekta z odpowiednimi uprawnienia-
mi, który zaprojektowałby Panu dom 
zgodnie z życzeniami wszystkich do-
mowników.

Na pocieszenie powiem Panu, że nie 
jest Pan osamotniony. Ludzi, którzy 
mają podobne problemy, jest więcej. 
Myślę, że kiedy zbuduje Pan drugi 
dom, to powstanie on zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami.

Wakacyjny czas dobiegł końca. Przed 
nami wiele ciekawych imprez szacho-
wym w naszym mieście. Między inny-
mi turnieje kwalifikacyjne na kategorie 
szachowe, rozgrywki V ligii szachowej, 
na które gorąco zapraszam. Tradycyj-
nie w naszym kąciku szachowym pole-
cam rozwiązanie kolejnych zadań sza-
chowych. Powodzenia!

Mat w dwóch posunięciach (zaczyna-
ją białe).

Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego 
wydania BM:

Zad. 1. Wd7 – Wd8 – mat, zad. 2. Wab7, 
Kc7, Wb8 – mat, zad. 3. Wb2, Kh1, 0-0-0 
– mat, zad. 4. He4 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz
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Urok pomidora
Panie domu mają pełne ręce roboty przy 

zagospodarowywaniu plonów z działek, 
ogródków i sadów. Soki, galaretki, mary-
naty, sałatki będą wspomnieniem lata na 
zimowym stole. Pomidory, warzywa o spe-
cyficznym smaku, zapachu i różnych od-
cieniach czerwieni doskonale nadają się 
na przetwory. Można je łączyć z innymi su-
rowcami. Pasują do makaronów, ryb, grzy-
bów, jajek, warzyw. W pomidorach najwię-
cej jest wody, gaszą pragnienie, a kwasko-
waty posmak nadają im naturalne kwasy: 
cytrynowy i jabłkowy. Działają w organi-
zmie zasadotwórczo i są bogatym źródłem 
składników mineralnych (potasu, wapnia, 
fosforu, manganu) i witamin w tym: C, E, 
β-karotenu, oraz z grupy B. Ponadto, do-
starczają tylko 27 kcal, co sprawia, że 
chętnie stosuje się je w kuracjach odchu-
dzających. Poleca się je cukrzykom, w cho-
robach nerek (działają lekko moczopęd-
nie) i serca oraz przy zaparciach. Znawcy 
kosmetyki twierdzą, że działają pozytyw-
nie na skórę, i te zjadane na surowo i ja-
ko maseczki. Pomidory mają też własno-
ści uspokajające dzięki obecności bromu 
i są polecane do spożywania osobom ner-
wowym.

Ponadto, świeże liście pomidorów wy-
dzielają silną woń, której nie znoszą owa-
dy w tym: komary, mole, muchy. Zielone 
pędy pomidora zawieszone w pomieszcze-
niach skutecznie je odstraszają.

Pomidory nadziewa się różnymi farszami 
z ryżu, mięsa, i innych warzyw. Podawać je 
można na surowo lub po zapieczeniu. Wa-
lory smakowo zapachowe i odżywcze pomi-
dorów można zachować w postaci soków 
sosów, przecierów. Nadają się także do ki-
szenia, marynowania a dodane do prze-
tworów i sałatek z innych warzyw wzbo-
gacają ich smak.

Zapiekanka z dorsza 
i pomidorów

Składniki: 80 dag filetów z dorsza lub 
innej ryby, 1 cytryna, 1 kg pomidorów, sól, 
pieprz biały, tymianek, 1 cebula, 2 ząbki 
czosnku, 4 łyżki oleju, 1 gałązka świeżej 
bazylii (lub suszonej), masło do posmaro-
wania formy. Przygotowanie: Filety z ryby 
opłukać, osączyć, pokroić na paski o sze-
rokości około 3 cm, skropić sokiem z cy-
tryny, odstawić na 20 min. Cebulę drobno 
posiekać, czosnek wycisnąć w prasce i ze-
szklić na oleju. Pomidory pokrojone w pla-
sterki układać na przemian z kawałkami 
ryb w posmarowanej masłem formie do 
zapiekania, oprószyć solą i białym pie-
przem. Rybę z pomidorami obłożyć cebu-
lą i czosnkiem, posypać tymiankiem i za-
piekać pod przykryciem około 30 minut 
w temperaturze 200oC. Przed podaniem 
oprószyć bazylią.

Powrót ze słońca
Z wakacji wróciłaś zapewne czekola-

dowa, złoto-brzoskwiniowa albo bursz-
tynowa. Niestety, nic nie trwa wiecz-
nie i nawet najpiękniejsza opalenizna 
wkrótce zblednie. W dodatku trzeba bę-
dzie za te letnie kolory zapłacić. Słoń-
ce i gorące powietrze tego lata wysuszy-
ło skórę, straciła ona wilgotność i ela-
styczność. Aby wróciła do formy, mu-
sisz ją odnowić.

Jak to zrobić?
Najpierw należy intensywnie zetrzeć 

spaloną słońcem warstwę, a to, co pod 
spodem zostało – maksymalnie nawilżyć 
oraz dostarczyć witamin; najlepiej tym, co 
nam o tej porze roku podsuwa przyroda. 
Obumarły, zrogowaciały naskórek, zmę-
czony słońcem zetrzyj następującymi mie-
szaninami:
z soli

Natrzyj ciało gruboziarnistą solą, nało-
żoną na miękką rękawicę. Okrągłymi ru-
chami masuj je od stóp w kierunku ser-
ca, potem spłucz letnią wodą i nasmaruj 
balsamem.
ze zboża

Idealna do twarzy. Garść płatków zbo-
żowych zalej małą ilością gorącej wody lub 
mleka. Gdy przestygną, delikatnie kolisty-
mi ruchami masuj twarz i zmyj letnią, nie-
gazowaną wodą mineralną.

Maseczka brzoskwiniowa
Dojrzały owoc sparz, obierz ze skorki, 

rozgnieć widelcem miąższ, dodaj łyżeczkę 
tłustej śmietanki i nałóż na twarz i szyję 
na 20 minut, po czym zmyj letnią wodą 
i wklep krem nawilżający.

Maseczka pomidorowa
Do rozgniecionego miąższu pomidora 

dodaj łyżeczkę płatków owsianych i łyżecz-
kę oleju słonecznikowego. Wymieszaj, roz-
łóż na twarzy, szyi i dekolcie. Po 20 minu-
tach zmyj letnią wodą.

Wysuszoną skórę doskonale nawilży też 
rozgnieciony na papkę banan.

Maseczka jeżynowa
Jeśli masz tłustą, zanieczyszczoną cerę, 

do ½ szklanki zmiksowanych jeżyn dodaj 
łyżkę soku z cytryny i jedno żółtko, wy-
mieszaj i rozsmaruj na twarzy. Pozostaw 
10–15 minut.

Przy cerze normalnej i suchej cytrynę 
zastąp 1 łyżką oliwy z oliwek, a żółtko – 
łyżką świeżego twarożku. Do zmywania 
maseczki możesz użyć kwaśnego mleka, 
kefiru lub maślanki. Po tym zabiegu ko-
niecznie wklep w skórę twarzy krem, ja-
kiego zwykle używasz.

Pamiętaj!
Skórę należy także nawadniać od środ-

ka. Dlatego nie zapominaj o wodzie mine-
ralnej i wypijaj dziennie 6–8 szklanek, naj-
lepiej małymi łyczkami.

Wakacje
nie dla MOSiRu

Podczas gdy dla większości mieszkań-
ców naszego miasta okres letni był cza-
sem wypoczynku, dla Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Leżajsku był okre-
sem wzmożonej pracy. Od lipca br. MOSiR 
Leżajsk w wyniku fuzji, przejął od MZKS 
„Pogoń” Leżajsk grupy młodzieżowe mło-
dzików i trampkarzy łącznie ponad 120 
zawodników.

Ponadto MOSiR Leżajsk utworzył szkół-
kę piłkarską dla najmłodszych, w której 
instruktorem został Tomasz Szmuc (lau-
reat nagrody „Najlepszy Piłkarz Podkarpa-
cia w sezonie 2004/2005”, znany z I ligo-
wych boisk, były reprezentant Polski ju-
norów) oraz szkółkę bramkarską, w któ-
rej instruktorem będzie Grzegorz Nale-
pa (aktualny bramkarz „Pogoni” Leżajsk). 
Instruktorzy, posiadający takie doświad-
czenie, gwarantują wysoką jakość prowa-
dzonych zajęć.

Na stadionie trwają obecnie prace mo-
dernizacyjne budynków. Odnowiono ele-
wacje starej szatni, wkrótce rozpoczną się 
prace wewnątrz drugiego budynku, pole-
gające na podniesieniu standardu i lep-
szym wykorzystaniu powierzchni. Roboty 
na stadionie potrwają jeszcze jakiś czas. 
Wynika to z potrzeby dostosowania stadio-
nu do uprawiania gry w piłkę nożną lecz 
także innych dyscyplin sportu takich, jak: 
lekkoatletyka, tenis, koszykówka. Realiza-
cja tego projektu wymaga dofinansowania 
ze środków unijnych.

Obecnie stadion MOSiR Leżajsk przy-
stosowany jest jedynie do uprawiania na 
nim tylko jednej dyscypliny sportowej – 
piłki nożnej. Po zakończeniu prac Leżajsk 
będzie dysponował obiektem sportowym 
z prawdziwego zdarzenia.

Nasza kryta pływalnia cieszy się coraz 
większym uznaniem na terenie kraju. No-
woczesny obiekt oraz walory turystyczne 
naszego miasta (których my, stali miesz-
kańcy, czasem nie doceniamy) powodują, 
że na zgrupowania sportowe u nas decy-
dują się stowarzyszenia sportowe nawet 
z odległych miast. Ostatnio gościła u nas 
grupa pływaczek (pływanie synchronicz-
ne) z Łódzkiej Federacji Sportu.

Kontynuując ubiegłoroczną akcję zwięk-
szenia dostępności do czynnego uprawia-
nia pływania i wychowania przez sport, 
MOSiR Leżajsk i w tym roku zdecydował 
się na wakacyjną obniżkę cen dla dzie-
ci młodzieży uczącej się. Cena za wejście 
na pływalnię została obniżona do 2,70 zł; 
taka sama cena obowiązuje wszystkich 
korzystających z siłowni. Ta akcja ma na 
celu zwiększenie zainteresowania czynnym 
uprawianiem sportu przez dzieci i mło-
dzież oraz zachęcenie do pływania na ba-
senie pod opieką wykwalifikowanych ra-
towników zamiast pływania w niebezpiecz-
nych miejscach bez żadnego nadzoru.

W czasie wakacji funkcjonowała „Waka-
cyjna Szkoła Pływania”, w której prowa-
dzący zajęcia Ryszard Kołodziej doskonalił 
talenty pływackie najmłodszych.

* * *
Na koniec, niestety, mamy smutną 

wiadomość dla wszystkich fascynatów 
pływania.

W związku z przerwą technolo-
giczną pływalnia w okresie od 1 do 
20 września br. będzie nieczynna. 
W tym czasie planowane jest spusz-
czenie wody, wykonanie wszelkich prac 
konserwacyjnych i zamontowanie do-
datkowych atrakcji wodnych, które do-
stępne będą dla klientów po zakończe-
niu przerwy. Za utrudnienie serdecz-
nie przepraszamy i zapraszamy po-
nownie do odwiedzenia nas po za-
kończeniu prac.

Wojciech Surma
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Drużynę juniorów starszych MZKS Po-
goń tworzy 18 zawodników. Trenerem ze-
społu jest nauczyciel wychowania fizycz-
nego w Zespole Szkół w Dębnie, absolwent 
Uniwersytetu Rzeszowskiego Zbigniew Ma-
zurkiewicz. To zaplecze pierwszej drużyny 
„Pogoni” – seniorów. Już teraz w kadrze 
pierwszego zespołu jest sześciu zawodni-
ków z zespołu juniorów starszych.

Nic dziwnego, skoro drużyna Zbigniewa 
Mazurkiewicza była w stanie pokonać wie-
lu przeciwników i awansować w tym roku 
z klasy okręgowej do drugiej ligi podkar-
packiej juniorów starszych. Seniorzy spa-
dli, juniorzy poszli w górę. Jest więc powód 
do optymistycznego spojrzenia w przy-
szłość. Rośnie nowa kadra młodych, bo-
jowych zawodników, którzy mogą wzmoc-
nić skład drużyny seniorów.

W MZKS „Pogoń” jest pięć drużyn mło-
dzieżowych. Kierownikiem wszystkich jest 
Tadeusz Rauza. Każda skupia graczy o rok 
młodszych.

– Zależy nam na tym – mówi T. Rauza 
– by jak najwięcej młodzieży interesowało 
się sportem, a piłka nożna jest jedną z naj-
popularniejszych dyscyplin. Mamy też am-
bicję, żeby nasza reprezentacja składała 
się głównie z zawodników wytrenowanych 
od najmłodszych lat w naszym klubie. Dla-
tego robimy wszystko, by jak najlepiej wy-
szkolić młodzież.

Zbigniew Mazurkiewicz, trener juniorów 
starszych, grał kiedyś w Pogoni Leżajsk 
w drużynie juniorów, potem zajął się szko-

leniem zawodników. Przez pięć lat trenował 
młodzieżowe. Jeździł po okolicznych miej-
scowościach, szukał talentów piłkarskich, 
jest trenerem, ale też opiekunem i wycho-
wawcą. Stworzył dobrą atmosferę w druży-
nie i sięgnął wraz ze swymi podopiecznymi 
po awans do II ligi podkarpackiej.

– Naszym celem – mówi Z. Mazurkie-
wicz – jest utrzymanie się w tej II lidze i to 
na jednej z lepszych pozycji.

– Nas interesuje tylko młodzież – mówi 
T. Rauza. – Zależy nam na tym, żeby nasi 
chłopcy wchodzili w skład pierwszej I dru-
żyny. Ale to już nie zależy od nas, lecz od 
kierownictwa klubu i trenera seniorów.

„Pogoń” 
juniorów

Spotkanie w Nowojaworowsku
Drużyna juniorów starszych Pogoni Le-

żajsk spotkała się 12 lipca br. ze swymi ró-
wieśnikami w Nowojaworowsku. Rozegrali 
mecz towarzyski o puchar mera Nowoja-
worowska – był to jeden z punktów progra-
mu obchodów święta Niepodległości Ukra-
iny. Jak twierdzi trener drużyny Zbigniew 
Mazurkiewicz, mecz był na dobrym pozio-
mie, gra wyrównana, ale w końcówce nasi 
osiągnęli przewagę. Spotkanie zakończyło 
się zwycięstwem drużyny z Leżajska i wy-

„Pogoń” Leżajsk
– juniorzy starsi

Skład drużyny: Adrian Rauza, 
Grzegorz Ciak, Paweł Czapla, Łu-
kasz Krasowski, Łukasz Rogala, 
Daniel Serafin (kapitan), Krzysztof 
Myćka, Kamil Wojnar, Maciej Duda, 
Arkadiusz Kaszowski, Marcin Łoś. 
Rezerwa: Krystian Pietrycha, Dawid 
Herdyna, Paweł Kędzierski.

nikiem 3:0 (do przerwy 1:0). Wszystkie trzy 
bramki strzelił Arkadiusz Kaszowski.

W przerwie meczu rozegrana została 
konkurencja – przeciąganie liny. Wzię-
li w niej udział trenerzy grup młodzieżo-
wych z Nowojaworowska i Leżajska. Naszą 
ekipę tworzyli: Krzysztof Cich, Piotr Czar-
niecki i Tadeusz Rauza. Wygrali zdecydo-
wanie, przeciągnęli linę na swoją stronę. 
Tak więc przedstawiciele Leżajska odnie-
śli podwójne zwycięstwo. Po powrocie do Leżajska juniorzy star-

si zostali przyjęci w ratuszu przez Burmi-
strza Leżajska. Kierownik grup młodzie-
żowych leżajskiej Pogoni Tadeusz Rauza 
w imieniu zespołu piłkarzy, którzy odnie-
śli zwycięstwo na Ukrainie, wręczył bur-
mistrzowi Tadeuszowi Trębaczowi zdoby-
te trofeum – puchar mera Nowojaworow-
ska.

(bwl)
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Na co stawia Wojciech Surma
– Prezes Klubu MZKS Pogoń Leżajsk

Nowy Zarząd Klubu sprawy awansu do 
III ligi pierwszej drużyny piłkarskiej nie 
traktuje jako rzecz priorytetową. Nie za 
wszelką cenę. Polityka kadrowa Zarzą-
du zakłada stopniowe odmładzanie dru-
żyny i wprowadzanie do niej swoich wy-
chowanków. W naszym mieście i powie-
cie jest wielu graczy obdarzonych talentem 
piłkarskim. Do realizacji tego celu zosta-
ła powołana szkółka piłkarska i bramkar-
ska dla najmłodszych. Pragniemy rozwijać 
wśród dzieci i młodzieży ducha sportowej 
rywalizacji. Jest to działanie długofalowe, 
którego efekty będą widoczne za kilka lat, 
gdy chłopcy wyszkoleni przez fachową ka-
drę rozpoczną grę w drużynach młodzieżo-
wych. Całe to przedsięwzięcie nie byłoby 
możliwe bez pomocy przedstawicieli biz-
nesu i Urzędu Miasta. 

W związku tym Prezes Zarządu Woj-
ciech Surma wraz z całym Zarządem Klu-

bu pragną złożyć podziękowania dla: Bro-
war w Leżajsku, Hortino, Żywiec Trade, 
Instal Systems, Dystrybutor Paliw MA-
ANTE w Leżajsku sp. z o.o., “Apteka pod 
Gwiazdą” Janusz Lorfing, Sklep “Rol-
nik” Zenon Grabarz, Fabryka Maszyn, 
Jamfot, Pizzeria “Delfinek”, Bank BOŚ, 
Traksped, Visual-Art Ireneusz Wołek, za 
pomoc finansową i materialna w tworze-
niu nowego oblicza “Pogoni”.

Liczymy również na aktywne zaangażo-
wanie kibiców, których serdecznie zapra-
szamy na mecze nie tylko I drużyny ale też 
grup młodzieżowych.

Komunikat
w sprawie naboru do szkółki piłkarskiej

W związku z rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego MOSIR Leżajsk i MZKS 
„Pogoń” Leżajsk ponawiają nabór do 
szkółki piłkarskiej.

Zapraszamy wszystkich chętnych 
chłopców urodzonych w latach 1987-
-2000 na zajęcia piłki nożnej:
• szkółki piłkarskiej, prowadzonej 

przez najlepszego piłkarza Podkarpacia 
roku 2005 Tomasza Szmuca,
• szkółki bramkarskiej, prowadzo-

nej przez znanego z ligowych boisk 
Grzegorza Nalepę.

Szczegółowe informacje można uzy-
skać w siedzibie MZKS „Pogoń” Leżajsk 
– (stadion) lub pod nr tel. 240 28 48; 
242 73 22.

Zarząd MZKS „Pogoń”

Tabela po rozegraniu 7 spotkań
Z R P

 1. Galicja 7 16 13–4 5 1 1
 2. Crasnovia 7 15 13–4 5 0 2
 3. Kolbuszowianka 6 13 11–3 4 1 1
 4. Resovia 7 13 9–4 4 1 2
 5. Siarka 6 12 8–1 3 3 0
 6. Lechia 7 11 4–2 2 5 0
 7. Orzeł 7 10 12–12 3 1 3
 8. Pogoń 7 10 6–6 2 4 1
 9. Izolator 7 8 8–8 2 2 3
10. Sokół 7 8 7–9 2 2 3
11. Iskra 7 8 6–9 2 2 3
12. Igloopol 7 8 3–9 2 2 3
13. Tłoki 7 7 4–8 2 1 4
14. Żurawianka 7 7 4–9 2 1 4
15. Stal M. 7 6 10–11 1 3 3
16. Błękitni 7 6 8–11 1 3 3
17. Rzemieślnik 7 5 5–15 1 2 4
18. Polonia 7 4 5–11 0 4 3

Terminarz rozgrywek MZKS Pogoń Leżajsk o mistrzostwo IV ligi
runda JESIEŃ – sezon 2006/2007

Data Dzień Godz. Mecz Wyniki

6 sierpnia Niedziela 16.00 CRASNOVIA Krasne – POGOŃ Leżajsk 0:1
12 sierpnia Sobota 17.00 POGOŃ Leżajsk – LECHIA Sędziszów 0:0
15 sierpnia Wtorek 16.00 ISKRA Sobów – POGOŃ Leżajsk 0:2
20 sierpnia Niedziela 17.00 POGOŃ Leżajsk – IGLOOPOL Dębica 1:1
27 sierpnia Niedziela 17.00 KOLBUSZOWIANKA Kolbuszowa – POGOŃ Leżajsk 3:0
30 sierpnia Środa 17.00 POGOŃ Leżajsk – SIARKA Tarnobrzeg 0:0
2 września Sobota 17.00 POLONIA Przemyśl – POGOŃ Leżajsk 2:2
10 września Niedziela 16.00 POGOŃ Leżajsk – RZEMIEŚLNIK Pilzno
17 września Niedziela 16.00 POGOŃ Leżajsk – ŻURAWIANKA Żurawica
23 września Sobota 15.30 FKS STAL Mielec – POGOŃ Leżajsk
1 października Niedziela 15.00 POGOŃ Leżajsk – SOKÓŁ Nisko
7 października Sobota 15.00 TŁOKI Gorzyce – POGOŃ Leżajsk
15 października Niedziela 15.00 POGOŃ Leżajsk – IZOLATOR Boguchwała
22 października Niedziela 15.00 ORZEŁ Przeworsk – POGOŃ Leżajsk
29 października Niedziela 14.00 POGOŃ Leżajsk – RESOVIA Rzeszów
4 listopada Sobota 12.00 GALICJA Cisna – POGOŃ Leżajsk
12 listopada Niedziela 13.00 POGOŃ Leżajsk – BŁĘKITNI Ropczyce

Oby tak dalej,
ale skuteczniej

W pierwszych dniach sierpnia br. roz-
poczęły się rozgrywki nowego sezonu 
piłkarskiego. Leżajska „Pogoń”, wystę-
pująca obecnie w IV lidze, wystartowała 
dość obiecująco. Na rozegranych dotych-
czas 7 spotkań odniosła 2 zwycięstwa, 4 
remisy i doznała 1 porażki. Pomimo odej-
ścia z drużyny kilku znanych zawodni-
ków, nowy trener H. Rożek potrafił skom-
pletować zespół, dający gwarancję rozgry-
wania dobrych meczy. Miejmy nadzieję, 
że przy lepszej skuteczności strzeleckiej, 
nasi chłopcy plasować się będą na cze-
le IV ligi.

(em)
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Wakacyjne zawody
dla dzieci i młodzieży

27 sierpnia br. odbyły się zawody dla dzieci i młodzieży do 
lat 14. W wyniku dwugodzinnej rywalizacji kolejność zawodni-
ków była następująca:
• w kategorii do 10 lat: 1. Thomas Dietvorst 1048 pkt.; 2. Wi-

wianna Gdula 363 pkt.; 3. Małgorzata Malita 79 pkt.; 4. 
Krzysztof Malita 49pkt., Radosław Łabuda 49 pkt.; 6. Łu-
kasz Mączka 28 pkt.;7. Magdalena Mączka 18 pkt.

• w kategorii 10–14 lat: 1. Piotr Krajcarski 928 pkt.; 2. Michiel 
Dietvorst 644 pkt.; 3. Szymon Rzepko 546 pkt.; 4. Damian 
Bzdoń 80 pkt.
Sponsorami zawodów byli: Koło Leżajsk nr 18 i Urząd Miej-

ski w Leżajsku.

czenie rzeki Wisłok. Na powierzchni wody pojawiły się liczne pia-
ny. Po telefonicznym zawiadomieniu ekipa próbobiorcza z WIOŚ 
w Rzeszowie wyruszyła w teren dla pobrania próbek wody z rze-
ki, zawierającej tajemniczą substancję. Wezwany hydrobiolog, 
w późnych godzinach nocnych obejrzał preparat sporządzony 
z przywiezionej wody. Jeden rzut oka do mikroskopu wyjaśnił 
całą „zagadkę”. To były masowo rozmnożone okrzemki z gatun-
ku Cyclotella comta, tworzące tzw. „zakwit”.

Występowały one w wodzie w olbrzymich ilościach w postaci 
mętnej zawiesiny. Z powodu masowego pojawienia się, te małe 
roślinne organizmy, które dotychczas były niezauważane, zwró-
ciły na siebie uwagę. Są to niewielkie, liczące kilkadziesiąt mili-
mikronów, jednokomórkowe samożywne organizmy, zbudowane 
w kształcie płaskiego, okrągłego, przeźroczystego pudełka zło-
żonego z wieczka i podstawki. Wewnątrz pudełka znajduje się 
protoplazma z organellami i chromatofory zawierające chlorofil. 
Okrzemki unoszą się w toni wodnej w sposób bierny stanowiąc 
element fitoplanktonu. Masowy rozwój spowodował, że ich ilość 
w rejonie ujścia Wisłoka do Sanu osiągnęła wielkość ponad 100 
tysięcy okrzemek w 1 mililitrze wody. Pojawienie się tych glonów 
było wynikiem dużej ilości składników pokarmowych w wodzie, 
pochodzących głównie ze ścieków bytowych. Dopływ znacznej 
ilości biopierwiastków umożliwił powstanie tak dużej biomasy 
okrzemek. Ścieki organiczne niosą obfity ładunek fosforu (P≥ 40 
μg • dm –3), głównie w postaci fosforanów, pochodzących z de-
tergentowych proszków do prania. Woda Wisłoka charakteryzuje 
się dużą intensywnością produkcji pierwotnej. Jego nurt jest ży-
zny i odznacza się dużym poziomem produkcji autotrofów, w tym 
właśnie okrzemek. Drugim, ważnym składnikiem pokarmowym, 
mającym wpływ na rozwój zakwitu, jest nieorganiczny azot. In-
nymi czynnikami stymulującymi glony w Wisłoku są: światło, 
temperatura i ruch wody.

Dlaczego właśnie gatunek Cyclotella comta rozwinął się tak 
znacznie pod względem ilościowym, pozostaje tajemnicą trudną 
do wyjaśnienia. Zakwit okrzemkowy nie jest na szczęście tok-
syczny. Nadaje on jedynie wodzie charakterystyczny silny rybi 
zapach. Na podstawie opracowania: Leszek Podgórski, WIOŚ Rze-
szów 2003.”

Obwody Rybackie Okręgu Rzeszów
Oto mapa obwodów rybackich rzeki Wisłoka od 1 do 6 użytko-

wane przez ZO PZW w Rzeszowie. Mapka powinna pomóc w re-
jestracji połowów ryb – obowiązującej w naszym Okręgu. Kolej-
ne mapki w następnych numerach „BM”.

Zawody Społecznej Straży Rybackiej 
w Dębnie

27 sierpnia br. w miejscowości Dębno odbyły się zawody Spo-
łecznej Straży Rybackiej Powiatu Leżajsk o Puchar Starosty Le-
żajskiego Władysława Kozikowskiego. Po zawodach było ognisko 
i spotkanie strażników z Zarządem Koła Leżajsk nr 18 i Sekcji 
tego koła w Dębnie.

W zawodach wędkarskich zwyciężył Wojciech Kulpa z Leżajska, 
drugie miejsce zajął Henryk Płoszaj z Nowej Sarzyny a trzecie – 
Paweł Gdula. Kolejne miejsca zajęli Stanisław Mączka i Wiesław 
Kozyra. Reszta zawodników nie złowiła ryb.

W konkursie wiedzy z Ustawy o rybactwie śródlądowym i regu-
laminu amatorskiego połowu ryb najlepszy wynik uzyskał Zdzi-
sław Gdula z Leżajska 8 pkt., po 6 pkt. uzyskali Wojciech Kulpa 
i Henryk Płoszaj. Po konkursie dyskutowano problematykę kon-
troli, przestrzegania przepisów.

Sponsorem zawodów i spotkania była Grupa Żywiec Browar 
w Leżajsku, a puchary i nagrody książkowe ufundował Staro-
sta Leżajski.

Zatrucie Wisłoka?
W ostatnich dniach sierpnia na Wisłoku pojawiły się jasno-

brązowa piana o specyficznym zapachu i brązowy kolor wody 
w rzece. Okazało się, że są w niej Okrzemki z Wikipedii.

Okrzemki (Bacillariophyceae) – klasa jednokomórkowych, mi-
kroskopijnych glonów z typu chryzofitów (królestwo: Protista). 
Ściana komórkowa (zwana skorupką) tych organizmów wysyco-
na jest krzemionką. Występują w środowisku wodnym na całej 
kuli ziemskiej – około 10 tys. gatunków słodkowodnych i mor-
skich. Niektóre z nich swobodnie unoszą się w wodzie, inne są 
przyklejone do np. kamieni śluzowatą substancją. Są to organi-
zmy samożywne. Wytwarzają nawet 25 proc. materii organicznej 
w oceanie światowym oraz 25 proc. tlenu na Ziemi. Używane są 
do oceny jakości wód, mają szerokie zastosowanie przemysłowe, 
np. przy filtrowaniu win i piwa, dodawane są do farb, mają za-
stosowanie w medycynie kryminalnej.

A oto, co znalazłem w Internecie na temat poprzedniego duże-
go zakwitu: „W dniu 16 lipca 2003 roku stwierdzono zanieczysz-

Wodom Cześć!
Stanisław Esox Mączka

Zapraszam na stronę: http://pzw.org.pl/45/
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Ciekawostki kolekcjonerskie 

Polskie Ordery i Odznaczenia (XVIII–XIX w.)

Order Św. Stanisława
W poprzednich wydaniach „Biuletynu Miejskiego” opisywa-

łem historie Orderu Orła Białego (najstarszego i najwyższego 
Orderu Polski) i Orderu Virtuti Militari. Trzecim orderem, po-
chodzącym z XVIII wieku, był Order Świętego Stanisława.

Ustanowiony on został 7 maja 1765 r. przez króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego.

W tym samym dniu ogłoszono statut orderu zawierający dwa-
naście artykułów, w których m.in. ustalono wygląd orderu, gwiaz-
dy i wstęgi oraz jego dewizę Praemiando Incitat (Nagradzając za-
chęca).

Statut określił, że liczba kawalerów nie powinna przekroczyć 
liczby stu, z wyjątkiem króla, kawalerów ORDERU ORŁA BIAŁE-
GO (którzy automatycznie byli uprawnieni do otrzymania nowego 
orderu) i cudzoziemców. Warunkiem otrzymania orderu miał być 
udowodniony rodowód szlachecki od czterech pokoleń ze strony 
ojca i matki. Rozdawnictwo orderu należało do króla.

Święto orderu wyznaczono na dzień 8 maja, „jako dzień uro-
czysty św. Stanisława Biskupa Męczennika”. Sprecyzowane zo-
stały także powinności kawalerów i tak m.in. zobowiązano ich 
do wierności królowi i Rzeczypospolitej, do wspomagania ubo-
gich, do wpłaty jednorazowo 25 czerwonych złotych i corocznie 
4 czerwonych złotych na Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie 
oraz dwóch czerwonych złotych do kancelarii orderu i 1 czerwo-
ny złoty na msze żałobne za kawalerów orderu. Po śmierci od-
znaczonego rodzina miała obowiązek zwrotu insygniów orderu 
do kancelarii królewskiej. Przed wręczeniem orderu dekorowani 
składali przyrzeczenie o dotrzymaniu wszystkich punktów statu-
tu. Dekoracja orderami miała odbywać się uroczyście w kościele 
Św. Krzyża w Warszawie.

Zgodnie ze statutem pierwsze rozdanie orderu odbyło się w dniu 
8 maja 1765 r. w kościele Św. Krzyża. Wyróżniono trzydziestu 
pięciu kawalerów. Spośród nich czternastu nieobecnych w czasie 
uroczystości otrzymało odznaki orderowe w terminach później-
szych. W tymże roku wyróżniono jeszcze sześciu obywateli.

Nowo ustanowiony order był wykonywany ze złota o wymiarach 
60 x 60 mm, w formie krzyża maltańskiego z rogami zakończony-
mi złotymi kulkami. Ramiona krzyża na awersie pokrywała czer-
wona emalia lub białe szkło na czerwonym podkładzie. W środ-
kowej okrągłej, biało emaliowanej tarczy, lekko wypukłej, oto-
czonej zielono emaliowanym wieńcem, widniała stojąca postać 
św. Stanisława – biskupa krakowskiego w barwnym stroju pon-
tyfikalnym, a po obu stronach postaci litery S.S. (Sanctus Sta-
nislaus). W rogach między ramionami krzyża umieszczone były 
biało emaliowane orły w koronach. Między rogami dwóch pozio-
mych ramion krzyża i ramienia dolnego umieszczone były złote 
gałązki z różyczkami.

Ramiona rewersu krzyża były bez emalii, złote z obrzeżeniem 
żłobkowanym. W środkowej tarczy rewersu, wykonanym jak na 
awersie czyli białym, widniał czerwono emaliowany monogram 
królewski SAR w otoku zielono emaliowanego wieńca wawrzy-
nowego. Między rogami górnego ramienia krzyża przymocowywa-
no złote uszko, przez które przechodziła również złota zawiesz-
ka do wstążki.

Krzyż noszony był na czerwonej wstędze z mory z białym 
paskiem wzdłuż obu brzegów, zakładanej przez prawe ramię do 
lewego boku Szerokość wstęgi wynosiła ok. 100 mm. Jeżeli de-
korowany posiadał już ORDER ORŁA BIAŁEGO, odznakę ORDE-
RU ŚW. STANISŁAWA nosił na szyi na wstędze i tylko niekiedy 
gwiazdę poniżej gwiazdy ORDERU ORŁA BIAŁEGO. Podobnie na 
szyi nosili wstęgę duchowni.

Srebrne gwiazdy orderowe o średnicy około 100 mm przy-
szywano na lewej stronie piersi. Był haftowane srebrnymi i zło-
tymi cekinami i nićmi. Gwiazdę tworzyło osiem srebrnych pęków 
promieni, wykonanych z cekinów i bajorka. W środkowej, okrą-
głej tarczy, nakładanej zazwyczaj ze srebrnej blaszki, widniały ini-
cjały królewskie SAR, często z drobnych granatów. Tarczę okalał 
wyszywany różną techniką srebrny napis PRAEMIANDO INCITAT 
oraz zielony wawrzynowy wieniec i srebrny lub złoty otok

Wykonanie i wymiary zarówno krzyża, jak i gwiazdy, były 
różne. Zależały bowiem od inwencji wykonawcy i stopnia zamoż-
ności odznaczonego.

Zgodnie ze statutem, początkowo król nadawał ordery w nie-
wielkiej ilości. Z czasem przekroczył ustawową liczbę stu kawa-
lerów i tak np. w 1790 r. nadał 132 ordery, w 1791 r. aż 192, 
a w 1792 roku – 163. Zdarzało się nawet, że nie zawsze był re-
spektowany wymóg pochodzenia szlacheckiego.

Ostatnie, oficjalne nadania orderu odbyły się w 1793 r. Wy-
różniono wtedy 101 obywateli. Król nadawał je również w okre-
sie insurekcji kościuszkowskiej 1794 r., aby mimo odsunię-

cia się od spraw państwowych, w ten sposób wywierać w dal-
szym ciągu wpływ na bieg wypadków i zjednywać sobie stronni-
ków. Kilka osób wyróżnił jeszcze w 1795 r. W zasadzie osta-
teczne zakończenie nadań miało nastąpić po abdykacji króla 
w dniu 25 listopada 1795 r., jednak król wydawał je jeszcze póź-
niej, w Petersburgu.

Wznowienie ORDERU ŚW. STANISŁAWA nastąpiło na mocy 
Ustawy Konstytucyjnej Księstwa Warszawskiego z dnia 22 lip-
ca 1807 r. Wkrótce, w wyniku rozporządzenia Fryderyka Augu-
sta z dnia 16 lutego 1809 r. dla odróżnienia orderów nadawa-
nych w XVIII wieku zmieniona została wstęga: do dotychczaso-
wego jednego białego paska wzdłuż obu brzegów dodano jesz-
cze jeden trochę węższy, biegnący również wzdłuż obu brzegów. 
Jednocześnie zabronione było, by odznaczeni wcześniej, za pa-
nowania Stanisława Augusta, nosili ordery na nowo przepisanej 
wstędze bez specjalnej zgody monarchy. Pierwsze nadanie orde-
ru nastąpiło 5 marca 1809 r., ostatnie w maju 1813 r. Łącznie 
nagrodzono osiemnastu obywateli.

W okresie Księstwa rysunek odznak orderowych nie uległ zmia-
nie. Zmniejszyły się natomiast wymiary gwiazd orderowych, które 
miały średnicę ok. 70–80 mm. Promienie gwiazd były przeważ-
nie haftowane nie cekinami, lecz blaszkami i bajorkiem. Środko-
wą tarczę gwiazd często wykonywano z białej porcelany lub ema-
lii z malowanym, czerwonym monogramem SAR.

Zasadnicze zmiany w sprawie ORDERU ŚW. STANISŁAWA zosta-
ły wprowadzone po ogłoszeniu konstytucji Królestwa Polskiego 
w 1815 r., która zachowała dawne „ordery polskie cywilne 
i wojskowe”, w tym również ORDER ŚW. STANISŁAWA. Na pod-
stawie dekretu króla i cesarza Aleksandra I z dnia 1 grudnia 
1815 r. order został podzielony na cztery klasy by, jak określo-
no w dekrecie „rozciągnąć oznaki do większej liczby urzędników 
i obywateli, celujących gorliwością w służbie krajowej” i przywią-
zaniem do osoby panującego.

W styczniu 1830 r. w Dzienniku Praw Królestwa został ogło-
szony szczegółowy statut ORDERU KRÓLEWSKIEGO ŚW. STANI-
SŁAWA, zwanego potocznie ORDEREM ŚW. STANISŁAWA, pod-
pisany w dniu 2 (14) września 1829 r. przez cesarza Mikołaja I. 
W statucie zebrane zostały „... rozmaite przepisy i urządzenia ty-
czące się ORDERU KRÓLEWSKIEGO ŚW. STANISŁAWA, wydane 
tak w chwili jego ustanowienia przez króla Stanisława Augusta 
w roku 1765 jako też później, bądź przez króla saskiego Księcia 
Warszawskiego...”. Utrzymany został podział na cztery klasy or-
deru. Sprecyzowano także za jakie zasługi mogą być nominowa-
ni kawalerowie orderu, do którego mogli kandydować wszyscy 
poddani, bez względu na pochodzenie społeczne.

Listy kandydatów zgłoszonych do odznaczenia przez władze 
wojskowe niższego szczebla miał opiniować wódz naczelny, a przez 
władze cywilne, namiestnik. Po zaopiniowaniu, decyzję podejmo-
wał monarcha. ORDERY ŚW. STANISŁAWA z lat 1815–1830 były 
zróżnicowane wymiarami. W omawianym okresie wygląd odznak 
orderowych nie uległ zasadniczym zmianom. W czasie powsta-
nia 1830–1831 r. nie nadawano ORDERU ŚW. STANISŁAWA. Po 
jego upadku cesarz Mikołaj I ukazem z dnia 17 (29) listopada włą-
czył order do systemu orderów rosyjskich, gdzie wyznaczono mu 
ósme, a więc ostatnie miejsce w hierarchii.

Wojciech Wirski

W dniu 13 września 2006 r. NBP wprowadzi do obiegu mo-
nety z serii Zabytki Kultury Materialnej w Polsce – Kościół 
w Hoczowie o nominałach:

– 20 zł wykonane 
stemplem lustrza-
nym w srebrze

– 2 zł wykonane stem-
plem zwykłym w sto-
pie NORDIC GOLD

 awers rewers
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Muzeum Prowincji
Ojców Bernardynów

Święty Jan z DukliŚwięty Jan z Dukli
We wnętrzu monumentalnej sali podpiwniczenia klasztor-

nego, obejmującej ekspozycję rzeźb statuarycznych i przy-
ściennych muzeum, znajduje się kilkumetrowy, drewniany 
posąg, malowany na biało, częściowo złocony, ukazujący za-
konnika odzianego w habit franciszkański z kapturem na 
sposób kapucyński złączonym z tuniką.

Zakonnik oddany jest frontalnie w pozycji stojącej. Wysmukłe 
ciało wspiera na lewej, wyprostowanej nodze, gdy prawa, znacz-
nie wysunięta do przodu, sugeruje kontrapost. Układ ten, pod-
kreślony duktem niemal pionowo rzeźbionych fałd, odnajduje 
potwierdzenie w nieznacznym odchyleniu sylwetki od osi piono-
wej w stronę prawego ramienia oraz w dość znacznym skręcie 
bioder, na wysokości których znaj-
duje się złocony pasek franciszkań-
ski przepasany różańcem. Temu dy-
namicznemu rytmowi wtóruje znacz-
nie spokojniejszy, symetryczny układ 
ramion i złożonych modlitewnie dłoni, 
uniesionych ku górze.

Mężczyzna jest młody. Charaktery-
zuje go kształtna, lekko ku prawemu 
ramieniu pochylona głowa z tonsu-
rą, plastycznie podkreśloną kędzie-
rzawymi włosami, które kontrastując 
z gładkim, wysokim czołem sprawia-
ją wrażenie wianka opasującego skro-
nie. Szczególnie urzeka młodzieńcza 
twarz o szlachetnych rysach pozba-
wiona zarostu oraz subtelnie mode-
lowanych policzkach i brodzie, ema-
nująca spokój i skupienie. Istotny-
mi czynnikami ekspresji są delikat-
nie uniesione brwi, duże, osłonięte 
ciężkimi powiekami, zamyślone oczy, 
prosty, zgrabny nos i zamknięte usta, 
pełne błogiego bezruchu. Spod dol-
nych krawędzi długiej tuniki wystają 
palce stóp obutych w sandały, spo-
czywające na płaskim, wielobocznym 
postumencie z inskrypcją: „Św. JAN 
z DUKLI”, precyzującą treść przed-
stawienia.

Rzeźba ukazuje jednego z najzna-
mienitszych świętych doby średnio-
wiecza, związanych z początkami ru-
chu neofranciszkańskiego na terenie 
Polski, wielkiego orędownika i patro-
na wielu narodów. Na genezę formy 
i atrybutów postaci należy spojrzeć 
w kontekście wielowiekowej tradycji ikonograficznej, rozwijają-
cej się pod wpływem kultu.

Do najstarszych i najpopularniejszych wizerunków Dukla-
na należały portrety, rozpowszechnione po domach prywatnych 
i klasztorach bernardyńskich, powstające już w XVI wieku. Te 
półpostaciowe konterfekty, nierzadko ubogacane inskrypcją, 
aureolą i innymi symbolami, prezentowały Jana frontalnie lub 
w trzech czwartych, zwróconego w stronę widza. Z XVII wieku po-
chodził posąg wieńczący sarkofag Świętego znajdujący się w ko-
ściele pobernardyńskim we Lwowie, wzniesiony dzięki fundacji 
Mikołaja Daniłłowicza. „Subtelnie oddane rysy twarzy zmarłe-
go zakonnika kontrastują” na nim „do pewnego stopnia ze styli-
zowanymi i umyślnie twardo modelowanymi zagięciami habitu, 
które układają się w długie, sztywne, rurkowate a szerokie, rów-
nolegle do siebie leżące fałdy”. Znane są także malarskie i rzeź-
biarskie ujęcia całopostaciowe.

Osobną grupę stanowią Miracula b. Joannis de Dukla w kościele 
Ojców Bernardynów we Lwowie z XVII wieku, a także, malowane 
w różnych okresach, obrazy poświęcone konkretnym epizodom 
z życia Duklana, dotyczące rozwoju jego kultu i koncepcje, w któ-
rych św. Jan jawi się jako patron miejsca lub kraju. Na szczególną 
uwagę pod tym względem zasługują malowidła ścienne Władysła-
wa Lisowskiego w kościele na Puszczy Dukielskiej oraz Tadeusza 

Popiela w kościele Ojców Bernardynów w Dukli. Wyjątkowe miej-
sce w tej grupie tematycznej zajmują przedstawienia pamiętnej 
obrony Lwowa w 1648 roku przed wojskami Bohdana Chmielnic-
kiego i Tuhaj-beja, podejmowane wkrótce po wspomnianej wyżej 
dacie, bardzo popularne w następnych epokach.

Istotną rolę czynnika w rozwoju ikonografii Janowej odegra-
ła rycina Jana Battisty Sintesa z 1733 r., zamieszczona w Sa-
cra Rituum Congregatione... Leopolien. Canonizationis b. Joan-
nis de Dukla... Ilustracja ta prezentuje na pierwszym planie klę-
czącą postać Duklana z szeroko rozwartymi ramionami, z głową 
wzniesioną ku górze i oczyma wpatrzonymi w niebiańską dal. 
Święty klęczy przed mensą ołtarzową przykrytą obrusem, nad 
którą unosi się pośrodku niebiańskiej poświaty tronująca Ma-
donna z Dzieciątkiem Jezus na prawym kolanie. Maleńki Chry-
stus jest obnażony, okryty pieluszką. Jego główka, wzrok, deli-
katne ramiona i dłonie skierowane są w stronę klęczącego Jana. 
Tronem dla Matki Bożej są kłębiące się obłoki, wypełniające nie-
mal całe tło obrazu. U stóp Świętego, na stopniu, leży gałązka li-
lii. Za jego plecami wyłaniają się z mroku detale architektonicz-
ne w postaci kamiennego, dekorowanego gzymsami piedesta-
łu, podpierającego trzon kamiennej kolumny z bazą. W mistycz-
nym wydarzeniu uczestniczą aniołki. Niektóre z nich wyłaniają 

się z głębi obłoków, inne jawią się po-
niżej stóp Matki Bożej, w strefie są-
siadującej bezpośrednio z prawą dło-
nią Świętego. Koncepcję tę po beaty-
fikacji Duklana w 1733 roku rozsła-
wiły liczne obrazy ołtarzowe, feretro-
ny, chorągwie i modlitewniki. Do bar-
dziej samodzielnych interpretacji tego 
typu przedstawień należy dzieło Zofii 
Szeptyckiej z 1860 roku, inspirowa-
ne częściowo refaelowskim wizerun-
kiem Madonny z Foligno, dzieło Ta-
deusza Popiela, a także ostatnio ob-
razy Tomasza Kumali, wprowadzające 
scenę wizji wzorowaną na wspomnia-
nym obrazie z 1860 roku w realistycz-
nie potraktowane otoczenie Puszczy 
Dukielskiej.

Posąg, któremu poświęcamy niniej-
szy artykuł, należy do grupy przesta-
wień rzeźbiarskich typowych dla fi-
gur, którymi zdobiono nastawy ołta-
rzowe, prospekty organowe i stalle. 
Układ stojącej postaci ze złożonymi 
modlitewnie dłońmi odbiega od tra-
dycji zapoczątkowanej koncepcją Sin-
tesa. Nietrudno odnaleźć w niej ce-
chy będące odzwierciedleniem form 
utrwalanych już w ikonografii XVII 
wieku, znanych choćby twórcom ma-
nierystycznego i wczesnobarokowego 
wyposażenia wnętrza leżajskiej bazy-
liki. Przekonują o tym figury Duklana 
wyeksponowane na parapecie chóru 
muzycznego organów nawy północ-
nej oraz w obrębie północnego skrzy-
dła stalli.

Koncepcja tego typu wydaje się genetycznie starsza od idei Sin-
tesa, odzwierciedlającej popularne w okresie baroku malarskie 
sceny modlitwy i adoracji. Wyobrażeniem klęczącego Duklana ze 
złożonymi modlitewnie dłońmi posłużył się już nieznany autor 
XVII-wiecznego obrazu Matki Bożej w pobernardyńskim kościele 
lwowskim. Wizerunek ten utrwala m.in. jedna z tablic wotywnych, 
znajdujących się we wspomnianej świątyni, ukazujących wizy-
tę Jana Kazimierza Wazy w 1636 roku u Grobu Duklana. Ujęcie 
to mogło stać się źródłem inspiracji dla przedstawień Duklana 
w okresie poprzedzającym powstanie koncepcji sintesowskiej i jej 
należy zawdzięczać formę interesującego nas posągu.

Zaprezentowana figura stanowiła, obok trzech innych, ukazu-
jących św. Wojciecha, św. Franciszka i św. Stanisława Szczepa-
nowskiego, element dekoracji rzeźbiarskiej monumentalnego oł-
tarza głównego w kościele Ojców Bernardynów w Krystynopolu, 
powstałego pod koniec XIX wieku. „W związku z korektą granicy 
państwowej w tym rejonie między Polską a ZSSR w 1951 roku” 
wspomniany posąg wraz z całym wyposażeniem kościoła, zakry-
stii i archiwum klasztoru krystynopolskiego został przywieziony 
na tereny Polski i znalazł się wśród innych pamiątek po zakon-
nikach zgromadzonych w następstwie repatriacji.

o. Efrem Obruśnik
Fot. Barbara Woś-Lisiecka


