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• • •  
dzień za dniem

Wieża farna 
przed
w trakcie
i po odnowie
elewacji
(więcej na stronie 9)

I nagroda

Najpiękniejsze posesje

II nagroda ex equo

III nagroda Wyróżnienie

Protokół rozstrzygnięcia konkursu 
na stronie 4
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„Umarli chcą być pochowani w sercach”
E. Junger

Odszedł na zawsze
Właśnie ukończył 65 lat i przymierzał się 

do przejścia na emeryturę, gdy błyskawicznie 
i znienacka zaatakowała Go choroba. W pią-
tek pogodny i uśmiechnięty życzył wszystkim 
udanego weekendu. Tydzień później, w następ-
ny piątek, odszedł na zawsze. W niedzielę, 24 
lipca br., rodzina, przyjaciele, koleżanki i ko-
ledzy, uczniowie pożegnali Go na leżajskim 
cmentarzu. Pozostawił po sobie smutek, żal 
i wspomnienia.

Żałobną Mszę św. odprawił i odprowadził Go 
na miejsce wiecznego spoczynku Biskup Świd-
nicki ks. prof. dr hab. Ignacy Dec. – Ty przy-
jechałeś do Świdnicy na mój Ingres, teraz 
ja przyjechałem do Ciebie, do Leżajska – po-
wiedział w kaplicy. W ceremonii pogrzebowej 
uczestniczyło też kilku księży, Jego uczniów 
i wychowanków.

HENRYK ŚWITA urodził się 16 lipca 1940 roku 
w Kamionce, w gminie Krzeszów. Całe swoje życie zwią-
zał z oświatą. Wychował kilka pokoleń młodzieży, był cie-
płym człowiekiem i życzliwym nauczycielem.

Pracę zawodową rozpoczął w 1962 roku jako nauczyciel 
w Szkole Podstawowej w Wólce Niedźwiedzkiej. W latach 
1966–1970 był kierownikiem Szkoły Podstawowej w Cha-
łupkach Dębniańskich i w Brzózie Królewskiej. Od 1971 
roku do 1975 był wizytatorem oświaty w ówczesnym Pre-
zydium Powiatowej Rady Narodowej w Leżajsku. Lata 1976 
i 77 spędził jako nauczyciel w leżajskiej Szkole Podstawo-
wej nr 4. W 1977 roku ukończył studia wyższe magister-
skie na kierunku historii. W 1978 roku został kierowni-
kiem Internatu przy Zespole Szkół w Leżajsku, a od 1983 
był wicedyrektorem tegoż Zespołu. W latach 1989–1992 
był dyrektorem tej placówki oświatowej, a później poświę-
cał się wyłącznie pracy dydaktycznej z młodzieżą.

Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji społecznych, kon-
centrując się głównie na rozwiązywaniu problemów placó-
wek oświatowych naszego miasta.

Był Radnym Rady Miejskiej nieprzerwanie od roku 
1994.

Od 2002 roku został pełnomocnikiem Burmistrza Leżaj-
ska ds. oświaty, kultury i sportu.

W czerwcu br. Rada Miejska w Leżajsku przyznała Mu 
honorową odznakę „Zasłużony dla miasta Leżajska”.

Zmarł 22 lipca 2005 roku w Leżajsku. Pozostał na sta-
łe w naszych sercach.

Wyrazy szczerego
i głębokiego współczucia

Rodzinie
zasłużonego dla miasta

długoletniego pracownika oświaty
i wychowawcy licznych pokoleń młodzieży,

Radnego Rady Miejskiej w Leżajsku
Przyjaciela i Kolegi

HENRYKA ŚWITY
składają

Rada Miejska
oraz

Burmistrz i pracownicy
Urzędu Miejskiego w Leżajsku
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dzień za dniem

Komisja, powołana przez Burmistrza Le-
żajska do oceny nieruchomości, w skła-
dzie: Ewa Jagusiak (architekt miejski) – 
przewodnicząca Komisji konkursowej, Jan 
Dec (radny, przewodniczący Komisji Po-
rządku Publicznego i Ochrony Środowi-
ska) – członek Komisji konkursowej, Sta-
nisław Brzuzan (właściciel firmy „Karol”, 
zajmującej się utrzymaniem zieleni miej-
skiej) – członek Komisji konkursowej, Be-
ata Jodkowska (inspektor ds. ochrony 
środowiska w Urzędzie Miejskim) – czło-
nek Komisji konkursowej dokonała w mie-
siącach letnich bieżącego roku przeglą-
du posesji mieszkalnych indywidualnych 
położonych na terenie miasta Leżajska, 
zwracając uwagę na zagospodarowanie po-
szczególnych nieruchomości, a w szcze-
gólności na:

* stan techniczny i wygląd budynków, 
w tym elewacji frontowych,

* wygląd i stan ogrodzeń,
* stan zieleni wokół budynków: trawni-

ki, rabaty, ogródki, balkony,
* ogólny widok posesji z ulicy.
Na podstawie przeprowadzonego prze-

glądu, komisja postanowiła zakwalifiko-
wać do finału konkursu nieruchomości 
wyszczególnione w zestawieniu z 22 sierp-
nia 2005 r., stanowiącym załącznik do ni-
niejszego protokołu.

Po przeglądzie ww. nieruchomości oraz 
dokonaniu ich oceny, komisja postanowi-
ła ostatecznie przyznać nagrody właścicie-
lom następujących posesji:

I miejsce i nagrodę pieniężną w wyso-
kości – 1300 zł posesji państwa Graży-
ny i Władysława Żurawskich – ul. Lipy 
nr 8,

II miejsce (równorzędne) i nagrody pie-
niężne w wysokości – 1000 zł posesjom: 
państwa Janiny i Antoniego Hozerów 
– ul. Podolszyny nr 10 i państwa Doro-
ty i Zdzisława Klimczaków – ul. Sando-
mierska nr 22A,

III miejsce i nagrodę pieniężną w wy-
sokości – 700 zł posesji państwa Hali-
ny i Tadeusza Pytków – ul. Leśników 
nr 1.

Zdaniem komisji – po raz kolejny – na 
szczególne wyróżnienie zasługuje zabu-

dowa szeregowa przy ul. Sandomierskiej 
nr 87–103 (boczna), już nie tylko za wy-
gląd frontów budynków, ale także za zago-
spodarowanie działek za budynkami.

Komisja uważa, że na uznanie zasługu-
ją wszyscy właściciele posesji zakwalifiko-
wanych do finału, w tym właściciele nie-
ruchomości, które w latach ubiegłych zo-
stały nagrodzone i wyróżnione w konkur-
sie oraz obecnie także znalazły się w ści-
słej czołówce, lecz zgodnie z regulaminem 
konkursu nie mogą otrzymać ponownie 
nagród pieniężnych.

Ponadto komisja pragnie zaznaczyć, że 
w finale na równi z nagrodzonymi pose-
sjami, konkurowały nieruchomości: p. Zyg-
muntów – ul. Podolszyny nr 19, p. Śliwiń-
skich – ul. Kwiatowa nr 13, p. Drożdżaków 
– ul. Armii Krajowej nr 39, p. Samborskich 
– ul. Ogrodowa nr 11A, p. Niedźwiedzkich 
– ul. Reymonta nr 3, p. Koniecznych – ul. 
Szopena nr 29, p. Wilków – ul. Lipy nr 26 
i p. Sroków – ul. Leśników nr 24.

W podsumowaniu tegorocznej edycji 
Konkursu na najpiękniejszą posesję w Le-
żajsku członkowie komisji wspólnie stwier-
dzili, że z każdym rokiem przybywa na te-
renie miasta posesji, które mogą konku-
rować o miano „najpiękniejszej”.

30 sierpnia br. do sali posiedzeń ratu-
sza w Leżajsku zaproszeni zostali laure-
aci konkursu „Na najpiękniejszą posesję”, 
ogłoszonego wiosną przez burmistrza mia-
sta. Tadeusz Trębacz właścicielom najład-
niejszych posesji złożył gratulacje, wręczył 
nagrody pieniężne i dyplomy uznania.

– Jesteśmy mieszkańcami tego miasta 
i chyba wszystkim nam zależy na tym, 
żeby wyglądało ono ładnie, by ci, którzy 
tu przyjeżdżają, zachwycali się nim – po-
wiedziała podczas tego spotkania zdobyw-
czyni III nagrody Halina Pytko. Nikt z na-
grodzonych nie chciał nam zdradzić, ja-
kie nowości szykuje w swoich ogródkach 
na przyszły rok, wszyscy zapowiedzieli, że 
nie spoczną na laurach, mimo iż – zgod-
nie z regulaminem konkursu – na nagrody 
w kolejnych konkursach liczyć nie mogą.

(ej)

Wizyta gości 
z Ukrainy

W dniach 4–6 sierpnia 2005 r. prze-
bywała w Leżajsku na zaproszenie bur-
mistrza Leżajska delegacja partnerskie-
go miasta Koziatyń z Ukrainy. Na czele 
delegacji stał mer Koziatynia Aleksan-
der Gwelisiani.

Najpiękniejsze posesje
Protokół sporządzony 23 sierpnia 2005 r. w Urzędzie Miejskim 

w Leżajsku na okoliczność rozstrzygnięcia „Konkursu na najpięk-
niejszą posesję” na terenie miasta Leżajska.

Organizatorzy i laureaci konkursu.

Niespełna miesiąc wcześniej, 8 lipca br., 
podpisano w Koziatyniu umowę o partner-
skiej współpracy pomiędzy naszymi mia-
stami w zakresie wzajemnej wymiany in-
formacji o miastach bliźniaczych w Pol-
sce i na Ukrainie, zarządzania lokalnego, 
oświaty i wymiany grup młodzieży, kultu-
ry, sportu i turystyki, ochrony środowiska 
oraz rozwoju przedsiębiorczości.

Gości z Ukrainy szczególnie interesowa-
ły sprawy związane z gospodarką komu-
nalnymi zasobami mieszkaniowymi oraz 
budową, modernizacją i eksploatacją urzą-
dzeń komunalnych a także dróg. Zapozna-
li się oni z działalnością Zakładu Pogrze-
bowego oraz zakresem świadczonych przez 
niego usług, Zakładu Gospodarki Odpada-
mi ze szczególnym uwzględnieniem segre-
gacji i zagospodarowania odpadów, funk-
cjonowaniem Miejskiej Oczyszczalni Ście-
ków i wytwarzaniem polepszacza gleby, 
produkcją i dystrybucją energii cieplnej.

Podczas pobytu w Leżajsku goście 
z Ukrainy zwiedzili Bazylikę i Muzeum 
Prowincji Ojców Bernardynów, zespół za-
bytkowej zabudowy w Rynku, dzielnicę 
przemysłowo-składową i Browar. Szcze-
gólnie imponowała im estetyka budynków 
oraz zieleni miejskiej i otoczenia domów 
prywatnych.

Na zakończenie pobytu gości w Leżajsku 
odbyło się w Ratuszu spotkanie, na któ-
rym omówiono przebieg wizyty oraz zakres 
i formy partnerskiej współpracy w latach 
2005–2006. Z wypowiedzi naszych gości 
wynikało, że w Leżajsku spotkali się nie 
tylko z serdecznym przyjęciem, ale również 
poznali nowoczesne formy zarządzania go-
spodarką miejską, które w miarę własnych 
możliwości będą starali się wprowadzać 
w Koziatyniu.

(w.w.)
Ogłoszenie

Pływalnia Miejska
„Oceanik” w Leżajsku

z a t r u d n i
osoby z uprawnieniami 

ratownika WOPR (wodny)
oraz

instruktorów fitness.
Osoby zainteresowane prosimy 

o kontakt z administracją Pływalni.
Adres: Leżajsk, ul. Wł. Jagiełły 2, 

tel. (017) 2420118.
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Od kilku miesięcy działa w Le-
żajsku nowy podmiot gospodarczy. 
Jest nim Instal Systems Sp. z o.o., 
który kupił cały majątek byłego In-
stalu Rzeszów, jaki przedsiębior-
stwo to miało w Leżajsku. Zatrud-
nia około 140 osób i wciąż poszu-
kuje nowych pracowników.

ler Chrysler. Niemiecka firma specjalizuje 
się natomiast w produkcji systemów do fil-
trowania i oczyszczania chłodziwa w cen-
trach obróbczych. Partnerzy biznesowi po-
szukiwali firmy, która stanowiłaby uzupeł-
nienie ich oferty handlowej.

Ostatecznie w 2004 roku Transsystem 
i firma BMF powołały do życia spółkę o na-
zwie „Instal Systems” spółka z o.o., któ-
ra od 1 stycznia 2005 roku zakotwiczy-
ła się w Leżajsku i przygotowywała się do 
momentu, w którym syndyk ogłosi prze-
targ na sprzedaż majątku firmy Instal Rze-
szów, składającego się zakładów w Leżaj-
sku, Czudcu i Rzeszowie.

8 lipca br. Instal Systems kupił zakład 
w Leżajsku.

– Przyjęliśmy do pracy prawie wszystkich 
ludzi, którzy byli w tej firmie zatrudnieni – 
powiedział nam prezes Zarządu spółki In-
stal Systems Stanisław Inglot. – Ciągle za-
trudniamy nowe osoby. Pozostaje ten pro-
fil produkcji, który był wykonywany przez 
poprzednich właścicieli czyli rzeszowski 
Instal. Jest to więc wytwarzanie wszelkie-

mą, która będzie kompleksowo świadczyć 
usługi dla klienta to znaczy – projektowa-
nie, wykonawstwo i montaż. Poszukujemy 
doświadczonych pracowników.

W lipcu w Instal Systems w bezpośred-
niej produkcji zatrudnionych było około 
60 osób, obecnie jest ich 120. Docelowo 
(lata 2006, 2007) ma być ich około 200 
osób.

Firma od początku gorączkowo poszu-
kiwała pracowników o odpowiednich kwa-
lifikacjach, zwłaszcza spawaczy. Zwraca-
ła się do Rejonowego Biura Pracy z prośbą 
o pomoc w zorganizowaniu odpowiednich 
szkoleń. – Działamy na różnych frontach, 
żeby skompletować załogę – mówi prezes 
Inglot. – Część pracowników wysłaliśmy 
już na szkolenia podnoszące kwalifikacje, 
około 30 osób wysyłamy na kursy dla spa-
waczy i operatorów suwnic, które mamy 
na każdej hali.

Produkcja toczy się swoim torem, a jed-
nocześnie trwają modernizacje hal i re-
monty pomieszczeń socjalnych, organi-
zowane jest zaplecze administracyjne fir-
my, sieć komputerowa. Firma ma przygo-
towany program inwestycyjny rozłożony 
na parę lat. Konieczna jest sukcesywna 
wymiana wysłużonego parku maszynowe-
go, zastąpienie go urządzeniami nowej ge-
neracji, co stopniowo następuje.

(bwl)
Fot. Barbara Woś-Lisiecka

Udziałowcami spółki Instal Systems są: 
Transsystem z Woli Dalszej koło Łańcuta 
i niemiecka firma z Buren „Burenen Ma-
schinefabrik”.

Transsystem jest producentem (projek-
tuje, wytwarza, montuje) systemów trans-
portu technologicznego dla przemysłu sa-
mochodowego, czyli wszelkiego rodzaju 
przenośników, wind, konstrukcji stalo-
wych, na których montuje się samocho-
dy osobowe. Wykonuje je dla takich firm, 
jak: Audi, BMW, Mercedes, Saab, Daim-

Nowy zakład 
w starym miejscu

go rodzaju zbiorników, silosów, konstruk-
cji wsporczych pod estakady rurociągowe. 
Będziemy wykonywali filtry do elektrow-
ni, kanały spalinowe, wielkogabarytowe, 
dwupłaszczowe zbiorniki paliwowe. Mamy 
dużo ofert, już wywiązaliśmy się z kilku po-
ważnych kontraktów – ostatnio wykona-
liśmy potężny zbiornik do kataforezy dla 
firmy KIA, drugim poważnym kontrahen-
tem była firma Eisemana, a wcześniej Mer-
cedes. Prawie cała nasza produkcja prze-
znaczona jest na eksport. Chcemy być fir-

• • •  
krok do przodu
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prezentacje

Urodził się w Sanoku w 1958 roku, 
ale pochodzi z Rymanowa i z tym mia-
stem był związany przez całą młodość 
aż do czasu wstąpienia do seminarium 
po ukończeniu rymanowskiego liceum 
ogólnokształcącego. Zaraz po maturze 
skierował swe kroki do seminarium 
w Przemyślu. Odbył sześcioletnie stu-
dia zakończone święceniami kapłań-
skimi. Był to rok 1983. Dostał skiero-
wanie jako wikariusz do parafii w So-
kołowie Młp., później do Jarosławia do 
Matki Bożej Królowej Polski. Następna 
parafia to fara w Łańcucie – trzy lata, 
potem Iwonicz Zdrój. Po kolejnych 
trzech został skierowany jak wikariusz 
do Sanoka, do kościoła Serca Pana Je-
zusa – też trzy lata. Stamtąd wyjechał 
na swoje pierwsze probostwo w Biesz-
czady, do parafii w Mchawie koło Ba-
ligrodu. Po pięciu latach został prze-
niesiony w strony leżajskie, do para-
fii Tarnawiec na kolejne pięć lat. Tam 
pełnił obowiązki nie tylko proboszcza 
parafii, ale i wicedziekana. Dziekanem 
był wówczas proboszcz leżajskiej fary 
ks. prałat Władysław Głowa. Od po-
nad dwóch miesięcy Ksiądz Ryszard 
Królicki jest nowym proboszczem pa-
rafii farnej w Leżajsku i dziekanem de-
kanatu Leżajsk 1, a emerytowany ks. 
prof. Głowa pracuje naukowo i wykła-
da na Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim.

Ksiądz Ryszard Królicki jako dzie-
kan dekanatu Leżajsk 1 ma pod opie-
ką parafie: Leżajsk fara, Giedlarowa, 
Wierzawice, Chałupki Dębniańskie, 
Dębno, Piskorowie, Brzyska Wola, 
Tarnawiec i Stare Miasto.

Plany, zamierzenia.
Probostwo oznacza administro-

wanie dobrami kościelnymi, przede 
wszystkim jednak niesienie posłu-
gi wiernym.

Dlatego najpierw wypowiem się 
jako ksiądz. Najważniejsze jest dusz-
pasterstwo parafii, rozwijanie grup 
młodzieżowych, klubów parafialnych 
i poradni, jakie istnieją przy parafii. 
Chciałbym, żeby były bardzo żywe, 
żeby kierowały się wiarą, która pod-
nosi na duchu, pomaga. Zależy mi też 
na tym, by wszyscy parafianie poczuli 
się wielką wspólnotą, żeby utożsamia-
li się ze swoją parafią bardzo mocno, 
żeby czuli, że są rodziną parafialną. 
Ks. prałat bolał nad tym, że jest mała 
frekwencja na mszach św. Chciałbym, 
aby to się zmieniło, by parafia żyła ak-
tywnością swych parafian, by jedno-
czyła ludzi. Nie tylko w Leżajsku, ale 
w całym dekanacie.

Władze zwierzchnie powierzyły 
księdzu także dobra materialne, 
które są naznaczone piętnem wie-
ków. Kościół farny, kościół gimna-
zjalny, plebania to zabytki, wyma-
gające pieczołowitej opieki.

Ksiądz profesor zadbał o restaura-
cję kościoła farnego, niewiele zosta-
ło już w nim do zrobienia – posadz-
ka w głównej nawie, remont organów. 
Próg w bocznym wejściu do kościoła, 
wydeptany przez pokolenia, zostanie. 
To jest świadek historii wiary. Kapital-
nego remontu wymaga plebania. Żeby 
uchronić ten budynek przed katastro-
fą – jak twierdzą specjaliści – trzeba 
przeprowadzić w nim generalny re-
mont, przede wszystkim odwodnić te-
ren, odprowadzić wodę deszczową po-
niżej skarpy, osuszyć teren, osuszyć 
fundamenty, odgrzybić mury i umoc-
nić osuwającą się już skarpę, na któ-
rej jest posadowiony. Kościół Jezusa 
Miłosiernego, gimnazjalny też wyma-
ga remontu. Trzeba w nim całkowicie 
odnowić polichromię, wewnątrz jest 
jeszcze dużo do zrobienia.

Pomagają mi, popierają moje działa-
nia i burmistrz, i starosta, władze sa-
morządowe są mi przychylne i firmy 
prywatne, i MZK. Liczę też na pomoc 
konserwatora zabytków, na pomoc 
z zewnątrz, na jakiegoś sponsora, bo 
parafia sama tego nie udźwignie. Po-
mocną dłoń wyciągnęło ku nam mia-
sto. Bardzo nam pomaga. Niedawno 
przejęło w użyczenie wieżę na pięć lat. 
W zamian za to odnowiło jej elewa-
cję (parter wykorzysta na punkt in-
formacji dla turystów) i w naszej sali 
teatralnej urządzają pomieszczenia, 
w których będzie się mogła spotykać 
młodzież, bo wcześniej spotykała się 
w tej wieży. Liczę też na pomoc para-
fian. I ona już jest. Wszystkie prace 
już prowadzone, są pod ich okiem. 
Bezinteresownie i in cognito. Mam 
nadzieję, że wspólnymi siłami poko-
namy wszelkie trudności.

Urodził się w 1959 roku w sąsiedztwie 
Kalwarii Zebrzydowskiej. Dość szybko wy-
brał ścieżkę, po której miał kroczyć przez 
życie, bo już po ukończeniu szkoły podsta-
wowej wstąpił do niższego seminarium du-
chownego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Jest duchownym od 1974 roku.
Z Kalwarii Zebrzydowskiej wyjechał na 

trzy lata do Warty koło Sieradza. Tam 
w klasztorze przygotowywał się do wyjaz-
du na misje, bo wcześniej, jako diakon, 
złożył prośbę do ojca prowincjała o skie-
rowanie go do służby misyjnej.

Po trzech latach wyjechał do Belgii. 
W seminarium misyjnym spędził rok 
w klasztorze w Brukseli.

W 1987 roku w Warszawie na Placu 
Zwycięstwa z rąk papieża Jana Pawła 
II odebrał Krzyż Misyjny. Wtedy Kościół 
w Polsce w darze Ojcu Świętemu dał stu 
misjonarzy. Jednym z nich był o. Jaro-
sław.

Wyjechał do Afryki.
W Kongo spędził prawie pięć lat. Mówi, 

że odbył tam nowicjat misyjny. – Nie odzy-
waj się, nie zabieraj głosu, obserwuj, ucz 
się przez dziesięć lat – radził mu tam mi-
sjonarz, dziewięćdziesięcioletni staruszek 
Belg. Słuchał, obserwował, uczył się i jak 
inni misjonarze pomagał tubylcom.

Tego, jak żyje się w Afryce, nie wyczyta 
się z książek. Trzeba to przeżyć, odczuć 
na własnej skórze. Przyjechał na miejsce. 
Trzydzieści wiosek rozciągniętych wzdłuż 
rzeki Kongo. Przemierzał odległości na ro-
werze. – Pomyślałem: Panie Boże, przecież 
tylko Ty jeden wiesz, że oni tutaj są. Kto 
o nich myśli, kto się nimi zajmuje?

Organizował wraz z inni misjonarzami 
poradnie, kursy dla pielęgniarek, tworzył 
szkoły, dostarczał leki, budował studnie. 
Bo skąd oni czerpali wodę!

Od lipca br. w obydwóch parafiach Leżajska nastąpiły istotne zmiany personalne. 
W parafii farnej obowiązki ks. prałata prof. dr. hab. Władysława Głowy, którzy odszedł na emery-

turę i zajmuje się obecnie pracą naukową, przejął ks. Ryszard Królicki. Klasztorze ojców bernardy-
nów i sanktuarium Matki Bożek Pocieszenia gwardianem i kustoszem, a także proboszczem został 
o. Jarosław Kania. Zgodnie z prawem zakonnym dotychczasowy gwardian i kustosz o. Stanisław Ko-
mornik po upływie sześcioletniej kadencji przekazał swe obowiązki następcy. 

Poprosiliśmy ks. Ryszarda Królickiego oraz o. Jarosława Kanię, aby opowiedzieli nam o sobie i za-
mierzeniach związanych z pełnieniem misji duszpasterzy, jednocześnie zarządców dóbr kościelnych 
– wielowiekowych obiektów sakralnych, skarbów historii i tradycji chrześcijańskiej.

Ks. Ryszard Królicki o. Jarosław Alojzy Kania
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– Jak się przebywa dłuższy czas w bu-
szu, nie ma szans, by nie dostać malarii, 
nie złapać ameby, czy innego rodzaju in-
fekcji. Dla kogoś, kto nie urodził się i nie 
wychował się w Afryce, w buszu, jest to 
bardzo trudne do zniesienia.

Z rodzinnej wsi o. Jarosława trzech 
serdecznych kolegów wyjechało na misje. 
Wracali, snuli opowieści. Zarazili go tym 
bakcylem. Nie zważał na nic. Myślał, że po-
kona wszystkie przeciwności. Jak wyjeż-
dżał do Afryki, najbardziej bał się tego, że 
nie wytrzyma temperatur powietrza w lip-
cu i sierpniu. Gdy otworzono właz samo-
lotu, którym przyleciał do Szadu, stolicy 
Bombaszu w Kongo, żar, jaki wlał się do 
wnętrza samolotu, zaparł mu dech. Ale 
to nie ten żar był powodem jego powro-
tu do kraju.

– Zacząłem chorować. Misjonarz, zakon-
nik z mojej miejscowości powiedział mi: 
jedź, wylecz się, bo nie mógłbym twojej 
mamie spojrzeć w oczy, gdyby ci się coś 
stało.

To był argument. O. Jarosław opuścił 
Afrykę. W belgijskim szpitalu przeleżał 
dwa miesiące. 1 listopada, w dzień Wszyst-
kich Świętych przyjechał do Polski, do ro-
dziny. I znów na miesiąc znalazł się w szpi-
talu. Malaria. Lekarze zabronili wyjazdu 
na kilka miesięcy.

Wrócił z Afryki niemal na chwilę, wszyst-
ko, co miał, tam zostało. A jednak misjo-
narzowi sercem i duchem dane było po-
zostać w kraju.

Ojciec prowincjał powierzył mu funk-
cję kapelana sióstr bernardynek w Kra-
kowie. Stamtąd na 9 lat wrócił do Kalwa-
rii Zebrzydowskiej. W seminarium budził 
w seminarzystach misyjnego ducha. Mó-
wił sobie: Pan Bóg wie, co robi, skoro mnie 
tu zostawił. – Ja bym tam teraz był sam 
– tłumaczył sobie – a tak, może na moje 
miejsce pojedzie pięciu?

W połowie tego roku ojciec prowincjał 
Prowincji Ojców Bernardynów mianował o. 
Jarosława gwardianem klasztoru, kusto-
szem Sanktuarium Matki Bożej Pociesze-
nia i proboszczem parafii w Leżajsku.

Niełatwo jest pogodzić te trzy funkcje. 
Prosi Pana Boga, żeby mu pomógł. – Mam 
trzy wspólnoty: dom (w klasztorze jest 17 
ojców, 5 braci, nowicjat), parafianie (po-
nad 6 tysięcy dusz) i pielgrzymi, pątni-
cy, którzy przybywają do Sanktuarium 
Matki Bożej Pocieszenia. Będzie się starał 
wzmocnić życie duchowe tych wspólnot. 
Zamierza rozwinąć działania rekolekcyjne, 
stworzyć miejsca do kontemplacji dla lu-
dzi, którzy szczególnie potrzebują ducho-
wego wsparcia.

Ma też w swej pieczy niezwykłej klasy 
zabytek – bazylikę i klasztor. I oczywiście 
słynne, odrestaurowane organy. Wiekowe 
obiekty wymagają wyjątkowej opieki, re-
montów, konserwacji. Będzie więc konty-
nuował dzieło swych poprzedników, wkrót-
ce rozpocznie się remont murów i baszt, 
w jednej z nich będzie wejście do Muzeum 
Prowincji Ojców Bernardynów. Chciałby 
w przyszłości odrestaurować też kaplice 
leżajskiej Kalwarii, uporządkować lasek. 
Jest otwarty na współpracę z samorzą-
dami lokalnymi. Nadal odbywać się będą 
w bazylice koncerty organowe oraz Festi-
wal Muzyki Organowej i Kameralnej.

Od 15 lipca br. w Leżajsku został spi-
sany akt notarialny, na którego mocy 
właściciel Firmy Handlowo-Usługo-
wej „Bogi” Bogdan Pawłowski, będą-
cy jednocześnie głównym akcjonariu-
szem „Conresu” SA w Rzeszowie, na-
był od miasta nieruchomość wraz z bu-
dynkami produkcyjnymi (o łącznej po-
wierzchni 1 hektara, 72 arów i 86 me-
trów kw.), wykorzystywanymi do nie-
dawna przez przedsiębiorstwo zagra-
niczne Uni Mode.

Kilka miesięcy temu w Specjalnej Stre-
fie Ekonomicznej „Euro Park – Mielec” 
Obszar Przemysłowy Leżajsk rozpoczęła 
działalność – jako drugi z kolei zakład pro-
dukcyjny – firma odzieżowa produkująca 
konfekcję damską głównie na eksport. Uni 
Mode od paru lat miała poważne kłopo-
ty finansowe; nie spłacała różnego rodza-
ju zobowiązań, wynagrodzenia wypłacane 
były w ratach, warunki pracy pogarszały 
się z dnia na dzień, budynek produkcyj-
no-administracyjny wymagał kapitalnego 

produkcyjnych. W sierpniu załoga liczyła 
ponad 60 osób. Cały budynek poddany 
został kapitalnemu remontowi. Odnowio-
ne zostało poszycie dachu, wymieniona 

Moment po podpisywaniu aktu notarialnego – od lewej: właściciel firmy „Bogi” 
Bogdan Pawłowski i burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz.

W czerwcu br. w świeżo wyremonto-
wanej szwalni „Bogi” pracowały 52 
szwaczki. Teraz w ruch idą maszyny 
w kolejnej szwalni.

remontu. W marcu tego roku załoga do-
stała wypowiedzenia, zwolnione szwaczki 
otrzymały z funduszu świadczeń gwaran-
towanych zaległe od stycznia wynagrodze-
nia i odprawy, a „Uni Mode” ogłosiła upa-
dłość. Zakład miał atrakcyjną lokalizację, 
ponieważ znajduje się na obszarze specjal-
nej strefy ekonomicznej.

Bogdan Pawłowski, nabywca upadłe-
go przedsiębiorstwa, jak nam powiedział 
Karol Więcław, kierownik Referatu Mie-
nia Komunalnego i Gospodarki Grunta-
mi, został wyłoniony w drodze nieogra-
niczonego pisemnego przetargu przepro-
wadzonego przez SSE Euro-park Mielec, 
ponieważ wymienione działki są położone 
na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej „Euro Park – Mielec” Obszar Przemy-
słowy Leżajsk.

FHU „Bogi” zajęła na rynku miejsce po 
„Uni Mode”, kontynuuje tradycje poprzed-
niczki – szyje elegancką damską odzież, 
głównie na eksport.

Na początek 52 szwaczki (większość 
z nich wchodziła w skład załogi poprzed-
niego zakładu). – Mamy dużo zamówień, 
dlatego zwiększamy zatrudnienie – mówi 
dyrektor leżajskiego zakładu Elżbieta Po-
krywka – wciąż poszukujemy nowych mocy 

stolarka okienna, zmodernizowana zosta-
ła szwalnia.

W ostatnich dniach sierpnia przygoto-
wana została do użytku druga szwalnia. 
Kolejnych pięćdziesiąt szwaczek znajdzie 
zatrudnienie. W sumie mają być cztery 
szwalnie.

Właściciel firmy, Bogdan Pawłowski, jest 
przekonany, że po zakończeniu komplek-
sowego remontu zakupionego budynku, 
rozpocznie przygotowania do budowy no-
wego obiektu.

–  Jeśli wszystko pójdzie dobrze, powsta-
nie bardzo duża hala o powierzchni paru 
tysięcy metrów – mówi. – Jesteśmy w trak-
cie negocjacji wieloletnich kontraktów za-
granicznych, które zagwarantują zakłado-
wi stabilizację i pełne obłożenie produkcji 
niezależnie od sezonu – mówi. – Dlatego 
zależy mi na znacznym zwiększeniu za-
trudnienia. Docelowo planujemy zatrudnić 
około 300 osób. Myślę, że szybko to nastą-
pi. Moja rola to przede wszystkim pozyski-
wanie nowych kontrahentów, zorganizo-
wanie pracy na dwie zmiany, czyli znacz-
ne pomnożenie załogi. Brakuje nam mocy, 
za mało jest szwaczek, a kontrakty są bar-
dzo duże.

(bwl)

„Bogi” na swoim
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Zbigniew Rynasiewicz, 
Starosta Leżajski

Rozmowa
ze Zbigniewem 
Rynasiewiczem
Starostą Leżajskim
– Leżajsk jest drugim, obok Łań-

cuta, najbardziej rozpoznawalnym 
miastem na terenie Podkarpacia. 
Jak bardzo fakt, że jest on siedzi-
bą starostwa pomaga w jego rozwo-
ju?

– Podobnie jak dla Rzeszowa nobi-
litujące jest posiadanie siedzib Urzę-
du Marszałkowskiego i Wojewódz-
kiego, tak i dla Leżajska każda in-
stytucja samorządowa zwiększa jego 
znaczenie. Ale oczywiście nie chodzi 

ju znajdzie też utworzone przed ro-
kiem Nauczycielskie Kolegium Języ-
ków Obcych.

– Starostwu podlega także powia-
towy szpital w Leżajsku. Czy jego 
kondycja finansowa odbiega od pol-
skich standardów?

– Leżajski szpital miał ok. 9 mln 
długu, z tego 2,5 mln to zobowią-
zania wobec pracowników, którym 
nie wypłacono podwyżki z tytułu 
tzw. ustawy 203. Jako trzeci szpital 
w Polsce uzyskał on pożyczkę w wy-
sokości 5,3 mln zł. Dzięki szybkie-
mu przekazaniu I transzy pożyczki 
przez bank uregulowano zobowiąza-
nia wobec sześciuset siedmiu pra-

cowników ZOZ-u. Leżajski szpital 
spłacił też ratę pożyczki zaciągniętej 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i GW w Rzeszowie i zobo-
wiązania cywilno prawne z dostawca-
mi. Pożyczka z BGK jest nisko opro-
centowana i jesteśmy przygotowani 
na jej spłacenie.

– Mówi Pan o starych długach, 
a jak daje sobie radę szpital te-
raz?

– Obecnie sytuacja finansowa szpi-
tala, jest dobra. Ubiegłoroczny zysk 
na działalności szpitala i pomoc fi-
nansowa powiatu (w wysokości 1 
miliona złotych), umożliwią reali-
zację projektu  współfinansowane-
go ze środków unijnych. Jego nazwa 
– „Modernizacja i wyposażenie szpi-
tala w nowoczesne urządzenia dia-
gnostyczne” – sama mówi za siebie. 
Kosztem blisko 4 mln zł. zostanie za-
kupiony najnowocześniejszy sprzęt 
medyczny: tomograf komputerowy, 

aparat USG z możliwością wykony-
wania badań Doppler, diagnostyczny 
aparat radiologiczny, automatyczne 
wywoływarki do zdjęć mammogra-
ficznych i ogólno diagnostycznych, 
przewoźny aparat RTG. Częścią pro-
jektu jest również modernizacja i do-
stosowanie pomieszczeń szpitala do 
obsługi tego sprzętu. Prace już się 
rozpoczęły. 

– Głośnym echem w regionalnych 
mediach obiła się sprawa wniosku 
o dofinansowanie z pieniędzy unij-
nych remontu XVIII. wiecznego 
dworu starościńskiego oraz murów 
i baszt obronnych klasztoru ojców 
Bernardynów. Był zakwalifikowany, 

Miasto w centrum działania
tu bynajmniej tylko o prestiż. Sta-
rostwo to praca dla kilkudziesię-
ciu osób, to decyzje urzędowe po-
dejmowane szybko i na miejscu. I to 
wreszcie środki na inwestycje, któ-
rych zadaniem jest pomoc i ułatwia-
nie życia także mieszkańcom stoli-
cy powiatu.

– Które z nich Pana zdaniem na-
leżą do najważniejszych?

– Ja za priorytetowe uznaję zawsze 
infrastrukturę. Poprawianie jakości 
dróg ułatwiających jego komunika-
cję z resztą województwa to jeden 
z ważniejszych elementów progra-
mu inwestycyjnego starostwa. Tyl-
ko w tym roku zrealizowana będzie 
przebudowa (wspólnie starostwa 
z samorządem wojewódzkim) drogi 
łączącej Leżajsk z Łańcutem na od-
cinku 27 km oraz kilka powiatowych 
dróg obwodowych. Wartość koszto-
rysowa tych inwestycji to 29 mln zł. 
Dobrymi drogami przyjedzie jeszcze 
więcej turystów, kolejni inwestorzy, 
a i samym mieszkańcom Leżajska 
będzie się jeździć bezpieczniej i wy-
godniej.

– Co ze szkolnictwem i służbą 
zdrowia, które także podlegają sta-
rostwu?

– W tym pierwszym przypadku chcę 
się pochwalić największa inwesty-
cją w starostwie, związaną całkowi-
cie z Leżajskiem – rozbudową Zespo-
łu Szkół Licealnych. Koszt wyniesie 
blisko 2 mln złotych, a czas realiza-
cji zaledwie rok. Dzięki temu półtora 
tysiąca młodzieży nie będzie musia-
ło się uczyć na dwie zmiany. Dobre 
warunki do funkcjonowania i rozwo-

potem przestał. Jaka jest wreszcie 
sytuacja tego wniosku?

– Cała inwestycja kosztować bę-
dzie 9,5 mln zł i zostanie zrealizowa-
na przy finansowym wsparciu z unij-
nych funduszy. W pięciu budynkach 
dworu starościńskiego znajdą się po-
mieszczenia dla m.in. muzeum regio-
nalnego, karczmy z potrawami regio-
nalnymi, centrum informacji tury-
stycznej, centrum obsługi inwestora. 
Natomiast obszerny dworski dziedzi-
niec poza funkcją rekreacyjną będzie 
miejscem do artystycznych prezenta-
cji. Z kolei wykonanie renowacji po-
wstałych w I połowie XVII wieku mu-
rów i baszt obronnych otaczających 
zespół klasztorny oo. Bernardynów 
pozwoli na uruchomienie w tym miej-
scu specjalnej ścieżki turystycznej. 
W jednej z baszt znajdzie swoje miej-
sce część z bogatej kolekcji leżajskie-
go Muzeum Prowincji Ojców Bernar-
dynów. Projekt powinien zostać za-
kończony już w przyszłym roku. 

– Co w takim razie spędza sen 
z oczu starosty?

– Wszystkie działania, które wy-
mieniłem maja za zadanie ułatwić 
życie mieszkańcom Leżajska, a tak-
że uczynić go atrakcyjnym pod wzglę-
dem inwestycyjnym i turystycznym 
miejscem na mapie Podkarpacia 
i Polski. Zawsze jednak pozostaje 
niedosyt – czy nie można było wię-
cej i szybciej.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Dorota Motyka

Fot. Archiwum 
Starostwa Powiatowego
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Szkolne sprawy
28 sierpnia br. w Szkole Podstawowej 

nr 3 odbyła się narada kadry oświatowej, 
w której uczestniczyli dyrektorzy i na-
uczyciele wszystkich placówek oświato-
wych miasta oraz zaproszeni nauczycie-
le z terenu powiatu leżajskiego.

Główna uwaga zebranych skupiła się 
na szczegółach dotyczących kluczowych 
aktualnie zagadnień w tej materii – budo-
wie nowego ronda u zbiegu ulic Mickie-
wicza i Słowackiego oraz zaawansowaniu 
prac związanych z powstaniem obwodnicy 
Leżajska. Projektantem tych ważnych dla 
miasta inwestycji jest „Klotoida”, podob-
nie jak pierwszego ronda, które powstało 
w Rynku. Jej szef Andrzej Zygmunt pod-
czas audio-wizualnej prezentacji przedsta-
wił szczegóły rozwiązań.

Dyrektor Władysław Kowal omówił ak-
tualne problemy rozwoju komunikacji 
w województwie podkarpackim, podkre-
ślając, że Leżajsk znajduje się w komfor-
towej wręcz sytuacji związanej z budową 
obwodnicy; dokumentacja jest gotowa, wy-
znaczona trasa nie przebiega przez tereny 

zabudowane, nie ma zastrzeżeń ze strony 
społeczności. Wyraził nadzieję, że „w 2007 
roku, wiosną, spotykamy się w Leżajsku 
na rozpoczęciu robót związanych z budo-
wą obwodnicy”. W tej sprawie wicemarsza-
łek Julian Ozimek, w który w wojewódz-
twie odpowiada za rozwój regionalny i fun-
dusze strukturalne, zapewnił: „obwodnica 
będzie przez nas wspierana choćby dlate-
go, że jest to ciąg od Warszawy, Sandomie-
rza, Tarnobrzega do granicy”.

– Rondo rozpoczniemy pod koniec paź-
dziernika – powiedział dyrektor Kowal. – 
Dzięki panu marszałkowi Ozimkowi i decy-
zji Sejmiku Wojewódzkiego mamy na to pie-
niądze. Zorganizowaliśmy już rozbiórkę sto-
jącego w tym miejscu domu i przygotowu-
jemy teren pod budowę. O tym, jak szybko 
będą postępować prace, zadecyduje w pew-

nym sensie aura. Prace trwać będą nieprze-
rwanie do pierwszych mrozów.

Najprawdopodobniej jeszcze we wrze-
śniu, w każdym razie przed rozpoczęciem 
budowy ronda, zostanie przeniesiona za-
bytkowa kapliczka na miejsce wyznaczone 
w dokumentacji. Obecnie trwają poszuki-
wania firmy specjalistycznej, która podej-
mie się tego zadania i pod opieką konser-
watora zabytków, bez uszczerbku przesta-
wi ją na nowe miejsce.

Wicemarszałek Ozimek przyznał, że 
„Leżajsk jest w dobrej sytuacji, bo środki, 
które mógł otrzymać, otrzymał”. Dodał: – 
Muszę przyznać, że wnioski macie bardzo 
dobrze zrobione, trudno jest je źle ocenić. 
Widać, że ci, którzy nad nimi pracują, są 
perfekcyjnie przygotowani. Powiedział też, 
że w najbliższych latach nastąpi znaczny 
przyrost środków z UE na programy inwe-
stycyjne. Rzecz jednak w tym, by samo-
rządy tak gospodarowały swymi budżeta-
mi, aby zawsze miały w zanadrzu niezbęd-
ny wkład własny. Przekazał też informację 
o tworzonym Narodowym Planie Rozwoju 
Regionalnego, z którego wynika, że woje-
wództwo podkarpackie do roku 2013 po-
winno otrzymać znaczne dotacje na rozwój 
infrastruktury w ramach tzw. wyrównywa-
nia poziomu regionalnego.

(bwl)
Fot. Barbara Woś-Lisiecka

Którędy będziemy jeździć?
7 września br. w leżajskim ratuszu z włodarzami miasta, radnymi, dy-

rektorami zakładów i instytucji w Leżajsku spotkali się Wicemarszałek 
Województwa Podkarpackiego Julian Ozimek, dyrektor rzeszowskiego od-
działu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Władysław Kowal 
oraz dyrektor Pracowni Projektowej Klotoida w Krakowie Andrzej Zyg-
munt. Tematem spotkania były nowe rozwiązania komunikacyjne w na-
szym mieście.

żajskich szkół i przedszkoli akty nadania 
stopnia awansu zawodowego na nauczy-
ciela mianowanego.

Janusz Orłowski, dyrektor Zespo-
łu Obsługi Ekonomiczno-Administracyj-
nej Szkół i Przedszkoli w Leżajsku, pod-
sumował wyniki minionego roku szkolne-
go i zapoznał zebranych z sytuacją placó-
wek oświatowych (3 przedszkola, 3 szkoły 
podstawowe i gimnazjum), dla których or-
ganem prowadzącym jest miasto, oraz ze 
stanem przygotowań do rozpoczęcia no-
wego roku szkolnego. W roku szkolnym 
2005/2006 do tych placówek uczęszczać 
będzie 2121 dzieci i młodzieży (w szko-
łach podstawowych – 1058, o 29 mniej 
niż przed rokiem, w przedszkolach – 423, 
w tym do klas „0” 153 dzieci, w gimnazjum 

Narada poświęcona była zagadnieniom 
związanym z wychowaniem młodzieży i za-
daniami placówek oświatowych w nowym 
roku szkolnym. Wzięli w niej udział Wo-
jewoda Podkarpacki Jan Kurp i Podkar-
packi Kurator Oświaty Stanisław Ruszni-
ca, którzy wraz z burmistrzem Tadeuszem 
Trębaczem wręczyli akty nadania stopni 
awansu zawodowego na nauczyciela dy-
plomowanego 69 nauczycielom z powia-
tu leżajskiego oraz 3 nauczycielom z le-

– 640, o 16 mniej). W miejskich placów-
kach oświatowych w nowym roku szkol-
nym zatrudnionych będzie ogółem 180 na-
uczycieli. W zakresie przygotowania obiek-
tów i sal dydaktycznych do rozpoczęcia no-
wego roku szkolnego nie ma problemów, 
sytuacja finansowa jest dobra, nic nie 
powinno zakłócić funkcjonowania miej-
skich szkół i przedszkoli. Są one przygo-
towane do nowego roku szkolnego 2005/
2006. Nie zaszły w nich żadne radykal-
ne zmiany i praktycznie zarówno liczba 
kadry nauczycielskiej, oddziałów, jak też 
dzieci i młodzieży pozostaje w nowym roku 
szkolnym na podobnym poziomie co w ro-
ku ubiegłym.

(bwl)
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• • •  
inwestycje

Drugie rondo
U zbiegu ulic Mickiewicza i Sło-

wackiego jeszcze w tym roku dro-
gowcy mają rozpocząć budowę ron-
da. Wszelkie formalności ze stro-
ny miasta zostały już załatwione. 
Właścicielem terenu pod rondo jest 
Skarb Państwa, a wykonawcą inwe-
stycji – Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad.

Miasto wykupiło potrzebny teren od pry-
watnych właścicieli.

6 lipca br. burmistrz Tadeusz Trębacz 
w imieniu Gminy Miasto Leżajsk oraz 
współwłaściciele nieruchomości o po-
wierzchni 6 arów i 61 m kw. oraz domu 
mieszkalnego o powierzchni użytkowej 
151,85 m kw. podpisali akt notarialny, 
na którego mocy miasto stało się właści-
cielem tej zabudowanej działki. Dotych-
czasowi właściciele otrzymali w zamian za 
dopłatą na ich rzecz dwie niezabudowane 
działki przy ulicy Sandomierskiej.

W tym samym dniu podpisany został też 
drugi akt notarialny – od innego właści-
ciela miasto kupiło działkę o powierzchni 
66 m kw. Położoną przy ulicy Słowackie-
go niezbędną do budowy ronda.

Kolejny akt notarialny spisany został 12 
lipca br. Tym razem zakupiony pod rondo 
teren miasto podarowało Skarbowi Pań-
stwa w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, która przygo-
towuje się do rozpoczęcia inwestycji.

Dom, na którego miejscu powstanie 
nowe rozwiązanie komunikacyjne, został 
już rozebrany. Teraz prowadzone są pra-
ce związane z uporządkowaniem terenu 
i przygotowaniem go pod budowę.

Skrzyżowanie ulicy Mickiewicza (droga 
krajowa) z podporządkowaną jej ulicą Sło-
wackiego (droga wojewódzka) od dawna 
było utrapieniem kierowców, zwłaszcza 
w godzinach szczytu. Z chwilą powstania 
ronda sytuacja ulegnie poprawie, ponie-
waż to rozwiązanie komunikacyjne wymu-
sza spokojny, płynny ruch pojazdów.

Zgodnie z decyzją wojewódzkiego 
konserwatora zabytków kapliczka zo-
stanie rozebrana i poddana gruntownej 
renowacji. Następnie – z zachowaniem 
wszelkich reguł dotyczących restauro-
wanych obiektów zabytkowych – zosta-
nie ona ponownie złożona w dotychcza-
sowej formie. Stanie ona w miejscu od-
dalonym od obecnego o około 35 me-
trów – w sąsiedztwie Banku Spółdziel-
czego (zob. okładka).

(bwl)
Zdjęcia:

Grzegorz Korasadowicz
Barbara Woś-Lisiecka

Rozmowa
z Antonim Sałkiem
Prezesem Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Leżajsku
• Jest takie stare porzekadło, że 

nie wchodzi się dwa razy do tej samej 
wody…

• …istotnie. Ma ono już dwa i pół tysiąca 
lat. Jego twórca Heraklit z Efezu miał na 
myśli nie tyle wchodzącego, co samą rze-
kę, w której woda wciąż płynie i przez to 
podlega ciągłym zmianom. Podobnie zmie-
nia się otaczająca nas rzeczywistość. Doty-
czy to również rzeczywistości spółdzielczej. 
Na sprawę mojego powrotu do Spółdziel-
ni musimy jednak spojrzeć przez pryzmat 
moich kompetencji, kwalifikacji i ocenie 
tych cech przez Radę Nadzorczą a nie po-
przez powtarzane slogany.

Od tego czasu, kiedy pełniłem w Spół-
dzielni funkcję prezesa (w latach 1991–
–1996), wiele się zmieniło. W grudniu 2000 
roku weszła w życie ustawa, która całko-
wicie odmieniła rzeczywistość spółdziel-
czości mieszkaniowej. Przede wszystkim 
pozwoliła na prywatyzację zasobów miesz-
kaniowych, co oznacza, że każdy lokator 
może stać się właścicielem zajmowanego 
mieszkania i przynależnego mu gruntu, 
mało tego – nie musi być nawet członkiem 
Spółdzielni. Większość współwłaścicieli (li-
czona udziałami w nieruchomości wspól-
nej) może też wybrać innego zarządcę dla 
swojej nieruchomości i wcale nie musi nim 
już być Spółdzielnia Mieszkaniowa. Jed-
nak przynależność do Spółdzielni daje wie-
le korzyści. Przede wszystkim właściciel, 
który jest członkiem ma wpływ na zarzą-
dzanie Spółdzielnią. Ma prawo wglądu we 
wszystkie jej dokumenty. Może brać udział 
posiedzeniach organów władzy spółdziel-
ni, sam może być wybrany do tych orga-
nów. Członkostwo ma też wymiar mate-
rialny. Spółdzielnia posiada lokale użytko-
we. Wpływy z najmu tych lokali zmniejsza-
ją wysokość opłat za mieszkania. Właści-
ciel mieszkania, który nie jest członkiem 
nie może skorzystać z żadnego z wymie-
nionych przywilejów.

Do roku 2000 Spółdzielnia była mono-
polistą w zarządzaniu własnymi zasobami 
mieszkaniowymi. Obecne ustawodawstwo 
stworzyło warunki do wyboru innej formy 
zarządu nieruchomością wspólną. Jednak 
podjęciu decyzji o zmianie dotychczasowej 
formy zarządzania powinny towarzyszyć 
względy ekonomiczne i pozaekonomicz-
ne jak np.: wygoda. Członek Spółdzielni, 
opłacając czynsz, ma prawo oczekiwać, że 
wszystkie jego sprawy związane z zamiesz-
kaniem są prowadzone profesjonalnie. Po-
dejmując decyzję o rezygnacji z członko-
stwa w Spółdzielni i wyborze innego niż 
Spółdzielnia zarządcy, musi mieć świado-
mość niepewnego losu i poświęcenia wiele 
własnego czasu i wysiłku dla zapewnienia 
właściwego funkcjonowania nieruchomo-
ści wspólnej. Dużą przeszkodą w wyborze 
innej formy zarządu będą na pewno pro-
blemy z lokatorami nie płacącymi w ter-
minie czynszów a zamieszkałymi w danej 
nieruchomości.

• Mieszkańcy niektórych bloków stwo-
rzyli wspólnoty i sami decydują o wszel-
kiego rodzaju remontach i innowacjach, 
dzięki którym żyje im się lepiej – cie-
plej, wygodniej, taniej, ładniej… Spół-
dzielnia ma konkurencję i chyba ma się 
czego obawiać. Wspólnota, którą zarzą-
dza Antoni Parobek, jest tego najlep-
szym przykładem. Nie obawia się pan 
utraty gruntu pod nogami?

• Nie w tym sensie, że zaczną tam prze-
chodzić ludzie z innych bloków, bo takie 
możliwości są ograniczone. Nie podejmu-
ję się też na razie oceny, czy w tej wspól-
nocie jest lepiej niż w Spółdzielni. Ale rze-

Akty notarialne podpisywali kolejno 
burmistrz Tadeusz Trębacz i Stanisław 
Kuczkowski z córkami…

Zbigniew Pest…

Jan Bogusz, który działał w imieniu 
Skarbu Państwa.

Tak było. Tak jest.
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czywiście jest to konkurencja – oni poka-
zują wszystkim, że można zarządzać ina-
czej. Spółdzielnia posiada jednak większy 
potencjał różnych możliwości do zaofero-
wania swoim członkom. Posiadamy spory 
majątek, który przynosi członkom korzy-
ści, jak: tereny, lokale użytkowe, jesteśmy 
właścicielami spółki „Satel”, która jest do-
stawcą sygnału radiowego, telewizyjnego 
i taniego dostępu do Internetu. Jesteśmy 
w stanie zaspokajać potrzeby mieszka-
niowe poprzez budowę nowych mieszkań. 
Jednym słowem posiadamy potencjał, któ-
rego nie posiada żaden inny zarządca.

• Czy mieszkańcom Spółdzielni Miesz-
kaniowej pod opieką nowego prezesa 
Zarządu, czyli pana, też będzie lepiej?

• Na pewno musimy być konkurencyjni 
pod względem wysokości czynszów i za-
kresu usług świadczonych na rzecz człon-
ków Spółdzielni.

• Czy może pan skonkretyzować te 
plany?

• Postaram się obniżyć koszty działalno-
ści Spółdzielni, co będzie miało wpływ na 
wysokość opłat. Musimy zadbać też o po-
prawę stanu technicznego budynków, do-
cieplenia tych, które tego wymagają, o roz-
budowę parkingów, chodników, o popra-
wę estetyki zieleni. Przede wszystkim jed-
nak musimy poprawić obsługę naszych 
członków przez pracowników Spółdziel-
ni. Będziemy kontynuować proces uwłasz-
czeń, będziemy zachęcać członków do ak-
tywniejszego uczestniczenia w codzien-
nej obsłudze ich nieruchomości, będzie-
my udzielać więcej wyczerpujących i rze-
telnych informacji o wszystkich sprawach 
Spółdzielni.

• Jakie innowacje zamierza pan wpro-
wadzić?

• Chciałbym powołać gospodarzy do-
mów; trochę na wzór takich, jacy byli kie-
dyś.

• Jak w popularnym serialu o ulicy 
Alternatywy 4?

• No, nie do końca tak, jak w filmie. Nie 
będzie to gospodarz zatrudniony w Spół-
dzielni, lecz podmiot gospodarczy, który 
będzie świadczył usługi na rzecz miesz-
kańców. Może to być firma rodzinna. Jej 
szef będzie mieszkał na osiedlu, lub w naj-
bliższym sąsiedztwie, będzie znał proble-
my mieszkańców bloku czy kilku z nich, 
jakie dostanie pod opiekę, będzie dostępny 
przez 24 godziny na dobę (z administracją 
Spółdzielni mieszkaniec ma kontakt tyl-
ko w godzinach od 7–15), on będzie znał 
mieszkańców, oni – jego. W zakresie obo-
wiązków tej firmy byłoby sprzątanie, utrzy-
manie terenów zielonych, drobne, bieżące 
naprawy w podległych mu budynkach. Za-
leży mi na tym, by nastąpiła poprawa ob-
sługi mieszkańców osiedla spółdzielcze-
go. Ten eksperyment wprowadzamy w So-
kołowie Małopolskim już od października 
tego roku.

• Czyli firma ta ma pełnić funkcję 
sprzątającego, ogrodnika i konserwa-
tora.

• Tak, właśnie tak. Nie wyobrażam so-
bie jednak, by tę rolę mogła pełnić jedna 
osoba, to musi być firma.

• Wokół bloków Spółdzielni Mieszka-
niowej roztacza się ponury, szary kra-
jobraz. Jedyne kolorowe plamy to pry-
watne rabatki stworzone przez miesz-
kańców.

• Myślę, że za rok o tej porze ten krajo-
braz nabierze innych barw.

• Jak zamierza pan rozwinąć współ-
pracę z miastem? W minionym roku 
zrealizowanych zostało kilka wspólnych 
inicjatyw: powstały nowe miejsca par-
kingowe, wyremontowanych zostało kil-
ka uliczek osiedlowych.

• Współpraca z miastem jest dla nas bar-
dzo cenna. Na osiedlu Spółdzielni mieszka 
połowa mieszkańców miasta. Dlatego też 
oczekujemy, że część środków, jakie mia-
sto przeznacza co roku na inwestycje, bę-

dzie lokowana na terenach należących do 
Spółdzielni. Były już realizowane wspól-
ne inicjatywy i myślę, że będzie nadal. Li-
czę na to. Co roku będziemy składać mia-
stu propozycje podejmowania wspólnych 
przedsięwzięć, lub przedsięwzięć do reali-
zacji i finansowania wyłącznie przez mia-
sto, bo – jak już mówiłem – tutaj mieszka 
połowa mieszkańców Leżajska.

• Jakie zatem wspólne z miastem 
działania przewiduje pan do realiza-
cji?

• Przede wszystkim parking przy uli-
cy Curie-Skłodowskiej naprzeciw liceum. 
Całkowicie ze środków miasta powinna 
być przebudowana ulica Braci Śniadec-
kich, która kiedyś była własnością Spół-
dzielni, ale obecnie stanowi majątek miej-
ski. Bardzo liczymy też na rozwiązanie pro-
blemu lokali socjalnych dla osób, które 
mają orzeczone wyroki eksmisyjne i mu-
szą opuścić lokale spółdzielcze.

• W jakiej kondycji zastał pan Spół-
dzielnię Mieszkaniową?

• Sytuacja finansowa jest stabilna, Spół-
dzielnia jest wypłacalna.

• Ale mogłoby być lepiej?
• Z pewnością, lecz występują pewne za-

ległości czynszowe; niektórzy mieszkańcy 
notorycznie go nie płacą, a liczba osób sta-
le opóźniających się z ich uregulowaniem 
ostatnio się podwoiła. Gdyby to zjawisko 
się nasilało, nie moglibyśmy w terminie 
uregulować swoich płatności. Obecny stan 
zaległości nie stanowi zagrożenia dla Spół-
dzielni, ale sytuacja staje się uciążliwa.

• Eliminacja dłużników byłaby niczym 
kamień spadający z serca.

• Na pewno przyczyniłaby się do likwi-
dacji części naszych problemów.

• Jakie inwestycje Spółdzielnia Miesz-
kaniowa w Leżajsku ma zamiar zreali-
zować samodzielnie w najbliższej przy-
szłości?

• Mamy w planie na przyszły rok rozbu-
dować parking przy ulicy Staszica i wzdłuż 
bloku przy ulicy Śniadeckich 4, który obec-
nie jest na etapie projektowania.

• A jakie są plany Spółdzielni na przy-
szłość nieco odleglejszą?

• Chcielibyśmy przejąć w wieczyste 
użytkowanie bądź na własność teren po 

spalonym przedszkolu. Jest on położo-
ny wewnątrz osiedla. Planujemy powsta-
nie w tym miejscu budynku wielorodzin-
nego na 60 mieszkań. Ale najpierw mu-
simy rozeznać sytuację, czy będą chęt-
ni, ponieważ były już wcześniej podob-
ne próby przy ulicy Skłodowskiej i teren 
ten, przekazany nam przez miasto w wie-
czyste użytkowanie, nie został zagospo-
darowany.

• I w końcu Spółdzielnia go sprze-
dała?

• Tak, prywatnemu właścicielowi.
• Jest pan członkiem Spółdzielni?
• Tak. I mieszkam na osiedlu, stąd znam 

dobrze problemy, jakie dotyczą mieszkań-
ców naszej Spółdzielni. Jestem przecież 
jednym z nich. Moi poprzednicy mieszka-
li gdzie indziej.

• I to skłoniło pana do rezygnacji z po-
sady w banku i wzięcia udziału w kon-
kursie na prezesa tej Spółdzielni?

• Po odejściu przed laty z Zarządu Spół-
dzielni w latach 2001–2004 byłem człon-
kiem Rady Nadzorczej. Zauważyłem, że 
zarządzanie nie przebiega tak jakbym 
oczekiwał i ja, i większość mieszkańców. 
Dopatrzyliśmy się pewnych nieprawidło-
wości i błędów w podejmowanych uchwa-
łach, musieliśmy dochodzić swoich praw 
w sądzie. Zawsze niepokoiły mnie też 
zbyt wysokie koszty zarządzania Spół-
dzielnią. Okazuje się, że można poczynić 
oszczędności – na samych telefonach za-
oszczędzimy w tym roku około 22 tysię-
cy złotych! Bulwersował mnie taki spo-
sób zarządzania i dlatego postanowiłem 
wziąć udział w konkursie. Rada Nadzor-
cza i mieszkańcy oczekiwali, że sprawami 
Spółdzielni zajmie się wreszcie ktoś, kto 
je zna z autopsji, a jednocześnie identy-
fikuje się z całą osiedlową społecznością. 
I tak się stało. 16 lipca br. Rada dokona-
ła wyboru. Mam nadzieję, że nie zawiodę 
oczekiwań ludzi, którzy są mieszkańcami 
bloków Spółdzielni Mieszkaniowej w na-
szym mieście.

• Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka

Jestem jednym z nich
Antoni Sałek, prezes Zarządu SM w Leżajsku

Fot. Barbara Woś-Lisiecka

• • •  
wywiad miesiąca
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Festiwal 
Łowiecki

VII Międzynarodowy Festiwal Ło-
wiecki – Leżajsk 2005 odbędzie się 
w tym roku w dniach 1–2 paździer-
nika. Patronat honorowy objął dr 
Lech Bloch, prezes Zarządu Głów-
nego Polskiego Związku Łowieckie-
go w Warszawie.

Organizatorem Festiwalu jest Urząd 
Miejski w Leżajsku, współorganizatorami 
zaś Zarządy Okręgowe PZŁ województwa 
podkarpackiego i Miejskie Centrum Kul-
tury w Leżajsku.

Główne cele tej prestiżowej imprezy to: 
popularyzacja kultury, tradycji i obycza-
jów łowieckich, promocja miasta i regio-
nu, nawiązywanie partnerskiej współpra-
cy z miastami Euroregionu Karpackiego 
i Europy Zachodniej, edukacja przyrodni-
czo-łowiecka młodzieży szkolnej. Patronat 
nad organizacją konkursu wiedzy przy-
rodniczo-łowieckiej sprawuje Minister-
stwo Środowiska i Podkarpacki Kurator 
Oświaty. Tradycyjnie już zaproszone ze-
społy i goście uczestniczyć będą w impre-
zach towarzyszących – zwiedzanie miasta 
i okolic, wysłuchanie koncertu w Bazylice, 
udział w uroczystym polowaniu.

Festiwal rozpocznie 1 października br. 
Msza św. Hubertowska w Bazylice Ojców 
Bernardynów w oprawie muzycznej Repre-
zentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej 
Polskiego Związku Łowieckiego. Następnie 
w paradnym szyku uczestnicy Festiwalu 
przemaszerują na plac przed Restauracją 
71. Zaproszone zespoły krajowe i zagra-
niczne oraz Poczty Sztandarowe Kół i Or-
ganizacji Łowieckich z Podkarpacia popro-
wadzi Orkiestra Garnizonu Wojska Pol-
skiego z Rzeszowa.

Będzie to dzień wielkich atrakcji. Będą 
konkursy, wystawy, kiermasze, pokazy, 
koncerty – wszystko związane z tematy-
ką łowiectwa.

Po południu rozpocznie się piknik my-
śliwski, któremu towarzyszyć będzie kon-
cert holenderskiego zespołu – laureata 
Grand Prix Festiwalu z 2004 roku oraz 
kwartetu „Jorgi”, specjalizującego się 
w muzyce folkowo-etnicznej

Wieczorem w Bazylice odbędzie się kon-
cert organowy Roberta Grudnia, któremu 
towarzyszyć będzie Marek Niesobobski, 
grający na „śpiewającej pile”.

Dzień zamknie koncert zespołu „Żuki” 
i pokaz sztucznych ogni.

Poprzedzi go konkurs wiedzy przyrod-
niczo-łowieckiej dla młodzieży gimnazjów 
i szkół średnich reprezentujących part-
nerskie miasta: Baranów Sandomierski, 
Iwonicz Zdrój, Lesko, Lubaczów i Sędzi-
szów Młp.

W drugim dniu Festiwalu tradycyjnie 
przed siedzibą Nadleśnictwa w Leżajsku 
nastąpi uroczysta odprawa przed polowa-
niem, które odbędzie się w okolicznych la-
sach. Zakończy je – jak każe myśliwski 
obyczaj – pokot zwierzyny. Pożegnanie 
upolowanego zwierza będzie w Julinie. 
Tam też królowi polowania wręczony zo-
stanie puchar Wojewody Podkarpackiego. 
Nowo przyjęci do klanu myśliwych z kół ło-
wieckich Dzik, Polana i Wydra złożą uro-
czyste ślubowanie.

(bwl)

Po Festiwalu
Tegoroczny XIV Międzynarodowy Fe-

stiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 
zainaugurowany został podczas Dni Le-
żajska 3 czerwca br.

Wystąpili: Józef Serafin (organista, dy-
rektor artystyczny Festiwalu) oraz artyści 
Opery Lwowskiej – orkiestra pod dyrekcją 
Michajły Dutczaka oraz Swietłana Mam-
czur (sopran), Natalia Kurylciw(sopran), 
Rusłan Ferenc (baryton) i Pawlo Tołstoj 
(tenor). Inauguracyjnego koncertu wy-
słuchali bardzo licznie przybyli meloma-
ni. Wśród nich byli też: pierwszy zastęp-
ca dyrektora naczelnego Opery Lwowskiej 
Bogdan Sirak, Komendant Główny Policji 
gen. Leszek Szreder, Wojewoda Podkar-
packi Jan Kurp. Artyści Opery Lwowskiej  
spotkali się z entuzjastycznym przyjęciem 
słuchaczy zgromadzonych tego wieczoru 
w leżajskiej Bazylice.

Festiwal tegoroczny zdominowali arty-
ści z Ukrainy. Oprócz muzyków i śpiewa-
ków z Opery Lwowskiej, koncertowali: Ha-
łyna Bułybenko (organy) i Kwartet Lwow-
ski, Tercja Pikardyjska, Orkiestra Kame-
ralna „Wirtuozi Lwowa”.

Wystąpili też artyści z Polski: Joachim 
Grubich, Jarosław Wróblewski, Józef Ko-
towicz, Andrzej Chorosiński, Irena Wiseł-
ka-Cieślar, Grażyna Fajkowska, Krzysztof 
Lukas (organy), Marianna Laba (sopran), 
Ryszard Karczykowski (tenor), Stanisław 
Skoczyński (perkusja). W Festiwalowych 
koncertach wzięli też udział Slawa Che-
vliakow (Paryż-St. Petersburg) i Ludger 
Lohmann (Niemcy).

Wielkim wydarzeniem, wręcz ucztą dla 
serc i uszu, tegorocznego Festiwalu był 
występ Tercji Pikardyjskiej, zespołu sze-
ściu absolwentów Wydziału Konserwato-
rium Muzycznego we Lwowie, którzy do 
perfekcji opanowali trudną sztukę śpie-
wu a capella. 

Na koncert finałowy, który odbył się 22 
sierpnia br., zaproszeni zostali: Krzysztof 
Lukas (organy) i Edyta Geppert. Krzysz-
tof Lukas podbił serca słuchaczy wyko-
naniem preludiów chorałowych Jan Se-
bastiana Bacha. Edyta Geppert na kon-
cert w Bazylice nie zrezygnowała ze swo-
jej stałej scenografii; zasłoniła ołtarz czar-
ną kotarą, na której tle wystąpiła w świe-
tle punktówki. Doborem repertuaru – jak 
zwykle – trafiła w gusty słuchaczy, śpie-
wała to, co publiczność chciała usłyszeć. 
Koncert zakończył się entuzjastycznym 
przyjęciem.

Festiwalowi towarzyszyła wystawa fo-
tografii klubu Optikos na Placu Rajskim, 
tematycznie związana z obiektami i obrzę-
dami sakralnymi.

Głównymi organizatorami Festiwalu jest 
Urząd Miejski w Leżajsku i Klasztor OO. 
Bernardynów, głównym sponsorem - Bro-
war w Leżajsku. Patronat honorowy objęli: 
Minister Kultury i Marszałek Województwa 
Podkarpackiego.

(bwl)
Zdjęcia: Klub Optikos

Po koncercie
Edyta Geppert powiedziała:
Nigdy dotąd nie byłam w Leżajsku. Nig-

dy też nie widziałam tej przytłaczającej 
pięknem i atmosferą miejsca świątyni. Je-
śli tylko będzie to możliwe, na pewno tu 
wrócę. Leżajsk jest miasteczkiem pełnym 
uroku, zadbanym, przepojonym barwami 
i wonią kwiatów. Nie zdążyłam poznać in-
nych jego zabytków poza klasztorem i ba-
zyliką, ale mam nadzieję, że nie wszystko 
jeszcze stracone. Mam zaproszenie do Mu-
zeum Prowincji Ojców Bernardynów. Nie 
sądzę, bym mogła o tym zapomnieć.

• • •  
festiwale

18 września, o godzinie 19, w le-
żajskiej Bazylice odbędzie się kon-
cert jubileuszowy znanego duetu Ro-
bert Grudzień (organy) i Georgij Agra-
tina (fletnia Pana). W programie zna-
ne utwory muzyki klasycznej i po-
pularnej.
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SPRAWOZDANIE
z XXIV sesji Rady Miejskiej w Leżajsku

11 lipca br. odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej w Leżajsku.
Była to krótka sesja poświęcona głów-

nie jednej sprawie tj. podjęciu uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 
darowizny własności nieruchomości, sta-
nowiącej własność Miasta na rzecz Skar-
bu Państwa.

Dodatkowym punktem było wpro- 
wadzenie zmian w budżecie miasta na 
2005 r.

W pierwszej kolejności Rada Miejska 
podjęła uchwałę o przekazaniu w for-
mie darowizny na rzecz Skarbu Państwa 
w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Rzeszowie pra-
wa własności nieruchomości, stanowią-

cych własność Miasta, z przeznaczeniem 
pod budowę ronda na skrzyżowaniu uli-
cy Mickiewicza z ulicą Słowackiego. Prze-
kazanie to zostało obwarowane zastrze-
żeniem, że w przypadku niewykorzysta-
nia nieruchomości na wymieniony cel lub 
przeznaczenia jej do zbycia, darowizna zo-
stanie odwołana.

Druga podjęta w tym dniu uchwała do-
tyczyła przekazania z rezerwy Burmistrza 
kwoty 50.000 zł dla Komendy Powiatowej 
Straży Pożarnej w Leżajsku na dofinanso-
wanie zakupu samochodu z drabiną stra-
żacką.

Celina Turosz

SPRAWOZDANIE
z XXV sesji Rady Miejskie w Leżajsku

25 sierpnia br. odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej. Na począt-
ku obrad minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego radnego Hen-
ryka Świty.

Po uzupełnieniu porządku obrad o do-
datkowy punkt i wysłuchaniu sprawozda-
nia Burmistrza Tadeusza Trębacza z prac 
w okresie międzysesyjnym przystąpiono do 
rozpatrywania kolejnych punktów sesji.

Najpierw Rada rozpatrzyła wniosek Zyg-
munta Polita o uchylenie Uchwały Nr XXII/
235/05 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 
2 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Nr 56B/03 – terenu położone-
go w rejonie ulicy Ogrodowej w Leżajsku 
z uwagi na brak jego zgody na przebieg pro-
jektowanej w planie drogi dojazdowej przez 
jego działkę. Po zapoznaniu się ze sprawą 
i wysłuchaniu argumentów wnioskodaw-
cy, w oparciu o opinię Komisji Gospodarki 
i Budżetu, która szczegółowo zajmowała się 
tą sprawą – Rada negatywnie rozpatrzyła 
wniosek o uchylenie uchwały.

Następnie Rada uchwaliła miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego Nr 
42/03 dla terenów położonych na trasie 
przebiegu projektowanej obwodnicy dro-
gowej miasta Leżajska wraz z budowlami 
i urządzeniami towarzyszącymi. Część A – 
północna strona miasta, w rejonie przejaz-
du kolejowego w kierunku Nowej Sarzyny, 
część B – zachodnia strona miasta wzdłuż 
gazociągów wysokoprężnych (początek 
w rejonie ul. T. Michałka do granic admi-
nistracyjnych miasta za cmentarzem).

Kolejna podjęta przez Radę uchwała do-
tyczyła udzielenia 60 proc. bonifikaty od 
ceny sprzedaży gruntu wykorzystywanego 
na cele mieszkaniowe, który jest niezbęd-
ny Spółdzielni Mieszkaniowej w związku 
z ustanawianiem na rzecz jej członków od-
rębnej własności lokali.

W dalszej części sesji Rada podjęła trzy 
uchwały potrzebne do składania wniosków 
o dofinansowanie ze środków Unii Euro-
pejskiej, dotyczące zobowiązań finanso-
wych oraz jedną uchwałę o zaciągnięciu 
zobowiązania inwestycyjnego. I tak, Rada 
zobowiązała się do przeznaczenia ponad 
budżet 2005 r. środków w kwocie:

* 470 000 zł – na realizację projektu pod 
nazwą „Rozbudowa miejskiego komplek-
su sportowo-rekreacyjnego – budowa bo-
iska wielofunkcyjnego i rolkowiska” na rok 
2006, pod warunkiem uzyskania współ-
finansowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

* 130 000 zł – na realizację przez Miej-
skie Centrum Kultury w Leżajsku pro-
jektu pod nazwą „Budowa wielokulturo-

wych więzi sąsiedzkich Rzeszów/Leżajsk 
– Lwów/Nowojaworowsk w Euroregionie 
Karpaty” (2006 r. 65 000 zł i w 2007 r. 
65 000 zł).

* 2200 zł – na działalność punktu infor-
macji turystycznej w Leżajsku, który bę-
dzie prowadzony przez Miejskie Centrum 
Kultury w Leżajsku (w 2006 r. 11 100 zł 
i w 2007 r. 11 100 zł).

* 370 000 – na zobowiązanie inwesty-
cyjne pod nazwą „Przebudowa kolektora 
burzowego przy ulicy Burmistrzów Zawil-
skich w Leżajsku”.

Kolejna uchwała dotyczyła wprowa-
dzenia zmian w budżecie miasta na 2005 
rok. Zmiany polegały na wprowadzeniu do 
budżetu kwoty 25 000 zł – dotacji z Mini-
sterstwa Kultury z przeznaczeniem na fi-
nansowanie kosztów poniesionych na or-
ganizacją Festiwalu Muzyki Organowej. 
W zakresie wydatków Rada przeznaczyła 
70 000 zł na budowę połączenia ul. Klasz-
tornej z ul. Wyspiańskiego (środki na ten 
cel pochodzić będą z budowy kanaliza-
cji sanitarnej w ul. Spółdzielcza i Sano-
wa). 7500 zł przeznaczono na dokumen-
tację omawianego wcześniej zdania „Bu-
dowa boiska wielofunkcyjnego i rolkowi-
ska”. Z dotacji przeznaczonej na utrzyma-
nie krytej pływalni zdjęto 125 758 zł i prze-
kazano na wydatki rzeczowe Miejskiego 
Zakładu Komunalnego, jako spłatę zobo-
wiązań wynikających z końcowego rozli-
czenia. Ostatnia zmiana dotyczyła prze-
znaczenia 50 000 zł z rezerwy burmistrza 
na kulturę fizyczna i sport.

Jak co roku, zgodnie z ustawą o finan-
sach publicznych, Rada zapoznała się z in-
formacją Burmistrza z realizacji budżetu 
miasta Leżajska za I półrocze 2005 r. Za-
planowane na ten rok dochody budże-
towe wykonano w 47,3 proc. – na plan 
25 169 935 zł wykonano 11 908 811 zł, 
natomiast wydatki budżetowe zrealizo-
wano w 43 proc. – na plan 27 293 012 zł 
wykonano 11 744 631 zł. Wydatki bieżą-
ce – 46 proc. a wydatki majątkowe – 25 
proc. Niskie wykonanie wydatków mająt-
kowych wynika stąd, że finansowanie in-
westycji w pełnym rozmiarze następuje do-
piero w II półroczu. W I półroczu Miasto 
zaciągnęło 1 750 000 zł kredytu na plan 
3,5 mln, a spłacono 688 462 zł kredytów. 
W zakresie realizacji niektórych źródeł do-
chodów jest niepokojąca sytuacja. Niższe 
od zakładanych w planie są wpływy z po-
datku od osób cywilno-prawnych, wpływy 

z opłaty targowej oraz brak jest wykona-
nia w zakresie podatku dochodowego od 
osób prawnych (w podatku tym Małopol-
ski Urząd Skarbowy w Krakowie w spra-
wozdaniu za I półrocze br. wykazał nad-
płatę za rok ubiegły w wysokości 270 tys. 
zł, które Miasto musi zwrócić z wpływów 
roku bieżącego, podatek ten dotyczy Fir-
my Philip Morris). Po zapoznaniu się, Rada 
bez uwag przyjęła informację z wykonania 
budżetu za I półrocze 2005 r.

W związku ze zbliżającym się rozpoczę-
ciem roku szkolnego 2005/2006 Rada 
wysłuchała informacji dyrektora Zespo-
łu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół 
i Przedszkoli Miejskich Janusza Orłow-
skiego na temat funkcjonowania oświa-
ty w nowym roku szkolnym. Jak informo-
wał dyrektor, placówki oświatowe dla któ-
rych organem prowadzącym jest Miasto są 
organizacyjnie przygotowane do nowego 
roku szkolnego. Z podsumowania wyko-
nania budżetu za I półrocze br. wynika, że 
zaangażowanie środków finansowych jest 
na poziomie 50 proc. i z tej strony nie wy-
stąpią żadne braki mogące zakłócić funk-
cjonowanie tych placówek. Rada bez uwag 
przyjęła złożoną informację.

Na sesji tej Rada rozpatrzyła też skargę 
Andrzeja Szkodzińskiego dotyczącą nie-
możności nabycia przez niego działki Nr 
5151/14 położonej przy ulicy Studzien-
nej. Radni wysłuchali argumentów przed-
stawianych przez wnoszącego skargę oraz 
opinii Komisji Rewizyjnej stwierdzającej, że 
działka ta została przekazana Miastu na 
własność przez Wojewodę Podkarpackie-
go na zadania własne gminy, z konkret-
nym przeznaczeniem pod parking, więc 
nie może być przeznaczona do zbycia pod 
działalność gospodarczą. Po zapoznaniu 
się ze sprawą, opierając się na opinii Ko-
misji Rewizyjnej Rada odrzuciła wniesio-
ną skargę.

Celina Turosz

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
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OBWIESZCZENIE
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 28 lipca 2005 r.
Na podstawie art. 137 ust. 3 i art. 192 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwiet-

nia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
i do Senatu Rzeczypospolitej polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 z późn. 
zm.) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców 
informację o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 
dzień 25 września 2005 r.:

Okręg wyborczy nr 23 do Sejmu i okręg wyborczy nr 22 do Se-
natu obejmują ten sam obszar stanowiący część województwa pod-
karpackiego.

W okręgu wyborczym nr 23 do Sejmu wybieranych będzie 15 
posłów, w okręgu wyborczym nr 22 do Senatu wybieranych bę-
dzie 3 senatorów.

W skład każdego z tych okręgów wyborczych wchodzą powia-
ty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, rop-
czycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarno-
brzeski

oraz miasta na prawach powiatu: Rzeszów, Tarnobrzeg.

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

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej

Jan Kacprzak

Okręgi wyborcze
W wyborach do Sejmu i Senatu 

okręgi wyborcze obejmują ten sam 
obszar stanowiący część wojewódz-
twa podkarpackiego. Okręg wybor-
czy do Sejmu posiada Nr 23 i wybie-
ranych będzie w nim 15 posłów, na-
tomiast okręg wyborczy do Senatu 
posiada Nr 22 i wybieranych będzie 
w nim 3 senatorów.

W skład każdego z tych okręgów 
wyborczych wchodzą powiaty: dębic-
ki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, 
mielecki, niżański, ropczycko-sędzi-
szowski, rzeszowski, stalowowolski, 
strzyżowski, tarnobrzeski oraz miasta 
na prawach powiatu: Rzeszów i Tar-
nobrzeg.

Obwody głosowania
Wyborcy naszego miasta głosu-

ją w ośmiu stałych obwodach gło-
sowania oraz w dziewiątym – za-
mkniętym, obejmującym Szpital 
Powiatowy.

Siedziby Komisji Wyborczych 
mieszczą się tradycyjnie w tych sa-

mych budynkach. W podziale miasta 
Leżajska na obwody głosowania na-
stąpiła zmiana (wymóg ustawowy) po-
legająca na utworzeniu dwóch dodat-
kowych stałych obwodów.

Zmiana ta polega na wyłączeniu 
części ulic w dotychczasowych ob-
wodach Nr 1 i Nr 6 i utworzeniu 
z nich nowych obwodów głosowa-
nia Nr 7 i 8.

Dokonane zmiany nie spowodu-
ją dezorientacji wyborców, ponieważ 
lokale tych komisji będą mieścić się 
w dotychczasowych budynkach.

Tak więc w Szkole Podstawowej Nr 
1 będzie mieć siedzibę obwodowa Ko-
misja Wyborcza Nr 1 oraz Nr 7, na-
tomiast w Szkole Podstawowej Nr 3 
(Podklasztor) będą Obwodowe Komi-
sje Wyborcze Nr 6 i Nr 8.

Apelujemy do wyborców głosują-
cych dotychczas w Szkole Podstawo-
wej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 
3, aby zwracali uwagę na informa-
cje znajdujące się przy wejściach 
do budynków dotyczące zmiany gra-
nic tych obwodów głosowania i od-
dali swój głos we właściwym lokalu 
wyborczym.

Lokale wyborcze otwarte będą 
w dniu 25 września br. w godzi-
nach 6–20. (Szczegółowa informa-
cja o numerach, granicach oraz sie-
dzibach obwodowych komisji wybor-
czych jest publikowana obok).

Jak głosujemy?
Głosować może tylko wyborca wpi-

sany do spisu wyborców, a także wy-
borca dopisany do tego spisu przez 
Komisję w sytuacjach wymienio-
nych w ustawie (jak np. zaświadcze-
nie o prawie do głosowania pominię-
te w spisie omyłkowo).

Na każdej karcie do głosowania za-
mieszczona będzie zwięzła informacje 
o sposobie głosowania.

W wyborach do Sejmu wyborca 
głosuje tylko na jedną listę okręgo-
wą, stawiając na karcie do głosowania 
znak „x” w kratce z lewej strony obok 
nazwiska jednego z kandydatów z tej 
listy, przez co wskazuje jego pierw-
szeństwo do uzyskania mandatu.

W wyborach do Senatu wyborca 
głosuje na określonych kandydatów, 
stawiając znak „x” w kratce z lewej 
strony obok nazwisk najwyżej tylu 
kandydatów, ilu senatorów jest wybie-
ranych w okręgu wyborczym. Wybor-
ca może głosować na mniejszą liczbę 
kandydatów, aniżeli wynosi liczba se-
natorów wybieranych w danym okrę-
gu wyborczym.

W naszym okręgu wyborczym Nr 
22 wybieranych będzie 3 senatorów, 
tak więc wyborca może głosować naj-
wyżej na 3 kandydatów.

9 października 
wybieramy 

Prezydenta RP
Głosowanie w wyborach Prezy-

denta Rzeczypospolitej przeprowa-
dzane będzie w tych samych obwo-
dach głosowania co i w wyborach 
do Sejmu i Senatu.

Wyborca osobiście oddaje głos na 
jednego z kandydatów, którego na-
zwisko znajduje się na karcie do gło-
sowania, przez postawienie w krat-
ce z lewej strony obok jego nazwiska 
znaku „x”.

Jeżeli w wyborach w dniu 9 paź-
dziernika żaden z kandydatów na 
Prezydenta Rzeczypospolitej nie uzy-
ska więcej niż połowę ważnie odda-
nych głosów, 23 października (czter-
nastego dnia po pierwszym głosowa-
niu) przeprowadzone zostanie ponow-
nie głosowanie.

W ponownym głosowaniu (II tura) 
wyboru dokonywać się będzie spośród 
dwóch kandydatów, którzy w pierw-
szym głosowaniu otrzymali najwięk-
szą liczbę głosów.

(em)

25 września wybieramy posłów 
i senatorów do parlamentu
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I N F O R M A C J A
B U R M I S T R Z A   L E Ż A J S K A

z dnia 19 sierpnia 2005 r.
Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczy-

pospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001r. Nr 46 poz. 499, Nr 74 poz. 786, 
Nr 154 poz. 1802 z 2002 r. Nr 14 poz. 128, Nr 113 poz. 984, Nr 127 poz. 1089, Nr 153 poz. 1271 z 2003 r. 
Nr 57 poz. 507, Nr 130 poz. 1188 z 2004 r. Nr 25 poz. 219) podaje się do wiadomości wyborców informa-
cję o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do prze-
prowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 
na dzień 25 września 2005 r.

Nr 
obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba 

Obwodowej Komisji

1
Ulice: 28 Maja; Blacharska; Boczna Moniuszki; Cmentarna; Dol-
na; Furgalskiego; Garncarska; Górna; Grunwaldzka; Jarosławska; 
Krótka; Kwiatowa; Mickiewicza 1–34; Moniuszki; Ogrodowa; Pie-
karska; Pl. Jaszowskiego; Pl. Targowy; Rynek; Rzeszowska; San-
domierska; Spokojna; Studzienna; Szkolna; Targowa; Wałowa; 
Żwirki i Wigury;

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Grunwaldzka 1

tel. 242-00-33

2
Ulice: Kołłątaja; Kopernika 1 i 2; Mickiewicza 35–52; Mickiewi-
cza 54–62; Mickiewicza 64–67; Sanowa 1–24; Spółdzielcza; Sło-
wackiego; Staszica;

Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Mickiewicza 51

tel. 242-17-54

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

Miejskie Centrum 
Kultury

ul. Mickiewicza 61
tel. 242-11-34

4 Ulice: Br. Śniadeckich; Skłodowskiej;

Gimnazjum Miejskie
ul. M. Curie- 

-Skłodowskiej 8
tel. 240-22-51

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

Zespół Szkół 
Technicznych

ul. Mickiewicza 67
tel. 240-61-04

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

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. 11 Listopada 8

tel. 240-24-91

7
Ulice: Akacjowa; Baczyńskiego; Błonie; Burm. Zawilskich; Św. 
Jadwigi Królowej; Klonowa; Kpt. Kuczka; Lipy, Nizinna; Podolszy-
ny; Podzwierzyniec; Reymonta; Sikorskiego; Sportowa; Wierzbo-
wa; Ppłk. Więcława „Śląskiego”; Witosa; Zmuliska.

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Grunwaldzka 1

tel. 242-00-33

8
Ulice: 11 Listopada; Armii Krajowej; Bernardyńska; Borki; Boro-
nia; Fabryczna; Franciszkańska; Hutnicza; Klasztorna; Łąkowa; 
Nad Stojadłem; Narodowej Organizacji Wojskowej; Odległa; Polna; 
Przemysłowa; Sanowa od 25 do końca; Siedlanka; Słoneczna; Zie-
lona; Żeromskiego;
Lokal przystosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. 11-go Listopada 8

tel. 240-24-91

9 Szpital Powiatowy (obwód zamknięty)
Szpital Powiatowy
ul. Leśników 22
tel. 242-71-13

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych otwarte będą
w dniu 25 września 2005 r. w godzinach 600–2000.

Burmistrz Leżajska
(-) Tadeusz Trębacz
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Oświetlenie ulicy kpt. Kuczka. Zamon-
towanych zostało 6 latarni, które działają 
od połowy sierpnia br. Przez wiele lat spra-
wa ta tkwiła w martwym punkcie, wresz-
cie doczekała się rozwiązania. Zadanie to 
zrealizowane zostało wspólnie z gminą Le-
żajsk zarówno na etapie wykonywania do-
kumentacji, jak i wykonawstwa. Koszty 
budowy tego oświetlenia po połowie ponio-
sły obydwa samorządy – i miasto, i gmina, 
ponieważ ten odcinek drogi w połowie leży 
na terenie gminy Leżajsk, a w połowie na-
leży do miasta.

Ulica boczna Kraszewskiego, która łą-
czy ulicę Kraszewskiego, wykonaną w tam-
tym roku, z ulicą Opalińskiego w okolicach 
skrzyżowania z drogą do ogródków dział-
kowych. Została tam wykonana w tym 
roku nowa nawierzchnia z kostki bruko-
wej (1580 m. kw.), kanalizacja deszczowa 
i oświetlenie. Wszystkie roboty wykonywał 
Miejski Zakład Remontowo-Budowlany.

Najwięcej trudności sprawiało pozyska-
nie gruntu niezbędnego do wykonania tej 
drogi. Na pewnych odcinkach była dość 
wąska. Miastu udało się jednak porozu-
mieć z mieszkańcami tej ulicy, aby odstą-
pili niezbędną część gruntu i dzięki temu 
powstała ładna, szeroka na całej długości 
na 4,5 m ulica dwukierunkowa. Miasto 
odkupiło potrzebne cząstki terenu, finan-
suje też częściowo roboty związane z prze-
sunięciem ogrodzeń na posesjach wzdłuż 
tej ulicy. Prace wykonuje Miejski Zakład 
Remontowo-Budowlany.

szewskiego, od miejsca, gdzie kończyła się 
nawierzchnia asfaltowa wykonana w koń-
cówce lat dziewięćdziesiątych, w tym roku 
utwardzony i pokryty kostką brukową zo-
stał odcinek ulicy (ok. 1000 m. kw.), o co 
wielokrotnie postulowali mieszkańcy. Pro-
wadzi on też do zalewu Floryda. Powstał 
ciąg pieszo-jezdny czyli jezdnia o szero-
kości 5 metrów. Zostało tam też wykona-
ne oświetlenie.

Chodniki przy ul. Mickiewicza. Dobie-
ga końca wymiana chodników wzdłuż tej 
ulicy, która jest drogą krajową i znajduje 
się w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Dzięki współpracy sa-
morządu lokalnego Leżajska z z GDDKiA 
przekazuje podstawowe materiały: kostkę, 
krawężniki, obrzeża, natomiast wszelkie 
pozostałe prace wykonuje Miejski Zakład 
Remontowo-Budowlany w Leżajsku.

Z wnioskiem o to wystąpiła dyrekcja Szko-
ły Podstawowej nr 3, która obawiała się 
o bezpieczeństwo dzieci uczęszczających 
do tej szkoły. – Podjęliśmy decyzję, żeby 
zastosować urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu polegające na zamontowaniu pro-
gów zwalniających, z tym że Wybraliśmy 
wariant zwalniających progów połówko-
wych – powiedział Leszek Gdula, kierow-
nik Referatu Gospodarczego Rozwoju Mia-
sta w Urzędzie Miejskim w Leżajsku. – Zo-
stały zamontowane progi zarówno z jednej 
jak i drugiej strony przejścia dla pieszych 
w pobliżu szkoły. Konsultanci z firm, któ-
re zajmują się inżynierią ruchu, doradzili 
nam, że w tym przypadku takie rozwiąza-
nie jest najkorzystniejsze. Decydując się 
na zamontowanie tego typu progów zwal-
niających, musieliśmy też brać pod uwa-
gę możliwość przejazdu na sygnale pojaz-
dów specjalnych – typu karetka pogotowia, 
czy straży pożarnej, a także sprawność zi-
mowego odśnieżania. Niestety, zdarza się, 
że niesforni kierowcy omijają te progi, ni-
wecząc nasze wysiłki podniesienia stanu 
bezpieczeństwa ruchu na tej ulicy. Zosta-
ła o tym poinformowana policja i miejsce 
to poddane będzie szczególnej obserwacji. 
Kierowcy, którzy nie stosują się do obowią-
zującego oznakowania, będą karani, dopó-
ki nie zrozumieją, że w takim miejscu trze-
ba zdjąć nogę z gazu.

Wzdłuż najdłuższej ulicy Leżajska, Mic-
kiewicza, pojawiły się ławeczki, na któ-
rych zdrożony wędrowca może przysiąść 
i odpocząć. Pomysł godny pochwały.

Przedłużenie ulicy Opalińskiego. Po-
dobnie jak w przypadku ulicy bocznej Kra-

Ulice: Baczyńskiego i Więcława „Ślą-
skiego”. Są one łącznikiem pomiędzy uli-
cami Polną i Podolszyny. Tworzą układ, 
który bardzo usprawni komunikację w tym 
rejonie miasta. Obie ulice realizowane są 
w ramach projektu, który uzyskał dofi-
nansowanie z Unii Europejskiej i budże-
tu Państwa (Zintegrowany Program Ope-
racyjny Rozwoju Regionalnego) w wysoko-
ści 85 procent kosztów wykonywanej in-
westycji. Miasto ponosi 15 procent kosz-
tów. Prace dobiegają końca. Zadanie to 
realizowane jest zgodnie z projektem, czy-
li w pełnym zakresie, co oznacza, że bu-
dowane są nie tylko jezdnie, ale też i obu-
stronne chodniki oraz oświetlenie. Termin 
zakończenia prac przewidziany jest na ko-
niec września br.

W przyszłym roku planowana jest bu-
dowa ulic: Akacjowa, Klonowa, Wierzbo-
wa. Zakończenie tych inwestycji sprawi, że 
znaczny obszar w tej części miasta zosta-
nie uporządkowany komunikacyjnie.

Progi zwalniające. Na ulicy 11 Listopa-
da zostały zamontowane progi zwalniające. 

Kamieniczki. Od kwietnia br. odnowio-
ne zostały elewacje kolejnych siedmiu ka-
mieniczek w zabytkowej strefie Leżajska 

• • •  
inwestycje w mieście
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przy ulicy Mickiewicza, w Rynku i przy uli-
cach: Rzeszowskiej oraz Żwirki i Wigury. 
Idea, by wspólnymi siłami – miasta i wła-
ścicieli kamienic – poprawić estetykę ich 
nieruchomości okazuje się być strzałem 
w dziesiątkę.

Jest coraz więcej mieszkańców chętnych 
do skorzystania z tej formy pomocy przy 
poprawie estetyki swego budynku, jaką 
zaoferowało w ubiegłym roku miasto. Bie-
rze ono bowiem na swoje barki załatwie-
nie wszelkich formalności niezbędnych 
do podjęcia prac remontowych w obiek-
tach znajdujących się w strefie zabytkowej 
i bezpłatnie użycza rusztowań.

W konkursie „Budowa Roku Podkar-
pacia 2004” w kategorii obiektów sporto-
wych nowobudowanych Pływalnia Miej-
ska w Leżajsku otrzymała nagrodę II stop-
nia. Przyznał ją rzeszowski oddział Pol-
skiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa.

Od 1–26 sierpnia br. w Pływalni Miej-
skiej trwała tzw. przerwa technologiczna. 
Generalny wykonawca czyli firma Skan-
ska SA Oddział Exbud w Rzeszowie oraz 
Klimawentex i inne firmy, które znajdo-
wały się w grupie podwykonawców do-
konały przeglądu gwarancyjnego, usu-
wając usterki i wprowadzając kilka no-
wych rozwiązań. Jednym z nich jest zmia-
na rodzaju natrysków na tzw. antywan-

daliczne, wmontowane w ściany na sta-
łe. Wprowadzone zostały czujniki czaso-
we, które wpłyną na ograniczenie zużycia 
wody. Kolejną innowacją jest likwidacja 
kurków z zimną i gorącą wodą. Tempera-
tura wody doprowadzanej do pryszniców 
ustawiana jest automatycznie na miesza-
czu w kotłowni.

– Te zmiany pozwolą na obniżenie kosz-
tów zużycia wody i jej ogrzewania – wy-
jaśnia kierownik Pływalni Miejskiej Woj-
ciech Surma. – Takie przerwy technolo-
giczne są planowane, powinny odbywać 
się raz w roku. Zwykle w krytych pływal-
niach następują w miesiącach letnich, 
kiedy można korzystać z wód na odkry-
tej przestrzeni. Woda w naszym base-
nie została całkowicie spuszczona. Niec-
kę sprawdzono pod kątem szczelności 
i ewentualnych uszkodzeń, wyczyszczo-
no odpowiednimi środkami. Skontrolo-
wano też wentylację, pompy i urządzenia 
filtracyjne. Filtry zostały na nowo poza-
lewane, niecka basenu napełniona i pły-
walnia funkcjonuje jak dawniej. Przegląd 
gwarancyjny był kompleksowy, objął też 
dach i dźwigary. Wszelkie usterki natych-
miast likwidowano.

Siłownia – klub fitness. Przerwę 
w funkcjonowaniu Pływalni Miejskiej wy-
korzystano też na adaptację pomieszczeń 
siłowni. Jednocześnie może w niej prze-
bywać 12 osób. Został zakupiony nowy 
sprzęt firmy Hes. Jest atlas na 5 nieza-
leżnych od siebie stanowisk, każde z nich 
ma oddzielne nośniki regulacji obciąże-
nia, jest step, wiosła, ławeczka do wyci-
skania, dwie sztangi, ławeczka skośna, 
ciężarki. Wejście na siłownię kosztuje 5 
zł. Nie ma ograniczeń czasowych, co ozna-
cza, że można tam przebywać dopóki sił 
starczy.

W Pływalni Miejskiej powstał klub fit-
ness – Atletic, który proponuje szeroką 
gamę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 
wszystkich chętnych, w różnych grupach 
wiekowych.

W jednym z pomieszczeń Pływalni Miej-
skiej powstał też ostatnio gabinet masa-
żu rehabilitacyjnego, relaksującego, od-
chudzającego i aromaterapii. Prowadzi to 
prywatna firma. Jeden z masażystów pra-
cuje w leżajskim ZOZ. To drugi po sola-
rium gabinet, mieszczący się w budynku 
Pływalni Miejskiej, prowadzony przez fir-
my zewnętrzne.

Monitoring. Pierwszy obraz z kamery mo-
nitorującej przez całą dobę fragment miasta 
w okolicy bazaru przy ulicy M. Curie-Skło-
dowskiej, siedziby starostwa powiatu i do-
mu kultury pokazał się na monitorze oficera 
dyżurnego w Komendzie Powiatowej Policji 
w Leżajsku 5 sierpnia ubiegłego roku. Taki 
był początek podglądania miasta.

Pierwszy etap sfinansował „Philips Mor-
ris”, uczulony na przemytników papiero-
sów. Dlatego pierwsza kamera usytuowa-
na została w okolicy bazaru. Ruchomy, 
szerokokątny obiektyw o dużym zasięgu 
daje niezwykle precyzyjny, kolorowy ob-
raz obserwowanego punktu nawet w nocy, 
a sterownik w dyżurce oficera policji jest 
w stanie wielokrotnie go powiększyć i przy-
bliżyć obraz; można odczytać ceny towa-
rów oferowanych na bazarze. Ta pierwsza 
kamera zainstalowana została na budyn-
ku starostwa powiatowego.

Kamerę tej samej jakości zainstalowano 
ostatnio na placu PKS.

Druga umieszczona jest w przejściu 
podziemnym. W ten sposób zakończony 
został drugi etap monitoringu miasta.

Obrotowa kamera, zamontowana na re-
klamie PKS, obejmuje zasięgiem plac PKS 
i PKP, sklep „Pod Kasztanami”, plac przed 
budynkiem MCK oraz skrzyżowanie ulic: 
Mickiewicza i M. Curie-Skłodowskiej. Ka-
mera obraca się o 360 stopni, pracuje 
dzień i noc. Rejestruje wszystko, co znaj-
duje się i dzieje w jej zasięgu.

Druga kamera jest w przejściu pod to-
rami na dworcu PKP i obserwuje cały ciąg 
pieszy. Było to zadanie zaplanowane w te-
gorocznym budżecie i zostało wykonane.

Dzięki bardzo dobrej współpracy z PKP 
i PKS możliwe było bezpłatnie zamontowa-
nie kamer na ich terenie. W zamian mają 
monitorowany teren swych dworców. Ko-
rzyść jest obopólna.

Koordynatorem monitoringu miasta, 
mającego na celu obserwację szczególnie 
zagrożonych punktów w mieście i stworze-
nie możliwie najlepszych warunków bez-
pieczeństwa mieszkańcom, jest w Urzędzie 
Miejskim Grzegorz Korasadowicz.

Wykonawcami połączenia kamer z Cen-
trum Wizyjnym są firmy „Alarm System” 
z Leżajska i firma „Metrotel z Rzeszowa, 
a dostawcą sprzętu jest „Sawel” z Rzeszowa, 
którym za dobrą współpracę dziękujemy.

To jeszcze nie koniec rozpoczętej inwe-
stycji. Jest planowany kolejny etap, któ-
ry obejmie pozostałe newralgiczne punk-
ty w mieście: Ogródek Jordanowski, la-
sek między blokami w okolicy spalonego 
przedszkola i Rynek. W planach na przy-
szły rok jest zakup trzech kolejnych ka-
mer. Po ich zamontowaniu miasto zosta-
nie całkowicie zmonitorowane.

Wieża. Prowadzone są prace wspólnie 
z parafią farną związane z przeprowadze-
niem remontu wieży. Przylega ona do ra-
tusza. Miasto i parafia zawarły umowę, 
z której wynika, że parafia oddaje mia-
stu wieżę w użyczenie czyli do bezpłatne-
go używania na okres od 1 lipca br. do 30 
czerwca 2011 z możliwością przedłużenia 
na następne lata.

Oczyszczona i pomalowana została ele-
wacja, a parter przystosowywany jest do 
potrzeb Biura Informacji Turystycznej, 
które rozpocznie swą działalność w czwar-
tym kwartale tego roku.
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spotkania

Od sąsiedztwa 
do przyjaźni

W scenerii bieszczadzkich gór rozpo-
czął się obóz językowo-taneczno-wokal-
ny w Ustrzykach Dolnych. Przez 10 dni 
(15–25 sierpnia br.) dzieci i młodzież 
z Ukrainy (Nowojaworowsk) i z Polski 
(Leżajsk) wspólnie uczyły się języka pol-
skiego, ukraińskiego i angielskiego.

W pierwszych dniach uczestnicy obo-
zu oprócz warsztatów poznawali kulturę 
i krajobraz bieszczadzkich terenów. Spo-
tkania z tutejszą kulturą rozpoczęły się 
w Hoczwi wizytą u regionalnego artysty 
Zdzisława Pękalskiego. Można tam było 
podziwiać drewniane figurki przedstawia-
jące anioły, obrazy namalowane na świń-
skich korytkach oraz bieszczadzkie diabły 
tzw. Biesy i Czady. Następnie grupa udała 
się do Cisnej, gdzie w pracowni ikon Ry-
szarda Denisiuka poznali tajniki ich wy-
twarzania.

Uczestnicy odwiedzili również dyżurkę 
GOPR w Ustrzykach Górnych. Na spotka-
niu z ratownikami można było zobaczyć 
sprzęt, jakim posługują się podczas ak-
cji ratunkowych w górach. Na obozie nie 
brakuje warsztatów malarskich i fotogra-
ficznych. Malowniczość krajobrazu gór-
skiego dodatkowo wpływa na twórcze na-
tchnienia. – Fotografia jest dla mnie pasją, 

sądzę że warsztaty pozwolą udoskonalić 
moje umiejętności – mówi Yarosłava Pry-
tuła uczestniczka obozu. Na warsztatach 
tanecznych zespoły: Zespół Pieśni i Tań-
ca „Leliwa” z Leżajska prowadzony przez 
Teresę Dydacką-Jarek oraz Zespół Tań-
ca Ludowego i Estradowego „Jabłoneczka” 
prowadzonego przez Natalię i Włodzimie-
rza Hudowy wzajemnie uczą się tańców ze 
swoich krajów. „Leliwa” uczy się Kołomyj-
ki, góralskiego tańca pochodzącego z czę-
ści Karpat ukraińskich oraz Hopaka na-
rodowego tańca ukraińskiego. Natomiast 
„Jabłoneczka” ćwiczy Poloneza, Krakowia-
ka i Oberka naszych polskich tańców na-
rodowych. Podczas pobytu w Ustrzykach 
Dolnych organizowane są również górskie 
wycieczki, wyjścia na basen i muzeum oraz 
wieczorne dyskoteki. Celem całego obozu 
jest pokonanie barier językowych pomię-
dzy młodzieżą z obu stron granicy.

Obóz językowo-taneczno-wokalny zorga-
nizowany jest w ramach projektu „Od są-
siedztwa do przyjaźni: Leżajsk – Nowoja-
worowsk”. Inicjatorem projektu, finanso-
wanego jest ze środków Unii Europejskiej, 
jest Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku. 
Głównym celem tego projektu jest nawią-
zanie współpracy pomiędzy lokalnymi gru-
pami działającymi w regionie przygranicz-
nym, przybliżenie twórczości artystycznej 
i dziedzictwa kulturowego obu narodów 
oraz integracja młodzieży poprzez wymia-
nę. Warto podkreślić, że wymiana młodzie-
ży z Leżajska, Nowojaworowska i Czortko-
wa to efekt wieloletniej współpracy pomię-
dzy tymi miastami.

Projekt pt. „Od sąsiedztwa do przy-
jaźni: Leżajsk – Nowojaworowsk” reali-
zowany jest w ramach Funduszu Ma-
łych Projektów Euroregionalnych Na-
rodowego Programu dla Polski PHARE 
2003 zarządzanego przez Stowarzysze-
nie Euroregion Karpacki Polska w Rze-
szowie na zlecenie Władzy Wdrażają-
cej Program Współpracy Przygranicz-
nej PHARE w Warszawie.

Marek Smycz
Fot. Ryszard Węglarz

W Czortkowie
Ten rok kulturalny obfitował dla dzie-

ci z zespołów Taneczno-Estradowego 
„Fajne Gienki” i Tańca Towarzyskiego 
„Plus” w przeróżnego rodzaju występy, 
festiwale, konkursy oraz konsultacje ar-
tystyczne.

Swoje umiejętności prezentowały na-
wet poza granicami kraju. Przez cały ten 
rok udoskonalali również swój kunszt ta-
neczny poprzez udział w konsultacjach ar-
tystycznych prowadzonych przez wybit-
nych choreografów jak: Joanna Szczer-
baty, Kinga Tronin, Grzegorz Halko oraz 
Adam Berkowicz. To z pewnością wpłynę-
ło na tegoroczny wysoki poziom zespołów. 
W tym roku publiczność mogła również 
podziwiać nowe układy i aranżacje tanecz-
ne. – Powstały m.in. „Sen Dominiki”, „Kotki 
i myszki”, „Piraci”, „Matylda” oraz Samba 
i Jive. Aranżacje bardzo przypadły do gu-
stu publiczności, która miała okazję je zo-
baczyć – powiedziała Dorota Wylaź opie-
kun, choreograf zespołu „Fajne Gienki”. 
– Pragniemy cały czas urozmaicać nasz 
program artystyczny i wprowadzać inno-
wacje – dodał Andrzej Wylaź choreograf 
zespołu „Plus”.

Podsumowaniem ciężkiej pracy dzieci 
z zespołów była rewizyta w Czortkowie na 
Ukrainie w dniach 8–11 lipca br. Zespoły 
te zostały zaproszone przez Dziecięcy Ze-
spół Tańca Ludowego i Estradowego „Ja-
błoneczka” na Dni Czortkowa. Jak zawsze 
spotkali się z serdecznym przyjęciem.

Na miejscu delegację z Leżajska z bur-
mistrzem Tadeuszem Trębaczem powi-

tał mer miasta Czortkowa Michał Werbic-
ki oraz rodzice i dzieci z zespołu „Jabło-
neczka”. Oprócz koncertów z okazji tego 
święta dzieci z zespołów zwiedziły mia-
sto i poznały jego historię. Po koncercie 
mer Czortkowa osobiście złożył im gratu-
lacje za piękny koncert i wręczył pamiąt-
kowe dyplomy.

Rodzice dzieci z zespołu „Jabłoneczka’ 
zorganizowały dla dzieci z „Plusa” i „Faj-

nych Gienek” ognisko, wyjście na basen, 
do sauny oraz wycieczkę do miasta Kriw-
cze, gdzie zwiedziły „Kryształową Geofi-
zyczną Pamiątkę Przyrody Międzyna-
rodowego Znaczenia”. Pieczary mające 
3000 metrów długości wijące się kory-
tarzami wywarły na dzieciach ogromne 
wrażenie.

Marek Smycz
Fot. Klub „Optikos”

Na Jaworze
Już po raz drugi uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Leżajsku spędzili 
kilkanaście wakacyjnych dni na szkol-
nej kolonii w WZW „Jawor” położonym 
nad zalewem solińskim.

W tym roku dzięki pomocy finansowej 
pana Jacka Głowackiego, prezesa Elektro-
ciepłowni Nowa Sarzyna. Uczestnicy pod 
okiem wykwalifikowanych instruktorów 
poznawali tajniki gry w tenisa ziemnego.

Oprócz codziennych zajęć na kortach 
tenisowych koloniści wzięli udział w wielu 
ciekawych wycieczkach. Podziwiali górski 
krajobraz z okien bieszczadzkiej ciuchci, 
zwiedzili przyrodnicze muzeum w Ustrzy-
kach Dolnych, a także zachwycali się pięk-
nem zalewu solińskiego podczas rejsu 
statkiem. Z wielkim entuzjazmem wędro-
wali także po górskich szlakach.

Każdego dnia doskonalili swoje umiejęt-
ności pływackie na krytym basenie. Pięk-
na pogoda sprzyjała plażowaniu i kąpieli 
w zalewie solińskim pod czujnym okiem 
ratownika.

Równie atrakcyjnie dzieci spędzały ko-
lonijne wieczory uczestnicząc w szalonych 
dyskotekach i urokliwych ogniskach.

Czas wypoczynku nad Soliną minął 
szybko i wszyscy zadowoleni, pełni wra-
żeń i bogatsi o nowe umiejętności w za-
kresie gry w tenisa wrócili z kolonii zorga-
nizowanej przez nauczycielki Szkoły Pod-
stawowej nr 2: Lidię Kucharską, Jolantę 
Żołyniak i Teresę Dydacką-Jarek.

tlj

Zajęcia taneczne prowadzone przez 
Włodzimierza Hudowy.
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Nasza świetlica
Mowa o świetlicy socjoterapeutycz-

nej w Leżajsku, gdzie codzienne w dni 
powszednie (od poniedziałku do piątku 
w godzinach 14–18) prowadzone są zaję-
cia. Uczestniczą w nich dzieci z rodzin 
o trudnej sytuacji, m.in. z problemem 
alkoholowym. Świetlica mieści się bu-
dynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Le-
żajsku.

Od stycznia do czerwca br. w zajęciach 
prowadzonych w świetlicy uczestniczyła 
grupa ok. 20–25 osób dziennie, połowa ze 
szkół podstawowych, połowa z gimnazjum. 
Dzieci codziennie miały do wyboru zajęcia 
plastyczno-techniczne, muzyczne, spor-
towe, dydaktyczne oraz socjoterapeutycz-
ne prowadzone przez psychologa. Podob-
nie jak w ubiegłych miesiącach funkcjo-
nowania świetlicy, dzieci codziennie przy-
gotowywały „ucztę” – wspólnie planowały, 
co danego dnia będą jadły, kupowały pro-
dukty i rozdzielały między siebie zadania. 
W celu zwiększenia efektywności pomo-
cy niesionej dzieciom z rodzin dysfunk-
cyjnych, świetlica nawiązała współpracę 
z rodzicami wychowanków, z placówkami 
szkolnymi, z policją, kuratorami społecz-
nymi oraz MOPS. Systematycznie kontak-
towano się z pedagogami szkolnymi oraz 
z rodzicami dzieci. Kilkoro rodziców przy-
było także w ramach zaproszenia do świe-
tlicy, aby zobaczyć, jak pracujemy i spę-
dzamy wolny czas.

W styczniu br. z inicjatywy Urzędu Miej-
skiego wspólnie z MCK i MOPS, odbyła 
się zabawa choinkowa dla kilkudziesię-
ciu dzieci połączona z rozdawaniem pa-
czek mikołajkowych. Był słodki poczęstu-
nek i wesołe wspólne zabawy. Ale przede 
wszystkim okazja do rozmów z rodzicami 
i opiekunami wychowanków świetlicy, jak 
również przybliżenie znaczenia świetlicy 
dzieciom, które dotychczas nie uczestni-
czyły w tych zajęciach.

W trakcie ferii zimowych zapropono-
wano dzieciom kino feryjne. Zaplanowa-
no też dużą atrakcję – warsztaty rzeźbiar-
skie. Był to cykl kilkunastu spotkań z mło-
dzieżą prowadzonych przez zaproszone-
go wolontariusza, w trakcie których dzieci 
poznały nowe techniki plastyczne i miały 
możliwość lepienia w glinie.

Odbywały się zajęcia dogoterapii zaini-
cjowane w listopadzie ubiegłego roku po 
realizacji programu „Do serca przytul psa”. 
Od lutego br. dzieci uczestniczą w zaję-
ciach na krytej pływalni w Leżajsku, gdzie 
pod okiem instruktora doskonalą umiejęt-
ności pływania. Z zajęć na basenie skorzy-
stało w tym półroczu 27 osób.

Kwiecień był miesiącem realizacji spo-
tkań „papierosy, alkohol, narkotyki – 
stop”. Przeprowadzono w tym miesiącu 
w ramach zajęć profilaktycznych kilka 
spotkań z dziećmi na temat uzależnień, 
rozmawiano z policjantami, wykorzysta-
no fragment projekcji filmu na temat po-
mocy osobom mającym problemy w rodzi-
nie. Podczas spotkań w kręgu rozmawia-
no o alkoholizmie, o problemach rodzin-
nych dzieci, o ich potrzebach i codzien-
nych kłopotach w związku z atmosferą do-
mową. W czerwcu, w ramach obchodów 
Dni Leżajska, zaprezentowaliśmy lokal-
nej społeczności dzieła dzieci na wystawie 
w MCK. Przed wakacjami każdy z uczniów 
dostał pożyteczny wakacyjny upominek. 
Po letnim odpoczynku znów będą aktyw-
nie uczestniczyć w życiu świetlicy.

Aleksandra Machura

Rabka powitała słońcem
Już pierwszego dnia wakacji, 27 czerwca br. grupa dzieci z Leżajska roz-

poczęła wypoczynek na obozie terapeutyczno-wypoczynkowym w Rabce.
Dzięki inicjatywie osób zaangażowanych 

w sprawy przeciwdziałania alkoholizmowi, 
przychylności Rady Miejskiej, naczelne-
mu organizatorowi – Urzędowi Miejskiemu 
w Leżajsku oraz pomocy Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, ponad trzydzieścio-
ro dzieci mogło wypoczywać w miejscowo-
ści o wyjątkowym mikroklimacie.

Rabka będąca zarówno ośrodkiem tu-
rystycznym, jak i dużym uzdrowiskiem, 
słynie jako dziecięce centrum sanatoryj-
ne. Jako uzdrowisko rozwijała się od XVIII 
w. Po I rozbiorze władze austriackie zleciły 
dokładną analizę leczniczych wód, a bada-
nia wykazały, ze rabczańskie źródła należą 
do najsilniejszych w Europie solanek chlo-
rowo-sodowo-jodkowo-bromowych. Oko-
ło 1800 r. powstał w Rabce pierwszy za-
kład przyrodoleczniczy, a w 1887 r. pierw-
szy szpital leczniczy. Intensywny rozwój 
uzdrowiska nastąpił znów w latach 60. 
dwudziestego wieku. Powstała wówczas 
pijalnia, nowy zakład przyrodoleczniczy, 
przychodnia zdrojowa z gabinetami za-
biegowymi, inhalatorium, specjalistyczne 
kliniki dziecięce – w sumie osiem szpita-
li uzdrowiskowych. Prócz chorób dziecię-
cych leczy się w Rabce m.in. alergie, ast-
mę i nieżyty dróg oddechowych.

Obóz terapeutyczno-wypoczynkowy, 
którego uczestnikami były dzieci i mło-
dzież z Leżajska w wieku od 9 do 14 lat, 
trwał od 27 czerwca do 9 lipca br.

Mieszkaliśmy w domu wczasowym „Pa-
tria”, należącym kiedyś do światowej sławy 
tenora lat trzydziestych ubiegłego stulecia 
– Jan Kiepury. „Patria” to wygoda i atrak-
cja dla kolonistów; przestronne sypialnie 
z nowoczesnymi łazienkami, dwa duże 
boiska, plac zabaw dla dzieci, duża sala 
dyskotekowa wyposażona w nagłaśniają-
cy sprzęt oraz ładnie urządzona stołów-
ka i wspaniała kuchnia to walory nie do 
podważenia. W tym miejscu muszę wspo-
mnieć o wspaniałej kuchni i wręcz roz-
pieszczaniu nas smakołykami. Szczegól-
ne podziękowania należą się w tym miej-
scu prowadzącym dom wczasowy „Patria” 
państwu Zofii i Józefowi Łopacie za zapew-
nienie dzieciom bardzo dobrych warun-
ków. Myślę, że wypoczynek w Rabce wszy-
scy uczestnicy będą wspominać jako uda-
ny. Dopisała też pogoda – słońce opuściło 
nas tylko na jeden dzień.

Podczas pobytu w Rabce starałyśmy się 
urozmaicić naszym podopiecznym waka-
cyjny wypoczynek poprzez organizowanie 
wycieczek, zajęć socjo-terapeutycznych, 
ognisk i dyskotek. Byliśmy m.in. w mu-
zeum Władysława Orkana,w zabytkowym 
kościółku z 1606 roku, Muzeum Gorczań-
skim, po którym oprowadzał nas pan Jan 
Fudala, autor licznych książek o twórczo-

ści i tradycjach góralskich. W pracowni 
garncarskiej pana Adama Kościelaka wy-
słuchaliśmy gawędy i zobaczyliśmy jak po-
wstawały naczynia gliniane. Wielu z ko-
lonistów uważało, że lepienie garnków to 
prosta sprawa. Niestety, gdy doszło do 
sprawdzianu, okazało się, iż zamiast gli-
nianych kubeczków na kole garncarskim 
pozostawała bezkształtna masa. Bardzo 
interesująca okazała się wycieczka do Cha-
bówki, w której zlokalizowany jest skan-
sen taboru kolejowego. Kilka razy wycho-
dziliśmy w góry. Przeszliśmy szlakiem do 
źródła cudownej wody „Pocieszna woda”, 
wychodząc po drodze na szczyt Krzywoń. 
Ale w najwięcej atrakcji obfitował spacer 
na Grzebień, z którego szczytu oglądali-
śmy na bezchmurnym niebie wspaniałą 
panoramę Tatr. Często bywaliśmy w Par-
ku Zdrojowym, korzystając z atrakcji prze-
znaczonych dla dzieci – miasteczka ko-
munikacyjnego, placu zabaw, pijalni wód. 
Wielkim wzięciem cieszył się park dzie-
cięcy Rabkoland. Uczestnicy obozu byli 
dwukrotnie w tym niecodziennym zakąt-
ku Rabki. Karuzele, domy strachu, młyń-
skie koła, samochody, wiraże i wiele, wiele 
innych atrakcji dostarczających ogromnej 
dawki przeżyć. Ponadto pływaliśmy w od-
krytym basenie i pluskaliśmy się w brodzi-
ku na rzeczce Poniczanka. Coroczną tra-
dycją w Rabce stały się spektakle teatralne 
w miejskim amfiteatrze. Uczestnicy kolonii 
mieli okazję obejrzeć spektakl pt. „Czarno-
księżnik z krainy Oz” w wykonaniu akto-
rów z teatru w Krakowie.

Podczas obozu każdy uczestnik mógł 
uczestniczyć w licznych konkursach or-
ganizowanych przez kadrę. Konkursy, za-
wody sportowe kończyły się oczywiście na-
grodami, najczęściej słodkimi. Popołudnia 
i wieczory koloniści spędzali na dyskote-
kach, ognisku, lub innych zajęciach pro-
wadzonych przez wykwalifikowaną kadrę 
kolonii, na co dzień nauczycielki Ośrod-
ka Szkolno – Wychowawczego w Leżajsku: 
Izabelę Wańczycką i Edytę Dolecką.

Podsumowując, wydaje się, że dzieci są 
zadowolone z pobytu w Rabce, który pew-
nie będą wspominać jeszcze bardzo długo. 
Nawiązane zostały nowe znajomości z ko-
loniami z Ostródy i Olsztyna, nowe przy-
jaźnie i sympatie, zaś ostatnia dyskote-
ka obozu, czyli bal piżamowca wzbudził 
wiele emocji u uczestników, a także nie-
małe zdziwienie wśród innych mieszkań-
ców Domu Wczasowego „Patria”. Bo tak 
naprawdę na wakacjach ważne jest aby 
wypocząć, ale przede wszystkim dobrze 
się bawić i zachować na cały rok, do ko-
lejnych wakacji, miłe z tej zabawy wspo-
mnienia.

Elżbieta Dąbrowska-Rutowicz
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Podsumowaniem tegorocznego projek-
tu, realizowanego przez Miejskie Cen-
trum Kultury, pt. „Oj, bedzie, bedzie 
wesele” było wydanie albumu pod tym 
samym tytułem oraz nagranie filmu 
DVD. W tej formie zarejestrowana zo-
stała dokumentacja widowiska, przy-
pominającego i ukazującego obrzędy 
weselne sprzed stu lat na Leżajszczy-
znie.

(mh)

Sposób 
na nudę

Przez całe wakacje w Bibliotece Pu-
blicznej w Leżajsku trzy razy w tygo-
dniu odbywały się zajęcia plastyczne 
dla dzieci. Pod kierunkiem instruktor-
ki Marty Zdeb wykonywały one z bibu-
ły i szarego papieru różnego rodzaju 
kompozycje – kwiaty, pejzaże, ptaki, 
drzewa, warzywa, owoce, wiejską chatę, 
akwarium, cztery pory roku. W ostatnim 
dniu zajęć wykleiły herb Leżajska.

Teraz prace te zdobią ściany czytelni dla 
dzieci i hol Biblioteki.

– W roku szkolnym w ramach progra-
mu „Godzina po lekcjach” prowadzę zaję-
cia plastyczne w Szkole Podstawowej nr 1 
– powiedziała nam Marta Zdeb. – Postano-
wiłam przedłużyć realizację tego programu 
na okres wakacji. Dzieci, które spędzały je 
w mieście, a chciały się wyżyć w różnych 
formach plastycznych, przychodziły do Bi-
blioteki bardzo chętnie. Sponsorem „Spo-
sobu na wakacyjną nudę” był Urząd Miej-
ski w Leżajsku.

(am)

Radość 
biegania

Zofia Turosz jest jedną kobietą w Pol-
sce, która codziennie pokonuje biegiem 
co najmniej kilkunastokilometrowe od-
cinki. Robi to dla przyjemności, dla 
zdrowia, z przyzwyczajenia. Mówi, że 
urodziła się po to, biegać.

Zaczęła biegać w 1954 roku jako uczen-
nica szkoły włókienniczej w Rakszawie. 
Brała udział w zawodach międzyszkol-
nych, wojewódzkich, ogólnopolskich, za-
wsze wracała z medalami. Pierwszy zdoby-
ła w 1957 roku, pracowała wówczas w rak-
szawskich Zakładach Włókienniczych.

W 1962 roku pojechała do Warszawy na 
mistrzostwa Polski w przełajach. Parado-
wała w nowiutkim dresie (pierwszy praw-
dziwy dres!) z napisem: ZKS Unia Nowa 
Sarzyna. Znalazła się w środowisku zna-
nych w Polsce zawodniczek. Jedna z fawo-
rytek powiedziała: „zobacz, z takiej pipi-
dówki przyjechała”. Ja wam pokażę tę pi-
pidówkę – powiedziała sobie w duchu Zo-
fia – i od startu poszła jak burza. Biegła 
na oślep. Nie widziała mety. Za metą pa-
dła, ale złoty medal był jej. Wielki biegacz, 
olimpijczyk Krzyszkowiak powiedział: je-
steś wielkim talentem wytrzymałościo-
wym, przenieś się do Bydgoszczy. Miała 
wtedy 24 lata, rodzinę, pracę. – Nie by-
łam już zawodniczką rozwojową, zosta-
łam, chociaż ciągle o tym rozmyślałam.

Wciąż jednak biegała. Sporadycznie re-
prezentowała na zawodach różne kluby 
– Resovię, AZS Katowice, Kolejarza Kato-
wice… Miała 45 lat, kiedy dała się namó-
wić na zawody w chodzie. – Nocami chodzi-
łam po Leżajsku, trenowałam – opowiada. 
W koncu wystartowała na stadionie „Skry” 
w Warszawie w chodzie sportowym na 50 
km. Ustanowiła rekord świata, którego do 
tej pory nikt nie pobił!

Biegała na długich, jak najdłuższych dy-
stansach: 25 km, 50 km, 100 km. Stu-
kilometrowy dystans najpierw pokonała 
w Czechosłowacji. Rok później w Polsce 
„o godzinę lepiej nabiegała”. Ten wynik też 
do tej pory – przez ponad 25 lat – nie zo-
stał pobity!

Wciąż było jej mało. Wyczytała w pra-
sie, że w Poznaniu organizowany jest bieg 
24-godzinny. Pojechała. Sami mężczyźni 
i oprócz niej jeszcze jedna kobieta. Była 
trzecia. Pokonała dystans ponad 210 ki-
lometrów.

Kiedy miała 47 lat, zamarzyły się naj-
większe maratony świata. Wyjechał do 
USA na maraton bostoński. Przez szes-
naście lat wielokrotnie brała udział w słyn-
nych maratonach świata – także w Nowym 
Jorku, Los Angeles, Mineapolis.

Rok temu wróciła do Polski, do rodzin-
nego domu w Żołyni. Zgromadziła w nim 
wszystkie trofea sportowe – medale, pu-
chary, dyplomy, 30 kronik z wycinkami 
prasowymi, kasety z filmami video. Biega 
nadal. – Muszę – mówi – organizm się przy-
zwyczaił, ale poza tym ja to lubię. Chce za-
razić młodzież swoją ideą, zorganizować 
grupę biegaczy, rozpowszechnić swoją ra-
dość biegania wśród wszystkich, nie tylko 
młodzieży. – Szkoły mają skromne fundu-
sze, ale gdybym tak społecznie prowadzi-
ła grupę biegaczy? W Żołyni mam już grup-
kę młodzieży, widzę, ze młodzi ludzie chcą 
biegać. Człowiek w starszym wieku, jeżeli 
ma hart ducha, też może to robić.

We wrześniu br. ukaże się książka „Uro-
dziłam się, żeby biegać” o życiu i sporto-
wych wyczynach Zofii Turosz. Biblioteka 
Publiczna w Leżajsku przygotowuje pro-
mocję tej książki, połączoną z wystawą tro-
feów zdobytych przez jedynego w Polsce 
długodystansowca – kobietę oraz spotka-
nie z autorką.

(bwl)
Zdjęcia: Archiwum Zofii Turosz
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W ubiegłym roku w strukturze Komendy 
Powiatowej Policji w Leżajsku utworzono Ze-
spół ds. nieletnich i patologii, którego dzia-
łania ukierunkowane są na ujawnianie źródeł 
i zwalczanie zjawisk patologicznych wśród 
dzieci i młodzieży.

Priorytetowym zadaniem zespołu 
stało się rozpoznanie środowiska 
pod kątem oceny występujących 
zagrożeń. Policjanci z Komen-
dy Powiatowej Policji w Leżaj-
sku wypowiedzieli zdecydowa-
ną, otwartą wojnę narkotykom. 
Wiele tajemnic krył hermetycz-
ny świat dealerów i konsumen-
tów, pełen współzależnych po-
wiązań w narkotykowym proce-
derze. Mówi się brawo, naresz-
cie, ale nie dla wszystkich jest to 
dobra nowina. Zaskoczenie rodzi-
ców, nauczycieli, niepokój młodzie-
ży, której dotyczą sprawy, kłopoty ze 
zdrowiem, nauką. Mnóstwo pytań dla-
czego i co dalej?

Szok jest często elementem pozytywnej mo-
tywacji. Nic bowiem tak skutecznie nie wyzwala 
radykalnych działań jak sytuacje kryzysowe, w których 
przychodzi nam żyć, z którymi trzeba się zmagać.

Zdecydowane działania przeciwko przestępczości narkotyko-
wej, wiele podjętych czynności, niepopularnych ale koniecznych, 
doprowadziło do postawienia pierwszych zarzutów i pierwszych 
aresztowań. Zatrzymanemu w styczniu br. Wojciechowi, miesz-
kańcowi Leżajska przedstawiono zarzut o posiadanie i udzielanie 
środków odurzających (w tym również osobom nieletnim). Trzy 
miesiące aresztu tymczasowego wyłączyło dealera narkotykowe-
go z życia publicznego. Po przedłużeniu aresztu nadal pozostał 
on w Zakładzie Karnym.

Jak w reakcji łańcuchowej potoczyły się dalsze zdarzenia. 
W ciągu następnych dwóch tygodni aresztowano następnych 
dwóch dealerów. Kolejny etap rozwijającego się śledztwa przy-
niósł oczekiwane rezultaty.

16 lutego br. następna „wpadka” dealera, który rozprowadzał 
środki odurzające wśród osób małoletnich. Tym razem nielet-
niego Łukasza umieszczono w Policyjnej Izbie Dziecka Komendy 
Miejskiej w Rzeszowie.

Na dalszy rozwój wypadków nie trzeba było długo czekać. W to-
ku prowadzonego śledztwa w sprawie o przestępstwa narkotyko-
we funkcjonariusze KPP w Leżajsku przesłuchali kilkadziesiąt 
osób podejrzewanych o zakup środków odurzających i o handel 
tymi środkami w tym również w środowisku małoletnich.

Pod koniec lutego br. wobec następnych czterech dealerów 
w wieku od 18 do 21 lat Sąd Rejonowy w Leżajsku na wniosek Ko-
mendy Powiatowej Policji zastosował środki zapobiegawcze w for-
mie tymczasowego aresztowania na okres 2 i 3 miesięcy. Z zebra-
nych w tej sprawie materiałów wynika, że w tym wypadku prze-
stępczy proceder trwał od 2002 roku i obejmował większą grupę 
młodych ludzi – głównie ze środowisk uczniowskich.

W wyniku dokonanych przeszukań zabezpieczono kilkanaście 
gramów marihuany, amfetaminę, grzybki halucynogenne oraz 
sprzęt i narzędzia, służące do odważania i porcjowania narko-
tykowych działek. Funkcjonariusze Policji „rozhermetyzowali” 
tak niedostępną sferę przestępczego kręgu. Rozpoznanie śro-
dowiska pozwoliło na podjecie skutecznych środków zapobie-
gawczych oraz opanowanie potencjalnego zagrożenia. W dal-
szym ciągu ujawniamy osoby, które pomimo atmosfery zagro-
żenia chcą przechytrzyć prawo i zajmują się zgubną w skut-
kach działalnością.

W maju br. 21-letniemu Mirosławowi przedstawiono zarzuty 
o posiadanie marihuany, pochodzącej z prowadzonej przez nie-
go nielegalnej uprawy, oraz zakupionej od dealera. 21-letnie-
mu mieszkańcowi powiatu niżańskiego zaś przedstawiono za-
rzut udzielania narkotyków innym osobom. Proceder tych dwóch 
ostatnich sprawców trwał trzy lata. Zastosowany przez Prokura-
turę Rejonową w Leżajsku dozór policyjny pozwoli zdyscyplino-
wać młodzieńców.

I jeszcze kilka innych przykładów. Sprawdziło się porzeka-
dło o gorejącej czapce na złodzieju. Wieczorem, 
11 maja br., w środku miasta, „wpadła” mło-
da dziewczyna, która nie umknęła uwadze po-

licyjnego patrolu. Posiadała narkotyki i odpo-
wie za czyn z art. 48 ustawy o przeciwdzia-

łaniu narkomanii zagrożony karą pozba-
wienia wolności do 3 lat. Dzień później 

zatrzymano 23-latka, który podejrza-
ny jest o posiadanie i handel środ-
kami odurzającymi.

7 lipca br. w wyniku czynności 
operacyjnych policjanci zatrzy-
mali na gorącym uczynku 21-
-letniego Konrada, mieszkań-
ca gminy Nowa Sarzyna, któ-
ry miał przy sobie 14 działek 
amfetaminy oraz butelkę po 
tramalu z zawartością ślado-
wej ilości leku. Chłopak przy-
znał się też do handlu środkami 

odurzającymi.
Dalszy ciąg wydarzeń przyniósł 

zaskakujące efekty. Zarówno co do 
sprawców, ich czynów, jak i co do roz-

miarów przestępczości narkotykowej na 
terenie powiatu leżajskiego, Prokuratura 

Okręgowa w Rzeszowie w kwietniu br. wyłą-
czyła 11 postępowań przygotowawczych w spra-

wach o przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii, które dotyczyły mieszkańców naszego powiatu. 

W chwili obecnej postępowania te prowadzi Komenda Powiatowa 
Policji pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Leżajsku.

• • •

Trochę statystyki
W 2004 roku stwierdzono 39 przestępstw z ustawy o przeciw-

działaniu narkomanii, których dopuściło się 30 sprawców – w tym 
3 nieletnich.

W 2005 roku w okresie od stycznia do końca lipca stwierdzo-
no 193 przestępstwa narkotykowe popełnione przez 55 sprawców 
w tym: przez 31 osób dorosłych (z których 13 sprawców areszto-
wano) oraz przez 24 osoby nieletnie.

Celem tego artykułu jest ostrzeżenie i przestroga szczególnie 
dla młodzieży. Miejmy nadzieję, że ci, którym na razie jeszcze się 
wydaje, że ten problem ich nie dotyczy, w porę zrobią rachunek 
sumienia i uporządkują własne sprawy z myślą głównie o swo-
im życiu, zdrowiu i przyszłości.

Narkomania jest jak choroba społeczna. Trzeba leczyć przy-
czynę, a wtedy skutek sam ustąpi. Wymierzane środki karne dla 
sprawców narkotykowych przestępstw to ostateczność. Lecz czy 
nie lepiej byłoby, żeby młodzi narkomani zamiast do zamknię-
tych zakładów karnych trafiali do zamkniętych zakładów terapii 
uzależnień – nim będzie za późno?

Temat narkomanii wzbudza coraz większe zainteresowanie. Za-
praszamy do rozmowy i przyłączenia się do społecznej dyskusji. 
Na Państwa pytania i informacje oczekuje Specjalista ds. nielet-
nich Sekcji Prewencji i RD KPP w Leżajsku pod telefonem 240 
63 44. Można też skorzystać (anonimowo) z policyjnego telefonu 
bezpłatnego nr 997 i zasygnalizować o problemie oraz uzyskać 
stosowne informacje.

st. asp. Barbara Królikowska
Oficer Prasowy KPP w Leżajsku

W narkotykowym 
kręgu

W następnym numerze „Biuletynu Miejskiego” 
opublikujemy wywiad z kom. Adamem Kopaczem, 
szefem Zespołu ds. nieletnich i patologii Komen-
dy Powiatowej Policji w Leżajsku na temat sposo-
bów zwalczania narkomanii.

• • •  
fakty i opinie



22

• • •  
szachy

Kącik 
szachowy

Witam w kolejnym numerze BM. Za-
praszam wszystkich sympatyków kró-
lewskiej gry do rozwiązania szachowych 
zadań. Gorąco polecam Wam w ostat-
nich wakacyjnych dniach sierpnia stro-
nę internetową www.kurnik.pl, na któ-
rej będziecie mogli sprawdzić swoje 
umiejętności szachowe. Powodzenia!

Mat w dwóch posunięciach. (zaczyna-
ją białe)

Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego 
wydania BM:

Zad. 1 – 1) Gc4, d1H 2) Wc2 – mat, 
zad. 2 – 1) Hd7, Kf8 2) Hf7 – mat, zad. 
3 – 1) Hh7, f5 2)Ha7 – mat, zad. 4 – 1) 
Kg6, f5 2) Sg3 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz

• • •  
dobre rady

Buduj 
z nami

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

Kilka dni temu zacząłem prowadzić 
prace związane z izolacją zewnętrzną 
mojego domu, który pochodzi z koń-
ca XIX wieku i jest częściowo drewnia-
ny, a częściowo murowany. Jego usy-
tuowanie na lekkiej skarpie spowodo-
wało, że w niższej, drewnianej części 
pojawiła się spor wilgoć i grzyb. Od tej 
strony mam również dojazd do garażu, 
który położony jest powyżej budynku 
mieszkalnego. W najwyższej partii par-
celi jest ogród. Co mam zrobić, aby po-
zbyć się nieproszonych gości, jakimi są 
wilgoć i grzyb?

Właściwe postępowanie eliminacji nie-
proszonej wilgoci i wody należałoby za-
cząć od właściwego wyplantowania pozio-
mu ogrodu i wprowadzenia odwodnienia 
liniowego, skierowanego w kierunku drogi 
dojazdowej lecz od budynku. Następnym 
krokiem jest odwodnienie liniowe dojaz-
du do garażu. W zależności od wielkości 
spadku terenu należy ustalić minimum 
trzy progi, również profilami skierowane 
„od budynku”.

Kolejnym krokiem jest zatrzymanie wil-
goci w części murowanej, a na samym 
końcu w najniższej partii drewnianej.

Najlepszym rozwiązaniem jest wpro-
wadzenie drenu opaskowego wokół ca-
łego budynku z jedną studnią przelewo-
wą, która miałaby odbiór w miejskiej ka-
nalizacji deszczowej, jeśli takowa istnieje, 
albo do drenów terenowych. Jeśli nie ma 
ani kanalizacji deszczowej, ani drenów te-
renowych, ani rowów melioracyjnych, to 
należy na własnej parceli wykonać stud-
nię chłonną. Pamiętać przy tym trzeba, że 
dren opaskowy należy układać poniżej po-
sadowienia fundamentów w żwirze rzecz-
nym jako warstwie filtracyjnej i obsypce 
ziemnej również ze spadkiem „od budyn-
ku”. Absolutnie nie należy stosować wokół 
budynku betonowych „chodników”, które 
wcale nie izolują od naporu wody i wilgoci, 
lecz „zabijają” budynek utrzymując wilgoć, 
nie pozwalając jej odparować.

Następnym krokiem jest 
wykonanie izolacji pozio-
mej na wysokości ścian 
fundamentowych, jeśli 

takiej nie ma. Trudne to zadanie i najle-
piej zlecić je firmie budowlanej, która ma 
doświadczenie w takich pracach, bowiem 
budynek trzeba p o d c i n a ć! Wykonu-
je się to małymi partiami, nie większymi 
jak 1 metr.

Kiedy budynek ma już izolację poziomą 
oraz dren opaskowy, należy zacząć wal-
kę z grzybem najpierw od wewnątrz, a na-
stępnie od zewnątrz. Wewnętrzne partie 
niejednokrotnie wiążą się z wymianą po-
sadzek, które dawno temu nie były izolo-
wane. Gdy grzyb jest zbyt intensywny i ob-
serwujemy jego wykwity na ścianach po-
mieszczeń, to niestety należy zerwać po-
sadzki, zrobić prawidłową izolację pozio-
mą i wykonać nowe wylewki w dodatku 
z preparatami wodouszczelniającymi. Ze 
ścian wewnętrznych pomieszczeń należy 
skuć cały tynk, a murowane ściany po-
malować co najmniej dwukrotnie prepa-
ratem ISOLIT. Jeśli wilgoć jest zbyt agre-
sywna, należy stosować preparaty HY-
DROSTOP. Od zewnątrz należy odkopać 
ściany zewnętrzne do poziomu posadowie-
nia fundamentów (pamiętamy zawsze, że 
wolno odkopać nam tylko jedną ścianę, 
aby nie spowodować osuwisk, a jeżeli te-
ren mamy mało stabilny, należy odkopaną 
i izolowaną ścianę zastemplować na czas 
trwania robót). Ścianę zewnętrzną, muro-
waną odkuć trzeba z istniejącego, zawilgo-
conego tynku, osuszyć, a następnie poma-
lować przynajmniej dwukrotnie prepara-
tami grzybobójczymi. Kiedy preparat do-
brze zostanie wchłonięty (ok. 7 dni), moż-
na przystąpić do wykonania rapówki, ale 
zawsze na siatce tynkarskiej. Rapówkę po-
malować należy preparatami do izolacji 
pionowej i pozostawić na przynajmniej 4 
dni. Ostatnim elementem izolacyjnym bę-
dzie folia FONDALINE, która dzięki swo-
jej strukturze pozwoli na stałą penetrację 
powietrza. Pamiętać jednak należy o wy-
konaniu małego kapinosa poziomego, aby 
woda z opadów atmosferycznych nie lała 
się bezpośrednio za folię.

Korzystnie jest wykonać skarpy wokół 
budynku oczywiście ze spadkiem „od bu-
dynku”, tak aby zamaskować folię. Budy-
nek zyska właściwą cyrkulację powietrza 
i korzystną oprawę z kwiatów i iglaków. 
Warto wiedzieć, że niektóre odmiany kar-
łowatych jałowców potrzebują dużej ilo-
ści wilgoci. Zatem ich posadzenie będzie 
wiązało się z naturalnym osuszaniem te-
renu.

Pracy przy wprowadzaniu izolacji piono-
wych i poziomych do istniejących budyn-
ków jest bardzo dużo. Nie są one tak drogie 
jak pracochłonne. Warto jednak pamiętać, 
że pośpiech nie jest tu wskazany. Liczy się 
perfekcja wykonania i używanie właści-
wych materiałów. Samodzielne wykonywa-
nie prac izolacyjnych bez jakiegokolwiek 

wcześniejszego doświadczenia nie 
jest wskazane, bo bardziej moż-

na budynkowi 
zaszkodzić niż 
pomóc.
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zdrowie i uroda

Jesień na talerzu
Bakłażany nazywane oberżyną nie na-

dają się do spożycia na surowo, ze wzglę-
du na zawartość solaniny – szkodliwego 
związku występującego również w ziem-
niakach, który w trakcie obróbki ciepl-
nej jest unieszkodliwiony. W jego miąż-
szu są substancje obniżające poziom cho-
lesterolu. Bakłażany podduszone razem ze 
skórką, bez użycia tłuszczu działają pobu-
dzająco na wątrobę i pęcherzyk żółciowy. 
Można je łączyć z ryżem, mięsem, inny-
mi warzywami, nadziewać i zapiekać. Dy-
nia w medycynie ludowej uznawana jest 
za lek na schorzenia reumatyczne, poda-
wana również przy biegunkach, ponieważ 
wchłania toksyny z jelit. Pestki z dyni, tak 
jak wszystkie nasiona są źródłem białka, 
witaminy E i z grupy B oraz błonnika. Za-
wierają tłuszcz, lecytynę, a najważniejszą 
zaletą jest duża ilość cynku. Cynk – skład-
nik mineralny, który pomaga przy stanach 
zapalnych skóry, ale poprawia też koncen-
trację i pamięć. Pestki dyni są także lekiem 
przeciw pasożytom przewodu pokarmowe-
go. Szczególnie polecane jest spożywanie 
dużych ilości pestek z dyni mężczyznom, 
których organizm potrzebuje zdecydowa-
nie więcej cynku niż organizm kobiet. Pest-
ki dyni można dodawać do: sałatek, a tak-
że potraw z mięs pieczonych. Słonecznik 
tak jak dynia ma cenne nasiona. Białko, 
cynk, witamina E, kwasy tłuszczowe, któ-
rych organizm nie potrafi sam wytworzyć, 
a one pomagają obniżyć poziom choleste-
rolu. Witamina E jako naturalny przeciw-
utleniacz hamuje procesy starzenia. Sło-
necznik jest bardzo kaloryczny, można go 
polecić na przekąskę zamiast np. batoni-
ków, wszystkim osobom których dopad-
nie głód.

Surówka z dyni:
Składniki: 20 dag dyni, 2 duże jabłka 

lub 20 dag żurawin lub śliwek węgierek 
(bez pestek), 1/2 szklanki śmietany lub jo-
gurtu, 2 łyżeczki posiekanego koperku, 2 
łyżki posiekanych orzechów włoskich lub 
laskowych lub pestki słonecznika. Wyko-
nanie: Umyte i obrane dynie i jabłka ze-
trzeć na tarce o grubych oczkach, oso-
lić, dodać cukru do smaku, wymieszać ze 
śmietaną, orzechami. Przełożyć do sala-
terki, schłodzić i posypać po wierzchu ko-
perkiem.

Zupa z dynią
Składniki: 1/2 średniej wielkości dynia, 

1 mała cukinia, 4 pomidory, 4 ziemnia-
ki, 1/2 dojrzałej kolby kukurydzy (można 
użyć z puszki lub mrożoną), 1 marchewka, 
kostka rosołowa drobiowa lub 2,5 l wywa-
ru,1/2 szklanki śmietany, 1 łyżka maki, 
sól, pieprz do smaku i siekana zielenina. 
Wykonanie: Umyte i obrane ziemniaki 
i dynia pokroić w kostkę a cukinię w krąż-
ki. Wyłuskać ziarna kukurydzy z kolby, 
opłukać. Ziemniaki, dynię, cukinię i startą 
na grubej tarce marchew wrzucić do gotu-
jącej wody, dodać kostkę rosołową, zago-
tować. Dodać kukurydzę, sól i gotować na 
małym ogniu a 10 minut przed końcem go-
towania, wrzucić pokrojone w kostkę po-
midory. Podprawić zupę mąką ze śmieta-
ną, przyprawić solą, pieprzem do smaku 
i posypać zieleniną.

Ratuj, co zepsuło słońce
Lato było cudowne. Słońce, kąpiele, 

spacery. Wypoczęłaś wspaniale. Ale gdy 
uważnie spojrzysz w lustro, stwierdzisz, 
że nie wszystko jest w porządku. Skóra 
i włosy wymagają pielęgnacji.

Podniszczone włosy. Po lecie są bardzo 
suche i kruche niż zwykle. Rozdwajają się 
na końcach. Warto je podciąć. A przede 
wszystkim wzmocnić i odżywić. Weź 1 ły-
żeczkę olejku rycynowego, oliwy albo nafty 
kosmetycznej, wymieszaj z surowym żółt-
kiem, dodaj po kilka kropel witaminy A, C, 
B i wcieraj w skórę głowy, obwiąż ją ręcz-
nikiem frotte, a po godzinie umyj włosy 
szamponem.

Zrób sobie okład z 1 żółtka, 25 g oleju ze 
słodkich migdałów, 1 łyżeczki soku cytry-
nowego – jeśli masz długie włosy, przygotuj 
podwójną ilość składników. Olej wkraplaj 
do żółtka i mieszaj drewniana łyżką. Do ta-
kiego majonezu dodaj kilka kropel cytry-
ny. Uzyskaną masę rozłóż równomiernie 
na umytych i dokładnie wysuszonych wło-
sach i lekko wymasuj. Owiń głowę ręczni-
kiem, a po godzinie ponownie umyj głowę. 
Kuracja majonezowa czyni cuda, zwłasz-
cza gdy ją kilka razy powtórzysz. Leczy za-
równo włosy, jak i skórę głowy

Pajączki na twarzy. Masz skłonność do 
pękania naczyniek krwionośnych, a słoń-
ce takiej cerze nie służy. Szczególnie gdy 
rozgrzana wchodzisz do zimnej wody. 
Szkodzą jej również ostre przyprawy, al-
kohol. Przede wszystkim nie myj twa-
rzy wodą (nawet przegotowaną) i my-
dłem, lecz naparami z rumianków, sie-
mienia lnianego, lipy. Używaj delikatnych 
kosmetyków o działaniu obkurczającym 
naczynia krwionośne np. z ruty, oczaru, 
kasztanowca. Unikaj kremów złuszcza-
jących, oczyszczaj skórę za pomocą do-
mowych środków.
• 1/2 szklanki siemienia lnianego, 1/2 

szklanki grysiku (porcja na kilka razy) 
włóż do miseczki, wymieszaj. Całość 
przełóż do szczelnie zamykanego słoicz-
ka. Twarz zmywaj papką utworzoną z 2 
łyżeczek proszku wymieszanego z odro-
biną wody.

• Suchą i źle ukrwioną skórę zmywaj otrę-
bami pszennymi. Do ciepłej wody do-
daj garść otrębów, 30 kropli nalewki ru-
miankowej i lekkimi, kolistymi rucha-
mi zmywaj twarz papką i spłucz letnią 
wodą.
Wysuszona skóra. Często schodzi po 

opalaniu . Nie zrywaj ją na siłę, bo po-
wstaną przebarwienia. Lejej 1–2 w tygo-
dniu razy w tygodniu zrób sobie pilling ca-
łego ciała. Możesz kupić gotowy krem albo 
przyrządzić odpowiednią mieszankę. Zrób 
ją np. z gruboziarnistej mąki kukurydzia-
nej lub płatków owsianych, drożdży ole-
ju sojowego i olejku migdałowego w rów-
nych proporcjach i wymasuj w skórach. 
Po kilku minutach opłucz się pod prysz-
nicem. Twarz zmywaj łagodnymi tonika-
mi i co najmniej przez kilka dni kładź na 
nią okład z 1/4 banana, połowy łyżeczki 
soku z cytryny i odrobiny oleju z pestek 
moreli lub ze słodkich migdałów. W osta-
teczności wystarczy nacierać twarz roz-
gniecionym bananem, który znakomicie 
nawilża skórę.

Jeśli chcesz odbudować zapasy wody 
w skórze, musisz się również nawilżać od 
środka. Dlatego wypijaj dziennie 6-8 szkla-
nek wody mineralnej, najlepiej nie gazo-
wanej.

Okres ciepłych dni dobiega końca, za-
dbajmy o naszą kondycję i przygotujmy 
się do jesiennej zmiany pogody. Ruch 
to zdrowie, a w zdrowym ciele zdrowy 
duch. Dzięki lepszemu samopoczuciu 
lepiej znosimy stres i zmęczenie oraz 
załamania pogodowe.

Zajęcia fitnes to przede wszystkim po-
prawa kondycji poprzez ruch i wysiłek fi-
zyczny.

Drodzy miłośnicy pływania!
Pływanie w Leżajsku przeżywa okres 

rozkwitu. Nigdy dotąd w historii naszego 
miasta nie było tak popularne. Przyczyniło 
się do tego niewątpliwie powstanie krytej 
pływalni, która działa już drugi rok.

Ludzie aktywni zawodowo, potrzebują 
aktywności ruchowej ciała. Umiarkowa-
na aktywność fizyczna, to każda czynność, 
która pochłania tyle energii, co chód o dy-
stansie co najmniej 3 km w ciągu 30 min. 
(dzieci) lub 60 min. (dorośli).

Zarówno aktywność fizyczna, jak i utrzy-
manie odpowiedniej wagi ciała są potrzeb-
ne w utrzymaniu dobrego zdrowia, jednak 
ich wpływ na kondycję fizyczną jest róż-
ny. Dzieci, nastolatki, dorośli jak i starsi 
mogą poprawić stan swojego zdrowia i do-
brze się bawić poprzez włączenie do swoje-
go codziennego życia umiarkowanych ilo-
ści aktywności fizycznej.

Dzięki szerokiej ofercie, jaką proponuje 
Pływalnia Miejska „Oceanik”, każdy powi-
nien znaleźć coś dla siebie.

Zajęcia z Aerobiku (sala): ABT – 
(brzuch, pośladki, uda) ćwiczenia wzmac-
niające i ujędrniające – kształtujące dolne 
partie ciała. TBC – zajęcia ogólno-rozwojo-
we – wzmacniające i ujędrniające wszyst-
kie grupy mięśni. Wykorzystywane są przy-
bory: ciężarki, gumy, step i karimaty.

Zajęcia z Aquaaerobiku (basen): Ćwi-
czenia w wodzie dla osób, którym ruch 
sprawia większy wysiłek fizyczny ze wzglę-
du na masę ciała oraz nadwerężone stawy 
i mięśnie. Dzięki wyporowi wody osoby ta-
kie mogą swobodnie wykonywać wszystkie 
ćwiczenia bez większego wysiłku. Trening 
taki poprawia siłę i wytrzymałość mięśni, 
koordynację i ogólną wydajność ruchową 
i siłową.

Zajęcia na siłowni: Wcale nie muszą 
oznaczać, że jest ona przeznaczona dla 
„kulturystów” czy „strong menów”. Siłow-
nia to po prostu wysiłek fizyczny, kształ-
tujący całe ciało; ćwiczenia na siłowni po-
zwalają utrzymać zgrabną sylwetkę i po-
zbyć się zbędnych kilogramów.

W klubie fitness: Zanim zaczniemy 
ćwiczyć, porozmawiajmy z instruktorem 
fitnes, który zaproponuje tabelę ćwiczeń 
i ukształtuje nasze ciało tak, abyśmy się 
za siebie nie wstydzili. Uniknijmy zbęd-
nych zakwasów mięśni i kontuzji przez 
zbyt szybką aktywność fizyczną. Pamiętaj-
my również o przestrzeganiu regulaminów, 
zaleceń i instrukcji w klubie fitnes.

Zapraszamy na zajęcia! Poniedziałek: 
siłownia 19.00–19.45 (tylko dla kobiet); 
aerobik 20–20.45 (sala). Wtorek: aerobik 
19.00–19.45 (sala); aquaaerobik 20.15–
–21.00 (basen); Środa – siłownia 19.00–
–19.45 (tylko dla kobiet); aerobik 20.00–
–20.45 (sala). Czwartek: aerobik 19.00–
–19.45; (sala); aquaaerobik 20.15–21.00 
(basen). We wszystkie dni tygodnia w go-
dzinach 10.00–21.00 (z wyłączeniem wy-
żej wymienionych) siłownia czynna jest dla 
wszystkich chętnych.

Pod redakcją Wojciecha Surmy
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Ruszyła piłkarska karuzela 
sezonu 2005/2006

7 września rozpoczęły się rozgrywki piłkarskie 
sezonu 2005/2006.
Leżajska „Pogoń” zmieniła swoje oblicze, sta-
jąc się mistrzem remisów.

Zarząd Klubu postawił na swo-
ich, pozbywając się tym samych 
„obcych” trenerów i zawodników. 
Drużynę prowadzi były zawodnik 
Pogoni Krzysztof Cich. Powró-
cili do drużyny zawodnicy, któ-
rzy w oczach poprzedniego trenera 
nie znaleźli uznania, skazani byli 
na tzw. ławkę lub musieli czasowo 
opuścić Klub.

Odeszło 14 zawodników z podsta-
wowego składu w większości z by-
łym trenerem.

Zmontowana z marszu nowa dru-
żyna skazana była przez niektórych 
działaczy sportowych z góry na po-
żarcie.

Jednak stało się odwrotnie, po-
mimo krótkiego okresu treningowe-
go, braku zgrania nowych zawodni-

ków, „Pogoń” zaczęła rozgrywki bar-
dzo obiecująco, remisując pierwszy 
mecz u siebie z AKS Busko Zdrój. 
Wyjazd do Zamościa przyniósł także 
wynik remisowy. Trzeci mecz z San-
decją to zwycięstwo Pogoni – zdo-
byte 3 pkt., duża radość kibiców 
i sympatyków piłki nożnej. Czwar-
ty mecz, rozgrywany w Rzeszowie, 
w którym to Pogoni wróżono wyso-
ką przegraną (bo przecież Stal pod 
wodzą nowego trenera ma aspiracje 
II-ligowe), zakończył się także remi-
sem, pomimo kończenia meczu w 9-
-tkę. Wyjazd do Krakowa też przy-
niósł wynik remisowy.

Tak więc trzymajmy kciuki za na-
szych chłopców, aby wiodło się im 
nie gorzej jak dotychczas.

em

Dane MZKS 
„Pogoń” Leżajsk
Adres:

37-300 Leżajsk ul. Sportowa 1
Telefon: (017) 242 73 22
Prezes Klubu: Tadeusz Karakuła
Wiceprezesi: Jan Maruszak

i Sławomir Ugorenko
Stadion: ul. Sportowa 1
Trener I drużyny:

Krzysztof Cich

Kadra I drużyny
Bramkarze: T. Krzyżak (1977), G. 

Nalepa (1977), A. Rauza (1987)
Obrońcy: D. Bartnik (1976), 

J. Bujniak (1986), M. Jabłoński 
(1975), A. Kaznecki (1975), Ł. Kra-
sowski (1986), Ł. Rogala (1988), P. 
Siek (1986)

Pomocnicy i napastnicy: A. 
Błotni (1978), D. Boroń (1970), A. 
Gosa (1985), A. Danielak (1983), 
P. Kamiński (1986), A. Kaszow-
ski (1987), M. Kocur (1987), T. 
Lach (1982), D. Serafin (1987), 

Stoją od lewej: Dariusz Boroń, Tomasz Szmuc, Szymon Szydełko, Arkadiusz Kaszowski, Łukasz Krasowski, Mirosław Ja-
błoński, Andrzej Kaznecki, Mariusz Stalec (ubył), Paweł Siek, Marek Skupień, Tomasz Lach, Jan Paszek (II trener), Krzysz-
tof Cich (trener); klęczą od lewej: Jerzy Drzazga (ubył), Mateusz Kocur, Arkadiusz Gosa, Grzegorz Nalepa, Łukasz Rogala, 
Marcin Szmuc, Andrzej Błotni, Dariusz Bartnik, Andrzej Danielak.

Fot. P. Pezdan „Super Nowości”

I zespół MZKS „Pogoń” Leżajsk
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Terminarz rozgrywek
o mistrzostwo III ligi sezonu 2005/2006

drużyny MZKS „Pogoń” Leżajsk w rundzie jesiennej
Data Dzień Godz. Mecz Wyniki

7 sierpnia 2005 niedziela 17.00 „POGOŃ” Leżajsk – AKS Busko Zdrój 0 : 0
14 sierpnia 2005 sobota 17.00 „HETMAN” Zamość – „POGOŃ” Leżajsk 1 : 1
21 sierpnia 2005 niedziela 17.00 „POGOŃ” Leżajsk – „SANDECJA” Nowy Sącz 2 : 0
25 sierpnia 2005 czwartek 20.00 „STAL” Rzeszów – „POGOŃ” Leżajsk 1 : 1
4 września 2005 niedziela 17.00 „POGOŃ” Leżajsk – „MOTOR” Lublin 0 : 0

11 września 2005 niedziela 16.00 „WISŁA II” Kraków – „POGOŃ” Leżajsk 0 : 0
18 września 2005 niedziela 16.00 „POGOŃ” Leżajsk – „GÓRNIK” Wieliczka
25 września 2005 niedziela 16.00 „KOLEJARZ” Stróże – „POGOŃ” Leżajsk

2 października 2005 niedziela 15.00 „POGOŃ” Leżajsk – „WIERNA” Małogoszcz
8 października 2005 sobota 15.00 „STAL” Sanok – „POGOŃ” Leżajsk

16 października 2005 niedziela 15.00 „POGOŃ” Leżajsk – „STAL” Stalowa Wola
23 października 2005 niedziela 15.00 „POGOŃ” Leżajsk – „AVIA” Świdnik
29 października 2005 sobota 14.00 „TŁOKI” Gorzyce – „POGOŃ” Leżajsk

6 listopada 2005 niedziela 13.00 „POGOŃ” Leżajsk – „HUTNIK” Kraków
13 listopada 2005 sobota 13.00 „KMITA” Zabierzów – „POGOŃ” Leżajsk

Najmłodsi adepci sztuki piłkarskiej MZKS „Pogoń” Leżajsk drużyna Trampkarzy Młodszych wraz ze swoim trenerem Da-
riuszem Boroniem. Miejmy nadzieję, że spośród nich wyrosną piłkarze na miarę III Ligi, a może reprezentacji kraju?

M. Skupień (1987), M. Szmuc 
(1981), T. Szmuc (1974), Sz. Szy-
dełko (1983).

Przybyli: Nalepa i Gosa (Iglo-
opol Dębica), Skupień i Szydełko 
(Stal Rzeszów), Boroń, Kaszowski, 
Lach, M. Szmuc, T. Szmuc, Rau-
za i Serafin (wychowankowie), Ka-
miński (Czarni Połaniec), Kocur 
(Orzeł Przeworsk).

Ubyli: Antkiewicz, Batchan, Ba-
ranowski, Grębowski, Hynowski, 
Iwanicki, Kowalczyk, Kruczek, 
Kud, Lasota, Nycz, Sereda, Sier-
żęga, Walat.

(ciąg dalszy ze strony 24)

Lp. drużyna mecze punkty bramki z r p
1 Stal Stalowa Wola 6 14 8–3 4 2 0
2 Avia 6 13 11–7 4 1 1
3 Stal Rzeszów 6 11 13–7 3 2 1
4 Motor 6 10 7–2 3 1 2
5 Górnik 6 10 6–4 2 4 0
6 Hutnik 5 10 6–5 3 1 1
7 Kmita 6 9 11–8 3 0 3
8 Sandecja 5 9 5–5 3 0 2
9 Pogoń Leżajsk 6 8 4–2 1 5 0

10 Kolejarz 6 8 8–8 2 2 2
11 AKS Busko Zdrój 6 7 5–8 2 1 3
12 Hetman 6 5 5–7 1 2 3
13 Stal S. 6 5 8–9 1 2 3
14 Wisła II 6 3 3–7 0 3 3
15 Tłoki 6 3 3–13 1 0 5
16 Wierna 6 2 1–9 0 2 4

Tabela po 8 kolejkach
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Maraton Karpiowy
Maraton trwał 2 dni (2–3 lipca br.). 

Wystartowało 25 drużyn (50 osób). Zło-
wiono prawie 30 kg ryb. Po całonocnych 
zmaganiach najlepszą okazała się druży-
na w składzie: Jerzy i Zbigniew Szabat 
(6570 pkt.). Kolejne miejsca zajęli: Andrzej 
Burszta, Edward Jonko (4630); Janusz 
Cisek i Sławomir Kochman (4435); Jacek 
Hajder i Zygmunt Kryla( 3725); Krzysztof 
Golik i Jan Wawrzak (2860); Dariusz Go-
lec i Jacek Rudziński (2100).

Zawody Grand Prix 
Wędkarskiego Klubu 
Sportowego 
i Mistrzostwa Klubu

Ten rok to zmiany w sporcie wędkar-
skim. Członkowie Wędkarskiego Klubu 
Sportowego przy ZO PZW w Rzeszowie ry-
walizują w poszczególnych dyscyplinach. 
Nasze koło podjęło się trudu organizacji 
i obsługi zawodów w dyscyplinie spinnin-
gowej. Gorzej ze startami naszych spinnin-
gistów, niewielu zdecydowało się na wstą-
pienie do Klubu. Honor okolicy ratują węd-
karze z Nowej Sarzyny, którzy godnie re-
prezentują swe Koło. Do tej pory zawody 
z cyklu Grand Prix odbyły się w Brzost-
ku, Czudcu i Dębicy. W Dębnie na Wisło-
ku i Sanie 21 sierpnia br. odbyły się nato-
miast Mistrzostwa Klubu. Mistrzem Klubu 
w wędkarstwie spinningowym został kol. 
Tomasz Nowak z Koła Rzeszów nr 1, drugie 
miejsce zajął kol. Stanisław Łuczak z No-
wej Sarzyny, który zresztą ma najwięcej 
punktów w tegorocznej rywalizacji.

Zapraszam serdecznie na ostatnie za-
wody z cyklu Grand Prix na 9 październi-
ka br. w Krzeszowie na rzece San. Może 
choć raz wędkarze z Leżajska pokażą na 
co ich stać?

Rejestracja połowów
Każdy wędkarz, który wędkuje na wo-

dach okręgu PZW Rzeszów ma obowiązek 
prowadzenia „Rejestru Połowu Ryb”. Re-
jestr taki otrzymać powinien przy opłaca-
niu składek, a numer rejestru powinien 
znajdować się w legitymacji pod znaczka-
mi opłat za 2005 rok. Wędkarz otrzymu-
je bezpłatnie nowy rejestr po wyczerpa-
niu rubryk. Jeśli zgubi rejestr, musi uiścić 
10 zł kary.

Rejestr połowów został wprowadzony 
uchwałą nr 23 z dnia 25 września 2004r., 
a nieprzestrzeganie zasad prowadzenia re-
jestru jest wykroczeniem polegającym na 
naruszeniu warunków zezwolenia – art. 27 
ust.1, pkt. 1 ustawy o Rybactwie śródlą-
dowym. Skutkiem nieprowadzenia rejestru 
może być więc: • mandat karny w wyso-
kości określonej taryfikatorem dot. wykro-
czeń w kwocie 200 zł; • cofnięcie zezwole-
nia na wędkowanie, itd.

Co ważne – bez rejestru nie można 
łowić!

Bardzo wielu wędkarzy podporządko-
wało się nowym zasadom i rzetelnie wy-
pełnia rejestry połowu, niestety jak zwy-
kle w takich sytuacjach znajdą się i tacy, 
którym to się nie podoba i bardzo mocno 
to „wyrażają”. Zwykle odpowiadam w ten 
sposób, że opłacenie składek za wędkowa-
nie to forma umowy między PZW a węd-
karzem. Każda umowa ma swoje ograni-
czenia i zasady określające, czego doty-
czy. Rejestr połowu jest takim składnikiem 
umowy, kto go nie wypełnia, łamie jej wa-
runki, więc może ponieść umowne konse-
kwencje – jak powyżej.

Oczywiście jak każda umowa tak i za-
sady rejestracji nie mogą zawierać wszyst-
kich możliwych zdarzeń, inna może być też 
ocena wędkarza a inna strażnika, który 
go kontroluje. Bezsprzecznie i jasno wy-
nika z rejestru, że należy wpisać do reje-
stru swą obecność nad wodą. To jak zapi-
sywać złowione ryby jest już mniej jasne, 
nie mniej im dokładniejsze zapisy w re-
jestrach tym lepsza informacja dla osób, 
które będą je później analizować. A chodzi 
przede wszystkim o to, by można z tych re-
jestrów wyciągnąć jak najwięcej informa-
cji umożliwiających lepsze gospodarowa-
nie na naszych wodach.

Nie potępiajmy, więc zawczasu reje-
strów!

Sprzątanie Świata 2005
Tradycyjnie apelujemy do wędkarzy 

o włączanie się do Akcji Sprzątanie Świa-
ta. Niestety, mimo wysiłków tylu miesz-
kańców naszego miasta śmieci nie uby-
wa, corocznie 99 procent osób zaangażo-
wanych w tę akcję to młodzież naszych 
szkół. Dobrze by było, gdyby dorośli wzię-
li sobie to do serca.

Komunikat
Z powodu opuszczenia wody 

w zbiorniku Ożanna w okresie 19 
września do 1 października br. bę-
dzie obowiązywał tam zakaz poło-
wu ryb.

Wodom Cześć!
Stanisław – Esox – Mączka

Bogatą oprawę zawody zawdzięczają 
sponsorom: Grupie Handlowej Sp. z o.o., 
Browarowi w Leżajsku oraz kolegom: Zdzi-
sławowi Gduli, Krzysztofowi Buciorowi (go-
spodarzowi zawodów) i Maciejowi Kuchar-
skiemu i Jerzemu Sienkiewiczowi.

Pierwszy raz też walczono o tak nietypo-
wą dla wędkarzy stawkę: główną nagrodą 
były dwa rowery górskie. Gdyby tak można 
było częściej robić takie fajne imprezy! Wy-
startowałem w tych zawodach z małżon-
ką, złowiliśmy... 3,5 metra sumów (czyli 7 
sztuk niewymiarków po ok. 50 cm). Wró-
ciły do wody i mam nadzieję, że urosną do 
przyszłego roku.

21 sierpnia br. zaledwie dziesiątka młodych ludzi bawiła się w łowienie ryb. Było 
jednak warto! Nagrodami były kompletne zestawy do wędkowania. Zwyciężył Piotr De-
cowski wynikiem 710 pkt., kolejne miejsce zajął Kamil Decowski 445 pkt., a trzecie 
miejsce zdobyła Marta Mączka 245 pkt. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody. Spon-
sorem zawodów była firma MZK Leżajsk.

Zawody dla dzieci

Równolegle Klub wysyła swoich zawod-
ników na zawody ogólnopolskie. W odby-
tych niedawno I Drużynowych Mistrzo-
stwach Polski drużyna zajęła 5 miejsce 
(startowało 44 kluby). To największy suk-
ces spinningistów od lat!
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Obywatele polscy otrzymywali order na 
podstawie wniosków ministrów poszcze-
gólnych resortów. Zaopiniowane przez 
Kapitułę wnioski wpływały do Prezydium 
Rady Ministrów, następnie przedkładano 
je Radzie Ministrów, a ta prezydentowi RP, 
który nadawał ordery na podstawie osob-
nych dekretów. Dekrety ogłaszano w Mo-
nitorze Polskim.

W imieniu prezydenta RP wnioski skła-
dał do Rady Ministrów prezes Rady Mi-
nistrów. Wnioski ministra spraw zagra-
nicznych o odznaczenie cudzoziemców nie 
były opiniowane przez Kapitułę i wpływały 
wprost do prezesa Rady Ministrów.

Uroczyste wręczanie orderów odbywało 
się najpierw w dniach 1 stycznia i 3 maja, 
następnie w latach 1923 -1931 w dniach 
3 maja i 11 listopada, a od 1931 r. tyl-
ko 11 listopada, wyjątkowo w innych ter-
minach z tym, że w wojsku, policji i stra-
ży granicznej wręczano odznaki 19 mar-
ca. Przed uroczystością nadania odznaczo-
ny był zobowiązany do pokrycia kosztów 
związanych z wykonaniem odznaki orde-
rowej i dyplomu. Wręczenia odznak, zgod-
nie z ustalonym ceremoniałem, dokonywał 
prezes Rady Ministrów lub w jego zastęp-
stwie upoważniony minister, który z ko-
lei mógł upoważnić wojewodę. Wręczenia 
odznak wojskowym dokonywał wojewoda 
w obecności dowódcy okręgu korpusu lub 
dowódcy garnizonu.

Kawalerom ORDERU ODRODZENIA 
POLSKI przysługiwało prawo wyborcze 
do Senatu.

W 1937 r. postanowiono, że trzy wyż-
sze klasy orderu tj. I, II i III mogły być 
nadawane wyłącznie z inicjatywy prezy-
denta RP, prezesa Rady Ministrów i mi-
nistrów. Jednocześnie zostały określone 
ścisłe zasady przedstawiania do odzna-
czenia poszczególnymi klasami orderu za-
leżne od posiadanego stopnia służbowego 
(stanowiska) i wybitnych zasług. W latach 
1921 – 1938 Krzyżem Wielkim ORDERU 
ODRODZENIA POLSKI zostali odznacze-
ni m.in.: Józef Beck – płk dypl., minister 
spraw zagranicznych: Roman Dmowski – 
minister spraw zagranicznych; Aleksander 
Kakowski – kardynał, arcybiskup metro-
polita warszawski; Eugeniusz Kwiatkow-
ski – minister przemysłu i handlu: Ignacy 
Mościcki – prezydent RP, Gabriel Naruto-

wicz – prezydent RP; gen. 
dyw. Gustaw Orlicz-Dre-
szer; Ignacy Paderewski 
– wirtuoz, polityk, prezes 
Rady Ministrów Józef Pił-
sudski – Naczelnik Pań-
stwa; Władysław Stani-
sław Reymont – pisarz: 

Adam Sapieha – 
arcybiskup, 
m e t r o p o l i -
ta krakow-

ski ,  gen. 
dyw. Wła-

dysław Si-
korski – pre-
zes Rady Mi-

n i s t r ó w ;  g e n . 
dyw. Kamierz Sosnkow-
ski – minister spraw woj-
skowych; Edward Rydz-
-Śmigły – marszałek Pol-
ski; Stefan Żeromski – pi-
sarz.

Powyżej przedstawiam 
kopię orderu II klasy wraz z wstęgą Krzy-
ża Wielkiego i rozetką.

Wojciech Wirski

• • •  
tajemnice kolekcjonera
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Ciekawostki kolekcjonerskie 

Polskie ordery odznaczenia
(ciąg dalszy)

Order Odrodzenia Polski
Ustanowiony przez Sejm R.P. 4 lutego 

1921 r. „..w celu nagrodzenia zasług po-
łożonych w służbie dla Państwa i społe-
czeństwa”. W ustawie postanowiono, że 
orderem mogą być odznaczeni obywate-
le nieskazitelnego charakteru i sumien-
nej pracy, którzy zasłużyli się szczególnie 
Ojczyźnie przez dokonanie czynów wybit-
nych i reprezentują niezwykłe zalety umy-
słu i charakteru. Order mógł być nadany 
m.in. za wybitną twórczość naukową, ar-
tystyczną i literacką, za bezpłatne pełnie-
nie obowiązków publicznych z pożytkiem 
dla kraju przy wykazaniu wybitnych zdol-
ności i sumienności pracy, za czyny szcze-
gólnego męstwa i odwagi, za zapobieganie 
klęskom żywiołowym, za wydatne przyczy-
nienie się do rozwoju rolnictwa, przemysłu 
i za filantropijną działalność. Mógł być tak-
że przyznawany za przynajmniej dziesię-
cioletnią, wyjątkowo gorliwą i nieskazitel-
ną pracę w urzędach państwowych, cywil-
nych lub wojskowych oraz w instytucjach 
samorządowych i społecznych. Początko-
wo order dzielił się na cztery klasy.

22 kwietnia 1922 r. na mocy ustawy 
sejmowej, wprowadzony został podział na 
pięć klas, który obowiązywał do wybuchu 
II wojny światowej:

Krzyż Wielki – I klasa, Krzyż Komandor-
ski z Gwiazdą – II klasa, Krzyż Komandor-
ski – III klasa, Krzyż Oficerski – IV klasa, 
Krzyż Kawalerski V klasa.

Odznaką ORDERU ODRODZENIA POL-
SKI jest krzyż (typu maltańskiego) zakoń-
czony na rogach ramion kulkami; na awer-
sie ramiona krzyża pokrywa biała ema-
lia ze złotym obramowaniem; w środkowej 
okrągłej tarczy, na czerwono emaliowanym 
tle biało emaliowany orzeł w koronie w nie-
biesko emaliowanym otoku, na którym jest 
umieszczony napis złotymi literami PO-
LONIA RESTITUTA; na rewersie ramiona 
krzyża są bez emalii, złociste; w środkowej 
tarczy rewersu, na czerwono emaliowanym 
tle złocista data 1918.

Wymiary krzyża wynoszą: l klasa – 68 
x 68 mm; II i III klasa 58 x 58 mm; IV kla-
sa 53 x 53 mm; V klasa 42 x 42 mm.

Odznaką orderu I i II klasy jest po-
nadto gwiazda orderowa srebrna, złożo-
na z ośmiu pęków promieni o średnicy 74 
mm z nałożoną po środku okrągłą tarczą 
o średnicy 26 mm ; ze złoconymi litera-
mi RP; na tarczy otok z szafirowej ema-
lii ze złoconym obramowaniem na otoku 
napis złoconymi literami: POLONIA RE-
STITUTA.

Krzyż ORDERU ODRODZENIA POLSKI 
I klasy zawieszony jest na czerwonej wstę-
dze o szer. 100 mm, z białymi paskami 
szer. 5 mm po bokach, noszony przez pra-
we ramię do lewego boku; Krzyże II i III 
klasy na wstędze szer. –42 mm z paska-
mi szer. 2, 5 mm, noszone na szyi, a Krzyż 
IV klasy na wstędze o szer. 35 mm z pa-
skami szer. 2 mm, z umieszczoną na niej 
rozetką średn. 28 mm, noszony na piersi. 
Krzyż V klasy zawieszony jest na takiej sa-
mej wstędze, bez rozetki.

Projektantem odznak orderu był Mieczy-
sław Kotarbiński.

Kapitule ORDERU ODRODZENIA POL-
SKI przewodniczył Wielki Mistrz. Godność 
tę sprawował z mocy urzędu jako pierw-
szy Naczelnik Państwa – marszałek Polski 
Józef Piłsudski, a następnie każdorazowy 
prezydent RP. Do Kapituły, powoływanej 
przez Wielkiego Mistrza wchodziło ośmiu 
członków Kapituły i czterech zastępców. 
Skład Kapituły odnawiano co trzy lata.

W skład pierwszej Kapituły, powołanej 
dekretem prezydenta RP z dn. 27 czerwca 
1924 r., wchodzili: Jan Karol Kochanowski 
– kanclerz orderu ozdobiony I kl., członko-
wie: gen. broni Kajetan Bolesław Olszew-
ski – ozdobiony II kl., Bernard Chrzanow-
ski – ozdobiony II kl., Jan Dąbski – ozdo-
biony I kl., Władysław Raczkiewicz – ozdo-
biony I kl., Michał Siedlecki – ozdobiony II 
kl., Władysław Stanisław Reymont – ozdo-
biony II kl., Leon Wyczółkowski – ozdobio-
ny III kl.; zastępcy: Wincenty Tymieniecki 
– ozdobiony III kl., Aleksander Raczyński 
– ozdobiony IV kl., gen. dyw. Aleksander 
Osiński – ozdobiony III kl., Zofia Szlenkie-
równa – ozdobiona IV kl.

24 sierpnia br. Narodowy Bank Polski 
wprowadził do obiegu monety kolekcjo-
nerskie z okazji 350-lecia Obrony Jasnej 
Góry o nominałach:

20 zł – wykonaną stemplem lustrzanym 
w srebrze,

2 zł – wykonaną stemplem zwykłym 
w stopie Nordic Gold.

Poniżej prezentuję kopię monety o no-
minale 20 zł (awers i rewers)

Poniżej prezentuję kolejny walor filateli-
styczny poświęcony osobie Jana Pawła II.
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Muzeum Prowincji 
Ojców Bernardynów

Wśród eksponatów prezentowanych w sali Muzeum 
na pierwszym piętrze znajduje się obraz obustronnie 
malowany. Na awersie widzimy Św. Annę Samotrzeć, 
na rewersie zaś Adorację św. Franciszka z Asyżu.

Przedmiotem naszego zainteresowania jest to drugie przedsta-
wienie, zakomponowane osiowo i dwustrefowo. U góry widać sce-
nę niebiańską. Główny Patron obrazu, oddany frontalnie w po-
zycji klęczącej z rozłożonymi rękami i przebitymi dłońmi, ubra-
ny jest w ciemnobrunatny habit. Na prawym boku Biedaczyny, 
w rozcięciu szaty, widnieje otwarta rana. Głowa Świętego zwró-
cona jest lekko w lewo. Jego okrągła twarz, otoczona ciemnymi 
włosami, ma regularne rysy, wydat-
ny nos, lekki zarost i oczy wpatrzo-
ne w niebo. Na tle jaśniejącego nieba 
widnieją dwa aniołki z rozpostartymi 
skrzydłami o pucołowatych, dziecię-
cych twarzach okolonych kręcony-
mi włosami. Ten z prawej, odziany 
czerwoną szatą obwiązaną zielonym 
paskiem, siedzi na obłoku podpar-
ty lewą, obnażoną do kolana nogą. 
Jedną ręką ściska sznur spływają-
cy w dół, w drugiej, nieco uniesio-
nej, dzierży koronę i gałązkę palmy. 
Anioł z lewej strony, odziany w sza-
ty koloru ciemnozielonego, jest nie-
mal lustrzanym odbiciem poprzed-
niego. W jednej ręce trzyma sznur, 
w drugiej gałązkę palmy i wianek 
z kwiatów.

Dolną strefę, ziemską, wypełnia 
przedstawienie dwóch uporządko-
wanych symetrycznie grup adoran-
tów, których znamionuje gest zło-
żonych modlitewnie dłoni. Po lewej 
klęczą duchowni. Najbardziej ekspo-
nowaną postacią jest papież. Odzia-
ny jest w strój pontyfikalny składa-
jący się z alby, krótkiej czerwonej 
pelerynki i nałożonej na ramiona, 
bogato zdobionej kapy koloru ugro-
wo-złotego, spiętej na piersiach złotą klamrą. Poważną twarz do-
stojnika charakteryzuje duży nos, obfite podniesione brwi, a tak-
że bujne, siwe wąsy i broda. Wzrok papieża podąża ku Święte-
mu, jego dłonie ochraniają rękawiczki, na głowie ma czerwony 
czepiec. Rolę istotnego atrybutu pełni tiara stojąca na ziemi. Tuż 
obok ukazani są inni duchowni, wśród których jeden po prawej 
stronie jest kardynałem, drugiego, wpatrującego się w widza, klę-
czącego przy lewej krawędzi obrazu, wyróżnia czerwona kapa. Na 
drugim planie znajduje się trzech zakonników franciszkańskich 
i jeden dominikanin.

W licznej grupie osób świeckich ukazanych po prawej stronie 
dominują dwie klęczące postacie, noszące się w modnym sty-
lu zachodnim z początku XVII stulecia. Mają długie włosy, wąsy 
podkręcone do góry, a także wąskie bródki. Ich strój składa się 
z obfitych spodni atłasowych koloru granatowego oraz wyrzuconej 
na nie, jasnej koszuli z koronkowym, ażurowym kołnierzem. Do-
stojnik na pierwszym planie ubrany jest w komżę i purpurowy 
kardynalski płaszcz spięty na piersiach klamrą, noszony przez 
polskich królów. Podobna szata wierzchnia dostojnika klęczącego 
tuż obok jest jasnoszara. Złożone do modlitwy dłonie adorantów 
spowijają rękawiczki haftowane w krzyże oraz mankiety wykoń-
czone złotym haftem. Umieszczona pośrodku korona królewska 
sugeruje, że klęczący przy niej mężczyzna jest monarchą. W dru-

gim szeregu widoczna jest twarz kobiety o mocno zaokrąglonej 
twarzy, wydatnym czole, długim nosie i małych ustach. Jej wło-
sy zaczesane gładko na boki okrywa beret haftowany w złoty wzór 
geometryczny, ozdobiony piórkiem. Szyję ujmuje sztywny kołnierz 
kryzowy. Obok kobiety klęczy brodaty mężczyzna, którego spoj-
rzenie skierowane jest w stronę widza. Postacie w tle, widoczne 
do połowy, przedstawione zostały schematycznie. Mają na sobie 
żupany, delie, lub ferezje, zgodnie z ówczesną modą sarmacką. 
Młodą kobietę, stojącą w głębi z czerwonym czepcem na głowie, 
wyróżnia dworska czerwona suknia z dekoltem i białą, sztywną, 
stojącą krezą oraz podwójny naszyjnik.

W części centralnej przedstawienia, w głębi, umieszczono klę-
czące postacie mniejszych rozmiarów. W pierwszym rzędzie z lewej 
strony występują dwaj duchowni w strojach kanonickich. Towa-
rzyszą im, znajdujący się za ich plecami, mężczyźni z głowami 
ukrytymi w szpiczastych kapturach, najprawdopodobniej człon-
kowie Bractwa Paska św. Franciszka. Po prawej stronie klęczy 
mężczyzna w stroju polskim, z wąsami i brodą, okryty delią oraz 
krótkim, błękitnym żołnierskim żupanem. Na czerwony pas wy-
rzucone zostały rapcie przytrzymujące szablę. Obok szlachcica 
klęczy mężczyzna ubrany w błękitną ferezją ze złotymi potrzeba-
mi, narzuconą na ramiona.

Obraz zawiera treści religijne, przede wszystkim jednak da 
się interpretować jako portret zbiorowy. Wśród postaci pierw-

szoplanowych nie trudno rozpoznać kró-
la Zygmunta III Wazę w stroju koronacyj-
nym, jego żonę Konstancję Austriacką, 
a także Władysława IV i Jana Kazimie-
rza. Papież w grupie dostojników kościel-
nych to być może Urban VIII, względnie 
Innocenty X. Na obecnym stanie badań 
trudno z całą pewnością stwierdzić, czy 
ukazani tuż obok to: kardynał Jan Albert 
i biskup Karol Ferdynand Waza. Adoran-
ci umieszczeni na drugim planie, z racji 
syntetycznego i umownego ich potrakto-
wania w obrazie, są jeszcze mniej czytelni. 
Wiedza ogólna na temat najbliższego śro-
dowiska rodziny Wazów każe wśród nich 
dopatrywać się Łukasza z Bnina Opaliń-
skiego lub Zygmunta Kazanowskiego oraz 
innych członków dworu królewskiego. Po-
dejmując w przyszłości bardziej szczegóło-
wy opis dzieła, należy posłużyć się wnikli-
wą analizą porównawczą naszych wizerun-
ków z innymi, zachowanymi konterfekta-
mi tych osób.

Obraz stanowi ilustrację grupowej ado-
racji. Utrzymany jest w konwencji wielkich 
dzieł takich znamienitych artystów czyn-
nych na terenie Polski w okresie baroku, 
jak Herman Han (zm. 1628), Krzysztof Fo-
kelski i twórcy zainspirowani dorobkiem 
artystycznym tych malarzy. Istotne na tego 

typu wizerunkach, ułożone symetrycznie grupy reprezentują-
ce stany społeczne, adorują zazwyczaj Bogurodzicę w scenie Jej 
Koronacji, względnie Chrystusa. Głównemu motywowi o treści 
maryjnej czy chrystologicznej na naszym obrazie odpowiada po-
stać św. Franciszka. Nie ulega wątpliwości, że koncepcja ta po-
wstała w środowisku franciszkańskim i stanowi odzwierciedle-
nie istotnych elementów ówczesnego oblicza kulturowego i reli-
gijnego. Łączy w jedną semantyczną całość określone treści teo-
logiczne, hagiograficzne, wotywne i być może również epitafijne. 
To bezcenny przykład zbiorowego portretu staropolskiego w ty-
pie sarmackim. Na podstawie wstępnej analizy strojów, fryzur 
i pojedynczych atrybutów wiązanych z przedstawionymi osoba-
mi, a także stylu malarskiego, można domniemywać, że obraz 
reprezentuje sztukę manierystyczną i powstał na terenie Polski 
między 1620 a 1640 rokiem, względnie po 1632 roku. Stanowił 
integralną część chorągwi procesyjnej brackiej, cechowej, lub ko-
latorskiej. Z niewiadomych przyczyn, obcięciem płótna w dolnej 
i górnej części, zmniejszono nieco format obrazu. Nie wykluczone, 
że powstał dla któregoś z kościołów bernardyńskich na Wscho-
dzie, a do zbiorów muzealnych w Leżajsku trafił w następstwie 
powojennej repatriacji.

o. Efrem Obruśnik
Fot. Barbara Woś-Lisiecka
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