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Cena: 1,50 złPismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku

Miniaturowy pekińczyk
na aukcji Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy
zyskał nowego właściciela. 

Fot. Jakub Lisiecki

W numerze
● Reanimacja ZOZ-u
● Rok w Hortino
● Nowinki krytej pływalni
● Kartki z kalendarza 2004
● 30 lat MDK
● Mistrzostwa w pływaniu i w szachach
● Co mówią trenerzy „Pogoni”?
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Choinka
moich marzeń

Tradycją świąteczną w przedszko-
lach jest wykonywanie przez dzieci 
stroików, ozdób choinkowych, kartek 
świątecznych oraz szopek bożonaro-
dzeniowych.

W minionym roku został ogłoszony ro-
dzinny konkurs „Choinka moich ma-
rzeń”, który stał się wyzwaniem plastycz-
nym dla dzieci 5 i 6-letnich z Przedszko-
la Miejskiego Nr 3 i Przedszkola Miejskie-
go Nr 4 oraz ich rodziców. Inicjatorkami 
konkursu były nauczycielki: Lucyna Dołę-
ga, Małgorzata Paul z PM Nr 3 oraz Lucy-
na Dec, Elżbieta Tomaszek i Halina Gdu-
la z PM Nr 4.

Zachęceni rodzice wykonywali w domu 
wraz ze swoimi pociechami drzewka cho-
inkowe, przynosząc do przedszkola goto-
we efekty wspólnej pracy. Zainteresowanie 
dzieci i rodziców konkursem było bardzo 
duże, co przyjemnie zaskoczyło zarówno 
organizatorów, jak i dyrekcje przedszkoli. 
Pomysłowość i technika wykonanych prac 
przeszła nasze oczekiwania.

Prace były wystawione anonimowo. Po-
numerowane zostały ustawione bądź roz-
wieszone w holu przedszkola stanowiąc 
jego świąteczną ozdobę. Losy do głosowa-
nia rozdano wszystkim przedszkolakom. 
Głosowano na najciekawszą, najbardziej 
pomysłową choinkę. Ogłoszenie wyników 
odbyło się 21 grudnia 2004 r.

Oto laureaci, których prace uzyskały 
najwięcej głosów: z Przedszkola Miejskie-
go nr 3 – I miejsce Magdalena Ćwikła, II 
miejsce Konrad Cichoń, III miejsce Jakub 
Młynarski. Z Przedszkola Miejskiego nr 4 – 
I miejsce Rafał Ćwiek, II miejsce Domini-
ka Płatek, III miejsca Ernest Górski i Piotr 
Czarniecki.

Ponadto jury wyróżniło prace, których 
autorami byli następujący przedszkolacy: 
z Przedszkola Miejskiego Nr 3: Julia Pa-
jączek, Kamil Działo, Kamil Naróg, Kin-
ga Przepłata, Kamil Pondel, Albert Ka-
nak, Wiktor Wanat, Rozalia Kowalczyk, 
Karolina Olechowska, Justyna Wiatro-
wicz, Natalia Latawiec, Grzegorz Dołęga, 
Maciej Ordyczyński, Maksymilian Tro-
jan, Jakub Piebniak, Aleksandra Gału-
sza, Wioletta Pelc, Aleksandra Drożdżal, 
Sylwia Nowak, Gabriela Rudzińska, Kamil 
Rolke, Andżelika Malec. Zaś z Przedszko-
la Miejskiego nr 4 – Jakub Sudoł, Kamil 
Kostek, Radosław Łabuda, Julia Marglew-
ska, Michał Ożóg.

Prace uczestników trzech pierw-
szych miejsc z obu przedszkoli, brały 
udział w międzyprzedszkolnej rywaliza-
cji. Za najładniejszą choinkę jury uznało 
prace: Magdaleny Ćwikły z PM Nr 3 oraz 
Rafała Ćwieka z PM Nr 4, biorąc pod uwa-
gę pomysłowość, wkład dziecka i rodzi-
ca, stopień trudności wykonania pracy. 
Oczywiście dla wszystkich uczestników 
były oklaski, nagrody rzeczowe i słody-
cze. Żadne dziecko nie wyszło od nas roz-
czarowane.

Najbardziej zaskakujący był finał kon-
kursu – delegacja dzieci z PM Nr 3 i PM 
Nr 4 złożyła wizytę Panu Burmistrzowi Ta-
deuszowi Trębaczowi i pracownikom Urzę-
du Miasta. Dzieci podarowały konkurso-

we choinki, złożyły świąteczne i noworocz-
ne życzenia.

Pan Burmistrz dziękując, nie ukrywał 
zaskoczenia z tak niecodziennej wizyty 
najmłodszych obywateli miasta.

Takim akcentem zakończyliśmy grudnio-
we uroczystości, cieszymy się że konkurs 
świąteczny zintegrował dwa najważniejsze 
środowiska dziecka rodzinne i przedszkol-
ne oraz przyczynił się do rozwijania współ-
pracy zaprzyjaźnionych placówek.

Dziękujemy serdecznie wszystkim spon-
sorom za życzliwość, wsparcie finansowe 
i rzeczowe, co umożliwiło organizację kon-
kursu.

Sponsorzy:
Pan Janusz Lorfing właściciel „Apteki 

pod Gwiazdą”, Pan Jerzy Murdzia właści-
ciel firmy „Jamfot”, Pani Ewa Białkow-
ska, Pani Bogumiła Marciniec właściciel-
ka sklepu „Smak-eko Górno” Pani Teresa 
Kamińska właścicielka „Apteki Prywatnej”, 
firmia „Galicja”, Pan Stanisław Chmielec-
ki właściciel sklepu „Prądex”, Pan Andrzej 
Stopyra właściciel firmy „Dombud”, Pan 
Stanisław Sarzyński właściciel sklepu 
„Stanley”, Pan Aleksander Leńczyk wła-
ściciel sklepu „Artel”, Pan Marian Korczyń-
ski właściel „Księgarni Klasycznej”.

Lucyna Dołęga
Małgorzata Paul

Strauss w MCK
W poniedziałek, 31 stycznia br. 

na scenie widowiskowej Miejskiego 
Centrum Kultury w Leżajsku zagości-
ła kultura z najwyższej półki. Wszystko 
za sprawą Opery Śląskiej, która wysta-
wiła Galę Straussowską prezentując po-
pularne, znane i lubiane przeboje ope-
retkowe. Wystąpili soliści, chór, balet 
i orkiestra Opery Śląskiej pod dyrekcją 
Tadeusza Serafina.

ścić, tych wybitnie utalentowanych arty-
stów w naszym mieście.

Marek Smycz
Fot. Ryszard Węglarz

Wielkie i małe
kolędowanie

Koncert pełen muzyki, tańca i niepo-
wtarzalnego uroku w przepięknych ko-
stiumach przyciągnął nie tylko koneserów 
muzyki poważnej i baletu. W programie 
znalazły się przeboje króla walca Johan-
na Straussa, fragmenty z operetek „Ba-
ron cygański” i „Zemsta nietoperza” moż-
na było również usłyszeć m.in. „Walc Ce-
sarski” i „Wiedeńską krew”, polki „Trisch-
Tratsch”, „Ku-ku”, „Grzmoty i błyskawi-
ce”, a także „Lekką kawalerię” Franza von 
Suppe, „Bacarolę” z „Opowieści Hoffmana” 
i Can-Cana z operetki „Orfeusz w piekle” 
Jacquesa Offenbacha. Koncert zakończył 
słynny toast na cześć miłości „Libiamo” 
z opery „Traviata” Giuseppe Verdiego oraz 
Marsch Radetzkyego Johanna Straussa – 
Ojca. Oczywiście przy tak wspaniałej pu-
bliczności nie zabrakło bisów.

Opera Śląska znana jest i podziwiana 
nie tylko w kraju, ale również poza grani-
cami. Gościła w Niemczech i we Włoszech, 
Holandii, Belgii i Danii, Francji, Hiszpa-
nii, na Ukrainie i w Czechach. Jako jedy-
na scena operowa w Polsce odbyła dwu-
krotnie tournee po kontynencie amerykań-
skim prezentując „Halkę” Stanisława Mo-
niuszki na wielkich scenach od Montrealu 
po Nowy Jork.

Podczas pobytu w Leżajsku Dyrekcja 
Opery zapowiedziała, że jeszcze wystąpią 
na leżajskiej scenie tylko z innym reper-
tuarem. Z jakim? Może dowiemy się jesz-
cze w tym roku i znów będziemy mogli go-

W niedzielę, 30.stycznia br. w Miej-
skim Centrum Kultury w Leżajsku od-
było się „Wielkie i małe kolędowanie”. 
Pomysł zorganizowania koncertu narodził 
się jeszcze trzy lata temu. Od tamtej pory 
na coroczne i uroczyste świąteczne spo-
tkania organizatorzy koncertu zaprasza-
ją różne grupy wokalne, zespoły, solistów, 
kapele oraz wszystkich, którzy lubią śpie-
wać kolędy i pastorałki.

Naczelną ideą popołudniowego, sobot-
niego kolędowania było, jak zasugerowała 
to na samym jego wstępie konferansjerka, 
– przypomnienie atmosfery niestety coraz 
bardziej oddalających się od Nas Świąt Bo-
żego Narodzenia.

W tegorocznym koncercie udział wzię-
ło wiele znanych i lokalnie zasłużonych 
zespołów muzycznych. Byli to kolejno: 
prowadzona przez Edwarda Horoszko – 
Młodzieżowa Kapela Ludowa Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kuryłówce oraz przy-
gotowana przez Bartłomieja Urbańskiego 
Grupa Wokalna „Meritum” z MCK; pro-
wadzony przez Aleksandrę Marek – Chór 
Kameralny Emaus; Zespół Pieśni i Tańca 
Żywczanie z Żywca; Zespół Pieśni i Tańca 
„Leliwa” z MCK; Bracia Nowicjusze Klasz-
toru OO. Bernardynów w Leżajsku.

Publiczność w trakcie koncertu mogła 
wysłuchać wielu znanych kolęd, których 
wykonanie spotkało się z jej bardzo cie-
płym i serdecznym aplauzem. Warto też 
zauważyć, że szczególnie dużo entuzja-
zmu pośród Widowni wywołał wokalno- 
taneczny program Zespołu Pieśni i Tań-
ca Żywczanie z Żywca. Wyjątkowo wysoki 
poziom przygotowania artystycznego Żyw-
czan, którzy w trakcie niedzielnego popo-
łudnia dwukrotnie wychodzili na scenę, 
doceniony został i obdarowany prawdzi-
wą burzą oklasków.

Uroczyste występy wszystkich uczestni-
ków koncertu, docenione zostały nie tylko 
przez publiczność, ale również przez orga-
nizatorów „Wielkiego i małego kolędowa-
nia”. Dyrektor Miejskiego Centrum Kultu-
ry w Leżajsku – Pani Maria Horoszko, ser-
decznie dziękując, za udział w kameral-
nym kolędowaniu każdemu z uczestników 
koncertu wręczyła symboliczne i słodkie 
podarunki. Członkowie Zespołu Żywczanie 
z Żywca dodatkowo otrzymali też pamiąt-
kową grafikę Bazyliki Leżajskiej.

Dorota Wylaź
Monika Stachurska

Fot. Ryszard Węglarz

65 lat razem
20 stycznia br. niezwykły jubileusz 

65-lecia pożycia małżeńskiego obcho-
dzili państwo Kazimiera i Jan Stochma-
lowie z Leżajska. Gratulujemy!



2 3

„Człowiek jest tajemnicą
z tajemnicy przybywa

i w tajemnicę odchodzi”

Koleżance Redaktor
Barbarze Woś-Lisieckiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

M Ę Ż A
składają

Rada Programowa
Biuletynu Miejskiego

i współpracownicy

Redaktor
Barbarze Woś-Lisieckiej
wyrazy głębokiego współczucia

i szczerego żalu
z powodu śmierci

męża

red. JAKUBA LISIECKIEGO
współpracownika „Biuletynu Miejskiego”,

człowieka szlachetnego
i wrażliwego na sprawy ludzkie

składają:
Radni Rady Miejskiej, Burmistrz Leżajska

oraz koleżanki i koledzy z Urzędu Miejskiego

Panu
Tadeuszowi Trębaczowi

Burmistrzowi Leżajska
wyrazy szczerego, głębokiego żalu

i współczucia
z powodu śmierci

M A T K I
składają

Rada Miejska
i pracownicy Urzędu Miejskiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

JAKUBA LISIECKIEGO
prawego człowieka, podziwianego przez nas 

dziennikarza. Ceniliśmy sobie Jego przyjaźń.
Żonie, Rodzinie i Wszystkim, których dotknęła 

Jego śmierć
składamy wyrazy szczerego współczucia.

Małgorzata i Marek Litawowie
oraz

pracownicy
wydawnictwa Mitel

JAKUBIE ŻEGNAJ
Sercem związany był z Leżajskiem od wielu lat. Od 2000 

roku współpracował z „Biuletynem Miejskim”. W 2003 roku 
przez kilka miesięcy redagował „Kuriera Powiatowego”. Kie-
dy przeszedł do pracy w Gazecie Codziennej „Nowiny”, naj-
częściej pisał o Leżajsku. Był wszędzie tam, gdzie w naszym 
mieście działo się coś ważnego.

JAKUB LISIECKI, dziennikarz „Nowin”, zmarł w nocy 
ze środy na czwartek (z 9 na 10 lutego br.) w warszawskiej 
klinice na Banacha. Miał 53 lata.

Jaki był?
Zawsze serdeczny, życzliwy, uśmiechnięty, choć od listo-

pada ub. roku był to – jak się później okazało – uśmiech 
przez łzy. Pierwsze zawroty głowy, pobyt w szpitalach, re-
zonans magnetyczny. Rak mózgu dopadł Jakuba w pełni 
twórczych sił.

Odszedł nagle na wieczną dziennikarską służbę, pozo-
stawiając żal wśród nas, dziennikarzy, rodziny, przyja-
ciół i tysięcy Czytelników z naszego regionu.

Zawsze był autorem starannym, rzetelnym i uczciwym. 
Pisał z poetyckim zacięciem, a w każdy tekst wkładał 
cały swój talent, wiele emocji i serca. Ciągle był nieza-
dowolony z jakości swego produktu. Szukał, dopytywał, 
uzupełniał.

Widać pasja zawodu – rozpoczął ją w latach 80. w „No-
wej Wsi”, będąc m.in. zastępcą red. naczelnego; po kilku 
latach przerwy kontynuował ją w „Super Nowościach”, 
„Echu Dnia”, a potem w „Nowinach” – mocno na nim odci-
snęła piętno. Być może ono stało się przyczyną jego śmier-
telnej choroby.

Nie pomogły lasy w Turzy, gdzie od kilku lat mieszkał. 
Nie pomogła ogromna chęć życia. Przegrał z rakiem, po-
zostawiając nas w głębokim smutku. Pozostawił też gorz-
kie jak piołun pytanie: dlaczego?

Tak napisali o Nim koleżanki i koledzy z „Nowin” – lu-
dzie, którzy najlepiej Go poznali.
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Podróż
wehikułem czasu

Nie trzeba wcale wyjeżdżać z miasta, 
żeby miło spędzać ferie zimowe. Gro-
no pedagogiczne ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Leżajsku przygotowało atrak-
cyjne oferty dla wszystkich uczniów, 
którzy nudzili się w czasie ferii. Każdy 
mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie.

Kto lubi aktywny tryb życia, z całą pew-
nością przyszedł na treningi i rozgrywki 
sportowe. Członkowie zespołu „Mała Zie-
mia Leżajska” spędzili na zgrupowaniu 
3 dni, w czasie których opracowywali nowe 
układy taneczne. Mali artyści z kółka re-
cytatorskiego ćwiczyli dykcję przed kon-
kursem „Poeci i pisarze dzieciom” i wystę-
pem w sztuce „Jakaż to gwiazda błyszczy 
na wschodzie”. W czasie ferii można też 
było uzupełnić swoją wiedzę z przyrody, 
historii, języka angielskiego, a także po-
trenować do szkolnego turnieju czterech 
skoczni. Dziennikarze z „Pętelki” składali 
nowy numer gazetki. Najdłużej przebywa-
li w szkole harcerze i zuchy. Można nawet 
powiedzieć, że byli kilka wieków, ponieważ 
wehikułem czasu przenosili się z jednej 
epoki do drugiej. Poszukiwanie mamuta, 
olimpiada sportowa, dzień mody starożyt-
nej, turniej rycerski, podróż rakietą do za-
rządu PTTK w Sarzynie, to tylko niektóre 
z biwakowych atrakcji.

(am)

Tradycje
w „czwórce”

Przedszkole Miejskie nr 4 w Leżaj-
sku mieszczące się przy gimnazjum 
podtrzymuje tradycje organizowanych 
spotkań okolicznościowych.

W tym roku nasza „Czwórka” przygo-
towała uroczystość z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Święto to jest dla nas czymś wy-
jątkowym. Nastrój świąteczny udzielił się 
wszystkim, zarówno dzieciom jak i pracow-
nikom. Nauczycielki oprócz pracy dydak-
tyczno-wychowawczej wykazały się zdolno-
ściami kulinarnymi. Wspólna praca, wy-
stępy nad którymi czuwała nasza dyrek-
tor Ewa Stańko, zbliżyły zespół dziecięcy 
i pracowników całego przedszkola.

Na uroczystości z okazji Dnia Babci 
i Dziadka zostali zaproszeni goście – babcie 
i dziadkowie, którzy przybyli 12 i 13 stycznia 
br. nie tylko z Leżąjska ale i z okolic. Przygo-
towany program czterech grup składał się 
z wierszy, inscenizacji, piosenek i tańców. 
Jedna grupa (6-latki) dodatkowo przed-
stawiła jeszcze „Jasełka”. Efektowne stroje 
sprawiły dzieciom wiele radości i pozwoliły 
głębiej przeżywać odtwarzane role.

Ogromną radość sprawiły Babciom 
i Dziadkom upominki wykonane przez dzie-
ci z pomocą nauczycielek. Były to papierowe 
gwiazdy betlejemskie, róże i laurki w kształ-
cie serca i kwiatów. Atmosfera przebiegu 
spotkań dostarczyła wielu przeżyć, wzru-
szeń zarówno gościom jak i dzieciom.

Organizowanie wspólnych spotkań po-
zytywnie wpływa na kształtowanie postaw 
dzieci. Uaktywnione zostają dzieci nieśmia-
łe, które pokonywały w sobie bariery lęku.

Halina Gdula
Teresa Małecka

Energetyczny
autobus

We wtorek 11 stycznia br. zaparkował 
na placu przed Miejskim Centrum Kultury 
w Leżajsku autobus energetyczny. W tym 
dniu mieszkańcy naszego miasta mogli 
nieodpłatnie uzyskać informację na te-
mat odnawialnych źródeł energii, przy-
jaznych dla środowiska technologii oraz 
energooszczędnych przedsięwzięć. Porad 
udzielali eksperci zajmujący się tematyką 
ochrony środowiska i efektywności ener-
getycznej. Przez cały dzień autobus odwie-
dziła zarówno młodzież leżajskich szkół jak 
i zainteresowani technologicznymi nowin-
kami mieszkańcy.

Pomysł zrealizowania tego typu kam-
panii informacyjno-edukacyjnej zainicjo-
wany został przez partnerów niemieckich, 
którym udało się zrealizować z sukcesem 
podobny projekt na terenie Niemiec. Był 
to M.U.T.Z. autobus informacyjny (Mobil-
ne Centrum Techniczne), który jako Targi 
Ochrony Środowiska Na Kółkach szukał 
bezpośredniej drogi dotarcia do przedsię-
biorstw i mieszkańców Berlina.

Kampania na terenie Polski rozpoczę-
ła się 10 września 2003 r. i trwać będzie 
do końca sierpnia 2005 roku. Więcej in-
formacji na temat przedsięwzięcia znajduje 
się na stronie internetowej www.autobus-
energetyczny.pl.

Tekst i zdjęcia: Marek Smycz

Śpiewali Okudżawę!
Już sam tytuł dla niewtajemniczo-

nych jakże dziwny, może trąci mysz-
ką, a może w czasach ekspansji kultu-
ry anglosaskiej po prostu nie na czasie? 
A jednak! 10 grudnia ub. r. w Zespole 
Szkół Technicznych wydarzyło się coś 
niezwykłego. Gościliśmy Jerzego Janu-
sza Fąfarę – poetę, prozaika, scenarzystę, 
dziennikarza, znawcę i wielbiciela litera-
tury rosyjskiej. Ten wybitny laureat wielu 
nagród przemierzył świat, promując twór-
czość literacką. Stając w poetyckie szranki 
z mistrzami pióra, wielokrotnie zwyciężał, 
choćby zdobywając ostatnio Grand Prix 
w Sopocie na festiwalu Polskiego Radia 
i Telewizji „Dwa teatry”, pokonując mię-
dzy innymi Vaclava Havla.

Organizatorów spotkania nurtowała 
myśl, jak pomysł spotkań z polskim po-
etą, który będzie opowiadał o swojej wiel-
kiej pasji – literaturze rosyjskiej, zostanie 
przyjęty przez młodzież. Pomysł chwycił. 
W nowiutkiej sali konferencyjnej leżajskie-
go ZST, wyposażonej w nowoczesny sprzęt 
oświetleniowy, w swoistej grze świateł, po-
tęgującej klimat imprezy, poeta opowiadał 
o swoich fascynujących związkach z Rosją. 
W opowieści, jak żywe, pojawiały się posta-
cie Aleksandra Sołżenicyna – twórcy dzie-
ła o bezwzględnych radzieckich gułagach, 
Borysa Pasternaka – laureata Nagrody No-
bla, autora słynnego „Doktora Żywago”, 
Anny Achmatowej – autorki przesyconego 
cierpieniem ofiar totalitaryzmu i ich bez-
nadziejną walką z systemem „Requiem”, 
Włodzimierza Wysockiego – z jego determi-
nacją buntownika, czy Bułata Okudżawy 
– mistrza filozofów i poetów. Opowieść ob-
fitowała w dziesiątki anegdot z życia pisa-
rzy, które były przyjmowane z coraz więk-
szym zainteresowaniem przez młodzież. 
Spotkanie było pełne wielu cennych rad 

dotyczących umiejętności przyjmowania li-
teratury przez odbiorców, która jest – cy-
tując pana Fąfarę – „nie tym, co piszemy, 
ale tym, co dzieje się w duszy czytelnika 
dopiero po przeczytaniu dzieła”.

Jerzy J. Fąfara nie przybył na spotka-
nie sam. Przyjechał z wybitnym tłuma-
czem oraz interpretatorem poezji Bułata 
Okudżawy – Wacławem Kaletą, który wy-
stąpił z recitalem pieśni rosyjskiego bar-
da. Właśnie twórczość Okudżawy stała się 
swoistym elementem, który już w czasie 
przygotowywania imprezy szczególnie za-
interesował młodych ludzi. Do tego stop-
nia, że zdecydowali się oni wystąpić z wią-
zanka pieśni tego wielkiego poety.

Dopisali również inni zaproszeni go-
ście. Nie zabrakło pełnomocnika Bur-
mistrza Leżajska ds. oświaty, kultury 
i sportu pana Henryka Świty. Zaprosze-
nie przyjeła również dyrektor MCK Maria 
Horoszko, nie zawiedli reprezentanci dy-
rekcji ZST – Mieczysław Sroka i Wojciech 
Tokarz, przewodnicząca KJO Małgorzata 
Jakubowska, kierownik Biblioteki Szkol-
nej Halina Fedirko oraz nauczycielki języ-
ka rosyjskiego – Jolanta Goch i Aleksan-
dra Kołodziej, którym składam serdeczne 
podziękowania za współpracę w przygoto-
waniu imprezy.

Spotkanie z Jerzym J. Fąfarą stało się 
swoistym pretekstem do zwrócenia uwa-
gi na literaturę rosyjską, na jej wysoką 
w świecie rangę, ale przede wszystkim 
na jej głębokie wartości humanistyczne, 
filozoficzne i artystyczne. „Łatwiej żyć, je-
śli się zna twórczość Okudżawy” – to mot-
to będzie zapewne przewijać się podczas 
kolejnych spotkań młodzieży z panem Fą-
farą, a prośba z „Modlitwy” mistrza Buła-
ta „Panie, dajże każdemu z nas, czego mu 
w życiu brak” będzie odpowiedzią na po-
trzeby dzisiejszych czasów, w których bo-
rykamy się z brakiem różnych rzeczy, 
ale przede wszystkim ideałów i wartości.

Małgorzata Korczyńska

Sztab WOŚP
w ratuszu

W czwartek, 10 lutego br. do sali posie-
dzeń leżajskiego ratusza burmistrz Tade-
usz Trębacz zaprosił cały sztab Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy z jego sze-
fem Ewą Rejman i dyrektor MCK Marią 
Horoszko. Byli też przedstawiciele 150-
osobowej grupy wolontariuszy: Ewelina 
Grudzień i Karol Kozaczuk, uczniowie SP 
nr 3, których kwestowanie okazało się naj-
owocniejsze, Karolina Łysionek odpowie-
dzialna za prowadzenie loterii fantowej i 
Anna Wachnik harcerka opiekująca się 
wolontariuszami.

Burmistrz Leżajska podziękował przy-
byłym za bardzo udaną i potrzebną ak-
cję, gratulował, że znów udało się im uzy-
skać kwotę wyższą niż przed rokiem, wrę-
czył wszystkim dyplomy uznania za wysi-
łek włożony w organizację tej poświęconej 
szlachetnym celom imprezy. M. Horoszko 
wystąpiła z propozycją zorganizowania w 
Leżajsku w przyszłym roku finału woje-
wódzkiego WOŚP. Tadeusz Trębacz zapew-
nił, że udzieli wszechstronnego wsparcia.

(er)

Wszystkim, którzy w bar-
dzo trudnych i bolesnych 
dniach mojego życia po-
mogli mi w zredagowaniu 
i wydaniu tego numeru 
„Biuletynu Miejskiego” z 
całego serca dziękuję.

Barbara Woś-Lisiecka Fot. Grzegorz Korasadowicz
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Choinka
noworoczna

Tradycyjnie już od kilku lat Urząd 
Miejski organizuje w styczniu choin-
kę noworoczną dla dzieci z rodzin dys-
funkcyjnych.

Tegoroczna impreza choinkowa odby-
ła się dnia 16 stycznia br. w Miejskim 
Centrum Kultury. Uczestniczyło w niej 
100 dzieci w wieku 4–11 lat.

Dla zaproszonych dzieci zorganizowano 
wiele gier zabaw i konkursów prowadzo-
nych przez dwóch Mikołajów. Zwycięzcy 
poszczególnych „konkurencji” otrzymywali 
nagrody w postaci wyrobów cukierniczych. 
„Walka” o zwycięstwo była więc niezwykle 
emocjonująca i przynosiła dzieciom wiele 
satysfakcji i radości.

Organizatorzy przygotowali dla dzieci 
poczęstunki (ciasteczka, soczki owoco-
we), które wydawane były w przerwach 
pomiędzy grami i konkursami.

Pracownicy Miejskiego Centrum Kultu-
ry przygotowali atrakcyjny i urozmaicony 
program, który przypadł do gustu nie tylko 
dzieciom, ale również ich rodzicom i opie-
kunom. Na zakończenie imprezy Mikołaj 
wręczył dzieciom długo oczekiwane paczki 
z prezentami. Po radosnych minach dzieci 
widać było nieskrywaną radość.

Głównym organizatorem imprezy był 
Pełnomocnik Burmistrza pan Wojciech 
Wirski.

(aw)

I Szkolny Przegląd
Piosenki
Obcojęzycznej

13 grudnia ub. r. Komisja Języków 
Obcych w Zespole Szkół Technicznych 
w Leżajsku zorganizowała pierwszy 
w historii szkoły Szkolny Przegląd Pio-
senki Obcojęzycznej.

W konkursie wystąpiło 14 wykonawców, 
prezentujących piosenki w czterech języ-
kach obcych nauczanych w szkole. Jury 
w składzie: Władysław Staroń, Czesław 
Zawierucki, Bartłomiej Urbański, Da-
riusz Wołczasty, Tomasz Kycia wyłoniło 
zwycięzców, a uczestnicząca w Konkursie 
młodzież – w specjalnym głosowaniu – za-
decydowała, kto spośród wykonawców zo-
stanie laureatem Nagrody Publiczności.

Pierwsze miejsce w Przeglądzie zajęli ex 
aequo: Justyna Kotulska kl. II TA oraz Mar-
cin Krawczyk kl. III TR. Drugie miejsce zdo-
był Seweryn Paprocki za brawurowe wyko-
nanie znanego utworu Johna Lennona „Ima-
gine”, trzecie miejsce przypadło uczniom kl. 
III TF: Mateuszowi Filarowskimu i Piotrowi 
Drążkowi, którzy po niemiecku wyśpiewali 
także nagrodę publiczności.

Poziom wykonywanych utworów był 
w wielu przypadkach naprawdę bardzo 
wysoki, a i doskonała strona językowa 
piosenek wykonywanych po niemiecku, 
angielsku, rosyjsku i francusku potwier-
dziła, iż piosenka może być doskonałą 
i efektywną metodą nauczania języków 
obcych. Organizatorzy wyrazili nadzieję, 
że tego typu impreza stanie się tradycją 
Zespołu Szkół Technicznych i za rok zy-
ska większy rozmach.

(mj)

ka angielskiego, nauczycielki tego przed-
miotu prowadziły cykl gier i zabaw języko-
wych. Dla najmłodszych uczniów nauczy-
ciele organizowali zabawy z piosenką oraz 
gry planszowe. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się też zajęcia sportowe. Chętni 
mogli rozwijać swoje zdolności podczas za-
jęć plastycznych. Regularnie odbywały się 
także spotkania kółka teatralnego „Jedy-
neczka”. Dzieci brały również udział w za-
jęciach szkolnego chóru i przygotowały się 
do kolejnych konkursów. Wraz z opieku-
nem chóru p. K. Oniszczukiem podczas 
ferii nasi uczniowie wzięli udział w II Po-
wiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek, 
zdobywając I miejsce, a uczennica Monika 
Długoń zdobyła II miejsce w kategorii so-
listów. Tradycyjnie odbywały się także za-
jęcia komputerowe oraz spotkania redak-
torów szkolnej gazetki „Koperniczek”. Aby 
uświetnić czas wolny, dzieci miały okazję 
bawić się w dyskotece szkolnej.

W ten sposób okres ferii uczniowie spę-
dzili nie tylko na zabawie, ale także w spo-
sób ciekawy rozwijały swoje zainteresowa-
nia i zdolności.

(aj)

Rap – charytatywnie
Czwartkowy wieczór tj. 27 grudnia 

ub. r. Miejskie Centrum Kultury w Leżaj-
sku rozbrzmiewało w rytmach Rap i Hip-
Hop. Wszystko to za sprawą młodej gru-
py, która wyszła z inicjatywą zorganizo-
wania charytatywnej dyskoteki, z której 
dochód przeznaczony był dla ofiar kata-
klizmu w południowo-wschodniej Azji.

Młodej grupie pracowników MCK po-
mysł się spodobał i z zaangażowaniem włą-
czyli się w organizację. Z wejściówek udało 
się zebrać na ten szczytny cel 700 złotych, 
które wesprą akcje „Adopcja na odległość”. 
Podczas dyskoteki można było zobaczyć 
niesamowite popisy składów Break Dance 
m.in. z Leżajska, Rzeszowa i Niska ponad-
to zaprezentowali się również Majer&Glo-
bus (Jarosław), Jaco&Hejdej, Radziu, Ki-
siel (Leżajsk). – Szkoda, że tego typu im-
prezy nie zdarzają się częściej w naszym 
mieście. To dobry sposób nie tylko na spę-
dzenie świetnego wieczoru we wspaniałym 
towarzystwie, ale też świadomość, że po-
przez naszą zabawę możemy pomóc ofia-
rom kataklizmu – twierdzi Monika Jonko, 
jedna z pomysłodawczyń zorganizowania 
dyskoteki.

Impreza ta jest dowodem na to, że na-
sza leżajska młodzież nie marnuje swoich 
talentów. W bardzo kreatywny sposób wy-
chodząc ze swoimi pomysłami naprzeciw, 
aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym 
swojego miasta, łącząc przy tym, przyjem-
ne z pożytecznym.

Szeroko powszechny dziś jest stereotyp, 
że jak ktoś nosi szerokie spodnie i słucha 
Hip-Hopu jest dla innych najzwyklejszym 
chuliganem. Ta dyskoteka to również do-
wód na to, by nie popełniać jednego z ludz-
kich błędów czyli oceniać ludzi po wyglą-
dzie. Podczas tego wydarzenia te właśnie 
osoby w szerokich spodniach zaprezen-
towały prawdziwy Hip-Hop z duszy, ser-
ca i gardła.

Marek Smycz
Fot. Damian Wyszyński

Biblioteka Publiczna
w Leżajsku
z a p r a s z a

do korzystania z bezpłatnej
„Czytelni Internetowej”

Czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 9 do 17.

Narciarska
przygoda uczniów
z SP nr 2

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
w Leżajsku podczas tegorocznych fe-
rii zimowych aktywnie wypoczywali 
w Ustrzykach Dolnych, w jednym z naj-
piękniejszych zakątków Polski. Dla nich 
to nauczycielki tej szkoły, pani Teresa 
Dydacka-Jarek, Jolanta Żołyniak i Li-
dia Kucharska, w dniach 17–26 stycznia 
2005 r. zorganizowały obóz narciarski.

W przepięknej scenerii ośnieżonych gór 
uczniowie przeżywali swoją wspaniałą przy-
godę z nartami. Wielu z nich założyło narty 
po raz pierwszy, i pod okiem doświadczo-
nych instruktorów stawiali niepewne kro-
ki. Uczestnicy obozu, którzy mieli wcześniej 
kontakt z tym pięknym sportem, doskona-
lili swoją technikę jazdy.

Okazało się, że jazda na nartach 
nie jest taka prosta. Trzeba wiele chę-
ci i uporu, aby posiąść tę umiejętność. 
Dzieci dzielnie stawiały czoło wyzwaniu, 
chociaż niejednokrotnie brakowało im sił 
i cierpliwości. Jednak samozaparcie i wiel-
ki wysiłek przez nie włożony, zaowocował 
już po trzech dniach, kiedy to cała grupa 
dzielnie zjechała za instruktorem narto-
stradą. Wtedy dopiero rozpoczęła się praw-
dziwa narciarska przygoda. Jazda „płu-
giem” i slalomem wydawały się teraz bar-
dzo proste. Kolejnym sukcesem był zjazd 
z trudniejszych stoków takich jak Gro-
madzyń (820 m n.p.m.) i Laworta (1250 
m n.p.m.). Dziesięć dni codziennej, trzy-
godzinnej nauki jazdy na stoku o nazwie 
„Mały Król” zakończyły zawody. Wszyscy 
dzielnie pokonali slalom, z czego dumne 
były same dzieci i oczywiście instrukto-
rzy pracujący z nimi. Szkolny obóz nar-
ciarski obfitował również w wiele innych 
atrakcji. Po południu odbywały się zaję-
cia na basenie.

Uczestnicy mogli także wziąć udział 
we wspaniałym kuligu z pochodniami, za-
kończonym ogniskiem z pieczeniem kieł-
basek, oraz wspinać się na sztuczną ścia-
nę znajdującą się przy ośrodku, w którym 
mieszkali. Pensjonat o wdzięcznej nazwie 
„Magda” zapewnił rodzinną atmosferę, tak 
potrzebną, aby odpocząć po wyczerpują-
cym dniu. Sposób spędzania wolnego cza-
su jaki zapewniły dzieciom nauczycielki 
z SP nr 2, dał im wiele radości, zadowole-
nia i satysfakcji. Nikt nie tęsknił za kom-
puterem i telewizorem, ponieważ zabawom 
na śniegu i lodzie nie było końca. Uczest-
nicy obozu zostali zarażeni „białym sza-
leństwem” i już myślą o kolejnych wypra-
wach na narty, przeglądając pamiątkowe 
zdjęcia oraz film nagrany na stoku przez 
instruktorów, pokazujący zdobyte przez 
nich umiejętności.

(tdj, jż, lk)

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku 
informuje, że XIV Ogólnopolski Konkurs 
Tańca Rap, Break Dance, Disco Dance, 
Electric Boogie zostaje przeniesiony
z miesiąca lutego, gdzie od kilku lat się 
odbywał, na 24 maja 2005 r. Wszyst-
kich zainteresowanych za zmiany prze-
praszamy.

Organizatorzy

Ferie w „jedynce”
Jak co roku podczas ferii zimowych 

w Szkole Podstawowej nr 1 zostało zor-
ganizowanych wiele zajęć, mających 
na celu nie tylko zapewnienie dzie-
ciom opieki, ale przede wszystkim roz-
wijanie zainteresowań i uzdolnień na-
szych wychowanków.

Harmonogram zajęć został przygotowa-
ny zgodnie z oczekiwaniami i pragnieniami 
uczniów. Aby doskonalić znajomość języ-
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krok do przodu

Rozmowy na temat sytuacji w le-
żajskim szpitalu powiatowym sta-
ją się coraz nudniejsze. Żadnych 
strajków, żadnych zwolnień, żad-
nych pogłosek o wzroście zadłu-
żenia. Dyrekcja wypłaca pracow-
nikom zaległe wynagrodzenia za-
gwarantowane przez „ustawę 203”, 
trwają remonty, w dodatku zadłu-
żenie zmniejszyło się o ponad trzy 
miliony złotych. Jakoś „znormal-
niało”, więc o czym tu gadać. A jed-
nak jest o czym, bo jeszcze dwa 
lata temu, na początku 2003 roku 
w ZOZ-ie wrzało. Zakład był już jed-
ną nogą w grobie. W ciągu dwóch lat 
został przywrócony do życia.

1 stycznia 2003 r. stanowisko dyrekto-
ra objął Marian Furmanek. Wicedyrekto-
rem do spraw lecznictwa został Zbigniew 
Goch, a do spraw administracyjno-tech-
nicznych Leszek Kurasz.

W ciągu dwóch lat ich rządów zmieniło 
się prawie wszystko.

– Rok 2003 był bardzo trudny – wspo-
mina M. Furmanek. – Sytuacja finanso-
wa powodowała, że telefon był czerwony. 
Dzwonili sami wierzyciele. Mieliśmy mnó-
stwo spraw sądowych, z pracownikami 
o „203”, problemy z dostawcami, firmami, 
usługodawcami. Za same leki było półtora 
miliona zaległości. Nie płaciliśmy za prąd 
i gaz, mieliśmy niezapłacone należności 
w ZUS-ie i w Urzędzie Skarbowym. Bieżą-
ca działalność przynosiła straty, nie było 
wiadomo, jakie działania podjąć, aby po-
wstrzymać deficyt.

Pierwszą decyzją dyrektora było podpi-
sanie przelewu opiewającego na pół milio-
na zł dla ZUS-u. To były wszystkie pienią-
dze, jakie miał do dyspozycji w tym mo-
mencie.

Osiem związków zawodowych istnieją-
cych w ZOZ-ie przyjmowało każdą decy-
zję z nieufnością, spodziewając się, że dy-
rektor nie poradzi sobie z tragiczną sytu-
acją finansową i nawarstwionymi kon-
fliktami z załogą. Sześciuset pracowni-
ków posiadało prawomocne wyroki sądo-
we nakazujące dyrektorowi wypłatę zale-
głości z tytułu słynnej „ustawy 203 złote”. 
Większość pracowników gotowa była po-
wierzyć sprawę swoich roszczeń komorni-
kowi. Gdyby to wówczas zrobili, zadłuże-
nie ZOZ-u zwiększyłoby się o około 5 mi-
lionów zł. Dlatego dla dyrektora Furman-
ka sprawą fundamentalną było zawarcie 
ugody z pracownikami. Decyzję o tym, 
czy zaufać obietnicom dyrekcji i podpi-
sać stosowny dokument każdy pracow-
nik ZOZ-u musiał podjąć samodzielnie 
i nie była to łatwa decyzja. Nikt jeszcze 
nie wiedział, czy nowy dyrektor jest oso-
bą godną zaufania i wywiąże się z pod-
jętych wobec podwładnych zobowiązań, 
czy tylko przedłuża agonię chylącego się 
do upadku zakładu. W maju 2003 r. było 
już wiadomo, że 90 procent załogi podję-
ło decyzję na „tak”. Był to moment pierw-
szego przełomu, możliwy również dlatego, 
że w program naprawczy zaproponowany 
przez dyrekcję uwierzyły związki zawodo-
we, do tej pory skłócone z kolejnymi szefa-
mi ZOZ-u. Również z nimi udało się pod-
pisać porozumienie.

– Te porozumienia uchroniły nas przed 
bezsensownymi stratami i przed całkowi-
tym paraliżem ZOZ-u. To była najlepsza 

rzecz, jaka się zdarzyła, pracownicy i wła-
dze związkowe zachowali się bardzo od-
powiedzialnie a nam udzielili dużego kre-
dytu zaufania – tak dziś ocenia tamten 
okres dyrektor M. Furmanek. – Do dziś 
spłaciliśmy zaległości pracowników z ty-
tułu „203” o wartości 2,5 miliona zł, pozo-
stały jeszcze ponad 3 miliony zł. Od sierp-
nia 2003 r. wypłacamy na bieżąco należ-
ności z tego tytułu.

Pierwszy rok nowej dyrekcji to również 
okres redukcji zatrudnienia. Nie wszy-
scy odchodzili z pracy zadowoleni, jed-
nak nie było zwolnień „na bruk”. W roku 
2003 odeszło około 150 osób. 87 z nich 
po prostu zmieniło pracodawcę prze-
chodząc do pracy w firmie, która przeję-
ła sprzątanie w szpitalu, pozostali prze-
szli na świadczenia przedemerytalne. 

dów osiągniętych w ciągu miesiąca. Ta-
kie szczegółowe wyliczenia sporządzane 
są co miesiąc również dla komórek orga-
nizacyjnych.

Wiele kontrowersji budziły plany wy-
dzielenia niektórych usług na zewnątrz. 
Pierwszą taką zmianą było powierzenie 
firmie zewnętrznej sprzątania w szpita-
lu i przychodni. Salowe przeszły do pra-
cy w firmie sprzątającej. Od tamtej chwi-
li minął już rok, w trakcie którego wyraź-
nie poprawił się stan higieniczny placów-
ki. Dla ZOZ-u koszty utrzymania czysto-
ści pozostały na tym samym poziomie. 
1 grudnia 2004 roku również pranie bie-
lizny szpitalnej przejęła zewnętrzna fir-
ma. Dotychczasowe pracownice pralni 
nie straciły pracy, lecz pracują na in-
nych stanowiskach.

Rok 2003 był ostatnim, kiedy odcho-
dzący mogli otrzymać odprawy z pienię-
dzy Ministerstwa Zdrowia. ZOZ leżajski 
otrzymał na ten cel pół miliona zł z pań-
stwowej kasy. Pracownicy firmy sprząta-
jącej odebrali odprawy nie tracąc pracy 
i otrzymując pensje na tym samym pozio-
mie, a dodatkowo gwarancję zatrudnienia 
na trzy lata.

Jednocześnie z redukcją zatrudnienia 
rozpoczęła się szczegółowa analiza kosz-
tów. Ile kosztuje każdy dodatkowy dzień 
pobytu pacjenta w oddziale, jak rozlicza-
ne są leki, materiały opatrunkowe, środ-
ki czystości, jak jest prowadzona doku-
mentacja medyczna, ile kosztuje pranie, 
wyżywienie, ciepło, woda, jakie są koszty 
osobowe i tak dalej, i tak dalej. Ordyna-
torzy i kierownicy poszczególnych dzia-
łów otrzymali dużą samodzielność i stali 
się gospodarzami w swoich komórkach. 
Jednocześnie dyrektor wprowadził co-
miesięczne spotkania z ordynatorami, 
podczas których otrzymują oni dokład-
ne sprawozdania z kosztów i przycho-

Powoli do szpitala wracało życie. Pierw-
szy rok rządów nowej dyrekcji zamknął 
się minimalnym zyskiem. Rok 2004 moż-
na już uznać za bardzo dobry dla szpitala. 
Zakończyło się porządkowanie wewnętrz-
nej organizacji a szpital uzyskał z dzia-
łalności bardzo dobry wynik finansowy. 
W roku 2004 nie było w szpitalu zwol-
nień. Wręcz przeciwnie – znalazło w nim 
pracę dwanaście nowych pielęgniarek, je-
den lekarz oraz kilkoro innych pracowni-
ków. Okresowo zatrudniono, głównie przy 
pracach remontowych, trzydziestu bezro-
botnych.

W roku 2004 koszty funkcjonowania 
ZOZ-u zmniejszyły się o około 1700 tys. 
zł. Jednocześnie zwiększyły się przychody. 
Działalność wszystkich oddziałów szpital-
nych, z wyjątkiem ortopedii, zamknęła się 
wynikiem dodatnim. W ciągu 2 lat o po-
nad trzy miliony zł zmniejszyły się zobo-
wiązania ZOZ-u z ubiegłych lat. Dyrektor 
M. Furmanek uważa to za sukces wszyst-
kich pracowników. Było to możliwe rów-
nież dzięki dobrej współpracy z rzeszow-

Reanimacja

Dyrektor szpitala Marian Furmanek i zastępca ds. adm.-techn. 
Leszek Kurasz.
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skim oddziałem Narodowego Funduszu 
Zdrowia, ze starostą Zbigniewem Ryna-
siewiczem i Radą Powiatu.

– Powiat jako samorząd odpowiedzial-
ny za szpital nie unikał rzeczowej dyskusji 
i uzgodnień, był także gotowy do udziela-
nia mu istotnej pomocy finansowej – ocenia 
dyrektor. – W minionym roku za pieniądze 
ze starostwa (230 tys. zł) można było wy-
mienić około dwustu okien oraz rozpocząć 
wymianę windy osobowej (226 tys. zł). Po-
magają również inne samorządy, na przy-
kład gmina Leżajsk i miasto Leżajsk, które 
umorzyło część podatku od nieruchomości 
(w 2003 roku 195 tys. zł, a w 2004 roku 
22 tys. zł) i przekazało działkę pod roz-
budowę parkingu obok szpitala. Na mia-
no głównego sponsora wśród przedsię-
biorstw lokalnych zasłużyły Zakłady Che-

gulowaniu tej sprawy chciałby podnieść 
wynagrodzenia.

W minionym roku po raz pierwszy po-
jawiła się możliwość wystąpienia przez 
szpitale po środki pomocowe z Unii Eu-
ropejskiej. Nasz ZOZ jako jeden z ośmiu 
w województwie otrzyma dofinansowanie 
w wysokości 3 milionów zł. Czwarty mi-
lion dołoży starostwo powiatowe z pienię-
dzy uzyskanych ze sprzedaży ośrodków 
zdrowia. Dzięki temu ZOZ uzyskał pie-
niądze na wyposażenie dwóch pracowni 
diagnostycznych: radiologii i tomografii 
komputerowej. W pracowni radiologicz-
nej do końca czerwca 2005 roku zosta-
ną wymienione stare, jeszcze z lat sie-
demdziesiątych, aparaty rtg. Pracow-
nia tomograficzna powstanie od pod-
staw, w pawilonie przychodni specjali-
stycznej. Jej otwarcie nastąpi do czerw-
ca 2006 roku.

Pacjenci Przychodni Specjalistycznej 
już w najbliższym czasie odczują popra-
wę obsługi w rejestracji. Jest to odpo-
wiedź na zgłaszane przez nich problemy 
dotyczące trudności z zarejestrowaniem 
się bezpośrednio i telefonicznie oraz z dłu-
gim oczekiwaniem w kolejkach. ZOZ za-
kupił komputery, trwa szkolenie pracow-
ników a w ciągu miesiąca będzie przy-
gotowany nowy system rejestracji. Każ-
dy pacjent będzie umawiany z lekarzem 
na konkretny dzień i godzinę. Osoby do-
jeżdżające do poradni narzekają na brak 
miejsca do parkowania. Już w tym roku 
uda się ten problem rozwiązać. Obecnie 
uzgadniana jest dokumentacja na prze-
budowę całego układu komunikacyjne-
go przy szpitalu. Poszerzenie parkingu 
będzie możliwe dzięki temu, że miasto 
przekazało na ten cel działkę. Koszt tego 
przedsięwzięcia jest szacowany na oko-
ło 1,5 miliona złotych. Pieniądze wła-
dze szpitala chciałyby pozyskać z fundu-
szy unijnych i przygotowują już stosow-
ny wniosek.

Minął rok od czasu powstania Szpital-
nego Oddziału Ratunkowego. Powstał on 
z połączenia pogotowia ratunkowego i izby 
przyjęć. W minionym roku SOR, powięk-
szony o trzeci zespół wyjazdowy, zrealizo-
wał około 3 tys. wyjazdów.

W 2004 roku wiele pielęgniarek roz-
poczęło dokształcanie się. Część z nich 
chce zdobyć specjalizację, inne uczą się, 
aby uzyskać licencjat z pielęgniarstwa. 
Dyrekcja wspiera je udzielając im urlo-
pów szkoleniowych i zwracając koszty 
dojazdów. Zainteresowanie dokształca-
niem jest wśród pielęgniarek tak duże, 
że na niektórych oddziałach tworzą się 
kolejki oczekujących. Dyżury muszą być 
obsadzone, dlatego nie wszystkie chętne 
mogą jednocześnie uczestniczyć w kur-
sach.

Leżajski ZOZ leczy coraz więcej pa-
cjentów. W roku 2002 szpital przyjął 
ich 10 tys., w 2003 r. 11 tys. a w 2004 r. 
już 12 tys. Lekarze przychodni przyję-
li w minionym roku około 100 tys. pa-
cjentów. Szpitalne laboratorium otrzyma-
ło od Centralnego Ośrodka Badań Jako-
ści w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi 
ocenę bardzo dobrą.

Kontrakt na rok 2005 jest o 1 milion 
wyższy niż w minionym roku, co pozwa-
la dyrektorowi Furmankowi na przypusz-
czenie, że w tym roku będzie co najmniej 
tak dobrze jak w poprzednim.

Elżbieta Zwierzchowska
Zdjęcia: Grzegorz Korasadowicz

miczne „Organika”, ale szpital zyskał wie-
le także dzięki pomocy Silikatów, Browaru 
„Leżajsk” i innych firm.

W budynkach ZOZ-u prawie bez prze-
rwy trwają remonty. Zostało przebudo-
wane wejście główne, zakończono duże 
remonty w budynku psychiatrii, w Po-
radni Zdrowia Psychicznego i w Porad-
ni Leczenia Uzależnień, wyremontowa-
no nowo utworzony oddział kardiologii. 
Pod koniec roku 2004 w szpitalnej sto-
łówce rozpoczął działalność bar, z któ-
rego chętnie korzystają zarówno pra-
cownicy jak i pacjenci oraz odwiedzają-
cy ich goście.

Działalność leżajskiej lecznicy została 
dostosowana do potrzeb pacjentów. Za-
kład Opiekuńczo-Leczniczy przeznaczony 
dla pacjentów wymagających opieki długo-
terminowej powiększył się o 19 łóżek i te-
raz liczy 45 miejsc. W tym celu na potrze-
by ZOL-u zostało zaadaptowane piętro bu-
dynku, w którym mieści się zakład. Będzie 
on w dalszym ciągu powiększany; już nie-
bawem z obiektu wyprowadzone zostanie 
laboratorium bakteriologiczne a w jego 
miejsce powstaną dodatkowe sale cho-
rych. Obecnie wszystkie łóżka są wyko-
rzystane a kolejka chętnych do ich zajęcia 
wydłuża się. Powiększanie ZOL-u jest po-
dyktowane taką potrzebą społeczną; co-
raz liczniejszą grupę pacjentów stanowią 
osoby w podeszłym wieku, wymagające 
długotrwałego leczenia i opieki długoter-
minowej. Maleje natomiast liczba pacjen-
tów oddziału noworodkowego – rodzi się 
coraz mniej dzieci. W tym roku przy od-
dziale urazowo-ortopedycznym powstał 
jedenastołóżkowy pododdział rehabilita-
cji leczniczej. Tu również wszystkie łóżka 
są wykorzystane i już ustawia się kolejka 
oczekujących.

Wszystkie należności wobec pracow-
ników wypłacane są na bieżąco. Spra-
wą, która najbardziej doskwiera dyrekcji 
a pośrednio i pracownikom, jest koniecz-
ność spłaty zaległości z ubiegłych lat. Są 
to należności wobec ZUS-u, PFRON-u 
oraz część niewypłaconych pracownikom 
pieniędzy zagwarantowanych im przez 
„ustawę 203”. Regulowanie tych zobo-
wiązań nie powoduje jednak utrudnień 
w bieżącej działalności. Dyrektor ma też 
zamiar dotrzymać słowa i zgodnie z ugo-
dą, wypłacić pracownikom wszystkie za-
ległości do czerwca bieżącgo roku. Po ure-

ZOZ-u
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Pomóżmy!
Szanowni Państwo! Zwracam się 

z uprzejmą prośbą o pomoc dla mo-
jej rodziny oraz wsparcie działań, 
zmierzających do zgromadzenia 
środków finansowych na jej potrze-
by rehabilitacyjne, a w szczególno-
ści niepełnosprawnych dzieci: An-
drzeja, Agnieszki i Rafała.

Dzieci wymagają stałej specjali-
stycznej opieki lekarskiej i zdrowot-
nej. Działam społecznie w wielu orga-
nizacjach, niosących pomoc osobom 
niepełnosprawnym i poszkodowanym 
przez los. Jestem członkiem Fundacji 
Polsat, Fundacji Zdążyć z Pomocą.

Mam nadzieję, że nie pozostawią 
Państwo mojej prośby bez odzewu. 
Uzyskałem pomoc już od wielu osób 
(posłów, starostów, burmistrzów) 
i wielu instytucji. Moja prośba znaj-
duje się też na stronie internetowej 
Starostwa Jarosławskiego, Brzozow-
skiego, Urzędu Miasta Przeworsk.

Dionizy Majdański
ul. Misiągiewicza 18 m. 51

37-200 Przeworsk

* * *
Pan Dionizy Majdański od wrze-

śnia ubiegłego roku jest członkiem 
Jarosławskiego Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych. Władze 
tej organizacji zwróciły się z proś-
bą o wsparcie i pomoc dla dzieci 
Pana Dionizego Majdańskiego – An-
drzeja, Agnieszki oraz Rafała, będą-
cych w trudnej sytuacji zdrowot-
nej. Dzieci te, ze względu na swe 
schorzenia, wymagają stałej, spe-
cjalistycznej opieki lekarskiej i re-
habilitacji. Ojciec dzieci jest inwa-
lidą I grupy od urodzenia. Pomoc fi-
nansowa stwarza nowe możliwości 
rozwoju poprzez wyjazdy na turnu-
sy rehabilitacyjne, jak też powrotu 
do normalnej egzystencji dzieci.

Ufamy, że Państwo wesprą starania 
rodziny Państwa Majdańskich. Każ-
da ofiarowana kwota będzie satys-
fakcjonująca.

W związku z kosztami wspo-
mnianej rehabilitacji, przekracza-
jącymi możliwości rodziny Pana 
Dionizego, prosimy o jej wsparcie 
za pośrednictwem konta banko-
wego – Bank Pekao S.A. I Oddział 
Przeworsk, ul. Jagiellońska 12 – nr 
4312402597111100 0031646633
z dopiskiem rehabilitacja rodziny Maj-
dańskich lub Polskiego Towarzystwa 
Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu: 
12 1020 4274 0000 1602 0001 8168 
z dopiskiem rehabilitacja rodziny 
Majdańskich. Każda pomoc będzie 
satysfakcjonująca.

• • •  
jak leci?

Masaże, przeciwprądy, gejzery wod-
ne – tego w domu nie mamy. Odwiedza-
nie basenu w pewnych kręgach zaczy-
na być snobizmem. Na co i dla kogo? 
Na zawsze młodą i wysportowaną syl-
wetkę. Na jasny umysł przed podjęciem 
trudnych decyzji. Dla kogo? A no dla 
tych, którzy są przewidujący i wiedzą, 
co to jest „szlachetne zdrowie”.

Wojciech Surma, kierownik Pływalni 
Miejskiej w Leżajsku twierdzi, że do za-
czynania dnia od wizyty na basenie trzeba 
ludzi przyzwyczaić, bo ciągle jest to novum 
w Leżajsku. Wczesnym rankiem i późnym 
wieczorem krytą pływalnię odwiedzają ci 
najbardziej świadomi. Do południa mają 
zajęcia szkoły.

Czy powstanie w Leżajsku sekcja 
pływaków wyczynowych? W przyszłości 
pewnie tak. Basen spełnia normy wymaga-
ne przez organizatorów Mistrzostw Polski. 
A w Gimnazjum jest już klasa sportowa.

– Piętnastoosobowa grupa wyczyno-
wa spokojnie jeszcze się zmieściłaby się 
w naszym harmonogramie – mówi W. Sur-
ma. – Ale by to stało się faktem potrzebny 
jest człowiek, który ma uprawnienia nie in-
struktora tylko trenera. Dziś w Leżajsku 
nikogo takiego nie ma. Ale instruktorzy – 
ci na basenie i w szkołach – już wyłapu-
ją talenty. Prowadzą zajęcia pozalekcyjne 
i próbują szlifować u swych uczniów tech-
niki stylów pływackich.

Co jeszcze ciekawego tu się dzieje? 
Okazuje się, że oswajanie się z wodą, na-
uka pływania, relaks dla pływaków jest tyl-
ko jedna stroną medalu leżajskiej Pływal-
ni. Drugą jest rywalizacja. Coraz częściej 
organizowane są tu imprezy sportowe 
– zawody szkolne i międzyszkolne, mi-
strzostwa, w których biorą udział zarów-
no dzieci jak i dorośli. W zawodach miko-
łajkowych brało udział około 100 uczest-
ników – dzieci i młodzieży ze szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i przedszkoli. 
(Rzecz w wyrobieniu nawyku i zwracania 
uwagi na postawę i sylwetkę dzieci). Była 
też impreza „Pływaj z nami” organizowa-
na przez Międzyszkolny Związek Sporto-
wy prowadzony przez Eugeniusza Josse. 
Brały w niej udział szkoły z terenu całego 
powiatu, prawie 200 osób. (Każda chcia-
ła się pokazać z jak najlepszej strony; nie-
którzy uczniowie ze swymi instruktorami 
spędzali na basenie dodatkowe godziny, 
by w odpowiednim momencie zabłysnąć 
formą i umiejętnościami). I Otwarte Mi-
strzostwa o Puchar Burmistrza Miasta Le-
żajska (6 lutego br.) wyzwalały podobne 
emocje. Planowane są pływackie rywali-
zacje przedstawicieli różnych grup zawo-
dowych.

Co nowego powstało w obiekcie Kry-
tej Pływalni?

Po pierwsze – jest monitoring. 8 ka-
mer przez całą dobę strzeże parkingu, ze-
wnętrznej części zjeżdżalni, szafek w szat-
niach, wejścia i kas. Wszystko, co widzą 
kamery, jest rejestrowane, zapisywane 
w pamięci komputera. W każdej chwili 
można cofnąć zapis i powrócić do wcze-
śniej zarejestrowanych obrazów. – Zdecy-
dowaliśmy się na monitoring – wyjaśnia 
W. Surma – by zapewnić naszym klien-
tom komfort wypoczynku na naszym ba-
senie. 

Po drugie – solarium. Otwarto je 6 stycz-
nia. Najlepsze w Leżajsku. Wyposażo-
ne w łóżko i kabinę stojącą. Nowe, do-
bre urządzenia, super lampy, ceny kon-
kurencyjne.

Po trzecie – kawiarnia. Na piętrze, sie-
dząc przy stolikach i pijąc kawę czy herba-
tę, można obserwować pływających. Moż-
na też zagrać w bilard.

Po czwarte – kiosk, w którym są nie tyl-
ko słone paluszki i chipsy, ale też czepki 
kąpielowe, okulary i stroje kąpielowe.

Do pełni szczęścia tym, którzy wyznają 
zasadę „w zdrowym ciele, zdrowy duch”, 
brakuje jeszcze tylko siłowni. Pomiesz-
czenie jest i czeka. – Jeśli nie znajdzie się 
ktoś, kto zechce urządzić w nim siłownię 
– mówi W. Surma – zorganizujemy w nim 
inne formy relaksu, na przykład aerobic. 
W ten czy inny sposób będzie ono służyć 
ludziom, a nam przyniesie konkretne ko-
rzyści. Moją misją jest krzewienie kultury 
fizycznej, przede wszystkim jednak jestem 
administratorem obiektu.

(bwl)

Nowinki krytej pływalni
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Rozmowa
z prezesem Zarządu
ZPOW „HORTINO”
Stanisławem Cholewiakiem

Panie Prezesie, moje pierwsze py-
tanie, niestety, nie będzie oryginal-
ne. Chcę zapytać jak minął 2004 rok? 
Czy był on dobry dla „Hortino”?

Mówiąc szczerze był bardzo pracowi-
ty i niestety trudny, ale nie pozbawio-
ny sukcesów. Charakteryzował się do-
brą ponad dziesięcioprocentową dynami-
ką sprzedaży naszych wyrobów. W ogól-
nej mizerii to dobry, a nawet bardzo do-
bry wskaźnik. Przerób owoców i warzyw 
wyniósł prawie 80 tysięcy ton, choć zysk 
netto był mniejszy niż w 2003 roku. Spo-
wodowało to wzmocnienie się w drugim 
półroczu złotówki a tym samym spadek 
kursów dewizowych. W firmie, takiej jak 
nasza, która 60 procent produkcji ekspor-
tuje, każde wahnięcie w dół przekłada się 
na przychód i na zysk. Ogólnie zbilanso-
waliśmy się na plus to jest najważniejsze 
i to cieszy.

Gratuluję. Wiem jednak, że o pełnym 
sukcesie mówi się tylko wtedy, gdy 
starcza na bieżące wydatki, amortyza-
cję i inwestycje.

Tak to prawda. Rok, który mamy za sobą, 
pod tym względem też był dobry. Zrealizo-
waliśmy przy wsparciu programu SAPARD 
inwestycję za 2,5 mln złotych. Zakład otrzy-
mał prawie 1,2 mln zł dotacji unijnej. Inwe-
stycja wpłynie na wzrost dynamiki produk-
cji mrożonek, poprawę ich jakości, zwięk-
szenie wydajności, podwyższenie bezpie-
czeństwa tego produktu.

To dobra i ważna wiadomość dla 
klientów „Hortino”. Ale wyższa pro-
dukcja to problem ze zbytem. Jak so-
bie z tym radzicie?

Rynek krajowy zaczął nas rozpoznawać. 
Klienci niektóre nasze produkty wręcz 
poszukują. Dobrze rozwija się sprzedaż 
na wschód. Mimo zawieruchy politycznej 
w kraju, my ten teren utrzymaliśmy. Choć, 
jak mówiłem wcześniej, chciałoby się, żeby 
kursy dewizowe (dolar i euro) były wyższe. 
Aktualny poziom ociera się o granice zy-
skowności, czyli mówiąc inaczej strat.

Zakład to ludzie. Jaki jest poziom za-
trudnienia?

Utrzymuje się ono w granicach 530 sta-
łych pracowników i dodatkowo od czerw-
ca do końca listopada zatrudniamy 
od 120 do 180 sezonowych. „Hortino” 
jest liczącym się w partnerem na ryn-
ku pracy naszego miasta i jego okolic. 
W ubiegłym roku rolnicy zbyli u nas su-
rowiec na kwotę prawie 42 milionów zło-
tych. Mamy płynność finansową. Wszyscy 
producenci zgodnie z warunkami umowa-
mi otrzymają wypłaty za surowce. Zatem 
nasz zakład pośrednio jest dla nich do-
brym miejscem pracy.

Na początku naszej rozmowy powie-
dział pan Prezes, że był to rok pracowi-
ty i trudny. Jak do tej pory słyszę o sa-
mych sukcesach...

Na naszej robocie kładą się cieniem 
roszczenia „Horteksu”. Toczy się spór 
o nasz znak towarowy, inaczej mówiąc 
rozpoznawalne na rynku logo towarów – 
proszę nie mylić go z nazwą firmy. W Są-
dzie Okręgowym w Bielsku-Białej zakoń-
czył się trzyletni proces o nasze rzekome 
podszywanie się pod znak Horteksu. Po-
zew był dwuczęściowy. Druga część wiąza-
ła się z żądaniem od nas ponad 500 tysię-
cy złotych odszkodowania za utracone po-
żytki. Choć ów proces po części „przegrali-
śmy”, bo sąd zakazał nam używania zna-
ku towarowego na opakowaniach, to trwa-
jący trzy lata, nagłośniony przez media, 
spór sprawił, że staliśmy się autonomicz-
ni, bo rozpoznawalni. Gdy chodzi o finan-
sowe odszkodowania, roszczenie „Hortek-
su” zostało oddalone. Na szczęście ten 

salomonowy wyrok jest nieprawomocny, 
od jego sentencji przysługuje nam odwo-
łanie. Do sądu, który orzekał w sprawie, 
wystąpiliśmy o pisemne uzasadnienie de-
cyzji. Po otrzymaniu go oczywiście wniesie-
my sprawę do Sądu Apelacyjnego w Kato-
wicach. Według kancelarii prawnej, która 
prowadzi nasze sprawy, apelacja jest uza-
sadniona, ale rodzi co najmniej kolejny rok 
sądowego sporu.

O ile dobrze pamiętam, wasz znak to-
warowy został zarejestrowany w Urzę-
dzie Patentowym.

Tak, to prawda, jednak Urząd Patento-
wy, po dwóch latach od zarejestrowania 
logo „Hortino” unieważnił swoją decyzję. 
To swoiste kuriozum, bo obyczaj jest taki, 
że jeżeli urzędnik podejmuje ważną decy-
zję na rzecz osoby, firmy, instytucji i jeśli 
się z niej po pewnym, dość długim, czasie 
wycofuje, rodzi to podejrzenia i wątpliwo-
ści. Nasuwa się pytanie: Kto i dlaczego się 
pomylił? Czy tak szacowna instytucja jak 
Urząd Patentowy zatrudniania niekom-
petentnych urzędników? Czy może so-
bie pozwolić na narażanie swoich klien-
tów na straty moralne i finansowe? Nas 
nie satysfakcjonuje oświadczenie, że Urząd 
Patentowy popełnił błąd. Dlatego weszli-

śmy z nim w spór. Zależy nam na tym, 
aby znaleźć winnego, by wreszcie urzęd-
nicy zaczęli ponosić konsekwencje podej-
mowanych przez siebie decyzji.

Na jakim etapie rozstrzygnięć sporu 
jest obecnie „Hortino”?

Niestety, w Wojewódzkim Sądzie Admini-
stracyjnym w Warszawie sprawę rozstrzy-
gnięto na naszą niekorzyść. Sąd uznał, 
że Urząd Patentowy postąpił dobrze unie-
ważniając swoją poprzednią decyzję. My 
się z tym nie zgadzamy. Złożyliśmy wnio-
sek do NSA o kasację tego wyroku. Przed 
nami kolejne miesiące walki nerwów, straty 
czasu, energii i pieniędzy, bo ani kancela-
ria w Krakowie, ani w Warszawie za darmo 
nie pracują. Z takimi problemami nie bory-
kają się, na co dzień inne zakłady produk-
cyjne. Ale tak ogólnie „HORTINO” pracuje 
normalnie. Produkuje i sprzedaje. Z impe-
tem przygotowuje się do kolejnego sezonu 
owocowo-warzywnego.

Żeby zakończyć ten wątek, nazwa fir-
my – „Hortino” jest wasza? To przesą-
dzone?

Tak. Spór idzie o to, co jest na opako-
waniach. To są dwie różne rzeczy. Nazwa 
„Hortino” jest wygrana. Hortex wycofał się 
z chęci zakazu używania jej przez naszą 
spółkę. Sąd to zaakceptował.

Przejdźmy do prognoz. Jak zapowia-
da się bieżący rok?

Jego początek jest obiecujący. Stycznio-
wa produkcja i sprzedaż potwierdziła za-
akceptowane plany. W ramach funduszy 
unijnych przygotowujemy – za 5,5 mln. zło-
tych – kolejną inwestycję. Mamy już na nią 
w ręku bankową promesę na kredyt. Zło-
żyliśmy stosowne wnioski do Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Lada moment powinna przyjść zgoda 
na przystąpienie do realizacji, co w języ-
ku praktyki oznacza 50 procent dofinan-
sowania ze środków unijnych.

Czego konkretnie będzie dotyczyć 
ta inwestycja?

Wiąże się także z produkcją mrożonych 
owoców i warzyw.

Dobrze, a jakie są prognozy wpływu 
kursu dewizowego, co jak Pan Prezes 
podkreślał, jest „piętą Achillesa” tych, 
co produkują na eksport?

Dziwi mnie dobre samopoczucie ma-
kroekonomistów, Narodowego Ban-
ku Polskiego, Rady Polityki Pieniężnej, 
bo utrzymujący się niski kurs dewizo-
wy jest wręcz zagrożeniem nie tylko dla 
eksporterów, ale równowagi ekonomicz-
nej kraju. Osobiście zaczynam podejrze-
wać świadome działanie na polskim ryn-
ku walutowym światowego kapitału spe-
kulacyjnego.

Próbujemy się bronić za pośrednic-
twem Krajowej Rady Przetwórstwa i Za-
mrażalnictwa Warzyw, do której należy-
my, a wraz z nami kilkadziesiąt innych 
firm, zresztą nie tylko branży owocowo-
warzywnej. Zakłady, które mają tak wy-
soką jak my sprzedaż eksportową głośno 
mówią o tym zagrożeniu. Jesteśmy w gro-
nie polskich elitarnych firm, bo tak na-
prawdę, produkując na eksport, dajemy 
Polakom miejsca pracy i budujemy pre-
stiż ekonomiczny naszego kraju. Nie za-
wsze import jest konieczny, ten rolno-
przetwórczy wzmacnia kraje pochodze-
nia towarów, nas niszczy. To prawda po-
wszechnie znana. Dlatego ci, w których 
gestii są decyzje makroekonomiczne, po-
winni wreszcie pójść „po rozum do gło-
wy” dobrze się zastanowić, czy ich celem 

jest doprowadzanie polskich firm do ban-
kructwa.

Panie prezesie, nie ukrywam, powia-
ło grozą. Czy „Hortino” ma jakiś plan 
awaryjny, ratunkowy?

Tak ale na ten temat nie powiem ani 
jednego słowa, w przeciwnym razie wy-
kazałbym się wielką nieroztropnością. 
Zapewniam, jesteśmy zaprawieni w bo-
jach. Przygotowujemy strategię i z całą 
pewnością zakład nadal będzie funkcjo-
nował i rozwijał się bez względu na wer-
dykt sądów i inne przeciwności losu. 
Już piąty rok jesteśmy na rynku. W ubie-
głym roku we wrześniu spłaciliśmy „Hor-
teksowi” ostatnią ratę i mimo obciążeń 
przez wszystkie lata, odnotowywaliśmy 
wzrostową dynamikę sprzedaży. Żadnego 
roku nie zamknęliśmy ujemnym bilan-
sem. Kapitał zakładowy przyrastał. Dziś 
sięga 10 442,5 tys. złotych i to są żywe 
pieniądze wprowadzone do tej firmy. Dla-
tego wykazalibyśmy się wielką nierozwa-
gą, gdybyśmy nie szukali sposobów omi-
nięcia zagrożeń. Za dużo mamy do strace-
nia, za dużo wysiłku włożyliśmy w rozkwit 
firmy, by dziś do głowy dopuszczać myśl 
o poddaniu się.

Marka firmy promuje produkt detalicz-
ny, dlatego rozbudowujemy dział sprzedaży 
detalicznej i marketingu. Chcemy wzmoc-
nić handel na kraj także i na wschód. My 
naprawdę jesteśmy dobrzy. „Hortex” o tym 
wie, dlatego nas atakuje.

A co z tak zwanym Zakładem nr 1, 
który znajduje się w specjalnej strefie 
ekonomicznej?

Szukamy sposobu na jego zagospodaro-
wanie. Teraz (5–6 miesięcy w roku) idzie 
tam produkcja lodów. Ponieważ mamy tam 
też chłodnie, przyjmujemy na skład pro-
dukty innych firm. Ale to są działania do-
raźne. Chodzi o to, by zakład uruchomić 
w pełni. Mamy na to pomysły. W tej chwi-
li szukamy partnera z pieniędzmi, który 
z nami pociągnie ten interes. To jest jedno 
z istotniejszych zadań na 2005 rok.

Dziękuję za rozmowę i życzę Panu 
Prezesowi, by poszukiwania się powio-
dły, bo sukces „Hortino” przekłada się 
na sukces miasta i całej okolicy.

Barbara Woś-Lisiecka

Bilans
Ocena minionych 366 dni 
w „Hortino”
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30 lat MDK

Koncert poprzedziła Msza św. w Bazy-
lice celebrowana przez kustosza o. Stani-
sława Komornika. W homilii powiedział, 
że jubileusz jest czasem wdzięczności 
za to, co się wydarzyło, refleksji nad prze-
mijaniem, ale i spojrzeniem w przód. Pod-
kreślił, że drogi Domu Kultury i Bazyliki 
wielokrotnie krzyżowały się w historii. DK 
realizował programy artystyczne w Bazy-
lice, klasztor – sympozja, misteria, jasełka 
w DK. Powiedział też, że krzewienie kul-
tury w środowisku lokalnym jest wielkim 
wyzwaniem i staje się coraz trudniejsze 
w dzisiejszych czasach.

Wśród gości obecni byli między innymi 
Wojewoda Podkarpacki Jan Kurp, dyrek-
tor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rze-
szowie Marek Jastrzębski, kierownictwo 
Pałacu Kultury „Kristal” w Nowojaworow-
sku: Natalia Kowal i Wasyl Janczar, przed-
stawiciele miejskiego i powiatowego samo-
rządu lokalnego oraz organizacji, instytu-
cji, zakładów przemysłowych i licznych 
firm, występujących na co dzień w szla-
chetnej roli sponsorów.

W trakcie koncertu wojewoda wręczył 
odznaczenia działaczom kultury. Złoty 
Krzyż Zasługi otrzymali: Jan Brzuzan 
i Władysław Staroń. Brązowymi Krzy-
żami Zasługi odznaczeni zostali: Andrzej 
Szumilas, Zdzisław Zawilski i Elżbieta 
Kuźma.

Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz 
wręczył pracownikom MCK nagrody i dy-
plomy uznania. – W historii ludzkości 30 lat 
to zaledwie niewielki epizod – powiedział – 
ale w dziejach placówki kulturalnej to wiel-
ka historia. Przedstawił w zarysie etapy ini-
cjatyw i poczynań twórców i miłośników 
kultury w Leżajsku rozproszonych w róż-
nych lokalach. Podkreślił zasługi Stanisła-
wa Boronia, głównego inicjatora budowy 
tego Domu Kultury. – Z okazji tak piękne-
go jubileuszu wypada stwierdzić, że pla-
cówka ta dobrze wpisała się w pejzaż mia-
sta, że pełniła i pełni we właściwy sposób 
rolę kulturotwórczą w mieście – dodał. – 
W ciągu tych trzydziestu lat ciągle otwie-
ramy drzwi dla twórców kultury i miłośni-
ków dobrej rozrywki.

Jubileuszowe spotkanie w sali wido-
wiskowej leżajskiego Domu Kultury było 
wielkim koncertem życzeń. Tańcem i pio-
senką młodzi artyści skupieni w MCK do-
łączali się do powinszowań dla byłych dy-
rektorów tej placówki, jej obecnych pra-
cowników, instruktorów prowadzących 
zajęcia, dla władz samorządowych w po-
dzięce za opiekę, dla przyjaciół tej placów-
ki i sponsorów.

W finale koncertu wystąpiły zaproszone 
zespoły: Klub Tańca Towarzyskiego „Dżet” 
i „Junior Babula Band”.

(am)

Jubileusz 30-lecia Miejskiego 
Domu Kultury w Leżajsku sponsoro-
wali: Grupa Żywiec S.A. Browar w Le-
żajsku, Zakład Przetwórstwa Owoco-
wo-Warzywnego HORTINO Sp. z o.o., 
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., 
Sklep Firmowy Zakładów Mięsnych 
Jarosław Stanisław i Czesława Brzy-
scy, Ciastkarnia RAFAEL, Kwiaciar-
nia STORCZYK, Gminna Spółdziel-
nia Samopomoc Chłopska Grodzi-
sko Dolne, Piekarnia Antoni Cha-
miec, Piekarnia Michała Garbacza, 
Pub LEGENDA, Kawiarnia KAME-
LEON, Zakład Przetwórstwa Mięsne-
go ALAR s.c., Kwiaciarnia „Natali” – 
Franciszek Hanus.

Finałowy koncert obchodów 30-lecia Domu Kultury 
w Leżajsku

30 lat minęło!
Pod takim hasłem w sobotę, 5 lutego br., odbył się wielki jubi-

leuszowy koncert dedykowany pracownikom leżajskiego Domu 
Kultury, którzy w ciągu 30 lat istnienia tej placówki zarządzali 
nią, uczyli tańca, śpiewu, muzyki, plastyki, fotografii, zapraszali 
na swą scenę artystów teatru, filmu, filharmonii, urządzali spo-
tkania z poetami, pisarzami, twórcami ludowymi... Dbali o roz-
wój kultury w szerokim tego słowa znaczeniu, o ocalenie narodo-
wych tradycji i obyczajów.

Wojewoda Podkarpacki Jan Kurp i Burmistrz Leżajska dekorują odznaczo-
nych.
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Od początku działalności w DK mie-
ścił się Klub RSW Prasa Książka Ruch. 
W jego to pomieszczeniach działał 
Klub Młodzieżowy „Agrafka”, w któ-
rym to z inicjatywy Aleksandra Polań-
skiego we wrześniu 1975 roku powsta-
ła sekcja fotograficzna.

Później opiekę nad sekcją przejął Adam 
Rajski. W 1976 roku z inicjatywy Józefa 
Taboryskiego i pod jego kierunkiem mło-
dzież w czynie społecznym przystosowała 
jedno z pomieszczeń DK na ciemnię foto-
graficzną. Młodzież z sekcji fotograficznej 
przy klubie „Agrafka” zaczęła więc od tej 
pory działać przy DK jako Klub Foto-Fil-
mowy „Optikos”. Jego pierwszymi instruk-
torami byli: Józef Taboryski i Adam Rajski. 
Pod ich kierunkiem młodzież uczyła się 
fotografowania, poznawała różne techniki 
fotograficzne, wykonywała pierwsze zdję-
cia. Klub bardzo prężnie działał od same-
go początku i dokumentował wszystkie 
ważniejsze uroczystości, imprezy i wyda-
rzenia odbywające się na terenie miasta 
i powiatu leżajskiego. Od 1982 roku Klub 

prowadzi wraz z Adamem Rajskim – Ry-
szard Węglarz.

W czasie 30-letniej działalności w pra-
cowni fotograficznej uczyło się fotogra-
fować ponad 500 uczniów. Poza tym 
na działalność klubu składało się po-
zyskiwanie wszelkich zdjęć archiwal-
nych dotyczących miasta i okolic oraz 
archiwizowanie wszystkich zabytków 
Leżajska. Zdjęcia te były i są wielo-
krotnie wykorzystywane do publikacji 
książkowych i prasowych m.in. „Dzie-
je Leżajska”, „Z dziejów Leżajska i oko-
lic”, „600 lat działalności ewangelizacji 
parafii farnej w Leżajsku”, Peregrinus 
Cracoviensis – „400 lat Sanktuarium 
Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku”, 
„Leżajszczyzna – przełom wieków” oraz 
w publikacjach dotyczących wydarzeń 
lokalnych  m.in. w gazecie codziennej 
„Super Nowości”.

Klub i członkowie brali czynny udział 
w wielu konkursach fotograficznych 
za co otrzymali wyróżnienia: m.in.:

• Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny 
„Dziecko”,

• Konkurs Fotograficzny „Kultura Ludo-
wa Rzeszowszczyzny” 1986,

• poplenerowa wystawa fotograficzna 
„Komańcza ‘87”,

• konkurs fotograficzny „Foto-Odlot” – 
Rzeszów,

• Przegląd Fotografii „Złota Muszla” – 
Koszalin.

„Optikos” zorganizował kilka wystaw 
fotograficznych w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Rzeszowie i prawie corocznie 

w Domu Kultury w Leżajsku. Członkowie 
Klubu uczestniczą w plenerach i pople-
nerowych wystawach fotograficznych, or-
ganizują indywidualne autorskie wystawy 
fotograficzne.

Obecnie instruktorami są Wacław Pa-
dowski i Ryszard Węglarz. Klub nawiązał 
ścisłą współpracę z klubem EMKA w Stalo-
wej Woli, gdzie zorganizowane zostały dwie 
wystawy fotograficzne: „Chasydzi w Leżaj-
sku” i „W kręgu trzech kultur”. Od kilku 
lat organizuje corocznie wystawy w klasz-
torze OO. Bernardynów w Leżajsku w ra-
mach Międzynarodowego Festiwalu Muzy-
ki Organowej i Kameralnej, tematem tych 
wystaw są obiekty i obrzędy sakralne. Pra-
ce wystawiane są również na różnych li-
cytacjach tj. Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy.

W najbliższym czasie zostanie zorgani-
zowana wystawa retrospekcyjna z 30-let-
niej działalności leżajskiego Domu Kul-
tury. Prace będą przedstawiać dorobek 
kulturalny jak również fotografie z im-
prez odbywających się w ciągu ostatnich 
trzydziestu lat. Nieliczni będą mieć oka-
zję zobaczyć siebie na fotografiach, jeże-
li oczywiście zostali uwiecznieni na któ-
rejś z imprez.

W swoich zbiorach „Optikos” posiada 
kilkanaście tysięcy cennych negatywów. 
Niestety do ich obróbki potrzebny jest spe-
cjalny skaner, a z braku finansów zbiory 
te nie są wykorzystywane i czekają na za-
interesowanego nimi sponsora.

(wp)

„Bajduś” zagrał przed nimi „Jarzębin-
kę” J. Tajca, według scenariusza Domini-
ki Krauze-Wójtowicz. Sztukę wyreżysero-
wał Jerzy Mach, który jest także autorem 
scenografii. Aktorskimi umiejętnościa-
mi wykazali się uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 3: Anna Hajduk (Jarzębina, Za-
jąc), Katarzyna Kulesza (Jarzębinka) oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2: Ad-
rian Baj (Sikorka), Weronika Kubasiewicz 
(Wiewiórka I), Michał Tara (Wiewiórka II), 
Estera Martyna (Babcia), Anna Zygmunt 
(Miś) i Angelika Kłak (Wilk). Oprawą mu-
zyczną zajęła się Edyta Rogowska z leżaj-
skiego gimnazjum.

Bez zacierania różnic między dobrem 
a złem, co dzisiaj w propozycjach adreso-
wanych do dzieci nierzadko widać, sztuka 
przedstawia, w prostej ale pełnej napięcia 
opowieści, trudne wybory małego człowie-
ka. – Podejmuje ona problem dziecięcej am-
biwalencji wobec pytania: czy należy robić 
to, co się lubi, czy czynić to, co stanowi na-
szą powinność. Jej sens moralny jest na-
stępujący: piękne, młode dziewczęta źle 
czynią, jeśli dają posłuch osobom wszel-
kiego rodzaju; nie można się wtedy dziwić, 
że stają się łupem „wilka” – mówi reżyser 
Jerzy Mach.

Powrót teatrzyku lalkowego na scenę, 
to wielki powód do zadowolenia. Warto 

przypomnieć, że w latach 1980–1985 „Baj-
duś” spotykał się z dużym uznaniem, m. 
in. zdobył nagrodę Rozgłośni Polskiego 
Radia w Rzeszowie na Międzywojewódz-
kim Przeglądzie Teatrów Lalek w Strzy-
żowie (1984), Artystyczny Znak Jakości 
za rok 1985 przyznany przez dyrektora 
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszo-
wie, I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie 
Teatrów Szkolnych w Sędziszowie Mało-
polskim (1985). Mały teatr dla małych wi-
dzów to także wspaniała okazja, aby jak 
najwcześniej uczyć obcowania z wielkim 
teatrem. Tym bardziej, że mizernie wyglą-
dają pod tym względem zainteresowania 
naszego społeczeństwa. A przecież teatr 

należy do najstarszych i najbardziej ce-
nionych sztuk.

4 grudnia 2004 r. spektakl pt. „Jarzę-
binka” w wykonaniu teatrzyku „Bajduś” 
zainaugurował obchody jubileuszu 30-le-
cia Domu Kultury. Na widowni zasiedli ro-
dzice dzieci, które obecnie grają w teatrzy-
ku oraz aktorzy, którzy w latach 1980–
–1985 i 1998–1999 tworzyli „Bajdusia” 
i odnosili z nim sukcesy. Kolejne wystę-
py teatrzyku odbyły się 6 grudnia 2004 r. 
i 6 stycznia br. w Miejskim Centrum Kul-
tury w Leżajsku oraz 8 grudnia 2004 r. 
w Domu Kultury w Żołyni.

Elżbieta Majcher

30 lat Miejskiego Centrum Kultury

Klub „OPTIKOS”

Powrót „Bajdusia”
Po wielu latach nieobecności na scenę powrócił dziecięcy teatrzyk lal-

kowy, pod dawną nazwą „Bajduś”. Premierowy spektakl reaktywowanego 
teatrzyku odbył się 10 listopada w Miejskim Centrum Kultury. Honoro-
wymi widzami i pierwszymi, którzy obejrzeli sztukę, były dzieci z Domu 
Dziecka w Nowej Sarzynie oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Leżajsku. 
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W związku ze zmianą granic admini-
stracyjnych miasta z dniem 1 stycznia 
2005 r. Rada dokonała zmiany uchwały 
o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Nr 42/03 dla terenu obwodnicy mia-
sta Leżajska. Zakres planu został rozsze-
rzony o teren przyłączany do miasta, po-
łożony za osiedlem Leśników i na prze-
dłużeniu ul. T. Michałka. W ten sposób 
będzie kontynuowana procedura sporzą-
dzenia planu dla obwodnicy drogowej, roz-
poczęta przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Nowa Sarzyna.

Zgodnie z ustawą o finansach publicz-
nych Rada podjęła uchwałę w sprawie 
wyboru banku do obsługi budżetu Gmi-
ny Miasto Leżajsk powierzając ją Bankowi 
Ochrony Środowiska na lata 2005, 2006, 
2007. Bank ten został wyłoniony w dro-
dze przetargu, zgodnie z ustawą o zamó-
wieniach publicznych.

Kolejna uchwała dotyczyła zmian w bu-
dżecie miasta na 2004 r. Rada zwiększyła 
plan dochodów i wydatków, wprowadzając 
do budżetu kwotę 500 000 zł przekazaną 
przez MENiS na realizację zadania pn. „Bu-
dowa krytej pływalni” oraz kwotę 6500 zł 
otrzymaną z Ministerstwa Kultury na re-
alizację zadań z zakresu biblioteki (zakup 
nowości wydawniczych). Ponadto przezna-
czono 10 000 zł na wykonanie drobnych 
remontów w ratuszu i 12 930 zł na zakup 
estrady, którą w części sfinansowało Mi-
nisterstwo. Środki na zabezpieczenie tych 
wydatków pochodzić będą z rezerwy po-
wstałej na wykupie terenów (12 930 zł) 
i z opieki społecznej (10 000 zł).

Rada dokonała również zmiany uchwały 
w sprawie dodatkowej odpłatności za ko-
rzystanie z przedszkoli miejskich; od no-
wego roku rodzice będą płacić od jedne-
go dziecka 60 zł opłaty (dotychczas opła-
ta wynosiła 50 zł i nie była zmieniana 
od 2001 r.)

Zgodnie z zaleceniem służb prawnych 
Wojewody Rada dokonała zmiany uchwa-
ły podjętej we wrześniu 2004 r. dotyczą-
cej ustalenia liczby punktów sprzedaży na-
pojów alkoholowych i zasad usytuowania 
tych punktów na terenie miasta Leżajska. 
Była to zmiana typowo formalna i pole-
gała na rozdzieleniu tych spraw na dwie 
uchwały. W oddzielnej uchwale została 
określona łączna ilość punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych, w liczbie 48 (30 de-
tal, 18 gastronomia) i oddzielnie zasady 
usytuowania punktów sprzedaży – takie 
same jakie były dotychczas.

W celu unormowania sytuacji zwią-
zanej z własnością gruntów wokół bu-
dynków mieszkaniowych wielorodzin-
nych, które są przypisane tym budyn-
kom, ale nie są oddane dla poszczegól-
nych właścicieli lokali – Rada podjęła 
dwie uchwały, które w przypadku naby-
cia gruntu przez właścicieli lokali wspól-
not mieszkaniowych lub Spółdzielni 
Mieszkaniowej umożliwią udzielenie bo-
nifikaty albo od ceny sprzedaży gruntu 
wykorzystywanego na cele mieszkanio-
we albo od pierwszej opłaty z tytułu od-
dania nieruchomości w użytkowanie wie-
czyste na cele mieszkaniowe, w zależno-
ści na jaki sposób nabycia zdecydują się 
zainteresowani.

Ostatnia uchwała dotyczyła ustale-
nia wydatków zamieszczonych w budże-
cie miasta na 2004 r. które nie wygasa-
ją z upływem roku budżetowego, dotyczy 
to realizacji kanalizacji sanitarnej przy ul. 
Zielona, Słoneczna i Siedlanka w Leżajsku. 
Jako wydatek nie wygasający na tym zada-
niu Rada ustaliła kwotę 50 000 zł i okre-
śliła ostateczny termin jej wykorzystania 
na dzień 31 maja 2005 r.

Po zakończeniu części oficjalnej ob-
rad odbyła się część uroczysta – spo-
tkanie opłatkowe, na które przybyli: Zbi-
gniew Rynasiewicz – Starosta Leżajski, ks. 
prof. Władysław Głowa – proboszcz para-
fii Farna, o. Stanisław Komornik – kustosz 
Klasztoru OO. Bernardynów oraz dyrekto-
rzy i kierownicy miejskich jednostek orga-
nizacyjnych.

Po wspólnej modlitwie pod przewodnic-
twem ks. prof. Władysława Głowy, goście 
składali życzenia wszystkim zebranym.

Głównym przesłaniem wystąpienia ks. 
prof. Władysława Głowy było życzenie, 
aby serca wszystkich na co dzień były 
napełnione życzliwością, miłością i poko-
jem, aby byli dla siebie dobrzy jak chleb 
i pracowali dla wspólnego dobra, któremu 
na imię Leżajsk. Życzył obfitych łask Bo-
żych, zdrowia, Bożego błogosławieństwa, 
wszelkich osiągnięć i usilnej pracy dla 
dobra miasta. Szczególne podziękowania 
skierował do Burmistrza Miasta za jego 
wielką życzliwość dla Leżajskiej Fary, któ-
rą przejawia nieustannie w tej i wcześniej-
szej kadencji.

Starosta Leżajski Zbigniew Rynasiewicz 
życzył Radzie, Burmistrzowi i przedstawi-
cielom instytucji, aby osiągnięcia tego 
roku były podstawą do planowania i ma-
rzeń o tym wszystkim, co będą chcieli zro-
bić w latach następnych,

Po wystąpieniach gości Burmistrz Mia-
sta Tadeusz Trębacz krótko podsumo-
wał mijający rok i podziękował wszystkim 
za dotychczasową dobrą współpracę ży-
cząc Radzie, zaproszonym gościom oraz 
pracownikom dużo zdrowia, zadowolenia 
i szczęścia w nadchodzącym roku, który 
oby był jeszcze lepszy.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sro-
ka w imieniu Rady Miejskiej na ręce go-
ści, Rady, Burmistrza i wszystkich przy-
byłych złożył najlepsze życzenia z okazji 
zbliżającego się nowego roku. Życzył, żeby 
miasto Leżajsk było coraz piękniejsze, aby 
Rada była tu inspiratorem, aby nie brako-
wało pomysłów, które w przyszłości uczy-
nią Leżajsk jeszcze większym, ważniejszym 
i rozwijającym się miastem. Życzył dalszej 
wytrwałości oraz wiele satysfakcji w pracy 
społecznej i w życiu osobistym, a dyrekto-
rom jednostek dalszych sukcesów na ni-
wie kierowanych placówek.

Potem przy dźwiękach kolęd śpiewanych 
przez dziewczęta z zespołu Meritum z Miej-
skiego Centrum Kultury, przy akompania-
mencie kapeli z Kuryłówki radni i zapro-
szeni goście dzielili się opłatkiem, składa-
jąc sobie życzenia.

C. Turosz

Sprawozdanie
z XVIII sesji Rady Miejskiej

w Leżajsku
28 grudnia odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej kończąca rok 2004, 

radni uczestniczyli w sesji w pełnym składzie. Po wysłuchaniu sprawoz-
dania Burmistrza Tadeusza Trębacza z działalności w okresie między se-
sjami Rada rozpatrywała sprawy będące w porządku obrad.

U W A G A !

Miasto
wystawia 

na sprzedaż
Gmina Miasto Leżajsk posiada 

do zbycia udziały w nieruchomości 
zabudowanej, położonej przy ul. Fur-
galskiego w Leżajsku.

Działka nr 4363 o powierzchni 
231 m2. zabudowana jest budynkiem 
3 kondygnacyjnym, w tym jedna pod-
ziemna, o łącznej powierzchni użyt-
kowej 390,90 m2 wraz z pomiesz-
czeniami przynależnymi (piwnice) 
o łącznej powierzchni 62,90 m2.

Budynek jest z roku 1915 i wyma-
ga kapitalnego remontu.

W budynku wydzielono 6 lokali 
z tego 2 lokale o łącznej powierzch-
ni 138,20 m2 zostały już sprzeda-
ne na rzecz ich najemców. Pozo-
stałe 4 lokale o łącznej powierzch-
ni użytkowej 252,70 m2 wraz 
z 3 piwnicami o łącznej powierzchni 
35,80 m2 oraz z udziałem wynoszącym 
636/1000 części we współwłasności 
zabudowanej działki nr 4363 są pla-
nowane do sprzedaży.

Zainteresowani nabyciem mogą 
kontaktować się z Referatem Mie-
nia Komunalnego w Urzędzie Miej-
skim w Leżajsku (pokój 2A, tel. (017) 
242 73 33 wewn. 119 lub 158).
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UCHWAŁA Nr XVIII/184/04
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie dodatkowej odpłatności za ko-
rzystanie z przedszkoli miejskich.

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 8, 
art. 18 ust.1, ustawy z dnia 9 marca 
1990 r. O samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591) art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1, art. 
14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 
1991 o systemie oświaty (tekst jednoli-
ty Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z póź-
niejszymi zmianami)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, 
co następuje:

§ 1
Ustala się dodatkową opłatę za korzy-

stanie z przedszkoli miejskich w wysokości 
60 zł miesięcznie od jednego dziecka.

1. Opłata obejmuje częściowe koszty 
wynikające z przekroczenia podstaw pro-
gramowych wychowania przedszkolnego 
w przedszkolach miejskich.

2. Opłata nie podlega zwrotowi w przy-
padku nieobecności dziecka w przed-
szkolu.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Leżajska i dyrektorom przed-
szkoli miejskich.

§ 3
Nadzór nad wykonaniem uchwały po-

wierza się Komisji Oświaty, Kultury 
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej.

§ 4
Traci moc uchwała Nr XXXIII/302/

01 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 
2001 r.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu 
w miejscach publicznych.

UCHWAŁA Nr XVIII/187/04
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny 
sprzedaży gruntu wykorzystywanego 
na cele mieszkaniowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 
9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (jed-
nolity tekst Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 
1591 ze zmianami), art. 68 ust. 1 pkt. 
1 i art. 209a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (jednolity tekst Dz.U. 
Nr 261 z 2004 r. poz. 2603)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, 
co następuje:

§ 1
Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty 

w wysokości 60% od ceny ustalonej zgod-
nie z art. 67 ust. 1 i 3 ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami przy sprzedaży grun-
tu na powiększenie działki zabudowanej 
budynkiem mieszkaniowym wielorodzin-
nym w celu spełnienia wymogów działki 
budowlanej.

§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Burmi-

strzowi Leżajska.

§ 3
Nadzór nad wykonaniem niniejszej 

uchwały powierza się Komisji Gospodar-
ki i Budżetu.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpac-
kiego.

UCHWAŁA Nr XVIII/188/04
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od pierw-
szej opłaty z tytułu oddania nierucho-
mości w użytkowanie wieczyste na cele 
mieszkaniowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 
9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (jed-
nolity tekst Dz.U. Nr 142 z 2001 r. 
poz. 1591 ze zmianami), art. 73 ust. 
3 i art. 209a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (jednolity tekst Dz.U. 
Nr 261 z 2004 r. poz. 2603)

Rada Miejska w Leżajsku uchwała, 
co następuje:

§ 1
Wyraża zgodę na udzielenie bonifika-

ty w wysokości 60% od pierwszej opłaty 
ustalonej zgodnie z art. 72 ust. 1 i 2 usta-
wy o gospodarce nieruchomościami z tytu-
łu oddania gruntu w użytkowanie wieczy-
ste na powiększenie działki zabudowanej 
budynkiem mieszkaniowym wielorodzin-
nym w celu spełnienia wymogów działki 
budowlanej.

§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Burmi-

strzowi Leżajska.

§ 3
Nadzór nad wykonaniem niniejszej 

uchwały powierza się Komisji Gospodar-
ki i Budżetu.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpac-
kiego.

APEL
do Mieszkańców 

Leżajska
Z ogromną satysfakcją mam przy-

jemność poinformować, że podjęta ini-
cjatywa ze strony władz miasta i odpo-
wiednich służb, mająca na celu upięk-
szenie naszego grodu, przyniosła po-
zytywne efekty.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
samych mieszkańców i przy pewnej 
pomocy miasta udało się odrestau-
rować i pięknie odmalować prawie 
wszystkie kamienice w rejonie starów-
ki, co zdecydowanie poprawiło wize-
runek Leżajska. Wzbogaca to wizual-
ne odczucia, jest dumą mieszkańców 
i władz miasta. Ponadto odbierane 
jest jako przykład dobrej roboty i tro-
ski o estetyczny wygląd miasta.

Wiele zrobiła też w zakresie popra-
wy estetyki budynków Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, dzięki czemu niektó-
re bloki mają nowe elewacje.

To, że miasto zmienia swój wygląd, 
że jest ładniejsze, czystsze, zadbane, 
dostrzegają również turyści odwiedza-
jący Leżajsk, i liczni goście, którzy 
z tego powodu wielokrotnie składali 
nam telefonicznie i osobiście gratula-
cje, wskazując nasze miasto za wzór 
dla innych.

Dbałość o estetykę miasta ma też 
wielki wpływ na pozyskiwanie dodat-
kowych środków finansowych z Unii 
Europejskiej, o które ciągle zabiega-
my. Z przyjemnością informuję, że tyl-
ko na 2005 rok uzyskaliśmy kwotę 
2 264 750 złotych, która w całości 
przeznaczona będzie na dalszą mo-
dernizację układu komunikacyjne-
go w mieście.

Ciesząc się z uzyskanych już efek-
tów, apeluję o dalsze zaangażowanie 
mieszkańców w poprawę wizerunku 
naszego miasta. Liczę, że problemem 
tym zainteresują się także mieszkań-
cy ulic znajdujących się poza cen-
trum. Że zatroszczą się o stan ogro-
dzeń, bram wjazdowych, elewacji do-
mów, a przede wszystkim o czystość 
w rejonie swoich posesji, że przy-
tną lub zlikwidują zbędne krzewy, 
ukwiecą rabaty, usuną szpecące wi-
dok przedmioty.

Ze swojej strony miasto nadal de-
klaruje nieodpłatną pomoc w ustawia-
niu rusztowań, jak również uzyskiwa-
niu odpowiednich zezwoleń od służb 
konserwatorskich.

Pod koniec ubiegłego roku zwróci-
liśmy się pisemnie do właścicieli nie-
których szczególnie zaniedbanych 
nieruchomości z prośbą o podjęcie 
działań mających na celu przywróce-
nie im estetycznego wyglądu. Liczy-
my na zrozumienie i mamy nadzieję, 
że nie będziemy zmuszeni odwoływać 
się do aktualnie obowiązujących prze-
pisów prawa.

Tylko wspólnym wysiłkiem dopro-
wadzimy do tego, że całe nasze mia-
sto będzie czyste i piękne.

Liczymy, że apel nasz odbije się po-
zytywnym echem wśród mieszkańców 
na terenie całego Leżajska.

Tadeusz Trębacz
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36 400 zł – taką kwotą zamknął się XIII Fi-
nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy w naszym mieście. Czy można więc mówić, 
że „13” jest pechowa? Na pewno nie!

Jak zwykle w trakcie liczenia pieniędzy 
zastanawialiśmy się: „Czy przekroczymy 
kwotę sprzed roku?” (w 2004 uzbieraliśmy 
35 000 zł). W godzinach wieczornych nic 
na to nie wskazywało. Wówczas podaliśmy 
do publicznej wiadomości sumę 32 000 zł. 
Jednak w ciągu całego tygodnia spływały 
puszki pełne pieniędzy ze szkół, w których 
zorganizowano zbiórki i imprezy okoliczno-
ściowe. W rezultacie – udało się. To nas tym 
bardziej cieszy i satysfakcjonuje, że pojawiły 
się w tym roku głosy nieprzychylne orkiestrze, 
typu: „zbieracie na Woodstock, na narkotyki, 
na alkohol dla młodzieży”...

Ta kwota przekonuje, że większość miesz-
kańców Leżajska i okolic nie wierzy w słowa 
orkiestrowych oponentów. Nas też to nie zra-
ża, my jak zwykle robimy swoje.

W dniu finału, 9 stycznia 2005, na ulicach 
Leżajska i w okolicznych miejscowościach 
150 wolontariuszy kwestowało na rzecz Or-

z SP Nr 3, uczniowie z Gimnazjum w Le-
żajsku, Gimnazjum w Brzózie Królewskiej 
oraz zespoły działające przy MCK: „Leliwa”, 
„Meritum” i „Fajne Gienki”.

Drugą część koncertu na scenie ze-
wnętrznej rozpoczęła Miejska Orkiestra 
Dęta OSP w Leżajsku, rozgrzewając wi-
dzów wiązanką melodii tanecznych oraz 
hymnem WOŚP. Po nich wystąpiły zespoły, 
które potrafią świetnie bawić publiczność: 
SILENCE, SIEDEM, PARADISE, STACJA 
P, OUTSIDER BLUES oraz DEPRESJA. 
Koncert prowadził jak zwykle niezawodny 
Michał Kurdziel – obecnie student medycy-
ny w Szczecinie.

O godz. 20:00 niebo nad MCK rozświetli-
ły kolorowe fajerwerki – powędrowało „świa-
tełko do nieba”.

Ważnym elementem koncertu były licytacje 
orkiestrowych gadżetów: koszulek, krawatów, 
kubków, poduszek, specjalnej monety „1 sie-
ma”, brykietu sprasowanych pieniędzy o war-
tości 30 000 zł. Były także obrazy podarowane 
przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Leżajsku 
oraz Społeczny Dom Samopomocy w Sarzy-

Z drobiazgów składają się rzeczy wielkie...
c z y l i

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy w Leżajsku

kiestry. Wszędzie można było spotkać mło-
dych ludzi z kolorowymi, „skrzydlatymi” pusz-
kami i charakterystycznymi serduchami. Pa-
trząc w niebo, czuliśmy, że dobre anioły w tym 
roku czuwają nad nami szczególnie, bo po-
goda była wyjątkowo sprzyjająca – dzień był 
słoneczny i ciepły.

Zbiórka z XIII Finału została przezna-
czona na zakup nowoczesnego sprzętu 
do diagnostyki i leczenia w neonatologii 
i pediatrii.

Pieniądze spływały przez cały czas do szta-
bu mieszczącego się jak zwykle w MCK, gdzie 
komisja liczyła je na bieżąco. W skład komi-
sji wchodzą ludzie doświadczeni i godni za-
ufania, są to nauczyciele ze szkół leżajskich: 
Anna Frań, Dionizy Kyc, Urszula i Andrzej 
Wyszyńscy, Barbara Koszmider, Małgorza-
ta Grudzień, Elżbieta Furmańska i Jerzy 
Rejman (nauczyciel z Gimnazjum w Brzózie 
Królewskiej).

Chociaż w całej akcji najważniejsze są pie-
niądze, to równie ważna jest dobra zabawa, 
głośna muzyka, entuzjazm, spontaniczność 
i szczególny nastrój – coś na kształt „festiwa-
lu brazylijskiego” – jak mówi Jurek Owsiak. 
W godzinach popołudniowych i wieczornych 
Leżajsk tętnił taką właśnie atmosferą. Naj-
pierw odbył się koncert w sali widowiskowej, 
w którym wystąpiły: „Mała Ziemia Leżajska” 

nie. Jedną z atrakcji stanowiła bombka wła-
snoręcznie pomalowana przez Roberta Korze-
niowskiego – słynnego chodziarza-olimpijczy-
ka, którą podarował mieszkaniec Leżajska. 
Jednak największym powodzeniem cieszyły 
się jak zwykle torty ufundowane przez cukier-
nię p. Zygmunta Wasiuty i „Rafael”.

Wiele emocji wzbudziła licytacja złotego 
serduszka, które wykonał i ufundował p. 
Wiesław Rusiecki, właściciel Firmy Złotni-
czo-Jubilerskiej KARAT. Serduszko z 14-ka-
ratowego złota z brylantem zakupił za cenę 
2200 złotych mieszkaniec Leżajska pragnący 
zachować anonimowość.

Prawdziwą atrakcją tegorocznego finału 
był udział ratowników Grupy Bieszczadz-
kiej GOPR, która przybyła do nas wraz z na-
czelnikiem Grzegorzem Chudzikiem. Udało 
się to dzięki wysiłkom i zaangażowaniu Ada-
ma Kuźmy, pracownika MCK.

Goprowcy prowadzili gry oraz zabawy 
sprawnościowe dla dzieci z wykorzystaniem 
sprzętu wspinaczkowego i ratowniczego. O go-
dzinie 19 mogliśmy obejrzeć profesjonalny po-
kaz ratownictwa wysokościowego w ich wy-
konaniu. Za sumę 40 zł został wylicytowa-
ny zjazd na linie z przystojnym ratownikiem. 
Oprócz tego naczelnik GOPR przeprowadził li-
cytację dwóch koszulek oraz maskotek – mi-
siów ratowniczych.
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W tym roku z ekranu sali widowiskowej po-
zdrowienia dla mieszkańców Leżajska prze-
kazywał sam Jurek Owsiak, który zachęcał 
nas, abyśmy wrzucali do puszek chociaż gro-
sik, bo „z takich drobnostek tworzą się rzeczy 
wspaniałe i ogromne”.

Stałym elementem naszej imprezy jest lo-
teria fantowa, która rokrocznie organizuje-
my dzięki wsparciu leżajskich handlowców. 
W tym roku sponsorami loterii były firmy: 
FHU„Bogda”, FHU „Styl” p. Szpilów, Skle-
py komputerowe – „Softhous” i „Arcus 
Soft” Adama Czerwonki, Zakład Optyki 
Okularowej Macieja Kucharskiego, Pły-
walnia Miejska w Leżajsku, Centrum Han-
dlowe „AS”, Telefony Komórkowe F.H.U. 
„JANTEL”, Handel Artykułami Przemysło-
wymi H. Niemczyk, Artykuły Przemysłowe 
Joanny Hałas, Sklep Wielobranżowy Elżbie-
ty Sołeckiej, PSS Społem, Firma Handlowa 
„Texas”, FHU „ALFA – SAN”, S.C. „AMA” p. 
Janikowskich, Pizzeria „Kameleon” i „Zo-
diak”, Księgarnia Klasyczna, Lecznica Dla 
Zwierząt „Cztery Łapy”, K&M 512, „Jam-
fot”, Firma Handlowa „Modena”, FHU „AR-

żajsk oraz Zakład Energetyczny, którzy tego 
dnia byli z nami i bardzo pomagali przy orga-
nizacji imprezy. Także zaangażowani dyrekcji 
i pracowników MCK są nieocenione i tu szcze-
gólne podziękowania należą się: p. dyrektor 
Marii Horoszko, Anecie Matei, Adamowi 
Kuźmie, Damianowi Wyszyńskiemu, Ry-
szardowi Węglarzowi, Stanisławowi Zyg-
muntowi, Wiesławowi Helitowi, Dorocie 
Wylaź i wielu innym.

Staszkowi Jaworskiemu – za to, że od kil-
ku już lat dba o ciepłą strawę dla członków 
występujących zespołów.

Granie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Po-
mocy sprawia ogromną satysfakcję, ale jest też 
wcale niełatwą pracą, poświęcaniem swojego 
prywatnego czasu kosztem domu i rodziny. 
To zupełnie zwariowane społeczne działanie. 
Skąd się to bierze? Jest to impuls, który po-
jawia się nagle przed każdym kolejnym fina-
łem. W tym roku takim impulsem dla mnie 
był list, który otrzymałam od dyrekcji ZOZ 
w Leżajsku. Oto jego fragment:

„Z radością informujemy, że oddział 
dziecięcy Samodzielnego Publicznego 

szą zasługą. Otrzymana przez nas apara-
tura jest dowodem na to, że Wielka Orkie-
stra pamięta o naszym szpitalu. Wolonta-
riusze z Leżajska mogą być dumni z tego, 
że pomagają małym dzieciom...”.

To właśnie w nas – ludziach zaangażowa-
nych w Orkiestrę umacnia wiarę w słuszność 
naszych poczynań. To podtrzymuje pozytyw-
ne emocje, które sprawiają, że oddajemy się 
ogromnemu finałowemu szaleństwu i cieszy-
my z każdego najmniejszego grosza wrzuco-
nego do puszki lub każdej sumy przekazanej 
przez przyjaznych nam ludzi. Z tego właśnie 
urosła ogromna kwota 55 mln USD uzbie-
rana przez Orkiestrę w ciągu 12 lat. Efekty 
i liczby są naprawdę imponujące. Statystycz-
nie rzecz biorąc, w czasie tych 12 lat Funda-
cja kupowała codziennie blisko 4 urządzenia, 
które wjeżdżały na oddziały dziecięce w ca-
łym kraju – od maleńkiego pulsoksymetru 
po ogromny rezonans magnetyczny.

Fundacja prowadzi i w pełni finansuje 
4 ważne programy medyczne: Program Za-
pobiegania Retinopatii Wcześniaczej (ratowa-
nia wzroku), Program Powszechnych Przesie-
wowych Badań Słuchu u Noworodków, Pro-
gram Zakupu Osobistych Pomp Insulinowych 
dla Dzieci oraz Program Ratowania Bezdechu 
u Noworodka Infant Flow.

Zakupy nowoczesnego sprzętu medyczne-
go przez Fundację spowodowały, że śmiertel-
ność noworodków spadła, plasując nasz kraj 
w standardach europejskich.

Można śmiało powiedzieć, że Orkiestra gra 
na medal! Na ten sukces pracują wszyscy – 
również sztab w Leżajsku, nasi wolontariu-
sze, sponsorzy naszych imprez oraz wszyscy 
mieszkańcy Leżajska i okolic, którzy w dniu 
finału chociaż grosik wrzucają do puszki. 
To dzięki Wam wszystkim Fundacja Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tworzy 
nowoczesną polską medycynę noworodko-
wą i dziecięcą.

I oby tak było dalej, bo warto grac do koń-
ca świata i o jeden dzień dłużej z każdym, 
kto wspiera i rozumie tę ideę oraz chce dzie-
lić się z innymi.

Ewa Rejman
Zdjęcia: Ryszard Węglarz

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku 
otrzymał od Fundacji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Warszawie wyso-
kiej jakości sprzęt medyczny o wartości 
100 000 zł. Sprzęt ten służy naszym pa-
cjentom na co dzień. Jest on dla nas nie-
ocenioną pomocą w diagnozowaniu i le-
czeniu małych pacjentów. (...) Składamy 
wyrazy wdzięczności dla wszystkich wo-
lontariuszy orkiestry w Leżajsku. To, 
że nasi pacjenci mogą korzystać z apa-
ratury wysokiej jakości jest również Wa-

Z drobiazgów składają się rzeczy wielkie...
c z y l i

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy w Leżajsku

RAS”, FHU „Elba”, „Skarbiec”, FHU „Za-
jazd”, Art. Elektryczne „EL-KAZ”, Myjnia 
Samochodowa „Merlin”, Sklep Wielobran-
żowy Magdaleny Nicpoń, Kwiaciarnia „Fio-
łek”, PHU „Paula”, Sklep „TOP SECRET”, 
Firma „Renoma”, Apteka Prywatna Tere-
sy Kamińskiej, Grupa ŻYWIEC, Sklep p. 
Krzysztofa Stopyry.

Całą imprezę sponsorowali: Grupa Żywiec 
– Browar w Leżajsku, ZPOW „Hortino”, 
Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku, 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, 
GS „Samopomoc Chłopska”, Biuro Nota-
rialne p. Anny Heleniak, Dominik Duduś, 
firma „Rolnik” – Zenon Grabarz, Elektro-
ciepłownia Nowa Sarzyna oraz: „Eko-Smak” 
Górno, Sklep Ogólnospożywczy państwa Bie-
leckich, Marketchem, Restauracja „U Braci 
Zygmuntów”, Stołówka Szkolna SP Nr 3, s.c. 
„Pilawa”, Transhurt, GOK Kuryłówka, Zespół 
Szkół w Wierzawicach.

Jak zwykle nie zawiodła nas Policja, Straż 
Pożarna, Straż Miejska, Harcerze z Hufca Le-
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kartki z kalendarza

Styczeń
W niedzielę, 11 stycznia odbył się XII 

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. 150 wolontariuszy (dzieci i mło-
dzież leżajskich szkół) zebrało 35 tysię-
cy złotych. 

12 stycznia Burmistrz Leżajska Tade-
usz Trębacz odebrał z rąk Wiesława Pajdy, 
dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalne-
go Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie dokument dotyczący powoła-
nia w Leżajsku oddziału Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Euro-Park” Mielec. Owym 
dokumentem było rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. opu-
blikowane w Dzienniku Ustaw nr 227 pod 
pozycją 2246.

15 stycznia uczniowie Zespołu Szkół 
Technicznych w Leżajsku z mikołajkowy-
mi prezentami odwiedzili pacjentów od-
działu dziecięcego miejscowego szpita-
la. Był to finał szkolnej akcji „Świątecz-
ny dar serca”.

19 stycznia w Gimnazjum Miejskim w Le-
żajsku odbył się I Powiatowy Konkurs Kolęd 
i Pastorałek „Anielskie Śpiewanie”.

22 stycznia w Bibliotece Publicznej w Le-
żajsku otwarto pokonkursową wystawę 
prac plastycznych „W świecie szopek betle-
jemskich”, których autorami byli ucznio-
wie leżajskich szkół podstawowych.

24 stycznia w Miejskim Domu Kultu-
ry w Leżajsku odbył się I Przegląd Kolęd 
„Małe i wielkie kolędowanie”.

25 stycznia dla 98 dzieci z rodzin dys-
funkcyjnych Urząd Miejski zorganizował 
choinkę noworoczną. Program rozrywkowy 
przygotowało Miejskie Centrum Kultury.

28 stycznia w X Jubileuszowych Między-
narodowych Spotkaniach Poetów „Wrze-
ciono” w Nowej Sarzynie pierwszą nagrodę 
otrzymał Mariusz Tenerowicz z Leżajska.

Luty
7 lutego w Turnieju o Puchar Starosty 

Leżajskiego I miejsce zajęła drużyna siat-
karzy „Pub Legenda”.

8 lutego w Gimnazjum Miejskim w Le-
żajsku odbył się I Zimowy Otwarty Tur-
niej Szachowy pod patronatem Burmistrza 
Leżajska. Do rywalizacji stanęło 122 sza-
chistów z województwa podkarpackiego.  
W kilku kategoriach wiekowych uczniowie 
z Leżajska (SP 1) zajęli pierwsze miejsca.

Monika Długoń, uczennica klasy V 
Szkoły Podstawowej nr 1 jako jedyna re-
prezentantka Leżajska została finalistką 
wojewódzkiego interdyscyplinarnego kon-
kursu humanistycznego.

Marzec
Od 4–7 marca w Leżajsku odbył się 

XXVI Ogólnopolski Zimowy Spływ Kaja-
kowy „Biała Dama”. Trasa wiodła od Sie-
niawy do Krzeszowa. Wzięło w nim udział 
87 uczestników z całej Polski. Przy okazji 
spływu poznali oni Leżajsk i jego zabytki 
oraz okolice.

5 marca siatkarze Zespołu Szkół Liceal-
nych wygrali Rejonową Licealiadę.

7 marca w restauracji „Helena” w Le-
żajsku odbyły się VI Mistrzostwa Okrę-
gu DART o puchar Burmistrza Tadeusza 
Trębacza. Zwyciężył Grzegorz Podgórski 
z Leżajska.

8 marca w Zespole Szkół Technicznych 
w hali widowiskowo-sportowej młodzież 
przedstawiła program konkursowy „Sza-
cunek to bezpieczeństwo”. Ideą było kształ-
towanie wśród uczniów postaw negujących 
agresję, brawurę na drogach, uczących to-
lerancji i szacunku wobec innych ludzi.

W pierwszy weekend marca w MCK od-
był się XIII Ogólnopolski Konkurs Tańca 
Rap. Spośród 116 uczestników jury nagro-
dziło najlepszych. Wśród nich znaleźli się: 

Grzegorz Dołęga i Formacja „Fala”, Marcin 
Sykała i Adrian Szczepanik z Leżajska.

W połowie marca, tradycyjnie, w rocznicę 
śmierci cadyka Elimelecha jego grób odwie-
dziły liczne rzesze wiernych z różnych stron 
świata. Przez Leżajsk przewinęło się w tym 
czasie kilka tysięcy chasydów; niektórzy 
obchodzili w naszym mieście szabas.

18 marca w finale Ogólnopolskiego kon-
kursu „Śpiewaj razem z nami” grupa wo-
kalna „Meritum”, działająca przy MCK pod 
kierunkiem Bartłomieja Urbańskiego zdo-
była II miejsce.

19 marca burmistrz Tadeusz Trębacz 
w imieniu prezydenta RP wręczył medale 
i listy gratulacyjne trzem parom jubilatów 
obchodzących 50-lecie małżeństwa.

23 marca obchodzony był Europejski 
Dzień Wiosny w krajach Unii Europej-
skiej. Ideą było informowanie i propago-
wanie UE. W tym dniu specjalne progra-
my edukacyjno-artystyczne przygotowali 
uczniowie Zespołu Szkół Technicznych 
i Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku.

25 marca w katedrze Świdnickiej świę-
cenia biskupie otrzymał rektor Papieskie-
go Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 
ks. prof. dr hab. Ignacy Dec, który urodził 
się w Hucisku, liceum ogólnokształcące 
ukończył w Leżajsku. W Ingresie uczestni-
czyli przedstawiciele samorządu lokalnego: 
burmistrz Tadeusz Trębacz, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Mieczysław Sroka i rad-
ny Henryk Świta. Obecni byli też koledzy 
szkolni, nauczyciele i rodzina biskupa.

25 marca podsumowano IV edycję Profi-
laktycznego Konkursu Plakatowego zorga-
nizowanego przez Poradnię Psychologicz-
no-Pedagogiczną i Miejskie Centrum Kul-
tury w Leżajsku. Uczniowie szkół podsta-
wowych i gimnazjów powiatu leżajskiego 
nadesłali 300 prac. Nagrodzono i wyróż-
niono 33 prace. Dla laureatów dodatkową 
nagrodą był zorganizowany w maju plener 
malarski w Bieszczadach połączony z pik-
nikiem harcerskim.

25 marca w Bibliotece Publicznej w Le-
żajsku odbyło się spotkanie z leżajszczani-
nem Tomaszem Krzysztofem Dziwotą, ka-
pitanem Żeglugi Wielkiej, który przemie-
rzył wielokrotnie morza i oceany, oraz pro-
mocja jego książki „Usiąść w cieniu”.

31 marca dzięki działaniom burmistrza 
i radnych miejskich zapanował wreszcie 
spokój na Podolszynach. Zbiorniki ze stacji 
paliw zostały usunięte i wywiezione z mia-
sta. Wcześniej miasto wykupiło teren stacji 
paliw. Zaliczony jest on do specjalnej stre-
fy ekonomicznej – obszar Leżajsk.

Kwiecień
W pierwszych dniach kwietnia zaczę-

ła funkcjonować w Leżajsku super nowo-
czesna pralnia przemysłowa prowadzona 
przez firmę „Marketchem”. Pralnia dosto-
sowana jest pod każdym względem do wy-
mogów Unii Europejskiej. Z jej usług za-
częły w pierwszej kolejności korzystać 
szpitale w Kolbuszowej i Stalowej Woli.

W dniach 2–4 kwietnia miasto odwiedzi-
ła 40-osobowa grupa uczniów z zaprzyjaź-
nionej szkoły w Nowojaworowsku na Ukra-
inie. Młodzież przyjęta została przez bur-
mistrza Leżajska, zwiedziła szkoły i zabytki 
w mieście, a opiekowała się nią i gościny 
udzieliła Szkoła Podstawowa nr 3.

5 kwietnia setne urodziny obchodziła 
mieszkanka Leżajska Maria Staroń. Ju-
bilatkę odwiedził burmistrz Tadeusz Trę-
bacz, składając życzenia i gratulacje.

14 kwietnia w związku z propozycją 
zmiany granic Leżajska z zainteresowany-
mi przedstawicielami samorządów lokal-
nych spotkał się Wojewoda Podkarpacki. 
Wysłuchał argumentów wszystkich stron. 
Wypowiedział też swoje zdanie na ten te-

mat. Uznał, że duże i silne miasto ma wiel-
ki wpływ na znaczenie i rozwój powiatu.

W Zespole Szkół Technicznych odbyła 
się XXVIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Lau-
reatami zostali Jacek Rauza i Stanisław 
Stelmach, uczniowie leżajskiego ZST.

21 kwietnia w Gimnazjum Miejskim od-
był się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa 
i Wiedzy o Ruchu Drogowym pod przewod-
nictwem sierż. sztab. Bogdana Latuszka 
z Komendy Powiatowej Policji w Leżaj-
sku. Zwyciężył Bartosz Pawul z Grodzi-
ska Górnego, który w nagrodę otrzymał 
rower górski.

W kwietniu nasze miasto zaczęło nabie-
rać barw. Wszystkie miejskie rabaty ob-
sadzone zostały kwiatami, a firma „Ka-
rol” Stanisława Brzuzana, która od 10 lat 
dba o zieleń w mieście, przystąpiła do re-
alizacji idei burmistrza Tadeusza Tręba-
cza stworzenia w rynku klombu z herbem 
miasta. Kontynuowano też remont zabyt-
kowych kamieniczek leżajskiej starówki. 
Przypomnijmy, że była to inicjatywa bur-
mistrza (z ubiegłego roku), by tego przed-
sięwzięcia podjęli się wspólnie właściciele 
kamieniczek i miasto. Właściciele finan-
sowali roboty, miasto dawało rusztowania 
i załatwiało wszelkie formalności, również 
konserwatorskie.

Burmistrz Leżajska ogłosił drugą edycję 
konkursu „Najpiękniejsza posesja”.

W ostatnim tygodniu kwietnia w Ze-
spole Szkół Technicznych zorganizowano 
„Dzień Językowy – Dialog Czterech Kul-
tur”. Ta niezwykła w formie impreza przy-
gotowana przez młodzież uświadomiła, iż 
Europa to wspólnota wielu języków, reli-
gii, tradycji i obyczajów.

Maj
1 maja Rzeczpospolita Polska stała się 

członkiem Unii Europejskiej. Z tej okazji 
Miejskie Centrum Kultury przygotowa-
ło „Piknik Europejski, w którym udział 
wzięły zespoły MCK, Miejska Orkiestra 
Dęta i ze specjalnym programem ucznio-
wie SP nr 3.

3 maja odbyła się w Leżajsku uroczy-
stość uczczenia 213 rocznicy Konstytucji 
3 Maja. Po Mszy św. w kościele farnym 
przedstawiciele samorządu oraz młodzież 
i mieszkańcy złożyli wiązanki kwiatów pod 
pomnikami upamiętniającymi bohaterskie 
czyny w walce o naszą Ojczyznę.

7 maja w SP nr 3 odbył się finał konkursu 
ortograficznego „Corrida”, organizowanego 
przez szkołę i Urząd Miejski dla uczniów 
szkół podstawowych. Ogółem w konkursie 
wzięło udział 160 uczniów. Mistrzem orto-
grafii został Maciej Szuba z SP 3.

9 maja w Szkole Podstawowej nr 1 odbył 
się II Turniej Szachowy o Puchar Burmi-
strza. Zgromadził 50 seniorów i 118 junio-
rów z Podkarpacia oraz województw świę-
tokrzyskiego i lubelskiego. Pojawił się też 
arcymistrz ze Lwowa Andrei Maksimienko. 
Najlepszym zawodnikiem z Leżajska był 
Sebastian Paliwoda, a wśród seniorów – 
Dariusz Malita z ośmioletnim synem.

Od 14–16 maja obchodzone były Dni Le-
żajska. Rozpoczęła je parada przebierań-
ców główną ulicą miasta, których prowa-
dziła Miejska Orkiestra Dęta. Przed ratu-
szem „król” i „królowa” odebrali z rąk bur-
mistrza Tadeusza Trębacza symboliczny 
klucz do miasta. Dni obfitowały w mnó-
stwo atrakcji, zawodów sportowych oraz 
występów artystycznych zespołów szkol-
nych i z MCK. W święcie miasta uczest-
niczyły też zaproszone zespoły z Łańcu-
ta, Lubaczowa i Czortkowa (Ukraina). Hi-
tem była partia żywych szachów rozegrana 
przed MCK, przygotowana przez uczniów 
Gimnazjum Miejskiego. W Bazylice wspa-
niałym koncertem orkiestry i solistów Ope-
ry Lwowskiej zainaugurowany został XIII 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Orga-
nowej i Kameralnej. Na stadionie leżajska 
„Pogoń” pokonała przeciwnika. Nad zale-
wem „Floryda” mali i dorośli rybacy wal-
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czyli o puchary burmistrza i przewodni-
czącego RM. W opinii mieszkańców były 
to niezwykle udane Dni.

19 maja burmistrz Leżajska spotkał się 
z mieszkańcami posesji przy ulicach Ogro-
dowa i Sandomierska oraz osiedla Chałup-
ki. Był to pierwszy krok do tego, by w Le-
żajsku powstały dwie enklawy gruntów 
przeznaczonych pod zabudowę domów 
jednorodzinnych. Po zakończeniu nie-
zbędnych procedur wydzielonych zosta-
nie około 80 działek budowlanych.

23 maja w Bazylice odbył się IV Prze-
gląd Pieśni Maryjnej „Znak nadziei”. Wzię-
li w nim udział soliści i 11 chórów z róż-
nych miejscowości województwa podkar-
packiego. Impreza z roku na rok nabiera 
rozmachu.

26 maja zakończyła się III edycja kon-
kursu języka angielskiego dla uczniów le-
żajskich szkół podstawowych, którego or-
ganizatorami i sponsorami byli Urząd Miej-
ski i Szkoła Podstawowa nr 2. Pierwsze 
miejsce zajęła Magda Leszaj z SP nr 1.

28 maja w 61 rocznicę pacyfikacji Le-
żajska przez hitlerowców miasto uczciło 
pamięć poległych patriotów. Mieszkańcy, 
kombatanci, młodzież, przedstawiciele sa-
morządu lokalnego, organizacji i instytucji 
złożyli pod pomnikiem wieńce i oddali hołd 
zamordowanym obrońcom ojczyzny.

29 maja Szkoła Podstawowa nr 2 w Le-
żajsku zorganizowała dzień otwarty szko-
ły i rodzinny piknik. Uczniowie w różnych 
dyscyplinach wiedzy zaprezentowali swe 
umiejętności przed rodzicami i dziadka-
mi, później na szkolnym boisku odbyło się 
wspólne grillowanie.

29 maja w Sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszenia na cześć pierwszego Bisku-
pa Świdnickiego Ignacego Deca odbył się 
koncert „Jezu, ufam Tobie”. Wystąpili ak-
torzy Teatru Rapsodycznego Dnia Trzecie-
go z Wrocławia.

30 maja ks. bp Ignacy Dec na Placu Raj-
skim leżajskiej Bazyliki odprawił uroczy-
stą, koncelebrowaną Mszę św. Dziękczyn-
ną za sakrę biskupią. Dwudniowe uroczy-
stości transmitowane były przez Radio Ma-
ryja i Telewizję Trwam.

Na przełomie maja i czerwca drużyna 
mini siatkarzy UKS „Trójka” wywalczyła 
brązowy medal w „Pucharze Bałtyku” i wi-
cemistrzostwo Podkarpacia.

Czerwiec
2 czerwca w sali posiedzeń Urzędu Miej-

skiego w Leżajsku uroczyście podpisany 
został akt notarialny, na którego mocy te-
ren obok Fabryki Maszyn, będący własno-
ścią miasta, został zakupiony przez spół-
kę „Eurostal”, działającą (jako pierwszy in-
westor) w specjalnej strefie ekonomicznej 
„Euro-Park” Mielec obszar Leżajsk.

W pierwszych dniach czerwca z roboczą 
wizytą przybył do Leżajska mer Koziatynia 
(Ukraina) Aleksander Gwelisiani i na ręce 
burmistrza Tadeusza Trębacza złożył za-
proszenie na uroczystości 130 rocznicy po-
wstania miasta.

4 czerwca w Lubaczowie uroczyście pod-
pisane zostało porozumienie o współpra-
cy sześciu miast: Baranowa Sandomier-
skiego, Iwonicza Zdroju, Leska, Lubaczo-
wa, Sędziszowa Młp. i Leżajska. Parafowali 
je burmistrzowie tych miast.

6 czerwca w SP nr 1 odbył się I Tur-
niej szachowy „O uśmiech dziecka” dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjal-
nych. Zgromadził 106 zawodników z Pod-
karpacia i sąsiednich województw. Atrak-
cją turnieju była symultana jaką rozegrał 
Andrei Maksimienko z 15 najlepszymi za-
wodnikami. Arcymistrza pokonał tylko Se-
bastian Paliwoda z Leżajska.

12 czerwca po zwycięskim meczu z Unią 
Nowa Sarzyna leżajska „Pogoń” awanso-
wała do III ligi.

13 czerwca przeprowadzone zostały wy-
bory posłów do parlamentu Europejskie-
go. W Leżajsku udział w głosowaniu wzię-
ło 2541 wyborców.

20 czerwca w Gimnazjum Miejskim 
odbył się I Otwarty Turniej Szachowy 
o Puchar Burmistrza Leżajska, w którym 
udział wzięło 84 zawodników. Najmłod-
szy miał zaledwie 6 lat. Atrakcją turnie-
ju była partia „w ciemno” z arcymistrzem 
Andreiem Maksimienko. Rozegrał ją Jan 
Urban, najlepszy na tych zawodach sza-
chista z Leżajska, ale jeszcze nie tak do-
bry jak arcymistrz.

Mieszkanka naszego miasta Irena Żak 
uhonorowana została patentem i tytułem 
weterana walk o wolność i niepodległość 
ojczyzny. Uroczystego wręczenia tego do-
kumentu dokonali 24 czerwca na XIV se-
sji Rady Miejskiej burmistrz i przewodni-
czący RM w Leżajsku.

Uporządkowany został teren wokół Sta-
cji Paliw „Maante” w Leżajsku. Nareszcie 
ta część dzielnicy przemysłowej (od Fabry-
ki Maszyn do PKS) przestała przypominać 
wysypisko śmieci i zazieleniła się świeżo 
posianą trawą.

Lipiec
4 lipca odbył się w Leżajsku I Rajdowy 

Supersprint, którego organizatorami byli: 
Urząd Miejski w Leżajsku i Miejskie Cen-
trum Kultury, sponsorami zaś: Automobil-
klub Stalowa Wola i firma „Zygbud” z Le-
żajska. Burmistrz zapowiedział, że impre-
za ta będzie kontynuowana.

Od 8–17 lipca ponad trzydziestoosobowa 
grupa młodzieży z zaprzyjaźnionego mia-
sta Vasarosnameny na Węgrzech przeby-
wała na zaproszenie burmistrz T. Tręba-
cza w naszym mieście. Węgrzy mieszkali 
w Domu Pielgrzyma, a organizacją ich po-
bytu zajęła się SP 3.

10 lipca na uroczystości związane z ob-
chodami 130 rocznicy powstania miasta 
Koziatynia na Ukrainie wyjechała delega-
cja leżajskiego samorządu z burmistrzem 
Tadeuszem Trębaczem.

W dniach 21–25 lipca w hali krakow-
skiej Akademii Wychowania Fizycznego 
odbył się 31. Międzynarodowy Obóz Szko-
leniowo-Kwalifikacyjny Karate Kyokushin. 
Instruktor Leżajskiego Klubu Karate Adam 
Dziki zdobył czarny pas.

Od 17–31 lipca grupa 30 dzieci z ro-
dzin dysfunkcyjnych przebywała na obo-
zie terapeutycznym w Zakopanem. Or-
ganizatorem wyjazdu był Urząd Miejski 
w Leżajsku.

Laureatem II edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu „Sprawna klasa” została klasa 
Ib z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku. 
Konkurs ogłosił magazyn Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego.

Sierpień
1 sierpnia odbyły się w Leżajsku woje-

wódzkie uroczystości z okazji święta po-
licji. Obecni byli przedstawiciele admini-
stracji rządowej i samorządowej, parla-
mentarzyści województwa podkarpackie-
go, komendanci główny i wojewódzki po-
licji, przedstawiciele służb celnych i stra-
ży granicznej, goście z Węgier i Ukrainy, 
kompania honorowa policji województwa 
podkarpackiego z pocztem sztandarowym. 
Po Mszy św. polowej w Bazylice, odbyła się 
oficjalna część uroczystości. KPP w Leżaj-
sku otrzymała sztandar ufundowany przez 
samorządy powiatu i dwa nowe samocho-
dy. Dokonano też otwarcia nowej siedziby 
KPP, wręczono medale i odznaczenia. Kil-
kunastu policjantów otrzymało awans.

3 sierpnia ukazało się rozporządzenie 
Rady Ministrów nr 1767 z dnia 27 lipca 
2004 w sprawie ustalenia granic, zmia-
ny nazw, siedzibach niektórych miast 
gmin oraz nadania miejscowościom sta-
tusu miasta. Na podstawie owego rozpo-
rządzenia część obszaru wsi Jelna w gmi-
nie Nowa Sarzyna (m.in. osiedla leśni-
ków i służby zdrowia) została włączona 
z dniem 1 stycznia 2005 została przyłą-
czona do Leżajska.

5 sierpnia w dyżurce Powiatowej Komen-
dy Policji pojawił się obraz z pierwszej ka-

mery zainstalowanej w ramach programu 
monitoringu miasta. Obejmuje ona swym 
zasięgiem okolice bazaru przy ul. M. Curie-
Skłodowskiej. Ten obszar miasta obserwo-
wany jest przez 24 godziny na dobę.

11 sierpnia Kazimierz Matłok został za-
stępcą dyrektora ds. administracji i zarzą-
dzania nieruchomościami Miejskiego Za-
kładu Komunalnego w Leżajsku.

W sierpniu prezesem leżajskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej został Mariusz Kurylak.

14 sierpnia podziwialiśmy w Leżajsku 
„wehikuły czasu” czyli stare samochody. 
Był to III Ogólnopolski Zlot Pojazdów Za-
bytkowych zorganizowany w ramach XI 
Eliminacji Mistrzostw Polski Pojazdów 
Zabytkowych. Wszystkie pojazdy cieszy-
ły się ogromnym zainteresowaniem pu-
bliczności, szczególnie Oldsmobile i Ply-
muth z czasów Ala Capone oraz wojsko-
we jeepy, a także Opel Olimpia Jana Gdu-
li z Leżajska.

20 sierpnia rozstrzygnięty został ogłoszo-
ny wiosną przez burmistrza konkurs „Naj-
piękniejsza posesja” w Leżajsku. Pierwsze 
miejsce otrzymali p. Knapowie, drugie – p. 
Dziubowie, trzecie – p. Grabarzowie. Spe-
cjalne wyróżnienie otrzymał Stanisław 
Brzuzan z herbowy klomb w Rynku na-
szego miasta.

23 sierpnia zakończył się XIII Międzyna-
rodowy Festiwal Muzyki Organowej i Ka-
meralnej. Gwiazdą finałowego koncertu 
był zespół „Raz, dwa, trzy”, który ściągnął 
do Bazyliki przede wszystkim niezliczoną 
rzeszę młodzieży. Na Placu Rajskim pre-
zentowana była wystawa prac fotografików 
Klubu „Optikos”.

27 sierpnia Powiatowa Stacja Sanitar-
no-Epidemiologiczna w Leżajsku otrzy-
mała certyfikaty akredytacyjne w zakre-
sie działalności kontrolnej i laboratoryj-
nej, które są potwierdzeniem wykonywania 
pracy w systemie jakości zgodnym z wy-
mogami Unii Europejskiej. 

31 sierpnia nastąpiło oficjalne otwarcie 
krytej pływalni w Leżajsku. Uroczystość 
zgromadziła przedstawicieli samorządów 
lokalnych, parlamentarzystów, wyko-
nawców, duchowieństwa, świata kultury, 
oświaty, sportu i biznesu. Był to wielki 
dzień dla wszystkich, którzy przyczynili się 
do powstania tego potrzebnego w Leżajsku 
a jednocześnie pięknego i znakomicie wy-
posażonego obiektu sportowo-rekreacyjne-
go. Oprócz basenu, na którym mogą odby-
wać się mistrzostwa Polski, jest w nim bro-
dzik z gejzerami i przeciwprądami do hy-
dromasażu, wanna jakuzi, sauna, spiral-
na zjeżdżalnia, widownia dla publiczności. 
Budynek zaprojektowano tak, by znala-
zły w nim miejsce jeszcze gabinety odno-
wy biologicznej i kawiarnia.

W ostatnią niedzielę sierpnia firma „Ma-
ante” zorganizowała na błoniach w pobli-
żu swej leżajskiej siedziby w przemysłowej 
dzielnicy miasta wielki piknik rodzinny „Po-
żegnanie lata”. Było mnóstwo atrakcji dla 
dzieci i młodzieży (m.in. wesołe miasteczko) 
oraz dla dorosłych – prezentacje różnego ro-
dzaju modeli samochodów i losowanie Fiata 
Pandy wśród klientów „Maante”.

W sierpniu w ulicach okalających Rynek 
wymieniona została sieć gazowa. Wyko-
nawcą był Zakład Gazowniczy Karpackiej 
Spółki Gazownictwa w Rzeszowie, a nad-
zór nad przebiegiem robót sprawował Re-
jon Eksploatacji Sieci w Leżajsku.

Również w sierpniu zmieniło swój wy-
gląd nie do poznania wiele ulic w Leżaj-
sku. Nową nawierzchnię otrzymała ulica 
Mickiewicza, wzdłuż niej położono nowe 
chodniki. Inwestorem była GDDKiA. Mia-
sto sfinansowało prace związane z ukła-
daniem kostek chodnikowych. Przebudo-
wany i znacznie poszerzony został parking 
przy ul. M. Curie-Skłodowskiej. Estetycz-
nego wyglądu doczekała się też droga do-
jazdowa od ulicy Skłodowskiej, przy któ-
rej mieści się budynek starostwa i inter-

ciąg dalszy na stronie 18
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nat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego. Została poszerzona i pokryta 
nową nawierzchnią. Inwestycję w połowie 
finansowało miasto. Przebudowie podda-
na została też ulica Braci Śniadeckich 
od Przedszkola nr 3 do ulicy Sandomier-
skiej. Odnowione zostały kolejne kamie-
niczki w Rynku, a tarcza herbowa ułożo-
na z kwiatów ozdobiona została elemen-
tami dekoracyjnymi (książka, waga i la-
ska Merkurego).

Roman Chorzępa, organista, związany 
od trzydziestu sześciu lat z Bazyliką (a 
wcześniej przez 30 lat z leżajską Farą) ob-
chodził w sierpniu swe 90. urodziny. Z tej 
okazji uhonorowany został przez władze 
miasta listem gratulacyjnym, a w Bazylice 
odprawiona została uroczysta jubileuszo-
wa koncelebrowana Msza św.

Wrzesień
7 września Leżajsk ogarnęła ogólnopol-

ska akcja „Dzień odpowiedzialnej sprzeda-
ży”, mająca na celu ułatwienie sprzedaw-
com egzekwowanie zakazu sprzedawania 
papierosów nieletnim. W akcję włączyły się 
aktywnie policja i władze miasta.

8 września do leżajskiej Bazyliki przy-
były pielgrzymki rolników i przedstawicieli 
wszystkich służb mundurowych. Odbyły się 
uroczystości związane ze Świętem Plonów 
oraz aktem zawierzenia służb Matce Bożej 
Pocieszenia. Dożynkowo-mundurową polo-
wą Mszę św. odprawił ordynariusz decezji 
rzeszowskiej ks. bp Kazimierz Górny.

12 września w wyborach uzupełniają-
cych do Senatu RP zwyciężył na Podkar-
paciu wójt Chmielnika Kazimierz Jawor-
ski. W Leżajsku pierwsze miejsce zajął Zbi-
gniew Rynasiewicz starosta leżajski, uzy-
skując 815 głosów. Do urn w naszym mie-
ście poszło 1336 osób, frekwencja wynio-
sła 11,61 proc.

28 września w sesji Rady Miejskiej, któ-
rej głównym tematem było rozwiązanie 
problemów komunikacyjnych miasta Le-
żajska, uczestniczyli przedstawiciele Rzą-
du RP i parlamentarzystów. Zapadły po-
stanowienia, że budowa obwodnicy mia-
sta rozpocznie się w roku 2007, a w roku 
bieżącym zbudowane zostanie drugie ron-
do w Leżajsku u zbiegu ulic Mickiewicza 
i Słowackiego.

W ostatnich dniach września zakończył 
się remont czytelni dziecięcej w Bibliotece 
Publicznej w Leżajsku. Ściany czytelni po-
staciami z bajek udekorował Krzysztof Pę-
cak. W uroczystości pasowania na czytelni-
ków (uczniów SP nr 2) w odnowionym lokum 
wzięli udział burmistrz Tadeusz Trębacz 
i pełnomocnik burmistrza Henryk Świta.

Październik
Dwa dni (2 i 3 października) trwał w Le-

żajsku VI Międzynarodowy Festiwal Łowiec-
ki. W tej jak nigdy dotąd udanej imprezie 
uczestniczyli członkowie bractwa św. Hu-
berta z Polski, Francji, Estonii, Ukrainy, 
Holandii, Słowacji, Węgier i Białorusi. Fe-
stiwalowi towarzyszyły liczne konkursy 
i wystawy. Imprezą towarzyszącą było po-
lowanie i biesiada myśliwska w Julinie.

W przeddzień święta Edukacji Narodo-
wej w Miejskim Centrum Kultury w Leżaj-
sku odbyła się uroczystość uhonorowania 
wszystkich nauczycieli, także tych, którzy 
są już na emeryturze. Wielkiemu koncerto-
wi, przygotowanemu przez młodzież, towa-
rzyszyło rozdanie nagród i odznaczeń pań-
stwowych. Decyzją Prezydenta RP Krzy-
że Zasługi otrzymali: Władysław Pyż, Ry-
szard Pysz, Elżbieta Dmitrowska-Kaduk, 
Sylwia Kisielewicz, Lucyna Pudełkiewicz 
i Ewa Stańko. Nagrodę Ministra Edukacji 
Narodowej I stopnia otrzymał dyrektor ZST 
Mieczysław Sroka, a Medal Edukacji Naro-

dowej – Tadeusz Trębacz. Władze miasta 
szczególnie uhonorowały Lucynę Pudełkie-
wicz, Gabrielę Jedlińską, Władysławę Ma-
zur, Grżynę Olszowy i Urszulę Litwin.

14 października zainaugurowało działal-
ność w Leżajsku Nauczycielskie Kolegium 
Języków Obcych. Dyrektorem placówki zo-
stała Alicja Mazur. 

15 października parom, obchodzącym 
złote gody burmistrz Tadeusz Trębacz wrę-
czył medale za długoletnie pożycie małżeń-
skie nadane przez Prezydenta RP.

16 i 17 października w leżajskim Miej-
skim Centrum Kultury odbyła się piękna 
impreza „Spotkanie trzech kultur” – pol-
skiej, ukraińskiej i żydowskiej. Złożyły się 
na nią wystawa fotograficzna, występy 
miejscowych i zaproszonych zespołów.

16 października po raz pierwszy zespo-
ły artystyczne wystąpiły na nowej, pro-
fesjonalnej estradzie ustawionej przed 
MCK. Jej zakup w znacznym stopniu sfi-
nansowało Ministerstwo Kultury. Estra-
da może na siebie zarabiać, MCK bowiem 
chętnie wypożycza je organizatorom więk-
szych imprez.

W dniach 22–25 października w Zespole 
Szkół Technicznych w Leżajsku spotkały 
się po raz pierwszy delegacje trzech współ-
pracujących z sobą szkół: niemiecka, cze-
ska i polska. Omawiano szczegóły realiza-
cji wspólnego projektu naukowego.

Listopad
4 listopada przedstawicielom samorzą-

du lokalnego złożył wizytę w ratuszu Bi-
skup Świdnicki Ignacy Dec. Podziękował 
władzom miasta za ich obecność na Ingre-
sie w Świdnicy, gdy otrzymał sakrę bisku-
pią. Wyraził uznanie dla poczynań samo-
rządu zwłaszcza w sferze poprawy infra-
struktury i estetyki miasta.

8 listopada w dzielnicy przemysłowej Le-
żajska odbyły się dwie ważne uroczystości. 
Otwarta została nowa 300-metrowa dro-
ga im. S. Boronia będąca łącznikiem po-
między drogą krajową Stalowa Wola-Prze-
myśl oraz drogą wojewódzką Naklik-Szkla-
ry. Ta inwestycja zdecydowanie rozwiąza-
ła problemy komunikacyjne w dzielnicy 
przemysłowej i specjalnej strefie ekono-
micznej. W niej właśnie tego samego dnia 
otwarty został pierwszy zakład produkcyj-
ny – „Eurostal”, spółka o polskim kapita-
le, produkująca elementy wyposażenia lo-
dówek i zamrażarek. W uroczystościach 
uczestniczyli parlamentarzyści, przedsta-
wiciele władz wojewódzkich i samorządo-
wych, dyrektorzy SSE z Mielca, przedsta-
wiciele zakładów pracy.

10 listopada po prawie dwumiesięcz-
nej kontroli dokumentów finansowych 
Urzędu Miejskiego przez UKS, stwierdzo-
no, że księgowość w ratuszu prowadzona 
jest bez zarzutu.

11 listopada tradycyjnie przedstawicie-
le samorządów lokalnych, kombatantów, 
organizacji, młodzież szkolna i mieszkań-
cy oddali hołd patriotom przed pomnikiem 
upamiętniającym powstania narodowe Po-
laków. Przed świętem niepodległości mo-
nument – staraniem władz miejskich - zo-
stał poddany gruntownej konserwacji.

12 listopada na VII Międzynarodowych 
Targach Specjał 2004 „Biznes-Żywność-
Medycyna” leżajskie „HORTINO” otrzy-
mało statuetkę „Złoty Specjał” w katego-
rii Produkt Roku za warzywa z kurczakiem 
i makaronem.

W dniach 12–13 listopada w młodzi siat-
karze Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Trójka” na III Ogólnopolskim Turnieju Pił-
ki Siatkowej zdobyli główne trofeum czyli 
Puchar Prezydenta Białegostoku.

Siatkarze z Gimnazjum Miejskiego w Le-
żajsku w rozgrywkach zorganizowanych 
przez Podkarpacki Związek Piłki Siatko-
wej pokonali dotychczasowego mistrza Pol-
ski i zyskali miano lidera.

16 listopada na Targach Poleko w Po-
znaniu w konkursie ekologicznym dotyczą-
cym selektywnej zbiórki odpadów, otrzy-

mał I miejsce w Polsce za zbiórkę puszek. 
Leżajski zakład po raz piąty znalazł się 
w czołówce krajowej.

18 listopada z inicjatywy Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie zorgani-
zowany został przez Szkołę Podstawowa 
nr 3 i MCK II Powiatowy Przegląd Twór-
czości Artystycznej Osób Niepełnospraw-
nych. W Przeglądzie wzięło udział około 
200 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. 
Część z nich zaprezentowała swoje prace 
plastyczne, część – wystąpiła na estradzie, 
pozostali wykazywali zainteresowanie im-
prezą jako widzowie.

20 listopada PKS zorganizował „Dzień 
otwartych drzwi”. Fachowcy dokonywali 
bezpłatnie przeglądów samochodów. Ak-
cja cieszyła się dużym zainteresowaniem 
zwłaszcza właścicieli prywatnych aut.

25 listopada złożył wizytę w ratuszu ra-
bin Daniel Rokeach, potomek cadyka Eli-
melecha z Nowego Jorku. Jego zamiarem 
jest odrestaurowanie grobu swego dziad-
ka, a w przyszłości całego cmenarza ży-
dowskiego w naszym mieście. 

28 listopada w Wielkim Turnieju Sza-
chowym w Gimnazjum Miejskim wzię-
ło udział 150 szachistów z Podkarpacia. 
Ta królewska gra połączyła ludzi w róż-
nym wieku.

Grudzień
4 grudnia na basenie Pływalni Miej-

skiej w Leżajsku odbyły się pierwsze za-
wody pływackie dla uczniów szkół pod-
stawowych. Uczestniczyło w nich około 
stu uczniów, którzy popisywali się swy-
mi umiejętnościami pływania w różnych 
stylach i na różnych dystansach. Zawody 
przygotowane przez Pływalnię zapoczątko-
wały serię sportowych imprez organizowa-
nych przez szkoły, co jednoznacznie poka-
zało, jak bardzo ten obiekt był potrzebny 
mieszkańcom Leżajska.

Mikołajkową niespodziankę urządzili 
swym uczniom nauczyciele. Zamienili się 
w aktorów i wystawili „Jasia i Małgosię” 
według Jana Brzechwy, co spotkało się 
z entuzjastycznym przyjęciem widzów.

5 grudnia w Szkole Podstawowej odbył 
się II Międzynarodowy Turniej Szachowy 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Impreza 
zgromadziła 164 szachistów. W rozgryw-
kach brali udział arcymistrzowie: Andrei 
Maksimienko z Ukrainy i Vincent Colin 
z Francji.

W konkursie o znak jakości Gazety Co-
dziennej „Nowiny” w kategorii artykułów 
przemysłowych kapituła przyznała głów-
ną nagrodę „Nasze Dobre Podkarpackie – 
znak jakości Nowin 2004” leżajskim „Si-
likatom”.

6 grudnia Powiatowa Komenda Straży 
Pożarnej otrzymała nowoczesny samochód 
ratowniczo-gaśniczy.

28 grudnia uroczysta sesja Rady Miej-
skiej, połączona z tradycyjnym opłatkiem, 
zakończyła rok 2004.

Działalność
gospodarcza

W ciągu roku zarejestrowano 82 nowe 
podmioty gospodarcze w tym: handlowych 
29, usługowych 39, produkcyjnych 2, ga-
stronomicznych 1.

Wyrejestrowano 102 podmioty.
Zmian dostosowujących wpis do no-

wych wymogów tzn. przedmiot działal-
ności zapisany zgodnie z Polską Klasyfi-
kacją Działalności i Nr PESEL dokonało 
– 522 przedsiębiorców. Aktualnie ewiden-
cja działalności gospodarczej w Leżajsku 
zawiera 1309 podmiotów aktywnie dzia-
łających.

Ludność
W 2004 roku zarejestrowano w Urzędzie 

Stanu Cywilnego w Leżajsku 604 urodzeń. 
Najczęściej nadawane imiona – dziewczyn-

• • •  
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ki: Wiktoria, Patrycja, Agnieszka; chłopcy: 
Bartłomiej, Kacper, Szymon, Kamil.

Najmłodsza matka miała 16 lat.
Zawarto 207 małżeństw w tym 44 to ślu-

by cywilne.
Najmłodsza panna młoda miała 17 lat.
Odeszły do wieczności 292 osoby. 
Załatwiono 6 558 wniosków o wyda-

nie odpisów aktów (urodzeń, małżeństw, 
zgonów).

Wydano 21 postanowień oraz 202 decy-
zje administracyjne.

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej

W roku 2004 Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Leżajsku realizował trzy 
duże zadania: pomoc społeczną, dodatki 
mieszkaniowe i od 1 maja 2004 świadcze-
nia rodzinne.

W zakresie pomocy społecznej wydano 
722 decyzje administracyjne w sprawach 
świadczeń. Skorzystało z nich 408 rodzin 
liczących ogółem 1373 osoby. Na świad-
czenia wydano ogółem 622 776 zł.

W roku 2004 wydano 777 decyzji ad-
ministracyjnych dotyczących dodat-
ków mieszkaniowych, na kwotę ogółem 
547 630 zł, która w porównaniu do roku 
2003 uległa zmniejszeniu o 69 769 zł. 
Należy dodać, że dodatki mieszkanio-
we od 1 stycznia 2004 są zadaniem wła-
snym gmin.

Od 1 maja MOPS realizował również 
wypłatę świadczeń rodzinnych. Do końca 
roku zarejestrowanych zostało 545 wnio-
sków o wypłatę tych świadczeń. W zakre-
sie tym wydano 799 decyzji administra-
cyjnych opiewających na kwotę ogółem: 
1 284 529 zł.

Straż Miejska
W roku 2004 Straż Miejska w Leżajsku 

podejmowała interwencje w 1628 przypad-
kach związanych z naruszeniem porządku 
publicznego oraz niestosowania się miesz-
kańców do aktów prawa miejscowego.

Mandatami karnymi zostały ukarane 
203 osoby.

Pouczono i upomniano 1425 osób. Po-
licji przekazano 140 osób.

Policja
Na terenie działania Komendy Powiato-

wej Policji w Leżajsku w roku 2004 odno-
towano 167 kradzieży, 3 włamania do sa-
mochodów, 168 włamań, 17 rozbojów, 
kradzieży i wymuszeń rozbójniczych, 
13 bójek i pobić. Nieznacznie zmniej-
szyła się liczba przestępstw stwierdzo-
nych – było ich 1604. Zwiększyła się licz-
ba przestępstw kryminalnych do 690, tj. 
o 103 więcej niż w roku ubiegłym. Nastą-
pił również wzrost udziału nieletnich w po-
pełnianiu czynów karalnych. Ogółem było 
ich 72, w tym: 57 kryminalnych, 2 gospo-
darcze i 13 innych.

W 2004 r. Komenda Powiatowa Po-
licji w Leżajsku odnotowała wysoką 
bo 83,4 proc. (przy średniej wojewódzkiej 
71,9 proc.) ogólną skuteczność wykry-
walności. To kryterium plasuje jednost-
kę na czwartym miejscu w województwie. 
Natomiast wskaźnik wykrywalności prze-
stępstw kryminalnych wyniósł 62,8 proc. 
przy średniej wojewódzkiej 53,3 proc., 
co plasuje Komendę Powiatową Policji 
w Leżajsku na siódmym miejscu w wo-
jewództwie.

W 2004 r. na terenie powiatu wyda-
rzyło się 36 wypadków drogowych (w 
ub. r. 41), co stanowi 1,5 proc. wypad-
ków drogowych na terenie województwa 
podkarpackiego (2362). Zginęły 4 oso-
by w województwie, a 50 doznało obra-
żeń ciała. Kolizji drogowych było 336 czy-
li o 38 więcej. Nietrzeźwych kierujących 
było 746 (ub.r. 841) z czego w 721 przy-
padkach prowadzono postępowania przy-

gotowawcze z art. 178 a kk i skierowano 
sprawy z aktem oskarżenia do Sądu Rejo-
nowego w Leżajsku, natomiast w 25 przy-
padkach skierowano wnioski o ukaranie 
do Sądu Grodzkiego z art. 87 kw (ub.r. 35). 
W roku 2004 zatrzymano 587 dowodów 
rejestracyjnych i 143 prawa jazdy, w tym 
142 za jazdę po użyciu alkoholu.

Wyniki uzyskane przez służby pre-
wencyjne: w 2004 r. ujawniono ogó-
łem 15 510 wykroczeń (ub.r. 27 683) tj. 
o 12 173 wykroczeń mniej w porównaniu 
z rokiem ubiegłym. Wniosków o ukaranie 
do Sądu Wydział VI Grodzki sporządzono 
520, zastosowanych środków oddziaływa-
nia pozakarnego (pouczenia) było 9387. 
Postępowanie mandatowe przeprowadzono 
w stosunku do 5603 osób 1547 nakłada-
jąc grzywny w kwocie ogółem 438 350 zł. 
Wylegitymowano i sprawdzono w KSIP 
18 468 osoby. W ciągu 2004 r. podjęto 
ogółem 9982 interwencji. 

Powiatowa
Państwowa
Straż Pożarna

W roku 2004 jednostki ochrony prze-
ciwpożarowej naszego leżajskiego powiatu 
interweniowały w 585 przypadkach. Zda-
rzenia te można podzielić na 144 akcji ga-
szenia pożarów, 429 interwencji ratowni-
czych podczas wypadków, awarii chemicz-
no-ekologicznych, budowlanych oraz zda-
rzeń powstałych wskutek opadów, przybo-
rów wód, silnych wiatrów, itp. oraz 12 in-
terwencji w wyniku fałszywych alarmów. 
Szacunkowa wartość strat wyniosła 3 mln 
622 tys. zł, zaś uratowane mienie to 6 mln 
195 tys. zł.

Na obszarze administracyjnym miasta 
wybuchło 35 pożarów, zaistniało 136 za-
grożeń technicznych, chemiczno-ekolo-
gicznych i wypadków, 5 alarmów fałszy-
wych. W mieście straty oceniono na kwotę 
564 tys. zł, uratowano zaś majątek warto-
ści 4 mln 785 tys. zł.

W efekcie zdarzeń i pożarów śmierć 
poniosło 4 osoby, a 72 zostało rannych. 
1 osoba zginęła w wyniku pożaru domu. 
Pozostałe ofiary śmiertelne to zgony w na-
stępstwie wypadków drogowych. Zanoto-
wano ponadto 2 wypadki strażaków pod-
czas interwencji i służby.

• Wypadek z udziałem samochodu cię-
żarowego marki MAN w dniu 12 stycznia 
2004 r. na ul. Sanowej w Leżajsku. Na-
stępstwem tego zdarzenia było ścięcie słu-
pa energetycznego, rozerwanie zbiornika 
paliwa samochodu oraz wyciek ok. 300 li-
trów paliwa. W wyniku sprawnie przepro-
wadzonej akcji ratowniczej zaistniałe nie-
bezpieczeństwo skażenia cieku wodnego 
Jagoda zostało usunięte.

• Wypadek w dniu 22 lutego 2004 r. 
na drodze nr 875 (odcinek Leżajsk – Ma-
leniska). W zderzeniu brały udział  trzy po-
jazdy osobowe: Peugeot 306, Polonez Caro, 
Opel Astra. W wyniku wypadku trzy oso-
by z obrażeniami ciała zostały odwiezio-
ne do szpitala a jedna poniosła śmierć 
na miejscu.

• Pożar stodoły oraz budynku gospodar-
czego w dniu 28 kwietnia 2004 r. w Gie-
dlarowej. Szybko przeprowadzona akcja 
ratowniczo gaśnicza pozwoliła ograniczyć 
straty do minimum.

• Pożar budynku mieszkalnego oraz 
dwóch stodół drewnianych w dniu 
24 maja 2004 r. w miejscowości Łętow-
nia. Dzięki skuteczności prowadzonych 
działań nie dopuszczono do rozprze-
strzeniania się ognia. Straty oszacowa-
no na 24 tys. zł. zaś wartość uratowane-
go mienia to 160 tys. zł.

• Wypadek drogowy w dniu 15 sierpnia 
2004 r. na drodze nr 137 z udziałem mo-
tocykla marki Suzuki W wyniku uderze-

nia motocyklem w barierkę mostu obrażeń 
ze skutkiem śmiertelnym doznała 1 osoba, 
zaś 1 osoba uległa lekkim obrażeniom.

• Po gwałtownych opadach deszczu 
w dniach 26–30 lipca 2004 r. cały obszar 
powiatu leżajskiego znalazł się w strefie 
zagrożenia powodziowego zwłaszcza gmi-
ny Grodzisko Dolne, Leżajsk i Kuryłów-
ka. Oprócz lokalnych podtopień, spowo-
dowanych ulewnymi deszczami i wylewem 
potoków i małych rzek, pojawiła się groź-
ba zalania miejscowości Dębno, Piskoro-
wice, Wierzawice, Stare Miasto i Choda-
czów. Woda przekroczyła stany alarmowe 
na rzekach Wisłok i San zatapiając łącz-
nie ok. 1150 ha użytków rolnych, upraw 
i gruntów, a także drogi oraz infrastruktu-
rę komunalną. W miejscowości Wierzawice 
z powodu zalania zamknięta została dro-
ga powiatowa Wierzawice–Rzuchów na od-
cinku 4 km. Łącznie zalanych i podtopio-
nych zostało 5 zagród. W dniach 26.07–
3.08.2004 r. siłami krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego powiatu leżajskie-
go wspartymi specjalistycznym kontene-
rem przeciwpowodziowym z wojewódzkie-
go odwodu operacyjnego przeprowadzono 
ogółem 55 akcji przeciwpowodziowych (w 
tym 7 długotrwałych). W akcji brało udział: 
51 zastępów PSP (131 osób), 44 zastępy 
OSP (278 osób), Pogotowie Energetycz-
ne, Policja, koparko-spycharki, ciągniki 
rolnicze z przyczepami oraz samochody 
do przewozu piasku. Pierwszy raz na te-
renie powiatu wykorzystane zostały ręka-
wy napełniane wodą do wykonania umoc-
nień i wałów.

Akcja zapobiegła rozlaniu się wody 
na obszarze upraw, jak też zalaniu miej-
scowości położonych wzdłuż Wisłoka 
i Sanu. Działania monitorowane i koor-
dynowane były przez Powiatowe Centrum 
Reagowania Kryzysowego. 

• Pożar drewnianego budynku miesz-
kalnego oraz stodoły wraz z pomieszcze-
niami gospodarczymi w dniu 1.09.2004 r. 
w Chodaczowie. W wyniku pożaru popa-
rzeniu uległ niepełnosprawny właściciel 
gospodarstwa.

• Tragiczny wypadek w dniu 16.10.2004 r. 
na drodze powiatowej nr 859 w miejscowo-
ści Grodzisko Górne. W wyniku zderzenia 
dwóch samochodów Audi oraz Volvo śmierć 
na miejscu poniósł kierujący samochodem 
Volvo 25-letni mieszkaniec Grodziska Dol-
nego.

• Akcja usuwania zanieczyszczenia 
zbiornika wodnego „Czyste” w Grodzisku 
Dolnym w dniu 30.11.2004 r. Działania 
ratownicze trwające ponad 6 godzin po-
zwoliły na całkowite usunięcie substan-
cji ropopochodnej z powierzchni akwenu 
wodnego.

• Pożar budynku mieszkalnego w miej-
scowości Chałupki Dębniańskie w dniu 
15.12.2004 r. w wyniku którego śmierć 
poniósł 38-letni mężczyzna. Straty osza-
cowano na 1 tys. zł. Uratowano budynek 
mieszkalny wartości ok. 10 tys. zł.

W ramach współpracy z administra-
cją samorządową, Związkiem OSP zor-
ganizowano:

• na szczeblu gmin i powiatu turniej wie-
dzy pożarniczej,

• działania edukacyjne w ramach „Ak-
cji lodowisko”, „Bezpieczne ferie”, „Poda-
ruj dzieciom słońce”, „Cała Polska czyta 
dzieciom”,

• dni otwarte strażnic dla dzieci szkol-
nych i przedszkolnych.

W zakresie zapobiegania pożarom i za-
grożeniom przeprowadzono 87 kontroli 
przestrzegania przepisów przeciwpożaro-
wych w 149 obiektach, podczas których 
stwierdzono ogółem 235 nieprawidłowo-
ści. Wydano 38 decyzji administracyjnych 
nakazujących wykonanie nałożonych obo-
wiązków w zakresie przestrzegania przepi-
sów przeciwpożarowych.
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Konkurs kolęd
i pastorałek

13 stycznia br. odbył się w SP 
nr 3 Konkurs kolęd i pastorałek pod 
hasłem „Chrystus nam się narodził”. 
Celem konkursu jest przede wszyst-
kim pielęgnowanie tradycji i kultury 
polskiej, a ponadto wyzwolenie inwen-
cji twórczej u uczniów oraz wdrażanie 
do swobodnego prezentowania swoich 
umiejętności.

W tym roku szczególnie zachęcaliśmy 
uczniów do poszukiwania mniej znanych 
bądź zapomnianych kolęd i pastorałek 
z zaznaczeniem, iż owoce tych poszuki-
wań zostaną docenione przez jury kon-
kursu. By pobudzić uczestników do twór-
czej pracy, wprowadziliśmy zastrzeżenie 
o dyskwalifikacji w przypadku korzysta-
nia z podkładu muzycznego odtwarzane-
go z płyty CD bądź kasety. Obydwie uwa-
gi okazały się owocne w skutkach, pojawi-
ły się bowiem mało znane pastorałki, nie-
które wręcz zaczerpnięte z dorobku kul-
tury regionalnej. Nowością w kilkuletniej 
tradycji tego konkursu było również wy-
konanie instrumentalne wybranych ko-
lęd. To oczywiście jest sygnałem do utwo-
rzenia w przyszłości nowej kategorii dla 
tego rodzaju prezentacji. Jury oceniając 
uczestników brało pod uwagę: oryginal-
ność wyboru, prawidłowość intonacyjną, 
aranżację, chór, instrumenty oraz orygi-
nalność, stroje i rekwizyty. Uczestnikom, 
jak wynika z naszych obserwacji najwię-
cej problemów sprawia aranżacja. By wy-
zwolić więcej inwencji w tym zakresie na-
leżałoby w przyszłym roku poszerzyć infor-
mację na ten temat oraz zachęcić uczniów 
do pomysłowości, której z pewnością im 
nie brakuje.

W tegorocznym konkursie udział wzię-
li zarówno soliści, jak i zespoły uczniów. 
Ich występy oceniało jury w składzie: Zdzi-
sław Zawilski – przewodniczący jury, Alina 
Kulesza-Zygmunt, Grażyna Olszowy, Pa-
weł Paluch i Aleksandra Marek.

Wyniki konkursu dla klas I–III:
I miejsce – kl. III „b” za pastorałkę 

„Chojka” – zespół w składzie: Karolina Ku-
charczyk, Aneta Mieleszko, Sylwia Ziemi-
rowska, Aleksandra Zięzio, Kinga Bucior, 
Justyna Gałusza, Kinga Rudzińska, Ane-
ta Pucia, Anna Zygmunt, Paulina Pierścio-
nek. I miejsce przyznano również Domi-
nikowi Ćwikle z kl. II „a”, który zaśpiewał 
pastorałkę „Hej w tej kolędzie”. II miejsce 
jury przyznało Karolinie Tenerowicz z kl. II 
„b” za pastorałkę „Oj maluśki” oraz dueto-
wi z tejże kl.Malwinie Wojnar i Adzie So-
buś za kolędę „Zaśnij Jezuniu”. III miej-
sce Magdalena Konior z kl. II „b” za pa-
storałkę „Lulajże mi lulaj” i zespół z kl. III 
„a” w składzie: Puk Estera, Cisek Marta, 
Jodkowska Dominika, Szuba Magdalena 
za kolędę „W żłobie leży”. Ponadto jury 
postanowiło wyróżnić: Monikę Zielińską 
z kl. I „b” za wykonanie kolędy „Pójdźmy 
wszyscy do stajenki” i klasę I „c” za kolę-
dę „Przybieżeli do Betlejem”.

Wyniki konkursu dla klas IV–VI:
I miejsce – Duet fletowy z kl. VI „b” 

za pastorałkę” Z narodzenia Pana”. II 
miejsce IVa – zespół w składzie: Marty-
na Karlik, Anna Czapla, Marta Kiełbowicz, 
Karolina Zając za kolędę „Dzisiaj w Betle-
jem” oraz IVb – zespół w składzie: Jacek 
Zygmunt, Damian Zygmunt, Ola Olszowy, 
Kamil Rajski, Paweł Szlajnda za pastorałkę 
„Gore gwiazda gore”. III miejsce – Grze-
gorz Gibała z kl. V „a” za pastorałkę „Nie-
chaj będzie pochwalony”, duet z kl. V „b” 
za kolędę „Mędrcy świata” oraz trio z kl. 
VI „b” w składzie: Justyna Szczepanik, Jo-
lanta Burek, Karina Karlik za pastorałkę 
„Przylecieli aniołkowie”.

Jakaż to gwiazda
W niedzielę, 23 stycznia br., podczas 

Mszy Świętej o godz. 13 w Bazylice OO 
Bernardynów, wiernych zaskoczyły tony 
melodii nieznanej pastorałki. To kapela lu-
dowa „Brzozaki” pod kierownictwem Zbi-
gniewa Wikiery z Brzózy Królewskiej sło-
wami „Idą, idą kolędnicy…” rozpoczyna-
ła Mszę Św., w której przebieg wplecione 
były jasełka. Wzięli w nich udział ucznio-
wie, rodzice, nauczyciele ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3, Chór Szkolny pod dyrek-
cją Pawła Palucha oraz Chór pod batutą 
Aleksandry Marek.

Inspiracją scenariusza, który przygoto-
wała dyrektor SP3 Elżbieta Dmitrowska-
Kaduk, były materiały przygotowane przez 
Polonię Amerykańską z Polskiej Szkoły So-
botniej w Hartford w USA. Teksty recytacji, 
kolędy i pastorałki przypominały najpięk-
niejsze polskie tradycje i obrzędy związa-
ne z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. 
Ich wartość i znaczenie dla Polaków pod-
kreśliła w słowie wstępnym dyrektor szko-
ły. W uroczysty nastrój wprowadzili wier-
nych narrator zast. dyr. SP3 Małgorzata 
Mach oraz Daniel Domagała jako baca 
w gawędzie o dawnym kolędowaniu.

Jezuskowi w żywej szopce przepięknie 
śpiewała p. Anna Paluch z Brzózy Królew-
skiej. Nie zabrakło także Trzech Króli, któ-
rzy na ofiarowanie złożyli dary ze słowami: 
„Gwiazda nas przyprowadziła, byśmy w tej 
stajence złożyli hołd Dziecinie Bożej i Naj-
świętszej Panience”. U stóp Świętej Rodzi-
ny swe dary i prośby złożyli w imieniu ro-
dziców Bożena Majewska i Waldemar Mru-
galski oraz nauczycieli – Grażyna Olszo-
wy. Siostra Justyna Karaś służyła pomocą 
i umiejętnościami organizacyjnymi, by ja-
sełka przebiegły w modlitewnej atmosfe-
rze. Uroczystą Mszę Św. odprawił Pro-
boszcz o. Jan Szpila. We wspólne kolędo-
wanie włączyli się wszyscy wierni śpiewa-
jąc po Mszy Św. kolędę „Bóg się rodzi”.

Wystawione jasełka dostarczyły dużo 
wzruszeń. Wielu osobom przypomniały 
jeszcze niedawne zwyczaje wspólnego, ra-
dosnego kolędowania.

(am)

Konkursowe
stroiki

16 grudnia ub. r. Zespół Szkół Tech-
nicznych w Leżajsku był organizatorem 
Międzyszkolnego Konkursu Na Najpięk-
niejszy Stroik Świąteczny.

Celem konkursu było rozpowszechnia-
nie wśród młodzieży tradycji ludowych 
związanych ze Świętami Bożego Narodze-
nia, rozbudzenie w uczniach aktywności 
artystycznej, odkrycie nowych talentów 
plastycznych i dekoratorskich, podkreśle-
nie wagi piękna w rodzinnym przeżywaniu 
świąt oraz kształtowanie postaw altruizmu 
względem innych poprzez wykorzystywa-
nie swoich umiejętności i talentów.

Przedmiotem konkursu były kart-
ki świąteczne i stroiki wykonane przez 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gim-
nazjalnych. W sumie zgromadzono 65 kar-
tek i 31 stroików. Jury stanęło przed nie-
zmiernie trudnym zadaniem, gdyż prawie 
każda praca zachwycała pomysłowością, 
kolorystyką, techniką wykonania. Niektó-

re z nich przypominały małe arcydzieła i te 
zostały nagrodzone.

W kategorii Najładniejsza Kartka – 
I miejsce zajęła Paulina Sztaba Nowa Sa-
rzyna, II miejsce Monika Rynasiewicz Gro-
dzisko Górne, III miejsce Anna Nowak Gro-
dzisko Górne. W kategorii Najpiękniejszy 
Stroik – I miejsce zdobyła Aldona Zych 
Giedlarowa, II miejsce Ewelina Kaszycka 
Brzóza Królewska, III miejsce Anna Nowak 
Grodzisko Górne

Prezentacja prac konkursowych odby-
ła się podczas odbywającego się corocznie 
WIECZORU KOLĘD, połączonego z degu-
stacją wypieków świątecznych, wykona-
nych przez uczniów kształcących się w za-
wodzie kucharz małej gastronomii.

Było więc smacznie, bardzo świątecz-
nie-kolędy rozbrzmiewały w pięciu języ-
kach, a płonące w całej sali świece stwo-
rzyły niepowtarzalny nastrój. Niechaj więc 
żałuje każdy, kto tam nie był! Trzeba przy-
znać, iż technicy mają bardzo utalentowa-
ną i kreatywną młodzież.

(mj)

Świat na różowo
„Popatrz na świat przez różowe oku-

lary” to hasło XXI Wojewódzkiego 
Konkursu Recytatorskiego Szkół Spe-
cjalnych, który jak co roku odbył się 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Leżajsku.

Pogoda 25 listopada 2004 roku, czyli 
dnia konkursu nie nastrajała radością, 
nie zachęcała do spacerów – mgła, deszcz, 
szare chmury i przenikliwe zimno to re-
alia, jakie panowały na zewnątrz. Jednak 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Leżajsku, a także na scenie 
Miejskiego Centrum Kultury było bajecz-
nie, ciepło i różowo. Samo hasło konkur-
su i dekoracja we wszystkich odcieniach 
różu napawały optymizmem i zachęcały 
do uśmiechu, rozmowy, spojrzenia na rze-
czywistość z lekkim przymrużeniem oka. 
Jednak prawdziwie dużej porcji humo-
ru, zabawy i śmiechu dostarczyli dopiero 
uczestnicy konkursu. Widzowie i biorący 
udział w konkursie doświadczyli faktycz-
nie dobrej rozrywki, a jednocześnie wspa-
niałego pokazu recytacji.

W pięciu kategoriach wiekowych dzieci 
z 11 ośrodków kształcenia specjalnego de-
klamowały wiersze tchnące optymizmem, 
humorem, miłością i wiarą w lepsze jutro. 
Trudnych wyborów dokonywało jury: Kry-
styna Czubara – przedstawicielka Kura-
torium Oświaty w Rzeszowie, Iwona Wią-
cek nauczycielka ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 oraz Bożena Zygmunt – nauczycielka 
w Gimnazjum Miejskim w Leżajsku. Jak 
zawsze przy takich okazjach, miały ciężki 
orzech do zgryzienia chcąc sprawiedliwie 
ocenić występujących. Dlatego też podczas 
wręczania dyplomów i nagród gratulacjom 
oraz pochwałom nie było końca.

W tym miejscu muszę wspomnieć 
o wszystkich tych, którzy wsparli pra-
cowników leżajskiego Ośrodka w przygo-
towaniach i organizacji imprezy o zasięgu 
wojewódzkim. Tak więc wielkie podzięko-
wania należą się pani dyrektor MCK – Ma-
rii Horoszko i wszystkim pracownikom tej 
jednostki. Pomagali oni w pracach przygo-
towawczych jak też podczas samego kon-
kursu. Dziękujemy tym, którzy skorzystali 
z zaproszenia i odwiedzili nas, a więc: dzie-
ciom i opiekunom ze szkoły Podstawowej 
nr 3 w Leżajsku oraz pani wizytator Ma-
rii Rusin, która zawsze pamięta o leżaj-
skiej placówce. Na zakończenie chciała-
bym podkreślić zaangażowanie w przygo-
towanie konkursu i wkład ogromnego tru-
du i serca wszystkich pracowników leżaj-
skiego Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wy-
chowawczego. Dziękuję wszystkim za to, 
że potrafili zamienić brzydki, szary listo-
padowy dzień na święto radości i optymi-
zmu w różowym kolorze.

E. Dąbrowska-Rutowicz

Nagrodą główną jest reprezentowanie 
szkoły w MCK w „Małym i dużym kolę-
dowaniu” – imprezie, która wpisała się 
już trwale w życie kulturalne naszego mia-
sta. Naszą szkołę reprezentowali zdobywcy 
I miejsc w obu kategoriach wiekowych.

(pp)
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W turnieju wzięło udział 12 czterooso-
bowych zespołów chłopców z rocznika 
1992 z Warszawy, Opola Lubelskiego, Ja-
starni (Mistrz Polski z Zabrza 2004), Bia-
łegostoku, Wrocławia, Leżajska oraz ze-
spół Aon hotVolleys Wien z Austrii i Ber-
liner TSC z Niemiec.

Po dwóch dniach zmagań, w których 
nie brakowało okrzyków radości i małych 
rozpaczy, główne trofeum, czyli Puchar 
Marszałka województwa Mazowieckiego 
zdobyli młodzi zawodnicy UKS „Rekin” 
Wrocław pokonując w finale UKS „Mar-
lin” Jastarnię. W meczu o III miejsce Aon 
hotVolleys Wien z Austrii pokonał UMKS 
MOS Wola Warszawa, natomiast siatka-
rze UKS „Trójka” Leżajsk w meczu o V 
miejsce zeszli z parkietu pokonani przez 
lepiej w tym dniu dysponowanych siat-
karzy z UKS „Oczko” Białystok. Siatka-
rze Berliner TSC z Niemiec uplasowali się 
na VII miejscu.

Jako najwszechstronniejszego siatkarza 
w całym Turnieju organizatorzy i sędziowie 
wyróżnili nagrodą specjalną Dawida Popka 
z Jastarni, który gościł już na turniejach 
w Leżajsku. Wszyscy uczestnicy zawodów 
otrzymali koszulki MOS Wola Warszawa 
oraz drobne upominki.

Zespół UKS „Trójka” wystąpił w skła-
dzie: Franus Aleksander, Berestka To-
masz, Sobejko Maciej, Pudełkiewicz Mak-
symilian, Sobejko Wojciech, Jucha Mar-
cin, Jakubiec Lucjan oraz Przytocki Karol, 
Trębacz Andrzej i Kozaczuk Karol.

Organizatorzy zapewnili wszystkim 
uczestnikom wejście na mecz Polskiej 
Ligi Siatkówki pomiędzy AZS Politechni-
ka Warszawa – PZU AZS Olsztyn, w którym 
występują reprezentanci kraju. Po meczu 
nasi siatkarze zbierali autografy i robili 
zdjęcia z czołowymi siatkarzami Polski: 
z Pawłem Papke, Pawłem Zagumnym, 
a szczególnym zainteresowaniem cieszył 
się Marcin Nowak (215 cm wzrostu).

Nasi siatkarze spotkali się z Kazimie-
rzem Górskim, Andrzejem Strejlauem oraz 
z Prezesem PZPN Michałem Listkiewiczem 
na promocji książki trenera Górskiego „Pił-
ka jest okrągła”.

Dodatkową atrakcją wyjazdu na tur-
niej była możliwość podglądania aktorów 
na planie serialu „Na wspólnej”, który był 
kręcony w tym samym budynku.

Wyjazd naszych siatkarzy na Turniej 
był możliwy dzięki pomocy, jaką UKS 
„Trójka” otrzymuje od Urzędu Miasta 
Leżajska, Zakładów Piwowarskich S.A. 
w Leżajsku, Elektrociepłowni Nowa Sa-
rzyna, Firmie „Orzech” oraz dzięki po-
mocy i ofiarności rodziców.

Jan Mach

Kącik szachowy
Witam wszystkich szachistów w ko-

lejnym numerze BM. Tradycyjnie w ką-
ciku szachowym przedstawiam zadania, 
których samodzielne rozwiązanie może 
sprawić Wam wiele satysfakcji. Są to za-
dania o niedużym stopniu trudności. 
Spróbujcie swoich sił. Powodzenia!

Korzystając z okazji życzę wszyst-
kim grającym w szachy wielu sukce-
sów w Nowym Roku 2005 i motywacji 
do uprawiania tej dyscypliny.

Mat w dwóch posunięciach (zaczyna-
ją białe)

Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego wy-
dania BM

Zad. 1 – 1) Wf7, Kh8 2) Wf8 – mat, zad. 
2 – 1) Kg3, Kg1 2) We1 – mat, zad. 3 – 1) 
f8W, Kh2 2) Wh8 – mat, zad. 4 – 1) b8W, 
Kh2 2) Wh8 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz

Siatkarze UKS „Trójka”
na Międzynarodowym 
Turnieju

• • •  
szachy

W dniach 11–12 grudnia 2004 r. młodzi siatkarze Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Trójka” działającego przy Szkole 
Podstawowej Nr 3 w Leżajsku reprezentowali nasze miasto 
podczas Międzynarodowego Turnieju piłki siatkowej o Pu-
char Marszałka województwa Mazowieckiego.
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zdrowie i uroda

Tylko Ty
pod redakcją

Małgorzaty
Jakubowskiej

Zima
Jeżeli ktoś miałby ochotę realizować 

noworoczne postanowienia, że np.: „zgu-
bi parę kilogramów w tym roku, to jesz-
cze na to nie pora. Mróz w każdej chwili 
może nas jeszcze zaskoczyć, a wtedy or-
ganizm potrzebuje większej ilości ener-
gii i musimy mu ją zapewnić.

Zupa ziemniaczano-cebulowa może 
stanowić danie obiadowe, kotlety sieka-
ne z nadzieniem pieczarkowym czy papry-
karz z ziemniaków i parówkami na kola-
cję są potrawami energetycznymi i roz-
grzewającymi, równocześnie zawierający-
mi sole mineralne i witaminy a także biał-
ka budulcowe i tłuszcze. Ponadto, doda-
tek „zieleniny” do gotowej potrawy wzbo-
gaci ją w witaminę C tak ważną dla zdro-
wia i urody w okresie zimowym.

Zupa ziemniaczano-cebulowa
Składniki: 4 dag margaryny, 6 dag 

chudego boczku, 1/2 kg pokrojonej 
na cieniutkie paski cebuli, 1 ząbek 
czosnku, 1/2 kg pokrojonych w kostkę 
ziemniaków, 1 łyżeczka sproszkowanej 
papryki, 4 parówki lub 15 dag kiełba-
sy, 1,5 l wywaru lub rosołu z kostki, 
zielona pietruszka, koperek lub szczy-
piorek, sól, pieprz.

Przygotowanie: W wysokim rondlu pod-
grzewamy margarynę, dodajemy boczek 
pokrojony w kostkę i cebulę, gdy się przy-
rumienią, dosypujemy ziemniaki i roztarty 
czosnek. Zawartość oprószamy papryką, 
mieszamy i zalewamy wywarem lub roso-
łem. Rondel przykrywamy i zupę gotuje-
my na średnim ogniu ok. 25 min. Dokła-
damy pokrojone na małe kawałki parówki 
lub kiełbasę, doprawiamy solą, pieprzem 
i jeszcze chwilę gotujemy. Przed podaniem 
posypujemy posiekaną zieleniną.

Kotlety siekane
z nadzieniem pieczarkowym
Składniki: 1/2 kg mięsa mielonego, 

1–2 jajka, namoczona bułka, 1 średnia 
starta cebula, sól, pieprz, bułka, tar-
ta, tłuszcz do smażenia, 15 dag piecza-
rek, 1 mała cebula, łyżka margaryny, 
nać pietruszki.

Wykonanie: Pieczarki po umyciu i ob-
raniu, kroimy i dusimy krótko na tłusz-
czu z cebulą. Odstawiamy i łączymy z po-
siekaną natką pietruszki. Przygotowuje-
my mięsną masę mieloną łącząc mięso 
z jajkiem, namoczoną odciśniętą bułką, 
startą cebulą i przyprawiamy do smaku 
solą i pieprzem. Wyrabiamy masę, for-
mujemy 4-5 owalnych kotletów, robimy 
w nich zagłębienia, do których nakłada-
my uduszone pieczarki. Kotlety dokład-
nie zalepiamy, obtaczamy w bułce tartej 
i smażymy z obu stron na „złoty kolor”. 
Podajemy z ryżem na sypko, ziemniaka-
mi i surówkami.

Magia
milionów kropel

Woda oczyszcza, leczy, dodaje uro-
dy. Jej szum łagodzi roztrzęsioną du-
szę. W dużej masie staje się potężnym 
żywiołem, którego nie sposób poskro-
mić. Gdy jej brakuje, życie zamiera. 
Jest dobra na wszystko. Posiada nad-
zwyczajne właściwości.

To właśnie z niej wyszło życie. W Księ-
dze Mojżesza czytamy, że duch Boży uniósł 
się nad wodami, z których wyłoniła się zie-
mia...

ZDROWIE W SZKLANCE WODY
Szklanka niegazowanej wody mineralnej 

wypita zaraz po przebudzeniu czyni cuda. 
Oczyszcza organizm po nocnej przemianie 
materii i wzmaga pracę nerek.

Ksiądz Sebastian Kneipp wodą leczył 
prawie każdą chorobę. W swojej znakomi-
tej książce „Moje leczenie wodą” pisał: „Każ-
dy kontakt z wodą to dodatkowa minuta ży-
cia”. Woda działa wolno, ale pewnie.

Twierdził, że minerały znajdujące się 
w wodzie są najlepiej przyswajalne.

Jony sodu zapobiegają gromadzeniu 
się płynów w organizmie, wapń reguluje 
przemianę materii nasyca kości budul-
cem. Potas wzmacnia siłę mięśni i uwalnia 
je od ciągłego napięcia. Fluor dba o zęby, 
a magnez chroni przed stresem.

Jednym słowem – szklanka wody rano 
postawi cię na nogi.

ILE PIĆ
Organizm codziennie wydala ponad 2 l 

wody i tyle samo powinien otrzymać. Naj-
lepiej nawadniać go rano i wczesnym po-
południem. Do godziny 16. Powinno się 
wypić 1,5 litra płynów, z tego w większej 
części wody mineralnej. Uwaga: nie czekaj 
aż poczujesz pragnienie, pij nieco na za-
pas, a twoja skóra zawsze będzie jędrna 
i gładka.

POKOCHAJ MGŁĘ
Zarówno tę poranną jak i tę w areozolu 

(kupisz w sklepie kosmetycznym). Nie ża-
łuj sobie spacerów w wilgotnym powietrzu, 
a jeśli nią masz na to czasu,a czujesz, 
że skórę na twarzy masz napiętą, sięgnij 
po buteleczkę źródlanej wody w sprayu 
i spryskaj nią delikatnie twarz oraz szyję. 
Makijaż pozostanie nie naruszony, a skó-
ra odzyska świeżość i blask.

SIÓDME POTY
Gdy na dworze zimno i szaro, wybierz 

się do sauny. Tam wygrzejesz zmarznię-
te kości, a jednocześnie zafundujesz so-
bie świetny zabieg kosmetyczny i gruntow-
ne oczyszczenie skóry. Do sauny wchodź 
po wzięciu prysznica. Po 8–12 minutach 
wyjdź z komory gorąca i ochładzaj się stru-
mieniem zimnego powietrza lub wody. Na-
czynia krwionośnie kurczą się, skóra staję 
się jędrna i zaróżowiona. Wysoka tempe-
ratura wzmaga wydzielanie wody, ale rów-
nież mikroelementów. Uzupełnij niedobór 
sokami owocowymi i wodą mineralną.

Sauna relaksuje- rozluźnia mięśnie po-
prawia ruchomość stawów, koi nerwy, re-
guluje układ krążenia. Pobudza gruczoły 
dokrewne i wzmacnia układ odpornościo-
wy. Ale zanim się do niej wybierzesz, za-
pytaj lekarza, czy nie ma przeciwwskazań 
do fundowania sobie dziesiątych potów. 
Jeśli są, spróbuj rozkoszy w wannie.

Trener Ryszard Kuźma uzyskał 
miano Trenera Roku 2004 Woje-
wództwa Podkarpackiego. 

Jak czuje się Pan w tej roli?
Na pewno jest to wielka satysfakcja i ra-

dość, że po raz czwarty z kolei dostałem 
tę nagrodę. Zostałem wyróżniony przez ki-
biców, przez kapitułę. Każda z tych nagród 
ma swoiste znaczenie i wywołuje inne od-

Co mówią 
trenerzy 
„Pogoni”?

czucia. Myślę, że jest to uwieńczenie co-
dziennej, rzetelnej pracy na każdym tre-
ningu i pracy z tymi dwiema drużynami, 
które prowadziłem w ostatnim roku, czyli 
Stalą Rzeszów i Pogonią Leżajsk. Zapraco-
wałem sobie na nią codzienną pracą. 

Czy zwycięstwo Pogoni nad Stalą 
w ostatnim jesiennym meczu nie było 
tą przysłowiową kropką nad „i”?

Były takie głosy. Ale ja tak tego nie od-
bieram. Był to dla mnie na pewno presti-
żowy mecz, ale nie najważniejszy. W moim 
pojęciu tę nagrodę zdobywa się codzienną 
uczciwą pracą.

Jakie szanse – pana zdaniem – ma 
Pogoń w rewanżowej, wiosennej run-
dzie?

Przed rundą jesienną mówiłem, że mamy 
szanse takie, jak inne zespoły. Teraz po-
wtórzę to samo. Dla wszystkich zespołów 
i dla nas też będzie to bardzo trudna run-
da, bo wiosenna, w której padają różne-
go rodzaju rozstrzygnięcia - kto awansuje, 
kto gra w barażach, kto spadnie. I wszyscy 
na tę rundę mocno się mobilizują. Dlate-
go nie będzie nam łatwo. Ale taka jest na-
sza rola – moja i trenera Machaja, żeby jak 
najlepiej przygotować drużynę do tej run-
dy. I wszystko robimy tak, żeby nie było 
problemów z wynikami na wiosnę.

Prowadzi pan drużynę razem ze swo-
im asystentem. Proszę powiedzieć kil-
ka słów o waszej współpracy.

Ryszard Kuźma
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Terminarz rozgrywek o mistrzostwo III ligi seniorów 
w sezonie 2004/2005 runda wiosenna 2005
rozgrywanych na stadionie „POGONI” Leżajsk, ul. Sportowa 1

„POGOŃ” Leżajsk – SSA „WISŁA” Kraków 19 marca (sobota) godz. 15
„POGOŃ” Leżajsk – „POGOŃ” Staszów 2 kwietnia (sobota) godz. 16
„POGOŃ” Leżajsk – „GÓRNIK” Wieliczka 16 kwietnia (sobota) godz. 17
„POGOŃ” Leżajsk – „SANDECJA” Nowy Sącz 30 kwietnia (sobota) godz. 17
„POGOŃ” Leżajsk – „MOTOR” Lublin 8 maja (niedziela) godz. 17
„POGOŃ” Leżajsk – „TŁOKI” Gorzyce 21 maja (sobota) godz. 17
„POGOŃ” Leżajsk – „STAL” Rzeszów 11 czerwca (sobota) godz. 16

Terminarz rozgrywek o mistrzostwo III ligi seniorów 
w sezonie 2004/2005 runda wiosenna 2005

rozgrywanych przez „POGOŃ” Leżajsk
„HETMAN” Zamość – „POGOŃ” Leżajsk 13 marca (niedziela) godz. 13
„POGOŃ” Leżajsk – „WISŁA II” Kraków 19 marca (sobota) godz. 15
„HUTNIK” Kraków – „POGOŃ” Leżajsk 26 marca (sobota) godz. 15
„POGOŃ” Leżajsk – „POGOŃ” Staszów 2 kwietnia (sobota) godz. 16
„WIERNA” Małogoszcz – „POGOŃ” Leżajsk 10 kwietnia (niedziela) godz. 15
„POGOŃ” Leżajsk – „GÓRNIK” Wieliczka 16 kwietnia (sobota) godz. 16
„KMITA” Zabierzów – „POGOŃ” Leżajsk 23 kwietnia (sobota) godz. 16
„POGOŃ” Leżajsk – „SANDECJA” Nowy Sącz 30 kwietnia (sobota) godz. 17
„HEKO” Czermno – „POGOŃ” Leżajsk 3 maja (wtorek) godz. ??
„POGOŃ” Leżajsk – „MOTOR” Lublin 8 maja (niedziela) godz. 17
„LEWART” Lubartów – „POGOŃ” Leżajsk 14/15 maja
„POGOŃ” Leżajsk – „TŁOKI” Gorzyce 22 maja (sobota) godz.
„STAL” Stalowa Wola – „POGOŃ” Leżajsk 28/29 maja
„POLONIA” Przemyśl – „POGOŃ” Leżajsk 4 czerwca (sobota) godz. 16
„POGOŃ” Leżajsk – „STAL” Rzeszów 11 czerwca (sobota) godz. 16

Terminarz sparingów rozgrywanych przez
MZKS „POGOŃ” Leżajsk przed rundą wiosenną 2005
ŁADA Biłgoraj – POGOŃ Leżajsk 5 lutego godz. 11.30 (wyjazd)
POGOŃ Leżajsk – UNIA Nowa Sarzyna 9 lutego godz. (do ustalenia)
POGOŃ Leżajsk – CZARNI Jasło 12 lutego godz. 11 (dom)
POGOŃ Leżajsk – SIARKA Tarnobrzeg 16 lutego godz. 14 (dom)
POGOŃ Leżajsk – TOMASOVIA, STAL Mielec 19 lutego godz. 11 (dom)
POGOŃ Leżajsk – JKS Jarosław 22 lutego godz. 15 (dom)
POGOŃ Leżajsk – IGLOOPOL Dębica 24 lutego (do ustalenia)
WISŁOKA Debica – POGOŃ Leżajsk 26 lutego godz. 12 (wyjazd)
STALOWA Wola – POGOŃ Leżajsk 5 marca godz. 11 (wyjazd)
MOTOR Lublin – POGOŃ Leżajsk 12 marca do ustalenia

pod warunkiem późniejszego
rozpoczęcia rozgrywek III ligi)

LISTA ZAWODNIKÓW MZKS „POGOŃ” LEŻAJSK
– seniorzy

Jabłoński Mirosław, Iwanicki Janusz, Błotni Andrzej, Sereda Damian, Bart-
nik Dariusz, Kowalczyk Paweł, Baj Wiesław, Danielak Andrzej, Lasota Jarosław,
Baranowski Marek, Antkiewicz Marek, Sierżęga Bogusław, Nycz Przemysław, 
Krzyżak Tomasz, Kud Tomasz, Hynowski Janusz, Kruczek Łukasz, Heliniak
Sylwester, Walat Tomasz, Bałchan Bartłomiej, Bujniak Jacek, Krasowski Łukasz, 
Rauza Adrian, Heliniak Sylwester, Szewczyk Mateusz, Rogala Marcin.

Układa nam się znakomicie. Jest to
z młodego pokolenia trenerów człowiek,
który chce, lubi i umie pracować, a przede 
wszystkim bardzo dobrze czuje to, co ja chcę 
zaoferować piłkarzom, czego chcę ich na-
uczyć, czyli styl mojej pracy i styl gry zespo-
łu. Jest bardzo dobrym partnerem. A wię-
cej niech powie sam.

Tomasz Machaj: Pracowaliśmy razem 
w Stali Rzeszów, teraz jesteśmy w Pogoni. 
W sumie już cały rok. Jestem z tej współ-
pracy bardzo zadowolony, bo na pewno 
wiele z niej korzystam i jeszcze wiele się 
nauczę. Z jednej strony zdobywam do-
świadczenia, z drugiej – przekazuję za-
wodnikom już zdobytą wiedzę, aby wy-
niki, które trener założył, były osiągane. 
Praca w Pogoni jest dla mnie wielkim wy-
zwaniem. Wcześniej byłem wychowankiem 
trenera Kuźmy, grałem jako zawodnik Sta-
li Rzeszów. Później u trenera Piechniczka 
zdobyłem tytuł trenera drugiej klasy i roz-

począłem swoją przygodę jako szkolenio-
wiec drużyny Pogoni.

Jak przebiegały przygotowania Pogo-
ni do rundy rewanżowej?

Ryszard Kuźma: Cały cykl przygoto-
wań został dokładnie opracowany. Przez 
styczeń i luty trenowaliśmy i trenujemy 
w Leżajsku. W ostatniej dekadzie stycznia 
było zgrupowanie w formie obozu docho-
dzeniowego. Trenowaliśmy dwa razy dzien-
nie, korzystaliśmy też z basenu i sauny. 
Teraz powracamy do normalnego cyklu – 
codziennie trening i rozgrywanie gier kon-
trolnych. Mamy ich w planie dziewięć. Za-
częliśmy je od 5 lutego – większość z nich 
w Leżajsku.

Czy są jakieś zmiany kadrowe?
Drużynę po rundzie jesiennej opuściło 

trzech zawodników: Marcin Szmuc i Szy-
mon Pazdan dostali wolną rękę w poszu-
kiwaniu innych klubów, a Mariusz Gło-
wicki ze względów rodzinnych przeniósł 
się w okolice Krakowa. W zamian chce-
my pozyskać trzech nowych zawodników; 
dwóch już mamy – Tomek Kud obrońca 
z Polonii Przemyśl i Krzysiek Kruczek 
napastnik z drugiej Legii Warszawa, były 
reprezentant Polski drużyny młodzieżo-
wej. Trzeciego szukamy. Myślę, że nam 
się to uda.

Rozmawiał:
Eugeniusz Mazur

Tomasz Machaj

Po trzech miesiącach zaciętych 
pojedynków drużyn z powiatu leżaj-
skiego, entuzjastów piłki nożnej, za-
kończenie rozgrywek wyłoniło osta-
tecznych zwycięzców. Mistrzem Tur-
nieju została ekipa Styropianeksu, 
która otrzymała Puchar Burmistrza 
Leżajska. Wręczył go zastępca bur-
mistrza Daniel Zając (burmistrz Ta-
deusz Trębacz z powodów rodzin-
nych nie mógł być obecny na tych 
zawodach). Z rąk Daniela Zająca na-

grodę odebrał też król strzelców Ja-
nusz Iwanicki.

Ta sportowa impreza wzbudziła wiele 
emocji. Rywalizacja trwała do ostatnie-
go gwizdka sędziego. Na kolejnych miej-
scach (od drugiego) uplasowały się dru-
żyny: OLI Brzóza Królewska, Philip Mor-
ris, Browar Leżajsk, Orzeł Wólka Niedź-
wiedzka, PBDiM Leżajsk, Azalia Brzóza 
Królewska, Jodła Przychojec, Auto Ba-
jex Stare Miasto, Juniorzy Leżajsk, Wie-
rzawice i Sokół Sieniawa. (kz)

Mistrz Styropianex
Finał Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta

Leżajska rozegrany został w sobotę, 12 lutego br. w hali sportowej
Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku.
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sport

5 lutego br. na Pływalni Miejskiej 
w Leżajsku w zawodach o Puchar Bur-
mistrza Leżajska udział wzięło ponad 
sto osób we wszystkich grupach wie-
kowych. Licznie zgromadzona publicz-
ność gorąco dopingowała startującym 
zawodnikom.

Zmaganiom uczestników przyglądał się 
i również dopingował burmistrz Tadeusz 
Trębacz. Główną konkurencją był bieg 
na dystansie 100 metrów stylem zmien-
nym. Pierwsze miejsca zdobyli: wśród ko-
biet Aleksandra Kołodziej a wśród męż-
czyzn Marcin Garbacki.

W podsumowaniu zawodów i krótkim 
wystąpieniu Burmistrz Leżajska podzię-
kowania skierował zarówno do zawodni-
ków jak również do zgromadzonej licznie 
publiczności. Jednocześnie zapowiedział 
kolejne tego typu zawodów, które mają 
na celu popularyzację sportu pływackie-
go, relaksu w wodzie.

W zawodach najmłodszym uczestnikiem 
był Michał Lorfing lat 5, a najstarszym 
Adam Kaduk lat 55.

Kierownictwo Pływalni dziękuje sponso-
rom, którzy wspierają tego typu imprezy 
na Pływalni w Leżajsku. Sponsorzy zawo-
dów: Burmistrz Miasta Leżajska, Miejski 
Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, 
Elektromontaż Rzeszów SA, PPH Edmag 
Jan Czerwonka Giedlarowa, Stacja Paliw 

Watkem, Firma komputerowa Infopros, 
Apteka „Pod Gwiazdą” Janusz Lorfing, 
Jamfot, Prądex AGD-RTV, Visual Art-Ire-
neusz Wołek.

Kierownik Pływalni Miejskiej 
w Leżajsku

Wojciech Surma

Szachowa
Gimnazjada

17 grudnia ub. r. w Jaśle odbył się Fi-
nał Wojewódzki Drużynowej Gimnazja-
dy Szachowej. Do tych finałów zakwa-
lifikowała się drużyna Gimnazjum Miej-
skiego im. Wł. Jagiełły w Leżajsku jako 
jedna z dwóch najlepszych drużyn z te-
renu powiatów: leżajskiego, łańcuckie-
go i rzeszowskiego.

I Otwarte Mistrzostwa w pływaniu 
o Puchar Burmistrza Leżajska

• • •  
szachy

Charakterystyczny dla drużyn szacho-
wych jest skład 4-osobowy, w tym bez-
względnie jedno miejsce zarezerwowa-
ne jest dla szachistki. Drużyna rozgrywa 
mecz z inną drużyną na 4 szachownicach. 
Szachistka zajmuje czwartą szachownicę, 
a chłopcy-szachiści trzy pierwsze. Dodat-
kowym warunkiem jest to, że chłopca za-
stąpić może dziewczyna, natomiast nig-
dy odwrotnie. Innymi słowy dziewczęta-
szachistki są bardzo potrzebne do sza-
chowych rozgrywek drużynowych bo bez 
nich drużyna traci punkt za brak zawodni-
ka na czwartej szachownicy lub rezygnuje 
z udziału w turnieju. Jest to ukłon zrobio-
ny w stronę dziewcząt w regulaminie roz-
grywek drużynowych szachowych, by za-
chęcić ich do gry w szachy.

W drużynie naszego Gimnazjum star-
towali: Maciej Duda – kapitan drużyny 
(I szachownica), Łukasz Starzyk (II sza-
chownica), Jan Urban (III szachownica) 
oraz Ewelina Półtorak (IV szachownica). 
Uczniowie Ci reprezentowali nasze gimna-
zjum w finale województwa podkarpackie-
go, które odbyło się w Jaśle. Obok naszej 
drużyny rywalizowało jeszcze 12 innych. 
Leżajsk po raz pierwszy dotarł do rozgry-
wek wojewódzkich w szachach. Dlate-
go tym bardziej cieszymy się z wielkiego 
sukcesu naszej drużyny, która zajęła II 
miejsce i została WICEMISTRZEM WO-
JEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Nasi 
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szachiści pozostawili w tyle drużyny z wie-
loletnimi tradycjami szachowymi jak Nowa 
Sarzyna, Górno, Rudnik.

Oprócz wicemistrzostwa możemy po-
szczycić się zajęciem przez naszego ucznia 
Jana Urbana 1. miejsca w klasyfikacjach 
na najlepszego zawodnika na trzeciej sza-
chownicy.

Warto zaznaczyć, że szachy w Gimna-
zjum Miejskim w Leżajsku zaistniały bar-
dzo niedawno. Dopiero w poprzednim roku 
szkolnym pojawiły się w kalendarzu im-
prez szkolnych. Obecny sukces nie miał-
by miejsca gdyby nie życzliwość i wsparcie 
dyrektora szkoły mgra inż. Władysława 
Pyża. Zaopatrzenie sekcji szachowej w nie-
zbędne szachy i zegary szachowe, zapew-
nianie na każdej imprezie szachowej orga-
nizowanej przez Gimnazjalny Uczniowski 
Klub Sportowy gorącego poczęstunku, po-
krywanie kosztów związanych z wyjazda-
mi na turnieje. To wszystko sprzyja roz-
wojowi zainteresowań młodzieży szkolnej 
królewską grą. To sprzyja również w osią-
ganiu sukcesów.

Cieszymy się również z poparcia dzia-
łań sekcji szachowej Gimnazjum Miejskie-
go przez Burmistrza Leżajska pana Tade-
usza Trębacza. Już kilka turniejów zosta-
ło zorganizowanych o puchar Burmistrza, 
w których był fundatorem pucharów.

Prezes Gimnazjalnego Uczniowskie-
go Klubu Sportowego Jacek Czech oraz 
instruktor szachowy Tomasz Chrząstek 
pozyskują również fundusze na swo-
ją działalność poza Leżajskiem. W grud-
niu 2004 r. otrzymali dotację z Polskiej 
Fundacji Dzieci i Młodzieży z Warsza-
wy na realizację projektu pt.: „64-polowa 
bitwa szachowa”, w którym znajdują się 
zajęcia szachowe, dwa turnieje o zasięgu 
ponad wojewódzkim oraz pokaz „Żywych 
Szachów” na Dni Leżajska. W ramach 
tego projektu Wielki Otwarty Zimowy 
Turniej Szachowy, oczywiście o Puchar 
Burmistrza Leżajska, odbył się 6 lutego 
2005 r. (niedziela), tydzień po zakończeniu 
ferii zimowych. Miejscem spotkania była 
sala gimnastyczna Gimnazjum Miejskiego 
im. Wł. Jagiełły w Leżajsku. O przebiegu 
tej imprezy i wynikach napiszemy w na-
stępnym „BM”.

Tomasz Chrząstek

II Wielki Zimowy 
Otwarty Turniej 
Szachowy o Puchar 
Burmistrza
Leżajska

W niedzielę, 6 lutego 2005 r. w Gim-
nazjum Miejskim w Leżajsku, zgroma-
dziło się blisko 164 osoby. Sympaty-
cy królewskiej gry zjechali się z całego 
województwa: Dębicy, Krosna, Sanoka, 
Rzeszowa, Leska, Biłgoraja, Rudnika, 

Niska, Sokołowa Małopolskiego, a tak-
że z Tomaszowa Lubelskiego i Gorzowa 
Wlk. Przedział wiekowy od 6 do blisko 
70 lat. Do stołu szachowego zasiedli za-
równo bardzo młodzi, jak i bardzo do-
świadczeni zawodnicy.

Organizatorem tego wojewódzkiego tur-
nieju był Gimnazjalny Uczniowski Klub 
Sportowy przy Gimnazjum Miejskim w Le-
żajsku, gospodarzem turnieju – dyrektor 
szkoły Władysław Pyż. Turniej rozpoczął 
się uroczystym otwarciem przez Burmi-
strza Miasta Leżajska Tadeusza Trębacza 
w towarzystwie pełnomocnika ds. Oświa-
ty, Kultury i Sportu Henryka Świty oraz 
dyrektora szkoły i organizatorów, czyli To-
masza Chrząstka – instruktora szachowe-
go i Jacka Czecha – Prezesa GUKS. Pan 
Burmistrz wyraził zadowolenie z przyjaz-
du tak wielkiej rzeszy szachistów do mia-
sta pomimo mrozu i dalekiej drogi. Życzył 
szachistom samych zwycięstw. Burmistrz 
objął honorowym patronatem II Zimowy 
Turniej Szachowy.

Organizatorzy, już po raz kolejny, za-
pewnili wszystkim uczestnikom mnóstwo 
nagród, pucharów i medali. Liczne kate-
gorie wiekowe zostały stworzone po to, 

darz turnieju, Władysław Pyż jako pierw-
szy w województwie wprowadził zwyczaj 
częstowania gości gorącym posiłkiem. Ten 
turniej jest już czwartym turniejem rozgry-
wanym w Gimnazjum Miejskim w Leżaj-
sku i za każdym razem szachiści i ich opie-
kunowie kosztowali wyjątkowo chwalone-
go bigosu przygotowywanego przez panie 
z kuchni szkolnej. Oprócz gorącego posił-
ku każdy uczestnik i opiekun mógł sko-
rzystać do woli z serwowanej kawy, herba-
ty ora drobnych ciasteczek serwowanych 
przez uczennice gimnazjum w trakcie ca-
łego turnieju. W tym turnieju dodatkowo 
uczestnicy otrzymali po gorącym pącz-
ku i soczku ufundowanych przez leżaj-
skie firmy.

Cieszy poparcie działań sekcji szachowej 
Gimnazjum Miejskiego przez Burmistrza 
Leżajska Tadeusza Trębacza. Już kilka 
turniejów zostało zorganizowanych o pu-
char Burmistrza, w których był funda-
torem pucharów. Prezes Gimnazjalnego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Jacek 
Czech oraz instruktor szachowy Tomasz 
Chrząstek pozyskują również fundusze 
na swoją działalność poza Leżajskiem. 
W grudniu 2004 r. otrzymali dotację z Pol-
skiej Fundacji Dzieci i Młodzieży z War-
szawy na realizację projektu pt.: „64-polo-
wa bitwa szachowa”, w którym znajdu-
ją się zajęcia szachowe, dwa turnieje o za-
sięgu ponadwojewódzkim oraz pokaz „Ży-
wych Szachów” na Dni Leżajska.

Turniej zakończył się o godzinie 17 wrę-
czeniem trofeów sportowych oraz nagród. 
Zwycięzcą turnieju i zdobywcą pucharu 
Burmistrza został Olaf Michalski z klu-
bu Stilon Gorzów. Natomiast puchar ufun-
dowany przez dyrektora szkoły otrzymał 
najmłodszy uczestnik Radosław Łabuda, 
sześciolatek. Wszyscy zawodnicy zostali 
zaproszeni na następny turniej organizo-
wany przez Gimnazjalny Uczniowski Klub 
Sportowy przy Gimnazjum Miejskim w Le-
żajsku, który odbędzie się w maju 2005 r. 
(prawdopodobnie 8 maja). Będzie to II Let-
ni Otwarty Turniej Szachowy o Puchar 
Burmistrza Miasta Leżajska. Zapraszamy 
oczywiście wszystkich chętnych.

(tch)

by tych najmłodszych zachęcić do udzia-
łu w turniejach i do rozwijania swych 
umiejętności szachowych poprzez zdoby-
wanie trofeów sportowych. W turnieju roz-
dano 29 pucharów, 24 medale, 27 nagród 
dla zwycięzców (3 pierwsze miejsca w każ-
dej kategorii wiekowej) i 116 upominków 
w loterii fantowej oraz 164 dyplomy. Lo-
teria fantowa to element dla uatrakcyjnie-
nia rozgrywek tym najmłodszym, choć ob-
jęła swym zasięgiem wszystkie kategorie 
wiekowe oprócz seniorów. Polegała na lo-
sowaniu numerów startowych zawodni-
ków i przyznawaniu drobnych upomin-
ków, czapeczek, podkładek pod myszki, 
długopisów, breloczków, książek, akceso-
riów komputerowych. Wśród nagród były 
między innymi zestawy startowe do tele-
fonów komórkowych, popularne książ-
ki dla dzieci i młodzieży, akcesoria kom-
puterowe, joysticki, myszki, klawiatury, 
elektryczne szczoteczki do zębów, koszul-
ki, wieczne pióra itp.

Na szczególną uwagę zasługuje słynny 
już gorący bigos, serwowany wszystkim 
uczestnikom i opiekunom gratis. Gospo-
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na ryby

Witam w 2005 roku!
Zaczynamy od najświeższych informa-

cji: 30 stycznia br. na zbiorniku Ożan-
na odbyły się zawody podlodowe o Mi-
strzostwo Koła 2005. W zawodach wzięło 
udział 9 osób (zapewne ze względu na Pu-
char Świata w skokach w Zakopanem). Mi-
strzem Koła został Zdzisław Gdula a wice-
mistrzem Leszek Flak.

Podsumowanie
zarybień 2004

O tym, że mamy czego chronić, mogą 
świadczyć następujące dane: łączna kwota
zarybień z okręgu na nasze wody tj. Flo-
ryda, Ożanna, Brzóza Królewska, San,
Złotka wyniosła 57 698,75 zł. Ze swo-
ich składek zarybiliśmy dodatkowo za
7665,34 zł. Koło Nowa Sarzyna – z okręgu: 
16 135,59 zł, za swoje składki i od sponso-
ra: 10 763,75 zł. Koło Leżajsk nr 19 SAN 
– z okręgu wliczone w koło Leżajsk nr 18; 
za swoje składki 1751,00zł. Koło Grodzi-
sko Dolne – z okręgu: 14 069,20 zł; za swo-
je składki: 2030,00 zł.

Okręg całość swoich wód zarybił za kwo-
tę 376 401,00 zł, natomiast koła zarybiły 
za 69 523,65 zł; łowiska specjalne zostały 
zarybione za kwotę 113 136,35 zł. Szcze-
góły zarybień na zebraniach w kołach.

Koło Leżajsk SAN nr 19
sekcją koła Leżajsk 18? 
TAK!

23 stycznia br. na zebraniu spra-
wozdawczo-wyborczym koła Leżajsk 
nr 19 „SAN” podjęto decyzję o likwidacji 
koła i przekształceniu go w sekcję koła Le-
żajsk nr 18. Decyzję podjęto na wniosek 
Zarządu Okręgu w Rzeszowie, który przy 
okazji zebrań sprawozdawczo-wyborczych 
zalecił rozważenie przez niektóre koła sen-
su dalszego funkcjonowania jako samo-
dzielnych jednostek.

Mimo że koło „SAN” liczyło na koniec 
ub. r. ponad 130 osób, to na zebranie 
przyszło 10 osób. Uniemożliwiało to nawet 
przeprowadzenie wyborów do władz i orga-
nów koła. Tworząc sekcję, działacze z tego 
koła będą mogli wejść do władz koła miej-
skiego, a mniejszy rygor spotkań i funkcjo-
nowania (wystarczy przewodniczący i za-
stępca przewodniczącego sekcji), stanowią 
niewątpliwą zaletę tego rozwiązania. Trze-
ba podkreślić, że aby koło mogło funkcjo-
nować, w skład jego władz powinno wejść 
przynajmniej 11 osób, jest to absolutne 
minimum!

Wszystkich wędkarzy tego koła prosimy 
o opłacanie składek i opłat za wędkowa-
nie u kol. Zdzisława Gduli. Kartoteki zo-
staną przeniesione do naszego koła, więc 
w przypadku ew. przenosin do innych kół, 
należy też zwracać się do kol. Gduli. Liczy-
my jednak, że w zdecydowanej większo-
ści wędkarze tego koła zechcą kontynu-
ować swą przygodę z wędkarstwem teraz 
już w sekcji. Liczymy też na to, że działa-
cze, którzy zechcą kontynuować dobre tra-
dycje koła, znajdą się we władzach koła 
Leżajsk nr 18.

Spotkanie Społecznej
Straży Rybackiej
w Starostwie Leżajsk

8 stycznia br., dzięki uprzejmości władz 
Starostwa, obyło się roczne spotkanie 
SSRyb. Powiatu Leżajsk. Podsumowa-
liśmy m.in. wyniki roku 2004: podczas 
183 kontroli przejechano 3434 kilometry. 
Spośród skontrolowanych 1024 osób, aż 
143 naruszyło przepisy (m.in. skierowa-
no 29 wniosków do sądów koleżeńskich, 
pouczono 90 osób). Odbyło się 7 kontroli 
z Państwową Strażą Rybacką, 12 z udzia-
łem Policji.

Na koniec 2004 roku 32 osoby z kół 
Leżajsk nr 18, Leżajsk nr 19, Grodzisko 
Dolne i Nowa Sarzyna miały legitymacje 
społecznych strażników rybackich, z cze-
go 22 brały czynny udział w kontrolach. 
Przeanalizowałem kalendarze kontroli 
zbiorników i wyciągnięte wnioski przed-
stawiłem zebranym. Podsumowałem rów-
nież wyniki wprowadzenia w życie budże-
tów Komendantów Powiatowych refundo-
wanych z Okręgu (pisałem o tym moim po-

myśle w ub. roku). W skali Okręgu, straże 
z Powiatów: Leżajsk, Dębica, Sędziszów-
Ropczyce, Rzeszów Powiat, Rzeszów Mia-
sto, Łańcut, Mielec, Kolbuszowa otrzy-
mały w ten sposób około 9 tys. złotych. 
I dzięki temu mogły dokonać 874 kontro-
li, legitymując 6605 osób. Z udziałem PSR 
odbyło się 81 kontroli, z udziałem Policji 
47. Ujawniono 372 przypadki naruszenia 
przepisów, pouczono 253 osoby, skierowa-
no 59 wniosków do sądów koleżeńskich.

Nasz udział w tych działaniach był zna-
czący, a otrzymaliśmy dofinansowanie 
z okręgu w kwocie: 1322,74 zł i z koła 
Leżajsk nr 18 dofinansowanie w kwocie: 
450,33 zł. Niestety nie znam wydatków po-
zostałych naszych kół na SSRyb.

Szkolenia przeprowadzili: Jerzy Dragu-
ła – Komendant Posterunku Państwowej 
Straży Rybackiej w Rzeszowie, Maciej Pio-
trowski – przedstawiciel Policji z Rzeszowa 
(wiceprezes koła PZW nr 4 w Rzeszowie), 
Stanisław Szpila – Przedstawiciel Policji 
Leżajsk. Ichtiolog Zarządu Okręgu Włady-
sław Bieniek przedstawił gospodarkę ry-
backą okręgu i na terenie naszego Powia-
tu. Janusz Szura, zastępca Komendanta 
Powiatowego z Rzeszowa, podzielił się swo-
im i kolegów doświadczeniami z kontroli. 
W spotkaniu wzięło udział 35 osób, w tym 
27 strażników naszej SSRyb. Na zakończe-
nie przedstawiłem plany kontroli na rok 
2005, harmonogram szkoleń i spotkań. 
Jestem bardzo zadowolony z tego spotka-
nia, a do dziś plany na rok 2005 powięk-
szyły się o organizację konkursu dla szkół 
w „Harmonii z przyrodą”, a także szkolenia 
z ratownictwa medycznego dla Strażników 
SSRyb. Nabyte w ten sposób umiejętności 
z pewnością mogą się przydać.

Nowe rejestry połowu ryb
Apeluję o uważne przeczytanie instruk-

cji dotyczącej rejestru połowu w br. Węd-
karz, który złowi jakąkolwiek rybę i za-
trzyma ją w siatce, musi ją mieć wpisa-
ną w rejestr. Jeżeli na zakończenie poło-
wu (lub wcześniej) zdecyduje się ją wy-
puścić, ma ją wykreślić pojedynczą linią. 
Na przykład: przyjeżdżam na ryby nad 
Florydę 5 marca o godzinie 8.30. Wpisuję 
do rejestru 5 marca; okręg: Rzeszów (RZE), 
zb. Floryda Leżajsk. Po godzinie łowię kar-
pia 36 cm, więc wpisuję do rejestru: karp 
36 cm. Łowię kolejne karpie 37 i 38 cm (i 
je zatrzymuję), wpisuję: 37 cm, 38 cm. Ko-
lejnym złowionym karpiem jest ryba o dłu-
gości 40 cm. Chcę ją zabrać, więc wpisuję 
do rejestru 40 cm, a wypuszczam np. tego 
36 cm i skreślam go w rejestrze: 36 cm. 
Nieważne, ile miejsca w rejestrze te zapisy 
zajmą, po wyczerpaniu miejsca skarbnik 
wyda nowy rejestr. Natomiast jeśli rejestr 
zostanie zagubiony, trzeba będzie zapła-
cić 10 zł. Jeżeli Społeczna Straż Rybac-
ka, PSR lub inny uprawniony do kontro-
li stwierdzi, że rejestry nie są wypełniane, 
to może skierować np. sprawę do sądu ko-
leżeńskiego, który w takim przypadku bę-
dzie mógł cofnąć zezwolenie na wędkowa-
nie. W każdym przypadku może to skut-
kować koniecznością dokonania nowych 
opłat za wędkowanie.

Takie rygorystyczne podejście do spra-
wy ma służyć rozliczeniom z Regionalnym 
Zarządem Gospodarki Wodnej w Krako-
wie, z którym na podstawie zmian przepi-
sów Prawa wodnego, zawarliśmy umowy 
cywilnoprawne na dzierżawę wód.

Rozliczenie się z przeprowadzonych 
odłowów, również tych wędkarskich, 
jest naszym obowiązkiem. Brak spraw-
nego systemu rejestracji odłowów, zabie-
ranych z wód ryb, może skutkować wy-
powiedzeniem umów i utratą użytkowa-
nych wód.

Stanisław ESOX Mączka

Dobre przygotowanie terenu to podsta-
wa sukcesu.

Uwaga na kłusowników!
W dniach 11 i 12 stycznia br. Społecz-

na Straż Rybacka naszego koła zdjęła z za-
lewu Floryda ok. 300 m kw. sieci! Spra-
wę przekazano leżajskiej policji. Niezwy-
kła pogoda na przełomie roku spowodo-
wała, że kłusownicy nie spali – na szczę-
ście, my też. Część sieci zdjęliśmy z policją 
wieczorem 11 stycznia, kolejna sieć zosta-
ła znaleziona na drugi dzień. Kłusownicy 
porzucili ją z czterema rybami w zaroślach 
otaczających zbiornik. Wszystko wskazuje 
na to, to, że były to osoby spoza Leżajska. 
Niemniej jednak, jeśli ktoś ma jakieś do-
datkowe informacje na ten temat to pro-
simy o kontakt.

Teraz, póki na zbiornikach jest lód, bę-
dzie spokój. Na wiosnę znów trzeba będzie 
pilnie strzec naszych wód i ryb. Prosimy 
wszystkich wędkarzy o szczególną uwa-
gę i powiadamianie o wszelkich przypad-
kach kłusownictwa. Zwracam się z proś-
bą o to, abyście koledzy przejeżdżając koło 
naszych zbiorników od czasu do czasu zer-
kali, co się na nich dzieje. Wracając nocą 
z jakiegoś wyjazdu dobrze jest podjechać 
i oświetlić zbiornik światłami samochodu, 
dotyczy to szczególnie zbiorników Floryda 
i Brzóza Królewska, które leżą w pobliżu 
trasy Leżajsk–Sokołów.

W sieci na szczęście nie złapało się 
dużo ryb.

Sieci przed przekazaniem do Policji.
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Ciekawostki kolekcjonerskie 

Polskie ordery i odznaczenia
„Order Orła Białego”
Ustanowiony w roku 1705 przez króla 

polskiego Augusta II Mocnego Sasa i od-
nowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej ustawą z dnia 4 lutego 1921 roku 
jest najwyższym orderem Rzeczypospo-
litej Polskiej. W roku tym August II rozdał 
swym stronnikom z Tykocinia, przed spo-
tkaniem z Carem Piotrem I, złote meda-
le z napisem Pro Fide, Rege et Lege. Jak 
podaje Jan Fryderyk Sapieha, na awersie 
tych medali widniał Orzeł Biały z napisem 
Pro Fide Rege et Lege tj.: za Wiarę, Kró-
la i Prawo, na drugiej stronie cyfra z liter 
imienia Królewskiego A.R. (Augustus Rex). 
Były noszone na wstążce błękitnej. Otrzy-
mali je wtedy trzej stronnicy króla – kasz-
telan krakowski Hieronim Augustyn Lubo-
mirski, Karol Stanisław Radziwił – kanc-
lerz wielki litewski oraz hetman polny li-
tewski – Grzegorz Antoni Ogiński.

W roku 1709, August II po powtórnym 
objęciu tronu polskiego, wprowadził order 
już w formie krzyża wzorowanego na fran-
cuskim Orderze Św. Ducha ustanowionym 
w 1578 roku.

Krzyż z 1709 roku wg opisu podane-
go przez Sapiehę był wykonany ze zło-
ta, a jego ośmiorożne ramiona pokrywa-
ła czerwona emalia z białymi brzegami. 
Po środku krzyża był nałożony biały orzeł 
w koronie, a pomiędzy ramionami krzy-
ża znajdowały się faliste promienie wysa-
dzane diamentami. Diamenty zdobiły tak-
że osiem rogów krzyża. Krzyż wieńczyła 
korona. Order noszono na wstędze białej 
z czerwonymi paskami wzdłuż brzegów.

W 1713 roku nastąpiła kolejna zmiana 
niektórych emblematów orderu. Zmieniona 
została także barwa wstęgi. Od 1713 roku 
odznakę orderową stanowił jak dawniej zło-
ty krzyż ozdobiony diamentami z nakłada-
nym po środku orłem w koronie na awersie. 
Faliste promienie między ramionami krzy-
ża otrzymały linię prostą. Usunięta zosta-
ła korona wieńcząca krzyż.

Na rewersie krzyża pośrodku zosta-
ła umieszczona tarcza, na której wid-
niał krzyżyk wsparty Herbowymi Saski-
mi Mieczami i literami imienia królew-
skiego przeplatany z napisem Pro Fide, 
Rege et Lege”.

Wstęga noszona przez lewe ramię 
na prawy bok miała barwę błękitną, po-

dobnie jak ówczesne ordery: francuski, 
Św. Ducha i rosyjski Św. Andrzeja.

Do odznaki orderowej dodano w 1713 roku 
gwiazdę złocisto srebrną, haftowaną, przy-
szywaną na lewej stronie piersi. Na gwieź-
dzie była wyszywana dewiza orderu Pro Fide 
Rege, et Lege.

Order nie posiadał statutu wydanego 
w pisemnej formie, lecz kawalerów obowią-
zywały prawa zwyczajowe ustalone osobi-
ście przez króla. Początkowo liczba kawa-
lerów nie mogła przekraczać 72. Wszyscy 
dekorowani musieli udowodnić swe szla-
checkie pochodzenie oraz wyznanie rzym-
sko-katolickie. Święto orderu zostało wy-
znaczone na dzień imienin królewskich tj: 
w dniu 2 sierpnia za Augusta II, a 3 sierp-
nia za Augusta III. Obchodzono je w War-
szawie w Pałacu Saskim, w Dreźnie albo 
w jednym z zameczków myśliwskich w oko-
licach Drezna. Wtedy, w dniach świąt orde-
rowych dekorowano zazwyczaj nowych ka-
walerów. Uroczystościom towarzyszył spe-
cjalny ceremoniał połączony z kosztownymi 
festynami i biesiadami. W okresie poprze-
dzającym święto król przyjmował u siebie 
marszałka wielkiego koronnego albo kanc-
lerza orderu w celu uzyskania informacji 
o osobach przedstawionych do dekora-
cji, osobiście sprawdzał listę kandydatów 
i dokonywał poprawek. Po zatwierdzeniu 
nazwisk, marszałek lub kanclerz składa-
li wizyty wszystkim wyróżnionym. W dniu 
święta kandydaci do dekoracji przybywali 
na pokoje królewskie o oznaczonej godzi-
nie, w stroju orderowym. Król wygłaszał 
krótkie przemówienie i dekorował kawa-
lerów orderu.

Po złożeniu królowi podziękowań odzna-
czeni przyjmowali gratulacje od zaproszo-
nych gości. Podczas wystawnego przyjęcia 
nowych kawalerów monarcha wznosił toa-
sty na ich cześć, a najwyższy rangą kawa-
ler spełniał toast za zdrowie króla.

W dniu świąt orderowych były także roz-
dawane medale pamiątkowe.

Za panowania obydwu Sasów odzna-
ki orderowe zarówno krzyż jak i gwiazda 
nie były wykonywane ściśle wg wzoru. Róż-
niły się wielkością i sposobem wykonania, 
a ich zdobnictwo, wartość i wielkość ka-
mieni zależały od pozycji odznaczonego.

Order Orła Białego należał w epoce saskiej 
do odznaczeń wielce cenionych w Europie.

Cudzoziemcy stawiali go wyżej w hie-
rarchii orderowej niż ówczesne wysokie 
i najznakomitsze ordery europejskie, ta-
kie jak np.: duński Order Słonia (ustano-
wiony w 1464 r), pruski Order Orła Czar-
nego (ustanowiony w 1701 r.), czy rosyj-
ski Order Św. Andrzeja (ust. w 1698 r.). 
Pierwszeństwo przyznawano jedynie Orde-
rowi Złotego Runa (ust. 1429 r.).

W Polsce obydwaj królowie z dynastii 
saskiej Order Orła Białego przyznawali je-
dynie senatorom (z wyjątkiem cudzoziem-
ców) tj.: ministrom, wojewodom i kaszte-
lanom.

Początkowo liczba nadań była bar-
dzo niewielka. Dopiero pod koniec pa-
nowania Augusta III liczba nadań zosta-
ła nieco zwiększona, zawsze jednak ten 
order należał do wyróżnień wybitnych 
i rzadkich, tak że za Augusta II, otrzy-
mało go tylko 40 osób a za Augusta III 
– 330 osób.

Do naszych czasów w Polsce zacho-
wało się tylko kilka egzemplarzy Orde-
ru Orła Białego z epoki saskiej. Zapew-
ne, poza upływem czasu nie bez znacze-
nia był obowiązujący w tamtych czasach 
zwyczaj, że po śmierci odznaczonego or-
der podlegał zwrotowi do królewskiej 
garderoby, oddawany uroczyście królowi 
przez jednego z familii przy mowie dzię-
ki czyniącej za zaszczyt w osobie zmarłe-
go całemu domowi jego użyczony i reko-
mendujący się dalszym majestatycznym 
względom...”.

O zwrotach orderów donosiła ówczesna 
prasa np.; „Kurjer Polski” z 19.11.1748 r., 
informował, że w przeszły czwartek JChMć 
P.P. Załuscy Kuchmistrzowie Litewscy 
Bracia oddali królowi JMci order Aquia-
lae Abae (Orła Białego) po śp. Ojcu Swo-
im JMci Panu Kuchmistrzu W.X. Litew-
skiego”.

Mimo odnotowywanych w prasie po-
wyższych faktów, jest sprawą oczywistą, 
że nie wszystkie rodziny zmarłych kawa-
lerów dopełniały obowiązku zwrotu or-
derów. Często przechowywano je z naj-
wyższym pietyzmem przekazując z po-
kolenia na pokolenie, zwłaszcza gdy były 
bardzo kosztowne. Dzięki temu zachowa-
ło się na terenie Polski kilka egzemplarzy 
odznaki orderowej wg wzoru przyjętego 
w 1713 roku, lecz w porównaniu z ilością 
nadań jest to liczba znikoma.

Wojciech Wirski

20 stycznia 2005 r. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety 
z okazji 500. rocznicy urodzin Mikołaja Reja (1505–1569) o nominałach:

Prezentuję Państwu jeden 
z najnowszych walorów fila-
telistycznych poświęconych 
papieżowi Janowi Pawłowi II 
wydany przez Gwineę.

– 10 złotych bite stemplem lustrzanym w srebrze
– 2 złote bite stemplem zwykłym w stopie tzw. „Nor-

dic Gold”

W miesiącu lutym br. NBP wprowadzi do obiegu mo-
nety z wizerunkiem „Augusta II Mocnego” tj: króla któ-
ry ustanowił Order Orła Białego.



Muzeum Prowincji
Ojców Bernardynów

Stygmatyzacja
św. Franciszka
Stygmatyzacja
św. Franciszka

W sali pierwszego piętra Muzeum znajduje się płaskorzeź-
ba zakomponowana na powierzchni prostokąta o ściętych 
górnych rogach. Przedstawia Stygmatyzację św. Francisz-
ka z Asyżu.

Scenę jednolitą pod względem narracyjnym tworzą umieszczo-
ne na pierwszym planie dwie postacie. Jedną z nich jest Chry-
stus z rękami i nogami przybitymi do krzyża. Głowę Zbawiciela 
ujmują długie włosy ułożone w loki, częściowo opadające na ple-
cy. Oblicze zwrócone w trzech czwartych w stronę widza, pozba-
wione grymasu bólu, promieniujące błogim zamyśleniem, charak-
teryzuje subtelna broda i wąsy, a także zgrabny, nie-
co zadarty nos i wąskie usta o nieznacznie rozchy-
lonych wargach. Czytelny akcent stanowią ujęte 
ciężkimi powiekami, szeroko otwarte oczy, wpa-
trujące się w nieokreśloną dal, podkreślone 
u góry regularnymi liniami wydatnych, lek-
ko uniesionych brwi. Na dłoniach, pra-
wym boku i stopach Zbawiciela widnie-
ją krwawiące rany. Wystający ku górze 
odcinek pionowej belki krzyża ujmu-
je para symetrycznie ułożonych aniel-
skich skrzydeł. Podobne motywy za-
słaniają belkę poziomą. Jeszcze jedna 
para skrzydeł, z piórami opadającymi 
ku dołowi niczym perizonium, okrywa 
biodra i nogi. Zaprezentowany w ten 
sposób krucyfiks, zawieszony na gład-
kim, jasnobłękitnym niebie, nachylony 
w stronę prawej krawędzi płaskorzeź-
by, spowijają złociste promienie nie-
biańskiej poświaty.

Do Chrystusa zbliża się św. Fran-
ciszek ukazany całopostaciowo. Ma 
na sobie brązowy habit. Na jego gło-
wie widnieje starannie wycięta zakonna 
tonzura. Twarz ukazaną z profilu zna-
mionuje wysokie czoło, otwarte oczy 
ujęte ciężkimi powiekami, podkreślone 
od góry wydatnymi, harmonijnie wykre-
ślonymi liniami brwi, a także zgrabny, 
nieco zdarty nos, wąskie usta o krót-
kich grymaśnie ułożonych wargach, 
subtelnie oddane wąsy i krótka broda 
podstrzyżona w dwa symetryczne ko-
smyki. Biedaczyna ukazany jest w lek-
kim ruchu. Prawa noga jest wysunięta 
ku przodowi, lewa, zgięta w kolanie, z piętą nieznacznie uniesio-
ną ku górze, pozostaje w tyle. Franciszek ma szeroko rozłożone 
ramiona. Dłoń lewej, zgiętej w łokciu ręki dotyka piersi Zbawicie-
la. Prawa wysoko uniesiona zakrywa lewą krwawiącą dłoń Chry-
stusa. Franciszek stoi na skrawku ziemi pokrytej trawą i poje-
dynczymi kwiatami.

Płaskorzeźba stanowiła część retabulum ołtarzowego, przyna-
leżącego do wyposażenia pobernardyńskiego kościoła w Świę-
tej Katarzynie. Jej treść nawiązuje do wielowiekowego dorobku 
ikonografii inspirowanej najstarszymi tekstami źródłowymi na-
pisanymi przez Tomasza z Celano i św. Bonawenturę. Z życiory-
sów tych dowiadujemy się, że Biedaczyna po całonocnej modli-
twie na górze Alwerni, 17 września 1224 r. nad ranem ujrzał nie-
ziemsko piękną postać ze skrzydłami Serafina, ukazaną na nie-
bie w kształcie krzyża, cierpiącą jak zraniony ptak. Wpatrując się 
w tę wizję rozpoznał Ukrzyżowanego Chrystusa. Wówczas otrzy-
mał stygmaty, czyli krwawiące rany na dłoniach, prawym boku 
i stopach. Naocznym świadkiem wydarzenia był nieodłączny to-
warzysz Franciszka, brat Leon.

Stygmatyzacja, upodabniająca Franciszka do Chrystusa, sta-
ła się ważnym tematem ikonografii. Przedstawienia tego typu, 
powstałe przed 1300 r., mają charakter symboliczny. Dominu-
je w nich postać Zbawiciela objęta sześcioma skrzydłami, uno-

sząca się prostopadle nad stojącym bądź klęczącym Biedaczy-
ną. W XIV w. istotną rolę zaczęły odgrywać koncepcje malarskie 
Giotta o charakterze symboliczno-ilustratorskim, wyobrażające 
wizję uskrzydlonego Chrystusa bez krzyża oraz św. Franciszka 
klęczącego na jednym kolanie, z twarzą i ramionami wzniesiony-
mi ku górze. Do formuły tej należy również postać brata Leona. 
Sam moment dramatu i związek zachodzący między jego głów-
nymi postaciami bywa ukazywany graficznie za pomocą linii oraz 
wyrazu twarzy Franciszka podobnej do oblicza Zbawiciela. Kon-
cepcja Giotta stała się kanonem przestrzeganym w całej sztuce 
europejskiej. We Włoszech posługiwano się nią w cyklach i obra-
zach indywidualnych. W krajach zaalpejskich do wizji uskrzydlo-
nego Chrystusa wprowadzono krzyż. Od połowy XVI w. w przed-
stawieniach Stygmatyzacji św. Franciszka zaczął dominować na-
strój uduchowienia i ekstazy. Działający w Hiszpanii malarz El 
Greco przeniósł akcję wydarzenia w otwartą przestrzeń, a wi-
zję zmienił w nieokreślone zjawisko świetlne. Flamandzki ma-
larz Ph. Galie główną scenę ściągnął na ziemię. Jego Chrystus-
Serafin dotyka dłonią św. Franciszka zrywającego się z klęczek. 
U P. P. Rubensa scena ta uzyskała formę bardziej monumental-
ną. Dzieła tego mistrza, a także A. van Dycka i innych artystów 
baroku upowszechniły wersje graficzne drukowane według szty-
chów L. Vorstermana i R. Sadelera.

Akcja stygmatyzacji kultywowanych we Wło-
szech rozgrywała się zwykle na tle iluzyjnie po-

traktowanej przestrzeni, w obecności „cichego 
świadka” oraz rekwizytów takich jak księga 

i trupia czaszka. Najbardziej powszech-
ne były przedstawienia ukazujące św. 

Franciszka wyczerpanego przeży-
ciem i opadającego w ramiona jed-
nego lub dwóch podtrzymujących 
go aniołów oraz te, w których cu-
downa wizja rozgrywa się w obec-
ności anioła kojącego muzyką skrzy-
piec ślepotę i wielorakie udręki Bie-
daczyny. W Polsce znajdujemy od-
miany analogiczne do włoskich. 
Ich szczególną cechą jest przywołu-
jący Alwernię rodzimy pejzaż uboga-
cony rodzajowymi scenkami, zwie-
rzętami i sylwetką kościoła.

Twórca interesującego nas dzieła 
był niewątpliwie pod wpływem no-
wożytnej tradycji ikonograficznej, 
choć jego koncepcja jest bardzo 
intymna i kameralna, pozbawiona 
wszelkich oznak zgiełku i cierpienia 
oraz akcentów symbolizujących na-
strój mistycznego uniesienia. Brak 
w niej postaci brata Leona. Sylwetki 
ludzkie urzekają delikatnością i po-
prawnością anatomiczną oraz wy-
czuciem brały ukrytej pod subtel-
nie pofałdowaną szatą. Szczególnie 
piękne są, niemal identyczne twa-
rze, których cechy zdają się sym-
bolizować fizyczne i duchowe po-
dobieństwo. Pióra skrzydeł Serafi-

na mają formę dekoracyjną, dająca się wyprowadzić z wczesno-
barokowego ornamentu małżowinowo-chrząstkowego.

Klasztor Ojców Bernardynów w Świętej Katarzynie, skąd po-
chodzi nasz obiekt, powstał w 1478 r. Stanowił pustelnię zwią-
zaną z kościołem, w którym szczególnej czci doznawała łaska-
mi słynąca figury św. Katarzyny. Pierwotna, gotycka świątynia 
spłonęła w 1534 r., nowa, odbudowana w latach 1534–1539, 
oprócz głównego ołtarza ze wspomnianym cudownym wizerun-
kiem, posiadała cztery ołtarze boczne ku czci: Matki Bożej Nie-
pokalanej, św. Anny, św. Antoniego i św. Franciszka. W 1815 r. 
Ojcowie Bernardyni odstąpili klasztor Siostrom Bernardynkom 
z Drzewicy. Opiekunki świętego miejsca, nie dysponujące odpo-
wiednimi środkami umożliwiającymi systematyczną konserwa-
cję zabytkowego wyposażenia świątyni, szereg cennych pamiątek 
po pierwotnych gospodarzach miejsca przekazały do Muzeum Pro-
wincji Ojców Bernardynów w Leżajsku. Wśród nich znalazła się 
prezentowana płaskorzeźba. Po gruntowanej konserwacji ukoń-
czonej w ubiegłym roku została włączona do ekspozycji poświę-
conej kulturze staropolskiej, gdzie stanowi bezcenny dokument 
historii zakonu Bernardynów.
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